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«Βεντέτα» για ναρκωτικά πίσω από
τη δολοφονία δύο αδελφών

Δράστης και θύματα ήταν «φίλοι» και συνήθιζαν να κάνουν χρήση ναρκω-
τικών σε εγκαταλελειμμένο σπίτι κοντά στον καταυλισμό των Άνω Λιοσίων.
Εντόπισαν τον δράστη στη περιοχή Άνω Φούσα Ασπροπύργου

Ηεπαφή τους μετατράπηκε σε σχέση
μίσους, όταν ένα από τα θύματα
πυροβόλησε και τραυμάτισε τον

αδερφό του δράστη.  Από τότε και οι δύο
πλευρές κυκλοφορούσαν οπλισμένοι και
προετοιμασμένοι για μια «τυχαία» συνάν-
τησή τους.

Η ενέδρα

Ο 35χρονος ομογενής από τη Ρωσία, το
μεσημέρι στις 28 Δεκεμβρίου 2014, έστησε
ενέδρα στα δύο αδέρφια, 37 και 30 χρόνων,
ομογενείς από τη Γεωργία, στην ίδια οικοδο-
μή που έκαναν χρήση.

Όταν έφθασαν εκεί με αυτοκίνητο, από τον
1ο όροφο της οικοδομής πυροβόλησε με κυνηγετικό όπλο, χρησιμοποιώντας φυσίγγια για… αγριογούρουνα, τον
30χρονο, που καθόταν στη θέση του οδηγού, με αποτέλεσμα τον ακαριαίο θάνατό του.

Ο 37χρονος αδερφός του θύματος επιχείρησε να καταδιώξει τον 35χρονο δράστη, ο οποίος πρόλαβε και πυροβόλ-
ησε εναντίον του, πλήττοντας θανάσιμα και τον άλλο αδερφό τη στιγμή που ανέβαινε τα σκαλιά της οικοδομής.

Αιτία των θανάσιμων διαφορών, ήταν ένα περιστατικό που είχε συμβεί μερικούς μήνες νωρίτερα, όταν στο ίδιο
σημείο, μετά από έντονη λογομαχία, το 30χρονο θύμα, όταν δέχθηκε από τα αντίπαλα αδέρφια χτύπημα με τσιμεντό-
λιθο στο κεφάλι, έβγαλε πιστόλι και τραυμάτισε τον αδερφό του 35χρονου δολοφόνου.

Μετά τη διπλή δολοφονία
Είναι χαρακτηριστικό πως μετά τη διπλή δολοφονία ένας 32χρονος Ρομά και ένα ακόμη άγνωστο άτομο, άρπαξαν

τα κινητά τηλέφωνα των θυμάτων, τα οποία πούλησαν σε ιδιώτες αντί… 5 ευρώ το καθένα.
Το απόγευμα της περασμένης Τρίτης, οι αστυνομικοί του τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής της Ασφάλειας

Αττικής, εντόπισαν τον δράστη στη περιοχή Άνω Φούσα Ασπροπύργου και τον συνέλαβαν παρά την αντίσταση που
προέβαλε.

Ο 35χρονος ισχυρίστηκε ότι βρισκόταν στον 1ο όροφο της οικοδομής και μόλις είδε τα δύο αντίπαλα αδέρφια να
πλησιάζουν, πήρε μια καραμπίνα που βρήκε εκεί… δίπλα του, ενώ επειδή ήταν υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών
δεν θυμάται τι έκανε και «ίσως» να τους πυροβόλησε.

Στο σπίτι του βρέθηκε ένα παντελόνι παραλλαγής όμοιο με αυτό που φορούσε την ημέρα της διπλής δολοφονίας και
μία κουκούλα, ενώ υποστήριξε ότι αντιστάθηκε στη σύλληψη γιατί δεν… κατάλαβε την ιδιότητά τους

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ο οποίος τον παρέπεμψε για κυρία ανάκρ-
ιση σε Ειδικό Ανακριτή.

Σύλληψη 2 ατόμων για αρπαγή
ανηλίκου και μαστροπεία, στο Χαϊδάρι

Οι αρχές συνέλαβαν στο Χαϊδάρι
μία 35χρονη και έναν 18χρονο
για αρπαγή ανηλίκου, μαστρο-

πεία, sωματική βλάβη και παράβαση του
νόμου περί ναρκωτικών ενώ αναζητείται
και ένας 25χρονος συνεργός τους.

Στις 17 Ιουνίου, η17χρονη ανήλικη
εγκατέλειψε το σπίτι της και έκτοτε αναζ-
ητείτο. Είκοσι ημέρες μετά, συγγενής της
ανήλικης την εντόπισε στην Ομόνοια
εμφανώς κακοποιημένη (με μώλωπες
στο πρόσωπο και στο σώμα) και ενημέρ-
ωσε την μητέρα της.

Από την έρευνα που ακολούθησε
προέκυψε ότι οι δράστες παρείχαν στην
ανήλικη στέγη και τροφή, εν γνώσει τους
ότι είναι ανήλικη και έχει εγκαταλείψει την
κατοικία της χωρίς τη συγκατάθεση των
γονιών της. Επιπλέον, η 35χρονη εξέδιδε
την 17χρονη σε διάφορα ξενοδοχεία της
Αθήνας.

Η συλληφθείσα μαζί με τον καταζ-
ητούμενο 25χρονο σύντροφό της, έκαναν
συστηματικά χρήση ναρκωτικών με την
17χρονη, ενώ αρκετές φορές άσκησαν
βία.

Ο Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Αθη-
νών παρέπεμψε τους συλληφθέντες σε
τακτικό ανακριτή.
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Προσχέδιο απόφασης του Eurogroup με τα μέτρα, στα
οποία δεσμεύεται η Ελλάδα ώστε να δοθεί «πράσινο

φως» για την έναρξη των διαπραγματεύσεων.

Διέρρευσε το μεσημέρι της Κυριακής στο πρακτορείο
Reuters το προσχέδιο απόφασης του Eurogroup με
τα μέτρα, στα οποία δεσμεύεται η Ελλάδα ώστε να

δοθεί «πράσινο φως» για την έναρξη των διαπραγμα-
τεύσεων. Οι υπουργοί Οικονομικών πρόκειται να καταθέ-
σουν στους αρχηγούς των κρατών μελών της Ευρωζώνης
κείμενο - εισήγηση για την Σύνοδο Κορυφής που ακολουθ-
εί το απόγευμα.

Τα μέτρα αυτά δεν θα είναι απλά δεσμευτικά αλλά θα πρέ-
πει να περάσουν άμεσα - αύριο και μεθαύριο-  από το
ελληνικό κοινοβούλιο. Αυτά θα είναι αρκετά ως ένδειξη
δέσμευσης της ελληνικής κυβέρνησης για να ξεκινήσει η
διαπραγμάτευση για το νέο τρίτο πρόγραμμα διάσωσης αξίας άνω των 80 δις. Συγχρόνως υπάρχει και η πληροφορία
ότι μετά την ψήφιση των μέτρων από την ελληνική Βουλή θα ξαναγίνει  Εurogroup που θα δώσει το πράσινο φως για
έναρξη διαπραγμάτευσης.

«Το Eurogroup έλαβε την αίτηση των ελληνικών αρχών για ένα τριετές πρόγραμμα βοήθειας από τον Ευρωπαϊκό
Μηχανισμό Στήριξης και την προσαρτώμενη σε αυτό λίστα δεσμεύσεων, συμπεριλαμβανομένης και ολοκληρωμένης
λίστας προαπαιτουμένων», αναφέρεται στο προσχέδιο απόφασης που επεξεργαζόταν το Eurogroup μέχρι την διακο-
πή των εργασιών του το Σάββατο το βράδυ. Επισημαίνεται παράλληλα ότι «το Eurogroup επαναλαμβάνει για μια
ακόμη φορά την ανάγκη συνεχιζόμενης εμπλοκής (στο πρόγραμμα) του ΔΝΤ». 

Σύμφωνα με το προσχέδιο ζητείται από την Ελλάδα να εφαρμόσει τη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος, συνταξιοδοτική
μεταρρύθμιση ως αντιστάθμισμα των δημοσιονομικών επιπτώσεων που προέκυψαν από την απόφαση του ΣτΕ για
τις συντάξεις το 2012, υλοποίηση φιλόδοξων μεταρρυθμίσεων στο συνταξιοδοτικό, πλήρη υιοθέτηση της «εργαλειοθ-
ήκης του ΟΟΣΑ», άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές, μέτρα για τις περιόδους των εκπτώσεων, απελευθέρωση
ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ, ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ, εκτός αν βρεθούν ισοδύναμα.

Σύμφωνα με το έγγραφο, όπως σημειώνει το Reuters, η Ελλάδα δεσμεύεται ακόμη για αναβαθμισμένο πρόγραμμα
ιδιωτικοποιήσεων και πλήρη εναρμόνιση με τους μεσοπρόθεσμους στόχους για πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του
ΑΕΠ. 

Εκτός από το εν λόγω έγγραφο, σύμφωνα με το Reuters, από τους εταίρους ζητήθηκε ακόμη να περάσει νομοθεσία
από την ελληνική Βουλή για τον ΦΠΑ αλλά και την περεταίρω ανεξαρτητοποίηση της ελληνικής στατιστικής αρχής. 

Σύμφωνα με αξιωματούχο που μίλησε στην «Κ» το τραπέζι του Eurogroup ήταν μάλλον χωρισμένο στα δύο με Γερ-
μανούς και  οι Φιλανδούς να είναι αρνητικοί σε νέο πρόγραμμα διάσωσης χωρίς να μιλάνε ανοιχτά για Grexit αλλά
ζητώντας τόσο δύσκολους όρους που να διασφαλίζουν απόρριψη από την ελληνική πλευρά ενώ καθαρά υπέρ της
Ελλάδας είναι η Κύπρος, η Ιταλία, η Ιρλανδία και πιο μετρημένη η Γαλλία. Ενδεικτικό της δυσκολίας των συζητήσεων
σε επίπεδο Eurogroup ήταν η δήλωση του υπουργείου Οικονομικών της Φινλανδίας Α. Στουμπ που είπε προσερχό-
μενος στην συνάντηση ότι “από το 1-10 ακόμα βρισκόμαστε ακόμα στο 3-4”.

Το  βασικό πρόβλημα παραμένει το θέμα της αξιοπιστίας της ελληνικής κυβέρνησης μετά από έξι μήνες “χαμένους”
όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά μία σειρά από υπουργούς οικονομικών της ευρωζώνης. “Θέλω να δω η ελληνική
κυβέρνηση να περνάει νομοθεσία αύριο στην Βουλή” λέει ακόμα και ο θετικά προσκείμενος ΥΠΟΙΚ της Ιταλία Π. Πάν-
τοαν κατά την είσοδό του στο Eurogroup. Ο Κύπριος υπουργός Οικονομικών  Χ. Γεωργιάδης μίλησε και αυτός για  έξι
χαμένους μήνες και τόνισε ότι “η Ελλάδα χρειάζεται φιλόδοξο μεταρρυθμιστικό σχέδιο” ενώ σύμφωνα με τον ίδιο το
Grexit έχει αποφευχθεί.

Το πρόβλημα στο τραπέζι του Eurogroup βρίσκεται στο θέμα της ομοφωνίας καθώς απαιτείται για να δοθεί η εξου-
σιοδότηση στους θεσμούς και να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις, αυτό που αναζητά τώρα η Ελλάδα. Άρα πρέπει και
οι 19 υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης να συμφωνήσουν καταρχήν για να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις. Στο
τελευταίο στάδιο, αν γίνει διαπραγμάτευση και φτάσουμε στο σημείο εκταμίευσης τότε η ιδρυτική συνθήκη του ESM
προβλέπει τη δυνατότητα διεξαγωγής έκτακτης ψηφοφορίας όπου αν διευκρινιστεί ότι τίθεται θέμα συστημικού ρίσκου
της Ευρωζώνης τότε  δεν απαιτείται ομόφωνη απόφαση, αλλά μπορεί να υπερψηφιστεί και με πλειοψηφία 85%.

