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Ενα μήνα μετά
Σιγοκαίνε τα
σκουπίδια στον
Ασπρόπυργο

Eκτακτη σύσκεψη, με τη
συμμετοχή εκπροσώπων
του υπουργείου
Περιβάλλοντος, του δήμου
Ασπροπύργου, του ΙΓΜΕ,
του Δημόκριτου και της
πυροσβεστικής

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ

“Καυτός” ο Ιούνιος
στην
Αττικη
με αρκετά
τροχαία και
παραβάσεις

Óåë. 2

Óåë. 8

Όλα δείχνουν
συμφωνία δύο
δόσεων
Óåë. 5

Óåë. 3

Ανάγκη για διευθέτηση των υποχρεώσεων σε ΕΚΤΔΝΤ. Στήριξη του
τραπεζικού συστήματος. Έπειτα το
νέο πρόγραμμα
Σύμφωνα
Υγείας

με

το

υπουργείο

Οι έντεκα ακατάλληλες
παραλίες της Αττικής
για κολύμβηση
Óåë. 7

Κατάθεση μηνύσεων,
αγωγών και προσφυγών
χωρίς δικαστικά παράβολα
Óåë. 9

Ο «Αστυνομικός
της Γειτονιάς» ήρθε
και στις
Αχαρνές

Óåë. 3

Óåë. 8
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ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Τετάρτη 8 Ιουλίου 2015

Ασπρόπυργος
Γκιόκας Αναστάσιος Γ. Λεωφόρος
Δημοκρατίας 20, 2105573243

Ελευσίνα
Καρατζάς Γεώργιος Ηρώων Πολυτεχνείου 17, 2105549375
Αχαρνές
Στράγκα Μαρία Χ. Φιλαδελφείας
47, 2102440400

Χαϊδάρι - Δάσος
Γαλανοπούλου Χριστίνα Κ.
Φυλής 1 & Πύλου, 2105320973
ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Τετάρτη 8 Ιουλίου 2015

Ηλιοφάνεια
Η θερμοκρασία θα κυμανθεί απο 23 εως
32 βαθμούς Κελσίου. Υγρασία 32%
ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
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ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ
Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR72 0110 2000 0000
2004 4032 660

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου Γρηγορίου 4, 19300 Ασπρόπυργος
Χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή όχι, δεν επιστρέφονται. Υπογεγραμμένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της εφημερίδας

Ενα μήνα μετά Σιγοκαίνε τα
σκουπίδια στον Ασπρόπυργο

Eκτακτη σύσκεψη, με τη συμμετοχή εκπροσώπων του υπουργείου
Περιβάλλοντος, του δήμου Ασπροπύργου, του ΙΓΜΕ, του Δημόκριτου και της
πυροσβεστικής

Ε

να μήνα μετά την πυρκαγιά στη μονάδα
ανακύκλωσης στον Ασπρόπυργο, οι
τεράστιες ποσότητες σκουπιδιών
εξακολουθούν να σιγοκαίγονται δημιουργώντας
αποπνικτική ατμόσφαιρα. Για τον λόγο αυτό, η
Περιφέρεια Αττικής συγκάλεσε έκτακτη
σύσκεψη, με τη συμμετοχή εκπροσώπων του
υπουργείου Περιβάλλοντος, του δήμου
Ασπροπύργου, του ΙΓΜΕ, του Δημόκριτου και
της πυροσβεστικής. Αυτό που αποφασίστηκε
ήταν να γίνει προσπάθεια αναμόχλευσης και
κατάσβεσης των λόφων των καμένων
σκουπιδιών και, στη συνέχεια, να ακολουθήσει
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ
η μεταφορά τους στο ΧΥΤΑ Φυλής.
«Η κατάσβεση της πυρκαγιάς στον Ασπρόπυργο (σ.σ. στη μονάδα της εταιρείας Γενική Ανακυκλώσεως Α.Ε.) δεν
έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Τα σκουπίδια “καπνίζουν”, με αποτέλεσμα σε ακτίνα μερικών εκατοντάδων μέτρων από τη
μονάδα η κατάσταση να είναι αφόρητη για τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις», εξηγεί ο αντιπεριφερειάρχης Δυτικής
Αττικής, Ιωάννης Βασιλείου. «Συγκαλέσαμε σύσκεψη για να εκτιμηθεί η κατάσταση και να δρομολογηθούν μέτρα».
Σύμφωνα με τον κ. Βασιλείου, τρία είναι τα βασικά θέματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν.

• Η κατάσβεση των σκουπιδιών. «Σύμφωνα με τις εντολές της πυροσβεστικής, πρέπει να γίνει αναμόχλευση της
καμένης ύλης και κατάσβεση με νερό, ώστε να περιοριστεί ο καπνός», λέει ο κ. Βασιλείου. Η Περιφέρεια μπορεί να
διαθέσει τα μηχανήματα, ενώ αναζητά διεξόδους για να βρει προσωπικό και καύσιμα.
• Η αποκατάσταση της περιοχής. «Μέχρι στιγμής, οι αναλύσεις δείχνουν ότι στη μονάδα δεν υπήρχαν τοξικά
απόβλητα, αλλά κοινά σκουπίδια, τα οποία θα πρέπει σιγά σιγά να απομακρυνθούν. Παράλληλα, θα γίνουν νέες
αναλύσεις από τον Δημόκριτο, το ΙΓΜΕ και το Γενικό Χημείο του Κράτους».
• Η φύλαξη του χώρου. «Δυστυχώς, ακόμα και σήμερα, εισβάλλουν στον χώρο τσιγγάνοι, κόβουν με οξυγόνο τα
σίδερα, και έτσι ξαναμπαίνουν φωτιές. Η αστυνομία δηλώνει αδυναμία να φυλάξει τον χώρο. Εμείς ζητήσαμε από
συλλόγους τσιγγάνων της περιοχής να παρέμβουν, αλλά δεν μπορούμε να επέμβουμε στο αστυνομικό κομμάτι»,
λέει ο αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής.
Η απομάκρυνση των σκουπιδιών από το ΚΔΑΥ Ασπροπύργου δεν είναι, όμως, απλή υπόθεση. Σύμφωνα με πηγές
του υπουργείου Περιβάλλοντος, πρέπει να προηγηθεί ο «χαρακτηρισμός» τους ως μη επικίνδυνα απόβλητα,
ειδάλλως δεν θα επιτραπεί η μεταφορά τους στο ΧΥΤΑ Φυλής. Το πράσινο φως θα δώσουν οι Επιθεωρητές
Περιβάλλοντος, συντάσσοντας παράλληλα την τελική τους έκθεση για το συμβάν.
Στην έκθεση αυτή, αλλά και στις αναλύσεις του Δημόκριτου και του ΙΓΜΕ, θα βασιστεί το υπουργείο Περιβάλλοντος
(συντονιστικό γραφείο αντιμετώπισης περιβαλλοντικής ζημιάς-ΣΥΓΑΠΕΖ), ώστε να προτείνει μέτρα αποκατάστασης
της περιβαλλοντικής βλάβης και να εκτιμήσει το κόστος τους.
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Υπερβαίνει τις δυνατότητες της Περιφέρειας η κατάσταση στο ΚΔΑΥ Ασπροπύργου

Π

αρότι η πυρκαγιά στο ιδιωτικό ΚΔΑΥ στον Ασπρόπυργο έχει κατασβηστεί, παρατηρείται ύπαρξη μικρών
εστιών αναζωπύρωσης που δημιουργούν σοβαρότατα προβλήματα στην πέριξ του εν λόγω εργοστασίου
περιοχή.
Για την αντιμετώπιση του προβλήματος, ο
Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, κ. Γ. Βασιλείου, συγκάλεσε έκτακτη και επείγουσα
σύσκεψη, τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2015 με σκοπό
τη λήψη άμεσων μέτρων και συνολικής
προώθησης της περιβαλλοντικής αποκατάστασης στο χώρο του ιδιωτικού ΚΔΑΥ. Στη
σύσκεψη συμμετείχαν ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, κ. Ν. Μελετίου, η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος Αττικής για θέματα πολιτικής
προστασίας, κ. Ι. Τσίπρα, οι Περιφερειακοί
Σύμβουλοι Αττικής, κ. Σ. Δήμου και κ. Α.
Βρούτσης, εκπρόσωποι της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας, της Επιθεώρησης Περιβάλλοντος,
του
ΙΓΜΕ,
του
ΕΚΕΦΕ
ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ «Εργαστήριο Διοξινών», υπηρεσιακά στελέχη της Περιφέρειας και του ΕΔΣΝΑ, κάτοικοι της περιοχής
και διαμεσολαβητές της κοινότητας Ρομά της Νέας Ζωής Ασπροπύργου.
Οι εργασίες της σύσκεψης επικεντρώθηκαν στην εκ νέου αποτίμηση της κατάστασης, στην διάγνωση των όποιων
προβλημάτων υπάρχουν και στη δέσμευση των εμπλεκομένων αρχών στη συστηματική και συντονισμένη συνεργασία
για την όσο το δυνατόν ταχεία αποκατάσταση του χώρου, δεδομένου ότι η συνολική αντιμετώπιση του προβλήματος
υπερβαίνει τις δυνατότητες της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής.
Κατόπιν εκτενούς συζήτησης στη σύσκεψη και παρέμβασης κατοίκων της πληγείσας περιοχής, αποφασίστηκαν τα
εξής τρία μέτρα:
Παροχή συνδρομής της ΠΕΔΑ και του Δήμου Ασπροπύργου για μόχλευση και σβήσιμο των όποιων εστιών, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Πυροσβεστικής με σκοπό τον δραστικό περιορισμό των καπνών,
Αίτημα για σύσκεψη υπό τον αρμόδιο Υπουργό για τη στρατηγική αντιμετώπισης της περιβαλλοντικής αποκατάστασης του χώρου με την κατάλληλη μεταφορά και εναπόθεση των καμμένων, και
Ενίσχυση της αστυνομικής περιφρούρησης του χώρου.

Όλα δείχνουν συμφωνία δύο δόσεων

Ανάγκη για διευθέτηση των υποχρεώσεων σε ΕΚΤ-ΔΝΤ. Στήριξη
του τραπεζικού συστήματος. Έπειτα το νέο πρόγραμμα

Σ

την τελική ευθεία βρίσκονται οι δραματικές διαβουλεύσεις ανάμεσα σε Ελλάδα και εταίρους εν μέσω πιστωτικής
ασφυξίας και κρίσιμες διορίες όπως οι υποχρεώσεις προς την ΕΚΤ. Μπορεί στο Eurogroup να μην υπήρξαν γραπτές αναφορές των ελληνικών θέσεων, το κλίμα ήταν καλό και η συζήτηση μεταφέρθηκε σε επίπεδο Ηγετών για
την τελική διευθέτηση των ζητημάτων. Η κατάσταση που διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή φέρνει την ελληνική κυβέρνηση σε αναζήτηση εμβόλιμης χρηματοδότησης ως το τέλος Ιουλίου με σκοπό να διευθετηθούν οι υποχρεώσεις (ΕΚΤ
και ΔΝΤ) και η προσπάθεια αποκατάστασης του τραπεζικού συστήματος. Σε αυτό το διάστημα, θα αναζητηθούν οι
λύσεις από όλες της πλευρές ώστε να επέλθει μετά ημεγάλη συμφωνία με τους πιστωτές. Επί τάπητος φυσικά
βρίσκονται τα μέτρα που απαιτούνται και αναμένεται σκληρό “μπρα ντε φερ” μέχρι τέλους.
Η στάση του Ντάισελμπλουμ
Υιοθετώντας ηπιότερους τόνους αλλά με το ίδιο ύφος εμφανίστηκε ο Γερούν Ντάισελμπλουμ μετά την ολοκλήρωση
του Εurogroup τονίζοντας πως θα υπάρξει συνέχεια. «Αύριο το πρωί θα έχουμε τηλεδιάσκεψη για να συζητήσουμε την
επιστολή για ένταξη της Ελλάδας στον ESM. Αυτή θα είναι η αρχή της διαδικασίας», είπε.
“Πρώτα από όλα θα αιτηθεί η ελληνική πλευρά από τους θεσμούς βοήθεια για να καλυφθεί η βιωσιμότητα του τραπεζικού συστήματος στην Ελλάδα και κατόπιν θα υπάρχει ένα ακόμα Eurogroup για να δούμε εάν θα εκκινήσουμε τις
διαπραγματεύσεις για να καταλήξουμε σε ένα πιθανό πρόγραμμα”. Την ίδια στιγμή διακινούνται σενάρια περί διεξαγωγής νέας έκτακτης Συνόδου Κορυφής για την Ελλάδα την Κυριακή 12 Ιουλίου.
Τα βασικά σημεία από την άλλη πλευρά
Όπως επισημαίνουν κύκλοι του Μαξίμου, και φυσικά ύστερα από την 4μερης συνάντηση Τσίπρας – Μέρκελ – Ολάντ
– Γιούνκερ τα δεδομένα έχουν ως εξής:
1.Η ελληνική κυβέρνηση αύριο θα παρουσιάσει το “κοινό έδαφος” για μια βιώσιμη συμφωνία, λαμβάνοντας υπόψη το
αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, τις κοινές θέσεις των πολιτικών αρχηγών και τις προτάσεις των θεσμών.
2. Στην τετραμερή [Τσίπρας, Μέρκελ, Ολάντ, Γιούνκερ] συζητήθηκε ο “οδικός χάρτης” προκειμένου να υπάρξει αποτέλεσμα.
3. Η πρόταση της ελληνικής πλευράς είναι ρύθμιση μέχρι το τέλος το μήνα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν “ακούμε”
και άλλες προτάσεις σύντομου χρόνου, προκειμένου στο διάστημα αυτό να προετοιμαστεί η “μεγάλη βιώσιμη συμφωνία”.
4. Αύριο συνέρχεται, με teleconference, το Eurogroup προκειμένου να εξετάσει το “κοινό έδαφος”.
“Υπάρχουν προτάσεις, μιλάμε για βραχυπρόθεσμο πρόγραμμα” αναφέρει ο Ολάντ
Για την ανάγκη εξεύρευσης λύσης μίλησε ο Γάλλος πρόεδρος Φρανσουά Ολάντ τονίζοντας πως όλοι θέλουν λύση.
Όπως είπε προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής, υπήρξαν προτάσεις στο Eurogroup όμως πρέπει να εξετασθούν
διεξοδικά και σε τεχνικό επίπεδο. Έκανε λόγο μάλιστα για ένα βραχυπρόθεσμο πρόγραμμα.
Θέλουμε την Ελλάδα στην Ευρωζώνη. Αναμένουμε προτάσεις από την Ελλάδα. Θέλουμε αλληλεγγύη και ευπευθυνότητα αλλά η Ελλάδα πρέπει να προβεί σε προτάσεις. Από την άλλη πλευρά σημειώνει πως όλες οι κινήσεις πρέπει
να γίνουν γοργά…

