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Ανακοίνωση
της υποψηφιότητας ως
Βουλευτή του
Ευάγγελου Γ.
Λιάκου

για την
Περιφέρεια Αττικής με τη
Νέα
Δημοκρατία

Γιατροί του
κόσμου: Χωρίς
εμβόλια πάνω
από 250.000 παιδιά στην Ελλάδα

Óåë. 3

Óåë. 7

Μεϊμαράκης:
Ζητούμε ψήφο για
να ολοκληρώσουμε
το έργο μας
«Τον Γενάρη του 2015
η οικονομία ήταν πολύ
καλύτερη από ότι τώρα,
μειώσαμε τον ΕΦΚ στο
πετρέλαιο, ΦΠΑ στην
εστίαση. Αν είχαμε τετραετία και δεν είχε διακοπεί βιαίως από τον κ.
Τσίπρα θα είχαμε ολοκληρώσει το έργο μας»
τόνισε ο κ. Μεϊμαράκης.

Θα προσληφθούν τελικά
οι 7.000 συμβασιούχοι
Με απόφαση του ΣτΕ.

«Στα Ίχνη Της
Ιεράς Οδού»

Óåë. 7

Óåë. 8

Óåë. 2-8

Óåë. 2

Σκουρλέτης: Η Αριστερά δεν
μπορεί να φοβάται την προοπτική της διακυβέρνησης
Óåë. 9

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΧΡΟΝΙΑΣ
Óåë. 7

ê.2239

Τσίπρας: Η κυβέρνηση
έδωσε μάχη με ασύμμετρες
δυνάμεις - Υπήρξαν λάθη
και υπερβολές

ÔéìÞ: 0,01
åõñþ

2-θριάσιο

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Ασπρόπυργος
Νέζη Σοφία Χ. Λεωφόρος Δημοκρατίας
50, 2105580394
Ελευσίνα
Στυλιαρά Ελένη Κ. Λεωφόρος Εθνικής
Αντιστάσεως 88, 2105541216

Άνω Λιόσια
Ζαλαβρά - Χατζηνικολή Μαρία - Κορίνα
Λεωφόρος Φυλής 240, 2102471445
Αχαρνές
Γκίκα Σοφία - Ακριβή Κ. Διαγόρα 30,
2102448558

Χαϊδάρι
Σακόπουλος Θεόδωρος Κ. Παπανδρέου
Γεωργίου 4, 2105813912
ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Κυρίως ηλιοφάνεια
Η θερμοκρασία θα κυμανθεί απο 22
εως 32 βαθμούς Κελσίου. Υγρασία 47%

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Κλημεντίνη, Κλημεντίνα, Κλεμεντίνη, Κλεμεντίνα, Κλήμης
Μηνοδώρα Μητροδώρα
Πουλχερία, Πουλχερίνα, Πουλχερίτσα, Πουλχέρω, Πουλχέρη
* Παγκόσμια Ημέρα κατά της Αυτοκτονίας

ΘΡΙΑΣΙΟ

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 Γρηγορίου 4, 19300 Ασπρόπυργος
Χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή όχι, δεν επιστρέφονται. Υπογεγραμμένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της εφημερίδας
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Τσίπρας: Η κυβέρνηση έδωσε μάχη με ασύμμετρες
δυνάμεις - Υπήρξαν λάθη και υπερβολές

Ό

λοι γνωρίζουν ότι η ελληνική
κυβέρνηση τους τελευταίους επτά
μήνες έδωσε μια πολύ μεγάλη
μάχη» τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας, απαντώντας στο ερώτημα της πρώτης ενότητας
(Όλγα Τρέμη - Mega) για τις προεκλογικές
υποσχέσεις που αφορούσαν σε συντάξεις,
μισθούς και κοινωνικές παροχές.
Όπως είπε «είχαμε μπροστά μας την
υποχρέωση, από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, για πρωτογενή πλεονάσματα στο
3% και 4,5%, καταφέραμε να τα μειώσουμε.
Καταφέραμε να σταθεροποιήσουμε την
ελληνική οικονομία, εξασφαλίζοντας τη
χρηματοδότηση της μέχρι το 2019 με 86 δισ.
ευρώ για την αποπληρωμή των βραχυπρόθεσμων αναγκών της χώρας» τόνισε ο
πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στο ντιμπέιτ των
αρχηγών.
«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι σε αυτή τη μάχη με ασύμμετρες δυνάμεις, υπήρξαν επιλογές που έδωσαν δυναμική στη
διαπραγμάτευση και τόνωσαν το ηθικό του λαού» τόνισε ο πρώην Πρωθυπουργός, ο οποίος παραδέχθηκε ότι «στην
πορεία υπήρξαν λάθη και υπερβολές, αλλά διορθώσαμε τα λάθη».
Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε στο πακέτο Γιουνκέρ και τα 35 δισ. που έλαβε η Ελλάδα, εκ των οποίων 20 δισ. για την
ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. «Εξασφαλίσαμε τη συζήτηση για τη μείωση του χρέους. Δεν καταφέραμε να υλοποιήσουμε μέρος των υποσχέσεών μας, αλλά ο αγώνας συνεχίζεται» τόνισε.
Στο ερώτημα του Αντώνη Σρόιτερ για τα μέτρα της συμφωνίας που υπέγραψε ως Πρωθυπουργός, όπως η αύξηση
των επιτοκίων στις 100 δόσεις, η διατήρηση του ΕΝΦΙΑ κλπ, ποιους πλήττουν τελικά, ο κ. Τσίπρας απάντησε:
Η συμφωνία αυτή είχε συμβιβασμούς που ήταν αναγκαίο να γίνουν, επειδή η προηγούμενη κυβέρνηση δεν διαπραγματεύτηκε. Πάνω από 1 εκατ. φορολογούμενοι μπήκαν στη ρύθμιση των 100 δόσεων, υλοποιήσαμε σχέδιο για αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης και φέραραμε νόμο που χιλιάδες πολίτες έχουν πρόσβαση σε επίδομα, δωρεάν
ηλεκτρικό και επιδότηση ενοικίου.
Αφήσαμε ανοιχτό παράθυρο για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, καταφέραμε να μην καταργήσουμε το ΕΚΑΣ. Όλα
αυτά ήταν επιτυχίες της κυβέρνησής μας. Πότε θα μπορούσαμε να έχουμε καλύτερη συμφωνία, με την τακτική της
σκληρής διεκδίκησης ή της παράδοσης; Γιατί ακούω και τον αρχηγό της ΝΔ να μας κατηγορέι ότι άλλα υποσχεθήκαμε και άλλα κάναμε.
Ο συμβιβασμός ήταν πώδυνος αλλά έχει και πολύ θετικά στοιχεία για τον ελληνικό λαό.
Αναφερόμενος στον ΕΝΦΙΑ, τον χαρακτήρισε παράλογο φόρο, ο οποίος -όπως είπε- «θεσμοθετήθηκε επί των ημερών της ΝΔ, γιατί δεν διαπραγματεύτηκε». Παράλληλα, προανήγγειλε κατάργηση και αντικατάσταση του ΕΝΦΙΑ όταν
καταστεί δυνατό, συμπληρώνοντας ότι «δυστυχώς όμως δεν τα καταφέραμε τώρα».

Ψηφοδέλτια ΝΔ - Φορτσάκης στο Επικρατείας,
Μεϊμαράκης στη Β΄ Αθηνών

Ε

πικεφαλής
στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας τέθηκε ο
Θεόδωρος Φορτσάκης με δεύτερο τον
Δημήτρη Σταμάτη και
τρίτη τη Νίκη Κεραμέως.
Δελτίο τύπου με τις
λίστες των ψηφοδελτίων εξέδωσε το
γραφείο τύπου της
ΝΔ.
Επικεφαλής στο
ψηφοδέλτιο Επικρατείας τέθηκε ο Θεόδωρος Φορτσάκης
με
δεύτερο
τον
Δημήτρη Σταμάτη και τρίτη τη Νίκη Κεραμέως.
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΝΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΗΝΟΦΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΡΙΠΟΓΛΟΥ ΑΝΤΥΠΑΣ
ΧΟΛΕΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΟΥΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΜΑΝΟΥΣΑΚΑ – ΤΣΙΡΙΝΤΑΝΗ ΠΑΓΩΝΑ
ΠΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ)
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Ο Γ.Δραγασάκης επικεφαλής του ψηφοδελτίου
Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ

Ο

ριστικοποιήθηκαν
το απόγευμα της
Τετάρτης τα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ καθώς και
η εκλόγιμη σειρά των βουλευτών. Υπενθυμίζεται ότι εκκρεμμούσαν το ψηφοδέλτιο
Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ,
καθώς και η εκλόγιμη σειρά
των βουλευτών σε Α' Αθήνας,
Β' Αθήνας και Περιφέρεια
Αττικής.
Επικεφαλής του ψηφοδελτίου
Επικρατείας
του
ΣΥΡΙΖΑ τίθεται ο τέως αντιπρόεδρος της κυβέρνησης
Γιάννης Δραγασάκης και ακολουθούν οι: Θεανώ Φωτίου,
Νίκος Κοτζιάς, Τασία Χριστοδουλοπούλου. Στην τελευταία τιμητική θέση του Επικρατείας, είναι ο καθηγητής
Κωνσταντίνος Τσουκαλάς.
Διαβάστε τους καταλόγους
Το ψηφοδέλτιο Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ
1 ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
2 ΦΩΤΙΟΥ ΘΕΑΝΩ
3 ΚΟΤΖΙΑΣ ΝΙΚΟΣ
4 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΙΑ
5 ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ KΩΣΤΑΣ
6 ΦΙΛΙΝΗ ΑΝΝΑ
7 ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΘΟΔΩΡΟΣ
8 ΜΕΣΚΟΣ ΜΑΡΚΟΣ
9 ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΕΦΗ
10 ΤΡΙΓΑΖΗΣ ΠΑΝΟΣ
11 ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ ΛΥΔΙΑ
12 ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
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Ανακοίνωση της υποψηφιότητας ως
Βουλευτή του Ευάγγελου Γ. Λιάκου

Α

για την Περιφέρεια Αττικής με τη Νέα Δημοκρατία

νακοινώθηκε η υποψηφιότητα του Ευάγγελου Γ. Λιάκου ως βουλευτή στην
Περιφέρεια Αττικής με τη Νέα Δημοκρατία, επιβεβαιώνοντας την εξαγγελία
του Βαγγέλη Μεϊμαράκη για ανανέωση των ψηφοδελτίων και εμπλουτισμό
τους με νέα και ικανά πρόσωπα από τον χώρο της Ο.Ν.ΝΕ.Δ., σε τιμητικές θέσεις.
Ο Βαγγέλης, 26 χρονών, έχει γεννηθεί στον Ασπρόπυργο και είναι διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου,μεμεταπτυχιακό στα χρηματοοικονομικά. Αυτή την περίοδο εργάζεται ως σύμβουλος σε
επιχειρήσεις. Είναι γιος του Γεώργιου Ε.Λιάκου, πρώην Δημάρχου Ασπροπύργου.
Είναι ευτυχές το γεγονός ότι την περιοχή μας αντιπροσωπεύουν πλέον νέα πρόσωπα στο εθνικό πολιτικό επίπεδο. Πιστεύουμε ότι είναι μια προσωπικότητα με
καλά δείγματαγραφής ως τώρα, που σίγουρα θα μας απασχολήσει και στο μέλλον
σε επίπεδο κεντρικής πολιτικής σκηνής. Αναμένεται και επίσημη ανακοίνωση από
το πολιτικό γραφείο του υποψηφίου.
ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ο Ευάγγελος Λιάκος γεννήθηκε το 1989 στον Ασπρόπυργο Αττικής. Εργάζεται
ως σύμβουλος επιχειρήσεων με ειδίκευση στα χρηματοοικονομικά. Είναι διπλωματούχος της σχολής Μηχανολόγων
Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών. Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και υποψήφιο μέλος στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών
του Λονδίνου(A.C.C.A.) και της Ελλάδας (Σ.Ο.Ε.Λ.). Ήταν Υπεύθυνος της ΔΑΠ- ΝΔΦΚ στην σχολή του ως φοιτητής
και ενεργό μέλος της ΟΝΝΕΔ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ : ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

1. ΒΟΡΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ (ΜΑΚΗΣ) 2. ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 3. ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4. ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
5. ΚΑΝΤΕΡΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 6. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 7. ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 8. ΔΕΔΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 9.
ΚΩΤΣΗΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10. ΚΑΡΔΑΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΩΓΩ) 11. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΟΥΚΙΑ 12. ΚΑΒΕΤΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
(ΚΑΤΕΡΙΝΑ) 13. ΚΟΠΑΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 14. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 15. ΚΟΣΜΙΔΗ ΕΥΡΩΠΗ 16. ΛΙΑΚΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 17. ΡΑΠΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 18. ΤΖΙΛΑΒΗ -ΛΑΦΑΖΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ (ΡΕΝΑΤΑ) 19. ΤΣΩΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

«

θριάσιο-3

Τίμησαν τον παπα Χρήστο
η Μητρόπολη Ιλίου κι ο
Δήμος Φυλής

Τ

ον
ιερέα
Χρήστο
Καπερώνη,
τίμησαν για τα 55
χρόνια της διακονίας του στο
Ζεφύρι, η Μητρόπολη Ιλίου και ο
Δήμος Φυλής.
Η βράβευση του καταξιωμένου κληρικού πραγματοποιήθηκε, από το Μητροπολίτη Αθηναγόρα και το Δήμαρχο
Χρήστο Παππού, το πρωί της Τρίτης, 8 Σεπτεμβρίου
2015, στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για την
πανήγυρη της πολιούχου του Ζεφυρίου Παναγίας Γρηγορούσας.
Ο Σεβασμιώτατος του πρόσφερε, τιμής ένεκεν, μια
εικόνα της Παναγίας κι ο Δήμαρχος ένα χρυσό ιερατικό
σταυρό και άμφια. Οι Αντιδήμαρχοι Γιάννης Μαυροειδάκος και Γιάννης Σχίζας το έμβλημα του Δήμου Φυλής.
Το εγκώμιο του τιμηθέντος έπλεξε ο Μητροπολίτης
Αθηναγόρας, ο οποίος τόνισε ότι ο παπα Χρήστος έκτισε
δύο φορές τον Ιερό Ναό, αφού αυτός που ανηγέρθη στη
δεκαετία του ’60 κατεδαφίστηκε από το σεισμό του ’99.
Ο ιερέας Χρήστος Καπερώνης γεννήθηκε στη Στεμνίτσα Αρκαδίας το 1932 και ήρθε στο Ζεφύρι το 1960.
Η εκτίμηση που του τρέφει η τοπική κοινωνία εκφράζεται από το γεγονός ότι ήταν η τρίτη φορά που τιμήθηκε
από το Δήμο, καθώς τα προηγούμενα χρόνια τον τίμησαν
για την προσφορά του στην πόλη οι πρώην Δήμαρχοι
Ζεφυρίου Φωτεινή Γιαννοπούλου και Γιάννης Λάππας.

