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ΤΤσσίίππρρααςς::  ΗΗ  ΝΝΔΔ
εείίννααιι  μμεε  ττηηνν
ΕΕυυρρώώππηη  ττοουυ  

ΣΣόόιιμμππλλεε  --  ΑΑννααππόόφφ--
εευυκκττεεςς  οοιι  εεκκλλοογγέέςς

““ΟΟ  ΑΑλλέέξξηηςς
ΤΤσσίίππρρααςς,,  ααππλλάά
λλιιπποοττάάκκττηησσεε””

Τονίζει σε συνεντευξή του
υποψήφιος βουλευτής της

Νέας Δημοκρατίας Βαγγέλης
Λιάκος

Γεννηματά:
Κυβέρνηση 

συνεργασίας που
θα δεσμευθεί σε

συγκεκριμένο
πρόγραμμα

Σημαντικά συμπεράσματα από
το Διεθνές Συνέδριο για τις περι-

βαλλοντικές προοπτικές του 
Κ. Ελευσίνας

Τα δικαιολογητικά για την
εγγραφή στο Κοινωνικό

Παντοπωλείο του 
Δήμου Φυλής

Η λειτουργεία ενός
υγειούς Κράτους

Του Βασίλη Στεφάνου

Τόλμησε και έσπασε  ένα
από τα μεγαλύτερα  ταμπού

στην  Αυτοδιοίκηση ,
ο Καμίνης

Οι σκοτεινές μέρες
του παρελθόντος

πέρασαν. Ο τόπος
μας θα πάει μπρο-
στά θέτοντας στο
περιθώριο αυτούς

που καταχράστηκαν
της εμπιστοσύνης
των συμπολιτών

μας. Ο δρόμος για
μία νέα αναπτυξιακή

πορεία των
Βιλλίων άνοιξε.

Ευχές του Δημάρχου
Γιάννη Κασσαβού για την 

έναρξη της σχολικής
χρονιάς

Μάχη-θρίλερ μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ δείχνουν
πέντε νέες δημοσκοπήσεις
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ΡΑΓΔΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΜΕ
ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ
ΒΙΛΙΩΝ

Σε όλους είναι γνωστές οι
εξελίξεις σχετικά με το σχέδιο
πόλης των Βιλίων. Συνεδριά-
σεις Δημοτικών Συμβουλίων,
Αποφάσεις, Ακυρώσεις που
ειχαν σαν αποτέλεσμα μεχρι
και σημερα να μην εχει βρεθεί
λύση για το Σχέδιο. Επιδή η
εφημερίδα μας έχει ασχοληθεί
επανελλημένως με το θέμα και
επειδή πολλοί θέλησαν να το
εκμεταλλευτούν πολιτικά, παρ-
ακάτω σας μεταφέρουμε ένα
απο τα δημοσιεύματα που
κάναμε το 2014 σχετικά με το
θέμα, οπου την υπογραφή
έβαζε η τότε Δημοτική Σύμβου-
λος και κάτοικος των Βιλίων
Πολυτίμη Σαββίδου - Καραμπίνη. Δημοσιεύουμε
επίσης και την ανακοίνωση που εξέδωσε ο Δήμος
Μάνδρας- Ειδυλλίας την περασμένη Παρασκευή
και ελπίζουμε τελικά να δοθεί οριστική λύση στο
θέμα.

Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας

Μετά την αποφασιστική στάση και την δυναμική
διεκδίκηση της διοίκησης του Δήμου και προσωπι-
κά της Δημάρχου Γιάννας Κριεκούκη το πάγιο
αίτημα των Βιλλίων να αποκτήσουν ξανά σχέδιο
πόλης, δρομολογείται με την απόφαση της 10ης
Σεπτεμβρίου του Περιφερειακού Συμβουλίου της
Περιφέρειας Αττικής. 

Από την αρχή της ανάληψης των καθηκόντων της
η νέα διοίκηση έθεσε σε προτεραιότητα την
επίλυση του προβλήματος και διεκδίκησε την
χρηματοδότηση των μελετών της Αναθεώρησης του
Ρυμοτομικού Σχεδίου της πόλης των Βιλλίων. 

Με το έγγραφο αίτημα που απέστειλε η Δήμαρχος
στην Περιφέρεια στις 27 Φεβρουαρίου 2015, με την
απόφαση της 6ης Απριλίου 2015 του Δημοτικού

Συμβουλίου και με τις προσωπικές επαφές και παρ-
αστάσεις της Δημάρχου, έγινε σαφές στην νέα
Διοίκηση της Περιφέρειας τόσο ο δίκαιος και επι-
τακτικός χαρακτήρας του αιτήματος της τοπικής
κοινωνίας των Βιλλίων να αποκτήσουν ξανά Σχέδιο
Πόλης τα Βίλλια όσο και η αναγκαιότητα της εξ
ολοκλήρου χρηματοδότησης του έργου από την
Περιφέρεια Αττικής,. 

Η ξεκάθαρη και χωρίς περιστροφές στάση της
Δημάρχου Γιάννας Κριεκούκη, άνοιξε το δρόμο
στην Περιφέρεια και επανήλθε στην απόφαση του
2012, που είχε εμποδίσει να υλοποιηθεί ο απελθών
Δήμαρχος.  

3 χρόνια χαμένα εξαιτίας της αλλοπρόσαλλης
πολιτικής του απελθόντος Δημάρχου, που με τις
ενέργειές  του στέρησε από τους συμπολίτες μας το
δικαίωμα της αξιοποίησης της περιουσίας τους.

Οι σκοτεινές μέρες του παρελθόντος πέρασαν. Ο
τόπος μας θα πάει μπροστά θέτοντας στο περ-
ιθώριο αυτούς που καταχράστηκαν της εμπι-
στοσύνης των συμπολιτών μας. Ο δρόμος για μία
νέα αναπτυξιακή πορεία των Βιλλίων άνοιξε.   

Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

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

Διεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300
Ασπρόπυργος Αττικής

Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν: 6977410968

Συνδρομές Ετήσιες: 20€ 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR72 0110 2000 0000  

2004 4032 660

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

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

κη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

2-θριάσιο Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015

Ασπρόπυργος
Κολιός Αντώνιος Ν. 28ης Οκτωβρίου 17Α

& Θρασυβούλου, 2105577744

Ελευσίνα
Μηλιώσης Νικόλαος Ι. Κοντούλη 79,

2105544250

Άνω Λιόσια
Καραΐσκος Θεόδωρος Θ. Πηνειού 81,

2102481114

Αχαρνές
Σενούντα Αντουάν Γ. Κύπρου 76, Όπισθεν

Δημαρχείου, 2102469800

Χαϊδάρι
Γιαννακόπουλος Ανδρέας Π. Ιερού Λόχου

7 & Αριστείδου, 2105820751

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Αίθριος

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί απο
20 εως 29 βαθμούς Κελσίου. Υγρασία 43%

ΕΕΟΟΡΡΤΤΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΟΟ

Ύψωσις Τιμίου Σταυρού, Αγίου Θεοκ-
λέους μάρτυρος

Θεοκλής, Θεοκλέας, Θεόκλεια
Σταύρος, Σταυριανός, Σταυρούλα, Σταυριανή,

Σταύρακας, Σταυράκιος, Σταυρής, Σταυράκης, Στα-
υρίνα, Σταυρία
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Συνέντευξη μας παραχώρησε ο Ασπροπύργιος
υποψήφιος βουλευτής της ΝΔ Βαγγέλης Λιά-
κος ο οποίος είναι μόλις 26 χρονών και είμαστε

σίγουροι πως η υποψηφιότητά του θα συντελέσει στην
ανανέωση του πολιτικών προσώπων που τόση ανάγ-
κη έχει ο τόπος. 

Παρακάτω σας μεταφέρουμε τη συνέντευξη

Είσαι μόλις 26 χρονών γιατί ένας νέος να
ασχοληθεί με την πολιτική σήμερα; 

Είναι γεγονός ότι η πολιτική σήμερα είναι απαξιω-
μένη από την μεγαλύτερη μερίδα των πολιτών και
ειδικότερα των νέων. Παντού γύρω μας επικρατεί η
πεποίθηση «όλοι ίδιοι είναι». Προσωπικά με ενοχλεί
πολύ αυτό. Δεν λέω ότι το μέχρι τώρα  πολιτικό γίγνε-
σθαι δεν έκανε τραγικά λάθη με τα οποία έστρεψε τους
πολίτες εναντίον του, απλώς πιστεύω ότι η απάθεια και η
αποχή ως στάσεις είναι αναποτελεσματικές, εάν θέλουμε
να έχουμε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος. Η συγκυρία
είναι τέτοια, που απαιτεί καθολική συμμέτοχη όλων μας,
ξεβόλεμα, αυτοκριτική και δράση. Δεν είναι λύση η απάθ-
εια και η αποχή. Σε αυτό και μόνο σε αυτό το πλαίσιο
αποφάσισα να ασχοληθώ με την πολιτική. 

Πώς αντιμετώπισε ο φιλικός σου κύκλος αυτή σου
την απόφαση;

Μερικοί  μου είπαν  «Πού πας να μπλέξεις»;  Οι περισ-
σότεροι, όμως, με ενθάρρυναν και μου δήλωσαν τη στήρ-
ιξή τους, κάτι που φαίνεται και από τις πράξεις τους. Δεν
σας κρύβω ότι, με δεδομένη την αποστροφή για την πολι-
τική που επικρατεί στα άτομα της ηλικίας μου, περίμενα
περισσότερα αρνητικά σχόλια.  

Επειδή οι λέξεις παλιό και νέο ακούγονται πολύ
έντονα τελευταία, ποια είναι η γνώμη σου;

Τo δίλημμα είναι ψεύτικο και διχαστικό. 
Και για να είμαι ειλικρινής,

“Ο Αλέξης Τσίπρας, απλά λιποτάκτησε”
Τονίζει σε συνεντευξή του υποψήφιος βουλευτής της Νέας

Δημοκρατίας Βαγγέλης Λιάκος

ΑΝΟΙΞΕ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΝ
ΞΑΝΑ ΤΑ ΒΙΛΛΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΗΣ 
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«Προβλήματα και προοπτικές για την ανάπτυξη της
ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας στη χώρα μας». 

Πραγματοποιήθηκε  την Τρίτη, 9 Σεπτεμ-
βρίου 2015 στην Ελευσίνα, κατόπιν σχε-
τικής πρωτοβουλίας του Αντιπεριφερει-

άρχη Δυτικής Αττικής, κ. Γ. Βασιλείου και με με
θέμα «Προβλήματα και προοπτικές για την ανά-
πτυξη της ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας
στη χώρα μας». 

Στη συνάντηση παρουσιάστηκαν οι απόψεις των
εκπροσώπων των εργαζομένων στα Ναυπηγεία
Ελευσίνας (Σωματείο Εργαζομένων Ναυπηγείων,
Ομοσπονδία Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου), των
συνδικαλιστικών φορέων της Δυτικής Αττικής
(Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας) και της διοίκησης
των Ναυπηγείων Ελευσίνας (κ. Ν. Ταβουλάρης),
ενώ στη συζήτηση συμμετείχαν οι υπ  βουλευτές
της Περιφέρειας Αττικής,, κ. Α. Μπαλτά κ. Ι. Δέδες
Ν. Πέππας και Π. Ροδάκης (ΣΥΡΙΖΑ), κ. Γ. Μαρτίνου (ΝΔ) και Α. Μπούρας (ΝΔ),  καθώς και οι περιφερειακοί σύμβου-
λοι της Περιφέρειας Αττικής, κ. Α. Βάβουλα και κ. Τ. Φαρμάκης.

Στη συζήτηση αναδείχθηκε η μακρά πορεία απαξίωσης της ναυπηγο-επισκευαστικής βιομηχανίας της χώρας, η
ανάγκη συγκρότησης εθνικής στρατηγικής για τη ναυπηγική βιομηχανία, η σύσταση ειδικού φορέα για την αντι-
μετώπιση του θεσμικού κατακερματισμού, η εξαιρετικά δύσκολη οικονομική θέση των εργαζόμενων, καθώς και η ανάγ-
κη αξιοποίησης ευκαιριών από τα ευρωπαϊκά προγράμματα, τις προτεραιότητας άλλων πολιτικών (όπως η ενέργεια)
και τις εξελίξεις στη ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής για την επανεκκίνηση της δραστηριότητας των ναυπηγείων
στο ευρύτερο πλαίσιο παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας, ιδιαίτερα στο Θριάσιο που έχει κεντρική βαρύτητα
σε μια τέτοια προσπάθεια.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, κ. Γ. Βασιλείου, κλείνοντας τις εργασίες της συνάντησης, τόνισε για άλλη  μια
φορά την εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη να τεθεί το Θριάσιο στο κέντρο της προσπάθειας παραγωγικής ανασυγκρότ-
ησης της χώρας, την ανάγκη συνεργασιών και συμπράξεων αλλά και την κατεύθυνση της κοινωνικής και περιβαλ-
λοντικής βιωσιμότητας. Χαρακτηριστικά ανέφερε προς τους παριστάμενους πρώην Υπουργούς και υπ. Βουλευτές:
«Ιδού τα Ναυπηγεία Ελευσίνας ιδού και το πήδημα». 

Στη συνάντηση συμμετείχαν: Β. Αγριμάκης, Πρόεδρος Δ.Σ. Ελευσίνας, Ι. Πολυχρόνης, Αντιδήμαρχος Μεγάρων, Α.
Καραμπούλας, Αντιδήμαρχος Ασπροπύργου, Σ. Ραγκούσης, Γ.Γ. Δήμου Μάνδρας, Θ. Τσούκης, Προέδρος Σωματείου
Εργαζομένων Ναυπηγείων Ελευσίνος, Η. Κούτουλας, Αντιπρόεδρος Σωματείου Εργαζομένων Ναυπηγείων Ελευ-
σίνος, Α. Κυριαζόπουλος, Γ. Γραμματέας Σωματείου Εργαζομένων Ναυπηγείων Ελευσίνος, Δ. Μακρονάσος, Ταμίας
Σωματείου Εργαζομένων Ναυπηγείων Ελευσίνος,  Ε. Λίγγος, Πρόεδρος Εργατικού Κέντρου Ελευσίνας, ι. Στεφανό-
πουλος, Προέδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου, Γ. Παπαδόπουλος, συνεργάτης βου-
λευτή Ε. Χριστοφιλοπούλου,  Ν. Ανδριτσάκης, Οικονομικός Διευθυντής Ναυπηγείων Ελευσίνας, Μ. Θεοδώρου, εκπρ-
όσωπος ΚΚΕ, Θ. Πανωλιάσκος, Δημοτικός Σύμβουλος Μάνδρας, εργαζόμενοι των Ναυπηγείων και της περιοχής
Θριασίου.

Μεϊμαράκης:
Μονόδρομος η

συνεννόηση των 
φιλοευρωπαϊκών

δυνάμεων

«Mόνο αν συνεννοηθούμε όλοι σε αυτή την κρίσιμη
κατάσταση έχοντας και την αυτονομία μας, την
ταυτότητά μας, θα μπορέσουμε να βγάλουμε τη

χώρα από την κρίση» δήλωσε ο πρόεδρος της ΝΔ Βαγ-

γέλης Μεϊμαράκης κατά τη συνέντευξη Τύπου στο
πλαίσιο της ΔΕΘ, παρουσιάζοντας ως μονόδρομο τη
συνεννόηση των πολιτικών δυνάμεων που πιστεύουν
στην Ευρώπη.

Αναρωτήθηκε δε «γιατί τέτοια εμμονή του ΣΥΡΙΖΑ να
μη θέλει να μπει μέσα; Τι φοβάται; Γιατί θέλει να μείνει
έξω; Για να πετροβολάει;».

«Θέλουμε να πάμε μπροστά ή πίσω; Με συνεργασίες
ή αλαζονικότητα; Με αλήθειες ή ψέματα;», είπε ο πρόε-
δρος της ΝΔ θέτοντας τα διλήμματα των εκλογών στη
συνέντευξη Τύπου.

«Με ψήφο τιμωρίας, διαμαρτυρίας, αποχή, δεν λύνο-
υμε προβλήματα. Λύνουμε με συμμετοχή και ψήφο εμπι-
στοσύνης», τόνισε, συμπληρώνοντας ότι «η ψήφος
τιμωρίας, διαμαρτυρίας και αποχής αυτή την περίοδο και
μάλιστα προς ακραίες λαϊκίστικες δυνάμεις, όπως εμφ-
ανίζονται, κοστίζει. Έμμεσα, άθελά τους, έφεραν τον
Τσίπρα πρώτο και μας κόστισε φέσι 90 δισ. Πολλά δεν
είναι για διαμαρτυρία μέσα σε επτά μήνες;».

«Επιθυμούμε μια κυβέρνηση με πολιτικές δυνάμεις
που πιστεύουν στην Ευρώπη», υπογράμμισε ο κ. Μεϊμα-
ράκης και πρόσθεσε: «Mόνο αν συνεννοηθούμε όλοι σε
αυτή την κρίσιμη κατάσταση έχοντας και την αυτονομία
μας, την ταυτότητά μας, θα μπορέσουμε να βγάλουμε τη
χώρα από την κρίση».

