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ΚΚΕΕΔΔΕΕ::
ΔΔιικκααιιωωθθήή--
κκααμμεε  γγιιαα

ττηηνν  σσττάάσσηη
μμααςς  σστταα

δδιιααθθέέσσιιμμαα
ττωωνν  ΟΟΤΤΑΑ

Στη δεύτερη δωρεάν δια-
νομή ροδάκινων προέβη ο

Δήμος Μάνδρας – Ειδ-
υλλίας σε ευπαθείς κοινω-

νικές ομάδες.
Η συγκεκριμένη Δράση πραγματο-

ποιείται σε συνεργασία με την Περ-
ιφέρεια Αττικής – Αντιπεριφέρεια
Δυτικής Αττικής 

Συνελήφθησαν τρεις (3) ανή-
λικοι, μέλη εγκληματικής ομά-

δας ανήλικων ΡΟΜΑ, για
ληστείες και κλοπές

Ανευθυνότητες και
παραλήψεις…

Του Βασίλη Στεφάνου

Μπαραζ… ληστειών
το Σαββατοκύριακο

στα Μέγαρα

Παρουσιάστηκε,
από τον

Αντιπεριφερει-
άρχη, κ. 

Γ. Βασιλείου,  το
πλαίσιο προσέγγι-
σης των θεμάτων

Ρομά από την
οικεία 

Αντιπεριφέρεια

Ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης στην Ελευσίνα
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Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

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

Διεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300
Ασπρόπυργος Αττικής

Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν: 6977410968

Συνδρομές Ετήσιες: 20€ 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR72 0110 2000 0000  

2004 4032 660

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

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

κη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

2-θριάσιο Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2015

Ασπρόπυργος
ΣΑΒΒΙΝΙΔΟΥ ΚΥΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Λεωφόρος

Ειρήνης 218 - Γκοριτσά, 2105598618

Ελευσίνα
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Ν Β ΒΙΛΛΙΩΤΗΣ
Τ Σ ΜΑΝΓΚΑΝΙ ΟΕ Παγκάλου 81, 2105547602

Άνω Λιόσια
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Π ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
Μ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΟΕ Μεγάλου Αλεξάνδρ-

ου 40, 2102311635

Αχαρνές
Φίτσιου Ιωάννα Χ. Βενιζέλου Ελευθερίου 59 &

Ιωλκού, 2102448143

Χαϊδάρι
Γαλανοπούλου Χριστίνα Κ. Φυλής 1 & Πύλου -

Δάσος, 2105320973

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

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Κατά τόπους νεφελώδης
Η θερμοκρασία θα κυμανθεί απο 22

εως 29 βαθμούς Κελσίου. Υγρασία 46%

ΕΕΟΟΡΡΤΤΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΟΟ

Ιωακείμ
Κιάρα, Κιαράν

Σύναξις Αγίων Ιωακείμ και Άννης

Aνάγκη στήριξης από την Πολιτεία για παρεμβάσεις
από-γκετοποίησης σε περιοχές των Μεγάρων, του
Ασπροπύργου, των Άνω Λιοσίων και του Ζεφυρίου. 

Παρουσιάστηκε, από τον Αντιπεριφερειάρχη, κ. Γ. Βασιλείου,  το πλαίσιο προ-
σέγγισης των θεμάτων Ρομά από την οικεία Αντιπεριφέρεια

Πραγματοποιήθηκε στην
Ελευσίνα, κατόπιν σχετικής
πρωτοβουλίας του Αντιπερ-

ιφερειάρχη Δυτικής Αττικής, κ. Γ.
Βασιλείου και με την παρουσία του
πρώην Υπ. Παιδείας και νυν επικεφ-
αλής του ψηφοδελτίου του ΣΥΡΙΖΑ
στην Περιφέρεια Αττικής, κ. Α. Μπα-
λτά, η 3η συνάντησης 2015 του Δικ-
τύου Δυτικής Αττικής (forum) για
θέματα Ρομά με αντικείμενο συζήτ-
ησης «Σχολική ένταξη των παιδιών
Ρομά: Δράσεις φορέων, προβλήματα
και προοπτικές στη Δυτική Αττική».

Στη συνάντηση παρουσιάστηκαν
οι δράσεις του Κέντρου Διαπολιτισμι-
κής Αγωγής του Πανεπιστημίου Αθη-
νών στο πεδίο της εκπαίδευσης παι-
διών Ρομά (Χρ. Παρθένης, Ε. Μουρ-
ελάτου, Κ. Παϊτέρης), το πρόγραμμα δράσης υπέρ του παιδιού και της οικογένειας Ρομά της Ιεράς Μητρόπολης Ιλίου,
Αχαρνών και Πετρουπόλεως (Δ. Ανυφαντάκης), το σχέδιο δράσης αντιμετώπισης πολλαπλών διακρίσεων και ενδυνά-
μωση των γυναικών Ρομά του Ασπροπύργου της ΑΜΚΕ Αντίρροπον (Α. Μερτζάνη) και η εμπειρία του Φορέα «Κλίμα-
κα» στο πεδίο εκπαιδευτικής ένταξης των Ρομά (Ε. Χασιώτου, Φ. Κατσικάρης).

Στη συνάντηση, παρουσιάστηκε, από τον Αντιπεριφερειάρχη, κ. Γ. Βασιλείου,  το πλαίσιο προσέγγισης των θεμά-
των Ρομά από την οικεία Αντιπεριφέρεια, εστιάζοντας στο πολυσύνθετο και πολύπλοκο του θέματος που απαιτεί συνε-
ργασίες, σχέδιο δράσης, εγκατάλειψη του «οπαδισμού των προβλημάτων και των στερεοτύπων» και την ανάγκη στήρ-
ιξης από την Πολιτεία για παρεμβάσεις από-γκετοποίησης σε περιοχές των Μεγάρων, του Ασπροπύργου, των Άνω
Λιοσίων και του Ζεφυρίου. 

Ο πρώην Υπουργός Παιδείας, κ. Α. Μπαλτάς, στο χαιρετισμό- παρέμβασή του, αναφέρθηκε στην ανάγκη της κεν-
τρικής διοίκησης σε επίπεδο υπουργείων να μάθει από τις δράσεις και τα προβλήματα σε τοπικό επίπεδο, την ανάγ-
κη δημιουργίας ενός πλαισίου στήριξης προσπαθειών σχολικής αλλά και ευρύτερης κοινωνικής ένταξης, καθώς και την
συνέργεια όλων για την αντιμετώπιση των διακρίσεων, της άρνησης κοινωνικής ύπαρξης του άλλου και την ενδυνά-
μωση της αλληλεγγύης και της αλληλοϋποστήριξης. 

Τέλος, αναδείχθηκαν στην εν λόγω συνάντηση πολλά από τα προβλήματα που υπονομεύουν την σχολική ένταξη
των παιδιών τσιγγάνων (πχ. στεγαστικό, συνθήκες διαβίωσης, μεταφορά μαθητών, εμβολιασμοί) και υπήρξε συναίνε-
ση των συμμετεχόντων για την ανάγκη ενδυνάμωσης του συνεργατικού δικτύου έτσι ώστε να υπάρξει και επίλυση
πρακτικών προβλημάτων αλλά και συντονισμός δράσεων και παρεμβάσεων σε όφελος των τσιγγάνων και της ευρύτε-
ρης κοινωνίας της Δυτικής Αττικής.

Στις εργασίες του Forum συμμετείχαν εκπρόσωποι των Δήμων της Δυτικής Αττικής, συνεργάτιδα του πρ. βουλευτή
Β΄ Αθηνών, κ. Γ. Δημαρά, των συλλόγων τσιγγάνων, της Ένωσης Διαμεσολαβητών Ρομά, της πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής,  της Ιεράς Μητρόπολης Μεγάρων και Σαλαμίνος, του Δικτύου Rom, των συλλόγων
κατοίκων από τον Ασπρόπυργο, του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων  του 8ου Δ.Σ. Μεγάρων, του αθλητικού συλλό-
γου ΕΥΝΙΚΟΣ, εκπαιδευτικοί και κάτοικοι της Δυτικής Αττικής και υπηρεσιακά στελέχη της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας-
Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Δυτικής Αττικής και του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη. #

Στη συνάντηση, παρουσιάστηκε, από τον Αντιπεριφερειάρχη, κ. Γ. Βασιλείου,  το πλαίσιο προσέγγισης των θεμά-
των Ρομά από την οικεία Αντιπεριφέρεια

Δήλωση του  πρ Υπουργού Παιδείας Α Μπαλτά στο ΘΡΙΑΣΙΟ

Είστε επικεφαλής του ψηφοδελτίου του
ΣΥΡΙΖΑ στην Περιφέρεια Αττικής. Τι διακ-
υβεύεται στη μάχη των εκλογών της 20ης
Σεπτεμβρίου;

Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ίδιος με τους αντι-
πάλους, ήδη έχει δείξει διαφορετικά
δείγματα γραφής στους λίγους μήνες διακ-
υβέρνησής του και η νίκη του, και μάλιστα
με την ευκταία αυτοδυναμία στις ερχόμε-
νες εκλογές, θα του επιτρέψει να ανα-
πτύξει το πρόγραμμά του για την παρα-
γωγική ανασυγκρότηση της χώρας, για τη
συνολική αναδιάρθρωση του κράτους και
να γίνει φιλικό στον πολίτη και για την ανά-
πτυξη δράσεων που θα ανακουφίσουν,
έστω και με Μνημόνιο, αυτούς που πλήτ-
τονται περισσότερο. Το πρόγραμμα του
ΣΥΡΙΖΑ περιλαμβάνει μέτρα που δεν αφορούν το Μνημόνιο και μπορεί να αναπτύξει και την πολιτική του απρόσκο-
πτα, όπως και μέτρα που μπορούν να αντισταθμίσουν τις επιπτώσεις του Μνημονίου. Όλα όμως είναι ζήτημα αγώνα,
αγώνα που συνεχίζεται, σταθμός του οποίου θα είναι και η νίκη στις εκλογές.

Ποια η εμπειρία σας από τη συμμετοχή σας στη 3η συνάντηση 2015 του Forum της Δυτικής Αττικής για θέματα Ρομά;

Ήταν μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ημερίδα για τη σχολική ένταξη των παιδιών Ρομά από την οποία αποκόμισα
πολλά, όχι μόνο για τη κατάσταση των Ρομά αλλά και για τις πρωτοβουλίες της Αντιπεριφέρειας Δυτικής Αττικής που
και σε αυτή την περίπτωση είναι εξαιρετικές. 
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Ανακλήθηκε την Δευτέρα η
αυθαίρετη καθαίρεση της
διοίκησης του “Αττικόν”

Με πράξη της αρμοδίας διεύθυνσης του υπουρ-
γείου Υγείας, μετά από σχετική ενημέρωση
από το Εθνικό Τυπογραφείο, ανακλήθηκαν το

πρωί της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου οι αυθαίρετες
“απολύσεις” της διοικήτριας και της αναπληρώτριας διοι-
κήτριας του πανεπιστημιακού νοσοκομείου Χαϊδαρίου

“Αττικόν”, Ευαγγελίας Γιαννακάκου και Λαμπρινής Καρ-
πούζου, αντίστοιχα.

Υπενθυμίζεται ότι στην καθαίρεση της διοίκησης του
“Αττικόν” είχε προβεί ο τέως υπουργός Υγείας Πανα-
γιώτης Κουρουμπλής.

ΕΛΠΕ: Βελτιωμένες προτά-
σεις για τα χερσαία οικόπεδα
Σε Αρτα- Πρέβεζα και ΒΔ Πελοπόννησο-

Για έρευνα και παραγωγή πετρελαίου

Τα Ελληνικά Πετρέλαια, με βάση το εκδηλωμένο
επιχειρηματικό τους ενδιαφέρον για έρευνα και
παραγωγή πετρελαίου στην Ελλάδα, ανταπο-

κρίθηκαν στην πρόσκληση της αρμόδιας Επιτροπής
Αξιολόγησης να βελτιώσουν τις αρχικές προσφορές τους
στις περιοχές Άρτας - Πρέβεζας και ΒΔ Πελοποννήσου
και, ως εκ τούτου, υπέβαλλαν βελτιωμένες προσφορές
και για τις δύο περιοχές.  

«Όλες οι προσφορές μας βασίζονται πάντοτε στην
εμπειρία μας από παλαιότερες έρευνες που έχουμε κάνει
στη Δ. Ελλάδα, είναι ορθολογικές και απολύτως συμβα-
τές με τη διεθνή πρακτική στην έρευνα πετρελαίου και,
φυσικά, πληρούν αμιγώς επιχειρηματικά κριτήρια», ανα-
φέρεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας.

Η εταιρεία αναμένει την ανακοίνωση από την Επιτρο-
πή της αιτιολογημένης βαθμολόγησης, αξιολόγησης και
κατάταξης των προσφορών όπως περιγράφεται στην
προκήρυξη του διαγωνισμού, ώστε στη συνέχεια να
καταθέσει τις τελικές της προσφορές.

Πρόγραμμα δωρεάν σίτισης
από την Περιφέρεια Ατιικής

Πρόγραμμα παροχής τροφίμων σε αστέγους και
άτομα που διαβιούν σε συνθήκες στέγης, αλλά
δεν έχουν δυνατότητα καθημερινής σίτισης.

