
Εικόνες ντροπής
Περιμένοντας στις ουρές

και ταλαιπωρία έξω
από τα 1.000 υποκατα-
στήματα των τραπεζων
από αγανακτισμένους

συνταξιούχους που δεν
έχουν κάρτα και περιμέ-

νουν για να λάβουν
τα 120 ευρω.

ΑΑρρχχιιεεππίίσσκκοοπποοςς
ΙΙεερρώώννυυμμοοςς::  ΝΝααιι
σσττηηνν  ΕΕυυρρώώππηη,,

ννααιι  σσττηηνν  εεννόόττηητταα

ΤΤσσίίππρρααςς::
ΔΔεεδδοομμέέννηη  ηη
ππααρρααμμοοννήή

ττηηςς  ΕΕλλλλάάδδααςς
σσττοο  εευυρρώώ  --

εεγγγγυυώώμμααιι  ττιιςς
κκααττααθθέέσσεειιςς

ΝΝττάάιισσεελλμμππλλοουυμμ::
ΜΜιικκρρήή  ππιιθθααννόόττηητταα

γγιιαα  ππρρόόοοδδοο  μμεεττάά  ττοο
δδιιάάγγγγεελλμμαα  ΤΤσσίίππρραα

ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2750 Πέμπτη 2 Ιουλίου 2015  Έτος 21ο email: info@thriassio.gr τηλ: 210 5571855 www.thriassio.gr

ÔéìÞ: 0,01 
åõñþHÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ×Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ ê.2239

ΣΣττηηνν  ΚΚοοιιννωωννιικκήή  ΥΥππηηρρ--
εεσσίίαα    ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ,,  σσττηη
σσυυννοοιικκίίαα  ¨̈ΓΓεερρμμααννιικκάά¨̈
οοιι  ααιιττήήσσεειιςς  ττωωνν  ΑΑσσππρρ--
οοππύύρργγιιωωνν    γγιιαα  τταα  ππρροο--

ννοοιιαακκάά  εεππιιδδόόμμαατταα••

Συμβούλιο της
Ευρώπης: Το
δημοψήφισμα
δεν πληροί τα

διεθνή πρότυπα

Απαξιώνεις το κανάλι της Βουλής: Η επιστολή
των δημοσιογράφων στην Κωνσταντοπούλου

Καταγγέλουν βαριά πλήγματα στο κύρος του Καναλιού οι
δημοσιογράφοι του. Η Πρόεδρος της Βουλής έδωσε εντολή να
προσέρχονται στην εργασία τους αλλά να μην απασχολούνται,

υπογραμμίζουν.
Σ�ë. 9Óåë. 9

««ΠΠοοττάάμμιι»»::  ΟΟ  κκ..
ΤΤσσίίππρρααςς

ρρηηττοορρεεύύεειι
γγιιαα  ττοο  κκόόμμμμαα
ττοουυ  ααδδιιααφφοο--
ρρώώννττααςς  γγιιαα

ττοο  λλααόό Óåë. 3

Δήμας: Με το «όχι» θα
γίνουμε Αλβανία του Χότζα

– Έχω τρομοκρατηθεί

Η "διαπραγμάτευση" και η
κατάντια μας.

Πώς φθάσαμε εδώ
Του Γιάννη Τσαμουργκέλη* Óåë. 13
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Κυρίως Ηλιοφάνεια
Η θερμοκρασία θα κυμανθεί απο 21 εως

30 βαθμούς Κελσίου. Υγρασία: 38%

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
  Τετάρτη 1 Ιουλίου 2015

Κατάθεσις της τιμίας Εσθήτος της
παναγίας Θεοτόκου εν

Βλαχερναίς, Ιουβεναλίου

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

Εικόνες ντροπής - Περιμένον-
τας στις ουρές για 120 ευρώ
Ουρές και ταλαιπωρία  έξω από τα 1.000 υποκαταστήματα

των τραπεζων από αγανακτισμένους συνταξιούχους που δεν
έχουν κάρτα και περιμένουν για να λάβουν τα 120 ευρω.

Ουρές και ταλαιπωρία από νωρίς το
πρωί έξω από τα 1.000 υποκαταστή-
ματα των τραπεζών από αγανακτι-

σμένους συνταξιούχους που δεν έχουν κάρτα
και περιμένουν για να λάβουν τα 120 ευρώ.

Σήμερα θα πιστωθεί τελικώς στους λογαρια-
σμούς των συνταξιούχων του ΟΑΕΕ το δεύτε-
ρο μισό των συντάξεών τους.

Νωρίτερα, με εντολή του αναπληρωτή υπο-
υργού Κοινωνικών Ασφαλίσεων Δημήτρη Στρ-
ατούλη, μεταφέρθηκαν 120 εκατομμύρια ευρώ
από το ΙΚΑ στον ΟΑΕΕ.

Με αλφαβητική σειρά και σε διάστημα τριών
ημερών θα τους καταβληθεί το εν λόγω πόσο. 

Συγκεκριμένα, εκτός της Πειραιώς, όπου οι
συνταξιούχοι θα εξυπηρετηθούν κανονικά με
δελτία προτεραιότητας, όσοι συνταξιούχοι
πληρώνονται από την Εθνική, την Alpha Bank
και την Eurobank θα πρέπει να προσέρχονται
στα υποκαταστήματα με την εξής σειρά: 

Σήμερα, όσων τα επώνυμα αρχίζουν από Α
έως Ι, την Πέμπτη από Κ έως Μ και την Παρ-
ασκευή από Ν έως Ω.

Στην ιστοσελίδα του υπουργείου Οικονο-
μικών έχουν αναρτηθεί οι λίστες με τα υποκα-
ταστήματα των πέντε τραπεζών που θα
ανοίξουν από σήμερα, για την εξυπηρέτηση
της πληρωμής των συνταξιούχων όπως
επίσης και τα καταστήματα των συνεταιρι-
στικών τραπεζών.

Καθησυχαστικός εμφανίστηκε μέσω του
ΣΚΑΪ ο διοικητής του ΟΓΑ λέγοντας ότι όλοι οι
λογαριασμοί των δικαιούχων έχουν πιστωθεί
και οι συνταξιούχοι θα πάρουν τα χρήματα
τους. 

Το ίδιο ισχύει είπε και για το 66% των συντα-
ξιούχων που λαμβάνουν σύνταξη μέσω
ταχυδρομείου. 

Όπως έγινε γνωστό μετά τις 11 θα μπορούν οι συνταξιούχοι του ΟΑΕΕ να λάβουν τα χρήματα τους. (το μισό πόσο
αυτή τη βδομάδα και το άλλο πόσο την άλλη βδομάδα).

Σημειώνεται ότι πολλές τράπεζες έχουν ξεμείνει από χαρτονομίσματα των 20 ευρω και τα ΑΤΜ δίνουν 50 ευρώ, και
όχι 60 που είναι το όριο ανάληψης ημερησίως.

Με εντολή του αναπληρωτή υπουργού Κοινωνικών Ασφαλίσεων ΔΗμήτρη Στρατούλη, μεταφέρονται 120 εκατ. ευρώ
από το ΙΚΑ στον ΟΑΕΕ για την πληρωμή της δεύτερης δόσης των συντάξεων του Οργανισμού.

TToo  δδιιάάγγγγεελλμμαα  ττοουυ  κκ..
ΠΠρρωωθθυυπποουυρργγοούύ  μμααςς
έέκκααννεε  ππεερριισσσσόόττεερροο
ααννήήσσυυχχοουυςς  γγιιαα  ττοο

μμέέλλλλοονν
Δήλωση του Γ. Πατούλη ,
Προέδρου της Κ.Ε.Δ.Ε. και μέλους της

πρωτοβουλίας φορέων και οργανώσεων για τη
στήριξη του ΝΑΙ στο δημοψήφισμα

Ο κ. Πρωθυπουργός με το νέο διάγγελμα που απηύθυνε
στον ελληνικό λαό επιβεβαίωσε ότι την Κυριακή οι πολίτες
θα προσέλθουν στην κάλπη για να ψηφίσουν ΝΑΙ ή ΟΧΙ σε
ένα κείμενο που πλέον δεν ισχύει και για το οποίο η
Ελληνική Κυβέρνηση έχει ήδη καταθέσει τις αντιπροτάσεις
της.

Ο κ. Πρωθυπουργός ομολογεί με τον τρόπο αυτό έμμεσα
ότι η διενέργεια του δημοψηφίσματος δεν είναι μια πράξη
που διευκολύνει την εθνική προσπάθεια, αλλά εξυπηρετεί
απλά κομματικές σκοπιμότητες. 

Αυτά που δεν μας είπε ο κ. Πρωθυπουργός στο

διάγγελμά του , είναι
· Πότε θα ανοίξουν οι τράπεζες και οι πολίτες θα

έχουν ελεύθερη πρόσβαση στο σύνολο των μισθών και
των συντάξεων τους, στο σύνολο των καταθέσεων τους ,
χωρίς να είναι αναγκασμένοι να συνωστίζονται σε ουρές
ντροπής μπροστά από τα ΑΤΜ.

· Πότε θα αποκατασταθεί η ομαλή λειτουργία του
τραπεζικού συστήματος, προκειμένου να λειτουργήσει η
αγορά και οι επιχειρήσεις; 

· Με ποιες ενέργειες θα αποκατασταθεί η εικόνα
ομαλότητας στη χώρα και την αγορά, ώστε να μην χαθεί
οριστικά και αμετάκλητα η τουριστική περίοδος; 

· Με ποιο τρόπο εγγυάται τις καταθέσεις των
πολιτών στις ελληνικές τράπεζες, όταν γνωρίζει πολύ καλά
ότι από σήμερα η χώρα έχει χρεοκοπήσει και οι εγγυήσεις
των Τραπεζών δεν επαρκούν για να καλύψουν τα δάνεια
που έχουν λάβει από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

· Για ποιο λόγο επιμένει στη διεξαγωγή ενός
δημοψηφίσματος πάνω σε ένα διακύβευμα που πλέον δεν
ισχύει, όπως ο ίδιος ομολόγησε.

Σε αυτά τα ερωτήματα δεν απάντησε ο Πρωθυπουργός.
Κι αυτό μας καθιστά περισσότερο ανήσυχους για το
μέλλον.

Στα ερωτήματα αυτά όμως θα δώσουν απαντήσεις με την
ψήφο τους οι πολίτες. Στις 5 Ιουλίου οι πολίτες πρέπει να
ψηφίσουν ΝΑΙ στην παραμονή της χώρας μας στην
Ευρώπη, ΝΑΙ στο ευρώ, ΝΑΙ στην ασφάλεια και
σταθερότητα, ΝΑΙ στην ενότητα όλου του λαού μας.
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«Ποτάμι»: Ο κ. Τσίπρας ρητορεύει για
το κόμμα του αδιαφορώντας για το λαό

Ολομέτωπη επίθεση στον Πρωθυπουργό εξαπολύει «Το Ποτάμι», με αφορμή το
διάγγελμα του Αλέξη Τσίπρα, αναφέροντας ότι «αδιαφορεί για τον λαό».