Μεϊμαράκης: Ζητούμε ψήφο για να
ολοκληρώσουμε το έργο μας

Ζητούμε ψήφο για να ολοκληρώσουμε τα όσα
υποσχεθήκαμε» τόνισε ο πρόεδρος της ΝΔ,
Βαγγέλης Μεϊμαράκης στο ντιμπέιτ των πολιτικών
αρχηγών.
«Είπαμε πολλά το 2012, πολλά όμως από αυτά
πράξαμε. Η ΝΔ δεν είχε αυτοδυναμία, προσπαθήσαμε να
κάνουμε πράξη όλα αυτά» είπε, ερωτηθείς για τις
υποσχέσεις του κόμματός του.
«Τον Γενάρη του 2015 η οικονομία ήταν πολύ καλύτερη
από ότι τώρα, μειώσαμε τον ΕΦΚ στο πετρέλαιο, ΦΠΑ
στην εστίαση. Αν είχαμε τετραετία και δεν είχε διακοπεί
βιαίως από τον κ. Τσίπρα θα είχαμε ολοκληρώσει το έργο
μας» τόνισε ο κ. Μεϊμαράκης.
«Το ζητούμενο είναι να δημιουργήσουμε δουλειές. Ο κ.
Τσίπρας διώχνει τις επενδύσεις. Γι' αυτό σας λέμε να
ψηφίσετε ΝΔ για να φέρουμε επενδύσεις» σημείωσε.
«Δεν έχουμε δώσει υποσχέσεις όπως ο κ. Τσίπρας να
σκίσουμε το μνημόνιο. Έχουμε δεσμευθεί ότι μέσα από
τις διαπραγματεύσεις να κάνουμε ότι καλύτερο μπορούμε
» πρόσθεσε.
Κληθείς να σχολιάσει το ενδεχόμενο η ΝΔ να
συνεργαστεί και πάλι με άλλα κόμματα για να σχηματίσει
κυβέρνηση ο κ. Μεϊμαράκης τόνισε πως η ΝΔ ζητά
κυβέρνηση με ορίζοντα τετραετίας που να μπορεί να
ολοκληρώσει το έργο της.
«Θα σχηματίσω κυβέρνηση συνεργασίας»
Σε ερώτηση σχετικά με το τι προτίθεται να κάνει η ΝΔ
για το Ασφαλιστικό απάντησε:
Τα μέτρα που έφερε ο κ. Τσίπρας είναι το μόνο νέο που
έφερε αυτούς τους 7 μήνες. Θέλει να μας πείσει ότι
ανάλογα το πόσο χρόνο διαπραγματεύθηκε ήταν και το
αποτέλεσμα. Μία συμφωνία κρίνεται από το αποτέλεσμα.
Όπως είπε το νέο μνημόνιο είναι πολύ επώδυνο και
τόνισε πως τα πράγματα θα ήταν πολύ καλύτερα αν ο κ.
Τσίπρας έφερνε τη συμφωνία νωρίτερα.
Και συνέχισε, λέγοντας, ότι «δεν είμαι εδώ για να δώσω
υποσχέσεις και δεν πρόκειται να το κάνω. Για να
προχωρήσουμε στο Ασφαλιστικό χρειάζονται επενδύσεις,
λύσεις για την αδήλωτη και μαύρη εργασία, όπως και στο

δημογραφικό. Επειδή πιστεύουμε ότι
μπορούμε να τα καταφέρουμε, ανοίγοντας
τις δουλειές, με τις εισφορές, θα δούμε τι
μπορούμε να κάνουμε, έπειτα από δύο
χρόνια».
Και πρόσθεσε ότι «αν ο ελληνικός λαός
μου δώσει την εντολή θα πάω στον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας για να
αναλάβω, να σχηματίσω κυβέρνηση
συνεργασίας. Ο κ. Τσίπρας, όμως, δεν
θέλει ούτε να με δει».
«Αναθεώρηση Συντάγματος για να
υπάρξουν ιδιωτικά πανεπιστήμια»
Για το εάν είναι σημαντικό να γίνει
επανάσταση στην Παιδεία ο πρόεδρος της
Νέας Δημοκρατίας απάντησε:
Εμείς θέλουμε την αναθεώρηση του
Συντάγματος για μη κρατικά πανεπιστήμια.
Να μην πηγαίνουν τα παιδιά, λόγω των
ιδεοληψιών της Αριστεράς, στο εξωτερικό και με τα έξοδα
να επιδοτούν εκεί την οικονομία.
«Τους χωρίζει και τους ξεχωρίζει ο νόμος Μπαλτά. Τα
πειραματικά σχολεία τα καταργεί. Εμείς όμως θέλουμε
ένα πρότυπο σχολείο σε κάθε νομό. Ό,τι ιδιωτικό ακούει
το μισεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Θέλει να το φορολογήσει. Εάν δεν
συνδεθούν τα πτυχία με την αγορά εργασίας θα
παράγουμε στρατιές θυμωμένων ανέργων».
Ερωτηθείς για τα κενά στα σχολεία και τις αποσπάσεις
υπαλλήλων στα πολιτικά γραφεία είπε ότι «από το 2012
έως το 2013 μειώσαμε τις αποσπάσεις στα πολιτικά
γραφεία. Αν οι εκπαιδευτικοί δεν πληρωθούν όπως
πρέπει και τα σχολεία δεν στελεχωθούν επαρκώς τότε γι'
αυτά (σ.σ. τα σχολεία) δεν θα υπάρχει ο απαιτούμενος
αριθμός».
Για το μεταναστευτικό
Απαντώντας σε ερώτηση της Μαρίας Χούκλη για
απόψεις βουλευτών της ΝΔ για το μεταναστευτικό, ο κ.
Μεϊμαράκης υπογράμμισε ότι οι «επίσημες θέσεις των
κομμάτων εκφράζονται από τους προέδρους τους και

τους εκπροσώπους τους. Οι θέσεις παράγονται από
κεντρικό προγραμματισμό και από τα συλλογικά
όργανα», είπε χαρακτηριστικά και τόνισε πως το κόμμα
«διαφωνεί με τις τοποθετήσεις τους, αλλά οι διαφορετικές
απόψεις πρέπει να ακούγονται».
«Το μεταναστευτικό δεν είναι καινούργιο πρόβλημα»
είπε ο πρόεδρος της ΝΔ και σημείωσε «δεν είδαμε εμείς
τέτοια ευαισθησία όταν λέγαμε πως η κατάσταση με τους
πρόσφυγες στην Τουρκία είναι τραγική καθώς περίμεναν
να περάσουν απέναντι 2 εκατ άνθρωποι, όταν λέγαμε ότι
η Συρία καταρρέει, όταν λέγαμε πως πρέπει να
διαχωρίσουμε τους μετανάστες από τους πρόσφυγες».
«Με έκπληξη άκουσα ντον κ. Τσιοπρα να λέει ότι δεν
υπάρχουν θαλάσσια σύνορα» συνέχισε.
Ο κ. Μεϊμαράκης απαντώντας γιατί δεν έχει αναρτηθεί
το πρόγραμμα της ΝΔ για το μεταναστευτικό, σημείωσε
πως οι θέσεις του κόμματος είναι γνωστές για το θέμα.
«Είναι αυξημένη η καχυποψία των πολιτών και τα
κόμματα θα πρέπει να μην επισκέπτονται υποκριτικά τα
νησιά και να έχουν απόψεις – θέσεις για αυτό το ζήτημα
για αρκετό καιρό».

4-θριάσιο

«Σύρμα» για φρούτα, με sms
στέλνει ο Δήμος Φυλής

Ο

Αναπλ.
Δήμαρχος
Γιώργος Αντωνόπουλος, ο Διευθυντής της
Κοινωνικής Υπηρεσίας Γιώργος
Βέλλης και οι εργαζόμενοι του
Δήμου και της Κοινωφελούς
Επιχείρησης (ΚΕΔΗΦ) έδωσαν,
όπως πάντα, τον καλύτερο
εαυτό τους
Τριάντα (30) τόνους ροδάκινα
διένειμε η Κοινωνική Υπηρεσία
του Δήμου Φυλής σε ευαίσθητες
ομάδες δημοτών, σε δυο μεγάλες διανομές που πραγματοποιήθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα.
Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2015 ξεκινά νέος κύκλος
διανομής που θα περιλαμβάνει
αχλάδια, μήλα και νεκταρίνια. Τα
φρούτα εξασφαλίστηκαν στο
πλαίσιο της Κοινωνικής Σύμπραξης Δυτικής Αττικής, του μεγάλου επισιτιστικού προγράμματος
στο οποίο ο Δήμος Φυλής είναι
επικεφαλής της οικείας Περιφέρειας.
«Η ισχυρή ομπρέλα προστασίας που απλώνει για τα επόμενα πέντε χρόνια η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Φυλής στους οικονομικά αδύναμους συνδημότες μας είναι το
πρώτο βήμα, του μεγάλου στόχου που θέσαμε, και αφορά, την αμέριστη στήριξη των
δημοτών μας. Το πρόγραμμα, που συντονίζει η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου μας και
έχει στόχο την ανακούφιση των πολιτών της Δυτικής Αττικής που έχουν ανάγκη στήριξης, είναι για μας ένα μεγάλο στοίχημα το οποίο είμαστε αποφασισμένοι να κερδίσουμε»
υπογράμμισε ο Αναπληρωτής Δήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Γιώργος Αντωνόπουλος.
Οι ωφελούμενοι ανήκουν σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες και είναι δικαιούχοι με
κάρτα σίτισης ή δικαιούχοι εγγεγραμμένοι στα κοινωνικά παντοπωλεία των Δήμων που
συμμετέχουν στην Σύμπραξη Δυτικής Αττικής. Στην πρώτη αυτή φάση διανομής συμμετείχαν επίσης η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Φυλής (ΚΕΔΗΦ), ο Δήμος Ασπροπύργου, ο Δήμος Μάνδρας Ειδυλλίας και ο Δήμος Ελευσίνας, ενώ σημαντική ποσότητα φρούτων δόθηκε και στο σύλλογο Τριτέκνων Φυλής που συμμετέχει στη Σύμπραξη.
Η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας στο πλαίσιο της διαρκούς αναβάθμισή της
ξεκίνησε μία νέα καινοτόμο διαδικασία ειδοποίησης των δικαιούχων. Αποστέλλει προσωπικό μήνυμα στο κινητό των δικαιούχων με το σημείο και την ώρα της διανομής, προκειμένου να μη δημιουργούνται ουρές και να διασφαλίζεται ο σεβασμός της αξιοπρέπειας τους κατά τη διανομή. Οι δικαιούχοι που δε διαθέτουν κινητό τηλέφωνο, ειδοποιούνται στο σταθερό τους τηλέφωνο.
Με το νέο σύστημα της ομαδικής αποστολής SMS ο Δήμος Φυλής εξοικονομεί πόρους από τα τηλεφωνικά τέλη, ενώ και οι πολίτες ενημερώνονται καλύτερα. Ανάλογη πολιτική θα ακολουθηθεί από την Κοινωνική Υπηρεσία και τους επόμενους μήνες κατά την
υλοποίηση του προγράμματος ΤΕΒΑ.
Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Φυλής ευχαριστεί για τη συνεργασία τις ενώσεις
ροδακινοπαραγωγών, και ειδικότερα το συνεταιρισμό ΑΣ Επισκοπής, του οποίου οι
παραγωγοί καλλιεργούν τις ευφορότερες εκτάσεις στην Ημαθία, στους πρόποδες του
όρους «Βέρμιο» και χάριν στο μοναδικό μικροκλίμα της περιοχής, τα ροδάκινα που
παράγονται έχουν χαρακτηριστεί ως Προϊόντα Ονομασίας Προέλευσης Επισκοπής.
Σημειώνεται πως οι παραπάνω ενέργειες πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της εφαρμογής του Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1031/2014, για συμπληρωματικά
προσωρινά μέτρα στήριξης στους παραγωγούς ορισμένων οπωροκηπευτικών, καθώς
και της ΚΥΑ αριθμ. 3320/89565 των Υπουργείων Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος, Ενέργειας, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2015

Μεταλλωρύχοι Χαλκιδικής: Θέλουμε
πίσω τις δουλειές μας

"

Σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΣτΕ δεν συντρέχει κανένας κίνδυνος για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία", όπως δήλωσε ο έφορος του σωματείου υπογείων
στοών Ηρακλής Ζάμπρας.
Περισσότεροι από 40 μεταλλωρύχοι από τα μεταλλεία της βορειοανατολικής Χαλκιδικής έχουν κατασκηνώσει από το πρωί έξω από το υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στη λεωφόρο Μεσογείων, απαιτώντας να εφαρ-