Πιλοτική εφαρμογή με στόχο επέκτασης και σε άλλες
περιφέρειες της Επικράτειας. Τον Οκτώβριο ο μειοδο-
τικός διαγωνισμός για την προμήθεια των τροφίμων.

Στη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων και της προ-
στασίας των κοινωνικά αποκλεισμένων ατόμων,
στοχεύουν τα πρώτα μέτρα της Περιφέρειας Αττικής για
την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης.

Στα πλαίσια υλοποίησης αυτής της πολιτικής, η διεύθυ-
νση Κοινωνικής Πολιτικής με την αρμόδια αντιπεριφέρεια
προέβησαν στις διαδικασίες εφαρμογής του προγράμμα-
τος «Παροχή τροφίμων σε αστέγους και άτομα που δια-
βιούν σε συνθήκες στέγης, οι οποίες δεν εξασφαλίζουν
δυνατότητα καθημερινής σίτισης και διατροφής», σε
συνεργασία με το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφ-
άλισης και Πρόνοιας συνολικού ποσού 380.000 ευρώ.

Για την προμήθεια των τροφίμων θα διενεργηθεί ηλεκ-
τρονικός διεθνής ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός στις
16η Οκτωβρίου, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υπο-
βάλουν τις προσφορές από 6 έως 12 Οκτωβρίου.

Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί αρχικά πιλοτικά, ωστό-
σο, στόχος της Περιφέρειας Αττικής και της αντιπεριφερ-
ειάρχου Κοινωνικής Πολιτικής, είναι η μελλοντική εφαρ-
μογή του σε όσο το δυνατό περισσότερους δήμους της
Αττικής.

Συνελήφθη στον
Ασπρόπυργο 40χρονος

ημεδαπός για αποδοχή και
διάθεση προϊόντων κλοπής

Εξιχνιάσθηκαν δύο (2) περιπτώσεις κλοπής φορτ-
ηγών

Συνελήφθη, μεσημβρινές ώρες της 4-9-2015 στον
Ασπρόπυργο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης

Ασφάλειας Δυτικής Αττικής και του Τμήματος Ασφαλείας
Ασπροπύργου, ένας 40χρονος ημεδαπός για αποδοχή
και διάθεση προϊόντων εγκλήματος.

Ειδικότερα, ύστερα από αξιοποίηση πληροφορίας
εντοπίσθηκε ο 40χρονος στον Ασπρόπυργο, εντός εταιρ-
είας-χώρου στάθμευσης, ιδιοκτησίας του, στον προαύλιο
χώρο της οποίας, βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα Ι.Χ.
φορτηγό το οποίο είχε κλαπεί την 1-9-2015 από την
Ροδόπολη Αττικής.

Από την περαιτέρω έρευνα που πραγματοποιήθηκε
στους χώρους της εταιρείας, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν
δύο (2) θάλαμοι-ψυγεία, οι οποίοι είχαν αποκοπεί από
κλεμμένα αμαξώματα.

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικο-
γραφία, οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών
Αθηνών.

Μπαραζ… ληστειών το Σαββατοκύριακο στα Μέγαρα

Τέσσερις συνολικά ληστείες σημειώθηκαν το
βράδυ του Σαββάτου και ξημερώματα Κυρια-
κής (6-9-2015) στην περιοχή των Μεγάρων.

Πιο αναλυτικά:
Τρεις άγνωστοι προσέγγισαν 37χρονο υπάλληλο

φύλαξης στο σταθμό του προαστιακού στα Μέγαρα και
με τη χρήση μαχαιριού και σωματικής βίας του απέ-
σπασαν μικρό χρηματικό ποσό. Κατά την επίθεση των
τριών αγνώστων, οι περιγραφές των οποίων έχουν
δοθεί στην Ασφάλεια Μεγάρων, ο 37χρονος υπάλ-
ληλος τραυματίστηκε, ελαφρά ευτυχώς, από το
μαχαίρι στο χέρι και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας
για την παροχή πρώτων βοηθειών. Οι δράστες διέφυ-
γαν χωρίς να επιχειρήσουν να μπουν στο χώρο των
εκδοτηρίων.

Το ίδιο βράδυ 4 άγνωστοι που επέβαιναν σε
αυτοκίνητο ακινητοποίησαν δύο αλλοδαπούς που επέ-
βαιναν σε μηχανάκι σε ερημικές τοποθεσίες, ο ένας στη Λάκκα και ο δεύτερος στο δρόμο Αγ. Βαρβάρας. Και στις δύο
περιπτώσεις οι δράστες εμβόλισαν τα δίκυκλα αναγκάζοντας τους άτυχους οδηγούς να ακινητοποιηθούν και στη
συνέχεια με χρήση βίας τους απέσπασαν μικρά χρηματικά ποσά.

Λίγο αργότερα οι 4 άγνωστοι εισέβαλαν στην οικία ηλικιωμένου στο δρόμο του Αλεποχωρίου τον οποίοχτύπησαν
και έδεσαν. Πήραν μικρό χρηματικό ποσό και διάφορα αντικείμενα, καθώς και τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Ο ηλικιω-
μένος, και καθώς οι 4 δράστες προσπαθούσαν να βρουν τρόπο να βγάλουν το αυτοκίνητο εκτός του σπιτιού, κατάφ-
ερε να λυθεί, ειδοποίησε την αστυνομία και βγήκε έξω φωνάζοντας. Οι δράστες διέφυγαν τελικά μόνο με το δικό τους
όχημα.
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Τίμησαν την επέτειο γέν-
νησης της Θεοτόκου στη

Μονή της Ντάρδιζας

Με διήμερη πανήγυρη τίμησε τη γέννηση της
Θεοτόκου η ομώνυμη Ιερά Μονή της Ντάρδι-
ζας. 

Κεντρικό σημείο των εορταστικών εκδηλώσεων ο

εσπερινός μετ’ αρτοκλασίας και η λιτάνευση της Ιεράς
Εικόνας, παρουσία του Μητροπολίτη Αθηναγόρα, που
πραγματοποιήθηκε την παραμονή της εορτής, Δευτέρα 8
Σεπτεμβρίου 2015. 

Την πανήγυρη τίμησαν με την παρουσία τους ο Δήμα-
ρχος Χρήστος Παππούς, ο Αντιδήμαρχος Θανάσης
Σχίζας, ο Αναπλ. Δήμαρχος Μαρίνος Σαρλάς, ο Πρόεδρ-
ος του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Γιώργος
Μαυροειδής, η Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου
Φυλής Ελένη Λιάκου και ο τοπικός Σύμβουλος Φυλής
Στέλιος Νίκας.

Ποσό 1.766.000 ευρώ ως εκλογική
χρηματοδότηση κατανέμονται στα κόμ-
ματα που είχαν εκλέξει βουλευτές στις

τελευταίες εθνικές εκλογές και 353.200 ευρώ
στα κόμματα με συμμετοχή στην Ευρωβουλή.

Ειδικότερα, με κανονιστική πράξη, που υπο-
γράφει ο υπουργός Εσωτερικών και Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης Αντώνης Μανιτάκης, τα
κόμματα του ελληνικού Κοινοβουλίου θα
λάβουν το 50% του κατανεμητέου ποσού των
3.532.000 ευρώ για τις ανάγκες της διεξαγω-
γής των προσεχών εκλογών ως εξής:

ΣΥΡΙΖΑ 702.225,62 ευρώ
ΝΔ 537.365,45 ευρώ
Το Ποτάμι 116.910,77 ευρώ
ΚΚΕ 105.737,58 ευρώ
ΑΝΕΛ 91.822,68 ευρώ
ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ 90.505,14 ευρώ

Ανάλογα, τα κόμματα που εξέλεξαν ευρω-
βουλευτές στις τελευταίες ευρωεκλογές θα
λάβουν το 10% του ανωτέρω ποσού ως εξής:

ΣΥΡΙΖΑ 113.199,14 ευρώ
ΝΔ 96.840,56 ευρώ
Ελιά-Δημοκρατική Παράταξη 34.182,66

ευρώ
Το Ποτάμι 28.154,82 ευρώ
ΚΚΕ 26.044,59 ευρώ
ΑΝΕΛ 14.749,28 ευρώ
Τα ποσά που αναλογούν στα Χρυσή Αυγή

(121.432,76 ευρώ και 40.028,95 ευρώ
αντίστοιχα), ως γνωστόν παρακρατούνται
λόγω της αναστολής χρηματοδότησης που έχει
επιβληθεί με απόφαση της Βουλής.

Θα καταβληθούν άτοκα στο κόμμα σε
περίπτωση που οι βουλευτές του που διώκον-
ται ποινικά αθωωθούν αμετάκλητα από το
δικαστήριο.

ΟΑΕΔ: Άρχισαν οι πληρωμές
για τα προγράμματα 

κοινωφελούς εργασίας

Άρχισε η διαδικασία καταβολής τόσο των απο-
δοχών των ωφελούμενων όσο και του συνόλου
των ασφαλιστικών εισφορών στους Επιβλέπον-

τες Φορείς (Δήμοι).
Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΑΕΔ, η καταβολή των

αποδοχών των ωφελούμενων αφορά τόσο τις λίγες ημέρ-
ες του μηνός Ιουλίου κατά τις οποίες απασχολήθηκαν οι
ωφελούμενοι, όσο και τις αποδοχές τους για τον μήνα
Αύγουστο για όσους Δήμους έχουν αποστείλει προς τον
ΟΑΕΔ τις καταστάσεις.

Επισημαίνεται ότι ο Οργανισμός προέβη στην αναβάθ-
μιση και προσαρμογή του πληροφοριακού του συστήμα-
τος προκειμένου να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις
της Δημόσιας Πρόσκλησης Νο2/2015 ως προς τον υπο-
λογισμό και την καταχώρηση των διαφορετικών πακέτων
ασφαλιστικής κάλυψης των ωφελούμενων ανά ειδικότητα
π.χ. κοινή μικτή ασφάλιση, κλάδος βαρέων, τομείς
Ε.Τ.Α.Α. (ΤΣΜΕΔΕ κ.λπ.).

Η αναβάθμιση ολοκληρώθηκε σε σύντομο χρονικό διά-
στημα, με αποτέλεσμα η καθυστέρηση να περιοριστεί
στο ελάχιστο.

Στη δεύτερη δωρεάν διανομή ροδάκινων προέβη ο Δήμος
Μάνδρας – Ειδυλλίας σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

Η συγκεκριμένη Δράση πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Περιφέρ-
εια Αττικής – Αντιπεριφέρεια Δυτικής Αττικής 

Συνεχίζει την κοινωνική του δράση ο Δήμος
Μάνδρας – Ειδυλλίας σε μια προσπάθεια
να παρέχει όσο το δυνατόν περισσότερες

υπηρεσίες σε άτομα που χρήζουν βοήθειας και σε
ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Έτσι πραγματοποι-
ήθηκε η δεύτερη διανομή ροδάκινων την Πέμπτη 3
Σεπτεμβρίου. Μεγάλες ποσότητες φρούτων μοιρά-
στηκαν στην περιοχή των Εργατικών Κατοικιών
Μάνδρας όπου οι δικαιούχοι είχαν τη δυνατότητα
να συγκεντρωθούν σε δύο σημεία. Ένα σημείο δια-
νομής, το πρωί, ορίστηκε έξω από το Σύλλογο «Η
Νέα Ελβετία» ενώ το δεύτερο σημείο, μετά το
μεσημέρι, ορίστηκε στην περιοχή του ΚΤΕΟ. Την
ίδια ημέρα αντίστοιχο πρόγραμμα διανομής ροδά-
κινων πραγματοποιήθηκε στην Τοπική Κοινότητα
της Οινόης καθώς και στην Δημοτική Ενότητα
Ερυθρών. 

Στα σημεία των διανομών, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή διαδικασία, παραβρέθηκε η Δήμαρχος Μάνδρας
– Ειδυλλίας, κ. Γιάννα Κριεκούκη καθώς και οι Αντιδήμαρχοι κ.κ Ελ. Ρουμελιώτη και Αγγ. Παπακωνσταντίνου και ο
Εντεταλμένος Σύμβουλος Οινόης κ. Μουρίκης. 

Η κ. Κριεκούκη αναφέρθηκε στις προσπάθειες που κάνει ο Δήμος για να στηρίζει συμπολίτες που χρειάζονται βοήθ-
εια ενώ πρόσθεσε ότι «πρόθεση και στόχος μας είναι να συμμετέχουμε σε οποιαδήποτε επερχόμενη δράση διανομής
οπωροκηπευτικών προϊόντων, σε συνεργασία με οργανώσεις παραγωγών ή άλλους φορείς».

Η συγκεκριμένη Δράση πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής – Αντιπεριφέρεια Δυτικής Αττι-
κής και υλοποιείται στο ΠΛΑΊΣΙΟ  της εφαρμογής του Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1031/2014 για συμπληρ-
ωματικά προσωρινά έκτακτα μέτρα στήριξης στους παραγωγούς ορισμένων οπωροκηπευτικών και της ΚΥΑ με αριθμ.
πρωτ. 3320/89565 των Υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, μέσω των Κοινωνικών Συμπράξεων που έχουν συσταθεί για τις ανάγκες του Ταμείου Ευρωπαϊκής
Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ).