«Τελικά οι δια-
ρροές των
τ ε λ ε υ τ α ί ω ν
ωρών ότι η
κυβέρνηση δια-
πραγματεύεται
ξανά ήταν ένα
καλοστημένο
ψέμα του επι-
κ ο ι ν ω ν ι α κ ο ύ
επιτελείου του
κ. Τσίπρα» επι-
σημαίνεται στην
α ν α κ ο ί ν ω σ η
που συνεχίζει:

Ο Πρωθυπο-
υργός επιμένει
να υπερασπίζε-
ται το λάθος του και μοιράζει αόριστες υποσχέσεις προς όλους, χωρίς να απαντά στα
ερωτήματα της κοινωνίας:

Πού θα βρεθούν τα λεφτά για να ανοίξουν ξανά οι τράπεζες όταν όλη η Ευρώπη λέει
ότι το ΌΧΙ θα σημάνει την αποχώρηση της Ελλάδας από την ζώνη του ευρώ;

Ποιος θα μας δανείσει τα δισεκατομμύρια που απαιτούνται και με τι αντάλλαγμα;
Ποιος θα πληρώσει μισθούς και συντάξεις τον Ιούλιο όταν οι υπουργοί παραδέχονται

ότι τα ταμεία είναι άδεια και τα φορολογικά έσοδα δεν αρκούν για να καταβληθούν ούτε
καν οι χαμηλές συντάξεις;

Πώς θα εμποδίσει το κούρεμα των καταθέσεων τις επόμενες μέρες αφού η χώρα είναι
εκτός προγράμματος και οι ελληνικές τράπεζες έχουν πάψει να στηρίζονται από τους
ευρωπαϊκούς θεσμούς;

«Κρίμα» προσθέτει το κόμμα του Σταύρου Θεοδωράκη, σημειώνοντας ότι «ο Πρωθυ-
πουργός δείχνει να αποχαιρετά την πραγματικότητα. Οχυρωμένος στο Μέγαρο
Μαξίμου, ακούγοντας μόνο τα πιστά του κομματικά στελέχη, έχοντας απομακρύνει από
δίπλα του όποιον δεν συμφωνεί με την πορεία προς την δραχμή, ο Αλέξης Τσίπρας αντι-
γράφει τον κακό εαυτό του παλιού πολιτικού συστήματος. Ρητορεύει για το κόμμα του
αδιαφορώντας για το λαό. Η απάντηση των πολιτών θα είναι σκληρή. Την Κυριακή οι
τυχοδιωκτισμοί θα ηττηθούν. Η Ελλάδα θα νικήσει».

Σε επιφυλακή για κυβερνοεπιθέσεις
στη διαδικασία του δημοψηφίσματος

Το ενδεχόμενο ηλεκτρονικών επιθέσεων
κατά την υποβολή των αποτελεσμάτων του
δημοψηφίσματος από τις περιφέρειες στο

υπουργείο Εσωτερικών συζητήθηκε σε σύσκεψη
που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη στην Διεύθυνση
Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Προστασίας του
Πολίτη, στη σύσκεψη για τα μέτρα ηλεκτρονικής
ασφάλειας που θα ληφθούν για το δημοψήφισμα
της Κυριακής «τονίστηκε η ανάγκη επαγρύπνησης
και προσοχής για την αποφυγή ηλεκτρονικών επιθ-
έσεων ή παρεμβολών-διακοπών, κατά την υποβο-
λή των αποτελεσμάτων από τις Περιφέρειες της χώρας προς το Υπουργείο Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, καθώς και αναφοράς οποιουδήποτε ύποπτου προς
διερεύνηση περιστατικού στην αρμόδια Ομάδα Διαχείρισης Κινδύνου, που θα επιβλέπει
την όλη διαδικασία».

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού
Εγκλήματος, Μανώλης Σφακιανάκης, ο προϊστάμενος του Τμήματος Τεχνολογικού
Εξοπλισμού και Δικτύων του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
ο προϊστάμενος της Εθνικής Αρχής Αντιμετώπισης Ηλεκτρονικών Επιθέσεων (CERT),
καθώς και στελέχη της εταιρίας Singular Logic, υπεύθυνης για την ροή των αποτελε-
σμάτων και των εμπλεκομένων τηλεπικοινωνιακών φορέων (Κοινωνία της Πληροφο-
ρίας για το δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ, ΟΤΕ και FORTHNET).

πό την πλευρά των συμμετεχόντων «επιβεβαιώθηκε η τεχνική ετοιμότητα, με στόχο
την επιτυχή και ομαλή έκβαση της τεχνικής πλευράς του δημοψηφίσματος».

ΔΝΤ: Δεν θα υπάρξει παράταση
των όρων πληρωμής στην Ελλάδα

«Δεν θα υπάρξει παράταση των όρων πληρωμής καθώς αυτό αποτελεί
μακροχρόνια παράδοση του Ταμείου» επισημαίνει το ΔΝΤ σύμφωνα με κείμενο
ερωτοαπαντήσεων που ανήρτησε στην ιστοσελίδα του το Ταμείο.

Το Ταμείο διευκρινίζει ότι οι μέτοχοι του δεν θα υποστούν ζημίες σχετικά με την
αθέτηση πληρωμής από την Ελλάδα προς το ταμείο στις 30 Ιουνίου.

Το ΔΝΤ επαναλαμβάνει ότι υποστηρίζει την «ισορροπημένη προσέγγιση» του
ελληνικού προγράμματος μεταρρυθμίσεων σε συνδυασμό με την νέα χρηματοδότηση
και η ελάφρυνση του χρέους από τους Ευρωπαίους εταίρους.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, το ΔΝΤ γνωρίζει μέσα από την εμπειρία που
εργάζονται με πολλά μέλη της ότι η οικονομική αλλαγή είναι δύσκολη και απαιτεί χρόνο. 

Προτεραιότητα του Ταμείου παραμένει η παροχή βοήθειας προς τον ελληνικό λαό,
μέσα από αυτή τη δύσκολη περίοδο της οικονομικής κρίσης.

Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος: Ναι
στην Ευρώπη, ναι στην ενότητα

Έκκληση για ενότητα προς
ολόκληρο τον ελληνικό λαό
έκανε πριν από λίγο ο

Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθη-
νών και Πάσης Ελλάδος κ.
Ιερώνυμος. Στη δήλωσή του ο
Αρχιεπίσκοπος σημειώνει ότι η
χώρα διάγει τις «κρισιμότερες στην
πορεία του Έθνους μας, μετά τον Β’
Παγκόσμιο Πόλεμο» ενώ ζητά από
τον λαό να μην επιτρέψει «το
δηλητήριο του διχασμού να στάξει
στις ψυχές» καθώς, όπως
σημειώνει, «θα πρόκειται για
έγκλημα σε βάρος των επόμενων
γενεών».

Αναλυτικά ολόκληρη η δήλωση του
Αρχιεπισκόπου:

«Οι στιγμές που ζούμε είναι ίσως οι κρισιμότερες στην πορεία του Έθνους μας, μετά
τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι ώρες ευθύνης για όλους μας. Για κάθε θεσμό σε αυτή
τη χώρα, για τα κόμματα, για την Εκκλησία, για κάθε Έλληνα και Ελληνίδα χωριστά...

Πάνω όμως από το καθετί και από τον καθένα υπάρχει η πατρίδα. Μας ενώνει όλους
η αγάπη γι’ αυτόν τον τόπο. Η αγωνία για το παρόν και το μέλλον του. Δεν μας χωρίζει
τίποτε. Γι’ αυτό και δεν πρέπει να επιτρέψουμε το δηλητήριο του διχασμού να στάξει στις
ψυχές μας. Θα πρόκειται για έγκλημα σε βάρος των επόμενων γενεών. Στα παιδιά μας
οφείλουμε να εγγυηθούμε μία Ελλάδα της ανάπτυξης και της προόδου. Μία Ελλάδα που
θα προχωρά με αυτοπεποίθηση και σιγουριά μπροστά, σάρκα από τη σάρκα του στε-
νού πυρήνα της κοινής ευρωπαϊκής μας οικογένειας. Ας μην διακινδυνεύσουμε κατακ-
τήσεις που με μόχθο οι οραματιστές αυτού του τόπου κέρδισαν. Και αυτό είναι αδιαπρ-
αγμάτευτο”»
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Από 6 Ιουλίου η διάθεση
της προνομιακής κάρτας

των Αισχυλείων
Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΦΕΤΙΝΩΝ

ΚΑΡΤΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΘΑ
ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 6
ΙΟΥΛΙΟΥ 2015. ΩΡΑ 8:00 – 14:00
ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ
Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. (ΚΙΜΩΝΟΣ
11 & ΠΑΓΚΑΛΟΥ , ΕΛΕΥΣΙΝΑ).

ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΥΣΤΗΡΗ ΣΕΙΡΑ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ.
ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΤΗΣ

ΚΑΡΤΑΣ (30€) ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ
ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΤΕ ΤΑ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
• ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
• ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
• ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ                             
• ΚΑΡΤΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ
• ΚΑΡΤΑ Α.Μ.Ε.Α.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΙΣΧΥΛΕΙΩΝ

Στην Κοινωνική Υπηρεσία  του Δήμου, στη συνοικία
¨Γερμανικά¨  οι αιτήσεις των Ασπροπύργιων  για τα

προνοιακά επιδόματα•

ΟΔήμαρχος Ασπροπύργου  κ. Νικόλαος Μελετίου,
ενημερώνει τους Ασπροπύργιους ότι, από σήμερα (2
Ιουλίου 2015), η υποβολή των αιτήσεων για προνοι-

ακά επιδόματα θα γίνεται στα γραφεία της Κοινωνικής Υπηρ-
εσίας, που λειτουργούν στο κτίριο του ¨Πολιτιστικού Κέντρ-
ου¨, στη συνοικία «Γερμανικά».
Συγκεκριμένα, μετά τη σχετική ενημέρωση στην Κοινωνική
Υπηρεσία Ελευσίνας, που ασκεί μητροπολιτικής δραστηρι-
ότητας, μετά την κατάργηση των Νομαρχιών, υπάλληλοι του
Δήμου Ασπροπύργου, θα παραλαμβάνουν τις αιτήσεις και
τα δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων να λάβουν προνοια-
κά επιδόματα, θα τις διαβιβάζουν στην προαναφερθείσα
υπηρεσία, και θα ενημερώνουν τους ενδιαφερόμενους για
την τύχη τους.
Η συγκεκριμένη λειτουργία βάζει τέλος στην ταλαιπωρία
ευπαθών κοινωνικών ομάδων, και κυρίως των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, που μέχρι σήμερα, είχαν υποχρέωση να
μεταβαίνουν στην Ελευσίνα, για την υποβολή των αιτήσεών τους, και την πορεία διεκπεραίωσης των αιτημάτων τους.

«Πρώτη φορά κουρ-
εύονται οι συντάξεις»

ΟΥπεύθυνος του Τομέα Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας  της Νέας Δημοκρατίας
Βασίλης Οικονόμου, με αφορμή το κούρεμα των

συντάξεων του Ο.Α.Ε.Ε., έκανε την ακόλουθη δήλωση:
Δυστυχώς η κατάσταση ξεπερνάει κάθε προηγούμενο. Η
ανικανότητα και τα εγκληματικά λάθη  της κυβέρνησης
πλέον σφίγγουν τη θηλιά στο λαιμό των χιλιάδων συντα-

ξιούχων του ΟΑΕΕ. Οι τραγικές επιλογές της δήθεν αρι-
στερής κυβέρνησης σπρώχνουν τους σχεδόν 400 χιλιά-
δες συνταξιούχους του ταμείου στην απόγνωση αφού για
τον μήνα Ιούλιο δίνονται στο μισό οι συντάξεις τους. 
Άραγε πόσο “αριστερό” είναι να βάζεις ηλικιωμένους
ανθρώπους στην ουρά για να λάβουν 120 ευρώ από τη
σύνταξή τους; Πόσο “αριστερό” είναι να κουρεύεις στο
μισό τις συντάξεις; Πόσο “αριστερό” είναι να μην δίνεις το
Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα στους πιο φτωχούς
συμπολίτες μας που το δικαιούνται. Δυστυχώς ζούμε τις
τελευταίες ώρες ενός προσχεδιασμένου δρομολογίου
προς τον γκρεμό της χρεοκοπίας με οδηγό τον Αλ.
Τσίπρα. Οι ευθύνες είναι τεράστιες και θα αναζητηθούν!