Η βαρύτητα ψήφου της κάθε χώρας εξαρτάται από το ποσοστό συνεισφοράς του κεφαλαίου. Σύμφωνα με τα επίσημα
στοιχεία του ESM, στη Φινλανδία αντιστοιχεί στο 1,785% του συνόλου ενώ η Ελλάδα έχει το 2,796% της ψήφου.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
των Περιφερειών στηρίζει

την Ελλάδα

Αποδεκτή από το σύνολο των μελών της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, έγινε η
ομόφωνη απόφαση της Ελληνικής Αντιπροσω-

πείας  στην Επιτροπή,  για στήριξη της Ελλάδας, την
οποία μετέφερε ο επικεφαλής της,  Δ. Καλογερόπουλος.

Το Ελληνικό ζήτημα συζητήθηκε την Τετάρτη στην Ολο-
μέλεια της Επιτροπής των Περιφερειών και αποφ-
ασίστηκε, να σταλεί επιστολή προς τους Προέδρους της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής  κ. Jean-Claude Juncker  και του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κ. D. Tusk.

Τοποθετήσεις από πλευράς της Ελληνικής Αντιπροσω-
πείας στην ΕτΠ, έκαναν οι κ.κ.  Κ. Αγοραστός, Δ. Μπίρμ-
πας και Ι. Σγουρός.

Ο επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας, Δ. Καλο-
γερόπουλος, εξέφρασε την ικανοποίησή του, για την
πρωτοβουλία της Επιτροπής των Περιφερειών να
συζητήσει στην Ολομέλεια της το Ελληνικό Ζήτημα.

Όπως δήλωσε, μιλώντας στην Ολομέλεια της ΕτΠ, «η
Ελληνική Αντιπροσωπεία στο σύνολό της θεωρεί ότι στις
κρίσιμες αυτές στιγμές πρέπει να αναδειχθεί η σοβαρότ-
ητα του μεγάλου αυτού θέματος που αφορά τόσο την
Ελλάδα και τον λαό της όσο και την Ευρωπαϊκή Ένωση,
στην κοινή πορεία  των πολιτών της προς την ευρωπαϊ-
κή ολοκλήρωση».

Σας διαβεβαιώνουμε επίσημα ότι η συντριπτική πλειοψ-
ηφία του ελληνικού λαού επιθυμεί και επιδιώκει τη συμμε-
τοχή της χώρας στην ΟΝΕ και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αυτό εξάλλου εκφράστηκε τόσο από τον Πρωθυπουργό
όσο και από τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων
στην κοινή δήλωση που ακολούθησε στην προχθεσινή
έκτακτη σύγκλιση  του συμβουλίου των αρχηγών υπό τον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Για να υλοποιηθούν αυτές οι επιλογές  απαιτείται η
άμεση κατάληξη σε βιώσιμη  συμφωνία μεταξύ της Ελλά-
δας και των θεσμών. Μια συμφωνία η οποία θα πρέπει
να διασφαλίζει, την άμεση ρευστότητα των τραπεζών και
ό,τι άλλο απαιτείται, προκειμένου να ομαλοποιηθεί η
οικονομική ζωή της  Ελλάδας και παράλληλα να διασφα-
λιστεί η δυνατότητα εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της
απέναντι στα κράτη και τους λαούς της Ευρώπης.

Αυτό απαιτεί την από κοινού διαμόρφωση ολοκληρωμέ-
νου  αναπτυξιακού σχεδίου, την υλοποίηση μεταρρ-
υθμίσεων  που θα συμβάλουν στην παραγωγική ανα-
συγκρότηση της ελληνικής οικονομίας καθώς επίσης και
την αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους  ώστε  να βρε-
θεί ο πιο πρόσφορος τρόπος για την ορθή διαχείρισή
του.

Η Επιτροπή των Περιφερειών, εκφραστής των τοπικών
κοινωνιών της Ευρώπης που έχει ως βασική  πολιτική
της  την εδαφική και κοινωνική συνοχή, πρέπει να συμβά-
λει με κάθε δυνατό τρόπο ώστε να επιτευχθούν οι παρα-
πάνω κρίσιμοι στόχοι που αφορούν την Ελλάδα και την
Ευρώπη.

Το οφείλουμε στην κοινή μας ιστορία, στον κοινό πολιτι-
σμό και στους εμπνευστές της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί
η Ελλάδα και η Ευρώπη πρέπει να συνεχίσουν να είναι
έννοιες ταυτόσημες.

Δήλωση  Προέδρου ΚΕΔΕ Γιώργου Πατούλη

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γιώργος Πατούλης, χαιρετίζον-
τας τη στήριξη της Επιτροπής των Περιφερειών, προς
την Ελλάδα, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

“Χαιρετίζω τη στήριξη της Επιτροπής των Περιφερειών
και τη θεωρώ ένα σημαντικό βήμα για την προσπάθεια
που κάνει η χώρα να παραμείνει στον κεντρικό πυρήνα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η  στάση της, αποτελεί σημαν-
τική στήριξη  και  στην πρωτοβουλία που έχει αναλάβει
ήδη η Τοπική Αυτοδιοίκηση όλο το προηγούμενο διά-
στημα. Η  εθνική προσπάθεια συνεχίζεται”.
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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 παι-
δικούς 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 χρονι-
κής διάρκειας. Αυτό καθορίζει και συνιστά το σεβασμό των
εμπλεκομένων μελών.

Ευχαριστούμε πολύ
Από το γραφείο των παιδικών σταθμών

Κουτσούμπας: Το τρίτο μνημό-
νιο φέρνει σκληρότερα μέτρα

«Προβλέπονται
πιο σκληρά
μέτρα με το

μνημόνιο 3 που υπο-
γράφει αυτές τις ώρες
η κυβέρνηση, με τη
συνηγορία και τη
συμπαράσταση όλων
των υπόλοιπων
αστικών κομμάτων
της Βουλής» δήλωσε
την Κυριακή ο γενικός
γραμματέας της ΚΕ
του ΚΚΕ.

«Αυτό θα σημάνει
νέα βάρβαρα μέτρα
για το λαό μας σε όλους τους τομείς» προειδοποίησε ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

Τόνισε ότι ο λαός «πρέπει δυναμικά στους δρόμους του αγώνα, μέσα στους χώρους
δουλειάς, έξω απ' αυτούς, να αντιμετωπίσει μέσα από επιτροπές αγώνα, με τα συνδι-
κάτα, με οργάνωση της πάλης του τη νέα κατακόρυφη μείωση του λαϊκού εισοδήματος,
των μισθών, των συντάξεων, τη νέα φοροκαταιγίδα και μια σειρά άλλα αντιλαϊκά μέτρα».

Όσα έχει κάνει ο δήμος Αχαρνών για
την αντιπυρική περίοδο.Η εισήγηση

του αντιδημάρχου Αναστ.Χίου

Μολονότι δεν ήταν στα πρώτα θέματα
της ημερήσιας διάταξης, αν και
ιδιαίτερης βαρύτητας λόγω θέρους,

η εισήγηση του αντιδημάρχου και καθ ΄ύλην
αρμόδιου για την Πολιτική Προστασία Ανα-
στάσιου Χίου περιείχε την ουσία όλων όσων
έχουν γίνει, αυτούς τους μήνες, για την αντιπ-
υρική περίοδο.

Στην ομιλία του στο δημοτικό συμβούλιο ο
κ. Χίος αναφέρθηκε εκτενώς στις δράσεις και
στις συναντήσεις που έλαβαν χώρα το προη-
γούμενο διάστημα,τονίζοντας ότι ο  δήμος έχει
διανείμει χιλιάδες ενημερωτικά έντυπα σε
σχολεία, δημόσιες υπηρεσίες κλπ για να
ενημερωθούν οι πολίτες, οι  υπάλληλοι της
πολιτικής προστασίας και των υπηρεσιών του
δήμου συνεχίζουν τον καθαρισμό των οικοπέ-
δων από τα χόρτα όπως και από τα μπάζα,
ενώ συμμετείχαν και σε ασκήσεις ετοιμότητας.

Η ομιλία του:

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας και Εθελοντισμού
της ΠΕΔΑ και Δήμαρχος Πεντέλης, κος Δημήτρης Στεργίου, συγκάλεσε το 2ο Συμβούλιο
της Επιτροπής , την Πέμπτη 16 Απριλίου με θέμα: «Λειτουργία Πολιτικής Προστασίας
στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών στο επίπεδο του Δήμου». Στο συμβούλιο παρέστη η
πλειονότητα των υπευθύνων της Πολιτικής Προστασίας των Δήμων της Αττικής, ενόψει
και της έναρξης της αντιπυρικής περιόδου την 1η Μαϊου 2015.

Στις 5 Μαρτίου 2015, συγκλήθηκε το 1ο Συμβούλιο της Επιτροπής Π.Ε.Δ.Α (Περιφε-
ρειακή ΄Ενωση Δήμων Αττικής), για θέματα που αφορούν την Πολιτική Προστασία σε
κάθε Δήμο καθώς και τη λειτουργία της.

Στις 6 Απριλίου 2015, συγκλήθηκε το Συντονιστικό ΄Οργανο Πολιτικής Προστασίας
της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής με Πρόεδρο τον Αντιπεριφερειάρχη κο
Πέτρο Φιλίππου και θέματα:Απολογισμός χειμερινής περιόδου 2014-2015,Σχεδιασμός
και Δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων, λόγω των δασικών
πυρκαγιών 2015,Εφαρμογή του μέτρου απαγόρευσης κυκλοφορίας οχημάτων κατά την
καλοκαιρινή περίοδο.

Στις 20 Μαϊου 2015 , πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία,  η μεγάλη άσκηση
«Διά πυρός 2015» της Πυροσβεστικής, στο Βόρειο Τμήμα του Δήμου Αχαρνών στη
θέση Θέα Πάρνηθας. Σκοπός της άσκησης ήταν, η προετοιμασία και ετοιμότητα του
προσωπικού της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Αττικής (ΠΕ.ΠΥ.Δ), στην
Εφαρμογή του Σχεδίου Αντιμετώπισης των Δασικών πυρκαγιών έτους 2015.

Ο Δήμος Αχαρνών, ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση και  συμμετείχε στην άσκηση
«Διά πυρός 2015» με παρουσία προσωπικού και οχημάτων της Πολιτικής Προστασίας
του Δήμου.

Τέλος, στις 27 Μαϊου 2015 , συγκλήθηκε το Τοπικό Συντονιστικό ΄Οργανο Πολιτικής
Προστασίας στον Δήμο Αχαρνών, προκειμένου να γίνει συζήτηση για τον απολογισμό
της χειμερινής περιόδου, καθώς και τη λήψη μέτρων πρόληψης και ετοιμότητας, για την
αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών που ενδέχεται να εκδηλωθούν κατά τη φετινή
θερινή περίοδο. Ο Δήμος Αχαρνών ανταποκρινόμενος στις υποχρεώσεις του, οι οποίες
ορίζονται από τον Καλλικράτη, συγκάλεσε –για πρώτη φορά-Τοπικό Συντονιστικό όργα-
νο
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Από 6 Ιουλίου η διάθ-
εση 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

Συνέντευξη της Περιφερειάρχη Αττικής στο Σπίγκελ

«Τυχόν έξοδος από την ευρωζώνη θα
ήταν καταστροφική για όλους»

Συνέντευξη στο γερμανικό περιοδικό Σπίγκελ και τους δημοσιο-
γράφους Manfred Ertel και Katrin Kuntz, έδωσε η Περιφερει-
άρχης Αττικής, Ρένα Δούρου, υπογραμμίζοντας:  «Το μόνο που

ζητώ είναι να καταλάβουν επιτέλους ότι το σύμφωνο σταθερότητας δεν
λειτουργεί εδώ και χρόνια, για κανένα». 