Πόσο παίρνουν τα κόμματα 
για τις εκλογές
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Γιάννης Μαυροειδάκος
«Ο αγώνας για το Ζεφύρι

θα είναι διαρκής» 

Τη δέσμευση ότι στη Δημοτική Ενότητα Ζεφυρίου
έχουν δρομολογηθεί και θα υλοποιηθούν έργα
πνοής, έδωσε ο Αντιδήμαρχος  Γιάννης Μαυροει-

δάκος, από το βήμα των εκδηλώσεων «ΖΕΦΥΡΕΙΑ

2015».
Καλωσορίζοντας τον κόσμο και τους εκπροσώπους της

Δημοτικής Αρχής, το βράδυ της Δευτέρας 8 Σεπτεμβρίου,
ο Αντιδήμαρχος Ζεφυρίου Γιάννης Μαυροειδάκος επεσή-
μανε πως στον ένα χρόνο που διανύει η νέα Διοίκηση
έχουν γίνει πολλά πράγματα για την καθημερινότητα υπό
αντίξοες συνθήκες. 

Ο ίδιος επεσήμανε πως σε αυτόν τον αγώνα έχει στο
πλευρό του σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο καθώς ο
καθένας από τον τομέα του ανταποκρίνεται ώστε να ικα-
νοποιούνται σε καθημερινή βάση τα αιτήματα και οι ανάγ-
κες των δημοτών. Όπως μάλιστα ανέφερε χαρακτηριστι-
κά μέσα σε ένα χρόνο έχουν ικανοποιηθεί πάνω από 700
αιτήματα. 

Ο Αντιδήμαρχος Ζεφυρίου εξάλλου ζήτησε την υπομο-
νή και την κατανόηση του κόσμου, επισημαίνοντας πως η
προσπάθεια για τη βελτίωση της καθημερινότητας και την
ποιότητα ζωής, θα συνεχιστεί, με αμείωτους ρυθμούς. 

Μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου τα
εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ

Στα τέλη Σεπτεμβρίου
αναμένονται τα
εκκαθαριστικά του

ΕΝΦΙΑ για τους ιδιοκτήτες
ακινήτων με στόχο να πληρ-
ωθούν μέχρι τέλος Οκτω-
βρίου. Τουλάχιστον αυτό
είναι το πλάνο της κυβέρν-
ησης όπως το ανακοίνωσε  ο
αναπληρωτής υπουργός
Οικονομικών, ενώ σύμφωνα
με πληροφορίες από το υπο-
υργείο Οικονομικών ο
φετινός ΕΝΦΙΑ δεν θα έχει
μεταβολές σε σχέση με εκείνον του 2014.

Ο κ. Αλεξιάδης σημείωσε σε δηλώσεις του στον ΑΝΤ1 ότι αρχίζει τώρα η εκκαθάριση
του ΕΝΦΙΑ και «Προσπαθούμε να λύσουμε τις εκκρεμότητες. Πιέζουμε τουλάχιστον στο
κομμάτι των φορολογικών υπηρεσιών οι πληρωμές να γίνουν το συντομότερο δυνατό
για να εξυπηρετηθούν πολίτες και επιχειρήσεις».

Θα σταλούν τα εκκαθαριστικά και οι δόσεις θα ξεκινούν από τέλος Οκτωβρίου. Η
εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων ανοίγει το δρόμο και για τα εκκαθαριστικά για
τα οικογενειακά επιδόματα τα φοιτητικά επιδόματα κλπ που είναι σε εκκρεμότητα.

Υπενθυμίζεται ωστόσο ότι μεταξύ άλλων το υπουργείο Οικονομικών έχει καταρτίσει
σχέδιο για τους δύο επόμενους μήνες ώστε να αυξηθεί η είσπραξη των φόρων από
υποθέσεις που δεν έχουν ελεγχθεί.

Για να μην παραγραφούν χιλιάδες ανέλεγκτες υποθέσεις στο τέλος Δεκεμβρίου, μέχρι
το Οκτώβριο θα αποφασιστεί αν θα δοθεί νέα χρονική παράταση της παραγραφής είτε
θα επιλεγούν οι πιο σημαντικές προς έλεγχο με risk analysis. Οι εφορίες μέσα στο 2016
σταδιακά θα σταματήσουν να υποδέχονται κοινό και όταν απαιτείται προσέλευση στη
ΔΟΥ θα γίνεται με ραντεβού για να εξοικονομηθεί προσωπικό για τον έλεγχο.

Από Οκτώβριο έρχονται επίσης αλλαγές στη φορολογική νομοθεσία και περιμένει
προτάσεις για ηλεκτρονική διασύνδεση ταμειακών μηχανών, χρήση καρτών, απλο-
ποίηση φορολογικής διαδικασίας. Η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας θα
ενισχυθεί, θα μεταφερθούν επιπλέον αρμοδιότητες και θα λειοτυργούν κτηματικές
υπηρεσίες σε κάθε νομό.

Συνελήφθησαν τρεις (3) ανήλικοι, μέλη εγκληματικής
ομάδας ανήλικων ΡΟΜΑ, για ληστείες και κλοπές

Εξιχνιάσθηκαν οκτώ (8) ληστείες και δύο (2) κλοπέςΣυνελήφθησαν, στις 4-9-
2015 το πρωί, στον καταυλισμό Αγίας Σωτήρας Αχαρνών, μετά από συντονι-
σμένη επιχείρηση αστυνομικών του Τμήματος Ασφαλείας Αχαρνών και τη

συνδρομή της Ο.Π.Κ.Ε., τρείς (3) ανήλικοι ΡΟΜΑ, ηλικίας 13, 16 και 16 ετών, για σύστα-
ση και συμμέτοχη σε εγκληματική ομάδα ληστείες και κλοπές.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι συλληφθέντες, μαζί με άλλους ανήλικους ΡΟΜΑ
που αναζητούνται, κατά το τελευταίο εξάμηνο είχαν συγκροτήσει εγκληματική ομάδα,
που διέπραττε ληστείες και κλοπές σε βάρος διερχόμενων οδηγών και πεζών, περιμε-
τρικά του καταυλισμού της Αγίας Σωτήρας Αχαρνών.

Ειδικότερα, οι δράστες εκμεταλλευόμενοι την αραιή κυκλοφορία των οχημάτων και
των πεζών περιμετρικά του καταυλισμού, χρησιμοποιώντας διάφορα τεχνάσματα, όπως
τοποθέτηση εμποδίων στο οδόστρωμα και ρίψη λίθων, εξανάγκαζαν τους διερχόμενους
οδηγούς να ακινητοποιήσουν τα οχήματα τους και στη συνέχεια με την απειλή ή χρήση
βίας και χρήση ροπάλων, αφαιρούσαν τσάντες, χρηματικά ποσά και ηλεκτρονικές
συσκευές.

Με τον ίδιο τρόπο πλησίαζαν και τους διερχόμενους πεζούς, ηλικιωμένες κυρίως
γυναίκες, από τις οποίες αφαιρούσαν κοσμήματα και τσάντες, ενώ στη συνέχεια τρέ-
πονταν σε φυγή με κατεύθυνση τον καταυλισμό.

Μέχρι στιγμής, έχουν εξιχνιασθεί οκτώ (8) περιπτώσεις ληστειών και δύο (2) περι-
πτώσεις κλοπών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Ανηλίκων Αθηνών ενώ οι έρευνες
για την συμμετοχή τους και σε άλλα παρόμοια αδικήματα, συνεχίζονται.

Βραδιά νεολαίας στα Ζεφύρεια 2015

Στα νιάτα ήταν αφιε-
ρωμένη η δεύτερη
βραδιά των τριήμε-

ρων πολιτιστικών
εκδηλώσεων «ΖΕΦΥΡΕΙΑ
2015» Έτσι το βράδυ της
Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου,
το πρόγραμμα άνοιξε το
νέο αίμα των χορευτικών
τμημάτων του Αθλητικού
και Πολιτιστικού Οργανι-
σμού του Δήμου Φυλής η
«ΠΑΡΝΗΘΑ», με παραδο-

σιακούς χορούς κι άλλα αγαπημένα ελληνικά ακούσματα. 
Τη σκυτάλη πήρε στη συνέχεια ο Σπύρος Κορδεράς και η μπάντα του, που ερμηνεύοντας δικά του  αλλά και γνω-

στά ακούσματα της νέας ελληνικής σκηνής, πρόσφερε στον κόσμο μια ποιοτική μουσική βραδιά που κράτησε αμείω-
το το κέφι όχι μόνο της νεολαίας αλλά κι όλων εκείνων που αισθάνονται νέοι. 

Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις θα κορυφώθηκαν  την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου με Δημοτικό Λαϊκό Πρόγραμμα με τον Ματθ-
αίο Γιαννούλη. 

Σε ότι αφορά στο θρησκευτικό κομμάτι οι λατρευτικές εκδηλώσεις θα κορυφώθηκαν ανήμερα της γιορτής της
Παναγίας Γρηγορούσας, το απόγευμα της Τρίτης με την Περιφορά της Ιερής εικόνας στις 19:00.  
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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Ελευσίνα

Ένα απο τα κορυφαία στελέχη
της Νέας Δημοκρατίας ήταν
καλεσμένος το βράδυ της Παρ-

ασκευής την Ελευσίνα.
Μιλάμε για τον Κυριάκο Μητσοτάκη

οπου φίλοι και μέλη του κόμματος της ΝΔ
είχαν προγραμματίσει αυτή τη συνάν-
τηση στην περιοχή Καλυμπάκι. Επικράτ-
ησε ευχάριστο κλίμα οπου μεταξύ φαγ-
ητού και ποτού , δόθηκε σε όλους η
ευκαιρία για μια ανάσα ξεκούρασης εν
όψει των εκλόγών της 20ής Σεπτεμ-
βρίου.

Ένα ξεχωριστό βράδυ πρόσφεραν οι χορωδίες των
ΚΑΠΗ ταξιδεύοντας τους παρευρισκομένους σε μεγάλες

στιγμές του ελληνικού πενταγράμμου.

Στην Κεντρική Πλατεία της Μάνδρας την Κυριακή 6
Σεπτεμβρίου 2015 πραγματοποιήθηκε η τελευταία
μεγάλη εκδήλωση των πολιτιστικών εκδηλώσεων

Ζερβονικόλεια 2015. Μέλη των χορωδιών των ΚΑΠΗ Μάν-
δρας, Βιλίων, Κριεκουκίου και Ηλιούπολης ερμήνευσαν με
τρόπο εξαιρετικό ελληνικά τραγούδια μεγάλων συνθετών
καθώς και τραγούδια από την ελληνική παράδοση. Το κέφι
και το ταλέντο των μελών των ΚΑΠΗ παρέσυραν όλους
τους προσκεκλημένους οι οποίοι τραγουδούσαν συνο-
δεύοντας τις χορωδίες. 

Η Δήμαρχος, κ. Γιάννα Κριεκούκη, καθώς και ο Αντιπερ-
ιφερειάρχης, κ. Γιάννης Βασιλείου απένειμαν αναμνηστικά
βραβεύοντας για τις προσπάθειες τους τα μέλη του ΚΑΠΗ. 

Η κ. Κριεκούκη τέλος ευχαρίστησε για τη συμμετοχή τους
όλες τις χορωδίες και τόνισε ότι τέτοιου είδους εκδηλώσεις
που ενδυναμώνουν τους δεσμούς πρέπει να υποστηρίζον-
ται και να συνεχίζονται.

Μετά το τέλος της εκδήλωσης παρατέθηκε ευχαριστήρια
δεξίωση και δείπνο σε όλους τους συμμετέχοντες συντελε-
στές, μέλη των ΚΑΠΗ, χοροδιδασκάλους, συνοδούς κ.λ.π.
η οποία εξελίχθηκε σε ένα όμορφο βράδυ χορού και διασ-
κέδασης για όλους. 

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν εκτός από τη Δήμαρχο
Μάνδρας – Ειδυλλίας, κ. Γιάννα Κριεκούκη και τον Αντιπερ-
ιφερειάρχης Δυτικής Αττικής, κ. Γιάννης Βασιλείου, οι αντι-
δήμαρχοι κ.κ. Αδάμ Ιωάν., Παπακωνσταντίνου Αγγ., Ρουμε-
λιώτη Ελ., Ρόκας, Περ., η Πρόεδρος του ΔΟΚΑΠ, κ. Αλ.
Νερούτσου, ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Μελ. Παπακωνσταντής, ο Πρόεδρ-
ος του Τ.Σ. Μάνδρας, κ. Νικ. Παχής, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κανάκης Χαρ., Δούκας Αν., Ρουπάκης Γιωρ.

Νέα μείωση των
μισθών στο β΄ τρίμηνο
Περαιτέρω μείωση κατά 4,2% κατέγραψε ο δείκτης

μισθών στο σύνολο της οικονομίας, χωρίς καμία διόρθω-
ση (εποχική ή ως προς τον αριθμό των εργάσιμων ημε-
ρών), το β΄ τρίμηνο εφέτος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο

δείκτη του β΄ τριμήνου 2014, έναντι μείωσης 2% που
καταγράφηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2014 προς
το 2013. 