Σχολιάζοντας τη σταθερή άρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και του
Αλέξη Τσίπρα για μετεκλογική συνεργασία με τη Νέα
Δημοκρατία διερωτήθηκε: «Γιατί τέτοια εμμονή του
ΣΥΡΙΖΑ να μη θέλει να μπει μέσα; Τι φοβάται: Γιατί θέλει
να μείνει έξω; Για να πετροβολάει;». 

Ερωτηθείς αν θα δεχόταν να αναλάβει την πρωθυπο-
υργία ένα τρίτο πρόσωπο ευρείας αποδοχής σε περίπτω-
ση που η ΝΔ βγει πρώτη και ο ΣΥΡΙΖΑ δεχθεί να
συμπράξει, υπό αυτήν την προϋπόθεση, ο κ. Μεϊμαράκ-
ης απάντησε:

«Αν ο κ. Τσίπρας αντιδεοντολογικά, αντιδημοκρατικά,
ζητήσει να μην είναι πρωθυπουργός ο αρχηγός του
πρώτου κόμματος ενώ έχει συμφωνήσει σε όλα αυτά
ποιος έχει το δικαίωμα να θέσει τέτοιο ζήτημα και να στα-
ματήσει μια τέτοια κίνηση ευρείας συνεργασίας και
συνεννόησης; Επομένως το ερώτημα καλό θα είναι να το
απαντήσει στον κ. Τσίπρα. Δέχεται αυτή τη συνεννόηση
και τη συνεργασία; Γιατί αυτό είναι προϋπόθεση για το
επόμενο βήμα. Εγώ δεν βλέπω να δέχεται τη συνεννόη-
ση και τη συνεργασία. Άρα σε τι να απαντήσω; Σαφώς
και θα είμαι ο πρωθυπουργός. Σαφώς και θα πάρω την
εντολή. Σαφώς και αν δεν θέλει θα απευθυνθώ στις άλλες
δυνάμεις».

«Αν ο κ. Τσίπρας θέλει να συμμετέχει στην κυβέρνηση
ως αντιπρόεδρος, θα το συζητήσω με τους επιτελείς
μου», είπε ο πρόεδρος της ΝΔ αλλά εξέφρασε την
εκτίμηση ότι κάτι τέτοιο δεν το επιθυμεί.

Σε περίπτωση που υπάρξει συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ
σε κυβερνητικό επίπεδο, τότε σημείωσε πως ο κ. Τσίπρ-
ας θα πρέπει να του δώσει στελέχη που θα συμφωνή-
σουν στην εφαρμογή ενός

Εξαιρετικά σημαντική η διοργάνωση του Διεθνούς
Συνεδρίου στην Ελευσίνα για τις περιβαλλοντι-
κές προοπτικές του Κ. Ελευσίνας και ακόμα

σημαντικότερα τα συμπεράσματα από τις έρευνες που
παρουσιάστηκαν τις δύο μέρες του Συνεδρίου. Μας

κάνουν να δούμε το μέλλον με αισιοδοξία, καθώς τεκμηρ-
ιώνεται ότι υπάρχει σημαντική βελτίωση στην ποιότητα
του Κ. Ελευσίνας, αλλά και να σκεφτούμε τις ευθύνες μας
για προσπάθειες ακόμα μεγαλύτερης βελτίωσης. Η παρ-

ουσία τόσο πολλών επιστημόνων που έχουν ασχοληθεί
με τη μελέτη του Κ. Ελευσίνας στην Ελευσίνα περιποιεί
τιμή στην Ελευσίνα. Τέλος η αναγόρευση του καθηγητή κ.
Μιχαήλ Σκούλλου σε επίτιμο δημότη Ελευσίνας 

Από την τελετή ανακήρυξης σε επίτιμο δημότη Ελευ-
σίνας του καθηγητή Μιχαήλ Σκούλου, για την επί 43 χρό-
νια προσπάθειά του για την ανάδειξη και τη σωτηρία του
Κόλπου της Ελευσίνας.

Σημαντικά συμπεράσματα από το Διεθνές Συνέδριο
για τις περιβαλλοντικές προοπτικές του Κ. Ελευσίνας
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Τόλμησε και έσπασε  ένα από τα μεγαλύτερα
ταμπού στην  Αυτοδιοίκηση , ο Καμίνης

Πράξη , με απτά αποτε-
λέσματα και  πολλαπ-
λά οφέλη για την

πόλη της Αθήνας , έγινε η
συνεργασία του Δήμου με
πανεπιστημιακά ιδρύματα και
μεγάλους ιδιωτικούς φορείς.

Ο Δήμαρχος Αθηναίως ,
Γιώργος Καμίνης, τόλμησε και
έσπασε ένα από τα μεγγαλύτε-
ρα ταμπού στο χώρο της Αυτο-
διοίκησης , της συνεργασίας με
τον ιδωτικό τομέα , σε νευραλ-
γικούς τομείς .

Πρώτο δείγμα αυτή της συνεργασίας αποτελεί  το ριζικά ανακαινισμένο 17ο Γυμνάσιο – 17ο Λύκειο στο Μετς, που
επισκέφθηκε

Το σχολείο – πρότυπο, που εντάσσεται στο πρόγραμμα του δήμου Αθηναίων «Έτσι μαθαίνω καλύτερα», σηματο-
δοτεί την πολιτική συνεργασιών του δήμου Αθηναίων με πανεπιστημιακά ιδρύματα και μεγάλους ιδιωτικούς φορείς,
αφού το κόστος της ανακαίνισης ανέλαβε η εταιρία Coca– Cola Τρία Έψιλον στο πλαίσιο του προγράμματός της «Το
σχολείο που θέλεις», με τη συνεργασία του Πολυτεχνείου Κρήτης και του Πανεπιστημίου του Σικάγο.

Με στόχο οι μαθητές να ξεκινήσουν τη νέα σχολική χρονιά σε έναν βελτιωμένο χώρο, στο σχολείο έγιναν 10 μεγά-
λες παρεμβάσεις, μέσα από μια επένδυση που ξεπέρασε τις 100.000€. Οι εργασίες στόχευαν στον παιδαγωγικό
ανασχεδιασμό του σχολικού περιβάλλοντος, με κύριο μέλημα να αποκατασταθούν τα οικοδομικά και λειτουργικά
προβλήματα του κτιρίου. Τα χρώματα προσέφερε η εταιρία VIVECHROM.

Την καλοκαιρινή περίοδο μετά το πέρας των μαθημάτων, έγιναν εργασίες όπως: η συντήρηση και το βάψιμο
4.000τ.μ. εξωτερικών επιφανειών και 2.5000τ.μ. εσωτερικών, η συντήρηση, το βάψιμο και η μόνωση στην κεντρική
αυλή, η επισκευή περιφράξεων, η τοποθέτηση νέου αντικραδασμικού δαπέδου στα γήπεδα μπάσκετ και βόλει, η
μόνωση για υγρασία και νερό σε 1.000τ.μ. καθώς και πολλές ακόμη. Αυτόν τον ανακαινισμένο χώρο θα χαίρονται οι
μαθητές και οι εκπαιδευτικοί από αυτήν την Παρασκευή, με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Τι είναι αυτό το πρόγραμμα

Το πιλοτικό πρόγραμμα «Έτσι Μαθαίνω Καλύτερα» του δήμου Αθηναίων εφαρμόζει και αξιολογεί σε βάθος χρόνου
παρεμβάσεις εξέλιξης του χώρου εκπαίδευσης με σκοπό την ενίσχυση της μαθησιακής εμπειρίας. Παράλληλα με την
αντιμετώπιση βασικών ζητημάτων επισκευών, το πρόγραμμα επιδιώκει τον «παιδαγωγικό ανασχεδιασμό» του  σχο-
λικού χώρου με γνώμονα τη χωρική και παιδαγωγική ευελιξία και στόχο την ανάδειξή του σε σχολικό κτίριο-πρότυπο
μάθησης και ανάπτυξης του παιδιού. Έχει σχεδιαστεί και αξιολογείται σε συνεργασία με το εργαστήριο «Μεταβαλλό-
μενης Αρχιτεκτονικής, Κινητικών Συστημάτων και Ευφυών Περιβαλλόντων» της Σχολής Αρχιτεκτόνων του Πολ-
υτεχνείου Κρήτης και του Urban Labs του University of Chicago. Υλοποιείται με χρηματοδότηση και υλική υποστήριξη
από τον ιδιωτικό τομέα (επιχειρήσεις, ιδιώτες και φιλανθρωπικά ιδρύματα) σε συνεργασία με τη διεύθυνση και εκπαι-
δευτικούς του σχολείου, τους γονείς και την Διεύθυνση Σχολικών Κτιρίων του δήμου Αθηναίων.

Καμίνης

«Πρόκειται για μία σημαντική μέρα για τον δήμο Αθηναίων» τόνισε μετά την περιήγησή του στους σχολικούς χώρο-
υς, ο δήμαρχος Αθηναίων κ. Γιώργος Καμίνης, σημειώνοντας ότι «η πολιτική των συνεργασιών με τον ιδιωτικό τομέα
και τα πανεπιστημιακά ιδρύματα αποδίδει». Ο κ. Καμίνης σημείωσε ότι «το 17ο Γυμνάσιο Λύκειο αποτελεί πυξίδα για
το πώς μπορούν να αναβαθμιστούν όλα τα σχολικά συγκροτήματα της Αθήνας, αφού πρόκειται για μία συνεργασία
που ολοκληρώθηκε σε χρόνο ρεκόρ αλλάζοντας την μορφή ενός μεγάλου σχολείου». Ευχαριστώντας για τη συνερ-
γασία τους τα πανεπιστημιακά ιδρύματα και την Coca-Cola Τρία Έψιλον, καθώς και την εταιρία VIVECHROM για τη
συμβολή της, ο δήμαρχος Αθηναίων σημείωσε ότι «ο δήμος Αθηναίων θα συνεχίσει αυτή την πορεία, ενθαρρύνοντας
τον ιδιωτικό τομέα να βοηθήσει, αφού η αναβάθμιση του σχολικού περιβάλλοντος είναι πολλές φορές καθοριστική για
την αναβάθμιση της μαθησιακής διαδικασίας».

Η κυρία Νάγια Καλογεράκη, Γενική Διευθύντρια της Coca-Cola Τρία Έψιλον, σημείωσε: «Πιστεύουμε στη νέα γενιά
και σε ένα καλύτερο αύριο. Συμβάλλουμε προσφέροντας καλύτερες προϋποθέσεις για μάθηση και είμαστε δίπλα
στους Δήμους στην προσπάθεια που γίνεται για βελτιωμένες, ασφαλέστερες σχολικές υποδομές. Χαιρόμαστε με το
αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας με το Δήμο Αθηναίων  που αποτελεί την αρχή μίας ευρύτερης, πολύ ουσιαστικής
συνέργειας».

Το πρώτο κουδούνι της
νέας σχολικής χρονιάς

χτύπησε  σε όλα τα σχολεία
της Γλυφάδας

Το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς
χτύπησε  σε όλα τα σχολεία της Γλυφάδας. Ο
Δήμαρχος της πόλης, Γιώργος Παπανικολάου,

παρέστη στην τελετή του αγιασμού στο 5ο Γυμνάσιο, την

οποία τέλεσε ο Μητροπολίτης Γλυφάδας – Ελληνικού –
Βούλας – Βουλιαγμένης – Βάρης (Βαρκίζης) κ. κ.
Παύλος. Επισκέφθηκε επίσης, μαζί με την Αντιδήμαρχο
Παιδείας και Κοινωνικής Μέριμνας Άννυ Καυκά, αντιδ-
ημάρχους και δημοτικούς συμβούλους, το 3ο, το 6ο και το
11ο Δημοτικό Σχολείο, συνομίλησε με τα παιδιά και τους
δασκάλους και τους ευχήθηκε καλή επιτυχία στη νέα χρο-
νιά.

«Καλωσορίζω τα ‘πρωτάκια’ στη νέα τους μεγάλη οικο-
γένεια, τη σχολική, και τους εύχομαι από καρδιάς να απο-
λαύσουν το μεγάλο και ωραίο ταξίδι στην εκπαίδευση και
στη γνώση που ξεκινά», τόνισε ο κ. Παπανικολάου. «Η
δημοτική αρχή Γλυφάδας, μέσα σε πολύ δύσκολες
συγκυρίες, καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για στήρ-
ιξη και αναβάθμιση όλων των σχολικών μονάδων της
πόλης και ενίσχυση με κάθε τρόπο του εκπαιδευτικού
έργου», συμπλήρωσε. «Είναι σημαντικό να γνωρίζουν
όλοι οι μαθητές, όλων των τάξεων, ότι θα βρουν πάντα
ανοιχτή την πόρτα των δασκάλων και των καθηγητών
τους και των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων, για να
θέσουν οποιοδήποτε προβληματισμό τους και να ζητή-
σουν όποια βοήθεια χρειαστούν. Στην πόλη μας φαινό-
μενα όπως η ενδοσχολική βία ή ο ρατσισμός δεν πρόκει-
ται ποτέ να γίνουν αποδεκτά».

Μέσα στο καλοκαίρι η δημοτική αρχή προχώρησε σε
εκτεταμένες εργασίες στις σχολικές μονάδες, οι οποίες
συνεχίζονται και θα ολοκληρωθούν σύντομα. Συγκεκριμέ-
να, έγινε συντήρηση στην πλειοψηφία των σχολείων,
ενίσχυση του φωτισμού με αντικατάσταση παλαιών φωτι-
στικών και λαμπτήρων με ενεργειακούς (LED), βάψιμο
εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, αποκατάσταση
ζημιών και φθορών, ανακαίνιση χώρων υγιεινής, ανακα-
τασκευή γηπέδων μπάσκετ και βόλεϊ. Τα σχολεία θα
ενισχυθούν και με νέο εποπτικό υλικό και σύγχρονη υλι-
κοτεχνική υποδομή, ενώ θα τοποθετηθούν και σκίαστρα.

Ιρανοί μετανάστες έσωσαν πυροσβέστες σε
χαράδρα της Λέσβου

Μαθήματα ανθρώπινης αλληλεγγύης έδωσαν τέσσερις ιρανοί μετανάστες το μεσημέρι του
Σαββάτου στη Μυτιλήνη.Περπατώντας από την περιοχή της Συμαμνιάς, όπου είχαν
αποβιβασθεί, προς την πόλη της Μυτιλήνης, υπήρξαν αυτόπτες μάρτυρες της ανατρο-

πής και της πτώσης σε χαράδρα ενός πυροσβεστικού οχήματος στο οποίο και επέβαιναν δυο πυρ-
οσβέστες. Αποτέλεσμα της ανατροπής ήταν ο εγκλωβισμός των δυο ανδρών.

Οι τέσσερις Ιρανοί κατέβηκαν στη βάθους πέντε μέτρων απότομη πλαγιά, προσέγγισαν το
όχημα και προσπάθησαν να απεγκλωβίσουν τους τραυματίες πυροσβέστες. Μάλιστα, παρέμειναν
εκεί και βοήθησαν και στην επιχείρηση ανάσυρσης των εγκλωβισμένων πυροσβεστών και στην
παραλαβή τους από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Ο αστυνομικός Συμεών Δουκάκης που ήταν παρών στο συμβάν δήλωσε στην ΕΡΤ1: «Οι μετα-
νάστες από το Ιράν βοήθησαν ουσιαστικά στον απεγκλωβισμό των πυροσβεστών και μάλιστα τρα-
υμάτισαν τα χέρια και τα πόδια τους κατά τη διάρκεια της επιχείρησης απεγκλωβισμού. Τους ευχα-
ρίστησα και τους έδωσα συγχαρητήρια για την πράξη τους προς τους συνανθρώπους τους που
βρίσκονταν σε κίνδυνο».

Οι δύο πυροσβέστες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης, όπου
νοσηλεύονται προληπτικά αφού διαπιστώθηκε πως δεν φέρουν σοβαρά τραύματα. Οι τέσσερις
Ιρανοί συνέχισαν με τα πόδια το ταξίδι τους για τη Μυτιλήνη
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Μάχη-θρίλερ μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ
και ΝΔ δείχνουν πέντε νέες

δημοσκοπήσεις

Τέσσερις από τις έρευνες φανερώνουν οριακό
προβάδισμα της Κουμουνδούρου έναντι της
Συγγρού, με προβάδισμα κάτω της μιας μονά-

δας. Εκτός Βουλής οι ΑΝΕΛ σε τέσσερις από τις πέντε
σφυγμομετρήσεις, καθώς παραμένει θολό το μετεκλογικό
σκηνικό.

Μάχη-θρίλερ μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας
δίνουν πέντε νέες δημοσκοπήσεις που είδαν το φως της
δημοσιότητας το τελευταίο 24ωρο, μια εβδομάδα πριν τις
εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου.

Τέσσερις από τις έρευνες φανερώνουν οριακό προβά-
δισμα της Κουμουνδούρου έναντι της Συγγρού, με τη δια-
φορά να κυμαίνεται μεταξύ 0,3 και 0,7 μονάδων, ενώ η
πέμπτη σφυγμομέτρηση εμφανίζει τις δυο παρατάξεις να
είναι απόλυτα ισοδύναμες.