μοστούν οι δικαστικές αποφάσεις που προβλέπουν την επαναλειτουργία των έργων
στην Ολυμπιάδα, το Μαντέμ-Λάκκο, και τις Σκουριές.
Νωρίς το πρωί, αντιπροσωπεία των εργαζομένων είχε συνάντηση με την πολιτική
ηγεσία του ΥΠΑΠΕΝ η οποία, σύμφωνα με πηγές του υπουργείου, αναμένει την ερχόμενη εβδομάδα τη νέα απόφαση του ΣτΕ, όπου προσέφυγε εκ νέου η εταιρία, προκειμένου να γίνει άρση της υπουργικής απόφασης για παύση εργασιών.
Οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν ότι ύστερα από την «αυθαίρετη», όπως την χαρακτήρισαν, υπουργική απόφαση του πρώην υπουργού ΠΑΠΕΝ, Πάνου Σκουρλέτη, μία ημέρα
πριν την παραίτηση της κυβέρνησης, έγινε ανάκληση των εγκρίσεων των τεχνικών
μελετών, 700 άτομα οδηγήθηκαν σε απόλυση από την εταιρία, 1.200 τέθηκαν σε διαθεσιμότητα για τρεις μήνες, ενώ μόλις 100 άτομα παραμένουν επιτόπου για την επίβλεψη
και την προστασία του περιβάλλοντος.
Οι μεταλλωρύχοι, οι οποίοι έφθασαν στην Αθήνα με μισθωμένο όχημα από τα σωματεία τους, φωνάζοντας συνθήματα κατά του πρώην υπουργού, χτυπώντας τα κράνη
τους στο έδαφος, έχοντας κρεμάσει μαύρες σημαίες στα επτά μπλε αντίσκηνα και πανό
στο οποίο αναγράφεται «Ήρθαμε Αθήνα για την ευημερία. Είμαστε εργαζόμενοι από τα
μεταλλεία» ξεκαθαρίζουν ότι δεν πρόκειται να αποχωρήσουν μέχρι να δοθεί οριστική
λύση στο πρόβλημά τους.
«Μας έκλεψαν τη δουλειά», καταγγέλει ο έφορος του σωματείου υπογείων στοών
Ηρακλής Ζάμπρας. «Απαιτούμε να ξανανοίξουν τα μεταλλεία». «Το ΣτΕ έχει, ήδη, γνωμοδοτήσει θετικά σε σχέση με τη μέθοδο flash melting, η οποία χρησιμοποιείται και δεν
συντρέχει κανένας λόγος για την παύση των εργασιών» προσθέτει.
Μάλιστα, σε σχέση με τις καταγγελίες για περιβαλλοντική υποβάθμιση στην περιοχή,
ο κ. Ζάμπρας αναφέρει: «Υπάρχουν 11 αποφάσεις του ΣτΕ, σύμφωνα με τις οποίες δεν
συντρέχει κανένας κίνδυνος για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία, καθώς επίσης είναι
εξασφαλισμένα κονδύλια ύψους 50 εκατ. ευρώ για την περιβαλλοντική αποκατάσταση».
Σε σχέση με τα όσα τούς προσάπτουν περί υστεροβουλίας επισημαίνει: «Εμείς δεν
είμαστε κάτοικοι Χαλκιδικής; Δεν ενδιαφερόμαστε για τον τόπο μας; Θέλουμε να
δηλητηριαστούν τα παιδιά μας;».
Ο ταμίας του σωματείου και μέλος του Εργατικού Κέντρου, Πέτρος Πέργολης, τονίζει
ότι οι εργαζόμενοι «βλέπουν» καθαρά πολιτική σκοπιμότητα εκ μέρους της παραιτηθείσας κυβέρνησης, πίσω από την ανάκληση των τεχνικών μελετών και ζητούν από την
υπηρεσιακή κυβέρνηση την επαναλειτουργία των μεταλλείων, τα οποία προσφέρουν
2.000 άμεσες και 3.000 έμμεσες θέσεις εργασίας, καθώς επίσης και 48 εκατ. ευρώ
έσοδα στα κρατικά ταμεία, ετησίως.
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Αντεπίθεση Μεϊμαράκη σε
Τσίπρα με οικονομικό πρόγραμμα

Μ

ε οικονομικό πρόγραμμα
που
θα
βελτιώνει την συμφωνία Τσίπρα θα εμφανιστεί ο
Βαγγέλης Μεϊμαράκης τόσο
στην διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης όσο και στην τηλεμαχία
μεταξύ των δυο πολιτικών
αρχηγών.
Οι άξονες του οικονομικού
προγράμματος της ΝΔ είναι οι
εξής:
φορολογία φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων . Η ΝΔ θα προτείνει την ελάφρυνση της φορολογίας σε κοινωνικές ομάδες όπως οι αγρότες , καμιά φορολογική επιβάρυνση στους μη έχοντες εισοδήματα και την σταδιακή μείωση του φορολογικού
συντελεστή των επιχειρήσεων μέχρι την παγίωση του σε ένα σταθερό ποσοστό της
τάξης του 15 τοις εκατό
καμιά επιβολή νέου φόρου στην μεσαία τάξη και ανεύρεση πέντε τουλάχιστον
ισοδύναμων μέτρων που μπορούν να γίνουν δεκτές από τους εταίρους με στόχο την
μείωση των εσόδων
άμεση αποκατάσταση του καθεστώτος των capital controls και αποκατάσταση της
αξιοπιστίας των ελληνικών τραπεζών
δραστική μείωση του δημοσίου τομέα στον γνώμονα που είχε χαράξει η προηγούμενη
κυβέρνηση
καμία πρόταση για προσλήψεις στο δημόσιο εκτός από τους τομείς της υγείας και της
ασφαλείας
επιθετική επενδυτική πολιτική και προσέλκυση επενδύσεων
επαναλειτουργία και προώθηση όλων των επενδύσεων που σταμάτησε η κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ
ταχύτερη εξέταση των λιστών φοροδιαφυγής και ανακοίνωση των αποτελεσμάτων σε
μηνιαία βάση
επανεξέταση των συντελεστών ΦΠΑ στην εστίαση αλλά και στην παιδεία στην
κατεύθυνση της μείωσης τους η δυνατόν στον κατώτατο συντελεστή
Το οικονομικό επιτελείο της ΝΔ έχει ετοιμάσει δυο κείμενα που θα χρησιμοποιεί οκ
Μεϊμαράκης τις επόμενες ημέρες . Το πρώτο είναι η αποδόμηση των " ψεμάτων" Τσίπρα
στην οικονομία και το δεύτερο κείμενο το οικονομικό πρόγραμμα της ΝΔ . Αρχή θα γίνει
από τη Θεσσαλονίκη και θα κορυφωθεί στο ντιμπέιτ των δυο την τελευταία εβδομάδα
πριν τις κάλπες.

Απάντηση ΝΔ σε Καμμένο: Κάνει τη
βρώμικη δουλειά του Τσίπρα

Α

πάντηση
στους
ισχυρισμούς
του
προέδρου των Ανεξάρτητων Ελλήνων Πάνου
Καμμένου περί εμπλοκής
του Βαγγέλη Μεϊμαράκη
στην υπόθεση των υποβρυχίων δίνει η Νέα Δημοκρατία.
«Ο κ. Καμμένος επανέρχεται σε ένα ζήτημα, ενώ
γνωρίζει πολύ καλά την
αλήθεια, αλλά προσπαθεί να
σπιλώσει την ηθική υπόσταση του Προέδρου της Νέας
Δημοκρατίας, κάνοντας τη βρώμικη δουλειά του κ. Τσίπρα ο οποίος βρίσκεται σε
πανικό» σημειώνει η ΝΔ αντικρούοντας τα όσα είπε ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ χθες στην
ΕΡΤ και συνεχίζει:
Ο κ. Καμμένος γνωρίζει πολύ καλά την εισαγγελική έρευνα, αλλά και το πόρισμα της
εξεταστικής επιτροπής το οποίο έχει δοθεί στη δημοσιότητα. Σχετικά με την καταβολή
πληρωμής που επικαλείται, τον προτρέπουμε να διαβάσει τη σχετική γνωμοδότηση του
Ελεγκτικού Συνεδρίου και να ενημερωθεί από το Υπουργείο Οικονομικών που έκανε
καταβολές αρμοδίως, βάσει των σχετικών νόμιμων παραστατικών.
Η ΝΔ τονίζει πως «ο κ. Καμμένος θα μπορούσε να έχει λεπτομερή ενημέρωση από
τον τότε υπασπιστή Ναυτικού του κ. Παπαντωνίου, κ. Ευάγγελο Αποστολάκη ο οποίος
διαχειριζόταν το φάκελο μεταξύ ΓΕΝ και του τότε Υπουργού και ο οποίος μια μέρα πριν
την παραίτηση της απερχόμενης κυβέρνησης, δια περιφοράς, νύχτα, με υπογραφή του
κ. Τσίπρα και εισήγηση του κ. Καμμένου προς το ΚΥΣΕΑ επελέγη αρχηγός ΓΕΕΘΑ».
«Ο κ. Αποστολάκης οφείλει να ενημερώσει και δημοσίως τον Ελληνικό λαό για τη
νομιμότητα της τότε σύμβασης και των πληρωμών της, καθώς είχε ασχοληθεί με την
υπογραφή της σύμβασης εκσυγχρονισμού του υποβρυχίου Ωκεανός το οποίο και θα
παραλάβει» αναφέρει η Συγγρού και καταλήγει:
Ως γνωστόν κατά την περίοδο της θητείας του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας στο
ΥΠΕΘΑ (2006 – 2009) σχετικά με την αγορά των υποβρυχίων δεν έγινε καμία παραγγελία, καμία πληρωμή και καμία παραλαβή.
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Δεν θα είναι στο Επικρατείας της
Λαϊκής Ενότητας ο Φωτόπουλος

Δ

εν θα είναι υποψήφιος
με τη Λαϊκή Ενότητα ο
πρώην πρόεδρος της
ΓΕΝΟΠ, Νίκος Φωτόπουλος,
όπως ο ίδιος ανακοίνωσε σήμερα.
Ο κ. Φωτόπουλος αναφέρει
ότι του προτάθηκε να συμμετάσχει στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας, ωστόσο, δηλώνει ότι δεν
θα θέσει υποψηφιότητα έως
ότου κλείσει η υπόθεση της
παραπομπής του στη δικαιοσύνη.
Πάντως ο κ. Φωτόπουλος τονίζει ότι παραμένει στο Πολιτικό Συμβούλιο της ΛΑΕ.

Ζουράρις: Γιατί να ψηφίσει κάποιος
ΑΝΕΛ; Ιδέα δεν έχω!

Μ

πορεί να κατεβαίνει
με τους Ανεξάρτητους Έλληνες στην Α'
Θεσσαλονίκης, όμως ο Κώστας
Ζουράρις δεν... βρίσκει έναν
καλό λόγο για να ψηφίσει
κάποιος το κόμμα του Πάνου
Καμμένου!
Μπορεί να φαντάζει απίστευτο, αλλά είναι αληθινό και το
είπε κατά λέξη σε ραδιοφωνική
του συνέντευξη στον Real Fm,
όπου εξήγησε επίσης τους
λόγους που θα έπρεπε κάποιος να ψηφίσει τον ίδιο:
Γιατί να ψηφίσει σε αυτές τις εκλογές κάποιος τους ΑΝΕΛ; Θα είμαι σύντομος, ιδέα δεν
έχω! Γιατί να ψηφίσει Ζουράρι; Ιδέα δεν έχω επίσης! Γιατί είναι ο Ζουράρις. Ξέρουν
ποιος είμαι, τι έχω κάνει, πόσα βιβλία έχω γράψει, τα χρόνια διδασκαλίας που έχω, τι
ελληνικά ασκώ, τι αντάρτικο έχω κάνει, τι στρατοδικεία έχω περάσει. Να, γιατί πρέπει να
ψηφίσει κάποιος Ζουράρι.
Ο υποψήφιος βουλευτές αποκάλυψε στους τομείς που δεν... ειδικεύεται και ποια θέση
θα του ταίριαζε σε ένα κυβερνητικό σχήμα:
Δεν έχω καμία ειδικότητα σε κανένα υπουργείο, οπότε δεν κάνω για υπουργός. Το
μόνο πόστο για το οποίο κάνω, γιατί δεν χρειάζεται ειδικότητα, είναι η θέση του πρωθυπουργού. Μόνο για πρωθυπουργός κάνω, γιατί δεν έχω καμία ειδικότητα σε τίποτα.

Ο Μανώλης Γλέζος επικεφαλής στο
ψηφοδέλτιο Επικρατείας της ΛΑΕ

Ο

Μανώλης Γλέζος, το ιστορικό στέλεχος της Αριστεράς
θα είναι επικεφαλής του ψηφοδελτίου Επικρατείας της
Λαϊκής Ενότητας, που δόθηκε στη δημοσιότητα σήμερα, Τετάρτη, το απόγευμα. Ακολουθούν ο σκιτσογράφος Στάθης
και η δημοσιογράφος Αγλαία Κυρίτση. Στην τελευταία τιμητική
θέση η πρώην πρύτανης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Μαρία
Νεγροπόντη-Δελιβάνη.
Αναλυτικά το ψηφοδέλτιο επικρατείας της Λαϊκής Ενότητας:
1. ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΛΕΖΟΣ
2. ΣΤΑΘΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, Σκιτσογράφος –δημοσιογράφος
3. ΑΓΛΑΙΑ ΚΥΡΙΤΣΗ, δημοσιογράφος
4. ΕΛΕΝΗ ΠΟΡΤΑΛΙΟΥ, καθηγήτρια Αρχιτεκτονικής Σχολής
ΕΜΠ
5. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΩΡΑΚΗΣ, άνεργος, απόφοιτος Παντείου
6. ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΟΥΝΗΣ, αρχιτέκτων
7. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΤΑΣ, γιατρός
8. ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΠΑΝΟΥΔΗ, χημικός
9. ΣΙΣΣΥ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ, καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών
10. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ, υπάλληλος Υποθηκοφυλακείου, συνδικαλιστής
Εργατικού Κέντρου Αθήνας
11. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΚΑΡΩΝΑΣ, δικηγόρος
12. ΜΑΡΙΑ ΝΕΓΡΕΠΟΝΤΗ-ΔΕΛΙΒΑΝΗ, οικονομολόγος, καθηγήτρια και πρώην
πρύτανης στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Ζητείται για ενοικίαση οικία 80 τμ με αυλή
στον Ασπρόπυργο. Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6944434626

6-θριάσιο

Το ψηφοδέλτιο Επικρατείας του
Ποταμιού- Όλοι οι υποψήφιοι

Τα ονόματα των 12 υποψηφίων που απαρτίζουν το ψηφέλτιο Επικρατείας έδωσε στη
δημοσιότητα το Ποτάμι.
Αναλυτικά τα ονόματα:
Νικηφόρος Διαμαντούρος
Παναγιώτης Καρκατσούλης
Θανάσης Σκόκος
Θόδωρος Σκυλακάκης
Μάνος Ματσαγγάνης
Βασίλης Μαρκής
Ιόλη Καλαβρέζου
Λενιώ Μυριβήλη
Παναγιώτης Βλάχος
Ιωάννα (Γιάννα) Μπαλή
Γιώργος Χρονάς
Νικόλαος Αλιβιζάτος