«Στην Ευρώπη χρειαζόμαστε κανόνες, καθώς κι ένα κοινό πολιτικό και
οικονομικό πλαίσιο. Αυτό που δεν χρειαζόμαστε είναι ένα πρόεδρο του
Ευρωκοινοβουλίου ο οποίος να παρεμβαίνει προσωπικά στην ψηφοφο-
ρία στην Ελλάδα ή ένα πρόεδρο της Κομισιόν ο οποίος κάνει υποδείξεις,
στηρίζοντάς τις μάλιστα σε αναλήθειες» λέει η Ρένα Δούρου.

Στη συνέντευξη η περιφερειάρχης τονίζει μεταξύ άλλων:
• Εμείς αναζητούμε απαντήσεις στο ευρωπαϊκό δίλημμα όχι

μόνο τους πέντε τελευταίους μήνες, αλλά τα πέντε τελευταία χρόνια. Δεν
έχουμε λύση για την κρίση στην Ουκρανία, έχουμε την κρίση στη Συρία
να μαίνεται στην ευρύτερη γειτονιά μας, δεν έχουμε κοινή μεταναστευτι-
κή πολιτική – τσακωνόμαστε όμως για μια κοινή οικονομική πολιτική και
για μια νέα αναπτυξιακή στρατηγική για την Ε.Ε. Σε αυτό το σημείο δεν
θέλω να μιλήσω για το όποιο κλίμα. Και το βρίσκω πραγματικά εκνευρ-
ιστικό μέσα σε μια τόσο δύσκολη κατάσταση να πρέπει να κάθομαι να
ερμηνεύω το κλίμα ανάμεσα στον Σόιμπλε και στον Βαρουφάκη.

• Μετά το δημοψήφισμα ζούμε ένα πραγματικό κλυδωνισμό. Το
«Όχι» των Ελλήνων έχει συνέπειες στα ΜΜΕ, στο πολιτικό κατεστημέ-
νο, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέχρι στιγμής, δεν έχω την
αίσθηση ότι έχει κάποιος τη σωστή απάντηση 

για το μπέρδεμα που ζούμε τώρα. Έχουμε τώρα μαζί την τελευταία
ίσως ευκαιρία να κάνουμε την Ευρώπη να αλλάξει την πορεία εξαιτίας
της οποίας υποφέρουν τόσο οι άνθρωποι της γενιάς μου όσο και οι νέοι.
Είναι δύσκολο να εξηγήσεις ένα ναι στο πρόγραμμα λιτότητας σε 20αρηδες Έλληνες, Ισπανούς ή Πορτογάλους, όταν
έχουν εδώ και πέντε χρόνια ένα άνεργο πατέρα στο σπίτι.

• Χρειαζόμαστε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη στην Ελλάδα. Δεν θα βρούμε καμία λύση αν το
σχέδιο για την πατρίδα μου είναι να φτάσουν οι συντάξεις σε επίπεδα Κροατίας ή άλλων βαλκανικών χωρών ή να μας
πετάξουν έξω. Δεν γίνεται να έχεις στην ΕΕ τη Ρουμανία ή τη Βουλγαρία, να διαπραγματεύεσαι εδώ και χρόνια με την
Τουρκία και να σπρώχνεις την Ελλάδα σε έξοδο από την ευρωπαϊκή οικογένεια.

• Αν το Σχέδιο Β είναι το Grexit, είναι ένα σχέδιο που δεν χρειάζεται κανένας, ούτε εμείς οι Έλληνες ούτε η
Ευρώπη. Δεν χρειαζόμαστε νέες νησίδες στα Βαλκάνια. Τυχόν έξοδος από την ευρωζώνη, δεν έχει σημασία ποιας
χώρας, θα ήταν καταστροφική για όλους.  

• Οι εταίροι μας και η αντιπολίτευση δικαίως απαιτούν τέτοια μέτρα, έστω κι αν επί 40 χρόνια δεν έγινε τίποτα
προς αυτή την κατεύθυνση. Επιρρίπτουν την ευθύνη μόνο σε αυτή την κυβέρνηση. Αλλά, μπορεί κανείς πραγματικά
να αναμένει σοβαρά αποτελέσματα στο κυνήγι του μαύρου χρήματος και της φοροδιαφυγής, από τη στιγμή που η
κυβέρνηση έχει επικεντρωθεί με όλες της τις δυνάμεις στη διαπραγμάτευση με τις Βρυξέλλες; 

• Ρισκάραμε πολλά σε πολιτικό επίπεδο και πολλοί προειδοποίησαν τον Τσίπρα ότι παίζει με την κοινωνική
συνοχή. Πριν το δημοψήφισμα έγινε χάος, αρχικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο εν συνεχεία μεταφέρθη-
κε στις τηλεοπτικές οθόνες. Ένας ξένος θα μπορούσε να αποκομίσει την εντύπωση ότι επίκειται εμφύλιος πόλεμος.
Ακολούθησε όμως η ψηφοφορία και δεν υπήρξε καμία αναστάτωση ούτε ταραχές. Εγώ μάλιστα δεν έζησα καν τσα-
κωμούς στις ουρές μπροστά από τα μηχανήματα αυτόματης ανάληψης. Οι Έλληνες αντιμετωπίζουν την κατάσταση
πολύ πιο χαλαρά από τις περισσότερους δημοσιογράφους και πολιτικούς. Αυτό είναι ένα σημαντικό σημάδι για το μέλ-
λον.

• (Αναφορικά με την Περιφέρεια Αττικής) Προσπαθούμε να κάνουμε τη δουλειά μας κι έχουμε κι επιπλέον
δυσκολίες. Είναι όμως πολύ απλοϊκό να χαρακτηρίζεις μια κυβέρνηση της ριζοσπαστικής αριστεράς απλά ηλίθιους ή
περιθωριακούς που δεν έχουν τις σωστές απαντήσεις. Σκεφτείτε ότι ύστερα από πέντε χρόνια λιτότητας αντιμε-
τωπίζουμε έλλειψη προσωπικού στις υπηρεσίες. 

Ολοκλήρωση της
δράσης "ΔΩΡΕΑΝ

ΤΕΣΤ ΠΑΠ" στο Δήμο
Χαϊδαρίου 

ΟΔήμος Χαϊδαρίου σε συνεργασία με την ομάδα
ΜΑΙΩΝ-ΜΑΙΕΥΤΩΝ «Εθελοντική Μαιευτική»,
που υποστηρίζεται από το Σ.Ε.Μ.Μ.Α. (Σύλλο-

γος Επιστημόνων Μαιών και Μαιευτών Αθήνας), καθώς
και με την πολύτιμη βοήθεια του Εργαστηρίου Κυτταρο-
λογίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου “Αττικόν, που

πρόσφερε το εργαστηριακό υλικό αλλά και την μετέπειτα
επεξεργασία του, διοργάνωσε και πρόσφερε «ΔΩΡΕΑΝ
ΤΕΣΤ ΠΑΠ» για τις γυναίκες του Δήμου.

Για 5 ημέρες (από 22/6/2015 έως 26/6/2015), στο
Νοσοκομείο Αγία Βαρβάρα (πρώην Λοιμωδών) και ώρες
από τις 8:00 έως και τις 15:00, τα μέλη της ομάδας «Εθε-
λοντική Μαιευτική», προσέφεραν εθελοντικά τις μαιευτι-
κές υπηρεσίες τους στις γυναίκες του Δήμου μας.

Οι υπηρεσίες αυτές περιλάμβαναν:
• Ενημέρωση των γυναικών για την προαγωγή και

πρόληψη της Υγείας (τονίζοντας πόσο  σημαντικός είναι
ο ετήσιος έλεγχος)

• Συμβουλευτική Οικογενειακού Προγραμματισμού
(αντισύλληψη κλπ) μέσα από τον ρόλο της Μαίας που
έχει στην κοινότητα.

• Εκπαίδευση των γυναικών για την αυτοεξέταση
μαστού και την βασική γυναικεία ανατομία.

• Ενδελεχή ενημέρωση σε κάθε γυναίκα ανάλογα με
την ηλικία της και το ιστορικό της.

• Εκτέλεση του τεστ Παπανικολάου
• Εκτέλεση της γυναικολογικής εξέτασης
• Εκτέλεση κλινικής εξέτασης μαστού και παραπομπή

όπου κρίθηκε αναγκαίο
Συνολικά εξυπηρετήθηκαν 140 γυναίκες κάθε ηλικίας.
Ο Δήμαρχος ευχαριστεί όλα τα μέλη της ομάδας «Εθε-

λοντικής Μαιευτικής» για την πολύτιμη προσφορά τους
στην κοινότητα, καθώς και όλους τους φορείς που συνε-
ργάστηκαν για τον σκοπό αυτό. Ιδιαίτερα ευχαριστεί το
προσωπικό του Νοσοκομείου Αγ. Βαρβάρα για την φιλο-
ξενία της δράσης και για την άριστη συνεργασία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την ενημέρωση των γυναικών που
έλαβαν μέρος στη δράση θα πραγματοποιηθεί ενημέρω-
ση από την ομάδα για τα αποτελέσματα σε ημερομηνία
και ώρα που θα οριστεί μετά την ολοκλήρωση έλεγχου
όλων των δειγμάτων. Θα αποσταλεί ταχυδρομικά
ενημέρωση αλλά και θα αναρτηθεί στο site του Δήμου και
της ομάδας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ 
http://volunteermidwiferyhellas.blogspot.gr/
volunteermidwiferyhellas.gmail.com
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«Σινεμά ο Παράδεισος» στη Γλυφάδα

Συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία το πρό-
γραμμα κινηματογραφικών προβολών
σε υπαίθριους χώρους από το Δήμο

Γλυφάδας. Από τα τέλη Ιουνίου μέχρι και τις
αρχές Αυγούστου, γνωστές ταινίες του ελληνι-
κού και παγκόσμιου σινεμά προβάλλονται σε
πλατείες και άλλους δημοτικούς χώρους, με
την είσοδο να είναι ελεύθερη για όλους.

Η μεγάλη κινηματογραφική γιορτή, με τον
τίτλο «Σινεμά ο Παράδεισος», προσφέρει ένα
δροσερό κινηματογραφικό δίμηνο στους δημό-
τες, τους κατοίκους, αλλά και τους επισκέπτες
της πόλης. Στις μεγάλες πλατείες της Γλυφά-
δας, αλλά και στη μαρίνα της πόλης, δίπλα στο
κύμα, ο Δήμος προσκαλεί το κοινό σε βραδιές
κινηματογραφικών προβολών για όλες τις
ηλικίες και όλα τα γούστα. 

Ο Δήμαρχος Γλυφάδας, Γιώργος Παπανικολάου, ευχαρίστησε τους πολίτες που έχουν αγκαλιάσει και αυτή την πρω-
τοβουλία της δημοτικής αρχής. «Στηρίζουμε και ενισχύουμε έμπρακτα τον πολιτισμό και προσφέρουμε μια διέξοδο
διασκέδασης και ‘διαφυγής’ στους πολίτες, που ειδικά αυτή την περίοδο οι περισσότεροι την έχουν ανάγκη», τόνισε ο
κ. Παπανικολάου.  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Συνεδρίαση 24η
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Συζήτηση επερώτησης της παράταξης «Αντικαπιταλι-

στική Ανατροπή στην Αττική» με θέμα: «Σχετικά με τις
αποκαλύψεις του περιοδικού UNFOLLOW για τη διαδι-
κασία σύναψης σύμβασης της Περιφέρειας Αττικής με
την αμαρτωλή Siemens». 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλον-

τικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο «Υπόγειος
Σταθμός Αυτοκινήτων του ΟΛΠ στην Πλατεία Καραϊ-
σκάκη (Πειραιάς)», μεταξύ των οδών Αριστείδου και
Άστιγγος, στην Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά, της Περ-
ιφέρειας Αττικής.