Θολή ωστόσο παραμένει η εικόνα όσον αφορά τα υπό-
λοιπα κόμματα, ειδικά το αν οι Ανεξάρτητοι Έλληνες θα
μπουν στη νέα Βουλή, καθώς μόνο μια έρευνα δίνει το
κόμμα του Πάνου Καμμένου πάνω από το όριο του 3%.

Σε τέσσερις από τις πέντε δημοσκοπήσεις η Χρυσή
Αυγή παραμένει τρίτο κόμμα, αλλά με μικρή διαφορά. Η
μάχη για όλες τις υπόλοιπες θέσεις βρίσκεται στα όρια
του στατιστικού λάθους, ειδικά με δεδομένο τον όγκο των
αναποφάσιστων.

Η μεγαλύτερη διαφορά παρατηρείται στη δημοσκόπ-
ηση της Alco για το «Πρώτο Θέμα», όπου ο ΣΥΡΙΖΑ απο-
σπά το 25,4% της πρόθεσης ψήφου, ενώ η ΝΔ ακολουθ-
εί με 24,7%.

Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Χρυσή Αυγή, με 6,4%,
δεχόμενη πίεση από το ΚΚΕ, που λαμβάνει το 6,2%. Ακο-
λουθούν ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ με 5,1%, το Ποτάμι με 4% και
η Ένωση Κεντρώων με 3,9%. Τελευταία κοινοβουλευτική
δύναμη είναι η Λαϊκή Ενότητα, 3,4%, ενώ εκτός Βουλής
μένουν οι Ανεξάρτητοι Έλληνες με 2,6%.

Στη δημοσκόπηση της Κάπα Research για «Το Βήμα»,
ο ΣΥΡΙΖΑ προηγείται με 26,7% και ακολουθεί η ΝΔ με
26,2%.

Τρίτο κόμμα η Χρυσή Αυγή με 7%, ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ
στην τέταρτη θέση με 6,1%, το ΚΚΕ λαμβάνει 5,9%, το
Ποτάμι 5%. Στο 4,2% η Λαϊκή Ενότητα, και στο 3,6% η
Ένωση Κεντρώων, ενώ οι ΑΝΕΛ βρίσκονται οριακά εντός
Βουλής, με 3,1%.

Στις 0,4 μονάδες δίνει τη διαφορά υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ η
MRB για την «Real News». Συγκεκριμένα, ο ΣΥΡΙΖΑ
έρχεται πρώτο κόμμα με 25,9% και έπεται η ΝΔ με
25,5%.

Και σε αυτή την περίπτωση τρίτη κοινοβουλευτική
δύναμη είναι η Χρυσή Αυγή με 6,1%, με μικρό προβάδι-
σμα σε σχέση με το ΚΚΕ, που λαμβάνει 5,7%. Ακολουθ-
ούν ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ (5,3%), Το Ποτάμι 94,9%), η
Ένωση Κεντρώων (3,9%) και η Λαϊκή Ενότητα 3,2%.
Εκτός Βουλής σε αυτή την έρευνα οι ΑΝΕΛ, με 2,6%.

Η μικρότερη διαφορά εμφανίζεται στη δημοσκόπηση
της εταιρείας RASS για το «Παρόν της Κυριακής». Στην
πρόθεση ψήφου ο ΣΥΡΙΖΑ λαμβάνει 27,4%, έναντι
27,1% της ΝΔ.

Η ΧΑ και πάλι τρίτο κόμμα με 6,4%, ενώ και σε αυτή
την περίπτωση τέταρτο έρχεται το ΚΚΕ με 5,5%. ΠΑΣΟΚ-
ΔΗΜΑΡ λαμβάνουν το 4,8%, το Ποτάμι 3,8%, η Ένωση
Κεντρώων 3,3% και η Λαϊκή Ενότητα 3%. Και πάλι εκτός
Βουλής φαίνεται να μένουν οι ΑΝΕΛ, με 2,3%.

Τέλος, απόλυτο ντέρμπι δείχνει η δημοσκόπηση της
Public Issue για την «Αυγή της Κυριακής», με ΣΥΡΙΖΑ και
ΝΔ να ισοδυναμούν στην πρόθεση ψήφου, αποσπώντας
από 31%.

Τρίτο κόμμα εμφανίζεται η σύμπραξη ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ
με 8%, ενώ η ΧΑ έπεται με 7%. Το ΚΚΕ πιστώνεται το
6,5%, το Ποτάμι το 4,5%, η Λαϊκή Ενότητα το 4%, και η
Ένωση Κεντρώων βρίσκεται στο νήμα με 3%. Εκτός Βου-
λής οι ΑΝΕΛ με 2%.

Συνελήφθη από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας
43χρονος ημεδαπός ηλεκτρολόγος, που παρενέβαινε σε

μετρητές της Δ.Ε.Η., με χρηματική αμοιβή, εμποδίζοντας τη
μέτρηση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας

Συνελήφθησαν (11-09-2015) σε περιοχή
της Αττικής, από τη Διεύθυνση Οικονο-
μικής Αστυνομίας, 43χρονος ημεδαπός

ηλεκτρολόγος, σε βάρος του οποίου
σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή κατ΄ εξακο-
λούθηση, άμεση συνέργεια σε κλοπή και απάτη
κατ΄ εξακολούθηση, καθώς και 36χρονος ημε-
δαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε
δικογραφία για κλοπή.

Ειδικότερα, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Οικο-
νομικής Αστυνομίας, αξιοποιώντας στοιχεία,
προχώρησαν σε αστυνομική επιχείρηση σε
περιοχή της Αττικής, κατά την οποία συνελήφθη
ο 43χρονος την ώρα που με εξειδικευμένο εξοπ-
λισμό, παρενέβαινε στο μετρητή της Δ.Ε.Η. σε
οικία ιδιοκτησίας του 36χρονου.

Όπως προέκυψε από την ενδελεχή αστυνομι-
κή έρευνα, ο 43χρονος συλληφθείς μετέβαινε σε
διάφορα καταστήματα και οικίες στην Αττική, κατόπιν συνεννοήσεως με τους ιδιοκτήτες τους, όπου προέβαινε,
έναντι χρηματικής αμοιβής, σε τροποποίηση της συνδεσμολογίας των μετρητών της Δ.Ε.Η., έτσι ώστε η αναγραφ-
όμενη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας να είναι αισθητά μειωμένη σε σχέση με την πραγματική.

Μάλιστα, ο 43χρονος για να δικαιολογεί την παρουσία του, φορούσε μπλουζάκι με διακριτικά της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε,
ενώ χρησιμοποιούσε εξειδικευμένα εργαλεία, όπως μολυβδοσφραγίδες, εντυπώματα, καθώς και πλήθος μητρών
και κεφαλών για σφράγιση κελυφών, τα οποία είναι κατασκευασμένα για να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από
αρμόδιους υπαλλήλους της Δ.Ε.Η.

Ως προς τον τρόπο δράσης του, προέκυψε ότι έκανε τις παρεμβάσεις ανά τετράμηνο, λίγο πριν και μετά την κατα-
μέτρηση, για να μην γίνεται αντιληπτή η παρέμβαση στον μετρητή από την Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Για κάθε παρέμβαση η
αμοιβή του ήταν πενήντα (50) ευρώ στους οικιακούς καταναλωτές και εκατό (100) ευρώ στους επαγγελματικούς
καταναλωτές. 

Μέχρι στιγμής, έχει εξακριβωθεί παρέμβαση του 43χρονου σε μετρητές της Δ.Ε.Η. σε (18) οικίες και (6) κατα-
στήματα. Επίσης, είχε κάνει παρεμβάσεις και στο μετρητή της οικίας του και καταστήματός του. Εκτιμάται ότι το
πελατολόγιο του ανέρχεται σε περισσότερους από εκατό (100) οικιακούς καθώς και σε περισσότερους από (50)
επαγγελματικούς καταναλωτές.

Σε έρευνες που έγιναν στο κατάστημά του, στο αυτοκίνητό του και σε βαλιτσάκι που έφερε, βρέθηκαν και
κατασχέθηκαν:

εξειδικευμένος ηλεκτρονικός εξοπλισμός,
(4) ψηφιακοί μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας,
(7) μεταλλικές προσόψεις μετρητών,
(2) μπλουζάκια με το λογότυπο Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.,
πλήθος μολυβδοσφραγίδων και
εξειδικευμένα εργαλεία.
Η οικονομική βλάβη που προκλήθηκε στην Δ.Ε.Η. και στο Δημόσιο θα προσδιοριστεί από τις αρμόδιες υπηρ-

εσίες.
Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους,  οδηγήθηκαν σήμερα (12-09-2015) στον

κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Ευχές του Δημάρχου Γιάννη Κασσαβού για την 
έναρξη της σχολικής χρονιάς

Κοντά στους μαθητές στον καθιερωμένο
αγιασμό για την έναρξη της σχολικής χρο-
νιάς βρέθηκε ο Δήμαρχος κ Γιάννης Κασ-

σαβός. Ο κ Κασσαβός ευχήθηκε στους μαθητές
καλή σχολική χρονιά και καλή πρόοδο στα μαθήμα-
τά τους. Επίσης, εξέφρασε την υποστήριξή του στην
εκπαιδευτική κοινότητα για το πολύ σημαντικό έργο
που επιτελεί, ενώ απευθυνόμενος στους γονείς των
παιδιών τους βεβαίωσε ότι έχουν ληφθεί όλα τα
απαραίτητα μέτρα για την ομαλή και ασφαλή λειτο-
υργία των σχολικών μονάδων τη νέα σχολική χρο-
νιά.

Ο Δήμαρχος κ Κασσαβός, συνοδεία Αντιδ-
ημάρχων και δημοτικών συμβούλων, επισκέφθηκε
το 1ο το 2ο, και το 18ο Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών.
Επίσης σε μία συμβολική κίνηση, ο Δήμαρχος κ
Κασσαβός επισκέφθηκε το 3ο Νηπιαγωγείο Αχαρνών, ένα σχολείο που στεγάζεται επί χρόνια σε μαγαζί, με κακές
υποδομές, και χωρίς προαύλιο χώρο για τα παιδιά.

Στον χαιρετισμό του ο κ Κασσαβός τόνισε: «Τα παιδιά μας έχουν ανάγκη από ένα καλό Σχολείο που θα τους
δώσει γνώση, ελπίδα, και εφόδια για τις δυσκολίες της ζωής. Εμείς, ως Δημοτική Αρχή, από την πρώτη στιγμή που
αναλάβαμε, θέσαμε ως προτεραιότητα την καλή και ασφαλή λειτουργία των σχολείων και των νηπιαγωγείων του
Δήμου μας. Μικτά κλιμάκια του Δήμου μας, έκαναν επιτόπιους ελέγχους όλο το προηγούμενο διάστημα, φρον-
τίζοντας να καταγραφούν και να αποκατασταθούν εγκαίρως όλες οι ζημιές, να καθαριστούν οι σχολικές αίθουσες
και οι αυλές, να προσληφθούν εγκαίρως οι καθαρίστριες και να είμαστε έτοιμοι για την έναρξη της σχολικής χρο-
νιάς. Επίσης, είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι το 3ο Νηπιαγωγείο Αχαρνών, που σήμερα στεγάζεται
σε μαγαζί χωρίς προαύλιο χώρο για τα παιδιά, θα μετεγκατασταθεί άμεσα σε νέο κτίριο, που πληρεί όλες τις προ-
διαγραφές και διαθέτει αυλή για να παίζουν τα μικρά παιδιά».
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Το «Λεωφορείο χωρίς οδηγό» στους
δρόμους των Τρικάλων

Σε πραγματικές συνθή-
κες δοκιμάστηκε σήμε-
ρα το Λεωφορείο

Χωρίς Οδηγό στους δρόμους
των Τρικάλων, ένα παγκόσμιο
επίτευγμα που παίρνει σάρκα
και οστά στο πλαίσιο του πανε-
υρωπαϊκού προγράμματος
CityMobil 2, υπό την αιγίδα της
Περιφέρειας Θεσσαλίας. Το
Λεωφορείο Χωρίς Οδηγό άρχι-
σε σήμερα την πορεία του
στους δρόμους των Τρικάλων,
όπως θα κάνει κάθε μέρα -
πλην Δευτέρας- και τις ώρες 10:00 έως 14:00 και 16:00 έως 20:00. Το Λεωφορείο Χωρίς
Οδηγό θα διασχίζει τη μήκους 2,4 χμ. προγραμματισμένη διαδρομή στο κέντρο των Τρι-
κάλων.

Η κυκλοφορία για τις πρώτες έξι ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου, θα γίνεται
χωρίς επιβάτες. Από τις 18 Σεπτεμβρίου, ημέρα Παρασκευή, το Λεωφορείο Χωρίς
Οδηγό θα δέχεται επιβάτες στην πιλοτική του λειτουργία και από τα τέλη Οκτωβρίου, θα
γίνεται κανονικά η αυτόματη ανεξάρτητη κυκλοφορία του.

Αυτό σημαίνει πλέον, ότι οι δρόμοι στους οποίους θα κινηθεί το όχημα, όπως γίνεται
επίσημα γνωστό, θα πρέπει να είναι ελεύθεροι από σταθμευμένα οχήματα πάσης
φύσης, καθώς και από εμπόδια. Για τον λόγο αυτόν, προσωπικό της e-trikala Α.Ε. που
υλοποιεί το πρόγραμμα, ήδη έχει χορηγήσει συγκεκριμένα φυλλάδια για τη διαδρομή και
τη στάθμευση, ενώ θα βρίσκεται και καθημερινά στον δρόμο, για να γίνεται σύσταση
στους οδηγούς. Ταυτόχρονα, σημειώνεται ότι, όπως πλέον ορίζει ο νόμος, μπορεί να
εφαρμοστεί η επιβολή προστίμων από τη Δημοτική Αστυνομία, καθώς η λεωφορειο-
λωρίδα είναι χώρος απαγόρευσης στάθμευσης, μέχρι το τέλος ωραρίου κυκλοφορίας
του οχήματος.

Σημειώνεται ακόμα, ότι καταγράφηκε μια ακόμη παγκόσμια καινοτομία: Βάσει της
υπουργικής απόφασης, σε συνεργασία με τη Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών και
το ΚΤΕΟ Τρικάλων, καθώς και με τις υπηρεσίες του υπουργείου Μεταφορών, Υπο-
δομών και Δικτύων, η e-trikala Α.Ε. διαθέτει πινακίδες κυκλοφορίας για τα δύο πρώτα
οχήματα. Με αριθμούς κυκλοφορίας ΤΚΤ 3131 και ΤΚΤ 3132, τα δύο πρώτα οχήματα
πλέον, φέρουν κανονική πινακίδα. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να κυκλοφορήσουν παν-
τού, κάτι που στα τεχνολογικά και οδηγικά χρονικά, καταγράφεται επίσης ως πρωτιά,
αφού μέχρι τώρα, όλα τα δρομολόγια ήταν ανεπίσημα, δεν «υπήρχαν» πουθενά και τα
οχήματα ήταν μόνο πειραματικά.

Τα δύο οχήματα θα αυξηθούν σε έξι, με άλλα δύο να έρχονται στα Τρίκαλα στις 20
Σεπτεμβρίου και άλλα δύο, στις αρχές Οκτωβρίου.

Iδιοκτήτρια μπαρ προωθούσε
24χρονη στην πορνεία

Στη σύλληψη 46χρον-
ης ιδιοκτήτριας κατα-
στήματος υγειονομι-

κού ενδιαφέροντος, μπαρ, με
την κατηγορία της μαστρο-
πείας, προέβησαν αστυνομι-
κοί της Υποδιεύθυνσης Ασφ-
άλειας Κέρκυρας, όταν σε
συντονισμένη αστυνομική
επιχείρηση διαπιστώθηκε ότι
η 46χρονη προωθούσε στην
πορνεία 24χρονη ημεδαπή,
εργαζόμενη στο κατάστημά της.

Η σύλληψη της 46χρονης έγινε με την αυτόφωρη διαδικασία, όταν αστυνομικός προ-
σποιούμενος τον πελάτη της έδωσε προσημειωμένα χαρτονομίσματα, με αντάλλαγμα
ερωτική συνεύρεση με την 24χρονη.

Σε έρευνες που ακολούθησαν στους χώρους του καταστήματος, βρέθηκε και
κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 140 ευρώ, μεταξύ των οποίων και το προσημειω-
μένη χρηματική αμοιβή της 24χρονης, καθώς και μάρκες οι οποίες αντιστοιχούσαν σε
χρηματικές αμοιβές.

Στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κέρκυρας οδηγήθηκαν η 46χρονη και η 24χρονη,
ενώ τα χρήματα που κατασχέθηκαν παραδόθηκαν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και
Δανείων.

Πίσω στα θρανία με όρεξη και χαμόγελα. 
Την αισιοδοξία της για μία δημιουργική και παραγωγική χρονιά, 

γεμάτη γνώσεις, δράσεις και αισιοδοξία 
εξέφρασε η Δήμαρχος Μάνδρας – Ειδυλλίας, Γιάννα Κριεκούκη.