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο ίδιος δείκτης, με εποχική
διόρθωση αλλά χωρίς διόρθωση ως προς τον αριθμό
των εργάσιμων ημερών, παρουσίασε μείωση 2,1% το β΄
τρίμηνο 2015 σε σύγκριση με το β΄ τρίμηνο 2014, έναντι
μείωσης 2,7% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη
σύγκριση το 2014 προς το 2013. 

Ενώ, με διόρθωση εργάσιμων ημερών αλλά χωρίς
εποχική διόρθωση, ο συγκεκριμένος δείκτης σημείωσε
μείωση 4,2% το β΄ τρίμηνο εφέτος σε σύγκριση με το β΄
τρίμηνο 2014, έναντι μείωσης 2% που παρουσιάστηκε
κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2014 προς το 2013.

Περισσότεροι από 10.000
πρόσφυγες απεγκλωβίζονται

από τη Λέσβο σε 48 ώρες

Στις εγκαταστάσεις του γηπέδου «Γεώργιος
Σκούφος», στο νοτιοδυτικό άκρο της πόλης της
Μυτιλήνης, γίνεται από τη Δευτέρα η διαδικασία

ταυτοποίησης σύρων πρόσφύγων, σε μια προσπάθεια
του Δήμου Λέσβου, σε συνεργασία με την
πρωθυπουργό Β.Θάνου, να αποσυμφορηθεί η
κατάσταση στο νησί μπροστά στον κίνδυνο κοινωνικής
έκρηξης.

Η παραχώρηση του γηπέδου ισχύει έως και την
Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου, καθώς γειτνιάζει με τρία
σχολικά συγκροτήματα και την Παρασκευή -που
ανοίγουν τα σχολεία- ο χώρος πρέπει να επιστρέψει
στους μαθητές χρήστες του.

Ήδη, από τις πρώτες ώρες λειτουργίας του νέου
χώρου καταγραφής, παρατηρείται μια σχετική
αποσυμφόρηση της πόλης της Μυτιλήνης, «η οποία
ελπίζουμε ότι θα συνεχίσει να βελτιώνεται και τις
επόμενες μέρες» λέει ο δήμαρχος Σπύρος Γαληνός.

Η δημιουργία του νέου χώρου καταγραφής αποτελεί
μέρος του νέου σχεδίου αντιμετώπισης των
επιπτώσεων του προσφυγικού προβλήματος στη
Λέσβο. Σύμφωνα με το σχέδιο αυτό, ενεργοποιούνται το
φυλάκιο της Κάπης και της Κλειούς και το στρατόπεδο
της Πέτρας. 

Εκεί θα συγκεντρώνονται οι αφικνούμενοι, όπως και
στη Συκαμνιά, στο Μανταμάδο και στην περιοχή της
Μήθυμνας. Εκεί θα καταγράφονται, θα εκδίδονται
εισιτήρια και θα μεταφέρονται στο Σίγρι, όπου και θα
επιβιβάζονται σε πλοίο που θα βρίσκεται στο λιμάνι του
Σιγρίου.

Όσοι θα έρχονται στη Μυτιλήνη και στη γύρω περιοχή
της, θα καταγράφονται στο παλιό στρατόπεδο Κουρτζή
και από το λιμάνι της Μυτιλήνης θα αναχωρούν για τον
Πειραιά. Η παραχώρηση του στρατοπέδου -το οποίο
ανήκει στην Alpha BanK- έχει ζητηθεί από την ίδια την
πρωθυπουργό.

αναχώρησαν από τη Μυτιλήνη με τα πλοία
«Ελευθέριος Βενιζέλος» και «Blue Star 1» 2.850
πρόσφυγες, ενώ για σήμερα έχει σχεδιαστεί η
αναχώρηση περί των 8.000 προσφύγων.

Συνελήφθησαν τρείς (3) ημεδαποί με καταδικαστικές αποφάσεις

Συνελήφθησαν, τις τελευταίες μέρες, στη Βάρη, στην Καισαριανή και στη Ραφήνα, τρείς (3) ημεδαποί, σε
βάρος των οποίων εκκρεμούσαν καταδικαστικές αποφάσεις. Συγκεκριμένα:Την 2-9-2015 συνελήφθη στη
Βάρη, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Βάρης, 31χρονος ημεδαπός σε βάρος του οποίου

εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση, με ποινή κάθειρξης οκτώ (8) ετών για το αδίκημα της ληστείας κατά συρρ-
οή, τελεσθείσας με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου καθώς και για παράνομη οπλοφορία και οπλο-
κατοχή.

Την 3-9-2015 συνελήφθη στην Καισαριανή, από αστυνομικούς του Τμήματος Αναζητήσεων Προσώπων της
Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, 52χρονος ημεδαπός σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση,
με ποινή κάθειρξης οκτώ (8) ετών για το αδίκημα της απάτης.

Την 3-9-2015 συνελήφθη στη Ραφήνα, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Ραφήνας, 79χρονος ημε-
δαπός σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση, με ποινή κάθειρξης έξι (6) ετών για το αδίκημα
της απάτης.



Δέκα ολόκληρα έτη στέκει εκεί στο
ίδιο σημείο αγέρωχη, 3.650 ημέρες
και πλέον πέρασαν από πάνω της

απ’ όταν οι αρμόδιοι του Υπουργείου Υγείας
αποφάσισαν να την εγκαταστήσουν για να
πληροφορεί και να προειδοποιεί τους λουό-
μενους ότι τα ύδατα της περιοχής είναι ακα-
τάλληλα  για κολύμπι. Δέκα ολόκληρα έτη
πέρασαν και όμως αυτή μοιάζει σαν να
στήθηκε μόλις χθες! Μήτε σκούριασε, μήτε
τα χρώματα από τα γράμματα της ξεθώρια-
σαν, αλλά μήτε και δελέασαν κανέναν
πλανόδιο ρακοσυλλέκτη να την αφαιρέσει
από τη θέση της και να την πουλήσει για
παλιοσίδερα, όπως συνέβη με τη δίδυμη
αδερφή της.

Δύο ήταν οι πινακίδες που εγκαταστάθη-
καν αρχικά, η μία ευτυχώς παραμένει ακόμα
εκεί και μπορεί ανά πάσα στιγμή να αποτε-
λέσει δικαιολογία στο κράτος, αν κάποιος
από τους λουόμενους (τσιμπήσει) τίποτα δρίμες, η οποι-
αδήποτε άλλη δερματική ασθένεια και απαιτήσει αποζ-
ημίωση για τη ζημιά που του προξένησαν τα μολυσμένα
νερά.  Η πινακίδα άλλωστε το λέει καθαρά, με απόφαση
του Υπουργείου Υγείας απαγορεύεται η κολύμβηση κατά
το μήκος της ακτής. Τους λόγους αυτής της απαγόρευσης
φυσικά μπορεί να μη τους εξηγεί, όμως ο κάθε νοήμονας
άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει την Ελληνική γλώσσα και
την ανάγνωση αυτής,  μπορεί να σκεφτεί διάφορα και να
αποφύγει την επαφή του με τα συγκεκριμένα ύδατα.  Τι
γίνεται όμως με αυτούς που δεν γνωρίζουν την Ελληνική
γλώσσα και ιδίως την ανάγνωση της; Ευρωπαϊκή χώρα
δεν είμαστε; Δεν θα έπρεπε λοιπόν να υπάρχει ακόμα μια
πινακίδα ξενόγλωσση η οποία θα επεξηγούσε τα γραφό-
μενα της προηγούμενης;  Στα λατινικά τουλάχιστον, γιατί
λίγο πολύ όλοι όσοι μπαινοβγαίνουν τα τελευταία χρόνια
στη χώρα μας,  γνωρίζουν να διαβάσουν έστω και συλλα-
βιστά τη συγκεκριμένη γραφή.

Η επισήμανση μου αυτή γίνεται διότι καθ’ όλη τη διάρ-
κεια του καλοκαιριού που παρακολούθησα το φαινόμενο,
παρατήρησα ότι στην συγκεκριμένη παραλία οι κολ-
υμβητές εκτός από τους Ρομά οι οποίοι μιλούν τι δική
τους διάλεκτο, όλοι οι άλλοι ήταν ξενόγλωσσοι! Μικρά
παιδιά, ενήλικες άνδρες και γυναίκες, ακόμα και ηλικιω-
μένοι απολάμβαναν το θαλάσσιο μπάνιο τους στη συγκε-
κριμένη παραλία καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού και
ιδικά τις ημέρες που το θερμόμετρο πλησίαζε τους 40
βαθμούς. Για να είμαι ειλικρινής ζήλεψα πολλές φορές
αυτούς τους κολυμβητές και πολλές φορές τα έβαλα με
τον εαυτό που δεν αντέδρασε όταν η κα Δήμητρα και η κα
Ειρήνη, –οι δασκάλες μου από το δημοτικό- επέμεναν να
με μάθουν ανάγνωση… Πόσο άτυχος όμως τελικά
μπορώ να χαρακτηριστώ  εγώ που έμαθα αυτά τα λιγο-
στά γράμματα και δε γεννήθηκα  πέρα των Ελληνικών
συνόρων; Πάρα πολύ, διότι αν λάβουμε υπ’ όψη το
γεγονός ότι οι άνθρωποι που κολυμπούσαν σε αυτή την
παραλία όλο το καλοκαίρι ήταν στην πλειοψηφία  Ρομά, -

οι οποίοι ως γνωστό δεν έχουν ιδιαίτερες σχέσεις με τα
σχολεία- και οι υπόλοιποι προέρχονταν  από την αλλοδα-
πή,  αποδεικνύεται ότι τυχεροί ήταν εκείνοι και ο μέγας
άτυχος εγώ, αφού για να απολαύσω αυτό που απολάμ-
βαναν εκείνοι στη γειτονιά μου τσάμπα, έπρεπε να
διανύσω τουλάχιστον 50 χιλιόμετρα πήγαινε έλα και να
ξοδέψω ένα σωρό λεφτά για βενζίνες και τα συναφή.
Όμως αναρωτιέμαι και πάλι, αλήθεια είναι τόσο ανεύθυνο
το Κράτος μας; Γιατί όποιον και αν ρώτησα δεν ήξερε να
μου απαντήσει; Είναι τελικά μολυσμένα τα νερά στην
παραλία του Ασπρόπυργου;  η μήπως μετά την εγκατά-
σταση και την λειτουργεία του ΚΕΛΘ στα παράλια αυτής
η θάλασσα επανήλθε σε στάδια ώστε να είναι επιτρεπτή
η επαφή των ανθρώπων μαζί της; Αν συμβαίνει το δεύτε-
ρο, θα πρέπει οι αρμόδιοι του Υπουργείου Υγείας  να
αφαιρέσουν την απαγορευτική πινακίδα και στη θέση της
να τοποθετήσουν άλλες, οι οποίες  θα αναφέρουν πως η
θάλασσα είναι καθαρή και η χρήση της επιτρεπτή για τους
λουόμενους. Αν όμως συμβαίνει το πρώτο, θα πρέπει και
πάλι οι αρμόδιοι να τοποθετήσουν επιπλέων πινακίδες οι
οποίες θα προειδοποιούν  τους υποψήφιους λουόμενους
για τους κινδύνους που καραδοκούν, όταν θα έρθουν σε
επαφή με την εν λόγο μολυσμένη θάλασσα.

Πάντως και στις δύο περιπτώσεις οι πινακίδες θα πρέ-
πει να είναι γραμμένες τουλάχιστον σε δυο γλώσσες,
(Ελληνικά-Λατινικά) αν θέλουμε να θεωρούμεθα προη-
γμένος λαός. Και αν θέλουμε επίσης να καυχιόμαστε ότι
είμαστε Ευρωπαίοι θα πρέπει επιτέλους να ακολουθήσο-
υμε τους ρυθμούς των Ευρωπαϊκών κρατών και να
συμμορφωθούμε με τις οδηγίες αυτών. Και εδώ που τα
λέμε μεταξύ μας, δεν θα έχουν άδικο  οι εταίροι μας αν
αρχίζουν να μας βάζουν να υπογράφουμε τίποτα νέα
μνημόνια, επειδή κάποιοι διαχειριστές του Κράτους μας
είτε από απροσεξία, είτε εσκεμμένα,  συνεχίζουν να
συμπεριφέρονται όπως τότε που η χώρα θεωρούταν
αυτόνομη και ο κάθε ένας από εμάς έκανε ότι κατέβαζε η
κούτρα του…

Ανευθυνότητες και παραλήψεις…
Η πινακίδα γράφει άλλα, όμως στη φωτογραφία αποδεικνύεται το αντίθετο αναρωτιέμαι

λοιπόν, πιο από τα δυο να ισχύει άραγε…
Του Βασίλη Στεφάνου
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Το Ποτάμι λέει ΝΑΙ στην
αξιοκρατία του ΑΣΕΠ

Την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, ο υποψήφιος βουλευτής
Αττικής του Ποταμιού Γιώργος Μαυρωτάς και
συνεργάτες του Ποταμιού επισκέφθηκαν τα γρα-

φεία του ΑΣΕΠ όπου και είχαν συναντήσεις με τον Πρόε-
δρο του ΑΣΕΠ και Επίτιμο Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνε-
δρίου κ. Ιωάννη Καραβοκύρη και τη Γενική Διευθύντρια

Προσλήψεων κα. Καλλιόπη Στάγκα με τους οποίους
συζήτησαν θέματα που αφορούν τον οργανισμό, τις λει-
τουργίες, το έργο και το ρόλο του. Επίσης συναντήθηκαν
με στελέχη του ΑΣΕΠ και με τον Πρόεδρο του Συλλόγου
Υπαλλήλων του ΑΣΕΠ κ. Ιωάννη Δελαγραμμάτικα.

