
EΓΚΑΙΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΜΠΟΡΙΣΟΦ

ΕΕρργγοο  9911  εεκκααττ..  εευυρρώώ  σσττηη
ΒΒοουυλλγγααρρίίαα  κκαατταασσκκεεύύαασσεε  

κκααιι  δδιιααχχεειιρρίίζζεεττααιι  
ηη  ««ΗΗλλέέκκττωωρρ»»

ΜΜεεϊϊμμααρράάκκηηςς::  ΑΑννααγγκκαασσττιικκάά  θθαα
έέχχοουυμμεε  κκυυββέέρρννηησσηη  σσυυννεερρ--

γγαασσίίααςς  --  ΟΟ  ΤΤσσίίππρρααςς  δδεενν  έέχχεειι
ππεειισσττιικκέέςς  ααππααννττήήσσεειιςς

ΤΤσσίίππρρααςς::  ΙΙσσχχυυρρήή
εεννττοολλήή  σσττοονν

ΣΣΥΥΡΡΙΙΖΖΑΑ  γγιιαα  ττοο
ττεελλεειιωωττιικκόό

χχττύύππηημμαα  σστταα
σσυυμμφφέέρροονντταα

Θεοδωράκης:
Θέλουμε μια

"Εθνική Ελλά-
δας" άξιων 
ανθρώπων

Επίσκεψη Ραχήλ
Μακρή και Νίκου
Σοφού στο
Δημαρχείο

Φυλής Φλαμπουράρης: Δεν απα-
γορεύεται να έχει μετοχές

σε εταιρίες ούτε
ο υπουργός

Χρήστος Παππούς:
Είναι ώρα να ασχοληθ-
ούμε με τον Πολιτισμό

ΚΕΔΕ: Να καταβ-
ληθεί έγκαιρα το

εκλογικό επίδομα

Στην Ελλάδα ακόμη
αναζητούνται οι τρό-
ποι για να αντιμετω-

πιστεί το μείζον
πρόβλημα των απο-
ρριμμάτων, κυρίως

δε στην Αττική, όπου
τα επόμενα χρόνια
θα προκύψει υγειο-
νομική βόμβα τερα-
στίων διαστάσεων.

Μονομαχία στην
ΈΡΤ  πάσο…

Του Βασίλη Στεφάνου

Λαφαζάνης: Δεν θα υπάρξει νέα Βάρκιζα – Ζωή: 
Ο λαός θεριεύει και αντριεύει
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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 16 Σεπτεμβρίου 2015

Ασπρόπυργος
Μαγγίνα Πηγή Ν. Μπότσαρη Μάρκου 2,

Ασπρόπυργος,  2105573484

Ελευσίνα
Παπαδοπούλου Σοφία Γ. Κοντούλη 8Α & Χαρι-

λάου, Ελευσίνα, 2105548208

Άνω Λιόσια
Ρεσβάνης Νικόλαος Ι. Παναγίας Γρηγορούσης

50 & Μπότσαρη, Ζεφύρι, 2102387965

Αχαρνές
Χρηστίδου Δομνίκη Π. Αριστοτέλους 132, Αχα-

ρνές, 2102462255

Χαϊδάρι
Μανίκαρος Ιωάννης Δ. Καραϊσκάκη 82, Χαϊ-

δάρι, 2105985845

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

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Αίθριος

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί απο
21 εως 31 βαθμούς Κελσίου. Υγρασία 44%

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ευφημία, Εύφημη, Εύφη, Εύφημος,

Ευφημούλα, Ευφούλα, Φούλα *
Λουντμίλλα, Λουντμίλα

Μελίνα, Μελιτίνη, Μελιτίνος, Μελιτίνα, Μελίτη,
Μελίτα

Διεθνής Ημέρα για τη Διατήρηση της Στιβάδας του
Όζοντος

EΓΚΑΙΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΜΠΟΡΙΣΟΦ
Εργο 91 εκατ. ευρώ στη Βουλγαρία κατασκεύασε 

και διαχειρίζεται η «Ηλέκτωρ»

Στην Ελλάδα ακόμη
αναζητούνται οι τρό-
ποι για να αντιμετω-

πιστεί το μείζον πρόβλημα
των απορριμμάτων, κυρίως
δε στην Αττική, όπου τα επό-
μενα χρόνια θα προκύψει
υγειονομική βόμβα τερα-
στίων διαστάσεων.

Στη Βουλγαρία, ωστόσο,
και συγκεκριμένα στην πρω-
τεύουσα Σόφια, μέσα σε
λιγότερο από δύο χρόνια
κατάφεραν, με τη βοήθεια
των κοινοτικών κονδυλίων
και με δάνειο από την ΕΤΕπ,
να κατασκευάσουν τη
μεγαλύτερη μονάδα μηχανι-
κής και βιολογικής επεξερ-
γασίας αστικών αποβλήτων
στην Ευρώπη. Την κατασκε-
υή του εντυπωσιακού αυτού
έργου - πρότυπο για τον
τρόπο διαχείρισης των σκου-
πιδιών υλοποίησε η «Ηλέκτωρ», θυγατρική του ομίλου «Ελλάκτωρ» που δραστηριοποιείται αποκλειστικά στο συγκε-
κριμένο αντικείμενο. Τα κατασκευαστικά του έργου ανέλαβε η «Ακτωρ» και μετά από 21 μήνες εγκαινιάστηκε χθες από
τον πρωθυπουργό της Βουλγαρίας Μπ. Μπορίσοφ.

Ενδεικτική της σημασίας της μονάδας για τη Σόφια και τη Βουλγαρία ήταν άλλωστε και η αναφορά του κ. Μπορίσοφ
κατά τη διάρκεια της ομιλίας του: «Ξυπνούσαμε το πρωί και λέγαμε: Θεέ μου, έλα να μας σώσεις από τα σκουπίδια...
Απευθυνόμουν στη διεύθυνση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που μας προ-

Την εκτίμηση πως μετά
τις εκλογές θα υπάρξει
κυβέρνηση συνερ-

γασίας, διατύπωσε ο πρόεδρ-
ος της Νέας Δημοκρατίας Βαγ-
γέλης Μεϊμαράκης, σε συνέν-
τευξή του στον τηλεοπτικό
σταθμό MEGA. 

«Καταλαβαίνω να μη θέλει
να συνεργαστεί με εμάς, αλλά
πρέπει να μας εξηγήσει το
γιατί. (...) Μπορεί τη Δευτέρα ο
κ. Τσίπρας να παραιτηθεί από
τον ΣΥΡΙΖΑ εάν είναι δεύτερος
και με χαμηλά ποσοστά, γι'
αυτό δεν κλείνει το ενδεχόμενο
συνεργασίας. Πριν από εβδο-
μάδες εάν μου λέγαν ότι θα
είμαστε πρώτοι δεν το πίστε-
υα, τώρα είναι πολύ πιθανό.
Δεν είναι κάτι στατικό η πολιτι-
κή» είπε χαρακτηιστικά ο κ.
Μεϊμαράκης και συνέχισε:

Εάν μας ζητήσει ο κ. Τσίπρ-
ας για συνεργασία, θα δεχθ-
ούμε. Έχουμε αποδείξει πως μπορούμε να βάλουμε το
εθνικό συμφέρον πάνω από το κομματικό. Ο κ. Τσίπρας
θα μπορούσε να συζητήσει για συνεργασίες από τις διερ-
ευνητικές εντολές. Γιατί πήγε σε εκλογές; 

«Ο κ. Τσίπρας έχει τους 53 που λένε στα κείμενά τους
ότι δεν θα ψηφίσουν τους εφαρμοστικούς νόμους. Έχει
αυτούς που ψήφισαν παρών, άρα εκ των πραγμάτων θα
έρθει σε εμάς για συνεργασία» είπε. 

Στηλιτεύοντας τη χθεσινή αναφορά του απερχόμενου
πρωθυπουργού, ότι σε περίπτωση συνεργασίας ΣΥΡΙΖΑ
– ΝΔ η Χρυσή Αυγή θα είναι αξιωματική αντιπολίτευση, ο
πρόεδρος της ΝΔ διερωτήθηκε: 

Πως έβγαλε τα αποτελέσματα και νομίζει ότι η ΧΑ θα
ναι τρίτη;

«Το είχαμε συζητήσει για την παρούσα Βουλή και είχα-

με βρει τον τρόπο να κρατούσαμε την θεσμική θέση της
αξιωματικής αντιπολίτευσης» είπε στη συνέχεια. 

Στρέφοντας τα πυρά του κατά του κ. Τσίπρα τόνισε πως
ο τέως πρωθυπουργός «έχει στο DNA του να ζητάει
βοήθεια από το κοινό», ενώ σημείωσε πως η ΝΔ πιστεύει
στις διαρθρωτικές αλλαγές, και διαμήνυσε πως «θα ξεμ-
πλοκάρουμε τα μεγάλα έργα».

Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας εμφανίστηκε αισιό-
δοξος ότι υπάρχει ενδεχόμενο επαναδιαπραγμάτευσης
ορισμένων πτυχών του νέου μνημονίου. «Εάν στείλουμε
το μήνυμα μέσα στο 2016 ότι η Ελλάδα νοικοκυρεύεται,
μπορούμε να κουβεντιάσουμε με τους Ευρωπαίους» είπε
χαρακτηριστικά και συνέχισε: 

Οι Ευρωπαίοι δεν θέλουν το κακό μας όπως λέει ο κ.
Τσίπρας. Εάν μηδενίσουμε

Μεϊμαράκης: Αναγκαστικά θα έχουμε
κυβέρνηση συνεργασίας - Ο Τσίπρας δεν

έχει πειστικές απαντήσεις
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Δημοσκόπηση της DATA RC: Μπροστά με
0,8% η Νέα Δημοκρατία 

Μικρό, αλλά καθοριστικό προ-
βάδισμα εμφανίζει η Νέα
Δημοκρατία έναντι του

ΣΥΡΙΖΑ στη δημοσκόπηση που διεξή-
γαγε η DATA RC και την οποία δημο-
σιεύει η εφημερίδα «Πελοπόννησος».

Συγκεκριμένα, έξι ημέρες πριν από
τη διεξαγωγή των εκλογών, η Νέα
Δημοκρατία εμφανίζεται μπροστά με
ποσοστό 27,1%, έναντι 26,3% που
εμφανίζει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Η σύµπραξη ΠΑΣΟΚ - ∆ΗΜΑΡ σε
αυτή τη φάση είναι τρίτο κόµµα µε
πρόθεση να το ψηφίσει το 5,7% και
ακολουθεί πολύ κοντά η ΧΑ µε 5,5% και
το ΚΚΕ µε 5,2%.

Το Ποτάμι εµφανίζει 4,7% και πολύ
κοντά στο 3% η ΛΑΕ (2,7%), οΙ ΑΝΕΛ
(2,6%) και η Ένωση Κεντρώων (2,6%).
Άκυρο ή λευκό ψηφοδέλτιο δηλώνει ότι θα επιλέξει το 2,6%. Η αδιευκρίνιστη ψήφος είναι στο 9,8%.

Στις δημοτικότητες των πολιτικών αρχηγών προηγείται ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης με 48,2% ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρ-
ας με 39,3%, ο Σταύρος Θεοδωράκης με 38,7%, η Φώφη Γεννηματά με 34,8%, ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 27,5, ο
Πανος Καμμένος με 25,4, ο Παναγιώτης Λαφαζάνης με 16,1 όπως και ο Νίκος Μιχαλολιάκος με 16,1%. Ως καταλ-
ληλότερος πρωθυπουργός ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης έχει ποσοστό 40% και ο Αλέξης Τσίπρας 39.6%.

Στην εκτίμηση ψήφου η ΝΔ παίρνει 32,7% και ο ΣΥΡΙΖΑ 31,7, το ΠΑΣΟΚ 6,9 και η Χρυσή Αυγή 6,3%. Το ΚΚΕ 6,3,
το Ποτάμι 5,6 οι ΑΝΕΛ και η ΛΑΕ 3,2 και η Ενωση Κεντρώων 3,1%.

Ανησυχία Ζώη ότι οι πρόσφυγες μπορεί να
παγιδευτούν στην Ελλάδα.

«Η Ελλάδα μπορεί να αντιμετωπίσει όλο
και μεγαλύτερες δυσκολίες στην αντι-
μετώπιση του προσφύγων που

εισέρχονται στην χώρα καθώς οι μονομερείς
αποφάσεις από άλλα ευρωπαϊκά κράτη προ-
καλούν μεγάλη συμφόρηση, ενώ η επιδείνωση
του καιρού δεν θα αποτρέψει τις νέες αφίξεις»,
δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Ναυτιλίας
Χρήστος Ζώης σε συνέντευξη του στο πρακτο-
ρείο Reuters, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ - ΜΠΕ.

«Δεν μπορούμε να σηκώσουμε αυτό το
φορτίο μόνοι μας», δήλωσε ο κ. Ζώης, ενώ
υπογράμμισε ότι αυτό δεν είναι ένα πρόβλημα
της Ελλάδας μόνον. Δεν φυλάσσουμε τα σύνο-
ρα της Ελλάδας, φυλάσσουμε τα εξωτερικά
σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρειαζόμα-
στε στήριξη – οικονομική και ηθική στήριξη»,
υπογράμμισε, σημειώνοντας πως μόνο τον
Ιούλιο και τον Αύγουστο η Ελλάδα υποδέχθηκε 150.000
πρόσφυγες και μετανάστες.

Ερωτηθείς εάν ανησυχεί για το ενδεχόμενο οι πρόσφυ-
γες να παγιδευτούν στην Ελλάδα, ο αναπληρωτής υπο-
υργός δήλωσε: «Δεν είμαι αισιόδοξος επειδή βλέπω ότι
όλοι προσπαθούν να κερδίσουν χρόνο, ο οποίος όμως
εξαντλείται».

Παράλληλα, ανέφερε, πως δεν αναμένει το κύμα των
μεταναστών να μειωθεί καθώς πλησιάζει ο χειμώνας
στην Ευρώπη.

Επικαλούμενος στοιχεία της Ύπατης Αρμοστείας του
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, η
οποία εκτιμά ότι περίπου 1,6 εκατ. Σύροι πρόσφυγες είναι
καθ' οδόν προς την ΕΕ, ο κ. Ζώης σημείωσε: «Αναρωτιέ-
μαι, υπάρχει κανένας που πιστεύει ότι αυτό το φαινόμενο,
τουλάχιστον για τον επόμενο χρόνο, μπορεί να κοπάσει;»

«Το Λιμενικό Σώμα διεξάγει επιχειρήσεις διάσωσης υπό
πολύ δύσκολες συνθήκες, χωρίς ξεκούραση... Ούτε τα
μέσα, ούτε οι ανθρώπινες δυνατότητες είναι απεριόρι-
στες», τόνισε, σημειώνοντας ότι είναι αναπόφευκτοι περ-
ισσότεροι θάνατοι προσφύγων

Κόντρα Μπαλτά - Φορτσάκη για τα κενά στα σχολεία

Σφοδρή αντιπαράθεση
ξέσπασε ανάμεσα στον
Αριστείδη Μπαλτά και τον

Θεόδωρο Φορτσάκη, με αφορμή τα
κενά των εκπαιδευτικών στα σχο-
λεία.

Ο υπεύθυνος του Τομέα Παιδείας
της Νέας Δημοκρατίας και βουλευ-
τής Επικρατείας, κ. Φορτσάκης σε
ανακοίνωσή του αναφέρει πως «η
έναρξη της σχολικής χρονιάς
βρίσκει πάνω από 250 σχολεία
κλειστά με τις ελλείψεις εκπαιδευ-
τικών να ξεπερνούν τις 21 χιλιάδες.
Η επτάμηνη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ

Βαλαβάνη: Το τρίτο
μνημόνιο τινάζει στον

αέρα τη ρύθμιση των 100
δόσεων

«Το τρίτο μνημόνιο με συγκεκριμένο 'πακέτο μέτρων'
τινάζει κυριολεκτικά στον αέρα τη ρύθμιση των 100
δόσεων», αναφέρει σε δήλωσή της η πρώην αναπ-

ληρώτρια υπουργός Οικονομικών και σημερινή υποψήφια
βουλευτής Β΄Αθηνών της Λαϊκής Ενότητας, Νάντια Βαλα-
βάνη. Εγκαλεί μάλιστα όσους επικαλούνται τα οφέλη του
συγκεκριμένου μέτρου γιατί αποκρύβουν την εξέλιξη αυτή.

Συγκεκριμένα, η κυρία Βαλαβάνη έκανε την ακόλουθη
δήλωση: «Κατά τη διάρκεια της χθεσινής τηλεοπτικής ανα-
μέτρησης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε ως παράδειγμα
φιλολαϊκών μέτρων της προηγούμενης κυβέρνησης και τη
'ρύθμιση έως 100 δόσεις'. Το παράδειγμα αυτό επαναλαμ-
βάνεται συνέχεια προεκλογικά.» 