(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Α. Αναγνω-
στόπουλος)

2. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλον-
τικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του υφιστάμενου Κομβικού
Σταθμού κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας VODAFONE-
ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ., ο οποίος είναι εγκατεστημένος επί
κτιρίου, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Μακρυγιάννη 88
(πρώην προέκταση Αγ. Άννης), στη Δημοτική Eνότητα
Αγίου Ιωάννη Ρέντη, του Δήμου Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη
Ρέντη, Περιφερειακή Ενότητα Πειραιώς, Περιφέρειας
Αττικής (κωδικός:1002004 ΑΘΗΝΑ ΜΤΧ).

(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Α. Αναγ-
νωστόπουλος)

3. Έγκριση εγκατάστασης και λειτουργίας νέου
κόμβου φωτεινής σηματοδότησης στον κόμβο Λ. Ελ.
Βενιζέλου – Ασκληπιού στο Δήμο Καλλιθέας.

(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κα Β. Λάσκαρη -
Κρασοπούλου)

4. Καθορισμός  χρονικών διαστημάτων για κατάθ-
εση δικαιολογητικών ανανέωσης επαγγελματικών αδειών
επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών, αρμοδιότητας
Περιφέρειας Αττικής.

(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Σ. Κορ-
οβέσης) 

5. Παράταση λειτουργίας της λαϊκής αγοράς
Υμηττού στην οδό Π.Ικονίου ημέρα Πέμπτη (Δ΄ Αθηνών)
λόγω έργων. 

(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Σ. Κορ-
οβέσης) 

6. Ίδρυση & λειτουργία λαϊκών αγορών Πόρου,
Ημέρα Δευτέρα & Παρασκευή.

(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Σ. Κορ-
οβέσης) 

7. Χωροθέτηση της λαϊκής αγοράς Άνω Λιούμη
στο Αιγάλεω (Β’ Πειραιά).

(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Σ. Κορ-
οβέσης) 

8. Χωροθέτηση της λαϊκής αγοράς Βούλας, ημέρα
Πέμπτη (Α’ Αθηνών).

(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Σ. Κορ-
οβέσης) 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑ Σ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ                           

Θέμα: «Πρόσκληση σε συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου». 

Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 67 του Ν.
3852/2010 καλείστε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημο-
τικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνε-
δριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Μάνδρας την
Τρίτη 14.7.2015 και ώρα 20:30 για συζήτηση και λήψη
απόφασης  στα παρακάτω θέματα:  

1. Εκ νέου υποβολή πρότασης του Δήμου Μάνδρας-
Ειδυλλίας προς το Υπουργείο Εσωτερικών για μετονο-
μασία του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας σε Δήμο «Μάνδρ-
αςΕιδυλλίας - Ερυθρών». 2. Λήψη απόφασης για παρ-
αχώρηση της χρήσης του 2ου Παιδικού Σταθμού της ΔΕ
Μάνδρας στο ΝΠΔΔ Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής
Αλληλεγγύης Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας. 3. Χορήγηση
αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου έτους 2015.     

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ    

ΛΙΩΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   

ΔΗΜΟΣ   ΕΛΕΥΣΙΝAΣ
«Πρόσκληση στην  22η  Συνεδρία-

ση του Δημοτικού Συμβουλίου»

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του
Ν. 3463/06  με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός
Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10

καλείστε την Τρίτη  14  Ιουλίου 2015 και ώρα  8:30 μ.μ.
στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου
για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στο μονα-
δικό θέμα της ημερήσιας διάταξης :

1. Εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων στην
πρόταση της Πολεοδομικής μελέτης επέκτασης του εγκε-
κριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου περιοχής Καλυμπάκι –
περιοχής κατοικίας και ΒΙΠΑ- ΒΙΟΠΑ προς εξυγίανση και
επικύρωση των οριογραμμών του συναρτόμενου ρέμα-
τος Σαρανταπόταμου, όπως διαμορφώθηκε μετά την
εισήγηση της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του
ΥΠΕΚΑ και την γνωμοδότηση του ΚΕΣΥΠΟΘΑ.

2. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλα-
βής του έργου: «Συντήρηση Οδών της πόλης».

3. Λήψη απόφασης για την αποζημίωση ιδιοκ-
τησίας 0101001 (Καρυτινός Παναγιώτης του Γεωργίου)
κατ’ εφαρμογή της κυρωμένης 2/2010 πράξης εφαρμο-
γής της περιοχής «Αεροδρόμιο» Ελευσίνας.

4. Έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου περί
χρηματοδότησης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου
Ελευσίνας από τον Δήμο μας μηνός Μαΐου 2015 του Ετή-
σιου Προγράμματος Δράσης.

5. Έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου περί
χρηματοδότησης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου
Ελευσίνας από τον Δήμο μας μηνός Ιουνίου 2015 του
Ετήσιου Προγράμματος Δράσης.

6. Έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου επί της
ψηφισθείσης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικο-
νομικού έτους 2015 της Κοινωφελούς Επιχείρησης
Δήμου Ελευσίνας. 

7. Έγκριση του Ταμειακού Απολογισμού οικονομι-
κού  έτους 2014.

8. Λήψη απόφασης για την οικονομική ενίσχυση
της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης για την ετήσια συνδρομή σύνδεσης με το
Κέντρο Λήψης Σημάτων ( Συναγερμοί Σχολείων).

9. Λήψη απόφασης για την οικονομική ενίσχυση
της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης για την εκτέλεση εργασιών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΗΣ  Κ.  ΑΓΡΙΜΑΚΗΣ



Δευτέρα 13 Ιουλίου 2015 θριάσιο-7

Η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος παρέχει
χρήσιμες συμβουλές σε γονείς και παιδιά σχετικά με τη
χρήση του διαδικτύου κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, η
χρήση του διαδικτύου, τόσο μέσω
υπολογιστών, όσο και μέσω έξυπνων

συσκευών (κινητών τηλεφώνων και tablets)
αυξάνεται ραγδαία. 

Στο πλαίσιο αυτό, η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκ-
τρονικού Εγκλήματος, προκειμένου να προ-
στατεύσει τους γονείς και τα παιδιά κατά τη
διάρκεια των καλοκαιρινών αποδράσεων,
ελαχιστοποιώντας τα περιστατικά κακόβουλης
χρήσης του διαδικτύου, συνιστά τα ακόλουθα:

• Βάλτε τα απαραίτητα όρια στη χρήση
του διαδικτύου. Η αλόγιστη χρήση μπορεί να
επιφέρει πολλά προβλήματα, όπως διατροφι-
κές διαταραχές, διαταραχές ύπνου και πονοκε-
φάλους. 

• Μην παραμελείτε τις δραστηριότητες
σας και τον κοινωνικό σας περίγυρο για χάρη του διαδικτύου. Θυμηθείτε ότι ο προτεινόμενος καθημερινός χρόνος στο
διαδίκτυο δε θα πρέπει να ξεπερνάει τη μία (1) ώρα και τριάντα (30) λεπτά.

• Δώστε κίνητρα στα παιδιά να ασχολούνται με νέες δραστηριότητες και χόμπι, που δεν περιλαμβάνουν το
διαδίκτυο και ενθαρρύνουν τις κοινωνικές τους αλληλεπιδράσεις. Η συμμετοχή των παιδιών σε καλλιτεχνικές, αθλητι-
κές και πολιτιστικές δραστηριότητες θα βοηθήσει στην υιοθέτηση ενός ισορροπημένου και δημιουργικού τρόπου ζωής.

• Μην εμπιστεύεστε τα στοιχεία που δηλώνει κάποιος κατά τη διάρκεια συνομιλίας σε chat room. Το όνομα, η
ηλικία, ακόμη και οι φωτογραφίες που ενδεχομένως σας στείλει μπορεί να μην είναι αληθινά.

• Όταν σας προσεγγίζει κάποιος χρήστης σε ένα chat room, ο οποίος παρουσιάζεται σαν φίλος ή γνωστός σας,
επικοινωνήστε τηλεφωνικά μαζί του και ρωτήστε αν είναι όντως ο ίδιος.

• Μη δέχεστε να στείλετε φωτογραφίες σας ή να ενεργοποιήσετε την κάμερα του υπολογιστή σας κατά τη διάρ-
κεια συνομιλίας με αγνώστους. Μπορεί να χρησιμοποιήσουν το υλικό αυτό εν αγνοία σας.

• Αν μία συνομιλία σας κάνει να αισθανθείτε άβολα, μπορείτε να τη σταματήσετε με το πάτημα ενός πλήκτρου.
• Μη χρησιμοποιείτε τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ως ημερολόγιο. Το προφίλ σας δεν είναι απαραίτητο να

περιέχει όλες τις πληροφορίες για την καθημερινή σας δραστηριότητα.
• Ελέγξτε τις ρυθμίσεις ασφαλείας και απορρήτου για το προφίλ σας. Ρυθμίστε τις έτσι ώστε οι πληροφορίες

σας να είναι ορατές μόνο στους φίλους σας.
• Μην επιτρέπετε σε εφαρμογές (applications) που δε γνωρίζετε να δημοσιεύουν σχόλια στο λογαριασμό σας

ή να χρησιμοποιούν τα στοιχεία του λογαριασμού σας, πέρα από το ονοματεπώνυμό σας, εάν δεν είναι απολύτως
απαραίτητο για την παρεχόμενη υπηρεσία. 

• Πριν δημοσιεύσετε μια πληροφορία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σκεφτείτε ότι δε σβήνεται ποτέ από το
διαδίκτυο. Μήπως θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τη μελλοντική σας ζωή;

• Εάν αντιληφθείς ότι κάποιος προσπαθεί σε εκφοβίσει στο διαδίκτυο, ανέφερε τον εκφοβισμό στους γονείς
σου. Μη μείνεις σιωπηλός!

• Η απάντηση με τον ίδιο τρόπο δεν είναι λύση! Μην απαντάτε σε περίπτωση που κάποιος σας συμπεριφερ-
θεί άσχημα στο Διαδίκτυο. Κάτι τέτοιο μπορεί να κάνει τα πράγματα χειρότερα! 

Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να καλέστε τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Μη φοβηθείτε - Δεν είστε
μόνοι! 

Διερεύνηση απάτης από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλή-
ματος, που αφορούσε στην εγκατάσταση απατηλού λογισμικού σε

τερματικά εταιρείας  ηλεκτρονικών συναλλαγών

Τα τερματικά λειτουργούσαν σε κατάστημα εταιρείας ενοικίασης αυτοκινήτων και αποτέλεσμα ήταν η απατηλή
χρέωση πιστωτικών καρτών πελατών

Από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος εκδηλώθηκαν άμεσα όλες οι απαραίτητες ενέργειες, για τη
συγκέντρωση του προανακριτικού υλικού και την ενημέρωση των Εισαγγελικών Αρχών

Η εταιρεία ηλεκτρονικών συναλλαγών δεσμεύτηκε για την οικονομική αποκατάσταση (186) ζημιωθέντων πελατών,
των οποίων απατηλά χρησιμοποιήθηκε η πιστωτική τους κάρτα

Από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας σχηματίστηκε δικογραφία τακτικής
διαδικασίας, που αφορούσε στην εγκατάσταση ειδικού λογισμικού σε τερματικά χρέωσης πιστωτικών καρτών, που λει-
τουργούσαν σε κατάστημα  εταιρείας ενοικίασης αυτοκινήτων. Αποτέλεσμα ήταν η απατηλή χρέωση  τραπεζικών
καρτών πελατών της εταιρείας.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε, τον Ιούνιο του 2015, εγκαταστάθηκε πιλοτικά από εταιρεία ηλεκτρονικών συναλλαγών
σε τέσσερα τερματικά χρέωσης πιστωτικών καρτών της εταιρείας ενοικίασης αυτοκινήτων ειδικό λογισμικό, το οποίο
επέτρεπε την παράλληλη σύνδεση των τερματικών με υπολογιστή της εν λόγω εταιρείας.