Πλημμύρησαν τα προ-
αύλεια όλων των σχο-
λείων της Πρωτοβάθ-

μιας και της Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης του Δήμου Μάν-
δρας – Ειδυλλίας από μαθητές.
Οι παλιοί φίλοι ξανασυναν-
τήθηκαν, οι νέοι μαθητές και
δάσκαλοι συστήθηκαν και
όπως είναι φυσικό την παρά-
σταση έκλεψαν τα «πρωτάκια»
που άλλοτε αμήχανα, άλλοτε
χαρούμενα «στήθηκαν» στη
σειρά της Α Δημοτικού κάτω
από τα περήφανα βλέμματα των γονιών. 

Ο Αγιασμός πραγματοποιήθηκε ομαλά σε όλα τα σχολεία. Παρά τις πιθανές ελλείψεις
διευθυντές και δάσκαλοι είναι έτοιμοι να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε
να παρουσιαστούν όσο το δυνατό λιγότερα προβλήματα. Την ίδια προσπάθεια και με
κάθε μέσο ο Δήμος θα σταθεί δίπλα στους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τους γονείς
για να διασφαλίσει την καλύτερη και ομαλότερη λειτουργία όλων των σχολείων. 

Η Δήμαρχος κ. Γιάννα Κριεκούκη εξέφρασε την βαθιά πίστη της ότι όλα θα κυλήσουν
ομαλά χάρη στην εμπειρία των εκπαιδευτικών και την αμέριστη συμπαράσταση και
βοήθεια του Δήμου και των Σχολικών Επιτροπών. Επίσης ευχήθηκε σε όλους καλή και
δημιουργική δουλειά, με κέφι, δίψα για γνώση και καλή πρόοδο. 

Τα δικαιολογητικά για την εγγραφή
στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του

Δήμου Φυλής

Παρακαλούνται οι
δημότες ή κάτοικοι
του Δήμου Φυλής

που έχουν χαμηλό εισόδημα ή
βρίσκονται σε κατάσταση απο-
ρίας, καθώς και όσες οικογένει-
ες έχουν και τα δύο κύρια μέλη
άνεργα αυτή τη στιγμή, να
προσέλθουν έως τις 30
Σεπτεμβρίου στην Κοινωνική
Υπηρεσία, προκειμένου να
προσκομίσουν τα απαραίτητα
έγγραφα για να μπορέσουν να
ενταχθούν στις παροχές του
Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Φυλής.

Για τους ήδη εγγεγραμμένους στην Κοινωνική Υπηρεσία αρκεί να προσκομίσουν το
τελευταίο Ε1 και εκκαθαριστικό της εφορίας, καθώς και ανανεωμένες τις κάρτες ανε-
ργίας τους.

Για τις νέες εγγραφές είναι απολύτως απαραίτητα τα εξής έγγραφα:
Φωτοτυπία της ταυτότητας
Πιστοποιητικό οικογενειακής Κατάστασης
Ε1 και εκκαθαριστικό για το φορολογικό έτος 2014
Ε9 περιουσιακής κατάστασης
Φωτοτυπία ανανέωσης κάρτας ανεργίας ή εκτύπωση της σχετικής βεβαίωσης ανε-

ργίας από την ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ
Σε περίπτωση αναπηρίας βεβαίωση ποσοστού αναπηρίας όπου θα αναγράφεται το

ποσοστό
ενώ κατά περίπτωση μπορεί να ζητηθούν επιπλέον δικαιολογητικά.
Διευκρινίζεται πως οι παροχές του Κοινωνικού Παντοπωλείου είναι διαφορετικές από

αυτές του προγράμματος Επισιτιστικής Κρίσης (ΤΕΒΑ), στο οποίο έχουν λήξει οι αιτή-
σεις και αναμένονται εντός των ημερών τα αποτελέσματα. Επίσης, οι νέες εγγραφές στο
Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Φυλής είναι ανοιχτές  όλο το χρόνο, αλλά το επό-
μενο διάστημα θα γίνει επιλογή των επόμενων δικαιούχων και για αυτό ορίζεται ως
καταληκτική ημερομηνία 30/9/2015.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλ. 2102473733,
Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας Δήμου Φυλής, Δημαρχείου 11Β, Πλατεία Ηρώων,
Άνω Λιόσια.
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Πρώτο κουδούνισμα για το 10ο
Δημοτικό Άνω Λιοσίων

Με τον Αγιασμό της
Παρασκευής 11
Σεπτεμβρίου 2015,

άνοιξε και επίσημα τις πόρτες
του στους μαθητές το νεόδμητο
10ο Δημοτικό Σχολείο Άνω
Λιοσίων. 

Συνεπής στην υπόσχεσή της
προς τη σχολική κοινότητα, η
Διοίκηση του Χρήστου Παπ-
πού παρέδωσε ένα διδακτήριο
λειτουργικό και σύγχρονο,
παρακάμπτοντας όλα τα εμπό-
δια, όπως ο προϋπολογισμός του Δήμου, οι ελλείψεις της αρχικής μελέτης, η αδυναμία
επίπλωσης από τον ΟΣΚ και η έλλειψη προσωπικού από το Υπουργείο Παιδείας. 

Στη σύντομη ομιλία του ο Πρόεδρος της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Γιάννης
Κρεμύδας τόνισε ότι το νέο σχολείο θα αποσυμφορήσει τα τρία γειτονικά σχολεία (1ο-
6ο και 7ο Δημοτικά) και ευχήθηκε σε μαθητές, δάσκαλους και γονείς καλή σχολική χρο-
νιά. 

Ακολούθησε παρουσίαση των δασκάλων κι ενημέρωση των γονέων από το Διευθυ-
ντή και η πρώτη μέρα στο σχολείο ολοκληρώθηκε με τη διανομή των βιβλίων στους
μαθητές.  

Γεννηματά: Κυβέρνηση συνεργασίας που
θα δεσμευθεί σε συγκεκριμένο πρόγραμμα

Υπέρ μιας κυβέρν-
ησης συνερ-
γασίας όλων των

φιλοευρωπαϊκών πολι-
τικών δυνάμεων, που θα
δεσμευθούν από κοινού
να υλοποιήσουν άμεσα
ένα συγκεκριμένο πρόγρ-
αμμα, μεγάλων μεταρρ-
υθμίσεων και αλλαγών,
ώστε να υπάρξει ανάταξη
της οικονομίας και της
παραγωγικής βάσης, και
να ανακτηθεί η διεθνής
αξιοπιστία της χώρας, τάχθηκε η πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Φώφη Γεννηματά για την επο-
μένη των εκλογών.

Σε συνέντευξή της στη «Real News» σημειώνει ότι «αυτό στη βάση ενός εθνικού
σχεδίου ανασυγκρότησης με καθορισμένους στόχους και χρονοδιαγράμματα. Αυτός
είναι ο μόνος δρόμος για να μπορέσει η χώρα να βγει από την εξαιρετικά δύσκολη σημε-
ρινή κατάσταση και να απαλλαγεί οριστικά από τον κίνδυνο ενός Grexit».

Η κυρία Γεννηματά επισημαίνει ότι όσο μεγαλύτερο είναι το εύρος της συμμετοχής
τόσο το καλύτερο για τον τόπο.

«Όπως επίσης και από το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ- Δημοκρατική Συμπαράταξη μπο-
ρεί να αποτελέσει παράγοντα ισορροπίας. Ανάμεσα στις ιδεοληπτικές αγκυλώσεις του
ΣΥΡΙΖΑ για την επιχειρηματικότητα και τον παλαιάς κοπής κρατισμό του και από την
άλλη μεριά τη νεοφιλελεύθερη εχθρότητα της ΝΔ για το κοινωνικό κράτος και κάθε τι το
κρατικό. Το ΠΑΣΟΚ μπορεί να λειτουργήσει πραγματικά ως καταλύτης για τη συνερ-
γασία και να βάλει την προοδευτική σφραγίδα σε ένα νέο κυβερνητικό πρόγραμμα και
σχέδιο», λέει χαρακτηριστικά η πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Σχετικά με το μέλλον της συνεργασίας μη ΔΗΜΑΡ για τη δημιουργία μιας σοσιαλ-
δημοκρατικής παράταξης, η κυρία Γεννηματά δηλώνει ότι η προσπάθεια μας αυτή θα
συνεχιστεί με την ίδια δυναμική που ήδη εμφανίζει και υπό καλύτερους όρους μετά τις
εκλογές.

Νέα τραγωδία με 28 νεκρούς πρόσφυ-
γες ανοικτά του Φαρμακονησίου

Διαστάσεις λαμβάνει η
τραγωδία που
εκτυλίσσεται από το

πρωί στη θαλάσσια περιοχή
ανατολικά του Φαρμακον-
ησίου, όταν σκάφος με πάνω
120 μετανάστες ανετράπη με
αποτέλεσμα να πέσουν όλοι
στη θάλασσα.

Μέχρι στιγμής έχουν ανα-
συρθεί από τη θάλασσα 28
νεκροί, μεταξύ των οποίων ένα
παιδί. Οι έρευνες είναι σε εξέ-
λιξη για τον εντοπισμό τυχόν
αγνοουμένων.

Από την περιοχή έχουν διασωθεί 68 πρόσφυγες. Αλλοι 30 κατάφεραν μόνοι τους να
κολυμπήσουν και να βγουν στο Φαρμακονήσι.

Οι έρευνες συνεχίζονται με τη συμμτοχή δύο ελικοπτέρων Super Puma, πλωτών του
Λιμενικού και κανονιοφόρου του Πολεμικού Ναυτικού.

Στις έρευνες για τον εντοπισμό τυχόν αγνοουμένων συμμετέχουν δύτες του Λιμενικού,
καθώς το σκάφος που ανετράπη ήταν κλειστού τύπου και ενδέχεται κάποιοι από τους
επιβαίνοντες να παγιδεύτηκαν στην καμπίνα.

Ο συναγερμός για το περιστατικό σήμανε το πρωί, όταν το Ενιαίο Κέντρο Συντονι-
σμού Έρευνας και Διάσωσης του υπουργείου Ναυτιλίας δέχθηκε τηλεφώνημα μέσω του
αριθμού 112 ότι μετανάστες βρίσκονται σε κίνδυνο στη συγκεκριμένη θαλάσσια περ-
ιοχή.

Η κινητοποίηση ήταν άμεση με τη συμμετοχή ελικοπτέρου Super Puma και πλωτού
του Λιμενικού από τη Μυτιλήνη.

Στο μεταξύ, άκαρπες παραμένουν έως τώρα οι έρευνες για τον εντοπισμό τεσσάρων
ανήλικων που αγνοούνται στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Σάμου, μετά την ανατρο-
πή πλαστικού σκάφους που μετέφερε παράτυπους μετανάστες.

Κουτσούμπας: «Λέμε "όχι" στις
συγκολλήσεις με σκορποχώρια»

«Οι θέσεις μας μπορούν να
υλοποιηθούν από τη λαϊκή
διακυβέρνηση που θα συμμε-

τέχει το ΚΚΕ» τόνισε ο γενικός γραμ-
ματέας της Κεντρικής Επιτροπής του
Κομμουνιστικού Κόμματος, Δημήτρης
Κουτσούμπας, σε συνέντευξή του
στο «Βήμα της Κυριακής».

Ερωτηθείς πόσο πειστικό είναι το
να αρνείται το ΚΚΕ οποιαδήποτε
συνεργασία σε εποχή τέλους των
αυτοδύναμων κυβερνήσεων, απάν-
τησε ότι το ΚΚΕ έχει τη μοναδική ρεαλιστική πρόταση συνεργασίας, από τη σκοπιά των
συμφερόντων του λαού και γι' αυτό, αντί να κοιτάζει «μόνο προς τα πάνω, όπου γίνονται
συγκολλήσεις σκορποχωρίων», κοιτάζει μέσα στον λαό «όπου και απευθύνεται η πρόταση
συμμαχίας του ΚΚΕ, η Λαϊκή Συμμαχία που μπορεί να οργανώσει την πλειοψηφία του λαού
στο δρόμο της ανατροπής, εκεί δηλαδή που οικοδομούνται τα γνήσια λαϊκά μέτωπα πάλης
και ανατροπής».

Σε ερώτηση αν θα μπορούσε το ΚΚΕ να επιβάλει κάποιες απόψεις μέσω της συμμετοχής
του σε μια κυβέρνηση, επισήμανε ότι ο μύθος της «αριστερής» ή όποιας άλλης κυβέρνησης
που και τα κέρδη των μονοπωλίων θα ανακάμπτουν και οι δεσμεύσεις της ΕΕ θα υλοποι-
ούνται και ο λαός θα περνάει καλά, με μνημόνια και εφαρμοστικούς νόμους, έχει πια κατα-
ρρεύσει.

«Οι θέσεις μας μπορούν να υλοποιηθούν από τη λαϊκή διακυβέρνηση που θα συμμετέχει
το ΚΚΕ, όταν ο ίδιος ο λαός το αποφασίσει και παλέψει γι' αυτό» τόνισε.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι δεν αποτελεί άποψη του ΚΚΕ πως η Ελλάδα πρέπει να ζει
με δανεικά, ούτε ότι η Ελλάδα είναι «ψωροκώσταινα».

Τόνισε ότι «τουναντίον, η Ελλάδα έχει βιομηχανική παραγωγή, πλουτοπαραγωγικές πηγές,
ορυκτό πλούτο, έμπειρο και ικανό εργατικό και επιστημονικό δυναμικό και μια μεγάλη
δυνατότητα να λύσει το διατροφικό της πρόβλημα και να κάνει και εξαγωγές».

«Αν όλα αυτά γίνουν κοινωνική ιδιοκτησία με το λαό στην εξουσία να κάνει κουμάντο στην
κοινωνία και την οικονομία, τότε μπορεί να αναπτύξει προς όφελος του λαού της, αυτές τις
παραγωγικές δυνατότητες και φυσικά να αναπτύξει ισότιμες και αμοιβαίες σχέσεις με άλλες
χώρες» προσέθεσε.

Σημείωσε ότι το ζήτημα «δεν είναι να φύγεις από την ΕΕ, και να κολλήσεις σε μια άλλη
καπιταλιστική συμμαχία ή δύναμη στη Ρωσία ή στους BRICS για παράδειγμα και να παρα-
μείνουν όλα ίδια κι απαράλλαχτα», αλλά «το ζήτημα είναι να χτυπήσεις το θηρίο στην καρδιά
του, να πάρει στην ιδιοκτησία του ο λαός, τα κλειδιά της οικονομίας και της κοινωνίας, αλλιώς
θα κάνεις μια τρύπα στο νερό».

Στην παρατήρηση ότι το ΚΚΕ τα τελευταία χρόνια «δεν μπόρεσε να προστατεύσει τα
δικαιώματα των εργαζομένων, ενώ ζητά την ψήφο τους για αυτόν τον λόγο», είπε ότι «ο λαός
δεν μπόρεσε να προστατεύσει τα δικαιώματά του όχι γιατί δεν αγωνίστηκε, αλλά γιατί με τους
αγώνες του δεν αμφισβήτησε, δε σημάδεψε τον πραγματικό αντίπαλο, το κεφάλαιο και την
εξουσία του».

Πρόσθεσε ότι αυτό μπορεί να το κάνει τώρα ενισχύοντας το ΚΚΕ, και λέγοντας στη
συνέχεια ότι για να αλλάξει η ζωή του λαού, πρέπει να αλλάξει και χέρια συνολικά η εξουσία
και η ιδιοκτησία.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ  ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Φυλή 11/09/ 2015 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αρ.Πρωτ.210
Ε.Σ.Ε Α/θμιας Εκπαίδευσης 

Πλατεία Ηρώων 
Τηλ. : 210 2487895
Φαξ  : 210 2483402

Περίληψη  Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την μίσθωση του κυλικείου
του    5ου Δημοτικού Σχολείου της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων.

Βάσει της απόφασης 21/2015 του Διοικητικού Συμβουλίου της Α/θμιας
Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής, προκηρύσσεται Πλειοδοτικός Διαγωνισμός
για την μίσθωση του κυλικείου του 5ου Δημοτικού της Δημοτικής Ενότ-
ητας Άνω Λιοσίων.  

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 25/09/2015 ημέρα Παρασκευή και
ώρα 9.30π.μ στα πλαίσια του κατεπείγοντος ,ενώ οι αιτήσεις θα γίνονται
δεκτές από την ημέρα της δημοσίευσης της παρούσης ,ήτοι από τις
14/09/2015 έως τις 25/09/2015 και από 9.00π.μ εως 13.00μμ.

Τα έντυπα της προκήρυξης, της αίτησης και της οικονομικής προσφο-
ράς θα παραλαμβάνονται από το Γραφείο Σχολείων, Στέλιου Μυγιάκη,
Οικισμός Γεννηματά ,Θέση Τσουκλίδι.  

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τον διαγωνισμό και την παρ-
αλαβή αιτήσεων μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Σχολείων
στο 2102487895 και 2102486412.