Στο πλαίσιο των ιδιαίτερα εποικοδομητικών συναντή-
σεων, αναδείχθηκε η πολύ μεγάλη σημασία που έχει ο
ΑΣΕΠ για τη διασφάλιση και την εμπέδωση της αξιοκρ-
ατίας στην επιλογή προσωπικού στον ευρύτερο χώρο
του δημοσίου και της δημόσιας διοίκησης. Συζητήθηκαν
προτάσεις για την καλύτερη συνεργασία του ΑΣΕΠ με τα
Υπουργεία και την αποσαφήνιση και αναβάθμιση των
αρμοδιοτήτων του. 

Κεντρικό μήνυμα ήταν η πλήρης αξιοποίηση του ΑΣΕΠ
από την πολιτεία, της τεχνογνωσίας και του υψηλά κατα-
ρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού του. Ο κ. Μαυρωτάς
αναφέρθηκε ειδικότερα και στο θέμα των διαγωνισμών
ΑΣΕΠ για τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι έχουν να γίνουν
από το 2008, και με αφορμή τα προβλήματα στελέχωσης
των σχολείων της χώρας.

Επισημάνθηκε ακόμη η ανάγκη μέριμνας από την επό-
μενη κυβέρνηση και το ελληνικό κοινοβούλιο για την
πλήρωση των κενών θέσεων και την κάλυψη των θέσεων
των συμβούλων του ΑΣΕΠ των οποίων λήγει η θητεία
τους εντός του Οκτωβρίου, προκειμένου να διασφαλισθ-
εί η στελέχωση της ολομέλειας και η εύρυθμη λειτουργία
του οργανισμού. Τέλος αναφέρθηκε και ο κίνδυνος μη
ολοκλήρωσης ενός κρίσιμου έργου αναβάθμισης της λει-
τουργίας του ΑΣΕΠ, ενός έργου ΕΣΠΑ για πληροφοριακά
συστήματα το οποίο λόγω των γνωστών προβλημάτων
και της αδράνειας της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ,
έχει παγώσει και χρειάζεται να βρεθεί άμεσα λύση.

Ο ΑΣΕΠ όπως δήλωσε ο κ. Μαυρωτάς αποτελεί
πυλώνα αξιοκρατίας για τη χώρα, διαθέτει ικανό προσω-
πικό και εφαρμόζει καλές πρακτικές οι οποίες πρέπει να
διαχυθούν και είναι απαραίτητες για τις μεταρρυθμίσεις
που έχει ανάγκη η δημόσια διοίκηση. Το Ποτάμι, όπως
σημείωσε ο κ. Μαυρωτάς, στηρίζει ξεκάθαρα τις ανεξάρτ-
ητες αρχές και είναι μαζί τους με γνώμονα την ενίσχυσή
τους προκειμένου να υπάρξει αξιοκρατία και διαφάνεια
και να καταπολεμηθεί η πελατοκρατία που τόσο
ευδοκίμησε επί όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων,
νέων και παλαιότερων.Οι υποψήφιοι βουλευτές της παράταξης

ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ από τις Αχαρνές
Δανιήλ Φωκάς, Βίκυ Καράμπελα Μίχα, υποψήφιοι, ΠΟΤΑΜΙ

Το Ποτάμι ανακοίνωσε τους υποψήφιους, που θα στελεχώσουν
τις λίστες του στις 56 εκλογικές περιφέρειες της χώρας. Όσον
αφορά το ψηφοδέλτιο της εκλογικής περιφέρειας Αττικής, ανά-

μεσα στους 19 υποψηφίους συμπεριλαμβάνονται δύο υποψήφιοι από
την πόλη των Αχαρνών.

Πρόκειται για τη Βίκυ Καράμπελα η οποία συμμετείχε στις εκλογές
του Ιανουαρίου και τον Δανιήλ Φωκά. Ο Δανιήλ Φωκάς είναι επικοι-
νωνιολόγος, πτυχιούχος της Ανώτατης Σχολής Δημιουργικών στην
Επικοινωνία στη Λίλλη Γαλλίας με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην
Ψηφιακή Επικοινωνία.

Ο Τάσος Λαζαρίδης, συνεργάτης του Σταύρου Θεοδωράκη στο γραφείο Τύπου και νεότερος υποψήφιος των
εκλογών του Ιανουαρίου θα περιοριστεί, με προσωπική του απόφαση, στις αυστηρές αρμοδιότητές του στο Ποτάμι.
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Χρηματοδότηση: ίδιοι πόροι
«Ανταλλακτικά-ελαστικά οχημά-
των(Προμήθεια-Συντήρηση &
Επισκευή)»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η Δήμαρχος Μάνδρας- Ειδυλλίας
διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε δημό-
σιο ανοιχτό διαγωνισμό, με σφρα-
γισμένες προσφορές, ο διαγωνι-
σμός «Ανταλλακτικά-Ελαστικά
οχημάτων (Προμήθεια – Συντήρη-
ση & Επισκευή)» του Δήμου Μάν-
δρας-Ειδυλλίας για το έτος 2015,
με προϋπολογισμό 119.913,16
Ευρώ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ 23%, και  κριτήριο κατακύρ-
ωσης την χαμηλότερη τιμή. Προ-
σφορά μπορεί να δοθεί για μία ή
περισσότερες ομάδες ή για το

σύνολο του διαγωνισμού. Οι ομά-
δες του διαγωνισμού είναι: Ομάδα
1, Ομάδα 2, Ομάδα 3, Ομάδα 4,
Ομάδα 5, Ομάδα 6, Ομάδα 7,
Ομάδα 8 και Ομάδα ελαστικά
όπως αναλυτικά περιγράφονται
στον πίνακα του Άρθρου 3ο της
διακήρυξης.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγω-
νισμό έχουν:Τα φυσικά και νομικά
πρόσωπα, Ενώσεις προμηθευτών
που υποβάλλουν κοινή προσφο-
ρά, Συνεταιρισμοί, Κοινοπραξίες
προμηθευτών.Οι ενώσεις και οι
κοινοπραξίες δεν υποχεούνται να
λαμβάνουν ορισμένη νομική
μορφή προκειμένου να υποβάλ-
λουν προσφορά
Συγκεκριμένα ο συμμετέχων στο
διαγωνισμό (με μία από τις ανω-
τέρω μορφές) μπορεί να είναι: 
•Επίσημη αντιπροσωπεία ή ο δια-
νομέας του επίσημου δικτύου στη
χώρα για θέματα επισκευών –
συντήρησης και διακίνησης ανταλ-
λακτικών των αντίστοιχων οχημά-
των- μηχανημάτων – υπερκατασ-
κευών.
•Εξουσιοδοτημένο συνεργείο
επισκευής και να χρησιμοποιεί
ανταλλακτικά τα οποία προμηθ-
εύεται από το εκάστοτε επίσημο
δίκτυο διακίνησης ανταλλακτικών
των επίσημων αντιπροσώπων ή
διανομέων στη χώρα
•Ανεξάρτητο συνεργείο επισκευής
και να χρησιμοποιεί ανταλλακτικά
τα οποία προμηθεύεται από το
εκάστοτε επίσημο δίκτυο
διακίνησης ανταλλακτικών των
επίσημων αντιπροσώπων ή δια-

νομέων στη χώρα.
Ο διαδικτυακός τόπος υποβολής
της προσφοράς είναι: η διαδικτυα-
κή πύλη www.promitheus.gov.gr
του ΕΣΗΔΗΣ 
Η ημερομηνία ανάρτησης της δια-
κήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του
ΕΣΗΔΗΣ:11.9.2015
Η ημερομηνία έναρξης υποβολής
προσφορών: 21.9.2015 Ώρα:
9:00πμ
Η καταληκτική ημερομηνία υποβο-
λής προσφορών είναι: 5.10.2015
Ώρα: 15:00 μμ
Μετά την παρέλευση της καταλ-
ηκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν
υπάρχει δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται
υποχρεωτικά από εγγύηση συμμε-
τοχής υπέρ του συμμετέχοντος για
ποσό που θα καλύπτει το 2% του
προϋπολογισμού της μελέτης
χωρίς  ΦΠΑ 23% ήτοι  1.949,81
Ευρώ, εφ’όσον ο προσφέρων
συμμετέχει για το σύνολο των ομά-
δων του διαγωνισμού άλλως για
ποσό που θα καλύπτει το 2% της
προϋπολογισθείσας δαπάνης
χωρίς ΦΠΑ 23% για τη συγκεκρι-
μένη/ες ομάδα/ες συμμετοχής.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
πληροφορηθούν σχετικά με την
ανωτέρω προμήθεια από το Γραφ-
είο Προμηθειών (κα Ευγενία Μητρ-
οπούλου) οδός Στρ. Νικ. Ρόκα 45
και στο τηλέφωνο 2132014904
κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες.                                                                                      

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ

Του Γ. Αγγέλη

"Πριν αλέκτορα φωνήσαι..." οι "δανειστές" από το
Λουξεμβούργο (EFSF/ESM) –με τη σύμφωνη γνώμη
και υποστήριξη της ΕΚΤ– ζητούν να μάθουν που

πήγαν τα 83 περίπου δισ. ευρώ που έχουν απορροφηθεί
στις μέχρι σήμερα ανακεφαλαιοποιήσεις των ελληνικών τρα-
πεζών.

Οι δύο ανακεφαλαιοποιήσεις που έχουν προηγηθεί συνο-
λικά αφορούν το παραπάνω ποσό στο οποίο συμπεριλαμ-
βάνονται και τα 8,3 περίπου δισ. ευρώ με τα οποία έχουν
συμμετάσχει οι ιδιώτες μέτοχοι στις ΑΜΚ που έχουν μεσολα-
βήσει. Από το ποσό αυτό ελάχιστα έχουν απομείνει, με απο-
τέλεσμα οι τέσσερις συστημικές τράπεζες να χρειάζονται εκ
νέου κεφαλαιακή ενίσχυση.

Πού πήγαν αυτά τα δεκάδες δισ. ευρώ που διοχετεύθηκαν
στις ανακεφαλαιοποιήσεις και φόρτωσαν αντίστοιχα το δημό-
σιο χρέος; Τι θα προκύψει από την έρευνα αυτή και τι θα
σημάνει αυτό για τον επιχειρηματικό, τον τραπεζικό, αλλά και
τον πολιτικό κόσμο που θα εμφανισθεί να έχει εμπλακεί; 

Τα ερωτήματα είναι "καυτά" και αναμένεται να επηρεάσουν
τις εξελίξεις, κυρίως μετεκλογικά, αφού οι απαντήσεις θα
καθορίσουν πέραν των άλλων τη "ροή" των τραπεζικών
πιστώσεων. 

Πού "χάθηκαν" δεκάδες δισ. ευρώ
Ο "δανειστής" ESM θέλει να γνωρίζει και προχωρά σε

ενδελεχή εξέταση των στοιχείων καθώς υπάρχουν εκτιμή-
σεις ότι τα δισ. αυτά πέραν της "εξάχνωσής" τους από το
κλίμα πολιτικής αβεβαιότητας από τις αρχές του χρόνου
μέχρι και σήμερα, "έχουν διοχετευθεί σε αναχρηματοδοτή-
σεις δανείων που δεν είχαν τις προϋποθέσεις στον επιχειρ-
ηματικό κατά βάση χώρο, δάνεια που δεν μπορούν να δικαι-
ολογηθούν από τα διαθέσιμα εχέγγυα, δάνεια που
συσχετίζονται με πολιτική διαπλοκή με ιδιαίτερη επισήμανση
στον χώρο των ΜΜΕ...".       

Η εικόνα σύμφωνα με τους δανειστές πρέπει να είναι ξεκά-
θαρη πριν αρχίσει η εκταμίευση των πόρων της τρίτης ανα-
κεφαλαιοποίησης με τα 10 δισ. ευρώ που ήδη έχουν κατατε-
θεί στον ειδικό λογαριασμό του ESM στο Λουξεμβούργο για
τις ελληνικές τράπεζες. 

Τα στοιχεία πάνω στα οποία βασίζεται η έρευνα αυτή
προκύπτουν από το AQR (Asset Quality Review) που
αφορά την αξιολόγηση της περιουσίας και των υποχρ-
εώσεων των ελληνικών τραπεζών, στο πλαίσιο του stress
test με το οποίο δρομολογούνται οι διαδικασίες της ανακεφ-
αλαιοποίησης.

Τα 10 δισ. ευρώ πρέπει σύμφωνα με το τρίτο Μνημόνιο να
έχουν εκταμιευθεί στα τέλη Νοεμβρίου με δυνατότητα παρά-
τασης μέχρι 31 Ιανουαρίου 2016.  