Κατά την ψηφιακή έρευνα διαπιστώθηκε ότι το εν λόγω ειδικό λογισμικό χρέωνε άλλον ιδιοκτήτη κάρτας από αυτόν
που έπρεπε να χρεωθεί, παρά το γεγονός ότι είχε τοποθετηθεί η πιστωτική κάρτα του οφειλέτη στο τερματικό χρέω-
σης.                                                                         

Οι απατηλές χρεώσεις διαπιστώθηκαν από πελάτες της εταιρείας ενοικίασης αυτοκινήτων. Επιπλέον, από έρευνα
που έγινε σε όλες τις πραγματοποιηθείσες συναλλαγές προέκυψε ότι είχαν πραγματοποιηθεί συνολικά 186 απατηλές
συναλλαγές σε πελάτες της εταιρείας ενοικίασης αυτοκινήτων, η αξία των οποίων ανερχόταν σε εκατοντάδες χιλιάδες
ευρώ. 

Η συγκεκριμένη ηλεκτρονική και δικτυακή κίνηση των ψηφιακών δεδομένων είναι υπό διερεύνηση από εξειδικευμέ-
νους Αξιωματικούς της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και των Εγκληματολογικών Εργαστηρίων για να διαπιστωθ-
ούν τυχόν εμπλεκόμενοι στην εν λόγω δικτυακή εφαρμογή και να διακριβωθούν τυχόν ποινικές ευθύνες στην εν λόγω
απάτη.

Η οικονομική ζημιά των προαναφερόμενων πελατών θα αποκατασταθεί σύμφωνα με δέσμευση της εταιρείας ηλεκ-
τρονικών συναλλαγών μετά τον τελικό εντοπισμό της. 

Το προανακριτικό υλικό που συγκεντρώθηκε υποβλήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

Η Αντιπεριφέρεια Δυτι-
κής Αττικής ευχαριστεί

την διοίκηση των ΕΛ-ΠΕ

ΗΑντιπεριφέρεια Δυτικής Αττικής, αδυνατώντας
εξ’ αιτίας της τραπεζικής αργίας να εξασφαλίσει
καύσιμα, ευχαριστεί την διοίκηση των ΕΛ-ΠΕ

που ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημα για παροχή πετρ-
ελαίου κίνησης. 

Το πετρέλαιο διατέθηκε αποκλειστικά για την κίνηση

δυο φορτωτών της Αντιπεριφέρειας και μιας υδροφόρας
του Δήμου Ασπροπύργου.

Τα οχήματα αυτά εργάζονται για τον περιορισμό της
εκπεμπόμενης από πολλές μικρές εστίες κάπνας, προε-
ρχόμενης από την πυρκαγιά της 6ης Ιουνίου στο ΚΔΑΥ
Ασπρόπυργου, έχοντας δημιουργήσει σε κατοίκους και
εργαζόμενους της γύρω περιοχής μια αφόρητη αλλά και
επικίνδυνη για την υγεία τους κατάσταση.    

Αγρίνιο: Λαθραίος καπ-
νός και δενδρύλλια κάν-
ναβης τους οδήγησαν

στον εισαγγελέα

Συλλήψεις στις Παπαδάτες Αγρινίου για κατοχή
λαθραίου καπνού και καλλιέργεια δενδρυλλίων
κάνναβης

Τρία άτομα συνελήφθησαν στην κοινότητα Παπαδάτες
Αγρινίου για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης, καθώς
και για παραγωγή, διακίνηση και κατοχή λαθραίου καπ-
νού. Πρόκειται για δύο Έλληνες, ηλικίας 57 και 53 ετών
και έναν 35χρονο υπήκοο Αλβανίας.

Οι αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών Αγρινίου βρή-
καν 95 δενδρύλλια κάνναβης, τέσσερις τόνους φύλλων
καπνού, 34 κιλά επεξεργασμένου λαθραίου καπνού και
μία μηχανή κοπής φύλλων καπνού.

Ειδικότερα, αστυνομικοί του τμήματος Δίωξης Ναρκω-
τικών, αξιοποιώντας στοιχεία που προέκυψαν έπειτα από
έρευνα, εντόπισαν σε δύσβατη δασική περιοχή, στις
Παπαδάτες, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, φυτεία δεν-
δρυλλίων κάνναβης, που καλλιεργούσε ο 53χρονος με
τον 35χρονο και περιείχε 92 δενδρύλλια κάνναβης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, από την προανάκριση
προέκυψε ότι ο 35χρονος καλλιεργούσε τα δενδρύλλια
κατ’ εντολή του 53χρονου, ο οποίος εντοπίστηκε και
συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα, σε κοντινή απόσταση
από τη φυτεία.

Σε έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του 53χρονου, οι
αστυνομικοί βρήκαν 30 κιλά λαθραίου καπνού, ενώ σε
κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος που διατηρεί ο
ίδιος, βρέθηκαν ακόμη 839 γραμμάρια λαθραίου καπνού,
διαμοιρασμένα σε τέσσερις συσκευασίες.

Σε έρευνα που ακολούθησε σε αποθήκη του 53χρο-
νου, στην ίδια περιοχή, οι αστυνομικοί βρήκαν, μεταξύ
άλλων, περίπου δύο κιλά καπνού, περίπου τέσσερις
τόνος φύλλων καπνού σε 111 δέματα και 13 κιλά καπνού
σε τσουβάλια.

Σε ό,τι αφορά τον 57χρονο, προέκυψε, σύμφωνα με
την Αστυνομία, ότι προμήθευσε με τους σπόρους κάννα-
βης τους δύο συνεργούς του και μετέβαινε στη φυτεία
προκειμένου να παρακολουθήσει την ανάπτυξη των δεν-
δρυλλίων.
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ  ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΟΡΟΠΟΥΛΗ. ΣΤΗ
ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΕΔΙΟ.
ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΑΝΩ ΕΛΕΥΣΙΝΑ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Απόψε, στο ξεκίνημα του πολιτιστικού Ιουλίου, στην αγαπημένη γωνιά της
Άνω Ελευσίνας θα ζήσουμε μια ιδιαίτερη βραδιά. Φιλοξενούμε μια από τις
πλέον δημιουργικές ομάδες παιδιών, μαθητών και δασκάλων του Θριάσιου

Πεδίου. Το μουσικό εργαστήρι του 1ου Λυκείου Ασπροπύργου. Είναι και δικά μας
παιδιά. Ένα μουσικό σύνολο στηριγμένο στην αγάπη και την δημιουργική φλόγα δύο
εκπαιδευτικών, από εκείνες και εκείνους που τιμούν το ρόλο και το λειτούργημα
τους, αγκαλιάζοντας με αγάπη κι ενδιαφέρον τους μαθητές τους. Η παρουσία τους
μας τιμά και μας ενθαρρύνει στη δύσκολη προσπάθεια που μέσα από την δημοτική
επιτροπή παιδείας ξεκινήσαμε διεκδικώντας την ίδρυση μουσικού γυμνασίου
Λυκείου στο Θριάσσιο πεδίο. 

Η προσπάθεια αυτή βρήκε απήχηση, αγκαλιάζεται και στηρίζεται από όλο το
εύρος των θεσμών της τοπικής αυτοδιοίκησης και των δημοτικών επιτροπών παι-
δείας των δήμων του Θριάσιου πεδίου και του δήμου  Μεγαρέων που συμμετέχει
δημιουργικά  με την πρόεδρο της ΔΕΠ και μέχρι πρότινος διευθύντρια του 1ου
Λυκείου Ασπροπύργου, κυρία Ελένη Ρήγα, καθώς και την κυρία Φανή Σκληρού,
καθηγήτρια και πολυτάλαντη πρωτεργάτρια του μουσικού εργαστηρίου Ασπροπύρ-
γου. Είναι μια δύσκολη φιλόδοξη προσπάθεια που απαιτεί μακρόχρονο αγώνα για την ενημέρωση κατανόηση της
ανάγκης, αποδοχή και ενεργοποίηση των αρμόδιων πολιτειακών παραγόντων. Είμαστε όμως αισιόδοξοι γιατί έχο-
υμε την ενεργά δηλωμένη στήριξη του διευθυντή  της  διεύθυνσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με προϊστάμενο
τον κύριο Αργύρη Αργυρίου, παιδί και φωτισμένο εκπαιδευτικό της Ελευσίνας. Των μελών της ΔΕΠ, των γονέων
των δασκάλων και κάθε ενεργού και σκεπτόμενου πολίτη της περιοχής μας. Της δυτικής Αττικής που δικαιούται και
απαιτεί την ενίσχυση των υποδομών για την καλλίτερη δυνατή εκπαίδευση και μόρφωση των παιδιών μας, με ίσες
ευκαιρίες απέναντι στις προκλήσεις και τις δυσκολίες των καιρών. Είμαστε Γνωρίζουμε τις δυσκολίες και τα
ρίσκα…..

Είμαστε αισιόδοξοι γιατί την προσπάθεια μας αυτή  στηρίζει η περιφερειακή αυτοδιοίκηση και ο επικεφαλής Αντι-
περιφερειάρχης δυτικής Αττικής κύριος Βασιλείου Γιάννης  αλλά και τα μέλη της αντι περιφέρειας δυτικής Αττικής.

Είμαστε αισιόδοξοι γιατί κυρίως στηριζόμαστε στις αστείρευτες δυνάμεις των πολιτών του Θριάσιου πεδίου και
της Μεγαρίδας που ενωμένοι σαν μια γροθιά, έκτισαν το Θριάσιο  νοσοκομείο, σύμβολο για την τοπική αυτο-
διοίκηση. Εμπνεύστηκαν στήριξαν και πέτυχαν την κατασκευή  αποχετευτικού δικτύου, έργου μνημειώδους κεφα-
λαιώδους σημασίας για την ανάπτυξη και την περιβαλλοντική θωράκιση και βελτίωση όλης της δυτικής Αττικής.
Έφτιαξαν δεκάδες σχολικές μονάδες και υποδομές, ζηλευτές για πολλούς, με κορωνίδα το σχολικό συγκρότημα
των Εργαστηρίων Ειδικής  Επαγγελματική Εκπαίδευσης γνωστών ως ΕΕΕΕΚ, που είναι ένα εκπαιδευτικό
κόσμημα και σημείο αναφοράς για την ποιότητα των σχολικών υποδομών στη δυτική Αττική.

Σ αυτόν τον ευλογημένο από τη φύση και τους θεούς τόπο, μ΄ αυτή τη σύγχρονη και συνεχώς εμπλουτιζόμενη
υποδομή, λείπει δραματικά, η «ωδή στη χαρά». Λείπει ένα δημόσιο εκπαιδευτικό μουσικό σχολείο. Ένα γυμνάσιο
και Λύκειο  που θα συμπληρώσουν την όλη υποδομή. Ήρθε ή ώρα όλη αυτήν την υποδομή να την στηρίξουμε και
να την ενισχύσουμε με ότι ευγενέστερο στην σχολική αγωγή και την παιδεία των αυριανών πολιτών, την δημόσια
μουσική εκπαίδευση.

Εκ μέρους  της δημοτικής επιτροπής παιδείας, θέλω να ευχαριστήσω όσες και όσους αγκαλιάζουν αυτήν την
προσπάθεια. Τα μέλη της ΔΕΠ και τους συναδέλφους των όμορων δήμων που ενστερνίζονται την ανάγκη και την
αγκαλιάζουν εμπράκτως με την ενεργή συμμετοχή τους.

Τις φίλες και φίλους συνεργάτιδες και συνεργάτες στο δημοτικό συμβούλιο και τις υπηρεσίες του δήμου. Με επι-
κεφαλής το Δήμαρχο, την πρόεδρο του  πολιτιστικού οργανισμού κυρία Βασιλείου Μαρία, την πρόεδρο της ενιαίας
σχολικής επιτροπής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κυρία Μαρούγκα Κων/να χωρίς την άμεση βοήθεια των οποίων
δεν θα είχε υλοποιηθεί η σημερινή εκδήλωση. Τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου και την αντιδήμαρχο παι-
δείας για την συμπαράσταση τους.