Παρέμβαση Αβραμόπου-
λου: «ΝΑΙ» στην Ευρώπη
- Στα χέρια των πολιτών
το μέλλον της πατρίδας

Να
π ο υ ν
« ν α ι »

στην Ευρώπη
καλεί τους
έλληνες πολίτες
ο Επίτροπος
Μ ε τα ν ά σ τ ε υ -
σης, Δημήτρης
Αβραμόπουλος
στο επερχόμενο
δημοψήφισμα,
επικυρώνοντας
«την ιστορική,
πριν από μισό αιώνα, απόφαση να ενταχθούμε στην κοι-
νοπραξία των ευρωπαϊκών λαών».

«Αυτή την Κυριακή, οι πολίτες παίρνουν στα χέρια τους
το μέλλον της πατρίδας. Από την απόφαση, την επιλογή
τους θα εξαρτηθεί η πολιτική σταθερότητα, η κοινωνική
συνοχή, η εθνική μας ασφάλεια» τονίζει ο κ. Αβραμόπου-
λος, υπογραμμίζοντας ότι «είναι ώρα ευθύνης και ενότ-
ητας».

«ΝΑΙ, είμαστε αναπόσπαστο μέρος του ευρωπαϊκού
οικοδομήματος και του ευρωπαϊκού γίγνεσθαι. ΝΑΙ, θέλο-
υμε η Ελλάδα να ξαναγίνει αξιόπιστη και σεβαστή μέσα
στην ευρωπαϊκή οικογένεια» επισημαίνει ο Επίτροπος
τονίζοντας ότι «επιβεβαιώνουμε το κοινό μας μέλλον.
Δίνουμε ελπίδα και προοπτική στις νεότερες γενιές. Απο-
φασίζουμε, σαν να βαραίνει πάνω μας η αυστηρή κρίση
της Ιστορίας».
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Εγγραφες στους παιδικους σταθμους
ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

Από την Παρασκευή 19 Ιουνίου έως την Δευτέρα 20 Ιουλίου θα διαρκέσει η περίοδος εγγραφών των παιδιών για
τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου μας.  

Πάντα με παράλληλη ενημέρωση για το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ που αναμένεται.
Οι ώρες εγγραφών καθορίζονται ως εξής:

Δευτέρα - Παρασκευή  08.00 - 14.00           και
Δευτέρα και Τετάρτη  16.00 - 18.00 (αυστηρά μόνο για εργαζόμενους).
"εθελοντική προσφορά από το γραφείο των σταθμών".

Παρακαλούμε για την τήρηση των ωραρίων και της χρονικής διάρκειας. Αυτό καθορίζει και συνιστά το σεβασμό
των εμπλεκομένων μελών.

Ευχαριστούμε πολύ
Από το γραφείο των παιδικών σταθμών

Συνάντηση της Περιφερ-
ειάρχη Αττικής με τον

πρέσβη της Αυστραλίας

Συνάντηση με τον πρέσβη της Αυστραλίας Τζον
Γκρίφιν, είχε σήμερα το πρωί η Περιφερειάρχης
Αττικής, Ρένα Δούρου. Στο επίκεντρο της συνάν-

τησης βρέθηκαν ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος και η
αναζήτηση συνεργειών μεταξύ των πλευρών. 

«Η Περιφέρεια Αττικής αναζητά και επεξεργάζεται κάθε
είδους αμοιβαία επωφελή συνέργεια προς όφελος των

δύο λαών», τόνισε η Περιφερειάρχης, η οποία υπογράμ-
μισε επίσης τους «ισχυρούς δεσμούς» που συνδέουν τις
δύο χώρες – «ισχυροί δεσμοί αντιστρόφως ανάλογοι της
απόστασης που χωρίζει» τις δύο χώρες. «Δεσμοί που
πηγαίνουν βαθιά, πίσω στο χρόνο, είναι εξαιρετικοί και
στέρεοι γιατί είναι ζυμωμένοι με τους δεσμούς της ελληνι-
κής ομογένειας με την πατρίδα» τόνισε χαρακτηριστικά η
Περιφερειάρχης, η οποία επέμεινε στο ρόλο- γέφυρας
μεταξύ των δύο χωρών, που παίζει η ομογένεια της
Αυστραλίας.

Η «ομογένεια της Αυστραλίας αποτελεί ένα ξεχωριστό,
πολύτιμο κομμάτι του Ελληνισμού που κάνει υπερήφανες
και τις δύο πατρίδες του: και την Ελλάδα και την Αυστρ-
αλία», παρατήρησε η Περιφερειάρχη, υπογραμμίζοντας
παράλληλα:  «ότι από τη μια, η Αυστραλία έχει την τύχη
να φιλοξενεί ένα πολύτιμο ανθρώπινο δυναμικό και από
την άλλη, η χώρα μας έχει τη δυνατότητα, και μάλιστα
ειδικά σε τούτες τις κρίσιμες για το μέλλον της στιγμές, να
στηρίζεται με εμπιστοσύνη σε αυτόν τον Ελληνισμό που
αναζωογονεί τη λέξη «Ελλάδα» και δίνει νέα δυναμική
στον όρο «ομογένεια»».

Πιέσεις για την εξεύρε-
ση λύσης για την Ελλά-
δα ασκεί ο Λευκός Οίκος

Οεκπρόσωπος του Λευκού Οίκου ανακοίνωσε
σήμερα, Τετάρτη, ότι πιστεύει πως όλα τα μέρη
τα οποία συμμετέχουν στη διαπραγμάτευση για

την ελληνική οικονομική κρίση επιθυμούν η Ελλάδα να
παραμείνει στην Ευρωζώνη.

Ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Τζος Έρνεστ είπε
στους δημοσιογράφους στο Air Force One, το προεδρικό
αεροσκάφος των ΗΠΑ, πως η Ουάσινγκτον παροτρύνει
όλα τα μέρη να αναγνωρίσουν το αμοιβαίο τους συμφέρ-
ον στη διευθέτηση της κατάστασης.

Αμετάβλητο διατηρεί
τον ELA η Ευρωπαϊκή

Κεντρική Τράπεζα

Το διοικητικό συμβούλιο της Ευρωπαικής Κεντρι-
κής Τράπεζας άφησε εκ νέου αμετάβλητο το
ανώτατο όριο δανεισμού των ελληνικών τρα-

πεζών μέσω του Μηχανισμού Έκτακτης Ρευστότητας
(ELA), ενώ δεν προχώρησε ούτε σε κούρεμα της αξίας
των ενέχυρων.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η ΕΚΤ παραμένει
έτοιμη να επανεξετάσει την κατάσταση όποτε κριθεί αναγ-
καίο.

H απόφαση, παρά το οξύ πρόβλημα ρευστότητας που
αντιμετωπίζουν οι ελληνικές τράπεζες, ερμηνεύεται από
τραπεζικούς αναλυτές ως ανάσα από την πλευρά του
επικεφαλής της ΕΚΤ, Μάριο Ντράγκι, ο οποίος -όπως
εκτιμούν οι ίδιοι-  φαίνεται ότι δεν υπέκυψε στις γερμανι-
κές πιέσεις για κλιμάκωση της ασφυξίας προς τα ελληνι-
κά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Πληροφοριακό Δελτίο σχετι-
κά με Τραπεζική Αργία: 

Συνήθη ερωτήματα πολιτών
και απαντήσεις

Στο πλαίσιο συνολικής ενημέρωσης των κατοίκων
της Δυτικής Αττικής σχετικά με όσα ισχύουν κατά
την διάρκεια της τραπεζικής αργίας, κατόπιν

πρωτοβουλίας του  Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής, κ.
Γ. Βασιλείου, εκδόθηκε σχετικό ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ
ΔΕΛΤΙΟ.

Το Πληροφοριακό Δελτίο (συνημμένο) βασίζεται στις
Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου, τις κοινές υπουργι-
κές αποφάσεις και τις ανακοινώσεις και τα δελτία τύπου
των Υπουργείων και Δημοσίων Φορέων και περιλαμβάνει
πληροφορίες για τις τραπεζικές εργασίες, την εφορία, το
δικαστικό σύστημα, εργατικά και ασφαλιστικά θέματα, τις
μετακινήσεις με την αστική συγκοινωνία, τη ΔΕΗ-ΕΥΔΑΠ,
θέματα πληρωμών των αγροτών.

Το Πληροφοριακό Δελτίο θα επικαιροποιείται καθημερ-
ινά, ενσωματώνοντας τις όποιες νέες τροποποιήσεις ή
επιπρόσθετες παροχές για τη καλύτερη ενημέρωση των
κατοίκων της Δυτικής Αττικής.

Επισημαίνεται ότι η άρνηση πληρωμής με χρεωστικές
και πιστωτικές κάρτες, εκτός του ότι είναι μια βαθιά αντι-
κοινωνική συμπεριφορά των παραγόντων της αγοράς,
συνιστά ποινικό αδίκημα, σύμφωνα με την ΠΝΠ της 30-
6-2015 (ΦΕΚ 66Α/30-6-2015).

Σύσκεψη στη Διεύθυνση
Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλή-
ματος, με θέμα την ηλεκτρονι-

κή ασφάλεια του  δημοψ-
ηφίσματος της 5-7-2015

Τα μέτρα ηλεκτρονικής ασφάλειας, που θα ληφθ-
ούν για τη διενέργεια του δημοψηφίσματος της
Κυριακής (5-7-2015) ήταν το θέμα σύσκεψης,

που πραγματοποιήθηκε χθες (30-6-2015), στην έδρα της
Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν: ο Προϊστάμενος της Διεύθυ-
νσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, Υποστράτηγος
Εμμανουήλ Σφακιανάκης, ο Προϊστάμενος του Τμήματος
Τεχνολογικού Εξοπλισμού και Δικτύων του Υπουργείου

Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης μαζί με
συνεργάτες του, ο Προϊστάμενος της Εθνικής Αρχής Αντι-
μετώπισης Ηλεκτρονικών Επιθέσεων (CERT), καθώς και
στελέχη της εταιρίας SINGULAR LOGIC, υπεύθυνης για
την ροή των αποτελεσμάτων και των εμπλεκομένων
τηλεπικοινωνιακών φορέων (Κοινωνία της Πληροφορίας
για το δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ, ΟΤΕ και FORTHNET).

Τονίστηκε η ανάγκη επαγρύπνησης και προσοχής για
την αποφυγή ηλεκτρονικών επιθέσεων ή παρεμβολών-
διακοπών, κατά την υποβολή των αποτελεσμάτων από
τις Περιφέρειες της χώρας προς το Υπουργείο Εσωτερ-
ικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, καθώς και αναφο-
ράς οποιουδήποτε ύποπτου προς διερεύνηση περιστατι-
κού στην αρμόδια Ομάδα Διαχείρισης Κινδύνου, που θα
επιβλέπει την όλη διαδικασία.

Από την πλευρά των συμμετεχόντων, επιβεβαιώθηκε η
τεχνική ετοιμότητα, με στόχο την επιτυχή και ομαλή έκβα-
ση της τεχνικής πλευράς του δημοψηφίσματος.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ –ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ.
16/2015
Συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας 
Αρ. Αποφ.122
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ανάκληση των με αριθμ. 165/2014
και 240/2014 αποφάσεων των
Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με
τον καθορισμό του κόστους προ-
μήθειας ύδατος με υδροφόρο
όχημα στον οικισμό
«ΠΑΝΟΡΑΜΑ» του Δήμου Μάνδρ-
ας-Ειδυλλίας.