Ο Πρόεδρος της Πρωτοβάθ-
μιας Ε.Σ.Ε

Κρεμύδας Ιωάννης.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ  ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Φυλή 11/09/ 2015 

ΔΥΤΙΚΗΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                               Αρ.Πρωτ.211
Ε.Σ.Ε Α/θμιας Εκπαίδευσης 

Πλατεία Ηρώων 
Τηλ. : 210 2487895

Φαξ  : 210 2483402
Περίληψη  Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την μίσθωση του κυλικείου

του   10ου Δημοτικού Σχολείου της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων.
Βάσει της απόφασης 22/2015 του Διοικητικού Συμβουλίου της Α/θμιας

Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής, προκηρύσσεται Πλειοδοτικός Διαγωνισμός
για την μίσθωση του κυλικείου του 5ου Δημοτικού της Δημοτικής Ενότ-
ητας Άνω Λιοσίων.  

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 25/09/2015 ημέρα Παρασκευή και
ώρα 10.30π.μ στα πλαίσια του κατεπείγοντος ,ενώ οι αιτήσεις θα γίνον-
ται δεκτές από την ημέρα της δημοσίευσης της παρούσης ,ήτοι από τις
14/09/2015 έως τις 25/09/2015 και από 9.00π.μ εως 13.00μμ.

Τα έντυπα της προκήρυξης, της αίτησης και της οικονομικής προσφο-
ράς θα παραλαμβάνονται από το Γραφείο Σχολείων, Στέλιου Μυγιάκη,
Οικισμός Γεννηματά ,Θέση Τσουκλίδι.  

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τον διαγωνισμό και την παρ-
αλαβή αιτήσεων μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Σχολείων
στο 2102487895 και 2102486412.

Ο Πρόεδρος της Πρωτοβάθ-
μιας Ε.Σ.Ε

Κρεμύδας Ιωάννης.

Τσίπρας: Η ΝΔ είναι με την Ευρώπη
του Σόιμπλε - Αναπόφευκτες οι εκλογές

Τη βεβαιότητά του ότι ο
ΣΥΡΙΖΑ θα κερδίσει τις
εκλογές, εκφράζει σε

συνέντευξή του στο «Έθνος
της Κυριακής» ο Αλέξης Τσίπρ-
ας.

«Η επιλογή του λαού θα είναι
τέτοια», σημειώνει ο πρόεδρος
του ΣΥΡΙΖΑ, «ώστε να δοθεί
ένα ηχηρό μήνυμα και να
προκύψει λύση κοινωνικής,
οικονομικής και πολιτικής σταθ-
ερότητας».

«Ήδη, σε όλες τις μετρήσεις
η συσπείρωσή μας ενισχύεται σημαντικά και γι’ αυτό έχουμε μια ευδιάκριτη άνοδο» επι-
σημαίνει και εκφράζει την πεποίθηση ότι ο λαός δεν θα επαναφέρει στην εξουσία αυτούς
που καταψήφισε πριν από λίγους μήνες και ότι «δεν θα επιτρέψει την παλινόρθωση του
χρεοκοπημένου πολιτικού συστήματος που μας έφερε μέχρι εδώ, που θέλει να
συγκαλύψει αμαρτίες, να δώσει πίσω ό,τι καταφέραμε στη διαπραγμάτευση, να κρύψει
ξανά στα συρτάρια του τις λίστες της φοροδιαφυγής».

Στην κατεύθυνση αυτή τόνισε με έμφαση ότι «στους προηγούμενες επτά μήνες δώσα-
με δείγματα γραφής και αποδείξαμε ποιος έχει τη βούληση, την αποφασιστικότητα και το
πολιτικό σχέδιο να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της κοινωνικής πλειοψηφίας και να
τελειώσει την αρρώστια της διαπλοκής και της αναξιοκρατίας».

Σε ό,τι αφορά στην ανάγκη διεξαγωγής των εκλογών, σημείωσε ότι η κυβέρνηση ανε-
πτράπη από αριστερούς βουλευτές και συνεπώς οι κάλπες ήταν αναπόφευκτες. «Εμείς
σε κάθε περίπτωση δεν θα βάζαμε το συμφέρον του κόμματος πάνω από το Σύνταγμα
και το συμφέρον του λαού και της χώρας» επισήμανε.

Σε ερώτηση αν υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας με τη ΝΔ, ο πρώην πρωθυπουργός
τονίζει ότι δεν μπορούν να υπάρξουν προγραμματικές συγκλίσεις. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΝΔ εκπροσωπούν διαφορετικά κοινωνικά συμφέροντα και έχουν
αντίθετο στρατηγικό προσανατολισμό σε έναν αστερισμό κομβικών πεδίων, εξηγεί και
αναφέρει χαρακτηριστικά το ζήτημα των εργασιακών σχέσεων, του αναπτυξιακού και
παραγωγικού μοντέλου, της περιβαλλοντικής προστασίας, στο ζήτημα των ατομικών
δικαιωμάτων και των δημοκρατικών ελευθεριών, στον τρόπο αντιμετώπισης του προ-
σφυγικού, στα ζητήματα που αφορούν την εξωτερική πολιτική της χώρας, στο φορολο-
γικό σύστημα, στο θέμα της καταπολέμησης της διαφθοράς και της φοροδιαφυγής, στο
θέμα της αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας. 

«Η ΝΔ είναι με τον Ευρώπη του κ. Σόιμπλε. Εμείς είμαστε με τις δυνάμεις που επιθ-
υμούν μια κοινωνική στροφή και απαγκίστρωση από τα νεοφιλελεύθερα δόγματα»
σημειώνει στο ίδιο πνεύμα.

Εστιάζοντας στη συμφωνία, ο κ. Τσίπρας τόνισε ότι παρά τις δυσκολίες της βάζει επί
τάπητος το θέμα της αναδιάρθρωσης του χρέους, θέτει ως προτεραιότητα την επίλυση
του προβλήματος των «κόκκινων» δανείων, μειώνει τα πρωτογενή πλεονάσματα κατά
20 δισ. ευρώ για την επόμενη τριετία, ξαναθέτει το θέμα των συλλογικών συμβάσεων,
εξασφαλίζει τον δημόσιο χαρακτήρα της ΔΕΗ και του ΑΔΜΗΕ και συνοδεύεται από ένα
επενδυτικό πακέτο 35 δισ. ευρώ. Σε αυτό το πλαίσιο, επισημαίνει ότι οι ψηφοφόροι
κατανοούν ότι «κάναμε ό,τι περνούσε από το χέρι μας για να βάλουμε ένα τέλος στην
πολιτική της λιτότητας και κατανοούν ακόμη καλύτερα ότι η συμφωνία που πετύχαμε
μπορεί υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις να δώσει ξανά προοπτική στη χώρα και στους
πολίτες». Κύρια προϋπόθεση, σημειώνει, είναι να παραμείνει ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση
με ισχυρή εντολή.

Για το αυριανό ντιμπέιτ με τον πρόεδρο της ΝΔ, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ εκφράζει τη
βούλησή του για ένα πλούσιο και αναλυτικό διάλογο, «διότι ο ελληνικός λαός δικαιούται
να εννημερωθεί αναλυτικά για τις διαφορετικές πολιτικές και τα αντίπαλα πολιτικά σχέ-
δια» και προσθέτει ότι η αντιπαράθεση δεν είναι προσωπική, αλλά πολιτική.

Πανούσης: Η ΕΥΠ είχε εντοπίσει
τζιχαντιστές στην Ελλάδα

Αποκάλυψη-βόμβα από
τον πρώην υπουργό
προστασίας του

πολίτη, ότι η ΕΥΠ είχε
εντοπίσει τζιχαντιστές στην
Ελλάδα. 

Ο κ. Γιάννης Πανούσης
μιλώντας στον Ελεύθερο Τύπο,
διευκρίνισε ότι η υπηρεσία
πληροφοριών δεν μίλησε για
θύλακες τζιχαντιστών στη
χώρα μας αλλά «εντόπισε στην
Ελλάδα τζιχαντιστές, οι οποίοι
ήταν Ευρωπαίοι πολίτες. Δεν
μπήκαν μαζί με τους μετανάστες. Μπήκαν κανονικότατα με τα διαβατήριά τους ως Ευρ-
ωπαίοι πολίτες και με το δικαίωμα ελεύθερης διακίνησης σε όλες τις χώρες της Ε.Ε.».

Ο κ. Πανούσης είπε ότι αυτό αποτελεί μεγάλο πρόβλημα καθώς «επρόκειτο για Γάλ-
λους υπηκόους και τα λοιπά». Διευκρίνισε ότι από τις ελληνικές αρχές κινήθηκαν όλες οι
διαδικασίες «για να βγάλουμε τα άτομα αυτά από τη χώρα. Μέσα στα κύματα προ-
σφύγων μπορεί να υπάρχουν τζιχαντιστές αλλά σήμερα η Ελλάδα δεν αντιμετωπίζει
θέμα οργανωμένων θυλάκων μαχητών του Ισλαμικού Κράτους που μπορεί να μας απει-
λούν».

Πολίτης επιτέθηκε στον Λαφαζάνη

Το νοσοκομείο Χανίων επισκέφθηκε ο επικεφαλής της Λαϊκής Ενότητας, Πανα-
γιώτης Λαφαζάνης, στο πλαίσιο της περιοδείας του στην περιοχή. 

Σύμφωνα με το flashnews.gr, tην στιγμή που ο κ. Λαφαζάνης βρίσκονταν στο Τμήμα
Επείγοντων Περιστατικών του Ιδρυματος, ο πολίτης, χρησιμοποιώντας "γαλλικά" προ-
κάλεσε τον πρόεδρο της ΛΑΕ να δει, όπως του είπε,  την άθλια κατάσταση που επικρα-
τεί στο χώρο της υγείας, κατηγορώντας τον ταυτόχρονα, ότι το προηγούμενο διάστημα
η παραιτηθείσα κυβέρνηση στην οποία μετείχε ως υπουργός, επέδειξε αδράνεια.

Ο κ. Λαφαζάνης αποχώρησε από το σημείο, κατευθυνόμενος προς την έξοδο τον ΤΕΠ
χωρίς να "ανοίξει" διάλογο με τον πολίτη και το φραστικό επεισόδιο έλαβε τέλος.
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Μέρος πρώτο:
Του Βασίλη Στεφάνου

Ηπόλη στην οποία ζω
δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από την επικράτεια.
Από όποια οπτική γωνία και αν τη δει κανείς θα

καταλάβει αμέσως τι εννοώ…  
Με βασικό γνώμονα την πείρα από τα 60 χρόνια τα που

έζησα σε αυτή τη χώρα -την  οποία δεν έπαψα στιγμή να
αποκαλώ χαϊδευτικά- των φρου-φρου και των αρωμάτων,
αλλά και με την εμπειρία  που απέκτησα παρακολο-
υθώντας από μακρόθεν πάντα, τον τρόπο της  διακ-
υβέρνησης της, είτε από εκλεγμένους πολιτικούς, είτε
από διορισμένους υπηρεσιακούς παράγοντες, είτε
ακόμα και από αυθαίρετους άρπαγες εξουσιαστές, αποφ-
άσισα τούτη μόλις τη στιγμή την οποία και θεωρώ καταλ-
ληλότερη να παρέμβω ως καλός Σαμαρείτης και να προ-
σπαθήσω μέσα από αυτό το άρθρο μου  να κινήσω
κάποια νήματα που ίσως καταφέρουν να ξυπνήσουν τα
παροπλισμένα μυαλά και να απολυθαργοποιήσουν τις
όποιες επαναπαυμένες συνειδήσεις. Και φυσικά δεν απε-
υθύνομε σε αυτούς οι οποίοι μόνο τους μέλημα ήταν, είναι
και θα συνεχίσει να είναι ότι καταστροφικότερο μπορεί να
φανταστεί ο ανθρώπινος νους.
Το ήθελε η μοίρα να γεννηθώ -σε συνεργασία φυσικά του
πατέρα και της μάνας μου- προ εξηκον-
ταετίας σε αυτή την πόλη (χωριό τότε),
μια πόλη η οποία δεν έχει να ζηλέψει
τίποτα από την επικράτεια, αφού από
όποια οπτική γωνία την κοιτάξει κανείς
θα καταλάβει ότι είναι μια μικρογραφία
ολόκληρης της χώρας μας. 

Μεγάλωσα σε αυτή, μεγάλωσα σε μια
πόλη όπου η κοινωνία της δεν ήταν
ποτέ σταθερή, μια κοινωνία που
διαμόρφωνε το χαρακτήρα της  πάντα
καθώς τη βόλευε, μια κοινωνία που
ύψωνε το άθλιο ανάστημα της
πατώντας πάνω στις  αδυναμίες αυτών
που την αποτελούσαν, μια κοινωνία η
οποία όμως ποτέ δε μου γούσταρε από
όταν άρχισα να καταλαβαίνω τον εαυτό
μου και την οποία αποφάσισα να απα-
ρνηθώ  για να μην ακολουθήσω τους
ρυθμούς της και για να αποφύγω την
όποια ρετσινιά θα μου πρόσαπταν,
αυτοί που θα αντικαθιστούσαν τη θέση
μου σήμερα. 

Και να με εδώ, με πεντακάθαρη συνείδηση ωσάν τον
ξάστερο ουρανό, με το  νου μου ακόμα υγιή και με καμία
στάμπα που να υποδεικνύει στην πορεία της ζωής μου
ανήθικες αυτουργίες η  συνενοχές σε αυτές.  Δράττομαι
λοιπόν της ευκαιρίας μιας και είμαι εδώ για να παρουσιά-
σω μέσα από τις καλά μελετημένες γραμμές αυτού του
άρθρου μου, κάποιες υποδείξεις- προτάσεις που θα μπο-
ρούσαν να φανούν χρήσιμες, να βοηθήσουν για να διορ-
θωθούν λάθη και πράξεις που ως σήμερα έχουν πραγ-
ματοποιηθεί και να αποτρέψουν τα χειρότερα που θα
μπορούσαν να συμβούν.

Δε θα κουράσω με το βιογραφικό μου για να αποδείξω
-όπως κάνουν ορισμένοι- ποιος είμαι εγώ που τολμώ,
ένας απλός άνθρωπος είμαι που έχω καταφέρει τουλάχι-
στον μέχρι σήμερα να περνώ απαρατήρητος από όπου
έχω επιλέξει και έτσι μπορώ να διατηρώ άριστη σχέση με
την πραγματικότητα. Δεν έχω τίτλους όμως κ’ αν είχα πάλι
δε θα χρησιμοποιούσα αυτούς ως μπροστάρηδες για να
καταθέσω τις επιχειρηματολογίες και τις όποιες υπο-
δείξεις μου, που θα μπορούσαν απλά και εύκολα να
πραγματοποιηθούν και να ιάσουν  τις χρόνιες ασθένειες
που οδηγούν στο θάνατο τη χώρα μας. 45 πρωθυπουρ-
γοί έχουν εναλλαχτεί στην καρέκλα της εξουσίας από
όταν εγώ καλοκάθισα για πρώτη φορά από  τη γέννηση
μου. 

Φυσικά μέσα σε αυτούς  συμπεριλαμβάνονται οι διορι-
σμένοι, οι υπηρεσιακοί, οι πρωθυπουργοί της χούντας, οι
εκλεγμένοι της οικογενειοκρατίας πχ Σημίτης, όπως
ακόμα και αυτοί που είχαν οι ίδιοι, η άτομα του οικογενει-
ακού τους περιβάλλοντος στενότερες σχέσεις με τους
σημερινούς ετέρους μας οι οποίοι ονομάζονται Γερμανοί!
Πέρα αυτών δεν πρέπει να παραλείψω να αναφερθώ και
στο γεγονός ότι η πορεία της ζωής μου εκ των πραγμά-
των αναμίχτηκε με δυο διαφορετικές δημοκρατίες,  η μία
ήταν η (Β) Βασιλευόμενη, η άλλη ήταν και παραμένει η (Γ)
Ελληνική, όμως ενδιάμεσα σε αυτές υπήρξε  και μια  στρ-
ατιωτική δικτατορία της οποίας το καθεστώς οι ιστορικοί
παρέλειψαν να το σημειώσουν   με γράμματα η αριθμούς
για να γνωρίσει ο νέο-Έλληνας  πόσοι παρόμοιοι του

Παπαδόπουλου δικτάτορες  παρέλασαν από την καρέκλα
της εξουσίας από όταν ιδρύθηκε το Ελληνικό Κράτος.                                                                                                               

Άθελα μου ο ειρμός  με πήγε αρκετά πίσω, ζητώ
συγνώμη και επανέρχομαι  στους 45 πρωθυπουργούς  οι
οποίοι θήτευσαν ως σήμερα στην καρέκλα της εξουσίας
μα δεν θα αναφερθώ σε ότι έπραξαν οι 44 από αυτούς,
σκοπός είναι να παρουσιάσω τι κατόρθωσε η πρώτη
στην ιστορία της χώρας μας έστω διορισμένη γυναίκα
πρωθυπουργός, -εκείνη και το επιτελείο της-  μέσα στις
πρώτες ημέρες της αποστολής της.  Αφού πρώτα από
όλα καταθέσω το μέγα σεβασμό μου στη συνονόματη
έστω διορισμένη  πρωθυπουργό της χώρας μας κα
Θάνου, θα την συγχαρώ για ότι κατόρθωσε μέσα σε λίγα
εικοσιτετράωρα στο θέμα του μεταναστευτικού-προσφυ-
γικού και θα υποκλιθώ για πρώτη φορά στη ζωή μου σε
ένα πρόσωπο που κατέχει την υψηλότερη θέση στην
εξουσία.                                                                              

Η κα Θάνου κατάφερε ότι δεν μπόρεσαν να
καταφέρουν για μήνες και έτη διακυβέρνησης 

εκλεγμένοι πρωθυπουργοί…

Είναι γεγονός και δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς
πως ότι δεν μπόρεσαν να καταφέρουν για μήνες διακ-
υβέρνησης εκλεγμένοι πρωθυπουργοί πχ (Τσίπρας) στο
θέμα της προσφυγιάς το κατάφερε μέσα σε ελάχιστες
ώρες η κα Θάνου!!! Σε ένα μόνο γεγονός θα αναφερθώ το
οποίο είναι αρκετό για να καταλάβει κανείς πόσο μεγάλο
λάθος κάνουμε όταν δείχνουμε εμπιστοσύνη σε άτομα
που μας παραπλανούν και αποσπούν με διάφορα τεχνά-
σματα ότι πολυτιμότερο έχουμε, δηλαδή την ψήφο μας. Ο
πρώην πρωθυπουργός ήταν εκείνος ο οποίος έταζε προ-
εκλογικά ότι θα καταργούσε τα ΜΑΤ, ποια  όμως ήταν η
πρώτη κίνηση του όταν η Νήσος Λέσβος άρχισε στην
κυριολεξία να βουλιάζει από τους ταλαιπωρημένους εξαθ-
λιωμένους  πρόσφυγες και μετανάστες; 

Απλά έστειλε μερικές διμοιρίες από δαύτες να (ξεχαρ-
μανιάσουν) -μιας και η πρωτεύουσα τελευταία δε χρίζει
την ανάγκη τους- ραπίζοντας με τα γ κλομπ τους τα βασα-
νισμένα κορμιά των εξεγερμένων οι οποίοι στην ουσία δε
ζητούσαν τίποτε άλλο από το να ταυτοποιηθούν για να
μπορέσουν να συνεχίσουν το ταξίδι του αρχικού προορι-
σμού τους. 