Η έρευνα αυτήν τη φορά δεν έχει να κάνει σε τίποτα με ό,τι
έγινε με τους Επιτρόπους που είχαν τοποθετηθεί στα Δ.Σ.
των τραπεζών με το δεύτερο Μνημόνιο. 

Αυτήν τη φορά ο έλεγχος αλλά και η διαχείριση των κεφα-
λαίων θα είναι άμεσος και από τους ίδιους τους δανειστές.

Οι κύριοι με τα... μαύρα
Το τρίτο Μνημόνιο με τις προϋποθέσεις υλοποίησης του

οποίου θα εκταμιευθούν τα 10 δισ. ευρώ της τρίτης ανακεφ-
αλαιοποίησης, προβλέπει ότι θα εγκατασταθούν στο διοικ-
ητικό συμβούλιο κάθε τράπεζας τρεις εκπρόσωποι του
ESM/EFSF οι οποίοι θα έχουν εκτελεστική εξουσία και θα
είναι εξ οφίτσιο επικεφαλής όλων των βασικών επιτροπών
των τεσσάρων τραπεζών. 

Με άλλα λόγια, διαμορφώνεται ένα άτυπο μίνι διοικητικό
συμβούλιο μέσα στο Δ.Σ. που στην ουσία θα ελέγχει και θα
έχει την ευθύνη της διαχείρισης κεφαλαίων της τράπεζας. Οι
τρεις εκπρόσωποι ως επικεφαλής των Επιτροπών θα είναι
και οι εισηγητές των αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα της τρα-
πεζικής λειτουργίας. 

Στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης του Γ' Μνημονίου άλλα-
ξε η αρχική απαίτηση των δανειστών να είναι και οι τρεις
εκπρόσωποι "ξένοι" και "πέρασε" η πρόβλεψη για επιλογή
στελεχών με διεθνή εμπειρία που να γνωρίζουν το ελληνικό
τραπεζικό περιβάλλον αλλά "χωρίς περιορισμούς "εθνικότ-
ητας”...".

Στην πραγματικότητα και οι τέσσερις τράπεζες πέραν την
εποπτεία του SSM και της ΕΚΤ θα βρίσκονται πλέον μετά
την ανακεφαλαιοποίησή τους υπό την άμεση διαχείριση
του δανειστή, δηλαδή του ESM, που θα διαθέσει το έως
25 δισ. ευρώ δάνειο για την ανακεφαλαιοποίησή τους.   

Γιατί SSM και ΕΚΤ επιμένουν για "μεγάλη" ανακεφ-

αλαιοποίηση
Αξιοσημείωτο στοιχείο των συζητήσεων μεταξύ των

αρμόδιων αρχών για τον προσδιορισμό των κεφαλαιακών
αναγκών των ελληνικών τραπεζών είναι ότι από την πλε-
υρά του SSM –και με την σιωπηρή συμφωνία της ΕΚΤ–
αυξάνεται η πίεση για να "φουσκώσουν" οι κεφαλαιακές
ανάγκες. Το επιχείρημα δεν είναι τόσο η ακριβής αξιολόγηση των
αναγκών, αλλά το ότι λόγω της πολιτικής αβεβαιότητας θεωρ-
ούν ότι είναι καλύτερο να απορροφηθούν τώρα όσα περισ-
σότερα δισ. ευρώ είναι δυνατό από το πακέτο των 25 δισ.
καθώς "αυτή είναι η τελευταία φορά που ενα τέτοιο πακέτο
είναι διαθέσιμο...".  

Στη "λογική" αυτή η μεγαλύτερη δυνατή απορρόφηση από
το πακέτο των 25 δισ. ευρώ θα διασφαλίσει τις τράπεζες την
αμέσως επόμενη περίοδο από τις συνέπειες της πολιτικής
αβεβαιότητας, γιατί μετά την 1/1/2016 δρομολογείται η
Οδηγία BRRD (που προβλέπει Bail-In) και δεν θα είναι
πλέον διαθέσιμη η "πολυτέλεια" ενός τέταρτου δανειακού
πακέτου. 

Βέβαια, όσο μεγαλύτερη είναι η ανακεφαλαιοποίηση με
κεφάλαια από το δάνειο του ESM τόσο περιορίζεται το περ-
ιθώριο διάσωσης των ιδιωτών μετόχων από το dilution... 

Σαλαμοποίηση
Στο σημείο αυτό το SSM και η ΤτΕ συζητούν τη "σαλαμο-

ποίηση" των κεφαλαιακών αναγκών, όπως αποκάλυψε πριν
από μία εβδομάδα το "Κ". Έτσι οι κεφαλαιακές ανάγκες που
θα προκύψουν από τον AQR και αυτές του βασικού σενα-
ρίου της οικονομίας θα μπορούσαν να καλυφθούν από το
δάνειο και οι ανάγκες που θα προσδιορισθούν με βάση το
stress σενάριο να καλυφθούν με ένα "φθηνότερο" υβριδικό
χρηματοπιστωτικό προϊόν (π.χ., CoCos) από τους ιδιώτες
μετόχους για την προστασία τους από το dilution των
μετοχών τους. Οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται, πάντως, σε
εξέλιξη παρά τις παράλληλες εκλογικές διαδικασίες προκει-
μένου έτσι κι αλλιώς η ανακεφαλαιοποίηση να προχωρήσει
χωρίς άλλες αναβολές και να κλείσει στο τέλος του έτους.

* Αναδημοσίευση από την εφημερίδα "Κεφά-
λαιο" της 5ης Σεπτεμβρίου 

Έρευνα για 83 δισ. ευρώ που "χάθηκαν" στις τράπεζες

ΚΕΔΕ: Δικαιωθήκαμε για την
στάση μας στα διαθέσιμα των ΟΤΑ

Αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει
ανάμεσα στην Κεντρική
Ένωση Δήμων Ελλάδας

(ΚΕΔΕ) και τον Νίκο Βούτση αναφ-
ορικά με τα ταμειακά διαθέσιμα των
δήμων, μετά τα όσα ανάφερε ο
πρώην υπουργός Εσωτερικών για
το θέμα σε ραδιοφωνικό σταθμό.

Η ΚΕΔΕ, καλεί τον Νίκο Βούτση,
αντί να ζητά ευθύνες από την ΚΕΔΕ
και τον Γιώργο Πατούλη για τη
στάση τους στο ζήτημα αυτό, «να
κάνει πρώτα την αυτοκριτική του και
να ζητήσει συγγνώμη που εμπι-
στεύθηκαν συνολικά ως κυβέρνηση
τους χειρισμούς Βαρουφάκη, που μας έφεραν στο κατώφλι της εξόδου από την ευρ-
ωζώνη. 

» Ας αναλογιστούν τις ευθύνες που έχουν για το κλείσιμο των τραπεζών και τα capi-
tal controls, που τόσο ταλαιπωρούν σήμερα την πραγματική οικονομία, ας απαντήσουν
γιατί πάγωσαν εκατοντάδες έργα των δήμων που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ και
αν θα υποχρεωθούν οι δημοτικές αρχές να επιστρέψουν την μέχρι πρότινος χρημα-
τοδότησή τους» τονίζεται.

Σε σχετική ανακοίνωσή της η ΚΕΔΕ επισημαίνει, ότι από την πρώτη στιγμή εξέφρα-
σε τη διαφωνία της «με την απόφαση της κυβέρνησης να χρησιμοποιηθούν τα χρήμα-
τα των δήμων και των δημοτών, για άλλους σκοπούς πέραν αυτών που προορίζονταν»
και υπογραμμίζει ότι την άποψη αυτή υιοθέτησε η συντριπτική πλειοψηφία των δημο-
τικών συμβουλίων των δήμων ολόκληρης της χώρας.

«Ήταν λοιπόν απόφαση ολόκληρης της Αυτοδιοίκησης να μην δοθούν τα ταμειακά
μας διαθέσιμα, κι όχι μόνον της ΚΕΔΕ και του προέδρου της», τονίζει.

Υποστηρίζει, επίσης, ότι «εφ’ όσον η κυβέρνηση χρειαζόταν τα χρήματα αυτά, μπορ-
ούσε να εκδώσει και νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, με την οποία θα της δινό-
ταν η δυνατότητα να πάρει η ίδια απευθείας τα χρήματα από τα ταμεία των δήμων,
χωρίς τη συγκατάθεση των δημοτικών συμβουλίων. Γιατί δεν το έκανε; Φοβήθηκε το
πολιτικό κόστος; Ή την έπιασαν ξαφνικά οι δημοκρατικές της ευαισθησίες;»

Τέλος, δηλώνει δικαιωμένη, «που δεν έχουν προστεθεί τα ταμειακά διαθέσιμα των
δήμων μας στο επιπλέον χρέος των 90 δισ. ευρώ που φόρτωσε στη χώρα η αποτ-
υχημένη διαπραγμάτευση της απελθούσας κυβέρνησης».
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Αγαπητέ φίλε, Αγαπητή φίλη,

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε συνάντηση για την υποστήρ-
ιξη της

Υποψηφιότητας της Ελευσίνας ως Πολιτιστική Πρω-
τεύουσα της Ευρώπης 2021

Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, 7:00μμ, Αίθουσα Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας

Όπως -ίσως ήδη- γνωρίζεις, η Ελευσίνα θα διεκδικήσει
εφέτοςτον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της
Ευρώπης για το έτος 2021, αναδεικνύοντας όχι μόνο την
πλούσια ιστορία, αλλά και τη δυναμική για το μέλλον της
πόλης και της ευρύτερης περιοχής του Θριάσιουπεδίου
(Ασπρόπυργος, Μαγούλα, Μάνδρα, Μέγαρα κλπ).

Η υποψηφιότητα αποτελεί για την Ελευσίνα μια εξαιρετική
αφορμή και ευκαιρία να διαμορφώσειένασυνολικό όραμαγια
το μέλλον της. Ένα όραμα για τον πολιτισμό, την κοινωνία
και την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής που θα αποτελέ-
σει παρακαταθήκη στις επόμενες γενιές.

Στη διεκδίκηση του τίτλου της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας
της Ευρώπης, η Ελευσίνα θα αναμετρηθεί με άλλες πόλεις
της Ελλάδαςείναι -όμως- βέβαιο ότι, παρά τον ισχυρό αντα-
γωνισμό, θα υποβάλλει έναν ολοκληρωμένο, εμπεριστατω-
μένο και ενδιαφέροντα φάκελο που θα τιμά την ιστορία της
και την αναπτυξιακή προοπτική της.

Η ευρωπαϊκή εμπειρία καθιστά σαφές ότι ουσιαστική
προϋπόθεση για την επιτυχία της υποψηφιότητας είναι η
ενεργός υποστήριξη και συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας –
τόσο των κατοίκων, όσο και των μικρότερων και μεγαλύτερ-
ων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.
Στο πλαίσιο αυτό, η επιχειρηματική κοινότητα της Ελευσίνας
και του Θριάσιου πεδίου έχει ένα σημαντικό ρόλο να διαδρ-
αματίσει, συστρατευόμενη με όλες τις δυνάμεις της κοι-
νωνίαςστην υποστήριξη τουεγχειρήματος και συμμετέχοντας
έμπρακτα στη μορφοποίηση και υλοποίηση ενός προγράμ-

ματος δράσης που δεν θα περιορίζεται σε πολιτιστικές και
καλλιτεχνικές προτάσεις, αλλά θα εκτείνεται σε δράσεις
βελτίωσης της καθημερινότητας όσων κατοικούν και επιχειρ-
ούν στην περιοχή μέσω της βελτίωσης υποδομών και υπηρ-
εσιών, δημιουργίας ευκαιριών ανάπτυξης, απασχόλησηςκαι
κατάρτισης και ούτω καθεξής. 

Για το λόγο αυτό, σε στενή συνεργασία με το Φορέα
Διαχείρισης της υποψηφιότητας, λάβαμε την πρωτοβουλία
να συγκαλέσουμε μία συνάντηση-συζήτηση με όλους τους
εκπροσώπους της επιχειρηματικότητας της περιοχής,

την Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, 2015 και ώρα 7:00μμ,
στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου του

Δήμου Ελευσίνας.
Ο στόχος της συνάντησης είναι διττός: αφενός μεν ο

Φορέας να παρουσιάσειστον επιχειρηματικό κόσμο το
Όραμα για την Ελευσίνα 2021 και τοπλαίσιο του προτεινό-
μενου προγράμματος, αφετέρου δε, οι επιχειρήσεις και εται-
ρίες της περιοχής να συνυπογράψουν ένα κείμενο στήριξης
της προσπάθειας και -εφόσον το επιθυμούν-να καταθέσουν
συγκεκριμένες και ρεαλιστικές προτάσεις που θα συμβάλ-
λουν στη διαμόρφωση της αναπτυξιακής πολιτικής του
Δήμου και θα ενισχύσουν την πρότασή της.

Αντλώντας από την εμπειρία επιτυχημέ-
νων προτάσεων άλλων Ευρωπαϊκών και
Ελληνικών πόλεων, αλλά και με γνώμονα τις
ουσιαστικές ανάγκες της Ελευσίνας και της
ευρύτερης περιοχής, οι άξονες/κατευθύνσεις
στις οποίες θα ήταν χρήσιμο να κινηθούν οι
ιδέες και προτάσεις, είναι ενδεικτικάοι εξής:

• Υποδομές
o Μεταφορές
o Στάθμευση
o Ελεύθεροι χώροι και χώροι πολιτι-

στικών/καλλιτεχνικών εκδηλώσεων
o Ηλεκτροφωτισμός
o Τηλεπικοινωνίες
o Δίκτυακ.ά.

• Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας
o Καινοτομία
o Ζώνη επιχειρηματικότητας
o Προγράμματα ενίσχυσης επιχειρήσεων 
o Διασύνδεση επιχειρήσεωνκ.ά.
• Κινητοποίηση της κοινωνίας και ενίσχυση του εθε-

λοντισμού
Όλες οι προτάσεις που θα συζητηθούν στη διάρκεια της

συνάντησης ή θα κατατεθούν στη συνέχεια αυτής, θα κατα-
γραφούν και μαζί με το κείμενο υποστήριξης της υποψηφι-
ότηταςθα αποτελέσουν αναπόσπαστο μέρος του φακέλου
της υποψηφιότητας της Ελευσίνας,που πρέπει να κατατεθεί
τον Νοέμβριο του 2015.

Σε περιμένουμε, λοιπόν, στην συνάντηση της 23ης
Σεπτεμβρίου, για να υπογράψουμε όλοι τη δήλωση στήριξ-
ης της υποψηφιότητας της πόλης της Ελευσίνας για Πολιτι-
στική Πρωτεύουσα 2021 και να συζητήσουμε από κοντά
τους τρόπους με τους οποίουςο καθένας από εμάς μπορεί
να στηρίξει έμπρακτα την προσπάθεια αυτή - ελπίζοντας να
μπορείς να ανταποκριθείς στο κάλεσμα.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση

Πρόσκληση σε συνάντηση για την υποστήριξη της
Υποψηφιότητας της Ελευσίνας ως Πολιτιστική

Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2021

Παυλόπουλος: Καμία αναβολή στις αυτονόητες μεταρρυθμίσεις
- Μανιτάκης: Η νέα κυβέρνηση να τις οικειοποιηθεί

Κανένα χρονικό περιθώριο καθυστέρησης των μεταρρυθμίσεων τονίζει ο
Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Εκλογές και διαρθρωτικές αλλαγές στο επίκεν-
τρο του έργου της υπηρεσιακής κυβέρνησης απαντά ο Υπουργός Εσωτερ-

ικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
«Δεν υπάρχουν περιθώρια αναβολών σε ό,τι αφορά μεταρρυθμίσεις που είναι

αυτονόητες για την ομαλή πορεία της χώρας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της
Ευρωζώνης», υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος
κατά την συνάντησή του, νωρίτερα σήμερα (Τρίτη), με τον Υπουργό Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης Αντώνη Μανιτάκη στο Προεδρικό Μέγαρο.

«Ο χρόνος είναι πολύ πυκνός, η κρίση πολύ βαθιά και οι μεταρρυθμίσεις αναγ-
καίες για να μπορέσουμε να ξαναβρούμε τον δρόμο μας το συντομότερο δυνατό.
Κάποιοι μπορεί να νομίζουν ότι έχουμε την πολυτέλεια να τις αναβάλουμε για το μέλ-
λον. Δεν έχουμε κανένα τέτοιο δικαίωμα ούτε πολυτέλεια», τόνισε ο κύριος Παυλό-
πουλος.

Χαιρέτησε περαιτέρω τις ενέργειες στις οποίες προβαίνει η υπηρεσιακή κυβέρν-
ηση, απευθυνόμενος στον κύριο Μανιτάκη, η οποία ετοιμάζει «σε συνέχεια των
προηγούμενων αυτό που πρέπει να είναι έτοιμο την επομένη των εκλογών, ώστε να
το βρει η Κυβέρνηση που θα προκύψει και εκείνη να σταθμίσει από κει και πέρα
μέσα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της», όπως χαρακτηριστικά είπε. 

Από την πλευρά του, ο κ. Μανιτάκης τόνισε ότι «Το πρώτο και κύριο μέλημά μας
είναι η ομαλή διεξαγωγή των εκλογών» και πρόσθεσε ότι έχουν ήδη ξεκινήσει όλες οι τυπικές διαδικασίες που προβλέπονται από την Νομοθεσία, ώστε να διασφαλιστούν όλες οι
ουσιαστικές και τυπικές προϋποθέσεις για την ομαλή διεξαγωγή τους.

«Εκείνο που φροντίζουμε περισσότερο από όλα  - σημείωσε ο υπουργός- είναι η διασφάλιση ενός ήπιου κλίματος διεξαγωγής των εκλογών και να δώσουμε την ευκαιρία στις
Ελληνίδες και στους Έλληνες να αποφασίσουν με νηφαλιότητα, με αίσθημα ευθύνης, με συνείδηση της κρισιμότητας των περιστάσεων, που περνάει η χώρα, και να επιλέξουμε
αντιπροσώπους, οι οποίοι θα εξασφαλίσουν μια ισχυρή, σταθερή, με την ευρύτερη δυνατή κοινοβουλευτική και εκλογική πλειοψηφία».

Το δεύτερο ζήτημα που απασχολεί την Κυβέρνηση αυτό το διάστημα είναι το ζήτημα των διαρθρωτικών αλλαγών, που έχει ανάγκη η χώρα, δήλωσε ο κύριος Μανιτάκης.
Μάλιστα, υπογράμμισε ότι «στο πλαίσιο της συνέχειας του Κράτους και της Διοίκησης και διατήρησης ζωντανής της θεσμικής μνήμης, εγκύψαμε στον σχεδιασμό των διαρθρω-

τικών μεταρρυθμίσεων που είχαν προετοιμάσει οι προηγούμενες κυβερνήσεις όλα αυτά τα χρόνια, σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η τελευταία Κυβέρνηση.
Προωθήσαμε τα σχέδια αυτά και θα τα παραδώσουμε στη νέα κυβέρνηση που θα έρθει». 

Αισιόδοξος εμφανίσθηκε ο κύριος Μανιτάκης καθώς όπως είπε «έχει γίνει ένας σχεδιασμός που είναι αρκετά ολοκληρωμένος, επεξεργασμένος σε στενή συνεργασία με την Ευρ-
ωπαϊκή Επιτροπή και με αξιοποίηση της τεχνογνωσίας της».

Όπως σημείωσε : «Αυτό που απομένει τώρα στη μέλλουσα Κυβέρνηση είναι να οικειοποιηθεί αυτό το σχέδιο μεταρρυθμίσεων, να το επεξεργαστεί και να το προσαρμόσει , να
το οικειοποιηθεί και η πολιτική εξουσία και η Δημόσια Διοίκηση και να το εφαρμόσει με συνέπεια».
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙΤΑΙ ΣΤΗ ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΤΙΤΑΝ - ΑΓ. ΣΩΤΗΡΑ 2

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΣΕ
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 100 ΕΛΑΙΟΔΕΝΔΡΩΝ. 100Μ
ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.

ΜΕ ΦΩΣ - ΝΕΡΟ - ΤΗΕΛΕΦΩΝΟ.
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2105543077

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ                            Ασπρόπυργος, 8 Σεπτεμβρίου 2015
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                                Αρ. Πρωτ.: Δ.Υ.

Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Δημοκρατίας 18               ΠΡΟΣ: -Τους Πολίτες του 
Ταχ. Κωδ. 193 00 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ                             Ασπρόπυργου
Τηλ.: 2132006409-10                                                       -Τα ΜΜΕ
ΦΑΞ: 210 5572276                                                         
e-mail: grafeiodimarxou@aspropyrgos.gr       

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Δήμος Ασπροπύργου, ενημερώνει τους νέους της πόλης ότι, στο 1ο Επαγγε-
λματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ) Ασπροπύργου, για το Σχολικό Έτος 2015-2016, θα λειτο-
υργήσουν οι κάτωθι ειδικότητες: 

Φυσικοθεραπείας, Αισθητικής Τέχνης, Κομμωτικής Τέχνης,  Γραφικών Τεχνών,
Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής, Τεχνικών Εφαρμογών Λογισμικού, Υπαλλή-
λων Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών, Υπαλλήλων Αποθήκης και Συστημά-
των Εφοδιασμού (Logistics), Υπαλλήλων Εμπορίου και Διαφήμισης, Πλοιάρχων
Εμπορικού Ναυτικού. 

Οι απόφοιτοι ΕΠΑΛ, με την ολοκλήρωση του τριετούς κύκλου σπουδών,  αποκ-
τούν ταυτόχρονα: α) Απολυτήριο ισότιμο με του Ενιαίου Λυκείου, β) Πτυχίο ειδικότ-
ητας, και γ) Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, μέσω Πανελληνίων Εξετά-
σεων.

Οι Εγγραφές γίνονται καθημερινά, στο 1ο ΕΠΑΛ Ασπροπύργου, στη διεύθυνση
Κριεζή και Αθανασίου Διάκου, ενώ πληροφορίες δίδονται και τηλεφωνικά στο 210
5579908.

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

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

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

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

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

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

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

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                 Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                                                 ΜΑΡΙΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ
ΕΤΟΣ 2015-2016

“ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ»

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

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

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

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

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

Ο ΠΑΣΧΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΚΑΤΣΙΠΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η
ΣΤΑΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΝΕΡΟΥΤΣΟΥ

ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ. 

Ένα φάντασμα πλανιέται πάνω από τη
χώρα μας. Το φάντασμα της αποτυχίας
και της ολοκληρωτικής μας πλέον

κατάρρευσης, ως κράτος και ως κοινωνία, ως
ακέραια και δημοκρατική Πολιτεία. Πρέπει οριστι-
κά και καθοριστικά να το απομακρύνουμε, να
ξεφύγουμε από τη Σισύφεια και άγονη γραμμή, από τον
φαύλο κύκλο, να διώξουμε οριστικά τη Δαμόκλεια σπάθη του
Grexit που ξένοι και εγχώριοι κύκλοι κραδαίνουν πάνω από
το κεφάλι μας.

Χρειάζεται να χαράξουμε μια πορεία σταθερού και ενάρε-
του κύκλου. Κι αυτό προϋποθέτει πάνω από όλα ορισμένες
βασικές παραδοχές: ότι η χώρα είναι οριστικά αγκυροβολ-
ημένη στη Δύση κι ότι έχει ταυτίσει το εθνικό της πεπρωμέ-
νο με την Ευρώπη και με τους άλλους εταίρους της Ευρ-
ωζώνης.

Μόνο στη βάση των παραδοχών αυτών που ενσω-
ματώνουν τις ευρωπαϊκές αξίες, που είναι και δικές μας
αξίες, μπορούμε να ξαναχτίσουμε τη χώρα, με νέα υλικά, με
νέες αξίες, με νέες νοοτροπίες.

Χρειαζόμαστε ένα Νέο Εθνικό Αφήγημα όχι ένα Νέο
Εθνικό Παραμύθι. Με άμεση εφαρμογή όλων των αναγ-
καίων μεταρρυθμίσεων. Με συγκεκριμένους και ρεαλιστι-
κούς Στόχους. Με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα επίτε-
υξης. Με πολιτικές δυνάμεις που θέλουν και Μπορούν. Με
ικανό και επαρκές πολιτικό και επιστημονικό προσωπικό.

Πρέπει όλοι να αρθούμε στο ύψος των περιστάσεων. Φευ!
Στην αχρείαστη εκλογική αναμέτρηση που μας οδήγησαν,
επανεμφανίζονται και πάλι ο παλιός και καταστροφικός
παλαιοκομματικός δικομματισμός με τα πιο αποκρουστικά
προσωπεία του. Τη ΝΔ τη γνωρίζουμε. Με μειλίχιο ύφος
προσπαθεί να σκίσει κι αυτή ορισμένα φύλλα του νέου
επαχθούς Μνημονίου και να παρουσιάσει ένα νέο “σωτήριο”
πρόσωπο. Ο μοιραίος κ. Τσίπρας, πριν καν στεγνώσει η
μελάνη του σκληρότατου Μνημονίου στο οποίο φέρει φαρ-
διά-πλατιά τη δική του υπογραφή, κατάρτισε «παράλληλα»
προγράμματα, επαγγέλλεται την «απαγκίστρωση» και την
«απεμπλοκή». Εξακολουθεί να ζει στο «παράλληλο»
σύμπαν του δικού του κόσμου. Άλλοι υπόσχονται «επανα-
διαπραγμάτευση» και πράσινα άλογα. Ωραία λόγια, για
κουρασμένα πλέον ώττα. Το παραμύθι συνεχίζεται.

Η αλήθεια είναι ότι τα περιθώρια διορθωτικών κινήσεων
της νέας κυβέρνησης που θα προκύψει είναι εξαιρετικά περ-
ιορισμένα. Τα περιέγραψε με σαφήνεια και ευθύνη ο Σταύρ-
ος Θεοδωράκης υποβάλλοντας συγκεκριμένες προτάσεις.

Αυτό που χρειάζεται η χώρα είναι μια ισχυρή μεταρρυθμι-
στική ώθηση που να ξεπερνά τις δεσμεύσεις του Μνημονίου,
όπως π.χ. η Παιδεία όπου έπεσε αλύπητα ο μπαλτάς της
«αριστερής» κυβέρνησης. Χρειάζεται να πνεύσει ένας νέος,
ούριος μεταρρυθμιστικός άνεμος, να δημιουργηθεί η κρίσιμη
κοινωνική μάζα αποδοχής.