θριάσιο-3

Ημέρα μνήμης στην Πάρνηθα, για τους εκτελεσθέντες
από τους Γερμανούς

Τ

ην Κυριακή
12 Ιουλίου
2015,
θα
τιμήσουμε τη μνήμη
των εκτελεσθέντων
αμάχων ποιμένων,
ανθρακέων και γεωργών (Μενιδιατών,
Λ ι ο σ ι ω τ ώ ν ,
Χασιωτών και Σαρακατσάνων) από τα
Γερμανικά
στρατεύματα κατοχής.
Η
πρωτοβουλία
ανήκει στους συγγενείς των θυμάτων
αλλά
και
στους
συνυπογράφοντες
συλλόγους. Μετά την επιμνημόσυνη δέηση, που θα λάβει
χώρα στις 10:00 π.μ. στο ιστορικό παλαιό μοναστήρι της
Αγίας Τριάδας Πάρνηθας, ο ιστορικός ερευνητής Δημήτρης Γιώτας θα αφηγηθεί το ιστορικό των συγκεκριμένων
εγκλημάτων πολέμου.
Θα απευθύνουν χαιρετισμό ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής Πέτρος Φιλίππου, ο Δήμαρχος Αχαρνών
Γιάννης Κασσαβός και ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς.
Στην συνέχεια θα προσφερθεί καφές στο καταφύγιο
Φλαμπούρι.
Είναι η πρώτη φορά που η συλλογική μνήμη όλων μας,
θα τιμήσει σε κοινή τελετή όλους μαζί τους αδικοχαμένους άμαχους της Πάρνηθας.
Οι συνπροσκαλούντες σύλλογοι:
· Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Αχαρνών ( Ι.Λ.Ε.Α.)
· Ε.Ο.Σ. Αχαρνών (Ορειβατικός)
· Φιλότεχνη Λέσχη Αχαρνών
· Όμιλος Φίλων Δημοτικής Πινακοθήκης Αχαρνών
«Χρήστος Τσεβάς»
· Κίνηση Πολιτών για την Ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου Αχαρνών «ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΝ»
· Πολιτιστικός Σύλλογος «ΑΧΑΡΝΗΣ»
· Λύκειο Ελληνίδων Παράρτημα Αχαρνών
· Κυνηγετικός Σύλλογος Αχαρνών

4-θριάσιο

Τ

Από την καντάδα
στο ρεμπέτικο

ην Παρασκευή
10 Ιουλίου 2015,
στις 8:30 το
βράδυ, στην πλατεία
Νεολαίας (Άνω Ελευσίνα) θα παρουσιαστεί η
μουσική
εκδήλωση
"Από την καντάδα στο
ρεμπέτικο".
Συμμετέχουν το Μουσικό
Τμήμα
του
ΠΑΚΠΠΑ και το 20μελές
Μουσικό Εργαστήρι του
1ου Γενικού Λυκείου
Ασπροπύργου.
Διοργανωτές το
ΠΑΚΠΠΑ Δήμου Ελευσίνας σε συνεργασία με
την Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης και την
Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, με σκοπό την
προβολή του αιτήματος
για δημιουργία Μουσικού Σχολείου στην πόλη
μας.

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

Τετάρτη 8 Ιουλίου 2015

Συνάντηση της Περιφερειάρχη Αττικής με τους αντιπροσώπους Παραγωγικών
Φορέων

Οδικός Χάρτης Συνεργασίας για την αναπτυξιακή προοπτική της Περιφέρειας

Σ

ε συμφωνία για τη διαμόρφωση Οδικού Χάρτη Συνεργασίας για την αναπτυξιακή προοπτική της Περιφέρειας, κατέληξε η συνάντηση που είχε η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου, με τους αντιπροσώπους παραγωγικών φορέων
(ΣΕΤΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ) σήμερα, στην Περιφέρεια Αττικής. Στόχος είναι η διαμόρφωση
και η υλοποίηση αναπτυξιακών δράσεων αφενός για την αντιμετώπιση των συνεπειών

των πολιτικών λιτότητας των τελευταίων ετών (ανεργία, κοινωνικός αποκλεισμός,
φτώχεια) και αφετέρου για την ενίσχυση της υγιούς επιχειρηματικότητας, της τόνωσης
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών, της στήριξης του
τουρισμού και της δημιουργίας ευκαιριών και προϋποθέσεων για την ίδρυση νέων
επιχειρήσεων.
Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε η υλοποίηση δράσεων στους ακόλουθους τομείς:
1.
Εξειδίκευση της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης του ΠΕΠ
Αττικής, της προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020, στα πεδία: α) Δημιουργικής Οικονομίας, β) Γαλάζιας Οικονομίας, γ) Βιώσιμης Οικονομίας των Αναγκών.
2.
Προτυποποίηση του πλαισίου λειτουργίας και του παραγόμενου ελληνικού
προϊόντος – δράσεις εκπαίδευσης (παροχή υπηρεσιών, προϊόντων, κ.α.)
3.
Προβολή του ελληνικού προϊόντος, με έμφαση στην τόνωση του τουριστικού
προϊόντος και των εξαγωγικών επιχειρήσεων.
4.
Διαμόρφωση Δεικτών Μέτρησης Αγοράς Εργασίας για την παρακολούθηση
κρίσιμων δεικτών ανάπτυξης.
Για την ενεργοποίηση των παραπάνω μακροπρόθεσμων στόχων, συμφωνήθηκε η
άμεση υλοποίηση πιλοτικών δράσεων με αντικείμενο την «ανακάλυψη της επιχειρηματικότητας», δηλαδή τη συνεργασία επιχειρήσεων, ερευνητικών κέντρων και ακαδημαϊκών φορέων, ώστε να καθοριστούν οι πιο πολλά υποσχόμενες περιοχές εξειδίκευσης
της Περιφέρειας Αττικής και να εντοπιστούν οι αδυναμίες που εμποδίζουν την καινοτομία.
Επιπλέον, ενόψει της ασφυκτικής συγκυρίας, συμφωνήθηκε η διαμόρφωση στρατηγικού σχεδιασμού για την άμεση υλοποίηση συγκεκριμένων παρεμβάσεων για την
ανάσχεση του αρνητικού επιχειρηματικού κλίματος και την αντιμετώπιση παροδικών
δυσλειτουργιών της αγοράς. Ειδικότερα υπήρξε δέσμευση για ανάληψη πρωτοβουλιών,
τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό, για θέματα αρμοδιότητας της Περιφέρειας
αλλά και πρακτικών ζητημάτων που απασχολούν τους παραγωγικούς φορείς.
Μετά από την ολοκλήρωση της συνάντησης, η Περιφερειάρχης Ρένα Δούρου δήλωσε
σχετικά: «Η σημερινή συγκυρία επιβάλλει σε όλους μας, σοβαρότητα και υπεύθυνη
στάση, συστηματικότητα και, πάνω από όλα, αποτελεσματικότητα. Το χρωστάμε στους
χιλιάδες άνεργους, το χρωστάμε στους χιλιάδες χρεοκοπημένους επιχειρηματίες. Και
οφείλουμε να υλοποιήσουμε αυτόν τον Οδικό Χάρτη που συμφωνήσαμε σήμερα, με
όρους ισότητας, διαφάνειας και βελτίωσης της θέσης όλων μας χωρίς διακρίσεις, αθέμιτους ανταγωνισμούς, αποκλεισμούς ή δημιουργία εντυπώσεων».
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Πραγματοποιήθηκε ενημερωτική συνάντηση στο Βλυχό
Μεγάρων με Σύλλογο Τσιγγάνων και κατοίκους της περιοχής

Π

ραγματοποιήθηκε, την Παρασκευή, 3
Ιουλίου 2015, στο Βλυχό Μεγάρων, στα
γραφεία του Συλλόγου Τσιγγάνων «Ο
Άγιος Χριστόφορος». με πρωτοβουλία του Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής, κ. Γ. Βασιλείου,
ενημερωτική συνάντηση με βασικό θέμα τις νέο
πρόγραμμα διακανονισμών της ΔΕΗ, τα κοινωνικά προγράμματα αντιμετώπισης της κρίσης και
την ενεργοποίηση των κοινοτήτων των Ρομά
στην απομόνωση παραβατικών στοιχείων.
Έγινε αναλυτική ενημέρωση των μελών του
Διοικητικού Συλλόγου των Τσιγγάνων που παραβρέθηκαν στη συνάντηση (κ. Κ. Καραγκούνης,
Αντιπρόεδρος, ΧΧΧΧΧΧ) με εισηγητή τον Δ.
Μπουρίκο, εστιάζοντας στην εξέλιξη και τις διαΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ
δικασίες κοινωνικών προγραμμάτων επισιτιστικής αρωγής, το νέο πρόγραμμα διακανονισμών της ΔΕΗ, και την έναρξη του νέου προγράμματος για την επισιτιστική
και βασική υλική συνδρομή του ΤΕΒΑ στη Δυτική Αττική.
Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, κ. Γ. Βασιλείου, έκανε ειδική αναφορά, εκ νέου, για την ανάγκη δραστηριοποίησης των Συλλόγων Τσιγγάνων και συμμετοχή τους σε δράσεις διαμεσολάβησης και περιορισμού φαινομένων
ανομίας σε συγκεκριμένες γειτονιές των Δήμων της Δυτικής Αττικής.
Κλείνοντας τη συνάντηση, ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, κ. Γ. Βασιλείου, δεσμεύτηκε για τη συνέχιση των
ενημερωτικών συναντήσεων, την
καταγραφή όλων των περιπτώσεων που δεν μπορούν να ενταχθούν σε πρόγραμμα διακανονισμών παρότι το επιθυμούν και την προώθηση των ενδεδειγμένων ενεργειών για τη μείωση των φαινομένων ρευματοκλοπής.