» Η επίκλησή του είναι βεβαίως σωστή και θεμιτή. Αυτό
που δεν είναι ούτε σωστό, ούτε θεμιτό, είναι η απόκρυψη ότι
τη συγκεκριμένη ρύθμιση τινάζει κυριολεκτικά στον αέρα το
Τρίτο Μνημόνιο με συγκεκριμένο 'πακέτο μέτρων': το ίδιο
ακριβώς που συμπεριλαμβανόταν στο 'σχέδιο Γιούνκερ',
που απορρίφθηκε με το 62% του ΟΧΙ στο Δημοψήφισμα της
5ης Ιουλίου». 

Σύμφωνα με τα «προαπαιτούμενα», λοιπόν, που
ψηφίστηκαν στις 14 Αυγούστου ως τμήμα του Τρίτου Μνημό-
νιου, εξηγεί η κυρία Βαλαβάνη:

1. Για οφειλές μέχρι 5.000 ευρώ, σήμερα άτοκες, επιβάλ-
λεται επιτόκιο 5% σε όλα τα νομικά πρόσωπα (ελεύθεροι
επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι, πολύ μικρές επιχειρή-
σεις). 

Στα φυσικά πρόσωπα με οφειλές μέχρι 5.000 ευρώ, επι-
βάλλεται ή όχι το ίδιο επιτόκιο ανάλογα με κριτήρια εισοδή-
ματος και ακίνητης περιουσίας, που θα προσδιοριστούν με
απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων (έως
τις 15.10.2015). 

Σύμφωνα με κύκλους του υπουργείου Οικονομικών, υπο-
λογίζουν έτσι θα επιβληθεί επιτόκιο στους μισούς περίπου
φορολογούμενους με ρύθμιση αυτής της κατηγορίας.

2. Το επιτόκιο αυξάνεται από 3% σε 5% για όλους όσοι
έχουν ρυθμισμένες οφειλές πάνω από 5.000 ευρώ.

3. Η Φορολογική Διοίκηση, εφόσον το κρίνει σκόπιμο με
κριτήρια τα οποία θα συγκεκριμενοποιηθούν από τη Γενική
Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (έως τις 15.10.2015), μπορεί
ν’ αλλάζει το πλάνο των δόσεων (άρα και το ύψος της δόσης)
σε λιγότερες από αυτές, σύμφωνα με τις οποίες έχει γίνει η
ρύθμιση–οποτεδήποτε, από τώρα μέχρι του 2023, που λήγει
η ρύθμιση για όσους έχουν 100 δόσεις.

Τα παραπάνω θα «πετάξουν» εκτός ρύθμισης χιλιάδες απ’
όσους έκαναν χρήση της ρύθμισης, για να «τακτοποιήσουν»
χρέη, που για τους περισσότερους ήταν θηλιά στο λαιμό
τους. 

Αυτό ωστόσο, τονίζει η κυρία Βαλαβάνη, που θα τινάξει τη
ρύθμιση στον αέρα είναι ο πιο παράλογος απ’ όλους τους
περιορισμούς:

4. Εκτός ρύθμισης θα τίθεται όποιος εξυπηρετεί μεν κανο-
νικά τις δόσεις του, αλλά κάνει έστω και ένα καινούργιο ληξι-
πρόθεσμο χρέος… Και για να μην υπάρχει κανένα ερώτημα
για οποιαδήποτε περίπτωση «δεύτερης ευκαιρίας», στο
Τρίτο Μνημόνιο ορίζεται δεσμευτικά επίσης ότι:

5. Δεν πρόκειται ποτέ ξανά να θεσπιστεί οποιαδήποτε
παρόμοια ή παρεμφερής ρύθμιση με αυτή «έως 100
δόσεις».

Τα ερωτήματα, συνεχίζει η κυρία Βαλαβάνη, που
προκύπτουν είναι απλά:

- Εφόσον ο ΣΥΡΙΖΑ εκτιμά τόσο τη ρύθμιση έως 100
δόσεις, ώστε να τη χρησιμοποιεί ως προεκλογικό επιχείρ-
ημα, γιατί ψήφισε τη διάλυση της;

- Εφόσον την επικαλείται προεκλογικά, γιατί δεν ενημε-
ρώνει επίσης τον κόσμο ότι με την εφαρμογή του Τρίτου
Μνημόνιου η ρύθμιση ετοιμάζεται να τιναχτεί στον αέρα;

- Εφόσον εκλεγεί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ απ’ τις εκλογές της
20ης Σεπτεμβρίου, προτίθεται να μην τηρήσει την προθε-
σμία της 15ης Οκτωβρίου 2015 και να μην αλλάξει τους
όρους της συμφωνίας που το Ελληνικό Δημόσιο «έκλεισε»
με τους φορολογούμενους που ρύθμισαν ανύποπτοι τα χρέη
τους από τον Απρίλιο μέχρι τον Ιούλιο αυτής της χρονιάς;

- Εφόσον εφαρμοστεί η σχετική πρόνοια του μνημόνιου,
σε έναν χρόνο από σήμερα πόσοι από το 1 εκατ. φορολο-
γούμενοι, που ρύθμισαν τα χρέη τους, υπολογίζει ότι θα
έχουν απομείνει εντός ρύθμισης; Και τι ποσό απ’ τα συνολι-
κά 7,5 δισ. ευρώ ρυθμισμένου κεφάλαιου και προσαυξή-
σεων ρύθμισης, απ’ τα οποία έχει ήδη καταβληθεί, μαζί με τη
«ρύθμιση-express» του Μαρτίου, πάνω από 1 δισ. ευρώ, θα
έχει απομείνει ακόμα ρυθμισμένο;.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΕΛΙΔΑ. 6



4-θριάσιο Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2015

ΝΔ: Ανεύθυνοι και ανεπαρκείς ο ΣΥΡΙΖΑ και
οι ΑΝΕΛ για το μεταναστευτικό

Επίθεση σε ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ εξαπέλυσε η ΝΔ, τονίζοντας ότι είναι ανεπαρκείς
και ανεύθυνοι και οφείλουν να καταλάβουν τις τεράστιες ευθύνες τους για τις
σοβαρές πτυχές του μεταναστευτικού προβλήματος.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της ΝΔ:
Οι συνέταιροι της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, έστω και τώρα, που παραιτήθη-

καν και έφυγαν, οφείλουν να καταλάβουν τις τεράστιες ευθύνες τους για τις σοβαρές
πτυχές του μεταναστευτικού προβλήματος. Αιχμάλωτοι στις ιδεοληψίες τους, ανεπαρ-
κείς και ανεύθυνοι

· δεν μπόρεσαν ούτε καν να αξιοποιήσουν τους πόρους που διαθέτει στη χώρα μας
η Ε.Ε. για την οργάνωση αναγκαίων υποδομών.

· Έστειλαν προς τα έξω την εικόνα μιας χώρας ξέφραγο αμπέλι, με αφύλακτα σύνο-
ρα, που εκμεταλλεύονται αδίστακτοι δουλέμποροι. Και,

· Έπνιξαν ξανά το κέντρο της Αθήνας (πλατεία Βικτωρίας) με παράνομους μετανά-
στες, που επιβιώνουν σε άθλιες συνθήκες, προκαλώντας σοβαρά ζητήματα δημόσιας
υγιεινής και ασφάλειας.

Τσίπρας: Ισχυρή εντολή στον ΣΥΡΙΖΑ για
το τελειωτικό χτύπημα στα συμφέροντα

Διεθνής πιστοποίηση του Ομίλου
ΟΠΑΠ για τις αρχές του
Υπεύθυνου Παιχνιδιού

«Η σημερινή μεγάλη συγκέντρωση σ'
αυτήν εδώ την πόλη επιβεβαιώνει το
μήνυμα νίκης που μας έρχεται από κάθε
πόλη και κάθε γωνιά της Ελλάδας»
ανέφερε στην ομιλία του στη Λάρισα, ο
πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας. 

Όπως τόνισε, ο ελληνικός λαός έχει
πάρει τη μεγάλη απόφαση, στις εκλογές,
να πει «όχι» στην παλινόρθωση της δια-
φθοράς και της διαπλοκής.

Ο λαός μας δεν θέλει να δώσει τη δυνατότητα στους εκπροσώπους των δανειστών,
της ντόπιας και ξένης ολιγαρχίας, να βάζουν ξανά τρικλοποδιές στην κυβέρνηση του
ΣΥΡΙΖΑ.  Να συνεχίζουν να εξυπηρετούν τα συμφέροντα της διαπλοκής από την οποία
σιτίζονται.

Όλο αυτό το σύστημα συμφερόντων που παίζει αυτές τις τελευταίες μέρες τα ρέστα
του, την Κυριακή θα δεχτεί το τρίτο και τελειωτικό χτύπημα στη κάλπη.