Στη Μάνδρα, σήμερα στις 24 του
μήνα Ιουνίου  του έτους 2015
ημέρα της εβδομάδας  Τετάρτη και
ώρα  19:30 το Δημοτικό Συμβούλιο
του Δήμου συνήλθε σε συνεδρίαση
δημόσια στην αίθουσα συνεδριά-
σεων του Δημοτικού Συμβουλίου
της Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρ-
ας, ύστερα από την με  αριθμ.
πρωτ. 11946/19.6.2015 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου, η
οποία γνωστοποιήθηκε στα μέλη
σύμφωνα  με το άρθρο 67 του Ν
3852/10. Αφού διαπιστώθηκε ότι
υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομέ-
νου ότι σε σύνολο μελών 27 παρα-
βρέθηκαν  17 δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1. Λιώρης Γεώργιος
2. Παπακωνσταντίνου-Ρουμελιώτη
Ελένη
3. Παπακωνσταντής Μελέτιος
4. Δούκας Αναστάσιος
5. Ρόκας Περικλής
6. Κανάκης Χαράλαμπος
7. Μουρίκης Ευάγγελος
8. Γκιόκας Ιωάννης
9. Νερούτσου-Λιάσκου Αλεξάνδρα
10. Κανάκης Γεώργιος
11. Γρίβας Ιωάννης
12.Αδάμ Ιωάννα 
13. Παπακωνσταντίνου Αγγελική
14. Τσαντίλας Γεώργιος
15. Αδάμ Μελέτιος
16. Κολοβέντζος Παναγιώτης
17. Θεοδώρου Χαράλαμπος

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1. Δρίκος Γεώργιος
2. Φλώρου Καλομοίρα
3. Σαμπάνης Γεώργιος
4. Κώνστας Ευάγγελος
5. Τώρος Αθανάσιος
6. Πανωλιάσκος Αθανάσιος
7. Δουδέσης Δημήτριος
8. Κώνστα Αγλαΐα 
9. Κανάκης Κωνσταντίνος
10. Κώνστα Ελένη
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και
ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότ-
ητας Μάνδρας κος Παχής Νικόλα-
ος.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη

της συνεδρίασης με παρούσα  και
τη Δήμαρχο κα Ιωάννα Κριεκούκη
και αναφερόμενος στο 2ο θέμα
έθεσε υπόψη των μελών του Δημο-
τικού Συμβουλίου: α) την με αριθμ.
165/2015 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου β) την με αριθμ.
240/2015 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου, γ) την με αριθμ.
πρωτ. 10053/29.5.2015 αίτηση-
αναφορά του σωματείου με την
επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ
ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ» που εδρεύει στον οικι-
σμό Πανοράματος της Δημοτικής
Κοινότητας Μάνδρας και δ) το με
αριθμ.πρωτ. 11925/19.6.2015
υπηρεσιακό σημείωμα του Προϊ-
στάμενου της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών και το οποίο έχει ως
εξής:
«Αναφορικά με τα παραπάνω σχε-
τικά σας γνωρίζω τα παρακάτω:
1. Στον Δήμο μας
υπάρχει εν λειτουργία μόνο ένα
υδροφόρο όχημα το οποίο είναι
άκρως απαραίτητο για τις καθημε-
ρινές ανάγκες του Δήμου και της
πυρασφάλειας αυτού. Εξάλλου δεν
θα μπορούσε ποτέ ένα όχημα να
εκτελέσει τα απαραίτητα δρομολό-
για που προεκτιμώνται στην υπ’
αρ. 165/2014 απόφαση του Δ.Σ.
2. Στον Δήμο μας δεν
υπηρετεί ικανός αριθμός οδηγών
ώστε να μπορεί να καλύψει τις

ανάγκες κίνησης όλων των οχημά-
των και μηχανημάτων του παρόλο
που δεν είναι πλήρως ανεπτυγμέ-
νος ο στόλος του. Πρέπει να ληφθ-
ούν υπόψιν οι καθορισμένοι τρό-
ποι λειτουργίας του στόλου οχημά-
των και μηχανημάτων καθώς και οι
κανονισμοί που διέπουν την
κίνηση και απασχόληση των
οδηγών βαρέων οχημάτων οι
οποίοι σε συνδυασμό με την
έλλειψη προσωπικού καθιστούν
δυσχερή αν όχι απαγορευτική την
παραπάνω ενασχόληση.
Σημειώνεται ότι στην υπ΄αρ.
165/2014 απόφαση δεν γίνεται
μνεία για μισθολογική δαπάνη,
πράγμα που σημαίνει ότι αυτή θα
καλυφθεί από τον Δήμο.

Μετά τα παραπάνω εκτεθέντα
θεωρώ ότι η εκτέλεση των σχε-
τικών αποφάσεων του Δ.Σ. δεν
είναι εφικτή υπό τις υφιστάμενες
συνθήκες εξοπλισμού, επάνδρω-
σης και λειτουργιών των υπηρε-
σιών του Δήμου μας και παρακαλώ
για τις δικές σας ενέργειες.» 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  Δ.Τ.Υ.
Παναγιώτης Κανάκης
Πολ. Μηχ./ΠΕ3/με Β β.

Ακολούθησε συζήτηση κατά τη
διάρκεια της οποίας τοποθετήθη-
καν η Δήμαρχος, Δημοτικοί
Σύμβουλοι, η Πρόεδρος και μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου του
συλλόγου και αμέσως μετά το

σώμα κλήθηκε όπως αποφασίσει
σχετικά

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Αφού έλαβε υπόψη του: 
α)την υπ’ αριθμ. 165/23.6.2014 
β) την υπ’αριθμ. 240/21.11.2014
απόφαση του Δημοτικού Συμβου-
λίου 
γ) την με αριθμ. πρωτ.
10053/29.5.2015 αίτηση-αναφορά
του σωματείου με την επωνυμία
« Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Ι Α Κ Ο Σ
ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ» που εδρεύει στον οικι-
σμό Πανοράματος της Δημοτικής
Κοινότητας Μάνδρας και 
δ) το με αριθμ.πρωτ.
11925/19.6.2015 υπηρεσιακό
σημείωμα του Προϊστάμενου της
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, με
βάση το οποίο τεκμηριώνεται ότι
δεν είναι εφικτή υπό τις υφιστάμε-
νες συνθήκες εξοπλισμού, επάν-
δρωσης και λειτουργιών των
υπηρεσιών του Δήμου, η εκτέλεση
των ανωτέρω αποφάσεων του Δ.Σ. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Με 16 ψήφους υπέρ (Δημοτικών
Συμβούλων και του Προέδρου της
Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας),
μία ψήφο κατά (του Δημοτικού
Συμβούλου κου Θεοδώρου Χαρά-
λαμπου) και μία ψήφο «παρών»
(του Δημοτικού Συμβούλου κου

Αδάμ Μελέτιου)

Ανακαλεί την με
αριθμ.165/23.6.2014 απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου και την
με αριθμ. 240/21.11.2014 απόφα-
ση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Η απόφαση πήρε αα 122
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται
όπως ακολουθεί:

Ο Πρόεδρος Τα μέλη:
Λιώρης Γεώργιος  
Πιστό Αντίγραφο   
Μάνδρα 25-6-2015    
Ο Πρόεδρος   
ΛΙΩΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1. Π α π α κ ω ν σ τ α ν τ ή ς
Μελέτιος
2. Παπακωνσταντ ίνου
Αγγελική
3. Ρόκας Περικλής
4. Παπακωνσταντίνου-
Ρουμελιώτη Ελένη
5. Νερούτσου-Λιάσκου
Αλεξάνδρα
6. Μουρίκης Ευάγγελος
7. Κανάκης Γεώργιος
8. Κανάκης Χαράλαμπος
9. Δούκας Αναστάσιος
10. Γκιόκας Ιωάννης
11. Γρίβας Ιωάννης
12. Αδάμ Ιωάννα
13. Τσαντίλας Γεώργιος
14. Αδάμ Μελέτιος
15. Κολοβέντζος Πανα-
γιώτης
16.Θεοδώρου Χαράλαμπος

ΟΙ ΧΟΡΩΔΙΕΣ ΤΩΝ ΚΑΠΗ ΜΕΓΑΡΩΝ ΚΑΙ
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΣΤΗΝ ΜΑΓΟΥΛΑ

Μετά από πρόσκληση του ΚΑΠΗ του Δήμου Ελευσίνας, οι χορωδίες των ΚΑΠΗ
Μεγάρων και Νέας Περάμου συμμετείχαν σε χορωδιακή εκδήλωση στην
Μαγούλα την Παρασκευή 22Μαΐου.

Η εκδήλωση έγινε
με αφορμή τον εορ-
τασμό της Αναλή-
ψεως και τον εορτα-
σμό του ομώνυμου
Ιερού Ναού, που
βρίσκεται στην κεν-
τρική πλατεία της
πόλης. Για τον εορ-
τασμό αυτόν είχαν
οργανωθεί διήμερες
εκδηλώσεις παράλ-
ληλα με ανθοκομική έκθεση, την προηγούμενη ημέρα στον ίδιο χώρο είχαν χορέψει
τοπικοί παραδοσιακοί σύλλογοι. Την εκδήλωση άνοιξε η Φιλαρμονική της Ελευσίνας.
Ακολούθησαν οι χορωδίες ΚΑΠΗ Αυλώνας, Μεγάρων, Νέας Περάμου και Ελευσίνας.

Η χορωδία του ΚΑΠΗ Μεγάρων τραγούδησε τραγούδια ελαφρολαϊκά της δεκαετίας
΄70, υπό την διεύθυνση της κας Αγγελικής Πανταζή. Τους συνόδευσαν αφιλοκερδώς οι
μουσικοί κ.κ. Νίκος Τσανάκας (μπουζούκι) και Μιχάλης Τσιτσίλας (αρμόνιο).

Η χορωδία του ΚΑΠΗ της Νέας Περάμου τραγούδησε τραγούδια παραδοσιακά, υπό
την διεύθυνση της κας Σοφίας Κιοσκέρογλου.

Στην εκδήλωση παρευρέθησαν οι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Ελευσίνας, ο Αντιδήμα-
ρχος Μαγούλας και άλλοι τοπικοί παράγοντες.

Συνάντηση της Περιφερειάρχη Αττικής με
τους προέδρους ΣΕΤΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ
Ρένα Δούρου: «Στόχος η ανάταση της

χώρας και η επανεκκίνηση της οικονομίας»

Με τους προέδρους των Κοινωνικών Εταίρων συναντήθηκε σήμερα η Περιφε-
ρειάρχης Αττικής Ρένα Δούρου με αντικείμενο την ενημέρωση και την ανάλ-
ηψη πρωτοβουλιών για την προστασία των πολιτών και την εύρυθμη λειτο-

υργία της αγοράς. Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Πρόεδρος του ΣΕΤΕ, Ανδρέας Ανδρε-
άδης, ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ, Βασίλης Κορκίδης και ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, Γιώργος
Καββαθάς. 

Η Περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δούρου δήλωσε: «Συναντηθήκαμε σήμερα σε μια
κρίσιμη συγκυρία για την πατρίδα προκειμένου να αναλάβουμε ευθύνες. Ο στόχος
σήμερα οφείλει να είναι η
ανάταση της χώρας και η
επανεκκίνηση της οικονομίας.
Αυτό όμως δεν γίνεται εάν
δεν έχουμε την απαιτούμενη
σύμπραξη όλων των δυνά-
μεων της χώρας και της λεγό-
μενης υγιούς επιχειρηματικότ-
ητας. Λέω της ‘λεγόμενης
υγιούς επιχειρηματικότητας’,
διότι υπάρχει και εκείνη η
επιχειρηματικότητα που τρέφ-
εται από τις συγχύσεις, την
αισχροκέρδεια και την κιν-
δυνολογία. Όπως έχει ειπωθεί και από έναν μεγάλο πολιτικό άνδρα ‘οι συγχύσεις είναι
επικίνδυνες για τη Δημοκρατία’. 