Τα παιδιά της χορωδίας μας και τις φίλες καθηγήτριες κες Καμπόλη Μίνα και Κάρρα Λαμπρινή που υπο συνθή-
κες έκτακτης ανάγκης ανταποκρίθηκαν στο καλεσμά  μας, το προσωπικό των συνεργείων του δήμου που καταβά-
λει εργώδεις προσπάθειες ν ανταπεξέλθει στον όγκο των καθημερινών εκδηλώσεων του δήμου μας. Τον κύριο
Καρυώτη για την διάθεση των ηχητικών και όλους εσάς που μας τιμάτε με την παρουσία σας, δασκάλους, γονείς,
κηδεμόνες και φίλους συμπολίτες.

Απόψε και με τη δική σας παρουσία, βάζουμε τα θεμέλια για ένα νέο εκπαιδευτικό όραμα… τη δημιουργία μου-
σικού γυμνασίου Λυκείου στο Θριάσιο πεδίο. Εκφράζω την ευχή όσο το δυνατόν συντομότερα με τη στήριξη της
πολιτείας και των θεσμών, των γονέων και των παιδιών μας, παρά τις δύσκολες συγκυρίες να συναντηθούμε για
την έναρξη λειτουργίας του με την θεμελίωση των απαραίτητων υποδομών…. γιατί  η ζωή δεν σταματάει, και τα
παιδιά μας είναι η ζωή και το μέλλον μας… το μέλλον της Ελλάδας που είμαι σίγουρος ότι και πάλι θ αναστηθεί…
εμείς και τα παιδιά μας θέλουμε να είμαστε  και τότε εκεί για να ζήσουμε μαζί κάθε δημιουργική τους στιγμή!

Απευθείας εξαγωγές
πετρελαίου προς την Ελλά-

δα εξετάζει η Ρωσία

ΗΡωσία επιθυμεί να συμβάλει στην ανασυγκρότ-
ηση της ελληνικής οικονομίας, παρέχοντας διευ-
κολύνσεις με απευθείας εξαγωγές στην Ελλάδα

υδρογονανθράκων, πετρελαίου και φυσικού αερίου,
δήλωσε ο υπουργός Ενέργειας της χώρας Αλεξάντρ
Νόβακ.

Ανέφερε ότι "η Ρωσική Ομοσπονδία προτίθεται να
υποστηρίξει την αποκατάσταση της οικονομίας της Ελλά-
δας, μέσω της διεύρυνσης της συνεργασίας στον ενερ-
γειακό τομέα. Για το σκοπό αυτό μελετούμε τη δυνατότ-
ητα να οργανώσουμε απευθείας εξαγωγές ενεργειακής
πρώτης ύλης προς την Ελλάδα στο αμέσως προσεχές
διάστημα".

Ο κ. Νόβακ υπογράμμισε ότι "εργαζόμαστε επί αυτού
και υπολογίζουμε να φθάσουμε σε συμφωνία εντός μερ-
ικών εβδομάδων".

Ζ. Κωνσταντο-
πούλου: 

Δεν παραιτούμαι

Δεν της έχει ζητηθεί η παραίτηση αλλά και να της
ζητηθεί δεν παραιτείται, διαμηνύει μέσω
"κύκλων" της η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Ο μόνος τρόπος να παυθεί από τα καθήκοντά της η Ζ.
Κωνσταντοπούλου είναι δια μιας πρότασης μομφής που
θα γίνει δεκτή από το κοινοβούλιο. Ως εκ τούτου, το
Μαξίμου, εξηγεί ότι η αντικατάστασή της δεν είναι στη
διακριτική ευχέρεια του πρωθυπουργού, όπως ισχύει με
τους υπουργούς της κυβέρνησης που έχουν δυσαρεστή-
σει σφόδρα το Μαξίμου και αναμένεται να δουν την
πόρτα εξόδου (κ.κ. Λαφαζάνης- Στρατούλης).

Υπενθυμίζεται ωστόσο ότι προ καιρού, ο Στ. Θεο-
δωράκης φερόταν έτοιμος να της ασκήσει πρόταση
μομφής, τονίζοντας τότε ότι "για το ζήτημα αυτό είναι σε
ανοιχτή γραμμή και με βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ).

Παρόμοιες σκέψεις υπάρχουν και σε Ν.Δ-ΠΑΣΟΚ.
Μένει να φανεί η εξέλιξη.

Πολιτικές δεσμεύσεις για τον ELA
ζητά ο Ντράγκι

Σύμφωνα με το γερμανικό πολιτικό πρακτορειο, η γερμανίδα καγκελάριος Άνγκε-
λα Μέρκελ έχει υιοθετήσει την πιο σκληρή στάση στις διαπραγματεύσεις με την
Ελλάδα.Πολιτικές δεσμεύσεις για τη συνέχιση παροχής έκτακτης ρευστότητας

στις ελληνικές τράπεζες φέρεται να θέλει ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τρά-
πεζας, Μάριο Ντράγκι, όπως μεταδίδει το γερμανικό πρακτορείο MNI, επικαλούμενο
έλληνα αξιωματούχο.

Σύμφωνα με το MNI, ο κ. Ντράγκι θέλει να στηρίξει τις ελληνικές τράπεζες, ωστόσο, η
στάση της Γερμανίας μπορεί να περιορίσει την πρόσβαση των ελληνικών τραπεζών στη
ρευστότητα του ELA.

Κατά το ίδιο πρακτορείο, η γερμανίδα καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ έχει υιοθετήσει
την πιο σκληρή στάση στις διαπραγματεύσεις με την Ελλάδα.

«Οι συζητήσεις συνεχίζονται όμως όλα δείχνουν ότι η ΕΚΤ θα παρέχει ασφάλεια στις
ελληνικές τράπεζες για τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες» εκτίμησε, μιλώντας στο
τηλεοπτικό δίκτυο CNBC, ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Βάλντις Ντομ-
πρόφσκις.
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Ντρέπομαι για τη στάση της Πολιτείας απέναντι στους
συγγενείς των θυμάτων της Πάρνηθας, δήλωσε ο Παππούς

«Ντρέπομαι για τη στάση της Πολιτείας απέναντι στους συγγενείς των θυμάτων που
δολοφόνησαν τα Γερμανικά στρατεύματα κατοχής στην Πάρνηθα», τόνισε ο Δήμαρχος
Χρήστος Παππούς. Μιλώντας στο μνημόσυνο που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Κυρ-

ιακής, 12 Ιουλίου 2015, στην Αγία Τριάδα Πάρνηθας, για να τιμηθεί η μνήμη των Μενιδιατών,
Χασιωτών  και Σαρακατσάνων που σκοτώθηκαν άδικα, τον Ιούλιο του 1944, από τους Γερμα-
νούς στην Πάρνηθα, ο Δήμαρχος Φυλής είπε ότι η Πολιτεία όφειλε, τουλάχιστον, να αποζ-
ημιώσει τους οικείους τους. «Στους συγγενείς των θυμάτων, που σκοτώθηκαν κατά τη διεξαγω-
γή πολεμικών επιχειρήσεων, η Πολιτεία έδωσε, έστω μια άδεια περιπτέρου για να μη μείνουν
στο έλεος του Θεού», πρόσθεσε.

Στο χρονικό των γεγονότων του Ιουλίου του 1944 που είχαν ως αποτέλεσμα να χάσουν άδικα
τη ζωή τους 29 άμαχοι (17 Σαρακατσάνοι βλαχοποιμένες στη θέση Γούρνα, 7 Μενιδιάτες και 3
Χασιώτες στη θέση Γκούρα και 2 Μενιδιάτες στη θέση Μετόχι) αναφέρθηκε ο ιστορικός και ερευ-
νητής Δημήτρης Γιώτας. Δεν παρέλειψε ακόμα να αναφερθεί και στους 12 Χασιώτες που δολο-
φονήθηκαν στις 14 Σεπτεμβρίου 1944, στη Χασιά, ως αντίποινα στην επιχείρηση ανταρτών κατά
γερμανικού στρατιωτικού οχήματος στην οποία σκοτώθηκαν από χειροβομβίδα τέσσερις Γερ-
μανοί.  

Στο μνημόσυνο, που τέλεσαν φορείς των Αχαρνών, σε συνεργασία με το Σύλλογο Αρβανίτι-
κου Πολιτισμού Η ΓΡΙΖΑ, παρευρέθηκαν, επίσης, από πλευράς Δήμου Φυλής, ο Γενικός Γραμ-
ματέας Αργύρης Αργυρόπουλος, ο Αντιδήμαρχος Φυλής Σπύρος Μπρέμπος, ο Τοπικός Σύμβουλος Φυλής Στέλιος Νίκας κι ο πρώην Δημοτικός Σύμβουλος Βαγγέλης Βάθης, ενώ
τη ΓΡΙΖΑ εκπροσώπησε ο επίτιμος Πρόεδρος Αλέξανδρος Σύρμας. Παρευρέθηκαν επίσης πολλοί συγγενείς των θυμάτων, οι οποίοι παρακολούθησαν με ιδιαίτερη συγκίνηση την
τελετή ενώ αρκετοί από αυτούς επισκέφθηκαν τα τρία μνημεία που έχουν στηθεί στις αντίστοιχες τοποθεσίες της Πάρνηθας.  
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Οι Κινέζοι θυμίζουν
ότι εκτροχιασμός
από το ευρώ

σημαίνει πως πολλά projects
που συνδέονται με το λιμάνι
του Πειραιά, όπως τα logis-
tics centers, θα επηρεα-
στούν δυσμενώς. Αυτό μπο-
ρεί να απειλήσει μεσοπρόθε-
σμα το κυοφορούμενο δεύτε-
ρο στάδιο των επενδύσεων,
όπως είναι η εγκατάσταση
γραμμών συναρμολόγησης
προϊόντων που κατευθύνον-
ται στις ευρωπαϊκές αγορές.

Πριν από λίγες μέρες και
ενώ η ελληνική κρίση κλιμακωνόταν ανεξέλεγκτα, η
Deputy Managing Director της Cosco Container Lines,
οικονομολόγος και μέλος της κεντρικής επιτροπής του
Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας, ήρθε στην Ελλάδα.
Πέρασε από τον Πειραιά και μετά από λίγο πραγματο-
ποίησε και επιτόπου επίσκεψη στις εκτάσεις του εμπορε-
υματικού κέντρου στο Θριάσιο, στον διαγωνισμό για την
παραχώρηση των οποίων συμμετέχει. Ξεναγήθηκε επί
ώρες στην περιοχή από Ελληνες αξιωματούχους που
εμπλέκονται στη διαδικασία. Οι οικοδεσπότες της έμειναν
με τη βεβαιότητα πως το επενδυτικό ενδιαφέρον του
ομίλου της παραμένει ισχυρό παρά την ατραπό στην
οποία έχει εισέλθει η χώρα. Και μάλλον επιβεβαιώνονται.

Θετικοί

Λίγα 24ωρα μετά και ενώ το αποτέλεσμα του δημοψ-
ηφίσματος είχε γίνει γνωστό, κορυφαίοι κύκλοι της Cosco
στην Ελλάδα, με τους οποίους επικοινώνησε η «Κ»,
απαντούσαν θετικά στο ερώτημα κατά πόσον εξακολουθ-
ούν να ενδιαφέρονται για την απόκτηση πλειοψηφικού
ποσοστού στην Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ). Το
κατά πόσον η διαδικασία του διαγωνισμού του ΤΑΙΠΕΔ
για τον ΟΛΠ και της ΓΑΙΑΟΣΕ για το Θριάσιο θα
προχωρήσουν και με τι ρυθμούς, συνδέεται ασφαλώς με
την ευρύτερη τύχη της ελληνικής οικονομίας και των
εξελίξεων από το μέτωπο των συζητήσεων της Αθήνας με
τους Ευρωπαίους εταίρους.