«Τους αποσύρουμε οριστικά και ανασαίνουμε για τέσσερα χρόνια» τόνισε και ζήτησε
ισχυρή εντολή διακυβέρνησης και άνετη κοινοβουλευτική πλειοψηφία, καλώντας τους
πολίτες να εμπιστευτούν «την ελπίδα μας και την ψήφο μας στο ΣΥΡΙΖΑ». 

Ο κ. Τσίπρας έθεσε το δίλημμα των εκλογών, το οποίο -όπως είπε- είναι αν «θέλουμε
την Ελλάδα τον πολλών ή την Ελλάδα των λίγων; Την Ελλάδα της προόδου ή της
συντήρησης».

Σχολιάζοντας το γεγονός ότι είναι επικεφαλής του ψηφοδελτίου του ΣΥΡΙΖΑ και στην
Λάρισα, ο κ Τσίπρας δήλωσε ότι δεν είναι μόνο συμβολική αλλά και ουσιαστική η συμμε-
τοχή του. «Τονίζει την απόφαση μας να δώσουμε μάχες δίπλα στους ανθρώπους του
μόχθου. Να βρούμε τρόπους να ενισχύσουμε το εισόδημα του αγροτικού κόσμου, να
μειώσουμε το κόστος και να διαμορφώσουμε συνολικότερα όλο εκείνο το θεσμικό
πλαίσιο που θα βοηθήσει τους αγρότες να μείνουν στον τόπο τους» δήλωσε εμφατικά.

Ενώ εξέφρασε την εκτίμηση ότι η συμμετοχή του στο ψηφοδέλτιο του κόμματος στην
Λάρισα θα αυξήσει την δυναμική του ΣΥΡΙΖΑ στην περιοχή « που έχει παράδοση σε
δημοκρατικούς αγώνες» όπως σχολίασε.

Για μία ακόμη φορά ο πρώην πρωθυπουργός αναφερόμενος στην εκλογική ανα-
μέτρηση της ερχόμενης Κυριακής έθεσε σε αντιδιαστολή το «νέο» που πρέπει να
κερδίσει το «παλιό» και το «προοδευτικό» απέναντι στην «συντήρηση και την διαπλο-
κή».

Μπακογιάννη: Κινδυνεύουμε να
βρεθούμε μπροστά σε νέες

εξελίξεις σε έξι μήνες

Την έντονη ανησυχία της για πιθανή αστάθεια στη διακυβέρνηση της χώρας το
επόμενο εξάμηνο αν επικρατήσει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, εξέφρασε η Ντόρα
Μπακογιάννη, σε συνέντευξή της στο Πρώτο Πρόγραμμα.

Η υποψήφια βουλευτής της ΝΔ σημείωσε:
Ο κ. Τσίπρας έχει ανθρώπους μέσα στην κοινοβουλευτική του πλειοψηφία που θεω-

ρητικώς θα έχει αύριο, οι οποίοι είτε έχουν ψηφίσει “παρών”, είτε ρητώς και κατηγορ-

ηματικώς έχουν δεσμευτεί ότι θα κάνουν αντίσταση κατά του προγράμματος που έχει
φέρει ο κος Τσίπρας στη Βουλή. Αυτό με ανησυχεί πάρα πολύ, διότι αν ο κος Τσίπρας
πράγματι είναι πρώτο κόμμα και έχει την οποιαδήποτε κυβερνητική πλειοψηφία, κιν-
δυνεύουμε να βρεθούμε σε 6 μήνες ή ακόμα νωρίτερα στον πρώτο εφαρμοστικό νόμο,
μπροστά σε νέες εξελίξεις και νέα έλλειψη σταθερότητας.

ΚΕΔΕ: Να καταβληθεί έγκαιρα
το εκλογικό επίδομα

Στη συνάντηση που ήταν παρόντες ο
Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου
Εσωτερικών, κ. Πουλάκης κ.α , ετέθησαν

και άλλα επείγοντα για την Τοπική Αυτοδιοίκηση
θέματα που παραμένουν εκκρεμή.

Όπως τα οφειλόμενα από τον προϋπολογισμό
του 2015, τα οποία σύμφωνα με την ΚΕΔΕ , ξεπε-
ρνούν μέχρι στιγμής τα 260 εκ. ευρώ, δημιο-
υργώντας τεράστια προβλήματα στους ήδη βεβα-
ρημένους προϋπολογισμούς τους, καθώς και το θέμα της κατάργησης του φόρου
ζύθου, μετά την υπογραφή του νέου μνημονίου, αποστερώντας έτσι ένα σταθερό έσοδο
για τα ταμεία των δήμων.

Επίσης, η ΚΕΔΕ ευχαρίστησε τον κ. Μανιτάκη, για την άρση της αναστολής, λόγω των
επικείμενων εκλογών, των διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού σε συγκεκριμένες και
επείγουσες για τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών κατηγορίες. Ενώ ζήτησε να επι-
σπεύσει το υπουργείο τις σχετικές διαδικασίες για να μπορέσουν οι δήμοι να προχωρή-
σουν στην υπογραφή συμβάσεων με το προσωπικό αυτό.
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«Μάθε που Ψηφίζεις» μέσω δια-
δικτύου και τηλεφωνικά

Για την διευκόλυνση των εκλογέων το Υπουργείο Εσωτερικών και
Ηλεκτρονικής Ανασυγκρότησης ενεργοποίησε τηλεφωνική γραμ-
μή μέσω της οποίας θα μπορούν να επικοινωνούν οι πολίτες

προκειμένου να ενημερώνονται για το πού ψηφίζουν.
Συγκεκριμένα λειτουργεί υπηρεσία ενημέρωσης όπου οι πολίτες μπο-

ρούν να επικοινωνούν με τον τηλεφωνικό αριθμό 2131361500 : 

Τρίτη – Πέμπτη       09:00 έως 18:00
Παρασκευή              09:00 έως 19:00
Σάββατο                     09:00 έως 21:00
Κυριακή                      07:00 έως 19:00
Επίσης, οι εκλογείς μπορούν να ανατρέχουν στον διαδικτυακό τόπο

του Υπουργείου Εσωτερικών www.ypes.gr στην ενότητα «Μάθε που
ψηφίζεις», όπου πληκτρολογώντας τα στοιχεία τους εμφανίζεται το εκλο-
γικό τμήμα που ψηφίζουν.

Επίσκεψη Ραχήλ Μακρή και Νίκου
Σοφού στο Δημαρχείο Φυλής

Τους υποψηφίους βου-
λευτές της ΛΑΪΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ραχήλ

Μακρή και Νίκο Σοφό, συνο-
δευόμενους από αντιπροσωπεία
των Επιτροπών Στήριξης του
κόμματος υποδέχθηκε το πρωί
της Τρίτης, 15 Σεπτεμβρίου στο
Δημαρχείο Φυλής ο Δήμαρχος
Χρήστος Παππούς. 

Ο Δήμαρχος ενημέρωσε τους
εκπροσώπους του κόμματος για
τα προβλήματα και τις προοπτι-
κές του Δήμου Φυλής κι ευχήθη-
κε στους υποψηφίους καλή επιτυχία στις εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου. Δεν παρέλει-
ψε ακόμη να προσφέρει στη Ραχήλ Μακρή, ως αναμνηστικό της επίσκεψης, το έμβλημα
του Δήμου Φυλής και το βιβλίο του Δημήτρη Γιώτα «Τα μοναστήρια της Πάρνηθας» . 

Αναφερόμενος στην επίσκεψη ο Δήμαρχος τόνισε ότι ως Δήμαρχος οφείλει να σέβε-
ται τη λαϊκή βούληση και τους εκπροσώπους των κομμάτων που αναδεικνύει ο
ελληνικός Λαός κι ως εκ τούτου η συνάντηση αποτελούσε υποχρέωσή του. Πρόσθεσε
όμως ότι αποτέλεσε ταυτόχρονα κι ευχαρίστηση καθώς είχε μια πολύ χρήσιμη κουβέν-
τα με τους εκπροσώπους της ΛΑΪΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ.

Αξίζει να αναφερθεί ότι πριν από τη συνάντηση με το Δήμαρχο, η αντιπροσωπεία της
ΛΑΪΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ συζήτησε στο γραφείο του, σε φιλικό κλίμα και με τον Αντιδήμαρχο
Διοίκησης Δημήτρη Καμπόλη. 

Στήνονται οι πρώτες σκηνές για τους
πρόσφυγες στα σύνορα με την ΠΓΔΜ

«Τρέχουν» για να προλάβουν οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και ο Δήμος Παι-
ονίας τις πρώτες βροχοπτώσεις και τον χειμώνα που θα αντιμετωπίσουν οι πρό-
σφυγες, οι οποίοι συρρέουν στην ουδέτερη ζώνη Ελλάδας - ΠΓΔΜ, προκειμένου

από εκεί να συνεχίσουν το μακρύ ταξίδι τους για την Κεντρική Ευρώπη.
Τρίτη, κλιμάκιο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ έστησε την πρώτη σκηνή, χωρη-

τικότητας 140 ατόμων, προκειμένου να βρίσκουν καταφύγιο από τις καιρικές συνθήκες
όσοι βρίσκονται στην περιοχή αναμένοντας να εισέλθουν στην ΠΓΔΜ.