Σήμερα λοιπόν σε αυτή τη συνάντηση, μακριά από ευκολίες, μανιχαϊκό λόγο και
συγχύσεις, συζητήσαμε για το τί πρέπει να γίνει. Και αυτό που πρέπει να γίνει έχει να
κάνει με την ανάληψη ευθυνών και όχι τη μετάθεση ευθυνών. 

Όσον αφορά την Περιφέρεια Αττικής, έχουμε επιλέξει την ανάληψη ευθυνών από την
πρώτη ημέρα που αναλάβαμε. Και έχουμε διμέτωπο: το πρώτο μέτωπο είναι ενάντια σε
εκείνες τις πολιτικές ύφεσης και λιτότητας που όλα τα τελευταία χρόνια ανάγκασαν τον
ελληνικό λαό σε τεράστιες θυσίες και κατέστρεψαν τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις
της πατρίδας μας. Και το δεύτερο μέτωπο. που έχουμε ως Περιφέρεια Αττικής. είναι να
βοηθήσουμε στο να καταστραφεί - χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη - ένα στρεβλό μοντέλο
ανάπτυξης που οδήγησε στην κρίση χρέους. Στη θέση του χρειαζόμαστε ένα νέο μον-
τέλο. 

Η Περιφέρεια Αττικής θα είναι παρούσα σε οποιαδήποτε πρωτοβουλία ενός οδικού
χάρτη που θα έχει ως στόχο την ανάταξη της πατρίδας και την ανασυγκρότηση της οικο-
νομίας μας». 

Μετά από σχετική ερώτηση των δημοσιογράφων σχετικά με ενημέρωση από τους
φορείς για τα προβλήματα που υφίστανται αυτή τη στιγμή στην αγορά, η Περιφερει-
άρχης Αττικής απάντησε: 

«Οι Πρόεδροι των Κοινωνικών Εταίρων δεν με ενημέρωσαν μόνο για τα προβλήματα
που υπάρχουν, για αυτό δεν μίλησα τυχαία για οδικό χάρτη. Την επόμενη εβδομάδα
υποσχεθήκαμε όλοι ότι θα συναντηθούμε για να έχουμε την πρώτη υλοποίηση ανάλ-
ηψης των πρωτοβουλιών που πήραμε όλοι μαζί». 

Ακολούθως οι κκ Ανδρεάδης, Κορκίδης και Καββαθάς αναφέρθηκαν στα προβλήμα-
τα που αντιμετωπίζουν οι κλάδοι που εκπροσωπούν.  

Δήμας: Με το «όχι» θα γίνουμε Αλβανία
του Χότζα – Έχω τρομοκρατηθεί

Τη δύσκολη στιγμή που βρίσκεται η
χώρα, και τους φόβους του για το
μέλλον αν υπερισχύσει το «όχι» στο

δημοψήφισμα, περιέγραψε  σε έντονη
συγκινησιακή φόρτιση ο Ολυμπιονίκης Πύρρ-
ος Δήμας. 

Μάλιστα, εκτίμησε ότι με το «όχι» θα γίνο-
υμε Αλβανία του Χότζα, καθώς όπως είπε οι
ουρές του θύμισαν τα παιδικά του χρόνια που
περίμενε δύο φορές το μήνα για γάλα και
τρόφιμα. 

«Φοβάμαι πολύ ότι πάμε στα χειρότερα, έχω τρομοκρατηθεί ο εκφοβισμός που δεχό-
μαστε όλοι μας που είμαστε υπέρ του ‘ναι’ μού θυμίζουν άλλες εποχές, μού θυμίζουν την
τρομοκρατία» ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ εξέφρασε την πεποίθηση ότι στην Ευρώπη
οι Έλληνες θα δουν και καλύτερες μέρες. 

Ο Πύρος Δήμας κάλεσε τους πολίτες να μη διχαστούν. Όλοι αγαπάμε την πατρίδα μας
και αυτοί που συγκεντρώθηκαν υπέρ του «όχι» και αυτοί που συγκεντρώθηκαν υπέρ
του «ναι» τόνισε.
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Προσφυγή στο ΣτΕ κατά του
δημοψηφίσματος από δύο πολίτες

Προσφεύγουν στο ΣτΕ κατά της συνταγματικότητας των ΠΝΠ για την διεξαγωγή
του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου δύο Έλληνες πολίτες.

Ως αντισυνταγματικές
ζητούν να κριθούν όλες οι
νομοθετικές πράξεις για την
διεξαγωγή του  δημοψ-
ηφίσματος της Κυριακής δύο
Έλληνες πολίτες. Οι προσφ-
εύγοντες, ένας μηχανικός και
ένας δικηγόρος τέως σύμβου-
λος Επικρατείας θα καταθέ-
σουν την Πέμπτη στο
Συμβούλιο της Επικρατείας
αίτηση, με την οποία θα
ζητούν να εκδοθεί προσωρινή
διαταγή ή απόφαση του Τμή-
ματος Αναστολών που να «παγώνει» το δημοψήφισμα.

Στην προσφυγή τους οι δύο πολίτες υποστηρίζουν ότι τόσο η πράξη του υπουργικού
συμβουλίου για την πρόταση διεξαγωγής δημοψηφίσματος, όσο και το Προεδρικό Διά-
ταγμα για την προκήρυξη του δημοψηφίσματος, προσκρούουν στο άρθρο 44 του
Συντάγματος και στο νόμο 4023/2011 που αφορά τους κανόνες διεξαγωγής των δημοψ-
ηφισμάτων. 

Αναλυτικότερα,  υπογραμμίζουν ότι από τις συνταγματικές επιταγές δεν επιτρέπεται
να τίθενται σε δημοψήφισμα ερωτήματα τα οποία «ανάγονται στη διαχείριση της δημο-
σιονομικής πολιτικής και την αντιμετώπιση  ζητημάτων που προκύπτει ότι ή επηρεάζουν
άμεσα (δυσμενώς ή ευμενώς) την δημοσιονομική κατάσταση του κράτους».

Τα έγγραφα των τριών διεθνών οργανισμών (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκή Κεν-
τρική Τράπεζα και Διεθνές  Νομισματικό Ταμείο) του   Euro group της 25.6.2015, για τα
οποία ο Ελληνικός λαός καλείται να αξιολογήσει και να αποφασίσει αν θα τα δεχθεί ή αν
θα απορρίψει, έχουν «σαφέστατο και σχεδόν αποκλειστικό οικονομικό αντικείμενο και
άμεσο δημοσιονομικό αντικείμενο στην λειτουργία του κράτους και την χρηματική επάρ-
κεια για αντιμετώπιση των κρατικών δαπανών», σημειώνεται στην προσφυγή.

Συμβούλιο της Ευρώπης: Το δημοψή-
φισμα δεν πληροί τα διεθνή πρότυπα

Δεν πληροί τις διεθνείς προδιαγρ-
αφές το δημοψήφισμα που έχει
εξαγγείλει η κυβέρνηση Τσίπρα

δηλώνει ο γενικός γραμματέας του
Συμβουλίου της Ευρώπης, επισημαίνον-
τας ότι βάσει των διεθνών στάνταρτ το
δημοψήφισμα πρέπει να προκηρύσσεται
τουλάχιστον δύο εβδομάδες πριν τη διε-
ξαγωγή του και να θέτει ξεκάθαρο
ερώτημα.

Ο γενικός γραμματέας Τόριμπγιορν
Γιάνγκλαντ ανέφερε ότι συνιστά «μεγάλο
πρόβλημα» το γεγονός ότι μεσολαβεί
τόσο λίγος χρόνος μεταξύ της προκήρ-
υξης και της διεξαγωγής του δημοψ-
ηφίσματος, σημειώνοντας επίσης το γεγονός ότι «το ερώτημα που τίθεται στον λαό δεν
είναι πολύ σαφές».

Μιλώντας στο πρακτορείο Associated Press από την Λισαβόνα, ο γενικός γραμματέας
του Συμβουλίου της Ευρώπης επισήμανε πως τα διεθνή πρότυπα ορίζουν να έχουν
μεσολαβήσει τουλάχιστον δύο εβδομάδες μεταξύ προκήρυξης και διεξαγωγής, να τίθε-
ται σαφές ερώτημα στους πολίτες και να παρακολουθούν την ψηφοφορία διεθνείς παρ-
ατηρητές.

Αποστάσεις κρατά ο Ολάντ από τη
Μέρκελ στο θέμα της Ελλάδας

Έκκληση για άμεση συμφωνία πριν από το δημοψήφισμα απηύθυνε ο γάλλος
πρόεδρος Φρανσουά Ολάντ, σηματοδοτώντας την πρώτη σοβαρή απόκλιση
από τη γερμανική πλευρά όσον αφορά την πορεία των διαπραγματεύσεων. 

Η καγκελάριος Ανγκελα Μέρκελ απέκλεισε κατηγορηματικά την Τετάρτη συζήτηση για
νέο πρόγραμμα βοήθειας προς την Ελλάδα πριν την ολοκλήρωση της διεξαγωγής του
δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου. 

Από τη Λυών, όπου πρόκειται να παραβρεθεί σε συνέδριο για την καταπολέμηση της
υπερθέρμανσης του πλανήτη, ο Ολάντ εξέφρασε την άποψη ότι μία συμφωνία δεν μπο-
ρεί να περιμένει έως την Κυριακή και το δημοψήφισμα. 

«Πάει καιρός που μιλάμε γι' αυτή τη συμφωνία, ας γίνει!», δήλωσε ο γάλλος πρόεδρ-
ος φθάνοντας στη Λυών. «Είναι χρέος μας να κρατήσουμε την Ελλάδα στην ευρωζώνη.
Αυτό εξαρτάται από την Ελλάδα… Εξαρτάται όμως και από εμάς», τόνισε προσθέτον-
τας ότι αυτή η ώρα δεν είναι και βέτο και «αμείλικτες δηλώσεις», αλλά για διάλογο. 

«Η στρατηγική Τσίπρα έσπασε τη γαλλογερμανική συμμαχία» ανέφερε η γαλλική
εφημερίδα Le Monde, λέγοντας ότι η συμμαχία αυτή ήταν φαινομενική. Ωστόσο, κοινή
στάση φαίνεται να κράτησαν οι υπουργοί Οικονομικών στο Eurogroup της Τετάρτης που
διήρκεσε μόλις λίγα λεπτά.

Πάντως, η γερμανίδα καγκελάριος απέρριψε ότι υπάρχει διάσταση απόψεων με τη
Γαλλία.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, η γερμανίδα καγκελάριος δήλωσε ότι «δεν υπάρχει
διαφορά απόψεων σχετικά με το ότι πρέπει κάποια στιγμή να μιλήσουμε 

Τσίπρας: Δεδομένη η παραμο-
νή της Ελλάδας στο ευρώ -

εγγυώμαι τις καταθέσεις

Οπρωθυπουργός εμφανίστηκε αδιάλλακτος στη διεξαγωγή του δημοψηφίσμα-
τος, ενώ προσπά-
θησε να πείσει ότι

με το "Όχι" δεν τίθεται θέμα
εξόδου της ευρώ

Σφοδρή επίθεση στους
δανειστές εξαπέλυσε εκ νέου
στο διάγγελμά του ο πρωθυ-
πουργός,  ωστόσο υποστήρι-
ξε ότι θα καθίσει μαζί τους στο
τραπέζι των διαπραγμα-
τεύσεων τη Δευτέρα μετά το
"Όχι". 