Να λοιπόν η διαφορά, εδώ βγάζω το καπέλο στην κα
Θάνου, διότι 30.000 πρόσφυγες που είχαν στην κυριο-
λεξία κατακλύσει το νησί και δεν είχαν πάει εκεί ούτε για
να λιαστούν ούτε για να τους εκμεταλλευτούν ορισμένοι
επιτήδειοι, ταυτοποιήθηκαν σε λίγα εικοσιτετράωρα και
πήραν το δρόμο του προορισμού τους. Πριν τελειώσω
τους ειλικρινείς εγκωμιασμούς μου για το πρόσωπο της
άξιας προσωρινής πρωθυπουργού θέλω να κάνω δημό-
σια μια δήλωση, μακάρι να βρίσκονταν τέτοιοι άνθρωποι
για να κυβερνήσουν τη χώρα μας, ένας από τους πρώτο-
υς που θα έσπευδα με χαρά να προσφέρω ότι πολυτιμό-
τερο μου ανήκει -δηλαδή την ψήφο μου- θα ήμουν εγώ…                                                                                                                                                                    

Επειδή όμως ο κανόνας της ζωής λέει ότι τα καλά που
συμβαίνουν στον άνθρωπο διαρκούν ελάχιστα αντίθετα
με τα κακά, ήρθε η ώρα να προσγειωθώ στην πραγμα-
τικότητα. Μία εβδομάδα ακριβώς απέμεινε, την ερχόμενη
Κυριακή η Ελλάδα πραγματοποιεί  εθνικές εκλογές, εκ
των πραγμάτων λοιπόν από αυτές θα προκύψει έστω και

με χαμηλά ποσοστά κόμμα
που θα πάρει πρωτιά, άρα
είτε με εντολή του λαού, είτε
με το μπόνους των 50 εδρών,

είτε με τα μαγειρέματα και τις μεταξύ συμφωνίες των κομ-
μάτων που θα ακολουθούν 2ο 3ο 4ο κλπ την ερχόμενη
Δευτέρα η Χώρα θα έχει και πάλι πρωθυπουργό διαφορ-
ετικό από τον σημερινό.

Σε αυτόν τον πρωθυπουργό εστιάζω λοιπόν, σε αυτόν
και το επιτελείο του, από αυτόν θα εξαρτηθεί αν από την
ερχόμενη Δευτέρα και ύστερα δεν αρχίσουν να εμφ-
ανίζονται ξανά φαινόμενα όπως αυτά τα οποία σε μηδέν
χρόνο η κυβέρνηση της κα Βασιλικής Θάνου εξάλειψε.
Εμπρός λοιπόν ας βάλουμε όλοι μια πλάτη και ας
στηρίξουμε με τον Α΄Β’ τρόπο το νέο πρωθυπουργό που
θα προκύψει από τις επερχόμενες εκλογές για να μπορέ-
σει να σταθεί και εκείνος στο ύψος των περιστάσεων που
αφορούν το μεταναστευτικό-προσφυγικό. Και όταν λέω
όλοι μαζί, προς θεού δεν εννοώ μαζί και με αυτούς που
ήδη πήραν μυρωδιά ότι λεφτά τώρα πια υπάρχουν αρκε-
τά και θα σπεύσουν για δήθεν βοήθεια για να αρπάξουν
ότι μπορέσουν από τα χρήματα που ήρθαν στη χώρα μας
και πρέπει να διατεθούν για ένα συγκεκριμένο σκοπό.                                       

Προτάσεις και υποδείξεις
Από την δική μου πλευρά  η βοήθεια  είναι φτηνή γιατί

βασίζεται στα αυτονόητα, οι προτάσεις
μου είναι πασίγνωστες, αλλά θα πρέπει
να εφαρμοστούν και τουλάχιστον για τα
πρώτα στάδια της εκτέλεσης τους, δεν
απαιτείτε ούτε ένα ευρώ. Θα πρέπει
λοιπόν να διατηρηθεί και να ενισχυθεί
ακόμα περισσότερο το μοντέλο, η πρακ-
τική αν θέλετε που ακολουθήθηκε από
την κυβέρνηση της κα Θάνου και η οποία
αφορά την αποσυμφόρηση των νησιών
τα οποία θα εξακολουθούν να δέχονται
καθημερινά ορδές προσφύγων όσο απέ-
ναντι στα παράλια της Τουρκίας -σύμφω-
να με μαρτυρίες- υπάρχουν ακόμα εκα-
τομμύρια ψυχές που θέλουν να μετοική-
σουν στην Ευρώπη. 

Ας αφήσουν λοιπόν στην άκρη τα γ
κλομπ οι ΜΑΤατζίδες  και ας πάρουν στα
χέρια τους -όσοι από αυτούς ξέρουν να
το χρησιμοποιούν- ένα μολύβι για να
βοηθούν με αυτό τους συναδέλφους τους
αστυνομικούς-λιμενικούς ώστε η καταγρ-

αφή και ταυτοποίηση των προσφύγων να γίνετε ακόμα
πιο σύντομη και πάνω από όλα ειρηνική. Άνθρωποι είναι
και οι πρόσφυγες δεν είναι ούτε ζώα ούτε κτήνη άλλωστε
δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ πόσο ευαίσθητος λαός είμα-
στε αφού όταν αντιλαμβανόμαστε κάποιον να κακοποιεί
ένα ζώο τον καταγγέλλουμε! 

Επίσης  θα πρέπει να συσταθεί μια νέα επιτροπή όχι
από τίποτα κομματόσκυλα η κοπρίτες συνδικαλιστές που
θα σπεύσουν να αρπάξουν την καρέκλα, εδώ χρειάζονται
άνθρωποι εργατικοί, χρειάζονται επιστήμονες, χρειάζον-
ται αμόλυντα μυαλά, χρειάζονται άνθρωποι που δίνουν
και τη ζωή τους ακόμα όταν πρόκειται να σωθεί ένας
συνάνθρωπος τους.  

Μόνο  με τέτοιους ανθρώπους η δημιουργία αυτής  της
επιτροπής θα επιβιώσει, μόνο έτσι  θα την εμπιστευτεί ο
κάθε καχύποπτος πολίτης  αλλά και ο κάθε πρόσφυγας-
μετανάστης που έχει την ανάγκη να περάσει από τη χώρα
μας για να κατευθυνθεί στον προορισμό τον οποίο ο ίδιος
έχει επιλέξει. Μιλώ για μια επιτροπή   η οποία θα αποφ-
ασίζει πόσους πρόσφυγες μπορεί να δεχθεί η χώρα μας
καθημερινά πόσους μπορεί να περιθάλπει πόσους μπο-
ρεί να σιτίζει πόσους μπορεί να περισυλλέγει από τα
τεχνητά ναυάγια των λέμβων -και όχι μόνο- και πόσους
από αυτούς θα μπορεί στο τέλος  να εντάξει στην εργατι-
κή δύναμη της χώρας μας στην κατάσταση που αυτή
βρίσκεται σήμερα.

Σε αυτή την τελευταία υπόδειξη η επιτροπή θα πρέπει
να συντάξει μια έκθεση πάνω στην οποία η Ελληνική
κυβέρνηση θα βασιστεί για να στήσει πυλώνες ώστε να
απορροφηθούν  από τη χώρα μας όσοι ακριβώς πρό-
σφυγες μπορούν να ζήσουν ανθρώπινα και όχι εις βάρος
των συμπολιτών μας. (Αυτό το  μπάτε σκύλοι αλέστε και
αλεστικά μη δίνεται θα πρέπει κάποια στιγμή να σταμα-
τήσει οριστικά).  Η  ίδια επιτροπή επίσης θα πρέπει να
ελέγχει για το πώς θα απορροφηθεί και πως θα  διατεθεί
η οικονομική βοήθεια που έρχεται στην Ελλάδα για το
συγκεκριμένο σκοπό και δεν είναι καθόλου ευκαταφρόν-
ητη. 

Δε θα πρέπει να επιτρέψει
με κανένα τρόπο σε καμία

Η λειτουργεία ενός υγειούς Κράτους

ΣΥΝΕΧΕΙΑ  ΣΕΛΙΔΑ.14
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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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Στα πλαίσια προγραμματισμού  των νέων ειδικοτήτων για το φθινο-
πωρινό εξάμηνο 2015Β    το ΙΕΚ Μεγάρων θα προτείνει την λειτουργία
των παρακάτω ειδικοτήτων.

1.ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ –ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ
2.ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
3.ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
4.ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
–ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
5.ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται να
σπουδάσουν στις  παραπάνω ειδικότητες μπορούν να επικοινωνή-
σουν με το ΙΕΚ:

ΤΗΛ.: 22960-83360-81360
FAX: 22960-83360

E-MAIL: grammateia@iek-megar.att.sch.gr
Ιστοσελίδα : iek-megar.att.sch.gr 

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

-Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Αχαρνών συνεργαζόμενος με τον Ερυθρό Σταυρό, σε
συνέχεια της προσπάθειας αύξησης της δύναμης των μελών της τράπεζας αίματος, θα
πραγματοποιήσει εθελοντική αιμοληψία στις 13/9/2015 ημέρα Κυριακή και ώρα 09:00
– 13:00 στα γραφεία του Συλλόγου Σαλαμίνος (Αρχαίου Θεάτρου) 31 Αχαρνές.

Για δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 2102463256 καθημερινά
και ώρες 08:30 - 13:00 το πρωί και απόγευμα 18:00 – 20:30.  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                 Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                                                 ΜΑΡΙΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ
ΕΤΟΣ 2015-2016

“ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ»

Το τμήμα καλαθοσφαίρισης του ΓΑΣΕ έγινε
ανεξάρτητο σωματείο με τίτλο “ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΜΠΑΣΚΕΤ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ» και υπό την καθο-

δήγηση του έμπειρου προπονητή Νίκου Μαυρογιάννη ξεκινάνε την Τρίτη 8 Σεπτεμ-
βρίου 2015 τα τμήματα υποδομής του συλλόγου. 

Καλούνται όλα τα παιδιά του Θριασίου ηλικίας 6 έως 16 ετών να συμμετάσχουν στα
τμήματα υποδομής ώστε όχι μόνο να μάθουν τα μυστικά του μπάσκετ αλλά και να ανα-
πτύξουν την ομαδικότητα, τη δημιουργικότητα και το πνεύμα συνεργασίας τους. Με
γνώμονα την συστηματική, υπεύθυνη και μεθοδική εργασία και με σεβασμό στη προ-
σωπικότητα και στον χαρακτήρα κάθε παιδιού αναπτύσσονται και βελτιώνονται οι δεξι-
ότητές τους και διαμορφώνεται ο χαρακτήρας τους.  

Λόγω της οικονομικής κρίσης η μηνιαία συνδρομή είναι μόλις 20€ ενώ παρέχονται και
ειδικές εκπτώσεις  οικογένειες με περισσότερα από ένα παιδιά.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Νίκο Μαυρογιάν-
νη στα τηλέφωνα 6936558179 και 6975103906.

ΓΑΜΟΣ
Ο ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΗΛΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΤΕΡΖΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΧΑΡΝΩ ΚΑΙ Η ΜΠΟΥΤΖΙΑ
ΕΥΘΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΖΑΦΕΙΡΩΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ

ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ
ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Με την υπ’ αριθμ. 364/2015 Διαταγή του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Διαδικασία
Εκουσίας Δικαιοδοσίας) αναγνωρίστηκε το σωματείο με την επωνυμία
«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ» και το διακρι-
τικό τίτλο «Σ.Α.Ε.Α.»  το οποίο εδρεύει στον Ασπρόπυργο Αττικής στη θέση
Λάκκα Κατσάρη και σκοποί του Σωματείου είναι όσοι αναφέρονται στο κατα-
στατικό του.

Αθήνα 01.09.2015
Η Πληρεξουσία Δικηγόρος

Χρυσάνθη Γραμμάτικα
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Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας
Η «Οδύσσεια» του Ρυμοτομικού Σχεδίου των Βιλίων
Είναι πλέον σ’ όλους γνωστό το μεγάλο πρόβλημα της ακύρωσης του Ρυμοτομικού Σχεδίου της πόλης

των Βιλίων, περισσότερο δε στους κατοίκους των Βιλίων που βιώνουν εδώ και 6-7 χρόνια τις δυσχέρειες
και τα προβλήματα που προκύπτουν από την έλλειψη του Σχεδίου. Η ανάγκη αναθεώρησης του Ρυμοτο-
μικού Σχεδίου οδήγησε τον Δήμο Μάνδρας – Ειδυλλίας (τότε Δήμο Βιλίων) να ξεκινήσει από το 2009 την
διαδικασία ανάθεσης της Πολεοδομικής μελέτης, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής (τότε Νομαρχία
Δυτικής Αττικής) υπογράφοντας σχετική Προγραμματική Σύμβαση. Μετά από 5 χρόνια με συνεχείς προ-
σπάθειες και ενέργειες για να υλοποιηθεί το έργο και βλέποντας την πορεία του τα τελευταία 3 χρόνια και
την απαράδεκτη εξέλιξή του, νομίζουμε ότι ήρθε η ώρα να μιλήσουμε με αλήθειες και στοιχεία, προκειμέ-
νου να ενημερωθούν όλοι οι πολίτες του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας για το τί συμβαίνει γύρω από το
σχέδιο. 

Ποιές είναι οι αλήθειες;; Την χρηματοδότηση του έργου είχε αναλάβει εξ’ολοκλήρου η Περιφέρεια Αττι-
κής, μέσω προγραμματικής Σύμβασης όπως άλλωστε αναφέρεται και στο επικαιροποιημένο σχέδιο της
προγραμματικής Σύμβασης που τέθηκε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το 2012. Δηλαδή τα απαι-
τούμενα χρήματα 1.504.544,00 Ευρώ αναλάμβανε να καταβάλλει η Περιφέρεια Αττικής και ο Δήμος δεν
επιβαρύνονταν για το έργο ούτε ένα Ευρώ. Αυτό αποδεικνύεται από τον Προυπολογισμό της Περιφέρειας
για τα έτη 2011, 2012 και 2013 (μέχρι τον Νοέμβριο), στο οποίο ρητά αναφέρεται ότι, για την αναθεώρη-
ση του Σχεδίου των Βιλίων διατίθεται 1.504.544,00 Ευρώ, αλλά και από τις διαβεβαιώσεις της Αντιπεριφ-
ερειάρχης Δυτικής Αττικής και Περιφ. Συμβούλων στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Την Προγραμματική Σύμβαση αυτή, το Δημοτικό Συμβούλιο, που πραγματοποίηθηκε στα Βίλια την 17-
10-2012, με την υπ. αριθ. 242 απόφασή του και παρά τις αντιρρήσεις του Δημάρχου, ενέκρινε εκ νέου
ομόφωνα και εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο να την υπογράψει. Ενώ έχουν ολοκληρωθεί όλες οι προβλεπό-
μενες διαδικασίες του διαγωνισμού και οι σχετικοί έλεγχοι (Σ.τ.Ε., Ελεγκτικό Συνέδριο), ο Δήμαρχος Μάν-
δρας – Ειδυλλίας κ. Δρίκος με δυο προσωπικές επιστολές (26-8-2013 και 14-10-2013) προς τον Περιφε-
ρειάρχη Αττικής χωρίς να ενημερώσει το Δημοτικό Συμβούλιο και αντίθετα προς την ομόφωνη απόφασή
του Συμβουλίου, ζητά την ακύρωση του έργου. προκειμένου να το υλοποιήσει ο Δήμος μόνος του με λιγό-
τερα χρήματα (738.000,00Ευρώ), επειδή κατά την γνώμη του τα χρήματα είναι πάρα πολλά για την μελέτη
αυτή (ομιλία κ. Σγουρού στο Περ. Συμβούλιο 27-3-2014). 