Προηγήθηκαν κάποια αντιπλημμυρικά έργα και στρώσιμο του εδάφους με χαλίκι. 

Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης θα στήσει άλλες δύο σκηνές μέχρι την άλλη
βδομάδα, ενώ θα τοποθετηθούν και χημικές τουαλέτες.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Παιονίας, Χρήστο Γκουντενούδη, θα στηθούν συνολικά έξι
σκηνές από ΜΚΟ, θα τοποθετηθούν 60 χημικές τουαλέτες και θα εγκατασταθεί κινητή
μονάδα περίθαλψης από την 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας - Θράκης.

Για τα σκουπίδια έγινε ανάθεση του έργου αποκομιδής σε εργολάβο, ο οποίος θα
βρίσκεται μόνιμα στην περιοχή.

Αυτοψία στον χώρο έκανε και κλιμάκιο της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ερυθρού Σταυρού
και Ερυθράς Ημισελήνου που κατέγραψε τις ανάγκες των προσφύγων, ώστε να τεκ-
μηριώσει τις εισηγήσεις της προς τη Διεθνή Ομοσπονδία, τόσο για το ύψος της απαι-
τούμενης οικονομικής ενίσχυσης όσο και για την οργάνωση των κλιμακίων εθελοντών.

«Μέσω του προγράμματος έκτακτης ανάγκης, που κάλυψε την πεντάμηνη χρονική
περίοδο από τον Μάιο έως το Σεπτέμβριο, λάβαμε από τη Διεθνή Ομοσπονδία Ερυθρ-
ού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου περίπου 300.000 ελβετικά φράγκα και μπορέσα-
με να διανείμουμε 10.000 πακέτα στις ευπαθείς ομάδες μεταναστών και προσφύγων
στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου» υπογράμμισε ο πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού
Σταυρού Αντώνης Αυγερινός.

Με τη νέα χρηματοδότηση που ζήτησε ο Οργανισμός, όπως εξήγησε ο κ. Αυγερινός,
θα δοθεί η δυνατότητα στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό να καλύψει επιπλέον 45.000
μετανάστες, μέσω της διανομής, φαγητού, νερού και ειδών προσωπικής υγιεινής.

«Το ποσό που θα συγκεντρωθεί, δηλαδή 2,7 εκατομμύρια ευρώ, θα διατεθεί επίσης
σε παροχή έκτακτης υγειονομικής περίθαλψης, σε υπηρεσίες επανασύνδεσης οικογε-
νειών και σε δράσεις ψυχοκοινωνικής στήριξης» είπε ο κ. Αυγερινός.

ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ
ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΔΡΟΜΟΥ «ΣΤΑ ΧΝΑΡΙΑ

ΤΟΥ ΠΑΥΣΑΝΙΑ» ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ AIMS/IAAF

Πραγματοποιήθηκε την
Παρασκευή 11 Σεπτεμ-
βρίου 2015, για πρώτη

φορά,  η επίσημη καταμέτρηση
και πιστοποίηση του Ημιμαραθ-
ωνίου «Στα Χνάρια του Παυ-
σανία» με την επίσημη μεθοδο-
λογία της Διεθνούς Ομοσπον-
δίας Μαραθωνίων Δρόμων
(AIMS) και της Παγκόσμιας Ομο-
σπονδίας Κλασικού Αθλητισμού
(IAAF). Ο Κος Δούσης επίσημος
καταμετρητής των φορέων
IAFF/AIMS μέτρησε δύο (2)
φορές τη διαδρομή του ημιμαρ-
αθωνίου δρόμου με ποδήλατο
στη ρόδα του οποίου είχε τοποθ-
ετηθεί ειδικό όργανο. Με την
καταμέτρηση αυτή εξασφαλίσα-
με πολλά προνόμια όπως: 

• Την ακριβή μέτρηση
της διαδρομής.

• Την πιστοποίηση της
διαδρομής για τη συμμετοχή
elite αθλητές.

• Την  ύπαρξη μόνιμης
διαδρομής για τον αγώνα και
κυρίως

• Την ένταξη στο επίσημο πρόγραμμα
αγώνων (Καλεντάρι) του ΣΕΓΑΣ. 

Τις επόμενες ημέρες ο κ. Δούσης θα υποβάλει
ολοκληρωμένο σχετικό φάκελο στην Παγκόσμια
Ομοσπονδία Κλασικού Αθλητισμού και στην Διεθ-
νή Ομοσπονδία Μαραθωνίων Δρόμων για την
έκδοση του διεθνούς πιστοποιητικού του Ημιμαρ-
αθωνίου δρόμου «Στα Χνάρια του Παυσανία» έτσι
ώστε όλες οι επιδόσεις και τα ρεκόρ που θα
γίνουν αρχής γενομένης από τον 15ο Ημιμαρ-
αθώνιο δρόμο που πρόκειται να διεξαχθεί στις 4
Οκτωβρίου, να είναι επίσημα και διεθνώς αναγ-
νωρισμένα.

Αυτό κρίνεται ως μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Το Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης &
Αθλητισμού του Δήμου Μεγάρων «Ηρόδωρος» ευχαριστεί  θερμά το Διοικητή της
Τροχαίας Μεγάρων,  Υπαστυνόμο Α’ κ. Αθανάσιο Μηλιώτη καθώς και τον Υπαρχιφύλα-
κα κ. Σωτήριο Γιαννόπουλο που συνέβαλαν τα μέγιστα για την ολοκλήρωση της
επίσημης μέτρησης του Ημιμαραθωνίου δρόμου. 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

«ΗΡΟΔΩΡΟΣ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
ΙΩΑΝΝΑ ΡΗΓΑ
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ΜΕΓΑΛΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2015

Οι  Μεγάλοι Οδηγοί του Τοπικού Τμήματος Ελευ-
σίνας του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού μαζί
με τα Τοπικά Τμήματα Τρικάλων, Ιωαννίνων,

Βόλου, Ηλιούπολης, Ξάνθης, Κομοτηνής και Καβάλας
συμμετείχαν φέτος στην Κατασκήνωση Κοινοτικής Ανά-
πτυξης που πραγματοποιήθηκε από τις 30 Ιούλιου έως
τις 9 Αυγούστου 2015 στην Καβάλα και στα χωριά Παλιά
Καβάλα και Ζυγός.

Οι Μεγάλοι Οδηγοί για άλλη μια χρονιά μέσα από την

δράση τους στις Ομάδες Ενδιαφέροντος, επιδόθηκαν σε
εργασίες που είχε ανάγκη ο κάθε τόπος, με στόχο κυρίως
την ανάδειξη του τόπου που τους φιλοξενούσε καθώς και
την προσωπική τους ανάπτυξη.

Η τοπική κοινωνία αγκάλιασε αυτή τη προσπάθεια, ενώ
ταυτόχρονα συμμετείχε  και αυτή με οποιοδήποτε τρόπο
μπορούσε, είτε υλικά είτε υποστηρικτικά στις πρωτοβουλίες
των κατασκηνωτών. Όπως κάθε χρόνο, οι Μεγάλοι Οδηγοί

γεμάτοι εμπειρίες, αναμνήσεις και με την φράση μιας παλιάς οδηγού <<Ο οδηγισμός είναι προσφορά με ανιδιοτέ-
λεια>> αποχαιρέτησαν την Παλιά Καβάλα και τον Ζυγό, ελπίζοντας ότι και την επόμενη χρονιά η πρόκληση θα είναι
εξίσου συναρπαστική.

Λαφαζάνης: Δεν θα υπάρξει νέα Βάρκιζα – Ζωή:
Ο λαός θεριεύει και αντριεύει

«Μην ακούτε τι λένε, η Λαϊκή Ενότητα θα
είναι πανίσχυρη στις κάλπες (...) η ΛΑΕ
δεν είναι το νόμισμα της δραχμής»

«Δεν θα υπάρξει νέα Βάρκιζα το 2015. Δεν
υπογράφουμε νέα Βάρκιζα... Δεν παραδινόμα-
στε, δεν λιποτακτούμε. Συνεχίζουμε με
πείσμα» τόνισε ο πρόεδρος της Λαϊκής Ενότ-
ητας Παναγιώτης Λαφαζάνης στην κεντρική
προεκλογική συγκέντρωση του κόμματος στην
Αθήνα. 