Ομως σε κάθε περίπτωση οι κινεζικοί όμιλοι είναι οι
μόνοι που εμφανίζονται διατεθειμένοι να προχωρήσουν
σχεδόν απερίσπαστοι από τα τεκταινόμενα τα επενδυτικά
τους σχέδια στη χώρα.

Και αυτό διότι, όπως εξηγούν, το ευρύτερο σχέδιο μέσα
στο οποίο αυτά εντάσσονται είναι πολύ μεγαλύτερο και
μακροπρόθεσμο από ό,τι γίνεται εκ πρώτης όψεως αντιλ-
ηπτό. Πρόκειται άλλωστε για τον νέο δρόμο του μεταξιού
στον οποίο η Κίνα επενδύει δισεκατομμύρια, από την
Ασία έως την καρδιά της Ευρώπης. Αυτό δεν σημαίνει
όμως πως το Πεκίνο αδιαφορεί για τη συμμετοχή της
Ελλάδας στην Ευρωζώνη. Αντιθέτως, το σύνολο σχεδόν
των Κινέζων αξιωματούχων και στελεχών που ασχο-
λούνται με τη χώρα μας επαναλαμβάνει, με μονότονη
ευλάβεια, τις πρόσφατες δηλώσεις του πρωθυπουργού
της Κίνας, Λι Κεξιάνγκ: Το Πεκίνο επιθυμεί η Ελλάδα να
παραμείνει στην Ευρωζώνη και να επιτευχθεί συμφωνία
μεταξύ της Αθήνας και των πιστωτών της, αναφέρουν.
Θυμίζουν, επίσης, ότι εκτροχιασμός από το ευρώ

σημαίνει πως πολλά project που συνδέονται με το λιμάνι
του Πειραιά, όπως τα logistics centers, θα επηρεαστούν
δυσμενώς, απειλώντας ενδεχομένως μεσοπρόθεσμα το
κυοφορούμενο δεύτερο στάδιο των επενδύσεων, όπως
είναι η εν Ελλάδι εγκατάσταση γραμμών συναρμολόγ-
ησης προϊόντων που κατευθύνονται στις ευρωπαϊκές
αγορές.

Από την ελληνική πλευρά η διάθεση συνεργασίας με
την Κίνα αλλά και τους άλλους υποψηφίους επενδυτές
είναι επίσης εμφανής αν κρίνει κανείς τόσο από την
ετοιμότητα που επιδεικνύουν το Ταμείο Αξιοποίησης της
Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) για τον
ΟΛΠ όσο και η εταιρεία εκμετάλλευσης ακινήτων του ΟΣΕ
(ΓΑΙΑΟΣΕ) για το Θριάσιο. Το ίδιο ισχύει και για την
κυβέρνηση, ειδικά για την Κίνα, αν κρίνει κανείς από τις
δηλώσεις και δεσμεύσεις στις οποίες έχουν προβεί τόσο
ο πρωθυπουργός κατά τις συζητήσεις του με τον πρωθυ-
πουργό της Κίνας όσο και ο αντιπρόεδρος της κυβέρν-
ησης και ο υπουργός Εξωτερικών κατά την επίσκεψή
τους στο Πεκίνο. Η ενίσχυση της διακρατικής οικονομικής
συνεργασίας με την Κίνα αναφέρεται εξάλλου και στις
προγραμματικές αρχές του κυβερνώντος κόμματος,
εξηγούν οικονομικοί παρατηρητές.

Αβεβαιότητα

Ομως «η πρωτόγνωρη ιστορικά αβεβαιότητα που έχει
ενσκήψει στη χώρα, απουσία συμφωνίας, θα δοκιμάσει
τις αντοχές των παραπάνω δεσμεύσεων και κυρίως την
παροιμιώδη κινεζική υπομονή» αναφέρουν διπλωματικοί
κύκλοι που παρακολουθούν από κοντά τις εξελίξεις
αυτές. Σε περίπτωση που Αθήνα και Ευρώπη κινηθούν
τελικά προς συμφωνία, εκτιμάται αδιαμφισβήτητα πως σε
αυτή θα περιλαμβάνονται και ιδιωτικοποιήσεις, με αυτήν
του ΟΛΠ σε άμεση προτεραιότητα. Εκτός από την Cosco,
στον διαγωνισμό συμμετέχουν, τουλάχιστον με τα μέχρι
στιγμής δεδομένα, και η θυγατρική της Maersk APM
Terminals, καθώς και η International Container Terminal
Services.

Στον διαγωνισμό, εφόσον προχωρήσει, προβλέπεται
να διατεθεί τελικά το 51% του μετοχικού κεφαλαίου της
ΟΛΠ Α.Ε. και το υπόλοιπο 16% (μέχρι του 67% που είχε
αρχικά προσφερθεί) σε βάθος χρόνου, και ανάλογα με
την πορεία υλοποίησης των επενδύσεων.

Κ

Γκάουκ: Αρνούμαι να
φανταστώ μια Ευρωζώνη

χωρίς την Ελλάδα

Τη δήλωση ανάρτησε στον προσωπικό του λογα-
ριασμό στο Twitter ο Τόμας Βάλντε, ένας από
τους δύο δημοσιογράφους που πήραν τη συνέν-

τευξη.
«Αρνούμαι να φανταστώ μια Ευρωζώνη χωρίς την

Ελλάδα», δηλώνει ο Ομοσπονδιακός Πρόεδρος της Γερ-
μανίας, Γιοάχιμ Γκάουκ, σε συνέντευξη που παραχώρησε
στο δεύτερο κανάλι της γερμανικής τηλεόρασης ZDF, η
οποία θα προβληθεί αργότερα απόψε.

Τη δήλωση ανάρτησε στον προσωπικό του λογαρια-
σμό στο Twitter ο Τόμας Βάλντε, ένας από τους δύο
δημοσιογράφους που πήραν τη συνέντευξη.

Ενδιαφέρον της AP
Moeller-Maersk για τον

ΟΛΠ και τον ΟΛΘ

«Ενδιαφερόμαστε για τα ελληνικά λιμάνια
του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης και τα
κυνηγάμε στο πλαίσ ιο  των σχεδίων

ανάπτυξής μας», δήλωσε ο αντιπρόεδρος του
δανικού κολοσσού στο πρακτορείο Bloomberg.

Έντονο ενδιαφέρον για την αγορά του ΟΛΠ και
του ΟΛΘ έχει ο δανέζικος κολοσσός AP Moeller-
Maersk, δήλωσε ένας από τους αντιπρόεδρους
του ομίλου στο πρακτορείο Bloomberg.

«Ενδιαφερόμαστε για τα ελληνικά λιμάνια του
Πειραιά και της Θεσσαλονίκης και τα κυνηγάμε
στο πλαίσ ιο  των σχεδίων ανάπτυξής μας»,
δήλωσε χαρακτηριστ ικά ο Φρανσουά-Ξαβιέ
Ντελενκλός.

Ο βραχίονας του ομίλου APM Termina ls
δραστηριοποιείται σε λιμενικές υπηρεσίες σε 58
χώρες, όχι όμως στην Ελλάδα. «Έχουμε μεγάλη
εμπειρ ία σε όλες τ ις  αγορές κα ι  ένα
ανταγωνιστ ικό σύστημα λ ιμαν ιών ε ίνα ι
σημαντ ικό γ ια  την μελλοντ ική  επιτυχ ία της
Ελλάδας».

Με βάση την πρόταση που κατέθεσε η
ελληνική κυβέρνηση στους θεσμούς, δεσμεύεται
να ανακοινώσει τ ις καταληκτικές ημερομηνίες
γ ια τους δ ιαγωνισμούς ιδ ιωτ ικοποίησης του
ΟΛΠ και του ΟΛΘ έως τα τέλη Οκτωβρίου.

Ισχυρό παραμένει το επενδυτικό ενδιαφέρον
της κινεζικής Cosco για ΟΛΠ και Θριάσιο
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Ζητείται απο μεζεδοπωλείο
στην Ελευσινα άτομο για προε-
τοιμασία και κουζίνα, καθαρό,
γρήγορο με ορεξη για δουλειά.
Ευέλικτο ωράριο, πενθήμερο,
πτυχίο σχολής και σεμινάριο

ΕΦΕΤ προτιμητέα. 12:00-21:00.
Τηλ: 2105547910

Ρέθυμνο: Τέρμα τα
τζακ ποτ για 40χρονο
ιδιοκτήτη καφετέριας

με φρουτάκια

Αστυνομικοί εντόπισαν οργανωμένη επιχείρηση
με τυχερά φρουτάκια και παιχνίδια. Συνελήφθη ο
ιδιοκτήτης και μια 22χρονη υπάλληλος.

Οργανωμένη επιχείρηση με τυχερά παιχνίδια και
φρουτάκια, εντόπισαν αστυνομικοί, σήμερα,Κυριακή, στο
Ρέθυμνο, με αποτέλεσμα, κατασχέσεις συλλήψεις και
εκτεταμένους ελέγχους.

Αστυνομικοί της Ασφάλειας Ρεθύμνου, εισήλθαν για
έλεγχο σε κατάστημα καφετέριας, ιδιοκτησίας 40χρονου
και όπως διαπιστώθηκε, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο
ήταν εγκατεστημένοι και λειτουργούσαν επτά ηλεκτρονι-
κοί υπολογιστές, στους οποίους οι πελάτες είχαν τη
δυνατότητα να παίζουν τα γνωστά τυχερά φρουτάκια.

'Αμεσα συνελήφθη η υπεύθυνη του καταστήματος
υπάλληλος, 22 ετών, ενώ μετά από έρευνες εντοπίστηκε
ο 40χρονος ιδιοκτήτης και συνελήφθη.

Σε συνέχεια της έρευνας, βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα
ασύρματο τηλεχειριστήριο το οποίο ήταν συνδεδεμένο με
τους υπολογιστές για την άμεση απενεργοποίηση τους,
αλλά και το χρηματικό ποσό των 116 ευρώ προερχόμενο
από τα τυχερά παιχνίδια.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα ενώ,
σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει εντολή να συνεχι-
στούν οι έρευνες εντός και εκτός της πόλης του Ρεθύμνου
για τον εντοπισμό καταστημάτων που διατηρούν παρά-
νομα παιχνίδια και σχετικούς εξοπλισμούς.

Παπαδημούλης: Αναγ-
καία η «ανασύνθεση της

κυβέρνησης»

Την ελπίδα ότι τις επόμενες ώρες, είτε από το
Eurogroup είτε από τη Σύνοδο Κορυφής, «επειδή
το κόστος ενός Grexit είναι πάρα πολύ μεγάλο

και για τους δανει-
στές», εξέφρασε ο
ευρωβουλευτής του
ΣΥΡΙΖΑ και αντιπρ-
όεδρος του Ευρω-
κ ο ι ν ο β ο υ λ ί ο υ
Δημήτρης Παπαδ-
ημούλης.

Μιλώντας ο κ.
Π α π α δ η μ ο ύ λ η ς
τόνισε ότι «στη
συνέχεια το
στοίχημα για την
Ελλάδα είναι, με
Τσίπρα πρωθυπο-
υργό, μια κυβέρνηση που να θέλει και να μπορεί να τρέ-
ξει και να υλοποιήσει αυτή τη δύσκολη πρόταση με συνέ-
πεια, με αποτελεσματικότητα, με εντιμότητα».

Σχετικά με τις κινήσεις που θα ακολουθήσουν εκτίμησε
ότι θα εντάσσεται και η -με πρωτοβουλία του πρωθυπο-
υργού- «ανασύνθεση της κυβέρνησης», την οποία χαρ-
ακτήρισε εκ των πραγμάτων αναγκαία «από την στιγμή
που δυο υπουργοί της κυβέρνησης έδωσαν αρνητική
ψήφο στο αίτημα εξουσιοδότησης».