Μέγαρα: Παρίσταναν τους πωλητές οπωροκηπευτικών και έκλεβαν σπίτια

Α

πό το Τ.Α. Μεγάρων ταυτοποιήθηκαν τρία μέλη σπείρας, άνδρες ηλικίας 19, 21 και 45 ετών, η οποία διέπραττε κλοπές και ληστείες σε περιοχές του Δήμου Μεγαρέων.Πιο συγκεκριμένα, οι δράστες επέβαιναν σε αγροτικά και κλειστού τύπου βαν αυτοκίνητα, τα οποία φόρτωναν με οπωροκηπευτικά (πατάτες, κρεμμύδια κ.λπ.),
τα οποία προσποιούνταν πως διέθεταν προς πώληση σε τιμές χαμηλότερες από τις συνήθεις. Με τον τρόπο αυτό
κατάφερναν να προσεγγίζουν ανυποψίαστους πολίτες, οι οποίοι πείθονταν πως όντως επρόκειτο για πωλητές ειδών
μαναβικής.
Οι δράστες έκλεβαν τα θύματά τους, είτε με τη μέθοδο της «απασχόλησης», δηλαδή ενώ ο ένας δράστης πουλούσε
προϊόντα στο θύμα, οι συνεργοί του εισέρχονταν στην οικία αυτού κι αφαιρούσαν χρήματα και τιμαλφή, είτε με τη
χρήση σωματικής βίας, σε λιγότερες περιπτώσεις, κυρίως σε περιστατικά αρπαγής τσαντών και πορτοφολιών.
Τα θύματα ήταν κυρίως ηλικιωμένοι, καθώς δεν έχουν τις ίδιες δυνατότητες αντίδρασης και στις περισσότερες περιπτώσεις δεν μπορούν να συγκρατήσουν τα χαρακτηριστικά των δραστών.
Το Τμήμα Ασφάλειας Μεγάρων διενήργησε έρευνα μετά από καταγγελίες πολιτών και έχει εξιχνιάσει μέχρι στιγμής 3
ληστείες και 11 κλοπές, ενώ ήδη τρεις εκ των δραστών έχουν παρουσιασθεί ενώπιον του ανακριτή.
Εφίσταται η προσοχή των πολιτών, ώστε να αποφευχθούν παρόμοια περιστατικά.

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

θριάσιο-5

1η Συνάντηση Ομάδας Εθελοντών για τα ΑΙΣΧΥΛΕΙΑ 2015

Τ

α «Αισχύλεια» είναι ο κορυφαίος Πολιτιστικός
Θεσμός της Ελευσίνας. Την ποιότητα και την
απήχηση του την βασίζει, εν πολλοίς, στην στήρ-

ιξη και την αγάπη του κοινού ιδιαίτερα αυτού της Ελευσίνας. Οι Εθελοντές δίνουν ένα ιδιαίτερο χρώμα στο
Φεστιβάλ, μας είναι απαραίτητοι. Θα είναι χαρά μας και
φέτος να συνεργαστούμε με όσους προσφέρουν τον
Ελεύθερο Χρόνο τους για το καλό της πόλης.
Σας καλούμε στην 1η συνάντηση της ομάδας εθελοντών για το 2015. Καλούμε όσους θέλουν να συμμετέχουν
στην ομάδα εθελοντών για το 2015 αλλά φυσικά και
εκείνους που έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή στο δίκτυο
τις προηγούμενες χρονιές .
Πέμπτη 9 Ιουλίου και ώρα 20:00 στο ισόγειο του κτιρίου
Π.Α.Κ.Π.Π.Α. (δίπλα από την εκκλησία του Αϊ Γιώργη)
Πληροφορίες για την Ομάδα Εθελοντών «Αισχύλεια
2015» στο τηλέφωνο 2105565613.
Κάνε το ταξίδι της διοργάνωσης και δικό σου, η εμπειρία θα μας ανταμείψει όλους.
Απο την Επιτροπή Διοργάνωσης Φεστιβάλ Αισχυλείων

Έμπαινε από τις
μπαλκονόπορτες και
«άδειαζε» τα σπίτια

Έ

ντεκα κλοπές σε σπίτια της Αλεξανδρούπολης
είχε διαπράξει ένας 37χρονος από τον Σεπτέμβριο του 2012 ως τον Μάιο του 2015.
Έπειτα από έρευνα της υποδιεύθυνσης ασφάλειας της
πόλης, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του δράστη ο οποίος
χρησιμοποιώντας την ίδια πάντα μεθοδολογία –είσοδο
από μπαλκονόπορτα- αφαίρεσε από τα 11 σπίτια, σε διά-

στημα περίπου τριών ετών, ηλεκτρονικές συσκευές,
χρηματικά ποσά, χρυσές λίρες, χρυσαφικά και κοσμήματα συνολικής αξίας άνω των 70.000 ευρώ.
Ο 37χρονος, εις βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές, έχει απασχολήσει κατά
το παρελθόν τις αστυνομικές αρχές για ληστεία, κλοπές
και παράνομη μεταφορά παράτυπων μεταναστών.
Η δικογραφία που σχηματίσθηκε θα υποβληθεί στην
εισαγγελέα Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης.

6-θριάσιο

Καθαρισμός των ακτών της Γλυφάδας

Ο

λοκληρώθηκε με
επιτυχία η πρώτη
φάση των εργασιών καθαρισμού και των
πέντε ακτών του Δήμου
Γλυφάδας. Μετά από εντατική προσπάθεια – και
παρά το αντίξοο περιβάλλον που δημιουργούν οι
ευρύτερες εξελίξεις – η
δημοτική αρχή Γλυφάδας
παραδίδει τις παραλίες
καθαρές τόσο για τους
κατοίκους, όσο και για τους
επισκέπτες της πόλης.
Ο καθαρισμός θα συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια
του καλοκαιριού και θα
περιλαμβάνει τόσο την
περισυλλογή των απορριμμάτων, όσο και την
αποψίλωση του περιβάλλοντος χώρου και τη
συντήρηση του πρασίνου.
Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμαρχος Γλυφάδας, Γιώργος
Παπανικολάου,
κάλεσε
τους λουόμενους να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια και επιμέλεια
ώστε να βοηθήσουν να παραμείνουν καθαρές οι ακτές για όλη τη θερινή περίοδο.
Υπενθυμίζουμε ότι η πρόσβαση και στις πέντε ακτές της Γλυφάδας είναι ελεύθερη για
το κοινό.

«Δυστυχώς επτωχεύσαμεν»

Σ

Του Ιωάννη Τσαμουργκέλη

το πλαίσιο των τακτικών ελιγμών της διαπραγμάτευσης,
η
κυβέρνηση αποφάσισε τη χρεοκοπία της χώρας μη καταβάλλοντας τη δόση του δανείου
στο ΔΝΤ. Την πρώτη μετά το
1932.
Εάν μετείχαμε στις διεθνείς
αγορές, η χρεοκοπία θα γινόταν αντιληπτή από την άμεση
καταβαράθρωση της αξίας των
ελληνικών ομολόγων, τη συνεπακόλουθη χρηματοπιστωτική κατάρρευση και την ταχεία
αποσάθρωση στην πραγματική οικονομία.
Επειδή δεν είμαστε, και οι δανειστές μας είναι διεθνικές και εθνικές οντότητες, έχουμε
την ευχέρεια τεχνικής διαχείρισης της χρεοκοπίας και την ελπίδα κάποιας διευθέτησης.
Γεγονός που οδηγεί στη σταδιακή εκδήλωση των συνεπειών που διαχέονται μέσω του
ελέγχου στην κίνηση κεφαλαίων και της τραπεζικής κρίσης στη συρρίκνωση της πραγματικής οικονομίας, στον περιορισμό του εμπορίου και εν τέλει στην περαιτέρω δημοσιονομική εκτροπή και αύξηση της παραοικονομίας. Η σταδιακή πτώση των τιμών των
ελληνικών ομολόγων (που μέχρι τώρα κορυφώθηκε στην πτώση κατά 25% στη συνεδρίαση της 6/7, όπου τα ήδη κουρεμένα ελληνικά ομόλογα ονομαστικής αξίας 100 ευρώ
αποτιμώνται κάτω των 37 ευρώ), κατοπτρίζει σε μεγάλο βαθμό τον ρυθμό απαξίωσης
της ελληνικής οικονομίας. Επιπλέον, η χρεοκοπία έχει στιγματίσει τη συμμετοχή μας στα
διεθνή φόρα, τις διαπραγματεύσεις, και την όποια προσπάθεια επανόδου στις αγορές.
Ωστόσο, εάν η διαχείριση και διευθέτηση του προβλήματος δεν επιτευχθεί και η χώρα
βρεθεί εκτός της ευρωπαϊκής προστασίας, η οικονομία αποκόπτεται πλήρως από τη
δυνατότητα χρηματοδότησης και οδηγείται σε «ξαφνικό θάνατο». Η καταφυγή στη
δραχμή είναι μονόδρομος, ώστε να μπορέσει το κράτος να χρηματοδοτήσει μισθούς και
συντάξεις και να κρατήσει ζωντανά τα όποια υπολείμματα του τραπεζικού συστήματος.
Η υποτίμηση του «νέου», εθνικού νομίσματος θα είναι σωρευτική και ανεξέλεγκτη απαξιώνοντας την περιουσία και την εργασία μας. Ο πληθωρισμός θα καλπάζει και μαζί η
ανεργία και η φτώχεια.
Στη χρεοκοπία του 1932 η δραχμή είχε υποτιμηθεί κατά 50%.
Πόση θα είναι άραγε η υποτίμηση της δραχμής εξαιτίας της χρεοκοπίας του 2015;
Είναι πλέον σαφές. Η απόφαση της χρεοκοπίας έχει θέσει τη χώρα σε χαοτικό περιβάλλον. Είναι ένα νέο, άγνωστο καθεστώς στο οποίο καλούμαστε να διαμορφώσουμε
τις οικονομικές και κοινωνικές μας σχέσεις. Είναι ένας άλλος κόσμος.
Η παραμονή μας στην Ε.Ε. είναι η μόνη ελπίδα να υψώσουμε ασπίδες υπεράσπισης
της ζωής μας και του βιοτικού μας επιπέδου. Να διεκδικήσουμε με θυσίες ένα σίγουρο
μέλλον για την πατρίδα και τους νέους. Επιτέλους, ας το καταλάβουν οι της κυβέρνησης
και ας πράξουν αναλόγως, συμφωνώντας σε ένα πρόγραμμα δίκαιης λιτότητας αντί να
προσπαθούν να προστατεύσουν τα συμφέροντα των εκλεκτών προσκείμενων του
δημόσιου τομέα και άλλων ειδικών ομάδων.
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Έκθεση αγροτουρισμού, για 18η
χρονιά, στην Επίδαυρο

Σ

το λιμανάκι της
Παλαιάς Επιδαύρου, πραγματοποιείται για 18η χρονιά, η έκθεση Αγροτουρισμού Επιδαύρου, που συνδιοργανώνεται από το Δήμο
Επιδαύρου και την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Η
έκθεση που ξεκίνησε το
προηγούμενο
Σαββατοκύριακο και θα συνεχιστεί για τα επόμενα Σαββατοκύριακα έως και την 2α
Αυγούστου, εγκαινιάστηκε
από τον δήμαρχο Επιδαύρου Κώστα Γκάτζιο και την αντιπεριφερειάρχη Πελοποννήσου
Ντίνα Νικολάκου.
Η έκθεση-θεσμός, προβάλει τα εξαιρετικής ποιότητας αγροτικά προϊόντα της Πελοποννήσου και συγκεντρώνει παραγωγούς, οικοτεχνίες, συνεταιρισμούς, βιοτέχνες, καλλιτέχνες και εμπόρους παραδοσιακών προϊόντων από όλη την Πελοπόννησο, με στόχο
τη γνωριμία των χιλιάδων επισκεπτών της Επιδαύρου με τα προϊόντα της Πελοποννησιακής γης και τη μύησή τους στο πνεύμα και τις αξίες που πρεσβεύει ο αγροτουρισμός.