«Μην ακούτε τι λένε, η Λαϊκή Ενότητα θα
είναι πανίσχυρη στις κάλπες» εκτίμησε δε ο
Παναγιώτης Λαφαζάνης, καλώντας τους
πολίτες να μην πιστεύουν τις δημοσκοπήσεις. 

Ο επικεφαλής της ΛΑΕ εξαπέλυσε επίθεση
στον Αλέξη Τσίπρα και στα ηγετικά στελέχη του
ΣΥΡΙΖΑ, αναφέροντας ότι διέψευσαν τις
ελπίδες του λαού, γύρισαν την πλάτη στους
μεγάλους ενωτικούς αγώνες της παράταξης
και ακολούθησαν «κατά πόδας και με τα ίδια επιχειρήματα το βρώμικο παιχνίδι που έπαιξαν το 2010 ο Γιώργος
Παπανδρέου και το ΠΑΣΟΚ και το 2012 ο Αντώνης Σαμαράς και η ΝΔ σε βάρος του τόπου και του λαού».

Σύμφωνα με τον κ. Λαφαζάνη, η ΛΑΕ δεν είναι το νόμισμα της δραχμής. «Δεν είναι φετίχ το νόμισμα, αλλά εργαλείο.
Είμαστε το μέτωπο ενάντια στη λιτότητα, τη φορολεηλασία» σημείωσε, προσθέτοντας ότι «άλλοι έκαναν το ευρώ θρη-
σκεία και σκληρό ταξικό πρόγραμμα κοινωνικό οδοστρωτήρα».

Από την πλευρά της, η Ζωή Κωνσταντοπούλου απηύθυνε το ρητορικό ερώτημα στο πλήθος: «Πρέπει να πληρώσο-
υμε το χρέος;» «Όχι» απάντησε ο κόσμος, με την κ. Κωνσταντοπούλου να απευθύνει εκ νέου το ίδιο ερώτημα και να
λαμβάνει πιο δυνατά την ίδια απάντηση. 

«Η δημοκρατία στην χώρα μας δοκιμάζεται! Ο λαός δεν το βάζει κάτω. Ακόμα και αν κάποιοι παραβίασαν την εντο-
λή του λαού αυτός ο λαός σηκώνεται και πάλι στα πόδια του θεριεύει και αντριεύει απέναντι στο τέρας του μνημονίου»
ανέφερε χαρακτηριστικά. «Η δημοκρατία δεν πουλιέται σε κανένα νόμισμα» πρόσθεσε.

ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΠΟ
ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

(Κ.Δ.Β.Μ) ∆ΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ

Ενηµερώνουµε όλους τους ενδιαφερόµενους ότι ο
∆ήµος Μεγαρέων και το Υπουργείο Πολιτισμού,
Παιδείας και Θρησκευµάτων (διά της Γενικής

Γραµµατείας ∆ιά Βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς και του
Ιδρύµατος Νεολαίας και ∆ιά Βίου Μάθησης) συνεχίζουν
επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.∆.Β.Μ. του ∆ήµου Μεγα-
ρέων. 

Στο πλαίσιο του Κ.∆.Β.Μ. θα προσφερθούν δωρεάν
εκπαιδευτικά προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης
Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις ΕΘΝΙΚΗΣ
ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ &  ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ.

Κατά την εκπαιδευτική περίοδο περίοδο 2015 –2016,
στο Κ.∆.Β.Μ. του ∆ήµου Μεγαρέων µπορούν να δηµιο-
υργηθούν τµήµατα για τα προγράµµατα που εντάσσονται
στις ακόλουθες γενικές θεµατικές ενότητες: 

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙA – EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
2. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
3. ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Η/Υ
4. ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ - ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
5. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΕΙΣ
6. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ
7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΟΜΑ∆ΩΝ
8.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Τα προσφερόµενα προγράµµατα µπορούν να παρακο-
λουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας
και µόρφωσης. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα
τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης και
η υποβολή φωτοτυπίας της αστυνομικής ταυτότητας.

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγρ-
αμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με τίτλο Πρά-
ξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνι-
κής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7
και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής
Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8,
που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους
.

Η κατάταξη σε τµήµατα µάθησης γίνεται ανάλογα µε τις
αιτήσεις των υποψηφίων και τηρείται σειρά προτεραιότ-
ητας ανάλογα µε την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης.
Στο τέλος κάθε εκπαιδευτικού προγράµµατος χορηγείται
βεβαίωση παρακολούθησης. 

Για πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε στο Κέν-
τρο Δια Βίου Μάθησης Μεγαρέων, Μουσείου 1, ισόγειο
1ου Λυκείου Μεγάρων , Δευτέρα-Παρασκευή , ώρες
09:00 π.μ -14:00μ.μ

τηλ. 2296081018-2296081019 
email: kdvmmegareon@gmail.com.
Δημοτικό κατάστημα Νέας Περάμου, 1ος όροφος , Δευ-

τέρα-Παρασκευή, ώρες 09:00 π.μ -13:00μ.μ
Σε κάθε περίπτωση απαραίτητη είναι η προσκόµιση

αντιγράφου αστυνοµικής ταυτότητας ή αντιγράφου δια-
βατηρίου .

Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβο-
λής, µε την επισύναψη της σχετικής αίτησης (σκαναρι-
σμένης) και αντιγράφου της αστυνοµικής ταυτότητας ή
αντιγράφου διαβατηρίου (σκαναρισµένου) στο παραπά-
νω e-mail .

–ΑΝΕΛ διέλυσε και την
Παιδεία καταγράφοντας μια ιστορική πρωτιά: το
κλείσιμο των σχολείων για απροσδιόριστο χρονικό
διάστημα».

«Η ομολογία της Υπηρεσιακής Υπουργού ότι περ-
ισσότερα από 6.000 κενά είναι αδύνατον να καλυφ-
θούν αποδεικνύει ότι η απελθούσα κυβέρνηση ήταν
τραγικά ανεπαρκής και στην Παιδεία, αφήνοντας
στην τύχη τους χιλιάδες μαθητές, γονείς και εκπαι-
δευτικούς», προσθέτει.

Η δήλωση του κ. Φορτσάκη προκάλεσε την άμεση
αντίδραση του πρώην υπουργού Παιδείας, Αρι-
στείδη Μπαλτά, ο οποίος κάνει λόγο για «προεκλο-
γικά βαρελότα που αφορούν τον πόνο των ανθ-
ρώπων κατά κανόνα επιστρέφουν σε αυτούς που τα

εκτοξεύουν».
Ο κ. Μπαλτάς σημειώνει:
Παρά το πλήθος δημοσίων τοποθετήσεων, συνεν-

τεύξεων και δελτίων τύπου, ο κ. Φορτσάκης επα-
νέρχεται στα κενά των σχολείων. Εμφανίζεται να
αγνοεί ότι, όχι μόνον οι κυβερνήσεις ΝΔ και ΠΑΣΟΚ
δρομολόγησαν την λειτουργία των σχολείων μέσω
αναπληρωτών, αλλά και ότι φέτος παρουσιάστηκαν
δύο νομικά προβλήματα που εμπόδισαν την ομαλή
έναρξη της διδακτικής χρονιάς σε ορισμένα σχολεία.

Πρώτον, το γεγονός ότι χρειαζόταν νομική ρύθμι-
ση δεδομένου ότι η κυβέρνηση ήταν υπηρεσιακή και
δεύτερον ότι προσφυγή για τυπικό θέμα ανέστειλε
την ενεργοποίηση της λίστας των αναπληρωτών.
Χάρη στις διαρκείς και άοκνες προσπάθειες όλων

των παραγόντων του Υπουργείου Πολιτισμού Παι-
δείας και Θρησκευμάτων και ιδιαιτέρως του Γενικού
Γραμματέα του κ Δ. Χασάπη, η υπηρεσιακή κυβέρν-
ηση βρήκε τα πάντα έτοιμα για να νομοθετήσει
συναφώς. Τα βιβλία είναι ήδη στις θέσεις τους και
σε λίγες μέρες όλα τα σχολεία θα λειτουργούν κανο-
νικά.

«Σε ό, τι αφορά τα κενά, που δεν μπορούν έστω
και έτσι να καλυφθούν, ας όψεται η πολιτική των
κυβερνήσεων ΝΔ και ΠΑΣΟΚ που οδηγούσε
συστηματικά την παιδεία στην διάλυση. Για τους
ακριβείς αριθμούς ο κ. Φορτσάκης παραπέμπεται
στα Δελτία Τύπου του Υπουργείου και σε εκπομπή
ιδιωτικού σταθμού όπου πρωταγωνιστούσε», κατα-
λήγει ο κ. Μπαλτάς.
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Φλαμπουράρης: Δεν απαγορεύεται να
έχει μετοχές σε εταιρίες ούτε ο υπουργός

Στο δημοσίευμα του
Πρώτου Θέματος
για συμμετοχή του

σε εταιρία που πήρε έργο
από την Περιφέρεια Πελο-
ποννήσου απάντησε ο
πρώην υπουργός Επικρα-
τείας Αλέκος Φλαμπουράρ-
ης. 