Χαμηλή παραβατικότητα καταγράφουν οι φορολογικοί έλεγχοι

Σ

ε 4.135 μερικούς επιτόπιους έλεγχους προχώρησαν οι υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών την προηγούμενη εβδομάδα σε τουριστικές και άλλες περιοχές.
Συγκεκριμένα, την παρελθούσα εβδομάδα διεξήχθησαν 4.135 έλεγχοι σε 4.118
επιχειρήσεις και διαπιστώθηκαν παραβάσεις στις 837. Στους ελέγχους συμμετείχαν
1.578 ελεγκτές.
Τις τελευταίες έξι εβδομάδες διεξήχθησαν 32.702 έλεγχοι σε 31.510 επιχειρήσεις και
διαπιστώθηκαν στις 6.245
σύνολο
παραβάσεων
19.604.
Ειδικότερα, κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα διεξήχθησαν 2.890 μερικοί
επιτόπιοι έλεγχοι από συνεργεία των ΔΟΥ και της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων,
όπου συμμετείχαν συνολικά
803 υπάλληλοι. Ελέχθησαν
2.873 επιχειρήσεις σε όλη
την επικράτεια και διαπιστώθηκαν στις 448 επιχειρήσεις συνολικά 635 παραβάσεις.
Από τις ΔΟΥ της χώρας πραγματοποιήθηκαν 2.550 μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι σε 2.873
επιχειρήσεις και διαπιστώθηκαν παραβάσεις στις 357. Στους ελέγχους αυτούς συμμετείχαν 660 υπάλληλοι. Από τους ελέγχους αυτούς οι 1.259 πραγματοποιήθηκαν τις
πρωινές ώρες, οι 546 τις απογευματινές και οι 745 τις νυχτερινές.
Οι έλεγχοι αυτής της εβδομάδας κάλυψαν κατά 51% επιχειρήσεις του κλάδου εστίασης και κατά 32% εμπορικές επιχειρήσεις ενώ το 91% αφορούσαν την μη έκδοση ή ανακριβή έκδοση στοιχείων.
Από την ΥΕΔΔΕ πραγματοποιήθηκαν 340 μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι σε ισάριθμες
επιχειρήσεις και διαπιστώθηκαν σε 91 επιχειρήσεις συνολικά 273 παραβάσεις. Στους
ελέγχους συμμετείχαν 143 υπάλληλοι της μονάδας.
Οι διενεργηθέντες έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς όλης της επικράτειας. Ο μεγαλύτερος όγκος των διαπιστωμένων παραβάσεων
αφορά σε μη έκδοση φορολογικών στοιχείων ενώ ο κύριος όγκος των ελεγχθεισών
επιχειρήσεων, σε ποσοστό περίπου 75%, δραστηριοποιείται στην εστίαση και στον
τουρισμό.
Από το ΣΔΟΕ την εβδομάδα 31 Αυγούστου 2015 έως 6 Σεπτεμβρίου 2015, πραγματοποιήθηκαν 1.245 μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι σε ισάριθμες επιχειρήσεις και συμμετείχαν
775 υπάλληλοι του Σώματος. Από τους ελέγχους διαπιστώθηκαν σε 389 επιχειρήσεις
1.526 συνολικά παραβάσεις.
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Ο ΟΗΕ καλεί την Ουγγαρία να βελτιώσει
τη συμπεριφορά της στους πρόσφυγες

Μ

ε ένα βίντεο, στο
οποίο σύροι πρόσφυγες εκφράζουν
την αγανάκτησή τους για τη
μεταχείρισή τους από τους
ουγγρικές Αρχές, η Υπατη
Αρμοστεία του ΟΗΕ (UNHCR)
για τους πρόσφυγες καλεί την
Ουγγαρία να βελτιώσει τη
συμπεριφορά της απέναντί
τους. Στο βίντεο εικονίζονται
εκατοντάδες άνθρωποι, οι
οποίοι
επανειλημμένως
σπάνε τον αστυνομικό κλοιό
στα σύνορα με τη Σερβία. Την Τετάρτη, οι Αρχές ανακοίνωσαν ότι έκλεισαν έναν ακόμη
κεντρικό αυτοκινητόδρομο, μετά τη νέα «απόδραση» προσφύγων στο Ρόζσκε.
Ειδικότερα, οι Αρχές της Ουγγαρίας έκλεισαν τον αυτοκινητόδρομο M5, αφότου ομάδες μεταναστών έσπασαν την κορδέλα που είχε τοποθετήσει η αστυνομία στην πόλη
Ρόζσκε, κοντά στα σύνορα με τη Σερβία, και προσπάθησαν να φτάσουν στον αυτοκινητόδρομο πεζή. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, έχει επίσης κλείσει η είσοδος του αυτοκινητόδρομου Μ5 που οδηγεί προς τη Βουδαπέστη.
Το ουγγρικό πρακτορείο MTI αναφέρει ότι 200 με 250 μετανάστες διέφυγαν από το
σημείο όπου τους είχαν συγκεντρώσει οι Αρχές στο Ρόζσκε. Ανταποκριτής του Γαλλικού
Πρακτορείου από την πλευρά του εκτίμησε ότι ο αριθμός των μεταναστών που έσπασαν τον αστυνομικό κλοιό ανέρχεται σε 400 με 500.
Ανάλογες σκηνές είχαν εκτυλιχθεί και χθες, όταν εκατοντάδες πρόσφυγες παραβίασαν κορδέλες που είχε τοποθετήσει η Αστυνομία της Ουγγαρίας.
Η επαρχία Ρόζσκε, ένα από τα βασικά σημεία εισόδου στην Ουγγαρία μεταναστών
από τη Μέση Ανατολή, κατέγραψε μόνο χθες 2.529 αφίξεις, σύμφωνα με τα επίσημα
στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη από την ουγγρική Αστυνομία.
Αρχικά οι πρόσφυγες μαζεύονται σε «σημεία συγκέντρωσης» και στη συνέχεια μεταφέρονται σε καταυλισμούς πρώτης υποδοχής. Συχνά όμως ξεφεύγουν από τους
αστυνομικούς και προσπαθούν να συνεχίσουν τον δρόμο τους προς τη Βουδαπέστη και
από εκεί προς τη Γερμανία.

Σκληρή προειδοποίηση στην προεκλογική Ελλάδα από Γιούνκερ

«

Θέλω το πρόγραμμα [στήριξης] που συμφωνήσαμε με την
Ελλάδα να γίνει σεβαστό από
όλες τις ελληνικές κυβερνήσεις, και τις
μελλοντικές», και να γίνει κατανοητό
πως «σοβαρολογούμε και το εννοούμε», διαμήνυσε, από τις Βρυξέλλες
ο πρόεδρος της Κομισιόν, προσθέτοντας πως σε άλλη περίπτωση η αντίδραση της Κομισιόν θα είναι «διαφορετική».
Μήνυμα-καρφί προς τον ελληνικό
πολιτικό κόσμο πως η εφαρμογή του
συμφωνηθέντος Μνημονίου αποτελεί
ουσιαστικά μονόδρομο, έστειλε ο
πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, κατά την
ετήσια ομιλία του για την κατάσταση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώπιον της
Ευρωβουλής.
«Θέλω το πρόγραμμα [στήριξης]
που συμφωνήσαμε με την Ελλάδα να
γίνει σεβαστό από όλες τις ελληνικές
κυβερνήσεις, και τις μελλοντικές», και
να γίνει κατανοητό πως «σοβαρολογούμε και το εννοούμε», διαμήνυσε.
Προσέθεσε πως σε άλλη περίπτωση η αντίδραση της Κομισιόν θα είναι
«διαφορετική».
Ο κ. Γιούνκερ τόνισε πως κατά τη
διαπραγμάτευση με την ελληνική
κυβέρνηση προσπάθησε να καταστήσει σαφές στον Αλέξη Τσίπρα πως ο
κίνδυνος εξόδου της Ελλάδας από την ευρωζώνη ήταν πραγματικός, έστω ως «ύστατη
επιλογή» για την Ευρώπη. «Είπα στον Αλέξη Τσίπρα πως δεν έχω μαγικό ραβδί», προσέθεσε.
Διευκρίνισε όμως πως το πραγματικό ενδεχόμενο του Grexit δεν ήταν δυνατό να
συζητηθεί δημόσια, καθώς θα προκαλούσε πολύ αρνητικές συνέπειες στην προσπάθεια επίλυσης της κρίσης.
Επισήμανε πάντως ότι και από «ορισμένες πλευρές» δεν υπήρξε ο απαραίτητος
«σεβασμός» για τον ελληνικό λαό, προσθέτοντας ξεκάθαρα ότι «πρέπει να δείξουμε
σεβασμό» στους Έλληνες.
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

Η

Αγαπητοί μαθητές, συνάδελφοι και γονείς,

σχολική χρονιά αρχίζει και με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να ευχηθώ σε όλες
και σε όλους, να είναι δημιουργική κι εποικοδομητική. Αν και τα προβλήματα
δεν λείπουν, είμαστε αποφασισμένοι στο βαθμό που μπορούμε, να κάνουμε το
καλύτερο για να τα αντιμετωπίσουμε. Μας ενδιαφέρει να εξασφαλίσουμε όλες εκείνες τις
προϋποθέσεις και να προσφέρουμε τα μέσα που θα κάνουν τη δουλειά εκπαιδευτικών
και μαθητών ευκολότερη και αποτελεσματικότερη.
Η οικονομική κρίση που αντιμετωπίζουμε και που δυσκολεύει τη ζωή όλων μας είναι
απαραίτητο να μας κάνει να εστιάσουμε και πάλι στη σημασία της γνώσης. Η γνώση
αλλά και η βαθύτερη καλλιέργεια είναι εκείνα που θα εξασφαλίσουν την ανάκαμψη της
χώρας μας από το δύσκολο σημείο που έχει βρεθεί. Η σημαντικότερη επένδυση που θα
μπορούσε να κάνει σήμερα η ελληνική κοινωνία είναι η επένδυση στη παιδεία των νέων
της. Θεωρώ, λοιπόν, ότι υπηρετούμε ένα ιδιαίτερα νευραλγικό κομμάτι της κοινωνίας,
αυτό της παιδείας και η ευθύνη που μας βαραίνει είναι μεγάλη. Έχοντας επίγνωση
αυτής της ευθύνης σας διαβεβαιώνω ότι το γραφείο μου θα είναι ανοιχτό για να συνεργαστούμε και φέτος και να αντιμετωπίσουμε ό, τι χρειαστεί.
Ακόμα όμως κι αν τα προβλήματα δεν λείπουν, θα ήθελα να τονίσω ότι η πραγματική προσωπική επιθυμία για μάθηση στους νέους, είναι εκείνη που μπορεί να τους βοηθήσει να τα ξεπερνούν. Τα παραδείγματα νέων ανθρώπων παλαιότερων γενεών που
πέτυχαν, αντιμετωπίζοντας πολύ αντίξοες συνθήκες, είναι πολλά και πιθανόν όλοι να
γνωρίζουμε τέτοια στο στενότερο περιβάλλον μας. Μ’ αυτό θέλω να πω ότι όσο και αν
μας λυπούν οι ελλείψεις και οι δυσκολίες, τη σημασία των οποίων δεν υποτιμώ, δεν θα
έπρεπε αυτές να μας σταματήσουν και να μας αποθαρρύνουν ούτε εμάς και πολύ περισσότερο τα παιδιά που πρέπει να θέτουν τους στόχους τους και να προσπαθούν να
τους επιτύχουν. Περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη εποχή ευχόμαστε να συμβαίνει
αυτό και η γνώση να ξαναβρεί την θέση που της αξίζει στη συνείδηση όλων μας.
Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς
που εργάζονται υπό δύσκολες συνθήκες και που με το δικό τους υπερβάλλοντα ζήλο και
την αδιάλειπτη προσπάθεια, συχνά όχι απλώς καλύπτουν κενά και ελλείψεις αλλά
θυμίζουν σε όλους μας ότι η δουλειά τους αποτελεί αληθινό λειτούργημα. Έτσι όχι μόνο
βοηθούν τα παιδιά στην απόκτηση της γνώσης, αλλά φροντίζουν να τα ευαισθητοποιούν γύρω από διάφορα θέματα και να τους παρέχουν ποικίλα ερεθίσματα. Με τον τρόπο
αυτόν τίθενται οι βάσεις για τη διαμόρφωση ενεργών και συνειδητών πολιτών στο μέλλον.
Κλείνοντας θα ήθελα να ευχηθώ καλή δύναμη σε όλους σας και να σας διαβεβαιώσω
ότι θα σταθώ δίπλα σας ώστε να αντιμετωπίσουμε μαζί τα προβλήματα, να ακούσω
τυχόν προτάσεις σας αλλά και να ενθαρρύνω πιθανές πρωτοβουλίες όλων σας (εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων) που θα συμβάλλουν στη βελτίωση της παρεχόμενης
εκπαίδευσης στους νέους και στις νέες της περιοχής μας.
Με τις θερμότερες ευχές μου για καλή σχολική χρονιά
.
Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής
Αργύριος Θ. Αργυρίου

Θα προσληφθούν τελικά οι 7.000
συμβασιούχοι Με απόφαση του ΣτΕ.