Ο Τσίπρας - Κόπερφιλντ... θα
εξαφανίσει το "όχι"

Ε

Του Δημήτρη Παπακωνσταντίνου

ίναι πολύ δύσκολο να κοροϊδεύεις πολλούς για πολύ καιρό. Και αυτή την πικρή
αλήθεια θα την μάθει δυστυχώς για όλους μας η κυβέρνηση μέσα στο επόμενο
24ωρο ή το αργότερο 48ωρο. Τώρα που τονώθηκε το εθνικό φρόνημα από το

περήφανο "όχι" έρχεται και η ώρα του λογαριασμού.
Ο κ. Τσίπρας έχει δύο μοναδικούς δρόμους μπροστά του. Ο πρώτος είναι να δεχτεί τη
συμφωνία που θα του προταθεί υπό μορφή τελεσιγράφου και ο δεύτερος να οδηγήσει
τη χώρα σε ρήξη με την Ευρώπη. Γιατί η σκληρή αλήθεια είναι ότι το αποτέλεσμα του
δημοψηφίσματος, δεν πρόκειται να οδηγήσει σε καμία διαπραγμάτευση.
Αν λοιπόν αποδεχθεί την συμφωνία που θα του προταθεί, καλό θα ήταν να μας εξηγήσει στη συνέχεια γιατί χρειάστηκε να κλείσουν οι τράπεζες, να καταστραφεί ολοκληρωτικά η οικονομία και να γίνει ένα δημοψήφισμα που πόλωσε το κλίμα, για να καταλήξει
εκεί όπου βρισκόταν εξαρχής. Και πιθανότατα σε πολύ σκληρότερα μέτρα. Έτσι μία...
μαγική κίνηση θα έχει μετατρέψει το "όχι" σε "ναι" και μάλιστα πολύ σκληρότερο από
εκείνο που είχαν κατά νου όσοι ψήφισαν "ναι". Ως νέος μάγος Κόπερφιλντ, ο κ. Τσιπρας θα... εξαφανίσει το "όχι" στην ύφεση και τη λιτότητα.
Βεβαίως ως εξαιρετικός τακτικιστής εγκλώβισε και την αντιπολίτευση με το κίνητρο της
εθνικής συνεννόησης. Να με συγχωρείτε, αλλά είδαμε μία σύσκεψη πολιτικών αρχηγών
(και προσωρινών...) που με εξαίρεση τον κ Κουτσούμπα ήταν σαν παιδική χαρά σε
σχέση με τον μπαρουτοκαπνισμένο πλέον Τσίπρα. Εύκολα πήρε τη συνευθύνη.
Συγγνώμη, την εθνική συναίνεση εννοούσα. Περίπατο έκανε. Και βέβαια φώναξε και τον
Λαφαζάνη για εσωκομματική επίδειξη ισχύος.
Αυτά βέβαια, αν δεχτεί τη συμφωνία. Ο άλλος δρόμος που μπορεί να ακολουθήσει
είναι αυτός της ρήξης. Υπάρχει plan B σε αυτή την περίπτωση στο μυαλό του και ποιο
είναι αυτό; Μήπως η επιστροφή σε εθνικό νόμισμα; Γιατί οι διαβεβαιώσεις του, είναι
σεβαστές αλλά να με συγχωρεί, όχι απαραίτητα πιστευτές. Πάλι από την αρχή θα το
ξεκινήσουμε το blame game αν δεν υπάρξει λύση;
Το μήνυμα από τον Ντράγκι δεν ξέρω πόσο τον κατανόησε αλλά ήταν ξεκάθαρο.
Συμφωνείστε αλλιώς χρεοκοπείτε. Γιατί αν δεν το καταλάβατε, ELA τέλος επί της ουσίας
μετά την θεαματική αύξηση του haircut στις εγγυήσεις. Ρευστότητα τέλος χωρίς συμφωνία και τα ATM θα αρχίσουν άμεσα να στερεύουν. Δεν θα δοθεί άλλος χρόνος στον κ.
Τσίπρα. Είχε πέντε μήνες και τους σπατάλησε..
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Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας

Οι έντεκα ακατάλληλες παραλίες της
Αττικής για κολύμβηση

Σ

ε έντεκα σημεία
της Αττικής απαγορεύεται
η
κολύμβηση, καθώς σύμφωνα με το υπουργείο
Υγείας δεν πληρούνται τα
ποιοτικά χαρακτηριστικά
της κείμενης νομοθεσίας
των νερών κολύμβησης.
Οι παραλίες αυτές είναι
οι εξής:

Σε όλα τα λιμάνια, μόνιμα αγκυροβόλια, ναυπηγεία και διαλυτήρια πλοίων
Σε όλη την περιοχή από το λιμάνι του Πειραιά μέχρι και το Πέραμα.
Σε όλη την περιοχή Σκαραμαγκά μέχρι και την παραλία Ασπροπύργου.
Στα λιμάνια Σκαφάκι, Σταυρού της Ακτής Θεμιστοκλέους, στο λιμανάκι της Σχολής
Δοκίμων και 100 μέτρα εκατέρωθεν του κέντρου "Miramare".
Στην περιοχή από το βόρειο άκρο του Μικρολίμανου μέχρι την ακτή Ξηροτάγαρου
(όριο μαρίνας).
Σε ζώνη 50 μέτρων εκατέρωθεν των στομίων εκβολής όλων των αγωγών ομβρίων.
Σε ζώνη 200 μέτρων εκατέρωθεν των στομίων εκβολής των αγωγών εγκαταστάσεων
βιολογικού καθαρισμού λυμάτων και κάθε άλλης παρόμοιας εκβολής, σύμφωνα με τις
νομαρχιακές αποφάσεις όπου τοποθετούνται απαγορευτικές πινακίδες.
Στην περιοχή των ναυπηγείων και του λιμένος όρμου Λαυρίου μέχρι τη ΔΕΗ, με εξαίρεση την περιοχή που αρχίζει από την ακτή Χέλμη και συνεχίζεται μέχρι την περιοχή
Θωρικού (Ακτή Θεάτρου).
Στη Ραφήνα, σε όλο το μήκος της εξωτερικής πλευράς του προσήνεμου μόλου του
λιμανιού.
Σε ζώνη 200 μέτρων από τα σημεία εκβολής των αγωγών των εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού, που βρίσκονται στις περιοχές Νέας Μάκρης και Μαραθώνα και
ειδικότερα των κατασκηνώσεων ΘΑΛΑ και των κατασκηνώσεων αεροπορίας ΘΑΑ.
Στην περιοχή του Ασωπού ποταμού, 200 μέτρα εκατέρωθεν της εκβολής του.
Επισημαίνεται η ανάγκη σήμανσης στις περιπτώσεις ακαταλληλότητας των ακτών για
κολύμβηση με ευθύνη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ώστε αφού ενημερωθούν από τις
αρμόδιες Διευθύνσεις Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικών Ελέγχων να τοποθετήσουν απαγορευτικές πινακίδες στα σημεία που κρίθηκαν ακατάλληλα για κολύμβηση.

θριάσιο-7

Τ

Συνεχίζονται οι εντατικοί έλεγχοι της αγοράς

ους
εντατικούς
ελέγχους συνέχισαν
στην αγορά της
Αττικής την τελευταία εβδομάδα συνεργεία υπαλλήλων της Περιφέρειας Αττικής. Συγκεκριμένα διενεργήθηκαν συνεχείς και
καθημερινοί έλεγχοι σε
καταστήματα τροφίμων και
πρατήρια καυσίμων προκειμένου να διαπιστωθούν
και να αποτραπούν φαινόμενα αισχροκέρδειας και
εναρμόνισης τιμών σε
βάρος των καταναλωτών.
Έτσι, μέσα σε χρονικό διάστημα μίας εβδομάδας και μετά από περισσότερους από
900 ελέγχους και τιμοληψίες, σε πάνω από 120 καταστήματα τροφίμων, πρατηρίων
καυσίμων και υπεραγορών την ημέρα, διαπιστώθηκε η ομαλή λειτουργία της αγοράς
καθώς και η επάρκεια των αγαθών.
Οι έλεγχοι σε όλη την αγορά της Αττικής θα συνεχισθούν και τις υπόλοιπες ημέρες, και
για όσο χρειασθεί, με γνώμονα την προστασία των πολιτών και την εύρυθμη λειτουργία
της αγοράς.

Ασφαλιστικά ενήμεροι οι δικηγόροι που δεν
κατέβαλαν οφειλή λόγω τραπεζικής αργίας

Α

σφαλιστικά ενήμεροι παραμένουν οι δικηγόροι Αθηνών, που λόγω της τραπεζικής αργίας δεν μπορούν να καταβάλουν τρέχουσες οφειλές ή τη δόση ρυθμισμένης οφειλής στο Ταμείο Υγείας Δικηγόρων Αθηνών.

Αυτήν την απόφαση έλαβε η Διοίκηση του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ) έπειτα από εισήγηση του Τομέα Ασφάλισης Νομικών.
Παράλληλα, η διοίκηση του Ταμείου γνωστοποίησε ότι τα βιβλιάρια υγείας των δικηγόρων θα θεωρούνται κανονικά ώστε οι συγκεκριμένοι δικηγόροι να έχουν κατά το διάστημα αυτό, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και πλήρη υγειονομική κάλυψη.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Την Κυριακή 12/7/15 και ώρα
10:00πμ θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση του ΑΠΣ Ίκαρος Νεοκτίστων Ασπροπύργου, στα γραφεία
του Συλλόγου.
Η παρουσία όλων κρίνεται απαραίτητη.
Πρόεδρος του Δ.Σ.
Γκούμα Μαρία

8-θριάσιο

Σ

“Καυτός” ο Ιούνιος στην Αττικη με
αρκετά τροχαία και παραβάσεις

τη δημοσιότητα τα στοιχεία αναφορικά σε παραβάσεις και τροχαία έδωσε
η Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής. Κατά
τον μήνα Ιούνιο στην περιοχή μας έλαβαν
χώρα 528 τροχαία ατυχήματα με 619 παθόντες και ειδικότερα:
19 θανατηφόρα με 20 νεκρούς
15 σοβαρά με 16 σοβαρά τραυματίες
494 ελαφρά με 583 ελαφρά τραυματίες
Τα κυριότερα αίτια – σύμφωνα με τα
στοιχεία της Τροχαίας- των ατυχημάτων
αυτών ήταν η οδήγηση χωρίς σύνεση και
προσοχή, η παραβίαση σηματοδοτών, η
υπέρβαση ανώτατου ορίου ταχύτητας, η
παραβίαση προτεραιότητας και η παραβίαση
των κανόνων κυκλοφορίας από πεζούς, ενώ
η μη χρήση προστατευτικού κράνους από
τους οδηγούς και επιβάτες των δικύκλων επέτεινε, σε πολλές περιπτώσεις, τη σοβαρότητα του τραυματισμού τους.
Το ίδιο χρονικό διάστημα στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων που εφαρμόζει η Διεύθυνσή Τροχαίας Αττικής για
την τροχονομική αστυνόμευση και την αναβάθμιση του επιπέδου οδικής ασφάλειας στην περιοχή της Αττικής,
βεβαιώθηκαν 36.652 παραβάσεις από τις οποίες 953 ήταν σε βαθμό πλημμελήματος.
Ειδικότερα βεβαιώθηκαν:
994 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος, από τις οποίες οι 106 ήταν σε βαθμό πλημμελήματος,
2.258 παραβάσεις ορίου ταχύτητας,
657 παραβάσεις για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη,
1.041 παραβάσεις για χρήση κινητού τηλεφώνου,
682 παραβάσεις για μη χρήση ζώνης ασφαλείας και,
2972 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους.
Σημειώνεται ότι η σωστή οδική συμπεριφορά των οδηγών και η τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας είναι βασικές προϋποθέσεις, τόσο για την ασφαλή μετακίνηση όσο και για την αποφυγή των τροχαίων ατυχημάτων.

Ο «Αστυνομικός της Γειτονιάς» ήρθε και στις Αχαρνές

Ο

ι Αχαρνές είναι μία από τις 36 περιοχές όπου από
τις 29 Ιουνίου άρχισε να εφαρμόζεται ο θεσμός του
«Αστυνομικού της γειτονιάς»,στο πλαίσιο της
εμπέδωσης του αισθήματος ασφάλειας και της προστασίας
από επιτήδειους ή κυκλώματα που θα επιχειρήσουν να
εκμεταλλευτούν την αγωνία και την ανησυχία τους.
Ήδη, από τη περασμένη εβδομάδα στο Α΄Αχαρνών έχουν
μεταβεί 11 αστυνομικοί οι οποίοι εκτελούν χρέη «Αστυνομικού της γειτονιάς», επιδεικνύοντας όπως αναφέρει και η
ΕΛ.ΑΣ ιδιαίτερη ευαισθησία και φροντίδα στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, με προτεραιότητα στη φροντίδα και
εξυπηρέτηση των ΑμεΑ και των υπερηλίκων.
Παράλληλα, το υπουργείο θέτει στην υπηρεσία του κοινού
τον αριθμό κλήσης 11188, «προκειμένου να μην αισθανθεί
κανένας πολίτης μόνος και αβοήθητος».

Ο Βαρουφάκης δεν
είναι Ιφιγένεια, αλλά
ιδανικός αυτόχειρας

Ο

μπαμπάς Βαρουφάκης δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά του για την παραίτηση του γιού του. Κι αυτό
γιατί- όπως πιστεύει- το εκκωφαντικό ποσοστό
του όχι οφείλεται στον Γιάνη με ένα «νι». Η σύζυγος Βαρουφάκη, η Δανάη, πήγε στο υπουργείο για να αναχωρήσει μαζί του. Πάνω στην πολλών κυβικών μοτοσικλέτα του
και χωρίς κράνος. Ο διευθυντής επικοινωνίας του οίκου
Zed Books, που προωθεί το βιβλίο το βιβλίο του απερχόμενου υπουργού, «Ο Παγκόσμιος Μινώταυρος», χαρακτηρίζει τον Βαρουφάκη σαν «ο πιθανότατα πιο cool, πιο
χαρισματικός, πιο ευφυής υπουργός οικονομικών όλων
των εποχών».
Ο Βαρουφάκης έζησε τον προσωπικό του μύθο ως την
τελευταία ώρα στο υπουργείο Οικονομικών. Ήθελε να
είναι ροκ σταρ, κατέφερε και έγινε ένα πράμα σαν ροκ
σταρ, συμπεριφέρθηκε σαν ροκ σταρ. Θα μπορούσαμε
να στοιχηματίσουμε ότι χθες το βράδυ, κάπου έξω θα
βρισκόταν, απολαμβάνοντας τη δημοσιότητα που προήλθε από την παραίτησή του. Πάλι σαν ροκ σταρ.
Ο Πρωθυπουργός τον εμπιστεύτηκε και όταν το χρειάστηκε, τον στήριξε- θυμηθείτε την έξοδο στην πλατεία
Προσκόπων. Στην πορεία όμως, αναγκάστηκε να τοποθ-
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Τα υψηλότερα ποσοστά του
“ΟΧΙ” στη Δυτική Αττική

Τ

ο δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου αναδείχθηκε
στην πιο ταξικά πολωμένη κεντρικοπολιτική αναμέτρηση εδώ και δεκαετίες. Αυτό το συμπέρασμα
βγαίνει αβίαστα από τη μελέτη και σύγκριση των αποτελεσμάτων στους Δήμους .