Αυτό είναι το νόημα της πολιτικής πρότασης του
ΠΟΤΑΜΙΟΥ για κυβερνήσεις συνεργασίας μακράς πνοής με
πλειοψηφική κοινωνική βάση, όχι απλώς κοινοβουλευτική.

Ένα ισχυρό ΠΟΤΑΜΙ στην κοινωνία και τη Βουλή μπορεί
να διαδραματίσει καθοριστικό και καταλυτικό ρόλο προς
αυτήν την κατεύθυνση. Διότι, ως νέο και άφθαρτο μεταρρυθ-
μιστικό κίνημα για την Εργασία, την Παιδεία και την Κοινωνι-
κή Δικαιοσύνη και Θέλει και Μπορεί.

Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι οι μεταρρυθμίσεις που
έχει ανάγκη η χώρα έχουν ως επίκεντρο το πολιτικό
σύστημα, το κράτος και το Δημόσιο, την Αχίλλειο πτέρνα της
χώρας, αλλά και τη μητέρα όλων των μεταρρυθμίσεων. Εδώ
θα κριθούν τα πάντα. Είναι η Λυδία λίθος κάθε μεταρρυθμι-
στικής προσπάθειας.

Ορισμένα κέντρα ισχύος και επιρροής, καλοπροαίρετα
άτομα που γνήσια αγωνιούν για το μέλλον της πατρίδας μας,
έσπευσαν να αναγορεύσουν τον κ. Τσίπρα ως τον πιθανό
ηγέτη μιας νέας φαντασιακής Κεντροαριστεράς, «αριστε-

ρής» σοσιαλδημοκρατίας ή άλλα ηχηρά παρόμοια, έχοντας
ως δείγμα τη «ρεαλιστική» στροφή που πραγματοποίησε με
το Μνημόνιο. Φοβάμαι πως πλανώνται πλάνη οικτρά. Τίπο-
τα δεν απέχει περισσότερο από την πραγματικότητα. Ο κ.
Τσίπρας επεδίωξε συνειδητά τη ρήξη με τους εταίρους μας
και την τελευταία στιγμή έκανε «στροφή» για να σώσει το
πολιτικό του μέλλον. Κανένας σοβαρός πρωθυπουργός της
χώρας δεν θα μπορούσε να σηκώσει το βάρος μιας επιλο-

γής που οδηγούσε στην Κόλαση και την ολοκληρωτική κατα-
στροφή. Η ευθύνη, όχι μόνο η πολιτική, ήταν βαρύτατη.
Έντρομος την απέφυγε. Έπραξε το αυτονόητο έχοντας ο
ίδιος αυτοεγκλωβιστεί και αυτοπαγιδευτεί, μαγεμένος από το
είδωλο της αυταπάτης του και της αχαλίνωτης οργουελιανής
ολοκληρωτικής προπαγάνδας του. Η «αντι-μνημονιακή»
χίμαιρα με την οποία έθρεψε το εκλογικό του ακροατήριο
κατέρρευσε πλήρως ως η μεγαλύτερη πολιτική απάτη της
μεταπολίτευσης. Ο ελληνικός λαός άρχισε ήδη να πληρώνει
πανάκριβα την αλαζονεία της ψευδο-ισχύος που τροφοδο-
τούσε τον πολιτικό ναρκισσισμό της κομματικής ηγεσίας.

Η διαβόητη «προσαρμογή» της ηγεσίας του εναπομείναν-
τος ΣΥΡΙΖΑ στην πραγματικότητα δεν αποτελεί παρά
άσκηση πολιτικού χαμαιλεοντισμού. Η πολιτική του κου-
λτούρα παραμένει η ίδια. Δεν είναι ούτε ευρωπαϊκή ούτε
δυτική. Η νέα σε ηλικία ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ έχει γερασμένες
ιδέες. Τις ξέθαψε από το νεκροταφείο της ιστορίας κι έφτιαξε
ένα παρωχημένο και καταστροφικό μείγμα προσθέτοντας
στη σούπα τον Μπαλιμπάρ, το νεωτερικό πολιτικό πολτό του
Ζίζεκ και των ομοίων του. Η ξύλινη κομματική γλώσσα και ο
άκρατος εθνολαϊκιστικός λόγος, κακέκτυπο του ανδρεοπα-
πανδρεϊκού λαϊκισμού, είναι η μόνη διάλεκτος που γνωρίζει.
Με αυτή τρέφεται, αυτή μόνο γνωρίζει. Δεν έχει τα εργαλεία
για να κατανοήσει τη σημερινή πραγματικότητα ούτε τις
αρχές, τις αξίες και την πολιτική για να την αλλάξει. Δεν έχει
καμιά σχέση με έναν σύγχρονο, ευρωπαϊκό σοσιαλδημοκρ-
ατικό και Κεντρο-αριστερό λόγο.

Αλλά και ως «αριστερή» κυβέρνηση με τον εντιμότατο κ.
Καμμένο όχι μόνο απέτυχε πλήρως αλλά και φόρτωσε τη
χώρα με δυσβάσταχτα βάρη. Δεν έχει να παρουσιάσει κανέ-

να αξιόλογο έργο. Σπάνια κυβέρνηση απέτυχε και
κατέρρευσε μέσα σε τόσο σύντομο διάστημα.
Μόνο δεινά επισυσσώρευσε. Το δήθεν «ηθικό»
πλεονέκτημα βουτήχτηκε μέχρι το λαιμό στις παλαι-
οκομματικές πρακτικές, την πολιτική πελατεία, τον
κομματισμό, το νεποτισμό, τη συντεχνιακή λογική

και την αυταρχικότητα. Δολοπλόκησε τη δική του διαπλοκή.
Δολοφόνησε εν ψυχρώ την ιδιωτική οικονομία. Καταπάτησε
ωμά μια από τις πιο πάγιες αρχές της αριστεράς, τον ανα-
λογικό εκλογικό νόμο για τον οποίο ποιεί τη νήσσα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αποτελεί παρά αναπόσπαστο μέρος του
φθαρμένου παλαιού πολιτικού συστήματος. Μετέρχεται τις
ίδιες μεθόδους. Επιδιώκει τους ίδιους σκοπούς. Η χώρα δεν
χρειάζεται μια τέτοια κίβδηλη και απαρχαιωμένη «αριστερά»
του χτες και του τίποτα.

Η χώρα χρειάζεται μια ΜΕΤΤΑρυθμιστική Αριστερά,
Σύγχρονη, Προοδευτική και Ευρωπαϊκή, που να μπορεί να
ανταποκριθεί στις προκλήσεις του σήμερα και του αύριο.
Μια Αριστερά που σέβεται, αναγνωρίζει και υπερασπίζεται
πλήρως τη φιλελεύθερη κοινοβουλευτική δημοκρατία, το
κράτος δικαίου, τα δικαιώματα αλλά και τις υποχρεώσεις των
πολιτών σε όλους τους τομείς. Μια Αριστερά, που επιδιώκει
την ανάπτυξη με μοχλό την ιδιωτική οικονομία για την κατα-
πολέμηση της ανεργίας, την προστασία των εργαζομένων,
την εξωστρέφεια, την ανταγωνιστικότητα, την επιχειρημα-
τικότητα, την αύξηση του πλούτου και τη δίκαια κατανομή
του, όχι την εξίσωση της μιζέριας και της φτώχειας. Μια Αρι-
στερά που οικοδομεί και υπερασπίζεται δίκαιους και ισότιμο-
υς κανόνες πρόσβασης στα δημόσια αγαθά και στις κοινω-
νικές υπηρεσίες, την Παιδεία, την Υγεία και τον Πολιτισμό.
Που οικοδομεί το κοινωνικό κράτος με ενιαίους κι όχι
συντεχνιακούς κανόνες. Που δημιουργεί ίσες ευκαιρίες. Που
προστατεύει με συγκεκριμένες πολιτικές τους φτωχούς, τους
αδύναμους και τα χειμαζόμενα μικρο-μεσαία στρώματα. Μια
Αριστερά που συμμετέχει ενεργά και συντονίζει το βηματι-
σμό της με τις προοδευτικές δυνάμεις της Ευρώπης, που
σέβεται τις συμμαχίες και την ασφάλειά της και δεν διακ-
υβεύει τη γεωπολιτική της θέση. Που εμπνέει σεβασμό σε
φίλους και εχθρούς. Εμείς αυτήν την Αριστερά υπηρετούμε
με τις αξίες και την πολιτική μας δράση.

Διότι, πιστεύουμε βαθύτατα ότι μόνο μια τέτοια Αριστερά
μπορεί να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των πολιτών και να
αποτελέσει παράγοντα σταθερότητας και προόδου, υπηρ-
ετώντας το συμφέρον της χώρας.

Όσοι ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ στις περασμένες εκλογές, όχι από
θυμό ή διαμαρτυρία αλλά από πεποίθηση ή ελπίδα, ας ανα-
λογιστούν αν η χώρα χρειάζεται μια Αριστερά που ασχολείται
ακόμα με τον Λίβανο και τη Βάρκιζα ή την προσομοίωση της
Συνθήκης του Μπρεστ-Λιτόσφκ, αν μια τέτοια αριστερά
ανταποκρίνεται στις προσδοκίες τους και στο μέλλον των
παιδιών τους. Ας αναλογιστούν κι ας σταθμίσουν ξανά τη
στάση τους.

Όσο για εμάς, τη ΜΕΤΑρρυθμιστική Αριστερά, θα δώσο-
υμε και πάλι μαζί με ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ την εκλογική μάχη ώστε με
τη δύναμη που θα μας εμπιστευθούν οι πολίτες να αποτελέ-
σουμε την κινητήρια δύναμη των προοδευτικών μεταρρυθ-
μιστικών αλλαγών που τόσο έχει ανάγκη η πατρίδα μας. Δεν
έχουμε πλέον άλλα περιθώρια βραδυπορίας και αποτυχίας.

Οι πολίτες δεν πρέπει να παγιδευτούν στα δόκανα της
παραδοσιακής Δεξιάς και της τσαβικής εθνολαϊκιστικής ιδε-
οληψίας που εμφανίζεται ως σύγχρονη Αριστερά.

Δεν πρέπει να εγκλωβιστούν σε νέα αδιέξοδα.
Πρέπει να ανοίξουμε έναν καινούργιο δρόμο.

Όλους τους έχουμε δοκιμάσει.
Όλους τους έχουμε ακριβά πληρώσει.

ΤΩΡΑ ΠΟΤΑΜΙ.

Ποια Αριστερά…;
Του Σπύρου Λυκούδη
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

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

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

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

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

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

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

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

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

Τελειόφοιτος Μαθηματικού
Αθηνών. Πολυετής πείρα.

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

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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ZΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΦΤΗΣ -
ΨΗΣΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑΒΕΡΝΑ
ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 
ΤΗΛ:  6977219556

Υπάλληλος Γραφείου
ζητείται από ανώνυμη εταιρ-

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

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

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

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

ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Ι.

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

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

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
213 2047002

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

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

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

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

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ

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

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

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

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

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

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ

ΙΒΙΣΚΟΣ
Στο κατάστηµά µας θα βρείτε:

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

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

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

12:00-21:00. Τηλ: 2105547910



16-θριάσιο Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2015

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας .Σας
συγχαίρουμε και σας ευχόμαστε καλές σπουδές!

   ΕΠΙΤΥΧ0ΝΤΕΣ 2015
Μαγδαληνή Ηλία-Νομική Αθήνας
Γιώργος Πισσάνης-πολιτικής επιστήμης κ ιστορίας –Πάντειο
Αθήνα
Δημήτρης Γαβαθάς-Χημικό Πάτρας
Βούλα Σιδέρη-0ικονομικων επιστημών –Πάτρα 
Σοφία Νερούτσου Φ.Π.Ψ.- Ιωάννινα
Πάνος Παυνέρης-Φιλοσοφίας Πάτρας
Παναγιώτης Ζαπουνίδης-Μαθηματικό Σάμου
Κατερίνα Ηλία-Θεολογίας Αθήνας
Ελένη Λιάκου- Γεωπονίας, Ιχθυολογίας κ Υδάτινου Περιβάλλον-
τος-Πανεπιστήμιο .Βόλου
Μαριαλένα Κατσούλα-ΤΕΙ Διοίκησης επιχειρήσεων-Ηγο-
υμενίτσα
Χάρης Ρόδης-Μηχανολόγων κ Βιομηχανικού σχεδιασμού Τ.Ε
Κοζάνη
Κωνσταντίνα Τσίγκου-ΤΕΙ Τεχνολογίας Τροφίμων –Καλαμάτα
Δήμητρα Ηλία-Διοίκηση Επιχειρήσεων και ΟΤΑ-Καλαμάτα

Δαυίδ Μπάκας –Φιλόλογος
Α.Π.Θ.

Εύη Δέδε-Φυσικός Ε.Κ.Π.Α.

Γιώργος Μπάκας-
Φιλόλογος ΠΑΝ.ΚΡΗΤΗΣ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΣΠΟΥΔΗ-ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 8Α-        ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΤΗΛ.2105573317-6946689267