Μιλώντας στον 9,84, είπε
πως «η πρώην εταιρία μου
πήρε το έργο με διαγωνι-
σμό, ο οποίος έγινε πριν
από ενάμιση χρόνο. Κάθε
Έλληνας μπορεί να έχει μετοχές σε διάφορες εταιρίες. Δεν απαγορεύεται να έχει μετοχές
σε εταιρίες ούτε ο υπουργός. Εγώ έχω αποχωρήσει από την εταιρία, έκλεισα το επάγ-
γελμα μόλις έγινα υπουργός, παρέδωσα το πτυχίο μου, το εργολαβικό πτυχίο, και υπέ-
βαλα τα χαρτιά μου για σύνταξη».

Ο κ. Φλαμπουράρης πρόσθεσε πως «από εκεί και πέρα λασπολογίες υπάρχουν
αρκετές». 

«Δεν θέλω να ασχοληθώ με νομικές διαδικασίες. Η ιστορία μου 50 χρόνια στην Αρι-
στερά και 40 χρόνια στο επάγγελμα είναι τέτοια, που κανείς δεν μπορεί να μου καταμα-
ρτυρήσει απολύτως τίποτα... Όποια προσπάθεια σπίλωσης γίνεται, νομίζω ότι θα πέσει
στο κενό...», κατέληξε.

Το δημοσίευμα του Πρώτου Θέματος ανέφερε πως η ΔΙΑΤΜΗΣΗ ΑΤΕ, της οποίας
είναι ακόμα μέτοχος με ποσοστό άνω του 50% (σύμφωνα με την τελευταία καταγεγρ-
αμμένη γενική συνέλευση της 30ης Ιουνίου 2014), υπέγραψε εργολαβική σύμβαση με
την περιφέρεια Πελοποννήσου έναντι του ποσού 3,9 εκατ. ευρώ κι ενώ ο κ. Φλαμπο-
υράρης ήταν υπουργός. 

Θεοδωράκης: Θέλουμε μια "Εθνι-
κή Ελλάδας" άξιων ανθρώπων

«Είναι λίγο παράδοξο ο κος Τσίπρας να μιλά για σχέσεις "παρά φύση". Ο κ Τσίπρ-
ας έκανε συνεργασία με ένα κόμμα που είναι δεξιά της Δεξιάς, τους Ανεξάρτ-
ητους Έλληνες. Δεν μπορούμε να ξέρουμε για ποιο λόγος θέλει τον κ. Καμμένο

ντε και καλά στη Βουλή για να τον ξαναβάλει στο υπουργείο Αμύνης. Αλλά δεν μπορεί
όταν έχεις μία τέτοια συγκεκριμένη προτίμηση να μιλάς για "παρά φύση" συνεργασίες
των άλλων».

Τα παραπάνω ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο επικεφαλής του Ποταμιού Σταύρος Θεο-
δωράκης, ο οποίος επισκέφθηκε σήμερα τη Λάρισα, και απατώντας σε ερωτήσεις δημο-
σιογράφων, παρουσία κοινού, παρουσίασε τις θέσεις του κόμματος του. Δήλωσε δε ότι
δεν αγωνίζεται για
τις καρέκλες αλλά
για την ύπαρξη μίας
«εθνικής Ελλάδος»
άξιων ανθρώπων
και έξω από κόμμα-
τα.

Ο κ. Θεοδωράκ-
ης, σχολιάζοντας το
χθεσινό ντιμπέιτ
Τσίπρα-Μεϊμαράκη,
παρατήρησε «δεν
νομίζω ότι γίναμε
σοφότεροι» και επι-
σήμανε ότι το Ποτά-
μι στην τελική ευθ-
εία προς τις εκλογές
μεταφέρει το μήν-
υμα ότι «τους λογα-
ριασμούς που άφη-
σαν στη χώρα οι
κυβερνήσεις ΝΔ-ΠΑΣΟΚ όσο και ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, τους έχουμε πληρώσει πολύ ακριβά,
και δεν υπάρχει άλλη λύση από το να συνταχθεί ο κόσμος με μία καινούργια δύναμη
όπως είναι το Ποτάμι».

Σε κάθε περίπτωση άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας τόσο με τον ΣΥΡΙΖΑ
όσο και με τη ΝΔ, εφόσον ένα από τα δυο είναι πρώτο κόμμα στις εκλογές. «Δεν
υπάρχει περίπτωση το Ποτάμι να συνηγορήσει σε μία νέα εκλογική αναμέτρηση. Θα
συνεργαστούμε έστω και δια της αποχής -όχι δια της ψήφου εμπιστοσύνης- έτσι ώστε
η χώρα να μην ξαναπάει σε εκλογές» δήλωσε.

Παράλληλα εξαπέλυσε δριμεία επίθεση για το θέμα της διαπλοκής στον Αλ. Τσίπρα,
απατώντας σε σχετικό ερώτημα δημοσιογράφου, ο οποίος του ανέφερε ότι στο χθεσινό
ντιμπέιτ ο κ Τσίπρας τον αποκάλεσε «υπηρέτη της διαπλοκής». Παρότι όπως είπε, δεν
παρακολούθησε με ακρίβεια τα λεγόμενα του πρώην πρωθυπουργού, ωστόσο «εάν
όντως είπε ότι το Ποτάμι ή εγώ έχω σχέση με την διαπλοκή έχει πάρα πολύ θράσος να
το λέει αυτό, ο πρωθυπουργός μίας κυβέρνησης που είναι βουτηγμένη μέσα στην δια-
φθορά και την διαπλοκή».

Και συνέχισε αναφερόμενος στο θέμα Φλαμπουράρη δηλώνοντας: «Ο Φλαμπουράρ-
ης ο πνευματικός ηγέτης του κ. Τσίπρα πήρε λεφτά ως υπουργός λίγες μέρες πριν διαλ-
υθεί η Βουλή. Είναι μέτοχος, ιδιοκτήτης μίας κατασκευαστικής εταιρείας και επειδή, ξέρ-
ετε, είμαστε πολύ μικρός τόπος και γνωριζόμαστε, δεν είναι μόνον ο κ. Φλαμπουράρης,
είναι και άλλα συγγενικά πρόσωπα του κ. Τσίπρα. Είναι άλλοι άνθρωποι από την
κυβέρνηση του κ. Τσίπρα που πήρανε δημόσια έργα λίγες μέρες πριν τις εκλογές. Και
ο κ. Τσίπρας, το είπα, και νόμισα ότι δεν θέλει να δώσει συνέχεια -αλλά αν θέλει να
δώσει συνέχεια μπορώ να το πω- έχει μεγαλώσει σε ένα σπίτι εργολάβων. Ο πατέρας
του ήταν εργολάβος δημοσίων έργων. Ο θείος ήταν εργολάβος δημοσίων έργων
ξεκινώντας την καριέρα του από την χούντα». Κάλεσε δε τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να
δώσει μία συγκεκριμένη απάντηση στον ελληνικό λαό στο ερώτημα «ποια είναι η σχέση
του κόμματος του με τα κυρίαρχα συμφέροντα στην Αθήνα, με αυτούς που ο ίδιος ονο-
μάζει "ολιγάρχες"».

Ακόμη, ο κ. Θεοδωράκης, ανέφερε ότι άεργοι βουλευτές δεν θα πρέπει να παίρνουν
σύνταξη από τη Βουλή, αλλά να δουλέψουν για να πάρουν σύνταξη. Σχετικά δε με τα
πρόσωπα που θα μπορούσε να προτείνει το Ποτάμι για την κυβέρνηση ανέφερε ότι θα
πρέπει να είναι επαΐοντες, γνώστες του αντικειμένου και να έχουν δουλέψει τουλάχιστον
5 χρόνια για να μπορούν να γίνουν υπουργοί.

Εξάλλου, όσον αφορά στο τρίτο Μνημόνιο, τόνισε ότι η χώρα χρειάζεται στο τιμόνι μία
σοβαρή ομάδα ικανών ανθρώπων να συζητήσουνε με τους Ευρωπαίους τι μπορούμε
να αλλάξουν σε αυτό. «Να έχει σχέδιο, να είναι ικανή, ώστε αυτή να κάνει μία συνολική
αντιπρόταση για τη διόρθωση του μνημονίου του κ. Τσίπρα».