Η Δυτική Αττική συγκεντρώνει πανελλαδικά απο τα
υψηλότερα ποσοστά υπερ του ΟΧΙ έναντι του ΝΑΙ. Παρακάτω ακολουθούν οι Πίνακες με τα αναλυτικά αποτελέσματα ανα Δήμο
Οι Δήμοι χωρίζονται ανά δεκάδα ποσοστού του ΟΧΙ (πχ
από 70-79%, από 60-69%, κ.ο.κ.).
ΤΟΜΕΑΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
20,80%
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
21,00%
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
22,21%
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
23,69%
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
27,62%
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
28,58%
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
26,92%

ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 79,20%
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

79,00%

ΜΑΓΟΥΛΑΣ

76,31%

ΑΧΑΡΝΩΝ

77,79%

ΟΙΝΟΗΣ 75,00% 25,00%
ΦΥΛΗΣ 73,54% 26,46%
ΜΑΝΔΡΑΣ
72,38%
ΖΕΦΥΡΙΟΥ

71,42%

ΦΥΛΗΣ 73,54% 26,46%
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
73,08%

Ιταλία: Το ΔΝΤ προβλέπει επιπτώσεις από την
ελληνική κρίση

Α

ν δεν αντιμετωπισθεί αποτελεσματικά το ζήτημα
του ελληνικού χρέους θα υπάρξουν επιπτώσεις
στην ιταλική οικονομία, που θα πλήξουν την
εμπιστοσύνη των πολιτών, αναφέρεται στην σχετική έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

ετήσει τον (αντικαταστάτη του) Ευκλείδη Τσακαλώτο ως
συντονιστή της διαπραγμάτευσης. Ο Βαρουφάκης θα
πιστεύει ότι (και) αυτό έγινε μετά από πίεση των δανειστών. Οι πληροφορίες όμως αναφέρουν ότι το άστρο του
είχε αρχίσει να δύει, ανεπιστρεπτί μετά τη Ρίγα. Εκεί όπου
κατά δήλωση διέπραξε την τεράστια βλακεία να μαγνητοφωνήσει τις συνομιλίες με τους συνομιλητές του!
Ο Βαρουφάκης θα έφευγε από το υπουργείο Οικονομικών και με το «ναι» και με το «όχι». Η απόφαση είχε
ληφθεί και είχε να κάνει με την εκτίμηση ότι μόνον κακό θα
μπορούσε να προκαλέσει. Είχε να κάνει και με τις σφοδρές διαφωνίες που λέγεται ότι είχαν υπάρξει με κορυφαίους υπουργούς- ένας από αυτούς σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται να είναι ο Νίκος Παππάς.
Προχθές το βράδυ ο Βαρουφάκης παραβίασε κατάφωρα την πολιτική πρακτική και έσπευσε να κάνει μακροσκελή δήλωση πριν μιλήσει ο Πρωθυπουργός και πρόεδρος του κυβερνώντος κόμματος. Εξαπέλυσε δριμεία επίθεση κατά των εταίρων, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας στη συνέχεια
δήλωσε ότι δεν εκλαμβάνει το μήνυμα του δημοψηφίσματος σαν εντολή για ρήξη. Και στο καπάκι, έκανε και μια
δήλωση για έκδοση παράλληλου νομίσματος, τα περίφημα IoU, δημιουργώντας την εντύπωση ότι σχεδιάζουμε
έξοδο από το ευρώ και επιστροφή στη δραχμή. Και να
ήθελε κάποιος να τον διατηρήσει στη θέση του, ήταν
αδύνατο.
Ο Βαρουφάκης πιθανότατα θέλει να καταγραφεί σαν Ιφιγένεια. Υπήρξε όμως ιδανικός αυτόχειρας.

Στις πιθανές επιπτώσεις της ελληνικής κρίσης και στην
Ιταλία αναφέρθηκε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, σε
έκθεσή του με θέμα τις προοπτικές της ιταλικής οικονομίας.
«Αν δεν αντιμετωπισθούν οι εξελίξεις της ελληνικής
κρίσης, με μια ισχυρή πολιτική απάντηση, μπορεί να
έχουν επιπτώσεις στην Ιταλία, πλήττοντας την εμπιστοσύνη των πολιτών» αναφέρεται στην σχετική έκθεση,
που δημοσιοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη. Ωστόσο εκτιμάται
ότι «ο βραχυπρόθεσμος κίνδυνος μετάδοσης της κρίσης
είναι περιορισμένος».
Υπενθυμίζεται ότι κατά την διάρκεια όλων των περασμένων ημερών, τόσο ο Ιταλός πρωθυπουργός Ματτέο
Ρέντσι, όσο και ο Ιταλός υπουργός οικονομικών, Πιερ
Κάρλο Πάντοαν, είχαν υποστηρίξει ότι η Ιταλία δεν διατρέχει κανέναν απολύτως κίνδυνο, σε ό,τι αφορά τις
εξελίξεις της οικονομικής κατάστασης της Ελλάδας, διότι
τα τελευταία χρόνια η Ρώμη έχει προχωρήσει σε σειρά
μεταρρυθμίσεων.
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Κατάθεση μηνύσεων,
αγωγών και προσφυγών
χωρίς δικαστικά παράβολα

Μ

ε εγκύκλιο προς όλα τα δικαστήρια, τις εισαγγελίες, τους δικηγορικούς και συμβολαιογραφικούς συλλόγους της χώρας, ο υπουργός Δικαιοσύνης Νίκος Παρασκευόπουλος επισημαίνει ότι όσο

διάστημα παραμένουν κλειστές οι τράπεζες οι μηνύσεις,
αγωγές, προσφυγές και τα άλλα ένδικα μέτρα, μπορεί να
κατατίθενται στα δικαστήρια χωρίς παράβολα, δικαστικά
ένσημα, γραμμάτια προείσπραξης, κ.λπ.
Επίσης, όσο διάστημα παραμένουν κλειστές οι τράπεζες αναστέλλεται η υποχρέωση καταβολής των χρηματικών ποσών που προκύπτουν από την μετατροπή των
ποινών ή την εξαγορά των ποινών.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την εν λόγω εγκύκλιο, αναστέλλεται, λόγω ανωτέρας βίας, για όσο διάστημα
συνεχίζεται το κλείσιμο των τραπεζών, η υποχρέωση
εκπλήρωσης πάσης φύσεως οικονομικών υποχρεώσεων
και ιδίως της «καταβολής εισφορών, παραβόλων, γραμματίων και δικαστικών ενσήμων, που σχετίζονται με την
άσκηση και την εκδίκαση ένδικων βοηθημάτων και μέσων
ή καταβολής πάσης φύσεως εγγυοδοσιών ή εφ άπαξ ή
σε δόσεις χρηματικού ποσού από μετατροπή στερητικής
της ελευθερίας ποινής».
Συνεπώς, συνεχίζει η εγκύκλιος, «τα ασκούμενα ένδικα
βοηθήματα ή μέσα δεν ενδείκνυται να απορρίπτονται ως
απαράδεκτα, λόγω απλώς της έλλειψης βεβαίωσης καταβολής των αντίστοιχων ποσών».
Τέλος, αναφέρει η εγκύκλιος, ότι «αυτονόητο είναι ότι με
τη λήξη της τραπεζικής αργίας αίρεται και ο σχετικός
λόγος ανωτέρας βίας και αναβιώνει η υποχρέωση καταβολής των αντίστοιχων οικονομικών υποχρεώσεων».
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Eurogroup: Την Τετάρτη το νέο
αίτημα για βοήθεια από την Ελλάδα

Τ

ην Τετάρτη θα παρουσιάσει ολοκληρωμένα τη νέα
πρόταση για βοήθεια η Αθήνα, καθώς σήμερα στο
Eurogroup αρκέστηκε σε πρώτη συζήτηση της
πρότασης που κατέθεσε πριν το δημοψήφισμα, λέει αξιωματούχος των Βρυξελλών, ενώ αναμένεται δήλωση του
Γ.Ντάισελμπλουμ για τι διημείφθη στο Eurogroup. Άμεση
η αντίδραση της κυβέρνησης σε όσους έσπευσαν να την
κατηγορήσουν για έλλειψη προτάσεων.
Ενδεχόμενο νέο πακέτο στήριξης θα πρέπει να διασφαλίζει την αξιοπιστία της ευρωζώνης ξεκαθάρισε πάντως
προσερχόμενος στη συνεδρίαση ο Ντάισελμπλουμ,
ζητώντας, όπως και όλοι οι υπουργοί, από την Αθήνα αξιόπιστες προτάσεις.
Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, τόσο από
ελληνικές όσο και από ευρωπαϊκές πηγές, η Αθήνα δεν
προσήλθε με νέες προτάσεις στη συνεδρίαση.
Όπως έγραψε και ο ανταποκριτής των Financial Times
Πίτερ Σπίγκελ: «Σύμφωνα και με τρίτη ευρωπαϊκή πηγή,
οι προτάσεις θα κατατεθούν την
Τετάρτη».
O ίδιος έγραψε επίσης ότι η νέα
ελληνική πρόταση θα κατατεθεί
στους θεσμούς εν όψει της επόμενης
συνεδρίασης
του
Eurogroup και ότι οι υπουργοί
Οικονομικών δεν πρόκειται να
παραμείνουν στις Βρυξέλλες
απόψε.
O Σπίγκελ με νεότερο Tweet
έγραψε ότι οι προτάσεις παρουσιάστηκαν προφορικά και ότι την
Τετάρτη θα κατατεθούν γραπτά.
Τι απαντά η κυβέρνηση στα περί έλλειψης προτάσεων
Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι η ελληνική πλευρά
προσήλθε στο Eurogroup με την πρόταση του τελευταίου
Eurogroup, το οποίο είχε ολοκληρωθεί χωρίς την παρουσία του τέως ΥΠΟΙΚ Γιάνη Βαρουφάκη.
Αργότερα, άλλες κυβερνητικές πηγές ανέφεραν: «'Δεν
έχουμε προτάσεις΄υποστηρίζουν διάφοροι. Όπως δεν
είχαμε με τις 47 σελίδες, το ίδιο την προπερασμένη Δευτέρα, το ίδιο σήμερα. Δεν έχουμε ή δεν τους αρέσουν οι
προτάσεις μας;»
Οι δηλώσεις κατά την προσέλευση
«Είμαστε προετοιμασμένοι να κάνουμε ό,τι χρειαστεί για
τη συνοχή της ευρωζώνης. Το όποιο πακέτο λύσης θα
πρέπει να είναι αξιόπιστο και αυτό είναι απαραίτητο τόσο
για την αξιοπιστία της ευρωζώνης, όσο και για την Ελλάδα. Ελπίζω να φτάσουμε σε λύση», ανέφερε ο πρόεδρος
του Eurogroup Γ.Ντάισελμπλουμ.
Ο ίδιος τόνισε πως οι υπουργοί της ευρωζώνης θα αναμένουν πρώτα να ακούσουν τον νέο Έλληνα συνάδελφό
(σ.σ. Ευκλείδη Τσακαλώτο) και εν συνεχεία θα εξετάσουν
τις όποιες λύσεις.
Προσερχόμενος στο Eurogroup ο αρμόδιος Επίτροπος
για τις Οικονομικές και Νομισματικές Υποθέσεις Πιέρ
Μοσκοβισί είπε πως η ευρωζώνη αναμένει αξιόπιστες
προτάσεις από την ελληνική πλευρά.
«Περιμένουμε νέες αξιόπιστες προτάσεις από την Ελλά-