Κ

ανονικά θα λειτουργήσουν οι παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί, καθώς το
Συμβούλιο της Επικρατείας
έκανε δεκτό το αίτημα του
υπουργείου Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την κατ’ εξαίρεση
διενέργεια προσλήψεων και
ανανέωση συμβάσεων.
Το αίτημα υποβλήθηκε
από τον υπηρεσιακό υπουργό Εσωτερικών, Αντώνη
Μανιτάκη και αφορά την
πρόσληψη συμβασιούχων
ορισμένου
χρόνου,
οι
οποίοι αμείβονται από πιστώσεις προερχόμενες κατά κύριο λόγο από κοινοτικούς πόρους, με μικρή εθνική συμμετοχή. Η αναστολή της πρόσληψής τους θα είχε ως αποτέλεσμα και την αναστολή λειτουργίας των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών.
Το ΣτΕ έκανε δεκτή και την άρση της αναστολής πρόσληψης/ανανέωσης των συμβάσεων που εντάσσονται στο πλαίσιο υλοποίησης κοινοτικών συγχρηματοδοτούμενων
προγραμμάτων, τα οποία αποσκοπούν στην προστασία ευπαθών κοινωνικών ομάδων.
Πρόκειται για την πρόσληψη ή ανανέωση σύμβασης 7.017 υπαλλήλων με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής». Από αυτές τις θέσεις, οι 5.095 αφορούν δήμους και οι 1.922 νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου των δήμων.
Η απόφαση αφορά επίσης και την πρόσληψη ή ανανέωση σύμβασης 13 ατόμων σε
δήμους για την ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας.
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Γιατροί του κόσμου: Χωρίς εμβόλια
πάνω από 250.000 παιδιά στην Ελλάδα

Π

ερισσότερα από
250.000 παιδιά
σε όλη την Ελλάδα δεν έχουν πρόσβαση
στο δημόσιο σύστημα
υγείας και δεν κάνουν τα
απαραίτητα
εμβόλια,
προειδοποιούν οι Γιατροί
του Κόσμου. Ο αριθμός
αυτός πάντως υπολογίζεται κατά προσέγγιση,
καθώς δεν υπάρχουν τα
επίσημα στοιχεία που
απαιτεί η Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Όπως εξήγησε σε
συνέντευξη Τύπου η γενική γραμματέας της οργάνωσης Λιάνα Μαΐλλη, η εκτίμηση των 250.000 παιδιών έγινε
πριν από δύο χρόνια, πριν από τη δραματική αύξηση του μεταναστευτικού και προσφυγικού ρεύματος. «Στους αριθμούς που είχαμε προστίθενται και τα παιδιά των προσφύγων που δεν ξέρουμε πόσα εμβόλια έχουν κάνει. Όλα αυτά δημιουργούν μια εκρηκτική κατάσταση και είναι ορατός ο κίνδυνος να εμφανιστούν νοσήματα που είχαν εξαλειφθεί, όπως η διφθερίτιδα, ο τέτανος, ο κοκίτης, η ιλαρά και η πολιομυελίτιδα, και τα
οποία σποραδικά εμφανίζονται» υπογράμμισε η κ. Μαΐλλη.
Μετά την απόλυση μεγάλου αριθμού γιατρών, είπε, «ο ΕΟΠΥΥ και οι άλλες δομές
υγείας έχουν αποδεκατιστεί και δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τους ασφαλισμένους,
πόσο μάλλον τα ανασφάλιστα παιδιά».
Υψηλά είναι και τα ποσοστά των οδοντιατρικών προβλημάτων στα παιδιά. Σύμφωνα
με τον πρόεδρο των «Γιατρών του Κόσμου» Νικήτα Κανάκη, πριν από δύο χρόνια ο
δείκτης τερηδόνας στα παιδιά ήταν 60%, ποσοστό που σήμερα πρέπει έχει αυξηθεί, αν
και δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία.
«Έως το 2013 είχαμε μια διαφοροποίηση των αστικών περιοχών με την περιφέρεια.
Στις μη αστικές περιοχές έπαιζαν ρόλο τα κέντρα υγείας, ωστόσο με τη συνταξιοδότηση
και τον αργό θάνατο του συστήματος υγείας οι πρώτες θέσεις που μένουν κενές είναι
των οδοντιάτρων, άρα πλήττεται η οδοντιατρική φροντίδα στην επαρχία. Επίσης, στις
μεγάλες πόλεις ήταν καθαρά ιδιωτική η οδοντιατρική περίθαλψη και τώρα αυτό χάνεται
λόγω της οικονομικής κρίσης», εξήγησε ο Μιχάλης Καλαβρυτινός, εκ μέρους της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας.
«Για να πάει ένα παιδί σχολείο θα πρέπει να δείξει το βιβλιάριο υγείας, όπου φαίνεται
αν είναι πλήρως εμβολιασμένο. Οπότε η απουσία εμβολιασμών στα παιδιά έχει επίδραση και στη φοίτησή τους», επισήμανε η κ. Μαΐλλη.
«Είναι οξύμωρο σχήμα ότι η Πολιτεία δεν μπορεί να δώσει δωρεάν στα παιδιά τα
εμβόλια, την ώρα που το πρόγραμμα εμβολιασμών είναι υποχρεωτικό» είπε.

Στο κόκκινο το κέφι στο Ζεφύρι
με Ματθαίο Γιαννούλη

Τ

ο θερμόμετρο του κεφιού στο κόκκινο, ανέβασε ο Ματθαίος Γιαννούλης κατά τη
συναυλία που έδωσε το
βράδυ της Τρίτης 8 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο των πολιτιστικών
εκδηλώσεων «ΖΕΦΥΡΕΙΑ 2015».
Με το που ανέβηκε ο Ματθαίος
στη σκηνή, ξεκίνησε ο χορός, που
κράτησε ως τις μικρές ώρες. Ο
δημοφιλής λαϊκός ερμηνευτής μάλιστα, ανταποκρίθηκε στο κέφι του
κόσμου που τον ήθελε ανάμεσά του
και πολύ γρήγορα κατέβηκε από τη
σκηνή για να βρεθεί στην πίστα μαζί
του.
Εξαιρετική υπήρξε και η εμφάνιση
της Ιωάννας Λεγάκη που ερμήνευσε
αγαπημένα νησιώτικα ακούσματα.

8-θριάσιο

Κ

«Στα Ίχνη Της Ιεράς Οδού»

ατά την αρχαιότητα την 15η μέρα του μηνά Βοηδρομίωνα (ξεκινούσε στις 23 Αύγουστου) τελούνταν η Πομπή
των Ελευσίνιων Μυστηρίων η όποια εκκινούσε από την Αρχαία Αγορά της Αθηνάς και τερμάτιζε στον Αρχαιολογικό χώρο της Ελευσίνας.
Ο Δήμος Ελευσίνας στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων ‘’Αισχύλεια 2015’’ σας προσκαλεί να συμμετάσχετε
στον 1ο Ημιμαραθώνιο Δρόμο «Στα Ίχνη της Ιεράς Οδού», στις 12 Σεπτεμβρίου 2015, ο οποίος συνδιοργανώνεται με
τον Σύλλογο Δρομέων Υγείας Ελευσίνας, τον ΑΠΣ Απόλλων Δυτικής Αττικής και σε συνεργασία με τον ΟΠΑΝΔΑ (Οργανισμό Πολιτισμού Άθλησης και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων).
Εκκίνηση: Η εκκίνηση του Αγώνα Θα δοθεί το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 17:00 (5 το απόγευμα) στον χώρο έξω
από τον σταθμό του Ηλεκτρικού στο Θησείο.
Διαδρομή: Από το Θησείο ακολουθώντας την Ιερά Οδό, αφού διέλθει από το Αιγάλεω, την Αγία Βαρβάρα, το Χαϊδάρι, το Δαφνί, η Ιερά οδός συνενώνεται περίπου στο 10ο χιλιόμετρο της διαδρομής με την Εθνική οδό Αθηνών
Κορίνθου και αφού εισέρθει στην Ελευσίνα , τερματίζει έξω από τον Αρχαιολογικό χώρο της Ελευσίνας.
Μέγιστη Διάρκεια τερματισμού καθορίζονται οι τρεις (3) ώρες στις 20:00. Μετά το πέρας του χρονικού ορίου θα πρέπει οι συμμετέχοντες που δεν έχουν τερματίσει να επιβιβαστούν στο Λεωφορείο Συλλογής (ΣΚΟΥΠΑ).
Τερματισμός : Στην είσοδο του αρχαιολογικού χώρου Ελευσίνας.
Τροφοδοσία: Θα υπάρχουν σταθμοί τροφοδοσίας με νερά και ισοτονικά στο 3ο, 6ο, 9ο, 12ο , 15ο , 18ο χιλιόμετρο
ενώ στον τερματισμό θα μοιραστούν νερά, ισοτονικά και μπανάνες στους συμμετέχοντες.
Ιατρική Κάλυψη: Θα υπάρχει πλήρης Ιατρική κάλυψη με Ιατρούς, Ασθενοφόρα και Διασώστες κατά την Διαδρομή.
Βραβεύσεις: Σε όλους τους συμμετέχοντες με Έγκυρο τερματισμό θα δοθούν πρωτότυπα ορειχάλκινα μετάλλια και
διπλώματα συμμετοχής.
Μετάλλια και Κύπελλα θα δοθούν στους τρεις Πρώτους Άνδρες και τρεις Πρώτες Γυναίκες, ενώ θα βραβευτούν και
οι τρεις Πρώτοι άνδρες και Γυναίκες ανά Ηλικιακή κατηγορία (όσοι βραβεύτηκαν στην Γενική σειρά δεν θα βραβευτούν
στην Ηλικιακή)
Ηλικιακές κατηγορίες: 18 -29, 30-39, 40- 49, 50-59, 60 και άνω, ενώ θα βραβευτεί ο Γηραιότερος και Γηραιότερη
Δρομέας.
Κόστος Συμμετοχής: Θα υπάρχει ένα συμβολικό κόστος συμμετοχής 5 Ευρώ.
Παροχές για όλους τους Συμμετέχοντες: Τεχνικό Μπλουζάκι, Ηλεκτρονική Χρονομέτρηση, Τροφοδοσία σε όλη την
Διαδρομή/ Τερματισμό, Πρωτότυπο ορειχάλκινο μετάλλιο (μόνο οι τερματίσαντες), Δίπλωμα Συμμετοχής.
Υφίσταται η δυνατότητα μεταφοράς των σάκων των Δρομέων από τον χώρο της Εκκίνησης στον Τερματισμό, επίσης
χώρος αλλαγής ενδυμασίας στον τερματισμό καθώς και μετάβαση από τον Τερματισμό στον Σταθμό Μετρό στην Αγία
Μαρίνα με μέριμνα της Διοργάνωσης για όσους Δρομείς το επιθυμούν (πρέπει να το δηλώσουν στην αίτηση συμμετοχής).Στον αγώνα μπορούν να συμμετάσχουν όλοι όσοι έχουν κλείσει το 18 έτος. Η διοργάνωση δεν θα ζητήσει πιστοποιητικά Καλής Υγείας των συμμετεχόντων αλλά θεώρει βέβαιο ότι όλοι οι συμμετέχοντες έχουν προβεί πρόσφατα σε
έλεγχο της Υγείας τους και έχουν κριθεί κατάλληλοι για να συμμετάσχουν σε έναν αγώνα επίπεδου Ημιμαραθωνίου.
Επίσης Θα υπογράψουν κατά την παραλαβή του αριθμού ΒΙΒ τους στην Γραμματεία σχετική Υπεύθυνη Δήλωση.
Επίσης συναινούν ώστε η διοργάνωση να λάβει και χρησιμοποιήσει το τηλεοπτικό και φωτογραφικό υλικό του αγώνα
και των βραβεύσεων για την προβολή του αγώνα και των πολιτιστικών εκδηλώσεων ‘’Αισχύλεια’’ .
Ωράριο παραλαβής αριθμών: 14.30 – 16.30 σε ειδικά διαμορφώμενο χώρο, στην εκκίνηση του αγώνα.
Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2105565613 καθημερινά από τις 10:00 έως 13:00.
Για δηλώσεις συμμετοχής στο τηλέφωνο 2105565613
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε απευθυνθείτε εδώ:
http://eleusisimimarathon.gr/
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
Μάνδρα 9-9-2015
αριθμ. πρωτ.: 17293
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 450
Η Δήμαρχος Μάνδρας – Ειδυλλίας
Αφού έλαβε υπόψη
•Τα άρθρα 59 και 282 παρ. 16 του Ν. 3852/10
•Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους
2011 της Ε.Σ.Υ.Ε. για το Δήμο Μάνδρας – Ειδυλλίας, σύμφωνα με τα
οποία ο μόνιμος πληθυσμός του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας ανέρχεται
στους 17.885 κατοίκους (ΦΕΚ 3465 τ. Β΄/28.12.2012)
•Τις διατάξεις των παρ.3 και 3στ του άρθρ.3 του Ν.4051/2012
•Το γεγονός ότι ο Δήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας έχει τέσσερις (4) Δημοτικές
Ενότητες
•Tις με αριθμ. 463/14 και 164/15 αποφάσεις Δημάρχου.
● Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α) Ανακαλεί τις με αριθμ. 463/14 και 164/15 αποφάσεις Δημάρχου Μάνδρας-Ειδυλλίας
Β) Ορίζει εκ νέου ως άμισθη Αντιδήμαρχο Διοικητικών Υπηρεσιών, Κοινωνικής Προστασίας και Πολιτισμού την Δημοτική Σύμβουλο κα Ελένη
Παπακωνσταντίνου-Ρουμελιώτη για το χρονικό διάστημα μέχρι 28.2.2017
και της μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1.Την εποπτεία των Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου και ειδικότερα
των Τμημάτων Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων, Δημοτικής Κατάστασης
και Ληξιαρχείου, Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας
2.Την εποπτεία του Γραφείου Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των
Φύλων
3.Την εποπτεία του Γραφείου Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας
Υγείας.
4.Την εποπτεία του Γραφείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού.
5.Την υπογραφή απασών των αποφάσεων και απάντων των εγγράφων
των άνω
υπηρεσιών πλην εκείνων που αφορούν το προσωπικό του
Δήμου, σε μεταδημοτεύσεις, σε εγγραφές και διορθώσεις του Δημοτολογίου και σε πολιτογραφήσεις
6.Την επικύρωση αντιγράφων από το αρχείο του Δήμου και τη θεώρηση
του γνησίου της υπογραφής
Γ) Η ορισθείσα κατά τη διάρκεια της θητείας της δεν μπορεί να εκλεγεί
μέλος του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της Δημάρχου.
Δ)Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί η Δήμαρχος
Ε)Η παρούσα θα δημοσιευτεί σε ημερήσια εφημερίδα της περιοχής και θα
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
Μάνδρα 9-9-2015
αριθμ. πρωτ.: 17295
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 451
Η Δήμαρχος Μάνδρας – Ειδυλλίας
Αφού έλαβε υπόψη
•Τα άρθρα 59 και 282 παρ. 16 του Ν. 3852/10
•Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους
2011 της Ε.Σ.Υ.Ε. για το Δήμο Μάνδρας – Ειδυλλίας, σύμφωνα με τα
οποία ο μόνιμος πληθυσμός του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας ανέρχεται
στους 17.885 κατοίκους (ΦΕΚ 3465 τ. Β΄/28.12.2012)
•Tις διατάξεις των παρ.3 και 3στ του άρθρ.3 του Ν.4051/2012
•Το γεγονός ότι ο Δήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας έχει τέσσερις (4) Δημοτικές
Ενότητες
•Τις με αριθμ. 462/14 και 387/15 αποφάσεις Δημάρχου Μάνδρας-Ειδυλλίας
● Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α)Ορίζει ως άμισθη Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Ανάπτυξης, Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης τη Δημοτική
Σύμβουλο κα Ιωάννα Αδάμ για το χρονικό διάστημα μέχρι 28.2.2017 και
της μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1.Την εποπτεία των τμημάτων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
2.Την εποπτεία του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Ανάπτυξης.
3.Την εποπτεία των λειτουργιών του Αυτοτελούς Γραφείου Διαφάνειας και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (άρθρο 7 του ΟΕΥ του Δήμου)
4.Την εποπτεία του Αυτοτελούς Γραφείου Διοικητικής Βοήθειας ( άρθρο
8 του ΟΕΥ του Δήμου)
5.Την εποπτεία των λειτουργιών του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 10
του ΟΕΥ του Δήμου.
6.Την εποπτεία της λειτουργίας των Τμημάτων ΚΕΠ όπως ορίζονται στον
ΟΕΥ του Δήμου.
7.Την υπογραφή απασών των αποφάσεων, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών
και λοιπών εγγράφων των ως άνω υπηρεσιών πλην χρηματικών ενταλμάτων, καταλόγων και μισθοδοτικών καταστάσεων.
Β) Η ορισθείσα κατά τη διάρκεια της θητείας της δεν μπορεί να εκλεγεί
μέλος του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της Δημάρχου.
Γ) Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί η Δήμαρχος.
Δ) Η παρούσα να δημοσιευτεί σε ημερήσια εφημερίδα της περιοχής και
θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ

Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2015

Κυριακή 4 Οκτωβρίου ο
15ος ημιμαραθώνιος «Στα
χνάρια του Παυσανία»

Β

γήκε η προκήρυξη και υποβάλλονται δηλώσεις
συμμετοχής στον 15ο ημιμαραθώνιο «Στα χνάρια του Παυσανία», για την Κυριακή 4 Οκτωβρίου

το πρωί.
Ο αγώνας δρόμου, μήκους 21,5 χιλιομέτρων, συνδιοργανώνεται από τους Δήμους Ελευσίνας και Μεγαρέων,
την Επιτροπή Δυτικής Αττικής του ΣΕΓΑΣ και τους συλλό-

γους Απόλλων Δυτικής Αττικής και Α.Ο. Μεγάρων.
Αφετηρία του αγώνα είναι ο αρχαιολογικός χώρος της
Ελευσίνας και τερματισμός το Δημοτικό Στάδιο Μεγάρων,
Μεγαρέων Ολυμπιονικών.
Όπως δηλώνει και ο τίτλος του, ο αγώνας δρόμου αναφέρεται στον ιστορικό Παυσανία, Έλληνας περιηγητής
και γεωγράφος, ο οποίος διέσχισε την Δυτική Αττική κατά
τον 2ο αιώνα μ.Χ.
Στις καταγεγραμμένες μαρτυρίες του στηρίζονται πολλές πληροφορίες για την προ Χριστού εποχή της Ελευσίνας και των Μεγάρων
Ο αγώνας προσελκύει περισσότερες από 500 συμμετοχές και συγκαταλέγεται μεταξύ των πλέον δημοφιλών
δρόμων με ανοικτή συμμετοχή.
Συμμετέχουν μέλη πολλών συλλόγων δρομέων υγείας
απ’ όλη την Ελλάδα.
Κάθε χρόνο ο αγώνας βελτιώνεται οργανωτικά και γι’
αυτό ο αριθμός των συμμετοχών αυξάνεται διαρκώς.
«Έχετε πληρώσει τον
ΕΝΦΙΑ ή αν κάνετε ακόμα
αντίσταση;» ήταν το δεύτερο ερώτημα του δημοσιογράφου στον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος απάντησε: «Όπως θα
θυμάστε ούτε τότε μπόρεσα να ξεφύγω από την
υποχρέωση αυτή, αν και δεν ήταν στην ιδιοκτησία μου το
ακίνητο».
Για θέματα Παιδείας
«Υπάρχει ένα πολύ σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα
της χώρας μας που είναι είναι η Παιδεία και η γνώση και
δυστυχώς φεύγουν κατά χιλιάδες νέοι άνθρωποι στο εξωτερικό. Πρέπει να αξιοποιήσουμε το συγκριτικό πλεονέκτημα επενδύοντας στην παιδεία, να αλλάξουμε το
πλαίσιο και να ενισχύσουμε όλες τις βαθμίδες της
εκπαίδευσης» τόνισε.
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ υπερασπίστηκε το νόμο
Μπαλτά για τα πειραματικά και πρότυπα σχολεία,
δηλώνοντας ανοιχτός σε διάλογο χωρίς προκαταλήψεις.
«Τα περί ρετσινιάς για την αριστεία που έχουν ειπωθεί,
δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Αλλά δεν μπορείς να πάρεις του καλούς μαθητές και τους απομονώσεις και ανα αποδυναμώσεις το δημόσιο σχολείο.
Πρότεινε στην Παιδεία «διάλογο, συναινέσεις και μεγάλες τομές».
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ. 2

Για το μεταναστευτικό

«Σε αυτό το θέμα φτάνει πια με την υποκρισία. Είναι
ντροπή όταν η θάλασσα στο Αιγαίο ξεβράζει νεκρά τρίχρονα παιδιά να μας κατηγορούν όλοι» σημείωσε ο κ.
Τσίπρας. Και πρόσθεσε: Είναι ντροπή η Νέα Δημοκρατία
να μας κατηγορεί ότι καλούσαμε τους μετανάστες στα
σύνορα όταν ήμασταν μπροστά σε ένα ένα πρτόγνωρο
φαινόμενο.
Εμείς αντιθέτως θέσαμε το ζήτημα στην ΕΕ μαζί με τον
ιταλό πρωθυπουργό φτάξιαμε κέντρα υποδοχής στα
νησιά.
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Χριστοδουλοπούλου: Τα νησιά
πλούτισαν από τους πρόσφυγες

Η

πολιτική της Ευρώπης–φρούριο ξεπεράστηκε, τόνισε η πρώην αναπληρώτρια
υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, Τασία Χριστοδουλοπούλου.Μιλώντας
στο "The Pressproject" ανέφερε ότι "η επίσημη πολιτική της ΕE είναι η
Ευρώπη-φρούριο. Όμως αυτή η πολιτική ξεπεράστηκε. Ήταν έτσι, όσο τα κύματα ήταν
μεταναστευτικά. Τώρα με τους πρόσφυγες υπάρχουν διεθνείς συνθήκες". Σύμφωνα με
την ίδια "είναι πάρα πολλοί για να τους κλείσεις τα σύνορα. Πρέπει ή να τους σκοτώσεις

στα χερσαία σύνορα ή να τους πνίξεις στη Μεσόγειο. Εμείς επιλέξαμε να τους υποδεχτούμε".
Όταν ρωτήθηκε αν έχουν ευνοηθεί τα νησιά από το κύμα των προσφύγων απάντησε
χαρακτηριστικά:
"Πλούτισαν τα νησιά, πλούτισαν από τους πρόσφυγες. Οι Σύροι, επειδή έχουν όλοι
χρήματα, μένουν σε ξενοδοχεία. Ψωνίζουν από όλα τα μαγαζιά, κάνουν έναν τζίρο
απίστευτο στην αγορά των νησιών, συν τα παράνομα. Έχουν φτάσει να τους ζητάνε
λεφτά για να γεμίσουν τις μπαταρίες των κινητών τους. Γιατί το ελληνικό πνεύμα το αθάνατο όλο και κάτι βρίσκει για να εκμεταλλευθεί την κατάσταση".
Παράλληλα, για την χρήση του όρου "λαθρομετανάστης" διευκρίνισε ότι ο όρος
σημαίνει ότι μπήκε στη χώρα παράνομα. "Πλέον, δεν ισχύει αυτό. Δεν υπάρχει πια ποινική απαξία της μετανάστευσης".

Μουζάλας: Οι μετανάστες είναι το 17% με 20% των αφίξεων στη Μυτιλήνη
Eπιπλέον σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό για ζητήματα μεταναστευτικής
πολιτικής, Γιάννη Μουζάλα, το 17% έως 20% των ανθρώπων που έχουν φτάσει στη
Μυτιλήνη είναι μετανάστες που έχουν μπει παράτυπα στη χώρα μας.
Μιλώντας στον ΣΚΑΙ, τόνισε ότι από σήμερα Τετάρτη αρχίζει γενικότερα και η καταγραφή των μεταναστών, ενώ έως τώρα οι προσπάθειες καταγραφής εστιάζονταν στους
πρόσφυγες.
Σχετικά με τα κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο κ. Μουζάλας είπε ότι από τις
15 Σεπτεμβρίου και μετά αναμένουμε να την εκταμίευση των "πρώτων χρημάτων" για
την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού ζητήματος.
Ο αρμόδιος υπουργός προσέθεσε πως αυτή τη στιγμή γίνονται προσπάθειες για την
αποσυμφόρηση και της Αθήνας, στην οποία μεταφέρονται πρόσφυγες και μετανάστες
από τα νησιά του Αιγαίου.
Μεταξύ άλλων, όπως είπε, αναζητούνται λύσεις στο "επίπεδο του Ελαιώνα", δηλαδή
χώροι προσωρινής διαμονής οι οποίοι θα αναμορφωθούν καταλλήλως για τη φιλοξενία
ανθρώπων που καταφθάνουν καθημερινά στην πρωτεύουσα.
Ερωτηθείς για τα φαινόμενα βίας στα νησιά, επισήμανε ότι τα επίμαχα περιστατικά
"είναι μικρά σε σχέση με τον όγκο των προβλημάτων". Συμπλήρωσε πως καταβάλλονται μεγάλες προσπάθειες ώστε να ομαλοποιηθεί η κατάσταση τόσο στη Μυτιλήνη όσο
και άλλες παραμεθόριες νησιωτικές περιοχές, ώστε να διευκολυνθεί και το έργο της επόμενες κυβέρνησης.
Σημείωσε ότι είναι σημαντικό να υπάρχουν αρκετά δρομολόγια πλοίων για να
βελτιωθεί η κατάσταση τα νησιά, ενώ τόνισε ότι ήδη έχουν πυκνώσει τα δρομολόγια.
Τι απαντάει η κ. Χριστοδουλοπούλου
Σε δήλωση- απάντηση προχώρησε η κ. Χριστοδουλοπούλου σχετικά με τις αντιδράσεις που προκάλεσε η χτεσινή της συνέντευξη. Αναλυτικά η δήλωσή της:
Είναι σαφές ότι η επιλεκτική χρήση αποσπάσματος από χτεσινή μου συνέντευξη στο
the pressproject έχει ως μοναδική στόχευση να φέρουν σε αντιπαράθεση τους κατοίκους των νησιών με τον ΣΥΡΙΖΑ. Η καταγγελία για παράνομο πλουτισμό σε βάρος των
προσφύγων αφορά στους επιτήδειους και έχει επανειλημμένα φιλοξενηθεί ως είδηση
στα ΜΜΕ και σίγουρα δεν αφορά στη συντριπτική πλειοψηφία των κατοίκων των
νησιών.
Αυτοί που εκτελούν συμβόλαια πολιτικού bullying συστηματικά σε βάρος του
προσώπου μου, το κάνουν ακούραστα επτά μήνες, γιατί υπάρχουν πρόθυμοι να το
αναπαράγουν. Η ΝΔ και τα στελέχη της δεν θα μπορούσαν να λείπουν από αυτή τη
νέα αθλιότητα, όπως έκαναν και στο παρελθόν.
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Spiegel: Ο Τσίπρας πλέον είναι
ένας κοινός θνητός

Τ

ο άρθρο κάνει μια
μ α κ ρ ο σ κ ε λ ή
αναφορά
στην
πορεία του, στα όσα είχε
υποσχεθεί,
στις
διαπραγματεύσεις
που
διεξήγαγε ο απερχόμενος
πρωθυπουργός
Αλέξης
Τσίπρας και καταλήγει στο
εξής συμπέρασμα:
Ο Τσίπρας άλλαξε και
φυσιογνωμικά. Είναι ένα
καθημερινό
θέμα
στα
ελληνικά μίντια το γεγονός
ότι ο τέως πρωθυπουργός
πήρε
μερικά
κιλά
παραπάνω. Οι έμπιστοί του αποδίδουν το γεγονός στο άγχος και στις πολλές ώρες
δουλειάς. (...) Για φίλους και εχθρούς ο Τσίπρας είναι πλέον ένας κανονικός θνητός,
κανένας άγιος και κανένας διάβολος. Το μεγάλο του προβάδισμα στις δημοσκοπήσεις
έχει συρρικνωθεί.
Ταυτόχρονα το δημοσίευμα αναφέρεται στην άνοδο της ΝΔ και του Βαγγέλη
Μεϊμαράκη, και σημειώνει πως αναμένεται μία μάχη στήθος με στήθος. Το μεγάλο
αδύναμο σημείο του Αλέξη Τσίπρα δεν είναι ότι υπέγραψε το τρίτο πρόγραμμα
βοήθειας. Το πρόβλημά του είναι πολύ περισσότερο ότι δεν ακολουθεί καμία σαφή
γραμμή. Την μια ημέρα υπόσχεται να διαπραγματευθεί εκ νέου τμηματικά το