Ο κ. Τσίπρας εμφανίστηκε
αδιάλλακτος στη διεξαγωγή
του δημοψηφίσματος, ενώ
προσπάθησε να πείσει ότι με το "Όχι" δεν τίθεται θέμα εξόδου της ευρώ και ότι ο ίδιος
είναι ευρωπαϊστής, επικαλούμενος και την υποψηφιότητά του για την προεδρία της
Κομισιόν. "Η παραμονή της Ελλάδας στο ευρώ είναι δεδομένη" υποστήριξε.

Ο Αλέξης Τσίπρας απέδωσε το πρόβλημα με τις τράπεζες στις ασφυκτικές και εκβια-
στικές πιέσεις των εταίρων, ενώ εγγυήθηκε προσωπικά τις συντάξεις και τις τραπεζικές
καταθέσεις. 

"Σχεδίαζαν και σχεδιάζουν, είτε δεχόμασταν το τελεσίγραφο είτε τώρα που δίνουμε το
λόγο στο λαό. Μίλησαν για πραξικόπημα, όμως πραξικόπημα είναι οι δοτές κυβερνή-
σεις" ανέφερε χαρακτηριστικά. 

Είπε δε, ότι το "όχι" θα σηματοδοτήσει την σταδιακή επιστροφή της χώρας στις διεθ-
νείς χρηματαγορές. 

"Έχω πλήρη επίγνωση των δυσκολιών και δεσμεύομαι προσωπικά ότι θα κάνω ό,τι
περνάει από το χέρι μου, για να είναι αυτές οι δυσκολίες προσωρινές. ‘Όχι’ σημαίνει
καλύτερη διαπραγματευτική θέση για την Ελλάδα" σημείωσε ο κ. Τσίπρας. 

"Οι σειρήνες της καταστροφής οργιάζουν. Σας εκβιάζουν να πείτε ναι σε όλα, είπε ο
πρωθυπουργός. Σας εκβιάζουν να γίνετε ένα με αυτούς, συνένοχοι στη διαιώνιση των
μνημονίων" δήλωσε. 

"Έλληνες, έχω πλήρη επίγνωση των δυσκολιών. Θέλουμε συμφωνία με μεταρρ-
υθμίσεις" πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.
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Μέρκελ: Πριν το δημοψήφισμα δεν
συζητάμε για νέο πρόγραμμα

Από το βήμα της γερμα-
νικής Βουλής η καγκε-
λάριος Άνγκελα Μέρκελ

απέκλεισε κατηγορηματικά
συζήτηση για νέο πρόγραμμα
βοήθειας προς την Ελλάδα πριν
την ολοκλήρωση της διεξαγω-
γής του δημοψηφίσματος της
5ης Ιουλίου. Η καγκελάριος τόνι-
σε ότι το ΔΝΤ πρέπει να συμμε-
τάσχει στις όποιες περαιτέρω
συνομιλίες.

«Δύσκολες ημέρες για την
Ευρώπη, αλλά κυρίως δύσκολες
ημέρες για τους Έλληνες. Πριν μιλήσουμε για προγράμματα και αριθμούς, να μιλήσο-
υμε για τους ανθρώπους. Είναι ένας υπερήφανος λαός που περνά δύσκολες ημέρες. Η
πόρτα ήταν και πρέπει να μείνει ανοικτή. Το πρόγραμμα έληξε μονομερώς με το δημο-
ψήφισμα, ενώ χθες το δεύτερο πρόγραμμα εξέπνευσε. Με τη λήξη του λείπει η βάση
των προτάσεων που είχε γίνει. 

» Η προκήρυξη ενός δημοψηφίσματος είναι σαφώς πράξη δημοκρατική. Επίσης
σαφώς αποτελεί πράξη δημοκρατικής κυριαρχίας των υπόλοιπων "18" να έχουν τη δική
τους τοποθέτηση και θέση. Είμαστε 19 κράτη με κοινό νόμισμα που λαμβάνουν αποφ-
άσεις για κοινή ευημερία» δήλωσε χαρακτηριστικά η Γερμανίδα καγκελάριος.

«Περιμένουμε τι θα γίνει με το δημοψήφισμα, πριν από αυτό δεν μπορεί να γίνει
συζήτηση για νέο πρόγραμμα βοήθειας. Απαιτείται επίσης η έγκριση της γερμανικής
Βουλής. Η Ευρώπη είναι σήμερα πολύ πιο ισχυρή σε σχέση με πριν πέντε χρόνια. Τα
18 κράτη μέλη δεν φοβούνται οικονομική καταστροφή επειδή έχει μπει σε αναταράξεις
η Ελλάδα.

» Ένας καλός Ευρωπαίος είναι αυτός που σέβεται τους κανόνες και το ευρωπαϊκό
δίκαιο. Μπορεί να γίνει συμβιβασμός αρκεί τα πλεονεκτήματα να υπερτερούν των μειο-
νεκτημάτων. Το μέλλον της Ευρώπης δεν μπορεί να παιχτεί στα ζάρια. Το αν μπορεί να
βρεθεί συμβιβασμός πρέπει να το αποφασίσουμε στην κατάλληλη στιγμή. 

» Ναι, είναι δύσκολες ημέρες και ο κόσμος κοιτάζει στην κατεύθυνσή μας, αλλά δεν
διακυβεύεται το μέλλον της Ευρώπης επειδή αυτό θα συνέβαινε μόνο εάν ξεχνούσαμε
ότι η Ευρώπη είναι κοινότητα Δικαίου. Αν γινόταν αυτό, θα αποτύγχανε η Ευρώπη. Είμα-
στε μια κοινότητα δικαίου μια κοινότητα ευθύνης. Το ξεπέρασμα της κρίσης των χρεών
των ευρωπαϊκών κρατών απαιτεί χρόνο», επεσήμανε, μεταξύ άλλων, η Άνγκελα Μέρ-
κελ.

Podemos προς Ισπανούς: Εμείς
δεν θα θέσουμε σε κίνδυνο τη χώρα

Το ισπανικό αριστερό
κόμμα Podemos
ανακοίνωσε πως οι

δανειστές «δημιουργούν μια
κατάσταση αφόρητη» για
την Ελλάδα, διαβεβαιώνον-
τας πάντως πως το ίδιο δεν
θα κάνει «τίποτα που να
θέτει σε κίνδυνο τη χώρα»,
εάν έλθει στην εξουσία.

«Το Podemos ενδέχεται
να αποτελεί σε μερικούς
μήνες μέρος των θεσμών
και της κυβέρνησης και δεν
θα κάνουμε τίποτα που να
θέτει σε κίνδυνο τη χώρα»
διαβεβαίωσε ο Νάτσο Αλβάρεθ, υπεύθυνος του κόμματος για τα οικονομικά θέματα.

Το Podemos είχε άλλοτε εξετάσει το ενδεχόμενο να απαιτήσει επαναδιαπραγμάτευση
του ισπανικού χρέους σε περίπτωση ανόδου του στην εξουσία, πριν μετριάσει το λόγο
του και ο αρχηγός του, ο Πάμπλο Ιγκλέσιας, διευκρινίσει πως το ζήτημα αυτό θα εξαρτ-
ηθεί από το επίπεδο της ανάπτυξης και της απασχόλησης στην Ισπανία.

Μολονότι η αναδιάρθρωση των χρεών των νοικοκυριών και των μικρομεσαίων επιχει-
ρήσεων αποτελεί «προτεραιότητα» για το Podemos, σε ό,τι αφορά το δημόσιο χρέος
«είναι απαραίτητο να προχωρήσουμε προς μια διαδικασία αμοιβαιοποίησης των ευρω-
παϊκών δημόσιων χρεών», συνέχισε ο Νάτσο Άλβαρεθ.

Το Podemos υπερασπίζεται από την αρχή της κρίσης τη θέση της ελληνικής κυβέρν-
ησης του Αλέξη Τσίπρα και κατηγορεί τους πιστωτές της Ελλάδας (ΕΚΤ, ΔΝΤ, ΕΕ) για
εκβιασμό.

Ντάισελμπλουμ: Μικρή πιθανότητα για
πρόοδο μετά το διάγγελμα Τσίπρα

Στο δικό του «όχι» όσον αφορά τη διευκόλυνση της κατάστασης και την εύρεση λύσης
για την Ελλάδα θα επιμένει ο Γερούν Ντάισελμπλουμ όσο η ελληνική κυβέρνηση
δηλώνει υπέρ του «όχι» στο δημοψήφισμα. Αυτό αποδεικνύει η άμεση αντίδραση του

προέδρου του Eurogroup που λίγες ώρες πριν τη νέα έκτακτη συνεδρίαση των υπουργών
δηλώνει ότι «μετά το διάγγελμα Τσίπρα βλέπει μικρή πιθανότητα για πρόοδο».

Απαξιώνεις το κανάλι της Βουλής: Η επιστολή
των δημοσιογράφων στην Κωνσταντοπούλου

Καταγγέλουν βαριά πλήγματα στο κύρος του Καναλιού οι δημο-
σιογράφοι του. Η Πρόεδρος της Βουλής έδωσε εντολή να προ-
σέρχονται στην εργασία τους αλλά να μην απασχολούνται, υπο-
γραμμίζουν.

Τη διαρκή
α π α ξ ί ω σ η
που υφίστα-

ται το Κανάλι της
Βουλής αλλά και οι
ίδιοι οι εργαζόμενοι
σε αυτό, καταγγέλ-
λουν με επιστολή
τους προς την Πρόε-
δρο, Ζωή Κωνσταν-
τοπούλου, έντεκα
δ η μ ο σ ι ο γ ρ ά φ ο ι .
Σκοπός τους «να
αποκατασταθεί η
ομαλότητα στη λειτο-
υργία, αλλά και το
κύρος της τηλεόρα-
σης της βουλής, που πλέον αμφισβητείται καθημερινά από πολλούς τηλεθεατές, λόγω
επιπόλαιου προγραμματισμού και διαρκών επαναλήψεων, για τις οποίες έχουν εκφρά-
σει τη δυσαρέσκειά τους ακόμη και οι ίδιοι οι προσκεκλημένοι». 

Η «απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί στο Κανάλι της Βουλής», τονίζουν, «οδηγεί
σε απαξίωση τη δουλειά μας και πλήττει την επαγγελματική μας αξιοπρέπεια, μετά από
είκοσι και πλέον έτη εργασίας στο χώρο της δημοσιογραφίας». Περαιτέρω καταγγέλ-
λουν ότι παραμένουν απλήρωτοι, ενώ από τις 27/5/2015, όπως λένε χαρακτηριστικά,
προσέρχονται  στην εργασία τους, αλλά δεν απασχολούνται, βάση εντολής της ίδιας της
Ζωής Κωνσταντοπούλου. 

«Ευνόητο είναι ότι ακολουθήσαμε την εντολή της προέδρου, παρά το οικονομικό
κόστος που συνεπάγεται, καθώς μιλάμε για εργαζόμενους μη αμειβόμενους, οι οποίοι
έχουν πλέον εξαντλήσει και τις τελευταίες οικονομίες τους. Πέρα όμως από το κοινωνικό
και ανθρωπιστικό ζήτημα που προκύπτει», υπογραμμίζουν, «όλοι εμείς οι εργαζόμενοι
που υπηρετούμε τον τηλεοπτικό σταθμό της Βουλής, όλα αυτά τα χρόνια, παρακολουθ-
ούμε με λύπη και απογοήτευση, την διαρκή απαξίωση του ενημερωτικού προφίλ που
είχαμε καταφέρει να χτίσουμε».
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΥΡΙΑ Η ΔΕΣΠΟΙΝΙΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΙΔΩΝ ΜΕ ΓΝΩΣΕΙΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ.

ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΚΑΤΑ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟ ΚΟΝΤΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ.

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2105573734

Γεννηματά: Ο Τσίπρας είναι
εκτός τόπου και χρόνου

Ηπρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε το διάγγελμά του πρωθυπουργού παρ-
απλανητικό, ακραία διχαστικό, γεμάτο εμμονές, ψέματα και πλαστά διλήμματα
και πως οι πολίτες δεν παγιδεύονται πια.

Ο κ. Τσίπρας για μια ακόμη φορά είναι εκτός τόπου και χρόνου. Σαφέστατα οδηγεί την

Ελλάδα έξω από την Ευρώπη, έξω από την ζώνη του ευρώ, με όρους χρεοκοπίας,
φτωχοποίησης και καταστροφή, ανέφερε η Φώφη Γεννηματά για το διάγγελμα δήλωση
του Αλέξη Τσίπρα.

Η πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πρόσθεσε ότι το διάγγελμά του είναι για μια ακόμη φορά
παραπλανητικό, ακραία διχαστικό, γεμάτο εμμονές, ψέματα και πλαστά διλήμματα και
πως οι πολίτες δεν παγιδεύονται πια.

«Θυμούνται τί έλεγε πριν τις εκλογές υποσχόμενος τα πάντα στους πάντες. Τώρα
όμως ξέρουν πολύ καλά τί έπραξε 5 μήνες τώρα, κοροϊδεύοντας τους πάντες και για τα
πάντα. Δεν μπορεί να δώσει καμία εγγύηση για μισθούς, συντάξεις, καταθέσεις, όταν οι
Τράπεζες κλείνουν, οι συντάξεις δεν καταβάλλονται, η οικονομία βουλιάζει και η ανεργία
φουντώνει».

Η δήθεν «περήφανη», αλλά αλλοπρόσαλλη και επικίνδυνη διαπραγμάτευση των κ.κ.
Τσίπρα, Βαρουφάκη, Καμμένου και όλων των υπουργών, έφερε τη χώρα σε μια αληθι-
νή τραγωδία, συνέχισε η κ. Γεννηματά καθώς αποτυπώνεται στις εικόνες ντροπής και
στις ουρές της απόγνωσης και της ταπείνωσης των συνταξιούχων, των εργαζομένων,
των επαγγελματιών, μπροστά στις κλειστές τράπεζες και τις επιχειρήσεις σε ασφυξία.

«Ο κ. Τσίπρας αρνείται δήθεν το μνημόνιο, την ίδια ώρα που ζητά να υπογράψει νέο
με επαχθέστερους όρους για όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες, για όλες τις γενιές
και κυρίως τους νέους ανθρώπους. Έχει καταστήσει την Ελλάδα αδύναμη, απομονω-
μένη και ευάλωτη.Ο κ. Τσίπρας και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ στιγματίζονται ιστορικά
ως ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση της χρεοκοπίας», κατέληξε η κ. Γεννηματά.
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Με παραίτηση απείλησε τον Τσίπρα ο
Καμμένος για τις αμυντικές δαπάνες

Ουπουργός Άμυνας έλαβε διαβεβαιώσεις ότι δεν θα γίνουν οι περικοπέςΑκόμη
και με παραίτηση στο θέμα των περικοπών στις αμυντικές δαπάνες απείλησε
τον πρωθυπουργό ο υπουργός Άμυνας στο ενδεχόμενο περικοπών στον

αμυντικό προϋπολογισμό, με το κλίμα στο Μαξίμου, σύμφωνα με πληροφορίες, να γίνε-
ται προς στιγμή εκρηκτικό. 

Ο κ. Καμμένος έλαβε διαβεβαιώσεις ότι δεν θα γίνουν οι περικοπές, και μετά το

Μαξίμου ανακοίνωσε ότι δεν τίθεται τέτοιο θέμα, ωστόσο στο νέο κείμενο της κυβέρν-
ησης προς τους δανειστές προτείνονταν περικοπές στις αμυντικές δαπάνες κατά 200
εκατ. το 2016 και κατά 400 εκατ. ευρώ το 2017.

Σαμαράς: Η υπευθυνότητα των
πολιτών θα κερδίσει την 

ανευθυνότητα της κυβερνησης

Κάλεσμα προς τον ελληνικό λαό να παραμείνει ήρεμος και ενωμένος απηύθυνε
με τηλεοπτικό του μήνυμα ο πρόεδρος της ΝΔ Αντώνης Σαμαράς, σημειώνον-
τας ότι η Ελλάδα βρίσκεται σήμερα στη χειρότερη θέση που έχει βρεθεί τις

τελευταίες δεκαετίες.
Ο πρόεδρος της ΝΔ εμφανίστηκε βέβαιος ότι η υπευθυνότητα των πολιτών θα νική-

σει, όπως είπε, την ανευθυνότητα της κυβέρνησης, καθώς και ότι οι Έλληνες, πέρα και
πάνω από κόμματα, θα πούνε ένα ηχηρό «ναι» στην Ευρώπη.

Ο κ. Σαμαράς επιτέθηκε στην κυβέρνηση, λέγοντας ότι βρίσκεται σε πανικό και κατα-
σπατάλησε όλη την αξιοπιστία της χώρας, καθώς και στον πρωθυπουργό προσωπικά,
αναφέροντας ότι «δεν έχει την παλικαριά» να παραδεχθεί ότι αυτός διέταξε το κλείσιμο
των τραπεζών.

Όλα όσα συμβαίνουν είναι το κόστος των αντιευρωπαϊκών επιλογών της κυβέρνησης,
πρόσθεσε ο κ. Σαμαράς, συμπληρώνοντας ότι κάθε μέρα που μένουν κλειστές οι τρά-
πεζες η οικονομία καταρρέει, ενώ τα κοινοτικά κονδύλια κινδυνεύουν.

«Η Ελλάδα είναι στον αέρα» είπε η χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της ΝΔ, σημειώνον-
τας ότι «παρακαλάμε πλέον για νέο μνημόνιο». Τόνισε όμως ότι ο ελληνικός λαός δεν
είπε την τελευταία του λέξη, και δεν ανέχεται να τον προσβάλει μία κυβέρνηση.

«Υπερηφάνεια δεν είναι οι ατέλειωτες ουρές μπροστά σε τράπεζες κλειστές. Ούτε η
αγωνία των πολιτών για τις καταθέσεις τους... Αξιοπρέπεια δεν είναι οι συντάξεις που
πληρώνονται πια στο μισό και που εισπράττονται με το σταγονόμετρο. Αληθινή υπερ-
ηφάνεια είναι ο δρόμος στην Ευρώπη» είπε ο κ. Σαμαράς.

Κάνοντας, τέλος αναφορά στη χθεσινή μεγάλη συγκέντρωση του «Μένουμε
Ευρώπη» στο Σύνταγμα, ο κ. Σαμαράς υπογράμμισε ότι «όλα δείχνουν πλέον ότι πέρα
και πάνω από κόμματα οι Έλληνες θα πούνε ένα ηχηρό "ναι"».
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Δήλωση του Γιώργου Πατούλη ,
Προέδρου της Κ.Ε.Δ.Ε . και μέλους της Ομάδας υποστήριξης του ΝΑΙ στο

δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου

Ακύρωση του δημοψηφίσματος, άμεση παρ-
αίτηση της κυβέρνησης Τσίπρα 

και δημιουργία Κυβέρνησης Εθνικού Σκοπού

Από σήμερα η χώρα βρίσκεται σε καθεστώς χρεοκοπίας. Αποτελεί ντροπή για
την Ελλάδα τα διεθνή μέσα ενημέρωσης να προβάλλουν χθες στις οθόνες τους
χρονόμετρα που μετρούσαν αντίστροφα τις ώρες, τα λεπτά και τα δευτερόλε-

πτα που απέμεναν μέχρι να κηρυχθεί η Ελλά-
δα σε καθεστώς χρεοκοπίας.

Εξίσου ντροπιαστικό είναι το γεγονός ότι το
μόνο Κράτος που προσφέρθηκε δημόσια να
βοηθήσει την Ελλάδα στην αποπληρωμή του
χρέους της δεν ήταν ούτε η Ρωσία, ούτε η
Κίνα, στις οποίες προσέτρεξε η Κυβέρνηση
Τσίπρα, αλλά η Τουρκία. 

Με δική της ευθύνη, εκατομμύρια Έλληνες
κι Ελληνίδες στέκονται σήμερα σε "ουρές ντρ-
οπής" κι αγωνιούν για τις δουλειές τους, τις
συντάξεις και τους μισθούς τους, τις καταθέ-
σεις τους, τις κλειστές τράπεζες που δεν
γνωρίζουν αν και πότε θα ανοίξουν.

Η ανεύθυνη απόφαση του Πρωθυπουργού
και μιας στενής ομάδας συνεργατών του να
οδηγήσει τον ελληνικό λαό σε ένα δημοψήφι-
σμα αμφίβολης συνταγματικής νομιμότητας ,
που θέτει σε κίνδυνο την ευρωπαϊκή προοπτι-
κή μας και διχάζει τον ελληνικό λαό, είναι η
τελευταία πράξη ενός προσχεδιασμένου εγκλήματος σε βάρος της Πατρίδας μας. 

Την ύπαρξη σχεδίου επιβεβαιώνει έμμεσα ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης κ. Δρα-
γασάκης, μια από τις ελάχιστες σοβαρές και νηφάλιες φωνές σε μια κυβέρνηση που την
χαρακτηρίζει η δημιουργική ασάφεια, ο οποίος με συνέντευξη του χτες στην ΕΡΤ :

· Χαρακτήρισε πολιτική απόφαση το δημοψήφισμα , για το οποίο είπε ότι μπο-
ρούμε να αποφασίσουμε κι αλλιώς.

· Παραδέχθηκε ότι εισηγήθηκε στον κ. Τσίπρα να αποδεχθεί την πρόταση των
θεσμών.

· Ομολόγησε ότι η συμφωνία θα μπορούσε να κλείσει από τον Φεβρουάριο, αν
υπήρχε πολιτική βούληση, επιβεβαιώνοντας ότι μπορούσε να αποφευχθεί η σημερινή
κατάσταση ντροπής κι ανασφάλειας για εκατομμύρια συμπολίτες μας. 

· Μίλησε έμμεσα για την ανάγκη να αναγνωρίσουν τα στελέχη της σημερινής
κυβέρνησης την πραγματικότητα.

Τα όσα είπε ο κ. Δραγασάκης σε συνδυασμό με την "πρεμούρα" που επέδειξαν κύκλοι
του Μεγάρου Μαξίμου να δηλώσουν άμεσα ότι δεν τίθεται θέμα αναβολής του δημοψ-
ηφίσματος, επιβεβαιώνει ότι η Κυβέρνηση δεν διαθέτει ούτε ολοκληρωμένο σχέδιο, ούτε
την ομόφωνη στήριξη όλων των στελεχών της, για να διαχειρισθεί τη μεγαλύτερη κρίση
που αντιμετώπισε η Πατρίδα μας μεταπολεμικά. 

Στις δημοκρατίες δεν υπάρχουν αδιέξοδα και η λύση στα αδιέξοδα που δημιουργεί η
Κυβέρνηση είναι μια. 