δα. Αναμένουμε ο νέος Έλληνας υπουργός Οικονομικών
να παρουσιάσει ολοκληρωμένες και αξιόπιστες προτάσεις για να ξεκινήσουν οι συζητήσεις», ανάφερε.
Όπως τόνισε, το σημερινό Eurogroup δεν αφορά στην
αναδιάρθρωση του χρέους, αλλά στο πως θα εξελιχθεί η
διαπραγμάτευση. «Η μπάλα είναι στην ελληνική πλευρά,
λύσεις υπάρχουν, αλλά πρώτα πρέπει να δούμε αξιόπιστες προτάσεις», σημείωσε.
Κατά τον ίδιο θα απαιτηθεί ειλικρινής συζήτηση για να
αποφευχθεί ένα Grexit. «Η Επιτροπή δεν θέλει το Grexit,
πρέπει όλοι να δείξουμε υπευθυνότητα, να αποφύγουμε
το Grexit, να προχωρήσουμε μπροστά. Μια έξοδος της
Ελλάδας από την ευρωζώνη θα συνιστούσε συλλογική
αποτυχία» είπε.
Από την πλευρά του ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν και
αρμόδιος Επίτροπος για το ευρώ Βλάντις Ντομπρόβσκις
είπε πως χρειάζεται μια καθαρή και αξιόπιστη στρατηγική
για την έξοδο της Ελλάδας από την κρίση.
«Πρέπει να αποκαταστήσουμε
την εμπιστοσύνη και μόνο τότε
θα κοιτάξουμε προς τα εμπρός.
Εμείς εργαζόμαστε για συμφωνία. Αν δεν υπάρξει ένα αξιόπιστο πακέτο συμφωνίας, το Grexit
δεν μπορεί να αποκλειστεί»,
ανέφερε.
Ο υπουργός Οικονομικών της
Σλοβακίας Πίτερ Καζιμίρ δήλωσε
προσερχόμενος στο Eurogroup
σκεπτικός για το κατά πόσο θα
βρεθεί μια συμφωνία. «Πρέπει
τις επόμενες ώρες και τις επόμενες εβδομάδες να δούμε
ποιον δρόμο θα πάρουμε, τον έναν ή τον άλλον», είπε.
Ο ίδιος μάλιστα δεν άφησε περιθώρια για διευθέτηση
του ελληνικού χρέους. «Είμαστε απογοητευμένοι αλλά
σεβόμαστε το δημοψήφισμα. Έχει διαρραγεί η εμπιστοσύνη. Είναι κόκκινη γραμμή για τη χώρα μου το θέμα
του χρέους» είπε.
Ο ιταλός υπουργός Πιερ Κάρλο Παντοάν δήλωσε: «Περιμένουμε να ακούσουμε τις προτάσεις και τις δεσμεύσεις
της Αθήνας και θα τις μελετήσουμε πολύ προσεκτικά».
Ο υπουργός Οικονομικών της Μάλτας, Έντουαρντ Σικλούνα, ξεκαθάρισε ότι υπάρχει έλλειψη εμπιστοσύνης
προς την ελληνική πλευρά, αλλά όλοι αναμένουν να
ακούσουν τις προτάσεις της Αθήνας.
O φινλανδός υπουργός Αλεξάντερ Στουμπ απέκλεισε το
πρόγραμμα-«γέφυρα», σημείωσε ότι απόψε γίνεται καταγραφή των θέσεων της ελληνικής πλευράς.
Στο ίδιο μήκος κύματος και ο αυστριακός υπουργός
Οικονομικών, ο οποίος αφού εξήγησε ότι το πρόβλημα
ρευστότητας είναι πολύ μεγάλο, επανέλαβε ότι το
Eurogroup περιμένει να ακούσει τις ελληνικές προτάσεις.
Την ελπίδα του η πρόταση της Αθήνας να έχει τη μορφή
επίσημου αιτήματος, εξέφρασε ο υπουργός Οικονομικών
της Ιρλανδίας, Μάικλ Νούναν, υπογραμμίζοντας πάντως
ότι πρέπει να γίνουν πολλά σε πολύ σύντομη περίοδο.
«Δεν νομίζω να καταλήξουμε σήμερα, αλλά ελπίζω να
υπάρξει η κατάλληλη δέσμευση».
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Πρόγραμμα-γέφυρα
για τον Ιούλιο
επιδιώκει η κυβέρνηση

Π

ρόγραμμα-γέφυρα έως το τέλος του μήνα,
προκειμένου στο διάστημα αυτό να προετοιμαστεί η
«μεγάλη βιώσιμη συμφωνία» για μεσοπρόθεσμο
πρόγραμμα από τον ESM, επιδιώκει η ελληνική κυβέρνηση
σύμφωνα με πηγές από το Μαξίμου.
Ο οδικός χάρτης προκειμένου να υπάρξει αποτέλεσμα
συζητήθηκε στην τετραμερή (Τσίπρα-Γιούνκερ-ΜέρκελΟλάντ) με τον έλληνα πρωθυπουργό να θέτει το ζήτημα του
δανείου-γέφυρα προκειμένου να καλυφθούν οι άμεσες
χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας και να αποκατασταθεί η
ρευστότητα των τραπεζών.
Όπως ενημερώνουν κυβερνητικές πηγές, στην τετραμερή
συνάντηση, που είχαν ο Έλληνας πρωθυπουργός Αλέξης
Τσίπρας με τη Γερμανίδα Καγκελάριο 'Αγγελα Μέρκελ, τον
Γάλλο Πρόεδρο Φρανσουά Ολαντ και τον πρόεδρο της
Κομισιόν Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, συζητήθηκε ο «οδικός χάρτης»
προκειμένου να υπάρξει αποτέλεσμα.
Η πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης, τονίζουν οι ίδιες
πηγές, «είναι ρύθμιση μέχρι το τέλος το μήνα, χωρίς αυτό να
σημαίνει ότι δεν 'ακούμε' και άλλες προτάσεις σύντομου
χρόνου, προκειμένου στο διάστημα αυτό να προετοιμαστεί η
'μεγάλη βιώσιμη συμφωνία'».
Σύμφωνα με τις πληροφορίες το ύψος του δανείου γέφυρα
είναι γύρω στα 7 δισ. ευρώ. Επίσης πηγές από τις Βρυξέλλες
θέλουν τη Γαλία να παίζει ηγετικό ρόλο σε ότι αφορά την
προώθηση του συγκεκριμένου ελληνικού αιτήματος, αντίθετα
με την πάντα σκληρή Γερμανία που το «μπλοκάρει».
Φυσικά το αίτημα για ρύθμιση-γέφυρα ο πρωθυπουργός
αναμένεται να παρουσιάσει και στη Σύνοδο Κορυφής.
Ωστόσο, ευρωπαϊκή πηγή δήλωνε πριν από λίγο ότι αν και

Ντάισελμπλουμ: Τηλεδιάσκεψη την Τετάρτη για το νέο
αίτημα βοήθειας

Σ

ε νέα τηλεδιάσκεψη των υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης το πρωί της Τετάρτης θα εξεταστεί το ελληνικό
αίτημα για χρηματοδότηση από τον ESM, δήλωσε ο Γερούν Ντάισελμπλουμ μετά το πέρας του Eurogroup, του πρώτου
στο οποίο έδωσε το παρών ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, ο οποίος
φαίνεται να κέρδισε τους συνομιλητές του κατά την παρουσίαση
των ελληνικών θέσεων.
«Υπάρχει ακόμα ελπίδα για συμφωνία με την Ελλάδα» δήλωσε
από την πλευρά του ο -πάντα πιο αισιόδοξος- γάλλος Επίτροπος
Πιέρ Μοσκοβισί. Το Eurogroup θα πρέπει να δουλέψει γρήγορα
για να κρατήσει ανέπαφη την ευρωζώνη, πρόσθεσε με νόημα.
Ο ολλανδός αξιωματούχος τόνισε ότι το Eurogroup αναμένει
νέα ελληνική επιστολή προς τον ESM με συγκεκριμένη και ξεκάθαρη λίστα προτάσεων. «Θέλω να πιστεύω ότι οι Ελληνες αύριο
θα μας στείλουν τη νέα επιστολή για να αρχίσουμε να δουλεύουμε» είπε.
Πρώτα, πρόσθεσε, θα εξετάσουν το ζήτημα οι θεσμοί, διερευνώντας τις χρηματοδοτικές ανάγκες και τη βιωσιμότητα του χρέους της χώρας. Από την εισήγηση των θεσμών θα κριθεί εάν μπορούμε να ξεκινήσουμε τις διαπραγματεύσεις, υπογράμμισε, προ-

φιλοδοξία της Συνόδου αποτελεί να δοθεί το αναγκαίο
πολιτικό σήμα για τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων
Αθήνας-δανειστών για την άρση του αδιεξόδου, εντούτοις δεν
αναμένεται να εγκριθεί το αίτημα της Ελλάδας για δάνειογέφυρα.
Από την άλλη πλευρά η επιμονή του προέδρου του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τούσκ για χειροπιαστά
αποτελέσματα και ξεκάθαρες απαντήσεις από τη σημερινή
Σύνοδο για το αν η Ελλάδα μπορεί να λάβει νέο
μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα από τον ESM, αφήνει ανοιχτά
όλα τα ενδεχόμενα.
Ενθαρρυντικές ως προς το να υπάρξει απόφαση για άμεση
-έστω μικρή- βοήθεια στην Ελλάδα είναι και οι πληροφορίες
του Reuters ότι την Κυριακή μπορεί να υπάρξει νέα έκτακτη
Σύνοδος των ηγετών της ευρωζώνης προκειμένου να
εγκριθεί βοήθεια για την Ελλάδα, εάν οι πιστωτές μείνουν
ικανοποιημένοι από τις προτάσεις μεταρρυθμίσεων που θα
καταθέσει αύριο, Τετάρτη, η Ελλάδα.

Στο Eurogroup η ελληνική πρόταση
Η ελληνική κυβέρνηση, διευκρινίζουν κυβερνητικές πηγές,
αύριο (Τετάρτη) θα παρουσιάσει το «κοινό έδαφος» για
βιώσιμη συμφωνία, λαμβάνοντας υπόψη το αποτέλεσμα του
δημοψηφίσματος, τις κοινές θέσεις των πολιτικών αρχηγών
και τις προτάσεις των θεσμών.
Αύριο συνέρχεται, με τηλεδιάσκεψη, το Eurogroup
προκειμένου να εξεταστεί το "κοινό έδαφος", επισημαίνουν οι
ίδιοι.
Την τηλεδιάσκεψη του Eurogroup την Τετάρτη ανακοίνωσε
μετά το τέλος του σημερινού Eurogroup, κύριος στόχος του
οποίου ήταν η προετοιμασία της Συνόδου Κορυφής, ο
Γερούν Ντάισελμπλουμ.
Όπως είπε, στην τηλεδιάσκεψη θα εξεταστεί το ελληνικό
αίτημα για νέο πρόγραμμα βοήθειας από τον ESM. Ο
ολλανδός αξιωματούχος τόνισε ότι το Eurogroup αναμένει
νέα ελληνική επιστολή προς τον ESM με συγκεκριμένη και
ξεκάθαρη λίστα προτάσεων.
«Θέλω να πιστεύω ότι οι Ελληνες αύριο θα μας στείλουν τη
νέα επιστολή για να αρχίσουμε να δουλεύουμε» είπε.

σθέτοντας με έμφαση ότι «Όλο αυτό πρέπει σε διάστημα λίγων
ημερών. Έχουμε πολύ λίγο χρόνο, όπως όλοι γνωρίζετε».
Σημειώνεται ότι η ελληνική επιστολή που θα αφορά το αίτημα
για νέο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα από τον ESM ενδέχεται να
φτάσει στα χέρια των αξιωματούχων, ενδεχομένως και εντός των
επόμενων ωρών.
Σχετικά με το ζήτημα της ρευστότητας στην Ελλάδα ο Ντάισελμπλουμ ερωτηθείς σχετικά σημείωσε ότι η ΕΚΤ θα εκτιμά την
κατάσταση στην Ελλάδα μέρα με τη μέρα. «Εμείς δεν μπορούμε
να δώσουμε σινιάλο στην ΕΚΤ. Είναι ανεξάρτητη», τόνισε.
Πάντως, ο Ντάισελμπλουμ δεν έκρυψε τον αιφνιδιασμό του για
το γεγονός ότι η ελληνική πλευρά δεν προσήλθε στη συνεδρίαση
του Eurogroup με κάποια νέα πρόταση, δεδομένης της κατάστασης.«Ακούσαμε την εισήγηση του Ευκλείδη Τσακαλώτου. Δεν
υπήρξαν νέες γραπτές προτάσεις σε αυτή τη φάση. Υπάρχει
μεγάλη χρονική πίεση. Το ξέρουμε εμείς και οι συνάδελφοι γιατί
είναι δύσκολη η κατάσταση στην Ελλάδα όσο μιλάμε», σημείωσε
ο κ. Ντάισελμπλουμ.
Ευρωπαίοι αξιωματούχοι σημείωσαν ωστόσο ότι η «προφορική
παρουσίαση» των ελληνικών θέσεων από τον νέο υπουργό
Οικονομικών ήταν «πολύ καλή».
Ο Γ.Ντάισελμπλουμ είχε το απόγευμα της Τρίτης συνάντηση με
τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ντόναλντ Τουσκ,
προκειμένου να τον ενημερώσει για τη συνεδρίαση του
Eurogroup, πριν από τη Σύνοδο Κορυφής.
Νωρίτερα, ο Τουσκ είχε συνάντηση με τον πρόεδρο της ΕΚΤ,
Μάριο Ντράγκι.