Επ' αυτού είπε ότι υπάρχει ένα θέμα που λύνεται με
δυο τρόπους: Είτε με παραίτηση είτε με αντικατάστασή
τους. «Περιμένω πρωτοβουλίες του πρωθυπουργού
αρνούμαι να ισχυριστώ ότι δεν συμβαίνει και τίποτα»,
σημείωσε χαρακτηριστικά.

Για τους βουλευτές που δεν θα ψηφίσουν τα μέτρα,
αναγνώρισε επίσης ότι υπάρχει θέμα. «Υπάρχουν και
συλλογικά μας όργανα και στο κόμμα και στην ΚΟ και οι
κανονισμοί που λειτουργούμε», σημείωσε και δήλωσε
«οπαδός της αναζήτησης συναινετικών λύσεων». 

«Στηρίζουμε όλοι αυτό που κατά πλειοψηφία αποφ-
ασίζουμε, πολύ περισσότερο που τώρα παίζεται η τύχη
του λαού και της χώρας» τόνισε.

Για την πρόεδρο της Βουλής Ζωή Κωνσταντοπούλου
ανέφερε ότι «ολοφάνερα υπάρχει τέτοιο πρόβλημα» και
«περιμένω να δω τις πρωτοβουλίες του πρωθυπουργού
και τις θέσεις και προτάσεις των συλλογικών οργάνων
του κόμματος, είναι όμως διαφορετικής τάξης γιατί είναι
και διαφορετική η θεσμική ιδιότητα και ο ρόλος της
προέδρου της Βουλής».

Συμπαράσταση στην Ελλάδα από το...
διάστημα (tweet)

«Αθήνα, Ελλάδα σού
εύχομαι τα καλύτερα»

«Διαστημική» συμπαράσταση στην Ελλάδα! Ένα
πρωτότυπο, και ομολογουμένως αρκετά
εντυπωσιακό, τρόπο για να συμπαρασταθεί

στους Έλληνες βρήκε ο γνωστός αμερικανός
αστροναύτης Σκοτ Κέλι. 

«Αθήνα, Ελλάδα καλημέρα από το διαστημικό σταθμό.
Σού εύχομαι τα καλύτερα» αναφέρει χαρακτηριστικά ο
Κέλι στο λογαριασμό του στο Twitter, παραθέτοντας μια
φωτογραφία της ελληνικής πρωτεύουσας από τον Διεθνή
Διαστημικό σταθμό ως ένδειξη συμπαράστασης. 

Σημειώνεται ότι ο σταθμός βρίσκεται 369 χλμ. πάνω
από την επιφάνεια της Γης!
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Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα

Θα υπογράψει ο Αλέξης Τσίπρας το νέο μνημόνιο ή θα συνταχτεί με την αρι-
στερή πλατφόρμα; Μέχρι την τελευταία στιγμή δεν μπορούμε να είμαστε
σίγουροι για το τι ακριβώς θα κάνει. Θα μετρήσει καλά την μία και την άλλη

λύση και θα αποφασίσει σχετικά. Το μνημόνιο σημαίνει ότι παραμένει η χώρα στο
ευρώ, αλλά καταστρέφεται η πολιτική του καριέρα. Η ρήξη σημαίνει δραχμή κι αυτό
είναι άγνωστο αν του το συγχωρέσει ο ελληνικός λαός. Προσωπικά πιστεύω ότι τελικά
θα υπογράψει. Ίσως και να κάνω λάθος. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε από την αρχή σχέδιο για την ρήξη. Η επιλογή Βαρουφάκη αυτό ακρ-
ιβώς υπηρέτησε. Ο star οικονομολόγος κατέστρεψε διά της αδράνειας κάθε δυνατότ-
ητα για μία έντιμη και βιώσιμη συμφωνία. Λυπάμαι που θα διαψεύσω τους αισιόδοξο-
υς, αλλά αυτή η συμφωνία δεν πρόκειται να σώσει την Ελλάδα από τον γκρεμό. Με
άλλα λόγια η δημιουργική ασάφεια του κ. Βαρουφάκη έκανε την δουλειά της. 

Λέγονται πολλά. Ότι θα φορολογηθούν οι καταθέσεις στο εξωτερικό, ότι θα φορολο-
γήσουν περισσότερο την ακίνητη περιουσία. Δεν ξέρω τι ισχύει. Αυτό που γνωρίζω
είναι ότι η Ελλάδα δεν χρειάζεται νέους φόρους, αλλά εμπιστοσύνη και επενδύσεις.
Ποιος ασχολείται με αυτό; 

Θυμηθείτε ότι η μεσαία τάξη γονάτισε από έναν ΕΝΦΙΑ. Αυτοί εδώ όχι μόνο δεν τον
καταργούν, αλλά φέρνουν μέτρα που ισοδυναμούν με άλλους τέσσερις ΕΝΦΙΑ. Πόσο
βιώσιμο είναι αυτό; Δεν είναι! Η απάντηση είναι τόσο απλή. Οι Έλληνες δεν μπορούν
να πληρώσουν έναν τόσο μεγάλο λογαριασμό. 

Στο σημείο αυτό έχει δίκιο ο κ. Λαφαζάνης. Η διαφορά μας μαζί του είναι ότι δεν
συμφωνούμε στην θέση του για την δραχμή. Δεν μπορεί η δραχμή της απόλυτης
φτώχειας να είναι η επόμενη επιλογή μας. Θα επαναλάβουμε αυτό που είχαμε πει και
στο πρώτο μνημόνιο: Τα νούμερα δεν βγαίνουν, αλλά δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Το
"ναι" του Αλέξη Τσίπρα στο νέο μνημόνιο θα μας κρατήσει στην Ευρώπη και θα μας
βοηθήσει να κερδίσουμε χρόνο. Έχουμε διέξοδο, αρκεί να σηκώσουμε τα μανίκια από
την επόμενη ημέρα και να επιχειρήσουμε την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. 

Από την άλλη, η δραχμή δεν πρέπει να είναι ταμπού! Είναι εθνικά ωφέλιμο να έχο-
υμε την δυνατότητα να κάνουμε μελλοντικά τις επιλογές μας και ανάλογα με την πορ-
εία της Ευρώπης και τα εθνικά μας συμφέροντα. Για να μπορούμε, όμως, να κάνουμε
επιλογές θα πρέπει αυτές να υπάρχουν! Θα πρέπει η Οικονομία μας να παράγει. Κι
αυτό δεν συμβαίνει σήμερα. 

Το άλλο με το οποίο διαφωνούμε με τους υποστηριχτές της δραχμής είναι ότι η
δραχμή δήθεν θα φέρει ανάπτυξη. Μιλάνε για κρατικές επενδύσεις, όπως συνέβαινε
στο παρελθόν. Μας ζητάνε, δηλαδή, να στηριχτούμε και πάλι στο κράτος πατερούλη
που ευθύνεται για τα δεινά μας, αντί να αποκτήσουμε, επιτέλους, ένα βιώσιμο παρα-
γωγικό μοντέλο. Ένα μοντέλο στηριζόμενο στις ιδιωτικές επενδύσεις και μέσα σε ένα
περιβάλλον διαφάνειας. Επίσης, για ποια δραχμή συζητάμε; Το μόνο κοινό της με την
δραχμή του 1990 θα είναι το όνομα. Και τέλος, ξεχνούν ότι η Οικονομία μας τότε και η
δραχμή είχαν αποκτήσει υπόσταση λόγω των κοινοτικών επιδοτήσεων! 

Μιλάνε για ανάπτυξη, αλλά εννοούν τελείως διαφορετικά πράγματα. Μιλάνε για δια-
κρατικές συμφωνίες, όταν ξέρουμε πως αυτές έχουν λειτουργήσει σε άλλες χώρες. Μία
έρευνα για το πώς εξελίχτηκαν οι επενδύσεις της Κίνας στην Αφρική και στην Λατινική
Αμερική και πόσο "βελτιώθηκε" η ζωή των πολιτών μπορεί να πείσει και τους πιο
δύσπιστους. 

Η επιλογή της ρήξης δεν είναι επιλογή, επειδή η χώρα δεν είναι έτοιμη για κάτι
τέτοιο. Αλλά και ένα σκληρό μνημόνιο, όπως αυτό που μας φέρνει ο Αλέξης, δεν θα
είναι βιώσιμο. Η μόνη πραγματική λύση είναι να κερδίσουμε χρόνο με το μνημόνιο
και από την επόμενη ημέρα να κάνουμε τα πάντα για να φέρουμε νέες επενδύσεις
στην χώρα. Να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας και πλούτο. Δεν χρειαζόμαστε
Αλέξη νέους φόρους. Δουλειές θέλει ο κόσμος και μία κανονική ζωή σε μία κανονική
χώρα.

Θανάσης Μαυρίδης

Μ. Renzi: Είμαστε πολύ
κοντά σε συμφωνία

"Είμαστε όλοι αποφασισμένοι να πετύχουμε
μια συμφωνία που θα είναι μεν για την
Ελλάδα, αλλά θα είναι και για την Ευρώπη",

δήλωσε ο Ιταλός Πρωθυπουργός, Matteo Renzi,
προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής της
Ευρωζώνης για την Ελλάδα.

"Είμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία. Οι αποκλίσεις
συρρικνώνονται", ανέφερε χαρακτηριστικά,
προσθέτοντας ότι η Ιταλία τείνει χείρα βοηθείας
στην Ελλάδα και θα κάνει τα πάντα για να υπάρξει
συμφωνία.

Ο Renzi έκανε λόγο για μία περίπλοκη κατάσταση
αλλά τόνισε πως τα σημεία εκκίνησης για να
επιτευχθεί αυτή η συμφωνία δεν απέχουν μεταξύ
τους, "η απόσταση μεταξύ μας έχει συρρικνωθεί".

Η κατάσταση στον κόσμο είναι σύνθετη, "και γι’
αυτό η Ευρώπη πρέπει να επιστρέψει και να κάνει
αυτό που οφείλει", σχολίασε ξεχωριστά ο Ιταλός
πρωθυπουργός, αναφερόμενος σε ζητήματα όπως
η τρομοκρατία, το ουκρανικό και η κατάσταση στη
Μέση Ανατολή.

Ευελιξία από Ελλάδα και εταίρους ζητά
ο «ενθαρρυμένος» Λιού

Οαμερικανός υπουργός Οικονομικών
σημείωσε πως η «αναδόμηση της εμπι-
στοσύνης» απαιτεί την απόδειξη πως τα

μέτρα του προγράμματος θα εφαρμοστούν, αλλά
και ότι «θα υπάρξουν μέτρα για να γίνει το χρέος
βιώσιμο».

«Ενθαρρυμένος» από τις πληροφορίες πως
«υπάρχει κάποια πρόοδος» στις διαπραγμα-
τεύσεις μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και των
εταίρων της δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ο
υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών,
Τζακ Λιού.

Ο αμερικανός ΥΠΟΙΚ κάλεσε και τις δυο πλευρές
να επιδείξουν «συνεχιζόμενη ευελιξία»,
σημειώνοντας πως η «αναδόμηση της εμπι-
στοσύνης» απαιτεί την απόδειξη πως τα μέτρα του
προγράμματος θα εφαρμοστούν, αλλά και ότι «θα
υπάρξουν μέτρα για να γίνει το χρέος βιώσιμο».

Παράλληλα, σημείωσε ότι η Ελλάδα έχει κάνει «σημαντικές κινήσεις» στις διαβουλεύσεις με τους πιστωτές της, και
έχει «επιδείξει την πολιτική βούληση να εφαρμόσει δύσκολες μεταρρυθμίσεις».

Νωρίτερα, την Κυριακή, ο κ. Λιού είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αλέξη Τσίπρα, κατά την οποία ο πρωθυπο-
υργός του είπε πως η λύση είναι εφικτή εφόσον τη θέλουν όλοι.
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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)
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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
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