Ακύρωση του δημοψηφίσματος, άμεση παραίτηση της κυβέρνησης Τσίπρα και δημιο-
υργία Κυβέρνησης Εθνικού Σκοπού, με στόχο:

· Την αποκατάσταση της σχέσης εμπιστοσύνης κι αξιοπιστίας μεταξύ της χώρας
και των εταίρων μας 

· την επίτευξη μιας βιώσιμης συμφωνίας με τους δανειστές μας, που θα αναγ-
νωρίζει τα λάθη των προηγούμενων προγραμμάτων που εφαρμόστηκαν και θα λαμβά-
νει υπόψη τις θυσίες στις οποίες έχουν υποβληθεί τα προηγούμενα χρόνια οι έλληνες
πολίτες.

· την κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου εθνικού σχεδίου, που θα οδηγήσει ξανά τη
χώρα στην ανάπτυξη

Η "διαπραγμάτευση" και η
κατάντια μας. Πώς φθάσαμε εδώ

Του Γιάννη Τσαμουργκέλη*
Η στρατηγική της κυβέρνησης στη διαπραγμάτευση στηρίχθηκε σε

πυλώνες που αποδείχθηκαν (όπως αναμενόταν) σαθροί.
1.   Χορεύουν οι αγορές;
Η τακτική της κυβέρνησης στηρίχθηκε στην πίστη για την αστάθεια που μπορεί να

επιφέρει το GREXIT στη διεθνή και ευρωπαϊκή οικονομία προκαλώντας το φόβο των
ηγετών και άρα την οπισθοχώρηση έναντι των ελληνικών διεκδικήσεων. Μια τέτοια
αστάθεια εκφράζεται ως γνωστό με την πτώση των χρηματιστηρίων, την αύξηση των
spreads  των ομολόγων και την εκτός ελέγχου μείωση της αξίας του ευρώ έναντι των
άλλων ισχυρών νομισμάτων. Σαφέστατα, για να έχει πολιτικό νόημα αυτή η αστάθεια
πρέπει να έχει διάρκεια που να αποδεικνύει ότι το GREXIT όντως επηρέασε τα θεμε-
λιώδη στοιχεία χωρών και μεγάλων επιχειρήσεων.

Αλλιώς πως οι διακυμάνσεις της βραχυχρόνιας περιόδου αποδίδονται σε κερδοσκο-
πικές κινήσεις. Όμως και αυτές οι βραχυχρόνιες διακυμάνσεις ήταν ελάχιστες. Το ευρώ
μάλλον ισχυροποιήθηκε, τα χρηματιστήρια κατέγραψαν περιορισμένες απώλειες, ενώ
τα spreads στις αγορές ομολόγων των κρατών μελών της ευρωζώνης ελάχιστα επι-
δεινώθηκαν, και μάλιστα για λίγες μέρες.Και πώς να είναι διαφορετικά. Οι μηχανισμοί
χρηματοπιστωτικής και δημοσιονομικής σταθερότητας της ΕΕ έχουν ενισχυθεί δραματι-
κά μετά το 2008. Τα κράτη μέλη (πλην της Ελλάδας) έχουν βελτιώσει τη δημοσιονομική
σταθερότητα και έχουν προβεί σε σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Κυρίως όμως η μεγάλη
αλλαγή είναι η υιοθέτηση της πολυπόθητης ποσοτικής χαλάρωσης που ολοκληρώνει τι
οπλοστάσιο της ΕΚΤ να παρεμβαίνει σταθεροποιητικά όσο και αναπτυξιακά στις επι-
μέρους εθνικές αγορές. Πολύ περισσότερο εάν σε αυτά τα χαρακτηριστικά προσθέσο-
υμε και την υπερβάλλουσα ρευστότητα του παγκόσμιου συστήματος λόγω της αύξησης
της προσφοράς χρήματος στις ΗΠΑ την Κίνα και την ΕΕ που δίνει τη δυνατότητα επεν-
δύσεων στα χρηματιστήρια και τις κεφαλαιαγορές. Ουσιαστικά η στρατηγική του
ΣΥΡΙΖΑ να αποσταθεροποιήσει με τη την πολιτική διαχείριση της ελληνικής κρίσης τις
διεθνείς αγορές  ήταν εκ προοιμίου αποτυχημένη, ενώ η τελική πραγμάτωση της,
απλώς εξέθεσε τη χώρα.

2.    Η βεβαιότητα ότι η Ελλάδα θα μείνει στο ευρώ γιατί χρωστάει πολλά…
Ο πρωθυπουργός σε μια τελευταία συνέντευξη του στην κρατική τηλεόραση ομολόγ-

ησε την απόλυτη πεποίθηση του ότι δεν θα "αφήσουν" την Ελλάδα ΝΑ φύγει από το
ευρώ καθώς χρωστάει πολλά, επικαλούμενος μάλιστα ότι μόνο στην ΕΚΤ χρωστάει
πάνω από 130 δισ. και υπονοώντας ότι η ΕΕ δεν θα τολμήσει να τα χάσει. Μόνο που
δεν έχει πληροφορηθεί σωστά. Από αυτά τα 130 και πλέον δισ., τα 118 περίπου που
είναι δάνεια του ELA  στα ελληνικές τράπεζες μετατρέπονται μετά από χρεοκοπία ή
έξοδο από πρόγραμμα ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΑ σε εθνικό χρέος, ενώ τα υπόλοιπα είναι ομόλο-
γα που κατέχουν οι τράπεζες του ευρωσυστήματος. Στο σύνολο τους ωστόσο, έτσι και
αλλιώς, αργά ή γρήγορα, από αυτή ή μια άλλη κυβέρνηση στο μέλλον, θα πρέπει να
αποπληρωθούν.

3.     Το δημοψήφισμα ως ενισχυτικό της διαπραγματευτικής δύναμης της κυβέρνησης     
Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η επιλογή του ΟΧΙ θα ενισχύσει τη θέση της στη δια-

πραγμάτευση. Από την άλλη οι εκπρόσωποι της ΕΕ έχουν καταστήσει σαφές ότι η επι-
λογή του ΟΧΙ θέτει τέλος στη διαπραγμάτευση. Γίνεται έτσι αυταπόδεικτο γεγονός ότι το
ΟΧΙ δεν μπορεί να ενισχύει μια διαπραγμάτευση που το αντισυμβαλλόμενο μέρος
αρνείται να προσέλθει. Άνθρακες και αυτός ο "θησαυρός".

4.    Η δημοσιονομική εκτροπή λόγω "αριστερής" ακύρωσης" του αστικού κράτους
Η κυβέρνηση ασχολήθηκε καιροσκοπικά με την πραγματική οικονομία. Περιόρισε τη

ρευστότητα μαζεύοντας την από τους φορείς του δημοσίου, ανέστειλε πληρωμές,
κατέφυγε σε ρυθμίσεις αμφιβόλου εισπραξιμότητας και πολιτικής ηθικής, ενώ παράλ-
ληλα αδρανοποίησε τους ελεγκτικούς μηχανισμούς ως έμπρακτη απόδειξη της "αριστε-
ρής" "ανατροπής" του ρόλου του αστικού κράτους, Επιπλέον αδιαφόρησε πλήρως για
τους παραγωγικούς φορείς περιορίζοντας τις επαφές μόνο για εργασιακά θέματα. Απο-
τέλεσμα η δημοσιονομική εκτροπή και η ύφεση που περιόρισαν τη διαπραγματευτική
της ισχύ.  

Όλες οι παραπάνω "στρατηγικές" συλλήψεις αποδεικνύουν την ιδεοληπτική "σοφι-
στεία" ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ που έχει φέρει τη χώρα σε ολέθριο αδιέξοδο.

Μετατρέπουν φαντασιακά τις "υποθέσεις" επί των οποίων εργάζονται σε δεδομένα και
οικοδομούν φρούδες ελπίδες και προβληματικά πολιτικά και οικονομικά αποτελέσματα
όσο και διπλωματική απομόνωση.

Στο πλαίσιο αυτό δεν διστάζουν να αγνοούν-παραβιάζουν τους ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ κανό-
νες λειτουργίας της ΕΕ, των θεσμών της και ευρύτερα των διεθνών αγορών που μετέχει
η χώρα (πολλές φορές μη γνωρίζοντας ή αδιαφορώντας να πληροφορηθούν). 

Κάπως έτσι, παρασυρμένοι από τον επαναστατικό οίστρο ανατροπής του παγκό-
σμιου καπιταλισμού… κάπως έτσι με ανόητες  εικοτολογίες… βρισκόμαστε χρεοκοπ-
ημένοι και εκτός πλαισίων της ΕΕ και του ΔΝΤ… Με περιορισμό στην κίνηση κεφα-
λαίων… εν δυνάμει κλειστές τράπεζες και το δραχμικό όραμα των νέο-αριστερών εθνο-
λαϊκιστών επαναστατών προ των πυλών… σε μια προοπτική χάους που εγγυάται η
υπερψήφιση του ΟΧΙ στο δημοψήφισμα της Κυριακής…  

Τουλάχιστον εναπόκειται σε εμάς τους πολίτες να αποφύγουμε το διχασμό και την
πόλωση… Ας ευχηθούμε για το καλύτερο. Ας παλέψουμε για το ΝΑΙ και την διασφάλι-
ση της ευρωπαϊκής πορείας της χώρας και ας ομονοήσουμε για να ξεπεράσουμε σύντο-
μα και με αλληλεγγύη τις απαραίτητες θυσίες που χρωστάμε για να διασφαλίσουμε το
μέλλον των παιδιών μας.

* Διδάσκει Διεθνή Οικονομικά στο Παν/μιο του Αιγαίου. Έχει διατελέσει διευθύνων στέ-
λεχος εταιρειών στο χρηματοπιστωτικό τομέα. Διδάκτωρ Παν/μιου της Οξφόρδης
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

Ενοικιάζεται στην παραλία
Ασπροπύργου ισόγειο δια-
μέρισμα στην οδό Παλαιολό-
γου, 40 τ.μ. με τζάκι και καλο-
ριφέρ. Διαθέτει 2 κρεβατοκά-
μαρες σαλόνι - κουζίνα και
είναι επιπλωμένο. Τηλ.
6984188137

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.

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 εταιρεία με
έδρα τη Μαγούλα Αττικής για
πλήρη απασχόληση. Απο-
δοχές ανάλογες προσόντων.
Αποστείλετε 
βιογραφικά στο
viografika99graf@gmail.com
(2.3.15)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΥΡΙΑ Η
ΔΕΣΠΟΙΝΙΣ ΓΙΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕ
ΓΝΏΣΕΙΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΓΙΑ
8ΩΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ-
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ Γ.
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ. ΚΑΤΑ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟ
ΚΟΝΤΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 210
5578477, 6977910334
BΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟ EMAIL:
PMKAMPERIS@YAHOO.G
R
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
Ασπρόπυργος. Τηλέφ-
ωνα210-5572695,
6932215870

ΣΤΕΛΙΟΣ
ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ
& ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ.
Γραφείο: Φυλής 8 Ά
Ασπρόπυργος.Τηλέφ
ωνο: 210-5573042.
Fax: 210-5576988

ΑΓΟΡΑΖΩ
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ
ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΠΟ ΟΛΗ ΤΗΝ
ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΙΣ
ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ
ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗ
ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ,
ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΤΗΣ
ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ. ΚΑΜΠΕΡΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΗΛ. 210
5578477
EMAIL: MKAMPERIS@YA-
HOO.GR (20.5.15)



Τετάρτη 1 Ιουλίου 2015 θριάσιο-15

 ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ 

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

12:00-21:00. Τηλ: 2105547910

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
213 2047002

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

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

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

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

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ

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

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

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

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

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

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ

ΙΒΙΣΚΟΣ
Στο κατάστηµά µας θα βρείτε:

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

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



16-θριάσιο Τετάρτη 1 Ιουλίου 2015