Ελληνίδα ερευνήτρια
σκοτώθηκε από ελέφαντα
στη Ζάμπια

Η

Δρ Μαργαρίτα Μεταλληνού, ελληνίδα ερευνήτρια Ζωολογίας 29 ετών, βρήκε τραγικό θάνατο
όταν ποδοπατήθηκε από εξαγριωμένο ελέφαντα
στη διάρκεια έρευνας πεδίου στη Ζάμπια.

Το περιστατικό συνέβη στις 2 Ιουλίου, όταν η άτυχη
ερευνήτρια βρισκόταν στο Εθνικό Πάρκο του Καφούε με
δύο συνεργάτες της από το Πανεπιστήμιο Βιλανόβα της
Πενσιλβάνια.
Είδε τον αρσενικό ελέφαντα να πλησιάζει, και πρόλαβε
να προειδοποιήσει και να σώσει τους συναδέλφους της.
Ένας από τους συνεργάτες της, ο 24χρονος Τζέφρι
Ουέινελ, περιέγραψε στην αστυνομία το περιστατικό, το
οποίο πιθανώς συνδέεται με την επιθετικότητα που
εκδηλώνουν οι αρσενικοί ελέφαντες κατά την περίοδο
αναπαραγωγής.
Η Δρ Μεταλληνού, μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο
Πανεπιστήμιο Βιλανόβα, σπούδασε βιολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και συνέχισε με διδακτορικό στο Ινστιτούτο Εξελικτικής Βιολογίας της Βαρκελώνης (IBE). Οι
επιστημονικές δημοσιεύσεις της εστιάζονταν στα ερπετά
της Μέσης Ανατολής και της Βορείου Αφρικής.
«Πάντα επεδείκνυε ενθουσιώδη συμπεριφορά απέναντι
σε επιστημονικές προκλήσεις και καλλιεργούσε μια
δημιουργική ατμόσφαιρα γύρω της» αναφέρει το IBE σε
συλλυπητήριο μήνυμά του.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΥΡΙΑ Η ΔΕΣΠΟΙΝΙΣ ΓΙΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΕ
ΓΝΩΣΕΙΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ.
ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟ
ΚΟΝΤΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ.
ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2105573734
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ΣΕΒ: Το δημοψήφισμα στρέφεται κατά
της λιτότητας και όχι κατά του ευρώ

Η

ελληνική επιχειρηματική κοινότητα
είναι διατεθειμένη
να υποστηρίξει περαιτέρω
δημοσιονομικά μέτρα για
να ενισχυθεί η θέση της
χώρας στη ζώνη του ευρώ,
τονίζει μεταξύ άλλων ο
πρόεδρος του ΣΕΒ, κ. Θ.
Φέσσας, προειδοποιώντας
παράλληλα ότι η οικονομία
δεν θα επιβιώσει σε παρατεταμένη περίοδο κεφαλαιακών ελέγχων.
Σε επιστολή που έστειλε
τη Δευτέρα τόσο προς τους
Ευρωπαίους ομολόγους του, όσο και στους επικεφαλής των Ευρωπαϊκών θεσμών, κ.κ.
J.C. Juncker, D. Tusk και M. Draghi ο κ. Φέσσας επισημαίνει ότι το αποτέλεσμα του
δημοψηφίσματος στρέφεται κατά των μέτρων λιτότητας και όχι κατά του ευρώ, όπως
σαφώς επαναβεβαίωσε ο Πρωθυπουργός, κ. Αλέξης Τσίπρας και προσθέτει ακόμη ότι:
«Εμείς, η ελληνική επιχειρηματική κοινότητα, πιστεύουμε ακράδαντα ότι η Ελλάδα
ανήκει στην ζώνη του ευρώ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οιοδήποτε άλλο σενάριο δεν
αποτελεί σε καμία περίπτωση λύση. Η συμμετοχή στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι είναι ο
μόνος δρόμος για οικονομική ανάπτυξη, γεωπολιτική σταθερότητα, κοινωνική συνοχή,
ευημερία και ένα καλύτερο μέλλον για όλους.
» Η Ελληνική οικονομία δεν θα καταφέρει να επιβιώσει σε μια παρατεταμένη περίοδο
κεφαλαιακών ελέγχων στις τράπεζες. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να αποκατασταθεί
κατεπειγόντως η ρευστότητα στις ελληνικές τράπεζες στο πλαίσιο μιας συνολικής συμφωνίας. Η ελληνική επιχειρηματική κοινότητα είναι διατεθειμένη να υποστηρίξει περαιτέρω δημοσιονομικά μέτρα για να ενισχυθεί η θέση της χώρας στη ζώνη του ευρώ.
» Πρέπει να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη. Η εμπιστοσύνη ανακτάται μόνο με πράξεις. Σε αυτές τις ιστορικές στιγμές, η ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε να μεταφέρει
στους ευρωπαίους εταίρους μας ένα ισχυρό μήνυμα ενότητας, υπευθυνότητας και
δέσμευσης» καταλήγει ο Θεόδωρος Φέσσας.

"

Ρέντσι: Μπορούμε να έχουμε
συμφωνία σε λίγες ώρες αλλά...

Οι κανόνες μπορεί να
ερμηνεύονται με ευελιξία, αλλά πρέπει και
να τηρούνται"«Μπορούμε
να έχουμε συμφωνία σε
λίγες ώρες. Εναπόκειται
στην ελληνική κυβέρνηση
αν θέλουν να παραμείνουν
στο ευρώ ή όχι. Αν θέλουν
να παραμείνουν στο ευρώ,
οι κανόνες μπορεί να ερμηνεύονται με ευελιξία, αλλά
πρέπει και να τηρούνται»
δήλωσε ο Ματέο Ρέντσι
από τις Βρυξέλλες.
«Μας απασχολεί παρά πολύ η τεχνική λύση για την Ελλάδα... Πρέπει να βρούμε την
τεχνική λύση, γιατί είναι επείγουσα για την Ελλάδα και την Ευρώπη» τόνισε.

Ληστεία κατά ταχυδρόμου στη Σπάρτη
με λεία επιδόματα και συντάξεις 10.000€

Σ

ε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών αρχών, για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του αγνώστου, που λήστεψε ταχυδρομικό διανομέα στην περιοχή της Φάριδος.
Άγνωστος ακινητοποίησε υπο την απειλή όπλου το ΙΧ φορτηγάκι του 52χρονου ταχυδρομικού διανομέα της Φάριδος και τον λήστεψε, παίρνοντας το κινητό τηλέφωνο του ταχυδρόμου και περισσότερα από δέκα χιλιάδες ευρώ, που
προορίζονταν για την πληρωμή συντάξεων και επιδομάτων σε δικαιούχους των
χωριών της περιοχής.
Στην συνέχεια, ο άγνωστος ανέβηκε σε μοτοσικλέτα, διέφυγε και αναζητείται
από τις αρχές.

Τηλεφωνικό κέντρο ενημέρωσης
καταναλωτών εγκαινιάζει ο ΔΕΔΔΗΕ

Τ

ην έναρξη λειτουργίας τηλεφωνικού κέντρου ενημέρωσης πελατών από την
Τετάρτη 8 Ιουλίου, στην τηλεφωνική γραμμή 11500, ανακοίνωσε ο Διαχειριστής
Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας.
Το τηλεφωνικό κέντρο θα λειτουργεί τις εργάσιμες ημέρες από τις 07.00 έως τις 19.00
και θα παρέχει πληροφόρηση για ζητήματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του
ΔΕΔΔΗΕ, όπως συνδέσεις στο δίκτυο, μεταβολές σε υφιστάμενες παροχές, καταμέτρηση και Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο.

35 αεροπορικές κόβουν την πώληση
εισιτηρίων από ελληνικά γραφεία

Η

κίνηση των αερομεταφορέων αντανακλά τους φόβους τους πως δεν θα πληρωθούν, λόγω της εφαρμογής κεφαλαιακών ελέγχων
στις ελληνικές τράπεζες.
Τριανταπέντε αεροπορικές εταιρείες με απόφαση
τους διέκοψαν τη δυνατότητα πώλησης εισιτηρίων
μέσω των ελληνικών τουριστικών πρακτορειών.
Οι εν λόγω αερομεταφορείς, μεταξύ των οποίων
βρίσκονται η Emirates και η Turkish Airlines, εξέφρασαν με αυτό τον τρόπο το φόβο
τους ότι δεν θα μπορέσουν να πληρωθούν, μετά την εφαρμογή των κεφαλικών ελέγχων
στις ελληνικές τράπεζες.

TUI προς κυβέρνηση: Πάρτε σοβαρά υπόψη
τους προβληματισμούς των τουριστών

Ο

ι εκπρόσωποι της TUI είναι σε πλήρη ετοιμότητα να υποστηρίξουν τους πελάτες τους στην ΕλλάδαΈκκληση προς τις ελληνικές αρχές να λάβουν σοβαρά
υπόψη στις αποφάσεις τους τους προβληματισμούς των τουριστών που επιλέγουν να περάσουν τις διακοπές τους στην Ελλάδα απευθύνει ο μεγαλύτερος τουριστικός οργανισμός στην Ευρώπη TUI.
Όπως επισημαίνει με δηκτικό τρόπο ο Οργανισμός, που φέρνει πάνω από 23 εκατομμύρια τουρίστες στην Ελλάδα ετησίως, η χώρα εξακολουθεί να είναι δημοφιλής προορισμός διακοπών παρά το γεγονός ότι μετά το δημοψήφισμα η οικονομική κρίση παραμένει στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.
Στην ίδια ανακοίνωση περιλαμβάνεται δήλωση της δικηγόρου της εταιρείας, η οποία
καθησυχάζει τους πελάτες της για ενδεχόμενα προβλήματα εφοδιασμού ή αλλά πιθανά
σενάρια, τονίζοντας ότι οι εκπρόσωποι της TUI είναι σε πλήρη ετοιμότητα να υποστηρίξουν τους πελάτες τους στην Ελλάδα.

12-θριάσιο
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Με εξαιρετική επιτυχία το 1ο Φεστιβάλ Αλληλεγγύης από την Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης Πολιτών Φυλής

Ε

ίπαν να αφήσουν για λίγο στην άκρη αισθήματα αγωνίας και να δώσουν στον
κόσμο τη δυνατότητα, έστω και για λίγο, να διασκεδάσει και να χαρεί. Η
δυσκολία των ημερών δεν τους τρόμαξε, το αντίθετο τους προσέδωσε μεγαλύτερο πείσμα και θέληση για την υλοποίηση της ιδέας τους. Τα μέλη της Πρωτοβουλίας
Αλληλεγγύης Πολιτών Φυλής διοργάνωσαν, με εξαιρετική επιτυχία, το 1ο Φεστιβάλ
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Όταν η «νεράιδα» γέμισε με
αλληλεγγύη το 7ο δημοτικό
σχολείο “Ανω Λιοσίων…

Σ

την κατάμεστη αίθουσα εκδηλώσεων του 7ου δημοτικού σχολείου Άνω Λιοσίων,
όλα τα σημαντικά μηνύματα αλληλεγγύης ακολουθούσαν το ένα μετά το άλλο.
Μεταφορείς τους οι 22 ερασιτέχνες ηθοποιοί από τη θεατρική ομάδας “Θεατροφαντασία” της Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης Πολιτών Φυλής και προορισμός τους η
συνείδηση των πολιτών όλου του κόσμου.

Επίκεντρο όλων ήταν η θεατρική παράσταση “Της Νεράιδας το μαντήλι”, η οποία γοήτευσε τους 400 και πλέον θεατές που γέμισαν ασφυκτικά το χώρο. Επρόκειτο για τη
διασκευή ενός λαϊκού παραμυθιού, όπου η φτωχή, κακιά πεθερά φθονεί την όμορφη,
πλούσια και καλόκαρδη νύφη της, γιατί έχει μοιράσει όλη την περιουσία της στους
φτωχούς. Μαγικά φίλτρα, νεράιδες και ξωτικά, ένα ισχυρό μήνυμα πως οι άνθρωποι
πρέπει να δίνουν αυτά που έχουν σε όσους έχουν ανάγκη και ένας ακόμα ισχυρότερος

Αλληλεγγύης στο δήμο Φυλής, βάζοντας τις βάσεις για ένα θεσμό που προορίζεται να
διαρκέσει και να ξεχωρίσει…

Με το σύνθημα «Κάνουμε την αλληλεγγύη μεταδοτική», μια χούφτα άνθρωποι, με
προεξάρχουσα την πρόεδρο της Πρωτοβουλίας Γεωργία Γούλα, ανέλαβαν το ρίσκο να
διοργανώσουν, μια μέρα πριν το κρίσιμο δημοψήφισμα, το 1ο Φεστιβάλ Αλληλεγγύης
στο χώρο όπου πραγματοποιούνται τα κινήματα των παραγωγών στα Άνω Λιόσια.
Μοναδικό τους κίνητρο να προσφέρουν στους ανθρώπους και τις οικογένειες που φροντίζει η Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης λίγες στιγμές χαράς και διασκέδασης. Παρά τους
δισταγμούς των ημερών, η πίστη στο εγχείρημα τους χαλύβδωσε και τους κινητοποίησε
ενώ το αποτέλεσμα τους δικαίωσε.