Οι απαράδεκτες επιστολές του Δημάρχου και οι τοποθετήσεις του στο Περιφερειακό Συμβούλιο, είχαν
ως αποτέλεσμα την μείωση της χρηματοδότησης του έργου από 1.504.544,00 Ευρώ σε 738.000,00 Ευρώ
με τις αποφάσεις 2564/15-11-2013 και 370/26-11-2013 της Οικονομικής Επιτροπής και του Περιφερειακού
Συμβουλίου. Ο Δήμαρχος με νέα εισήγησή του στο Δημοτικό Συμβούλιο της 28-3-2014 (για την οποία
ενημερωθήκαμε την ώρα της Συνεδρίασης) χωρίς καμμιά αντικειμενική και σοβαρή αιτιολόγηση, εισηγείται
πλέον να προχωρήσει το «ακριβό» κατά την γνώμη του έργο, όχι με τα χρήματα που ανέφερε στην επι-
στολή του προς τον Περιφερειάρχη (738.000,00 Ευρώ) αλλά με το αρχικό!!!! ποσό που προέκυψε από τον
διαγωνισμό, δηλαδή 1.504.544,00 Ευρώ. Όμως με μια διαφορά:

Το ίδιο έργο η Περιφέρεια το χρηματοδοτεί πλέον με το μισό ποσό δηλαδή 752.272,00 Ευρώ και τα
υπόλοιπα 752.272,00 Ευρώ αναλαμβάνει να τα καταβάλλει ο Δήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας. Και μάλιστα,
από αυτά, ο Δήμος μπορεί να χρηματοδοτήσει μέσα στο 2014 μόνο 10.000,00 Ευρώ ενώ τα υπόλοιπα
742.272,00 Ευρώ θα πρέπει να δοθούν από το Δήμο το 2015 που θα έχει ολοκληρωθεί η μελέτη, σύμφ-
ωνα με την Σύμβαση. Αυτή η Προγραμματική Σύμβαση εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από το Δημοτικό
Συμβούλιο την 28-3-2014.

Και γεννιώνται τα εξής εύλογα ερωτήματα: Πότε ο Δήμαρχος έλεγε την αλήθεια; Όταν έλεγε ότι το έργο
είναι ακριβό και ότι υπάρχουν μελέτες; Ότι μπορεί ο Δήμος και η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου να το υλο-
ποιήσει, με τα μισά χρήματα; Τί άλλαξε τώρα και προτείνει να προχωρήσει το έργο με το αρχικό τίμημα;
Γιατί πρέπει οι πολίτες του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας να πληρώσουν 752.272,00 Ευρώ για τα λάθη και
την πολιτική του Δημάρχου; Αφού μπορούσε το έργο να γίνει χωρίς καμμία επιβάρυνση του Δήμου ; Ποιος
ευθύνεται για τις καθυστερήσεις του έργου, όταν στο πρόγραμμα της η Δημ. Αρχή έλεγε ότι το σχέδιο των
Βιλίων θα γίνει άμεσα και έχουν περάσει 3 ½ χρόνια και ακόμα δεν έχει υπογραφεί η Σύμβαση;; 

Μήπως με την τακτική του Δημάρχου κινδυνεύουν και άλλα έργα του Δήμου να τα πληρώσουν τελικά οι
πολίτες ; Αντέχει μια τέτοια πολιτική ο Δήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας ; Σε αυτά τα ερωτήματα, ας απαντή-
σει κάθε συμπολίτης μας, ερευνώντας και μελετώντας τα έγγραφα και τα στοιχεία που υπάρχουν και τα
οποία εύκολα αναζητούνται στο διαδίκτυο και ευχαρίστως μπορούν να παραχωρηθούν σε κάθε ενδιαφερ-
όμενο. Τέλος επειδή, όπως προαναφέρθηκε, πρέπει να λέμε αλήθειες, πρέπει να διορθωθούν και κάποια
πράγματα που αναφέρονται στην ανακοίνωση του Δημάρχου της 29-3-2014 που πιθανόν να μην τα
γνωρίζει ο Δήμαρχος ακόμα: 

Η ακύρωση του Ρυμ. Σχεδίου των Βιλλίων έγινε από το Σ.τ.Ε το 2007, συνεπώς έχουν περάσει 6-7 χρό-
νια και όχι 15. Αναφέρεται ότι το σχέδιο πόλης θα διευρυνθεί και θα περιλαμβάνει όλους τους πέριξ οικι-
σμούς επεκτείνοντας την πόλη. Όπως προκύπτει και από το σχέδιο της Προγραμ. Σύμβασης που εγκρίθη-
κε την 28-3-2014, η Πολεοδομική Μελέτη αφορά τα όρια του Ρυμ. Σχεδίου του 1935, αποκλειστικά και δεν
περιλαμβάνει οικισμούς και επεκτάσεις. Άλλωστε δεν μπορούν να γίνουν επεκτάσεις σχεδίου γιατί δεν
έχουμε Γενικό Πολεοομικό Σχέδιο. (Το οποίο επίσης δεν έχει προχωρήσει). Αναφέρεται ότι θα προκύψουν
έσοδα για τον Δήμο περί τα 3 εκατομμύρια Ευρώ από εισφορές και αδειοδοτήσεις. Δεδομένου ότι γίνεται
μόνον αναθεώρηση του Ρυμοτομικού Σχεδίου, δεν θα προκύψουν έσοδα για τον Δήμο επειδή δεν προβ-
λέπονται από τον Νόμο, κατά την αναθεώρηση παλιών εγγεκριμένων σχεδίων, εισφορές σε χρήμα ή σε
γη από τους ιδιοκτήτες ακινήτων. Συνοψίζοντας, λοιπόν, πρέπει να σταθούμε σε δύο μεγάλες αλήθειες
που ισχύουν για την εξέλιξη αυτού του έργου σήμερα: 

Το έργο αυτό μπορούσε να είχε ολοκληρωθεί ήδη στα 3 ½ χρόνια της θητείας της σημερινής Δημοτικής
Αρχής και μέχρι σήμερα δεν έχει καν υπογραφεί η Προγραμματική Σύμβαση, για να αρχίσει η μελέτη. Ο
Δήμος Μάνδρας Ειδυλλίας με την Προγραμματική Σύμβαση που είχε εγκρίνει το Δημ. Συμβουλίο το 2012,
δεν κατέβαλλε για το έργο ούτε ένα ευρώ και σήμερα, εξαιτίας των ενεργειών του Δημάρχου υποχρ-
εώνονται οι πολίτες, σ’αυτή την δύσκολη οικονομική δυσπραγία που βιώνουμε όλοι, να καταβάλλουν
752.000 Ευρώ για να υλοποιήθεί το έργο αυτό.

Τα συμπεράσματα δικά σας. Έμείς όμως ένα μπορούμε να υποσχεθούμε στους πολίτες. Δεν θα εγκατα-
λείψουμε το έργο. Θα παλέψουμε ώστε αυτό να ολοκληρωθεί άμεσα και χωρίς να καταβάλλει χρήματα ο
Δήμος όπως αρχικά είχε προγραμματιστεί και όπως είχε αποφασίσει το 2012 το Δημοτικό Συμβούλιο.
Σ’αυτό τον στόχο χρειαζόμαστε όλους τους συμπολίτες μας ενεργούς συμπαραστάτες.

Πολυτίμη Σαββίδου – Καραμπίνη Αρχιτέκτων- Μηχανικός και Δημοτική Σύμβουλος Μάνδρας –
Ειδυλλίας

συγκεκριμένου προγράμ-
ματος.

Σε ερώτηση γιατί επιμένει τόσο στη συνεργασία μαζί
του, μετεκλογικά, απάντησε καλώντας τους δημοσιογρά-
φους να αναρωτηθούν γιατί ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ
αρνείται να συνεργαστεί. Με τα σημερινά δεδομένα, όπως
ανέφερε, «δεν υπάρχει θέμα συμμετοχής του ΣΥΡΙΖΑ
στην κυβέρνηση Μεϊμαράκη», ωστόσο επισήμανε ότι «αν
υπάρξει θα είναι ένα πολιτικό θετικό βήμα» και θα
συζητηθούν τα πρόσωπα που μπορούν να συμμετέχουν.

«Πιστεύετε ότι την επομένη των εκλογών ο κ. Τσίπρας
θα είναι αρχηγός, και αρχηγός συγκροτημένου κόμμα-
τος;» αναρωτήθηκε ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης. «Διαβάζω
τα κείμενα των "53" και είναι χειρότερα από της Αριστερής
πλατφόρμας. Πώς θα είναι συμπαγής μια τέτοια κοινο-
βουλευτική ομάδα», είπε.

Χαρακτήρισε «πολύ παλιό κόμμα» τον ΣΥΡΙΖΑ και
εξέφρασε την εκτίμηση ότι σε αυτές τις εκλογές θα κατα-
ρρεύσει η βάση του ΣΥΡΙΖΑ και το κόμμα θα επιστρέψει
στα «βασικά» ποσοστά του, που είχε όταν ξεκίνησε.

Αναφερόμενος στις αιχμές που άφησε ο πρόεδρος των
ΑΝΕΛ για τον ρόλο του πρώην υπουργού Οικονομικών
Γιάνη Βαρουφάκη, ο πρόεδρος της ΝΔ είπε ότι «πρέπει
να βγει ο κ. Τσίπρας και να απαντήσει στον κυβερνητικό
του εταίρο, τον κ. Καμμένο, για τον κ. Βαρουφάκη».

Για τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι φέρει ακέραια την
ευθύνη για τα όσα έγιναν το επτάμηνο και τον κάλεσε να
δώσει λεπτομερή απάντηση για το θέμα του κ. Βαρουφ-
άκη και τον τρόπο που συμπεριφέρθηκε.

«Πήγε στο δημοψήφισμα εις γνώσιν του ότι θα
κλείσουν οι τράπεζες. Και μας λέει ότι τις κλείσαν οι ξένοι.
Έχει υπογράψει και ο ίδιος και οι υπουργοί. Και θυμόμα-
στε τον κ. Βαρουφάκη που είπε 'Nτάρλινγκ έκλεισα τις
τράπεζες σήμερα'. Και είχε και κεφάκι. Αυτά δεν
ξεχνιούνται και είναι προσβολή στον ελληνικό λαό» είπε.

Ο πρόεδρος της ΝΔ προανήγγειλε ότι στην περίπτωση
που το κόμμα του αναλάβει την εξουσία θα σχηματίσει
εθνική ομάδα διαπραγμάτευσης στην οποία, όπως είπε,
οφείλει να συμμετέχει και ο ΣΥΡΙΖΑ, αφού ήταν η κυβέρν-
ηση του κ. Τσίπρα που έφερε τη συμφωνία.

Μάλιστα, ο κ. Μεϊμαράκης τόνισε ότι σχεδιάζει τη
συγκρότηση τριών ομάδων, αμέσως μόλις αναλάβει
πρωθυπουργός: Είναι η εθνική ομάδα διακυβέρνησης
που θα επιδιώκει συνεργασίες με όλες τις πολιτικές δυνά-
μεις, η εθνική ομάδα διαπραγμάτευσης και η ομάδα εθνι-
κού σχεδιασμού. Και οι τρεις θα γίνουν μέσα στον
Σεπτέμβριο, το αργότερο αρχές Οκτωβρίου. 

Ο κ. Μεϊμαράκης αναγνώρισε ότι υπήρξαν λάθη την
περίοδο διακυβέρνησης της ΝΔ: «Έχουμε κάνει την αυτο-
κριτική μας. Έχουμε αναφερθεί στα λάθη μας. Την ώρα
της μάχης είναι ιδιαίτερο θέμα για να αναφερθώ εν εκτά-
σει σε αυτά. Τα αναγνωρίζω, τα δέχομαι, έχουμε διδαχθεί
από αυτά τα λάθη και μπορούμε να διαβεβαιώσουμε ότι
δεν θα επαναληφθούν. Όλοι έχουμε μεγαλύτερη εμπει-
ρία».

Έκανε λόγο για επικοινωνιακά κυρίως λάθη αναφερό-
μενος ειδικά στον ΕΝΦΙΑ, για τον οποίο είπε ότι αν ο τρό-
πος με τον οποίο ετέθη ήταν διαφορετικός ίσως να ήταν
διαφορετικό και το αποτέλεσμα.

Σάββατο, κατά την ομιλία του από το βήμα της ΔΕΘ ο
κ. Μεϊμαράκης παρουσίασε το πρόγραμμα της ΝΔ για την
επανεκκίνηση της οικονομίας και τις τομές σε Κράτος,
Παιδεία και Σύνταγμα.

Μεϊμαράκης: Ο οδικός χάρτης της ΝΔ για την έξοδο
από την κρίση

Αναφερόμενος στο πρόγραμμα για την επανεκκίνηση
της οικονομίας που παρουσίασε χθες ο κ. Μεϊμαράκης,
δήλωσε: «Όσα είπαμε είναι πραγματοποιήσιμα και ρεαλι-
στικά».

Ερωτηθείς για το συνταξιοδοτικό, ο κ. Μεϊμαράκης είπε
ξεκάθαρα ότι δεν μπορεί να γίνει τίποτα, παρά μόνο
μακροπρόθεσμα, όπως εξήγησε αργότερα, εφόσον λυθ-
ούν προβλήματα όπως η εισφοροδιαφυγή, το δημογραφ-
ικό, η αύξηση της απασχόλησης κ.λπ. Αντίστοιχη ήταν η
απάντησή του και για τα εργασιακά, για τα οποία, όπως
δήλωσε, αποφεύγει να κάνει εξαγγελίες τις οποίες δεν
μπορεί να υλοποιήσει. 

Ο αρχηγός της ΝΔ εκτίμησε ότι «όσο περνάει ο καιρός
και ενημερώνονται οι πολίτες τόσο πιο πολύ αλλάζει η
άποψή τους» και ότι «έχουν εγκαταλείψει πολλοί τον
ΣΥΡΙΖΑ προς την πλευρά των αναποφάσιστων», ενώ για
τις δημοσκοπήσεις ανέφερε ότι «δεν είναι κάλπη και
όπως φάνηκε αλλάζουν τάχιστα».

Δήλωσε, τέλος, αισιόδοξος για το αποτέλεσμα των
εκλογών, τονίζοντας ότι η ΝΔ πάει για να κερδίσει και
ζητώντας την εμπιστοσύνη των πολιτών.
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Ο 1ος Ημιμαραθώνιος Δρόμος «Στα Ίχνη
της Ιεράς Οδού» πέρασε στην ιστορία.

Ήταν μία σπουδαία
διοργάνωση, που
δεν είχε να ζηλέ-

ψει τίποτα από άλλους
μεγάλους αγώνες που
γίνονται στη χώρα μας και
στην οποία συμμετείχαν
1000 δρομείς.

Πολλά συγχαρητήρια
στην Δημοτική Αρχή της
πόλης μας, στον Σύλλογο
Δρομέων Υγείας Ελευσίνας,
στον Σύλλογο Απόλλων
Δυτ. Αττικής που ήταν
συνδιοργανωτές, καθώς και
στους εθελοντές που χωρίς αυτούς ο αγώνας δεν θα μπορούσε να έχει τέτοια επιτυχία.

Ξεχωριστή νότα έδωσε και η φιλαρμονική της πόλης μας στην πλατεία Ηρώων Ελευ-
σίνας.

Ραντεβού στον 2ο Ημιμαραθώνιο που πιστεύουμε πια να γίνει θεσμός !!!

δεν μου φαίνεται καθόλου
προοδευτική αυτή η διάκρ-
ιση. 

Είδαμε, εξάλλου, πρόσφατα παραδείγματα νέων ανθ-
ρώπων με αναχρονιστικές και παλαιοκομματικές αντιλή-
ψεις. Είδαμε, όμως, και ανθρώπους μεγαλύτερους σε
ηλικία ανοικτόμυαλους  με διάθεση και όρεξη για δουλειά.

Έτσι, δεν υπάρχει γενικά και αόριστα, παλιό και νέο.
Πρέπει να μιλάμε συγκεκριμένα.

Τι θα απαντούσες  στον Αλέξη Τσίπρα, που το έχει
επιλέξει τις λέξεις «νέο / παλιό» ως κεντρικό του
σύνθημα στην προεκλογική του εκστρατεία;

Θα του συνιστούσα να στρέψει το βλέμμα του στο
κόμμα του. Δεν θα βρει ούτε έναν, που να εκπροσωπεί τη
νέα γενιά με πάθος, δύναμη, νέες ιδέες και προτάσεις. 