Σκουρλέτης: Η Αριστερά δεν μπορεί να
φοβάται την προοπτική της διακυβέρνησης

Θ

ετική εξέλιξη χαρακτήρισε τη διεξαγωγή ντιμπέιτ ο
υποψήφιος βουλευτής του
ΣΥΡΙΖΑ Πάνος Σκουρλέτης.
«Σας θυμίζω ότι είχαμε
αρκετά χρόνια να δούμε
αυτή τη μορφή αντιπαράθεσης και η ευθύνη ήταν πολύ
συγκεκριμένη, διότι ο κ.
Σαμαράς με κάθε τρόπο
αρνιόταν αυτού του είδους
τον διάλογο», δήλωσε ο κ.
Σκουρλέτης σε συνέντευξή
του
στον
ραδιοφωνικό
σταθμό του ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Σε ερώτηση για τη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ με τη συγκρότηση της Λαϊκής Ενότητας,
απάντησε:
Νομίζω ότι κάθε απώλεια είναι δυσάρεστη από έναν πολιτικό χώρο και νομίζω ότι
κανένας δεν μπορεί να επιχαίρει. Αλλά ξέρετε, το τι είναι αριστερό, προσδιορίζεται από
διάφορα πράγματα. Αριστερό για μας είναι αυτό που στην πράξη μπορεί και είναι επ'
ωφελεία των πιο κοινωνικά αδύναμων. Και εγώ γνωρίζω πολύ καλά ότι με αυτή την
συμφωνία, αποφύγαμε τα χειρότερα για τους πιο φτωχούς αυτής της χώρας, για τους
πιο οικονομικά αδύνατους, για τους μικροκαταθέτες, αποφύγαμε την άτακτη χρεωκοπία.
Φέραμε μια συμφωνία που δεν προβλέπει ούτε μια απόλυση στον δημόσιο τομέα, όταν
οι απολύσεις είχαν γίνει, το σπορ των προηγούμενων κυβερνώντων, έβγαιναν στις τηλεοράσεις και καμάρωναν για το ποιος θα απολύσει περισσότερους. Φέραμε μια συμφωνία που δεν μειώνει ούτε κατά ένα λεπτό τους μισθούς στον ιδιωτικό τομέα. Έχει φορολογικά σκληρά μέτρα αλλά την ίδια ώρα παρουσιάζουμε ένα παράλληλο πρόγραμμα
ακριβώς για να αντισταθμίσουμε τις αρνητικές επιπτώσεις αυτών των μέτρων. Και
δημιουργούμε τους όρους της σταδιακής απεμπλοκής από τις πολιτικές λιτότητας. Αυτό
θεωρώ ότι είναι μια αριστερή πρόταση. Η Αριστερά δεν μπορεί να είναι μια δύναμη που
φοβάται να πάρει ευθύνες, να τρέμει στην προοπτική της διακυβέρνησης, απλώς να έχει
την πολυτέλεια μιας αυστηρής κριτικής.

10-θριάσιο
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Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2015
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ασπρόπυργος, 8 Σεπτεμβρίου 2015
Αρ. Πρωτ.: Δ.Υ.

Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Δημοκρατίας 18
Ταχ. Κωδ. 193 00 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Τηλ.: 2132006409-10
ΦΑΞ: 210 5572276
e-mail: grafeiodimarxou@aspropyrgos.gr

ΠΡΟΣ: -Τους Πολίτες του
Ασπρόπυργου
-Τα ΜΜΕ

μ
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Δήμος Ασπροπύργου, ενημερώνει τους νέους της πόλης ότι, στο 1ο Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ) Ασπροπύργου, για το Σχολικό Έτος 2015-2016, θα λειτουργήσουν οι κάτωθι ειδικότητες:
Φυσικοθεραπείας, Αισθητικής Τέχνης, Κομμωτικής Τέχνης, Γραφικών Τεχνών,
Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής, Τεχνικών Εφαρμογών Λογισμικού, Υπαλλήλων Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών, Υπαλλήλων Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού (Logistics), Υπαλλήλων Εμπορίου και Διαφήμισης, Πλοιάρχων
Εμπορικού Ναυτικού.
Οι απόφοιτοι ΕΠΑΛ, με την ολοκλήρωση του τριετούς κύκλου σπουδών, αποκτούν ταυτόχρονα: α) Απολυτήριο ισότιμο με του Ενιαίου Λυκείου, β) Πτυχίο ειδικότητας, και γ) Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, μέσω Πανελληνίων Εξετάσεων.
Οι Εγγραφές γίνονται καθημερινά, στο 1ο ΕΠΑΛ Ασπροπύργου, στη διεύθυνση
Κριεζή και Αθανασίου Διάκου, ενώ πληροφορίες δίδονται και τηλεφωνικά στο 210
5579908.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙΤΑΙ ΣΤΗ ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΤΙΤΑΝ - ΑΓ. ΣΩΤΗΡΑ 2
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΣΕ
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 100 ΕΛΑΙΟΔΕΝΔΡΩΝ. 100Μ
ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.
ΜΕ ΦΩΣ - ΝΕΡΟ - ΤΗΕΛΕΦΩΝΟ.
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2105543077

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στα πλαίσια προγραμματισμού των νέων ειδικοτήτων για το φθινοπωρινό 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 επικοινωνήσουν με το ΙΕΚ:
ΤΗΛ.: 22960-83360-81360
FAX: 22960-83360
E-MAIL: grammateia@iek-megar.att.sch.gr
Ιστοσελίδα : iek-megar.att.sch.gr

ΕΝΑΡΞΗ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ
ΕΤΟΣ 2015-2016

Τ

“ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ»

ο τμήμα καλαθοσφαίρισης του ΓΑΣΕ έγινε
ανεξάρτητο σωματείο με τίτλο “ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΜΠΑΣΚΕΤ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ» και υπό την καθοδήγηση του έμπειρου προπονητή Νίκου Μαυρογιάννη ξεκινάνε την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 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 αναπτύξουν την ομαδικότητα, τη δημιουργικότητα και το πνεύμα συνεργασίας τους. Με
γνώμονα την συστηματική, υπεύθυνη και μεθοδική εργασία και με σεβασμό στη προσωπικότητα και στον χαρακτήρα κάθε παιδιού αναπτύσσονται και βελτιώνονται οι δεξιότητές 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 Μαυρογιάννη στα τηλέφωνα 6936558179 και 6975103906.

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

ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΡΙΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
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Γιατί ο "ψευτράκος" μπορεί να κερδίσει…

Α

Του Κώστα Στούπα

θριάσιο-13

Πανούσης: Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΝΔ
με σχέδιο διαχείρισης του μνημονίου

Υ

κόμη και αν την τρέχουσα εβδομάδα, λίγες μέρες πριν τις εκλογές, η Νέα Δημοκρατία αποκτήσει ευκρινές προβάδισμα και τη δυναμική έλξης που δημιουργεί
πάντα η προοπτική εξουσίας, η περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα
δεν πρέπει να υποτιμηθούν.
Το γεγονός πως μετά από τραγικά λανθασμένες εκτιμήσεις καταστάσεων και
προσώπων με ακόμη τραγικότερες συνέπειες, ο ΣΥΡΙΖΑ του Αλέξη Τσίπρα διεκδικεί
ευθέως στις δημοσκοπήσεις την πρώτη θέση για τις προσεχείς εκλογές, αποτελεί
έκπληξη για την κοινή λογική και στοιχείο διερεύνησης για τη συμπεριφορά, τα κίνητρα
και τις επιδιώξεις του εκλογικού σώματος.
Ο κ. Τσίπρας εξελέγη υποσχόμενος στους πάντες τα πάντα μεταξύ των οποίων 13η
σύνταξη, κατάργηση του ΕΝΦΙΑ και αύξηση του κατώτατου μισθού. Όχι μόνο δεν τήρησε τίποτα απ’ όλα αυτά αλλά έπραξε τα αντίθετα...
Ο κ. Τσίπρας έπεσε έξω σε όλες τις εκτιμήσεις και προβλέψεις. Όχι μόνο οι Ευρωπαίοι
δεν αποδέχτηκαν τις εναλλακτικές προτάσεις, για τις οποίες προέβλεπε πως δεν υπήρχε
ούτε μια στο εκατομμύριο να τις απορρίψουν, αλλά του ξεκαθάρισαν πως αν δεν δεχτεί
τις δικές τους η πόρτα για την έξοδο από το ευρώ είναι ανοιχτή.
Όπως αποδείχτηκε εκ των υστέρων, ο κ. Τσίπρας ακολουθώντας τις απόψεις του κ.
Βαρουφάκη, εκτίμησε λάθος τις επιπτώσεις μιας ελληνικής ρήξης με τους δανειστές σε
σχέση με τον αντίκτυπο στις διεθνείς αγορές. Οι αγορές δεν κατέρρευσαν. Οι ελληνικές
τράπεζες μόνο έκλεισαν...
Ο κ. Τσίπρας έκανε τραγικά λάθη στην επιλογή των προσώπων που στελέχωσαν
καίριες θέσεις, με αποτέλεσμα και η χώρα να υποστεί τις συνέπειες, αλλά και ο ίδιος. Η
κ. Κωνσταντοπούλου, ο κ. Βαρουφάκης, ο κ. Λαφαζάνης αποτελούν μόνο την κορυφή
του παγόβουνου αυτών των λανθασμένων επιλογών.
Η εκτίμηση πως η Ρωσία θα έτρεχε να θέσει υπό την οικονομική προστασία της την
Ελλάδα, δανείζοντας τη χώρα χωρίς μνημόνια και προϋποθέσεις ή ακόμη και με μνημόνια, αποδείχτηκε επίσης τραγικά λάθος.
Ο κ. Τσίπρας επέδειξε τραγική άγνοια σε σχέση με τις επιπτώσεις των capital controls,
πιστεύοντας αδαώς ως πρόεδρος 15μελούς πως οι επιπτώσεις δεν τον αφορούν εκλογικά, γιατί οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ δεν διαθέτουν καταθέσεις.
Αυτός και το επιτελείο του δεν ήταν σε θέση να αντιληφθούν τις συνέπειες των capital controls στις εισαγωγές βασικών ειδών, πρώτων υλών για τη μεταποίηση και τις εξαγωγές, την αύξηση της ανεργίας, τη μείωση δημοσίων εσόδων και εισφορών.
Παρ’ όλα αυτά τα τραγικά, η δημοφιλία του παραμένει, αν όχι στην κορυφή, ιδιαίτερα
υψηλή. Μετά την παταγώδη αποτυχία του ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει ακόμα να διεκδικεί επί
ίσοις όροις την πρώτη θέση στις δημοσκοπήσεις.
Η αντοχή που δείχνει ο ΣΥΡΙΖΑ στις δημοσκοπήσεις επιβεβαιώνει την εκτίμηση πως
υπάρχουν βαθύτερα αίτια στην κοινωνία που κάνουν την εκλογική του βάση να παραβλέπει τα λάθη και να διατηρεί προσδοκίες πως παρά ταύτα θα καταφέρει να αποφύγει
τα χειρότερα και να οδηγήσει τη χώρα εκτός αδιεξόδου και μάλιστα καλύτερα από τους
άλλους.
Ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του 2009 είχε λάβει 4,60%. Στις πρώτες εκλογές του 2012
16,75% και στις δεύτερες ένα μήνα αργότερα 26,89%. Στις εκλογές του Ιανουαρίου του
2015 έλαβε 36,34%. Και οι δημοσκοπήσεις τώρα μετά τη διάσπαση τον δείχνουν κάπου
μεταξύ 25-30%. Μετά από το 2012 ο ΣΥΡΙΖΑ έχει "μπετονάρει" ένα υψηλό ποσοστό
μεταξύ 25-35% το οποίο δεν φαίνεται πως υποχωρεί ακόμη και όταν χρεώνεται σαν
κόμμα καταστροφικές αστοχίες.
Η ΝΔ προκειμένου να καλύψει τη διαφορά με το ΣΥΡΙΖΑ ποντάρει στην επανασυσπείρωση του παλιού και όχι στη δημιουργία του νέου. Αυτό είναι και το μεγάλο της
μειονέκτημα. Η επανασυσπείρωση αυτού που καταρρέει μόνο πρόσκαιρα μπορεί να
νικήσει. Η διακυβέρνηση Σαμαρά που δεν κατάφερε να ανακόψει την επέλαση ΣΥΡΙΖΑ
το επιβεβαίωσε αυτό.
Η διατήρηση της δυναμικής του ΣΥΡΙΖΑ παρά την παταγώδη αποτυχία και τη διάψευση όλων των εκτιμήσεων, αποδίδεται σε τρεις λόγους:
α) Ο πρώτος είναι γιατί παραμένει η οπισθοφυλακή του κρατικοδίαιτου πελατειακού
κράτους που έχτισαν το ΠΑΣΟΚ και η ΝΔ και συνεχίζει να υπόσχεται πως μπορεί να
υπερασπιστεί καλύτερα τα συμφέροντα συντεχνιών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα,
έναντι του μνημονίου που ο ίδιος έφερε.
β) Ο δεύτερος είναι η χαμηλή αξιοπιστία των παλιών κομμάτων της μέχρι τούδε αντιπολίτευσης και ως εκ τούτου η αδυναμία να προσελκύσουν νέους ψηφοφόρους, πέραν
την επανασυσπείρωσης της εναπομείνουσας, φθίνουσας εκλογικής επιρροής.
γ) Ο τρίτος είναι ο προβληματισμός μερίδας ψηφοφόρων πως ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο καταλληλότερος να υλοποιήσει το μνημόνιο που ο ίδιος υπέγραψε, γιατί αν μείνει στην αντιπολίτευση θα ξανακυλήσει στη μηδενιστική αντιμνημονιακή ρητορική, διχάζοντας εκ
νέου την κοινωνία και αποτελειώνοντας την οικονομία.
Αυτοί είναι τρεις λόγοι για τους οποίους ο κ. Τσίπρας παρά το γεγονός πως έχει
συλληφθεί ψευδόμενος, ακόμη και για όσους δεν παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς και
συστηματικά όσα λέει και την πορεία των πράξεών του, μπορεί να κόψει το νήμα
πρώτος στις εκλογές.