Η ολοήμερη γιορτή της αλληλεγγύης ξεκίνησε το πρωί με το κίνημα των παραγωγών
«Χωρίς Μεσάζοντες», στο χώρο όπου ανά τακτά χρονικά διαστήματα πωλούν τα προιόντά τους σε χαμηλές τιμές. Στον ίδιο χώρο (επί των οδών Κομιζοπούλου και Καραϊσκάκη) το βράδυ, όσοι παραβρέθηκαν, είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μουσικό πρόγραμμα με ροκ συγκροτήματα και έντεχνα τραγούδια ενώ, όλοι ανεξαιρέτως, διασκέδασαν με το λαϊκό και ρεμπέτικο πρόγραμμα του Ευταξία και της ορχήστρας του.

Έκπληξη για τα μικρά παιδιά αποτέλεσε το face painting για το οποίο είχαν φροντίσει
οι διοργανωτές ενώ η είσοδος στο 1ο Φεστιβάλ Αλληλεγγύης ήταν ελεύθερη και ο
χώρος απολύτως ανοιχτός για το κοινό.

Όπως τόνισε η πρόεδρος της Πρωτοβουλίας Γεωργία Γούλα, σκοπός του Φεστιβάλ
που διοργανώθηκε για πρώτη φορά είναι η διασκέδαση των πολιτών, καθώς «δεν αρκεί
μόνο η τσάντα με τα τρόφιμα ή τα φάρμακα ή ότι άλλο τους παρέχουμε από την
Αλληλεγγύη. Χρειάζεται να τους παρέχουμε, όποτε μπορούμε και στιγμές χαράς». Η ίδια
ευχαρίστησε ιδιαίτερα τον αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής Γιάννη Βασιλείου για τη
δυνατότητα που δίνει στην Πρωτοβουλία να προμηθεύεται τρόφιμα από τις κεντρικές
αποθήκες της Ελευσίνας αλλά και τη γενικότερη στήριξή του, καθώς και όλους όσοι
συνεισέφεραν εθελοντικά και ουσιαστικά στην εκδήλωση.

Την ανάγκη για «περισσότερη και μεγαλύτερη αλληλεγγύη» επεσήμαναν, από την
πλευρά τους, ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Αττικής Γιάννης Δέδες και ο αντιπεριφερειάρχης
Δυτικής Αττικής Γιάννης Βασιλείου.
Να σημειωθεί, ότι ο πρόεδρος του συλλόγου Κρητών Αχαρνών Μανόλης Μαμιδάκης
παραχώρησε τα τραπέζια και τις καρέκλες, ο εργολάβος Σπύρος Σαράκης την εξέδρα
και τα αλλαντικά «Παρθενών» τα σουβλάκια. Επίσης, το χώρο καθάρισαν συνεργεία του
δήμου ενώ, με παρέμβαση του αντιδημάρχου Μιχάλη Οικονομάκη, τους διατέθηκε
ρεύμα για την εκδήλωση.

επίλογος: ότι και να γίνει, στο τέλος πάντα το καλό υπερνικά το κακό…

Πρωταγωνιστές της επιτυχημένης παράστασης, την οποία υπέγραψε σκηνοθετικά η
Αναστασία Μπασσά, ήταν τα παιδιά της θεατρικής ομάδας, όλοι μαθητές των σχολείων
του δήμου Φυλής. Υπεύθυνοι για την άρτια διοργάνωση ήταν το τμήμα Πολιτισμού της
Πρωτοβουλίας Αλληλεγγύης Πολιτών Φυλής (Κατερίνα Δελαπόρτα, Σοφία Καραισκάκη,
Λίτσα Ζάγγα) και ο δραστήριος σύλλογος γονέων και κηδεμόνων του 7ου δημοτικού
σχολείου Άνω Λιοσίων.

Μιλώντας στους παρευρισκόμενους, η Κατερίνα Δελαπόρτα ευχαρίστησε θερμά όλους
όσοι με την παρουσία τους στήριξαν την παράσταση, δίνοντας δύναμη στα παιδιά της
θεατρικής ομάδας καθώς και τους συντελεστές της παράστασης.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του συλλόγου γονέων του 7ου δημοτικού Παναγιώτης Λουμάκης, τόνισε ότι σκοπός της παράστασης ήταν η βοήθεια των ευπαθών
πολιτών του δήμου καθώς και η προώθηση του πολιτισμού στον τόπο.
«Σ’ αυτές τις δύσκολες ώρες που ζει η πατρίδα μας, ο πολιτισμός και η αλληλεγγύη θα
μας κρατήσουν δυνατούς» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο τέλος της εκδήλωσης, οι διοργανωτές είχαν ετοιμάσει μπουφέ ενώ τα έσοδα της
παράστασης θα διατεθούν σε ευπαθείς πολίτες που φροντίζει η Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης Πολιτών Φυλής.

Τετάρτη 8 Ιουλίου 2015
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

Ενοικιάζεται στην παραλία
Ασπροπύργου ισόγειο διαμέρισμα στην οδό Παλαιολόγου, 40 τ.μ. με τζάκι και καλοριφέρ. Διαθέτει 2 κρεβατοκάμαρες σαλόνι - κουζίνα και
είναι επιπλωμένο. Τηλ.
6984188137

Μάνδρα Οικισμός ΤΙΤΑΝ Αγ.
Σωτήρα: Ενοικιάζεται μονοκατοικία 100τμ με ηλιακό, θέρμανση, τζάκι, πάρκινγκ.
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6948 911 222 κα Βασιλείου.
(22.9.14)

Ενοικιάζεται πλήρως επιπλωμένο οροφοδιαμέρισμα
90 τμ στη Μάνδρα, πλησίον
της κεντρικής πλατείας, σε
διώροφη οικοδομή, επί οικοπέδου 500 τμ, με κήπο.
Ενοίκιο:450 ευρώ. Είναι σε
άριστη κατάσταση, διαθέτει
αυτόνομη θέρμανση, κλιματισμό και θέση σταθμεύσεως.
Τηλ επικοινωνίας: 2105555391, 6937895583

Ενοικιάζεται στην Ελευσίνα
4αρι διαμέρισμα με αυτόνομη θέρμανση, στην οδό

Κοντούλη , πλησίον Δημοτικού
πάγκινγκ
Τηλ.
2105542610 ( 4.10.14)

Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυγο διαμέρισμα 60 τμ με
ηλιακό,, αυτόνομη θέρμανση,
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 τριώροφη οικοδομή με πιλοτή.
Πωλείται και χωριστά, ήσυχο
σημείο, τιμή ευκαιρίας. Τηλ.
6973315768 (7.5.14)
Πωλείται ελλειπτικό μηχάνημα γυμναστικής μάρκας
PEGASUS σε άριστη κατάσταση, τιμή 250€ Τηλ επικοινωνίας 6946 87 32 48 και
213 040 6488
( 18.2.15)

Πωλείται οικόπεδο
εντός σχεδίου πόλεως Ρουπακίου 400μ². Τιμή 35.000€.
Είκοσι χιλιάδες μετρητά και
1.500€ τον μήνα. Πληροφορίες στο 6977-646768.

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

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

Τελειόφοιτος Μαθηματικού
Αθηνών. Πολυετής πείρα.
Παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού,
Γυμνασίου, Λυκείου. Τηλ:
6974549839 (7.10.14)

Μαθηματικός
Πανεπιστημίου Πατρών παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού-ΓυμνασίουΛυκείου και φοιτητές στην
περιοχήΘριασίου.Ειδικές Τιμές
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. Αποδοχές 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
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 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 περιοχή της Ελευσίνας. Τηλέφωνο
επικοινωνίας:
6971829355 (24.7.14)

Ελληνίδα κυρία, αναζητά εργασία αναλαμβάνοντας τη
φύλαξη & φροντίδα ηλικιωμένων καθώς και τις οικιακές εργασίες σε όλη την περιοχή
της Δυτικής Αττική. Διαθέτει
σχετική προυπηρεσία . Τηλ.
6984459927 (8.7.14)
Κυρια ελληνιδα αναλαμβανει
φυλαξη παιδιων στην περιοχη της Μανδρας .
Τηλεφωνο επικοινωνιας:
6908855698

ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Ι.
ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ.
Αλ. Παναγούλη 5
Ασπρόπυργος. Τηλέφωνα210-5572695,
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@YAHOO.GR (20.5.15)
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ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

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 55465795546930
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ

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

θριάσιο-15

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

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

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

ΙΒΙΣΚΟΣ
Στο κατάστηµά µας θα βρείτε:
α ) Β ότ α ν α ( ι β ί σ κ ο ς , α λ ό η ,
σ π ι ρο υ λ ί ν α , κ λ π )
β ) Α ρ ω μ α τ ι κ ά φ υ τ ά ( μ έ ν τ α , δ υ όσ μ ο ς , ρ ί γ α ν η , κ λ π )
γ ) Α φ εψ ή μ α τ α (τ σ ά ι , χ α μ ο μ ή λ ι , φ α σ κ ό μ η λ ο , κ λ π )
δ ) Μ π α χ α ρι κ ά σ ε μ ε γ ά λ η π ο ι κ ι λ ί α κ ά θ ε ε ί δ ου ς όπ ω ς
κ ά ρ υ , π ι π έ ρ ι, μ ε ί γ μ α τα μ π α χ α ρ ικ ώ ν γ ι α
ξ ε χ ω ρ ισ τ έ ς χ ρή σ ε ι ς κ α ι γ ε ύ σ ε ι ς κ α ι α λ ά τ ι
δ ι α φ ό ρω ν τ ύ π ω ν κ α ι π ρο ε λ ε ύ σ εω ν .
ε ) Τ οπ ικ ά Ε λ λ η ν ι κ ά π ρ ο ϊ όν τ α α π ό δ ι ά φ ορ ε ς π ε ρ ιο χ έ ς τ η ς Ε λ λ ά δ ο ς ό π ω ς μ α σ τ ί χ α Χ ί ο υ , μ έ λ ι ,
κ λ π κ α ι α ν τ ίσ τ ο ι χ α π ρ ο ' ι ' όν τ α .
σ τ ) Κ α λ λ υ ν τ ι κ ά , α φ ρ ό λ ο υ τ ρ α , οδ ο ν τό κ ρ ε μ ε ς , κ λ π . β α σ ισ μ έ ν α σ ε φ υ τι κ ά
π ρ ο ϊό ν τ α όπ ω ς η μ α σ τ ί χ α , η α λ ό η , η
ε λι ά κ .λ .π .
ζ ) Π ο τά π α ρ α δ οσ ι α κ ά γ ι α σ α ς κ α ι
τ ου ς ε ο ρ τ α ζ ομ έ ν ο υ ς φ ί λ ο υ ς σ α ς ό π ω ς ρα κ ί ,
τ σ ίπ ου ρ ο , μ α σ τ ί χ α .
η ) Π α ρ α δ ο σ ι α κ ά χ ε ι ρ ο π οί η τ α ε ίδ η ζ υμ α ρ ι κ ώ ν
κ α τ α σ κ ε υ α σ μ έ ν α μ ε β ι ολ ο γ ι κ ά υ λ κ ά .
θ ) Ζ ε ά λ ε υρ α κ α ι π ρο ' ι' ό ν τ α ζ έ α ς κ α ι
π ο λ λ ά α κ ό μ α π ρ ο' ι ' ό ν τ α .
Ε π ι σ κ ε φ θ ε ί τε μ α ς κ α ι θ α ε κ π λ α γ ε ί τ ε
α π ό τη ν π ο ι κ ι λ ία , τ η ν π οι ό τ η τ α α λ λ ά
κ α ι γ ι α ν α γ νω ρ ί σ ε τ ε τι ς μ ε γ ά λ ε ς
δ υ ν α τ ό τη τε ς τη ς φ ύ σ η ς μ έ σ α α π ό τα
φ υ τι κ ά μ α ς π ρ ο ϊ όν τ α .

Φυλής 8Α Ασπρόπυργος,
Τηλέφωνο: 2105579801

16-θριάσιο
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