Εκτός εάν ο ίδιος  θεωρεί «νέο» την κατάργηση του
θεσμού της αριστείας, την ισοπέδωση της ακαδημαϊκής
κοινότητας, την κατακρεούργηση των βιβλίων της ιστο-
ρίας και γι’ αυτό το λόγο επέλεξε να τοποθετήσει στην
πρώτη θέση του ψηφοδελτίου της Περιφέρειάς μας, τον
κοινωνό των παραπάνω δράσεων, κ. Μπαλτά. Εάν είναι
έτσι το «νέο», ευχαριστώ, δεν θα πάρω.

Θεωρείς ότι η ΝΔ έχει τέτοια στελέχη;
Σε αυτήν την εκλογική αναμέτρηση συμμετέχουν στα

ψηφοδέλτιά της Ν.Δ. 50 νέες και νέοι από την ΟΝΝΕΔ.
Είμαστε μια ομάδα που δηλώνουμε ότι η ΠΑΡΑΤΑΞΗ
ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ. Να σας θυμίσω ότι η Νεολαία
του Σύριζα έχει αποχωρήσει όχι μόνο από το ψηφοδέλτιο
του κόμματος άλλα και από το ίδιο το κόμμα.

Ποια η γνώμη σου για το Αλέξη Τσίπρα;
Ξεκάθαρα θα σας απαντήσω ότι τον θεωρώ οπορτου-

νιστή. 
Δεν τον νοιάζει στο ελάχιστο ο Άνθρωπος, που τόσο

απερίσκεπτα ευαγγελίζεται σε κάθε ευκαιρία.
Δεν τον νοιάζει στο ελάχιστο η εργασία, η εκπαίδευση,

η οικονομία, τα σύνορα, η Πατρίδα.
Έχει προδώσει ιδεολογίες, «συντρόφους», συνεργάτες,

πολίτες, εν ολίγοις τους πάντες.
Μας έχει βάλει σε απίστευτες περιπέτειες μόνο και

μόνο γιατί δεν μπόρεσε να λάβει οποιαδήποτε πρωτο-
βουλία. Ποιος εγγυάται ότι θα μπορεί να λάβει  μια πρω-
τοβουλία στο μέλλον;

Έφερε τη λέξη χρεοκοπία στο προσκήνιο.
Μας οδήγησε στο χείλος του γκρεμού. 
Έκανε τους Ευρωπαίους να ετοιμάζονται για πρόγραμ-

μα ανθρωπιστικής βοήθειας στην Ελλάδα του 21ου
αιώνα.

Έβαλε σε θέσεις-κλειδιά τους πλέον ακατάλληλους
ανθρώπους, σύμφωνα με δική του παραδοχή.

Έφερε στην πιο δύσκολη θέση την πραγματική οικο-
νομία, επιβάλλοντας  Capital Controls δημιουργώντας

προβλήματα διατήρησης και επιβίωσης των επιχειρή-
σεων και των νοικοκυριών. 

Kαι το χειρότερο για μένα είναι, ότι είπε ψέματα ενώ
ταυτόχρονα έφερε τον διχασμό στην κοινωνία μόνο και
μόνο για να υφαρπάξει ψήφους. 

Χρησιμοποίησε ανενδοίαστα την χώρα μας ως πείραμα
και όλους εμάς ως πειραματόζωα, για μία εναλλακτική
λύση που ο ίδιος την τελευταία στιγμή απαρνήθηκε.

Ποιό θεωρείτε ότι είναι το διακύβευμα αυτών των
εκλογών;

Ο παραιτηθείς Πρωθυπουργός δεν μας έχει εξηγήσει
ακόμα και τώρα, μία βδομάδα πριν τις εκλογές, για ποιο
λόγο τις προκήρυξε. Ο Αλέξης Τσίπρας απλά λιποτάκ-
τησε, αδιαφορώντας για μία ακόμα φορά για τις τραγικές
συνέπειες των πράξεων του. Ζητάει νωπή λαϊκή εντολή
χωρίς λόγο. Πάμε για 3η φορά σε εκλογές μέσα σε 9
μήνες εξαιτίας των Τσίπρα-Καμμένου. Το διακύβευμα
είναι σταθερότητα ή αβεβαιότητα, Ευρώπη ή χάος, λαϊκι-
σμός και ψέμα, ή αλήθειες.

Μια ερώτηση που ηχεί στα στόματα όλων των νέων
και όχι μόνο: «Υπάρχει ελπίδα για την χώρα; Αξίζει
να το παλέψουμε;»

Σαφέστατα ΝΑΙ και στα δύο.
Αλίμονο εάν πιστέψουμε ότι δεν υπάρχει Ελπίδα.
Όχι αυτή του ΣΥΡΙΖΑ βέβαια, αλλά η άλλη, αυτή που θα

μας ξεβολέψει και λίγο, θα μας κάνει συμμέτοχους των
προβλημάτων,  θα μας κάνει να αναλογιστούμε και τις
δικές μας ευθύνες, και τέλος θα μας δραστηριοποιήσει
για να φτιάξουμε ένα κράτος σύγχρονο και Ευρωπαϊκό.
Όχι εχθρό των πολιτών, αλλά σύμμαχο. Με σεβασμό
στους θεσμούς και στον άνθρωπο. 

Αυτό είναι το όνειρο μου.
ΑΞΙΖΕΙ κάθε προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση,

για να πάμε από την ελπίδα στην ευκαιρία.
Ας πάμε τώρα και λίγο στα του «οίκου» μας. Θα

σου αναφέρω κάποιες έννοιες με έντονη παρουσία
στην περιοχή μας και θα ήθελα να μου πεις την
γνώμη σου. 

• Περιβάλλον:
Η Περιφέρεια Αττικής γεωγραφικά είναι η μεγαλύτερη

του Νομού και εμφανίζει μεγάλες αντιθέσεις από άκρο σε
άκρο.

Υπάρχουν περιοχές, που αντιμετωπίζονται ως η «πίσω
αυλή» της Αθήνας, ως ο χώρος απόθεσης όλων των
ρυπογόνων δραστηριοτήτων, καθώς και ως χωματερές. 

Όλα αυτά συνεπάγονται  πολλαπλούς  κίνδυνους για τη
δημόσια υγεία και όχι μόνο. Κατά την γνώμη μου, η λύση
του προβλήματος  ξεκινάει  από την ισόρροπη ανάπτυξη
των περιοχών,  από την  ουσιαστική εφαρμογή του ήδη

υπάρχοντος εθνικού και ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου
και προπάντων τη μηδενική ανοχή στα φαινόμενα παρα-
βατικότητας. 

• Ανεργία: 
Είναι ανάγκη να αντικαταστήσουμε την ερώτηση «Δου-

λεύεις;» με «Πού δουλεύεις;». Η χώρα διαθέτει άτομα
εργατικά και ικανά, τα οποία σήμερα περισσότερο από
ποτέ, έχει ανάγκη. Ο μόνος δρόμος για την αξιοποίηση
αυτού  του ανθρώπινου δυναμικού είναι  η  δημιουργία
νέων επενδύσεων, νέων επιχειρήσεων  σε μια χώρα που
θα κυριαρχεί η σταθερότητα.  Σταθερότητα που μόνο η
ΝΔ μπορεί να εγγυηθεί. 

• Πελατειακό κράτος:
Θεωρώ πως είναι ίσως το μεγαλύτερο στοίχημα της

γενιάς μου και πρέπει να το κερδίσουμε. 
Σε καμιά περίπτωση, όμως, η προσφυγή στο παρελθ-

όν με διάθεση τιμωρίας και οι διχασμοί, όπως «Ιδιωτικός
/ Δημόσιος τομέας», δεν είναι λύση.

Για να αντισταθούμε στην πελατειακή σχέση των κόμ-
ματων με τον ψηφοφόρο, οφείλουμε να στραφούμε προς
την δημιουργία ενός θεσμικού πλαισίου με διακριτά κρι-
τήρια που θα αποτρέπει την συναλλαγή και θα ευνοεί την
αξιοκρατία παντού.

Τέλος μια ερώτηση που μάλλον θα πρέπει να μάθ-
ετε να την απαντάτε καλά. Πόσο θετικό η αρνητικό
είναι το γεγονός ότι είστε γιος πρώην δημάρχου;

(Γέλια) Ισχύει!
Έχω κληθεί πολλές φορές και θα κληθώ πολλές φορές

ακόμα να την απαντήσω.
Σίγουρα δεν ξεκινάω από μηδενική πολιτική βάση, αυτό

από μόνο του είναι θετικό.  Κινδυνεύω όμως να επωμι-
σθώ και τις όποιες αρνητικές στιγμές που τυχόν είχε ο
πατέρας μου στην πολιτική του πορεία. Στιγμές  βέβαια
που εάν τις μεταφέρει κάποιος στο σήμερα, αυτόματα
χάνουν την «αίγλη» τους. Άλλωστε έχουν περάσει σχεδόν
δέκα χρόνια από την τελευταία φορά που ο πατέρας μου
συμμετείχε σε κάποια πολιτική αναμέτρηση.

Για εσάς ήταν Δήμαρχος, για εμένα όμως είναι Πατέρ-
ας. 

Έχω μάθει πολλά δίπλα του.
Μου έχει μάθει να σέβομαι τον Άνθρωπο, να κοπιάζω

γι΄ αυτά που θέλω και να μην θεωρώ τίποτα δεδομένο.
Να αγωνίζομαι δημοκρατικά και τίμια. Να συνεργάζομαι.
Να είμαι πραγματιστής. Να βάζω κάτω τα δεδομένα και
να τα μελετώ για να βρω τη λύση.  

Μου έχει μάθει να αγαπώ τον τόπο μου και να αγωνίζο-
μαι για την πρόοδό του.

B.Λ
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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

από αυτές τις γνωστές και
μη εξαιρετέες ΜΚΟ, η

κάποιες δήθεν φιλανθρωπικές οργανώσεις που δράττον-
ται των ευκαιριών, να πλησιάσουν αυτά τα χρήματα.
Τέλος μεγάλη προσοχή θα πρέπει να δώσει η επιτροπή
στην πρωτεύουσα αλλά και γενικά σε όλη την Ελλάδα,
εικόνες όπως αυτές που παρουσίαζε πριν από λίγο καιρό
το Πεδίο του Άρεως, η εικόνες που συναντά κανείς σήμε-
ρα στην πλατεία Βικτώριας θα πρέπει να εξαλειφθούν με
τρόπο όμως ανθρώπινο και οπωσδήποτε όχι με βία. Η
δημιουργία των κέντρων υποδοχής  των προσφύγων
είναι πια απαραίτητη, θα πρέπει λοιπόν να χτιστεί πάνω
σε γερές βάσεις ώστε η χρήση αυτών να μπορεί
εξυπηρέτηση  άλλες ανάγκες της Πατρίδας μας μετά το
πέρας αυτής καταιγίδας, τα σίδερα τα τσιμεντόλιθα τα
γραφεία τα κρεβάτια τα στρωσίδια και όποια άλλα υλικά
χρησιμοποιηθούν δεν θα πρέπει να έχουν την κατάληξη
που είχαν τα πανάκριβα υλικά της Ολυμπιάδας του 2004
από τα οποία πλούτισαν ορισμένοι και που πλήρωσε με
τον ίδρο του ο κάθε φορολο-
γούμενος Έλληνας πολίτης. 

Μοντέλα, πρέπει να σχε-
διαστούν οπωσδήποτε νέα
μοντέλα στην Ευρωπαϊκή
πια χώρα μας για τις ανάγκες
των προσφύγων  και να παρ-
αμεριστούν άμεσα εκείνα τα
παλιομοδίτικα που έκρυβαν
πίσω από την ωραία τους
εμφάνιση τη λαμογιά του
κάθε τυχοδιώχτη που τα
σχεδίασε. Το ξεσκαρτάρισμα
των Νησιών τα οποία πλήτ-
τονται από εισροή των προ-
σφύγων δεν θα πρέπει επ’
ουδενή λόγο να επηρεάζει τη
λειτουργία της ενδοχώρας
και πολύ περισσότερο του
καθρέφτη της χώρας μας την Πρωτεύουσα. 

Απορώ πως ακόμα δεν έχουν σκεφτεί οι ιθύνοντες ότι
Ελλάδα δεν είναι μόνο το λιμάνι του Πειραιά και το κέντρο
της Αθήνας, οι πρόσφυγες έτσι και αλλιώς περαστικοί
είναι από τη χώρα μας, (σύμφωνα με αυτά που ακούγον-

ται) γιατί λοιπόν να μη διευ-
κολύνονται και εκείνοι και να
μην αποβιβάζονται σε λιμάνια
της χώρας που είναι ακόμα πιο
προσιτά προς τα σύνορα της
Ευρώπης;  Λεφτά υπάρχουν…
και δεν είναι σαν εκείνα του
2009 τα λεφτά του Παπαν-
τρέου, τουλάχιστον έτσι θέλω
να πιστεύω, οι εταίροι μας που
φρόντισαν να μας εξασφ-
αλίσουν ποσά που αγγίζουν τα
πεντακόσια εκατομμύρια ευρώ
δε νομίζω ότι έθεσαν όρο ότι τα
χρήματα  αυτά θα πρέπει να
δαπανηθούν ντε και καλά σε 5-
6 νησιά του Αιγαίου και την
πρωτεύουσα της χώρας. Αν
συμβαίνει όμως κάτι τέτοιο θα πρέπει να προσέξουν πολύ

όσοι ανακατευτούν με αυτά γιατί τότε πίσω από αυτή τη
μέγιστη βοήθεια μπορεί να υπονομεύονται πτυχές που θα
μας βλάψουν πολύ περισσότερο μελλοντικά. Η Ελλάδα
θα πρέπει οπωσδήποτε να παίξει με ανοιχτά χαρτιά όταν
την επόμενη φορά βρεθεί στο τραπέζι των διαπραγμα

τεύσεων με τους εταίρους για το θέμα του Μεταναστευ-
τικού-προσφυγικού, θα πρέπει και αυτή να ασκήσει βέτο
σαν ισότιμο μέλος και να καταθέσει με σθένος τη δική της
πρόταση όσο αφορά τον αριθμό των προσφύγων που
στο τέλος αυτής της διαδικασίας (υποδοχή περίθαλψη
ταυτοποίηση κλπ) έχει τη δυνατότητα να απορροφήσει.
Τα παλιομοδίτικα κόλπα το επαναλαμβάνω για μια ακόμα
φορά θα πρέπει να παραμεριστούν εντελώς, οι μαγκιές
των κυβερνώντων και των υπουργών εξωτερικών των
προηγούμενων δεκαετιών που φράκαραν τη χώρα εισά-
γοντας εθνικότητες από όλο τον πλανήτη θα πρέπει αυτή
τη στιγμή κιόλας να σταματήσουν, η χώρα μας είναι φιλό-
ξενη, ο λαός μας είναι ευαίσθητος, έχουμε θρήσκευμα
έστω κ’ αν δεν αναγράφεται στις ταυτότητες, έχουμε οικο-
γένεια όσο κ’ αν προσπαθούν να μας τη διαβάλουν, έχο-
υμε έθνος και σημαία όσο κ’ αν κάποιοι από τους πολιτι-
κούς μας προσπάθησαν να υποτιμήσουν και τέλος είμα-
στε μια χώρα που εκτός από τα χερσαία έχουμε και
θαλάσσια σύνορα. Καλά θα κάνει λοιπόν ο επόμενος
πρωθυπουργός της χώρας μας αν δε γνωρίζει πια είναι,
να ζητήσει να του τα δείξουν, ώστε την επόμενη φορά
που θα χρειαστεί να αναφερθεί σε αυτά να είναι ενήμερ-
ος και αυτός, αλλά και να μην αφήσει έκπληκτα οικία πρό-
σωπα ανθρώπων, που θυσιάστηκαν για να τα υπερασπι-
στούν… 
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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  δδιιάάφφοορρεεςς  ππεερριιοοχχέέςς
ττηηςς  ΕΕλλλλάάδδοοςς    όόππωωςς  μμαασσττίίχχαα  ΧΧίίοουυ,,  μμέέλλιι,,  κκλλππ  κκααιι
ααννττίίσσττοοιιχχαα  ππρροο''ιι''όόνντταα..
σσττ))    ΚΚααλλλλυυννττιικκάά,,  ααφφρρόόλλοουυττρραα,,  οοδδοοννττόό--
κκρρεεμμεεςς,,    κκλλππ..  ββαασσιισσμμέένναα  σσεε  φφυυττιικκάά
ππρροοϊϊόόνντταα  όόππωωςς  ηη  μμαασσττίίχχαα,,  ηη  ααλλόόηη,,
ηη  εελλιιάά    κκ..λλ..ππ..
ζζ))  ΠΠοοττάά  ππααρρααδδοοσσιιαακκάά  γγιιαα  σσααςς  κκααιι  ττοουυςς  εεοορρ--
ττααζζοομμέέννοουυςς  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 για ενοικίαση οικία 80
τμ με αυλή στον Ασπρόπυργο.

Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6944434626



16-θριάσιο Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015