πέρ του σχηματισμού μετεκλογικού κυβερνητικού συνασπισμού των δύο
μεγάλων κομμάτων τάχθηκε ο πρώην αν. υπουργός Προστασίας του Πολίτη,
Γιάννης Πανούσης μιλώντας στην εκπομπή "Ανοιχτά Μικρόφωνα", του
"ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ 104,9".
"Όποιο μεγάλο κόμμα μείνει εκτός κυβέρνησης, εκ των πραγμάτων θα αρχίσει να
έχει αντιμνημονιακό λόγο και
αντιμνημονιακή πολιτική,
πάλι θα μπερδευτούμε, πάλι
θα έχουμε μια Ελλάδα αντιμνημονιακή, πάλι θα έχουμε
προβλήματα με τους εταίρους, διότι κανείς δε θα θέλει
να χρεωθεί μέτρα, τα οποία
ψήφισε, αλλά προφανώς
δεν είναι δημοφιλή", είπε ο
κ.Πανούσης, εξηγώντας ότι
"η βασική γραμμή να βγούμε
από το μνημόνιο, δε μπορεί
να γίνεται με τη μισή Βουλή
αντίθετη".
"Αν έχουν καμία καλύτερη
λύση, ας την πούνε", πρόσθεσε ο πρώην υπουργός, τασσόμενος υπέρ του σχηματισμού κυβέρνησης, η οποία θα στηρίζεται από τα κόμματα, αλλά θα αποτελείται από
ανθρώπους που "δεν έχουν στραμμένο στο μυαλό τους, πώς να επανεκλεγούν ή ποιες
είναι οι εσωτερικές κομματικές ισορροπίες".
"Αλλιώς θα έχουμε το περίεργο φαινόμενο, που έχουμε αυτές τις ημέρες, υπουργοί
ενός αντικειμένου να φωνάζουν τον κόσμο να κατέβει στις πλατείες να καταγγείλει το
αντικείμενο του οποίου υπουργεύουν", ανέφερε κ.Πανούσης και έκανε γνωστό ότι στις
εκλογές θα ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ γιατί θεωρεί ότι "πρέπει να έλθει πρώτος, για να διαμορφώσει τους κανόνες της συνύπαρξης, μαζί με τα άλλα κόμματα, ενός εθνικού σχεδίου
διαχείρισης των τριετών υποχρεώσεων μας προς το μνημόνιο και της εθνικής στρατηγικής ανάπτυξης της χώρας".
"Ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να βάλει τους καλύτερους όρους γι' αυτό το πράγμα, είναι πολύ
δύσκολο από πολλές πλευρές να κάνει κάτι μόνος του", είπε, αλλά διευκρίνισε ότι θα
ήθελε τη στροφή του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι ώστε να γίνει αστικό κόμμα.
"Δεν το είδα, δεν είδα τουλάχιστον στα ψηφοδέλτια αυτήν τη στροφή, είδα ένα ανακάτεμα της τράπουλας με τα ίδια πρόσωπα να αλλάζουν ρόλους, κάπου πρέπει να
δείξεις με αυτά που πράττεις ότι άλλαξες, είναι ζήτημα σημειολογίας, ο πρωθυπουργός
μπορεί να είναι αριστερός, αλλά δε μπορείς να στηριχτείς μόνο στην Αριστερά, θα πρέπει να στηριχτείς και σε άλλες δυνάμεις, σοσιαλιστικές, σοσιαλδημοκρατικές".
Αναφερόμενος στη σχέση του με το ΣΥΡΙΖΑ και τον πρωθυπουργό, χαρακτήρισε
αχαριστία και πολιτικά λαθεμένο το ενδεχόμενο να στηρίξει άλλο κόμμα στις εκλογές.
Σε ό,τι αφορά στη θητεία του στο Υπουργείο είπε ότι "αυτούς τους 8 μήνες, δεν άνοιξε κανένα κεφάλι, ούτε αστυνομικού, ούτε πολίτη και οι καταστροφές ήταν πολύ μικρές"
και εξέφρασε τη δυσφορία του για τους "δημιογράφους", όπως αποκάλεσε τους δημοσιογράφους που τον αποκαλούσαν "αρχιμπάτσο και δεξιό".
"Η ζωή αυτά τα τιμωρεί, αλλά χαίρομαι εντός εισαγωγικών να με αποκαλούν δεξιό
γιατί θέλω να μου πουν τι εννοούν όταν λένε ότι είναι αριστεροί: Δηλαδή κάνουν τρεις
πορείες και πετούν δυο μολότωφ και γίναν αριστεροί;", αναρωτήθηκε.
Παράλληλα σημείωσε ότι κανείς από αυτούς, που εντός του ΣΥΡΙΖΑ είχαν διαφορετική άποψη για τη διαχείριση των θεμάτων του υπουργείου, δε συζήτησε μαζί του.
"Ως υπουργός, ήμουν έτοιμος να συζητήσω τα θέματα- οτιδήποτε, με τον οποιονδήποτε, αλλά επί προσωπικού επιπέδου, όχι με ιδεοληψίες, 'να είναι άοπλη η αστυνομία
και ποιος θα κυνηγάει το βιαστή, θα το δούμε'. Όχι, δε θα το δούμε, να μου το πεις",
ανέφερε χαρακτηριστικά.
Σε ό,τι αφορά στην ΕΥΠ, της οποίας προϊστατο, διαβεβαίωσε ότι "η ΕΥΠ ασχολείται
με τους ξένους , δεν κυνηγάει κανέναν Έλληνα αν είχε ερωτικές σχέσεις με τη σύζυγο
ενός άλλου".
"Είναι γελοιότητα να λες ότι η ΕΥΠ με εντολή του εισαγγελέα και με κάλυψη δική μου
παρακολουθούσε την μαμά μιας υπουργού, που έκανε συναλλαγές με τις τράπεζες",
είπε αποδίδοντας τις σε βάρος του καταγγελίες για το θέμα στο ότι αυτοί που τις έκαναν "δεν έχουν επιχείρημα πολιτικό για τον τρόπο που χειρίστηκαν σε ηθικό επίπεδο
τα οικογενειακά τους θέματα".

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Ο ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΟ
ΓΕΝΟΣ ΠΛΑΚΙΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΡΑΪΣΚΑΣΚΑΚΗ ΑΡΤΑΣ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΡΑΪΣΚΑΣΚΑΚΗ ΑΡΤΑΣ ΚΑΙ Η ΤΣΑΚΛΟΒΑ ΜΑΡΙΑ
ΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΘΕΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΟΙΜΕΝΙΔΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗ
ΜΟΣΧΑ ΡΩΣΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ
ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΙΑΣΕΛΟΥ ΑΡΤΑΣ

Με την υπ’ αριθμ. 364/2015 Διαταγή του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Διαδικασία
Εκουσίας Δικαιοδοσίας) αναγνωρίστηκε το σωματείο με την επωνυμία
«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ» και το διακριτικό τίτλο «Σ.Α.Ε.Α.» το οποίο εδρεύει στον Ασπρόπυργο Αττικής στη θέση
Λάκκα Κατσάρη και σκοποί του Σωματείου είναι όσοι αναφέρονται στο
καταστατικό του.
Αθήνα 01.09.2015
Η Πληρεξουσία Δικηγόρος
Χρυσάνθη Γραμμάτικα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΓΑΜΟΣ
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

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

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

Ενοικιάζεται στην Ελευσίνα
4αρι διαμέρισμα με αυτόνομη θέρμανση, στην οδό
Κοντούλη , πλησίον Δημοτικού
πάγκινγκ
Τηλ.
2105542610 ( 4.10.14)

Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυγο διαμέρισμα 60 τμ με
ηλιακό,, αυτόνομη θέρμανση,
θέση
parking.
Τηλ:6937050218(4.11.14)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΜΑΝΔΡΑ επί της οδού
Ανδρομάχης 9, αέρας 160
τ.μ. (120 τ.μ.) 2ος, (40 τ.μ.)
3ος, οικοδομήσιμος, σε τριώροφη οικοδομή με πιλοτή.
Πωλείται και χωριστά, ήσυχο
σημείο, τιμή ευκαιρίας. Τηλ.
6973315768 (7.5.14)
Πωλείται ελλειπτικό μηχάνημα γυμναστικής μάρκας
PEGASUS σε άριστη κατάσταση, τιμή 250€ Τηλ επικοινωνίας 6946 87 32 48 και
213 040 6488
( 18.2.15)

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

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

περιβάλλον χώρος οικοπέδου με γκαζόν και φυτά. Κουζίνες - ντουλάπες ιταλικές.
Αυτόνομη θέρμανση - αποθήκη - θέσεις parking. Στην
καλύτερη θέση του Λαυρίου.
Τιμές συζητήσιμες, 6944 361
391 Γεώργιος Οικονόμου.
ΩΡΩΠΟΣ παραλία Μαρκόπουλου, μοντέρνα μονοκατοικία με άδεια οικοδομής
κοντά στο κέντρο ,50 λεπτά
από την Αθήνα ,τρία υπνοδωμάτια
,μεγάλος
κήπος.Χαμηλότερο κόστος
χρήσης με δικιά της γεώτρηση. (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 Πανελληνίων
Εξετάσεων.
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
6906686110 (2.3.15)
Τελειόφοιτος Μαθηματικού
Αθηνών. Πολυετής πείρα.

Παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού,
Γυμνασίου, Λυκείου. Τηλ:
6974549839 (7.10.14)

Μαθηματικός
Πανεπιστημίου Πατρών παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού-ΓυμνασίουΛυκείου και φοιτητές στην
περιοχήΘριασίου.Ειδικές Τιμές
σε
ολιγομελή
group.Τηλέφωνο:
6944132114 (30.1.14)
Προετοιμασία Μαθητών
Δημοτικού
Γυμνασίου
Λυκείου
Τρυπιτσίδη Σοφία,
Πτυχιούχος του τμήματος
Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής
και Ψυχολογίας του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
τηλ.: 6971862201 και e-mail:
sofi_tripitsidou@hotmail.com
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ZΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΦΤΗΣ ΨΗΣΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑΒΕΡΝΑ
ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΤΗΛ: 6977219556
Υπάλληλος
Γραφείου
ζητείται από ανώνυμη εταιρ-

εία με έδρα τη Μαγούλα Αττικής για πλήρη απασχόληση.
Αποδοχές ανάλογες προσόντων. Αποστείλετε
βιογραφικά στο
viografika99graf@gmail.com
(2.3.15)
ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Κυρία Ιταλίδα αναλαμβάνει
τη φύλαξη παιδιών στην περιοχή της Ελευσίνας. Τηλέφωνο
επικοινωνίας:
6971829355 (24.7.14)

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

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Ι.

ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ.
Αλ. Παναγούλη 5 Ασπρόπυργος.
Τηλέφωνα2105572695, 6932215870
ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ & ΔΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ. Γραφείο: Φυλής 8 Ά
Ασπρόπυργος.Τηλέφωνο:
210-5573042. Fax: 2105576988
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ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ
213 2028000

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
213 2047002

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5581070
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210
5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710
(ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
ΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
ΔΕΗ 210 2469393 (Δ. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥΔΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ 214
45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
210 24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 213
2140410
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5561840
ΑΣΤΥΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210
5546674-5546285
ΔΕΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5546227
ΔΕΗ ΒΛΑΒΕΣ 10507
ΟΤΕ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 210 5562999
ΔΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 557543560 (ΕΘΝ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ & ΔΗΜΗΤΡΟΣ)
ΕΥΔΑΠ 210 5547731
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 210 2484210
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 210
5542913
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 210
5514736
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5565520-580
ΟΛΕ 210 5562805
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 210
5543211
ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 55465795546930
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ

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

θριάσιο-15

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
2132042700-1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213
2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
210 2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210
2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100
ΙΚΑ 22960 21537
ΚΕΠ 22960 83270

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ : 213 20 47
215, FAX : 210 58 19 841, email :
gm@haidari.gr
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ : 213 20 47 263 , 213 20
47 262 , 213 20 47 269 FAX : 210 58
11 621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253 ,
213 20 47 254 , 213 20 47 258 FAX :
210 58 11 621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ :
213 20 47 265 , 213 20 47 266 ,
213 20 47 267
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 213 20 47
268 , 213 20 47 269 , 213 20 47 270
ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ &
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ : 213 20 47 256
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ : 213 20 47 204, 213
20 47 255, 213 20 47 344
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
: 213 20 47 244 , 210 58 18 860
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : 210 58 22 240
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ : 210 58 10 901
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47
364 , 213 20 47 367
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ-ΒΡΑΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ : 213 20 47 264 , 213 20 47
251 , 213 20 47 249 , 213 20 47 250 ,
213 20 47 252
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΡΕΙΣΜΑ) :
210 53 23 090
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21
574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ :
210 58 21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΑΣΟΥΣ : 210
58 22 074
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ : 210 58
21 723
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΠΗ
1ο ΚΑΠΗ: 210 58 12 080
2ο ΚΑΠΗ: 210 53 21 631
3ο ΚΑΠΗ: 210 58 15 608

Ζητείται απο μεζεδοπωλείο στην Ελευσινα άτομο
για προετοιμασία και κουζίνα, καθαρό, γρήγορο με
ορεξη για δουλειά. Ευέλικτο ωράριο, πενθήμερο,
πτυχίο σχολής και σεμινάριο ΕΦΕΤ προτιμητέα.
12:00-21:00. Τηλ: 2105547910

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

Φυλής 8Α Ασπρόπυργος,
Τηλέφωνο: 2105579801
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16-θριάσιο

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

ΕΠΙΤΥΧ0ΝΤΕΣ 2015

Δαυίδ Μπάκας –Φιλόλογος
Α.Π.Θ.

Εύη Δέδε-Φυσικός Ε.Κ.Π.Α.
Γιώργος ΜπάκαςΦιλόλογος ΠΑΝ.ΚΡΗΤΗΣ

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 Περιβάλλοντος-Πανεπιστήμιο .Βόλου
Μαριαλένα Κατσούλα-ΤΕΙ Διοίκησης επιχειρήσεων-Ηγουμενίτσα
Χάρης Ρόδης-Μηχανολόγων κ Βιομηχανικού σχεδιασμού Τ.Ε
Κοζάνη
Κωνσταντίνα Τσίγκου-ΤΕΙ Τεχνολογίας Τροφίμων –Καλαμάτα
Δήμητρα Ηλία-Διοίκηση Επιχειρήσεων και ΟΤΑ-Καλαμάτα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΣΠΟΥΔΗ-ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 8Α-

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΤΗΛ.2105573317-6946689267