Για τους αγρότες, ο κ. Θεοδωράκης ανέφερε ότι αυτοί που έχουν πολύ μικρά εισοδή-
ματα, μέχρι 10 χιλ. ευρώ ετησίως, δεν θα πρέπει να φορολογούνται και τους υπόλοιπο-
υς τους κάλεσε να συμμετάσχουν σε ομάδες παραγωγών και σε νέους συνεταιρισμούς,
όπως αυτοί προσδιορίζονται πλέον ξεκάθαρα από την ΕΕ, οπότε η φορολογία ανέρχε-
ται στο 13%. Ωστόσο, επέμενε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι θα πρέπει να υπάρξει μία «νέα
παραγωγή αγροτικών προϊόντων με brand name "Ελλάδα"».

Τέλος, εκθείασε τις θετικές επιδόσεις της υπηρεσιακής κυβέρνησης σχολιάζοντας ότι
αποτελεί «χαστούκι για το πολιτικό σύστημα», ενώ σχετικά με το μεταναστευτικό τόνισε
ότι η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της.

Επίσης κάλεσε τους νέους θα πάνε στις κάλπες την Κυριακή, χαρακτηρίζοντας ως
μεγάλο πρόβλημα την αποχή, γιατί αυτή η χώρα είναι δική τους και πρέπει να παρεμ-
βληθούν σε αυτή τη διαδικασία, και παρατήρησε ότι στις εκλογές της Κυριακής οι
πολίτες δεν θα πρέπει να επιστρέψουν στα λάθη τα παρελθόντος που τα πλήρωσαν
ακριβά.

Μεϊμαράκης: Τι παλιός και νέος; Ή
είσαι αποτελεσματικός ή δεν κάνεις

Οπρόεδρος της ΝΔ υπενθύμισε εκ νέου ότι ΣΥΡΙΖΑ έχει τους 53 που στο
κείμενό τους ξεκάθαρα αναφέρουν ότι δεν θα ψηφίσουν εφαρμοστικούς νόμο-
υς

«Μετά τις εκλογές της Κυριακής θα υπάρξει αναγκαστικά κυβέρνηση συνεργασίας»
εκτίμησε ο πρόεδρος της ΝΔ Βαγγέλης Μεϊμαράκης στον απόηχο της τηλεμαχίας του με
τον Αλέξη Τσίπρα στην ΕΡΤ τη Δευτέρα.

Μιλώντας στο Mega, δήλωσε ότι ο κ. Τσίπρας προσπαθεί να βρει πολλές δικαιο-
λογίες. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν θέλει να συνεργαστεί. Αν μας ζητήσει συνεργασία
έχουμε αποδείξει ότι βάζουμε το πατριωτικό καθήκον πάνω από το κομματικό συμφέρ-
ον.

«Είναι ατόπημά του να θεωρήσει εκ των προτέρων ότι η Χρυσή Αυγή θα είναι τρίτο
κόμμα Είναι δικαίωμά του με ποιον θα συνεργαστεί, αλλά δεν δίνει πειστικές απαντή-
σεις» ανέφερε χαρακτηριστικά. 

Ο πρόεδρος της ΝΔ υπενθύμισε εκ νέου ότι ΣΥΡΙΖΑ έχει τους 53 που στο κείμενό
τους ξεκάθαρα αναφέρουν ότι δεν θα ψηφίσουν εφαρμοστικούς νόμους. 

«Το μνημόνιο έχει βασικούς πυλώνες που εμείς ορισμένος εξ αυτών τους πιστεύο-
υμε... Οι πολίτες γνωρίζουν ότι είναι μονόδρομος και μας έχει βάλει ο κ. Τσίπρας σε
αυτό» επισήμανε ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης. «Τι παλιός και νέος; Ή είσαι αποτελεσμα-
τικός ή δεν κάνεις» παρατήρησε δε ο κ. Μεϊμαράκης. 

«Περιμένουμε να δούμε στη ΝΔ την εξέλιξη με το θέμα Φλαμπουράρη» επισήμανε
εξάλλου ο πρόεδρος της ΝΔ για την υπόθεση της ανάθεσης έργου σε τεχνική εταιρεία
στην οποία είναι μέτοχος ο τέως υπουργός. 

«Αν η χώρα επανέλθει στην κανονικότητα και τα δύο κόμματα (ΝΔ – ΠΑΣΟΚ) θα επα-
νέλθουν στα κανονικά τους ποσοστά» εκτίμησε ακόμη.



8-θριάσιο Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2015

Χρήστος Παππούς: Είναι ώρα να 
ασχοληθούμε με τον Πολιτισμό

Με την ευχή "Να 'χετε όλοι υγεία, να είστε όλοι
καλά" αλλά στην αρβανίτικη διάλεκτο όπως το
απαιτούσε η περίσταση, έκλεισε το σύντομο χαι-

ρετισμό του στο «Παραδοσιακό Αρβανίτικο γλέντι που διο-
ργάνωσε ο Σύλλογος Αρβανίτικου Πολιτισμού «η Γρίζα» ο
Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς. 

Μιλώντας στην πλατεία Μητροπόλεως, όπου παραδοσια-
κά στηνόταν γλέντι ανήμερα της ύψωσης του Τίμιου Σταυρ-
ού το βράδυ τη Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου, ο Δήμαρχος επε-
σήμανε πως τώρα που μπήκαν σε σειρά τα οικονομικά του
Δήμου, έχει έρθει η ώρα να δοθεί βαρύτητα στον Πολιτισμό. 

Τις ευχές του στον κόσμο έδωσε και ο Πρόεδρος του Αθλ-

ητικού και Πολιτιστικού Οργανισμού
«η Πάρνηθα» Γιώργος Μαυροειδής,
που υπήρξε συνδιοργανωτής τη
βραδιάς. 

«Απόψε ο Πολιτισμός νίκησε το
ντιμπέϊτ» επεσήμανε ο Πρόεδρος
δίνοντας το μέτρο της επιτυχίας της
εκδήλωσης, καθώς εκείνη την ώρα
ήταν σε εξέλιξη η τηλεοπτική ανα-
μέτρηση των δύο Πολιτικών
Αρχηγών ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ. Ο Γιώρ-
γος Μαυροειδής επεσήμανε ότι η
στήριξη του Δήμου στο έργο των
Συλλόγων, θα είναι ουσιαστική.

Ηράκλειο: Γιατρός είχε μετατρέψει το σπίτι
του σε οπλοστάσιο

Καλάσνικοφ, κυνηγετικά όπλα, χιλιάδες σφαίρες
και ξήφη, ήταν μόνο μερικά από τα ευρήματα της
έρευνας που διενήργησαν οι αρχές στο σπίτι και

το αυτοκίνητο του 41χρονου. Ο ίδιος ο γυναικολόγος
δηλώνει «συλλέκτης».

Ένας 41χρονος γυναικολόγος από τη Ρουμανία που
εργάζεται σε νοσοκομείο του Ηρακλείου συνελήφθη την
Τρίτη από τις αρχές για παράνομη οπλοκατοχή αφού στο σπίτι του βρέθηκε ολόκληρο οπλοστάσιο.

Ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων, οργανώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες έρευνα στο σπίτι και το
αυτοκίνητο του 41χρονου. Κατά την διάρκεια της επιχείρησης βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν δύο πολεμικά
όπλα (kalashnikov), με τρεις γεμιστήρες και μεταλλική ξιφολόγχη, δυο πιστόλια, με είκοσι γεμιστήρες, πέντε κυνηγετι-
κά όπλα, με τρεις γεμιστήρες, δυο μεταλλικά ξίφη, με μήκος λάμας 72 και 36 εκατοστά αντίστοιχα.

Ακόμη βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πέντε μαχαίρια, μια πτυσσόμενη μεταλλική ράβδος, ένα μεταλλικό ρόπαλο μήκο-
υς 72cm, μια κάνη κυνηγετικού όπλου, 1.487 φυσίγγια πολεμικού όπλου τύπου Kalashnikov, 3.776 φυσίγγια, διαφόρ-
ων τύπων και διαμετρημάτων, δύο ζεύγη χειροπέδες ένα αλεξίσφαιρο γιλέκο, με αντιβαλλιστική πλάκα, ένα μαγνητικό
φάρο, δύο κουκούλες (full face), ένα ζευγάρι γάντια καθώς και ένα ζευγάρι κιάλια, μια πυξίδα στρατιωτικού τύπου, διά-
φορα εξαρτήματα όπλων (θήκες πιστολιού, θήκες γεμιστήρων) και ένα κινητό τηλέφωνο.

Κατά τη σύλληψή του, ο γιατρός δήλωσε συλλέκτης ενώ η αστυνομία διερευνά όλα τα ενδεχόμενα και τα κατασχεθ-
έντα είδη, θα αποσταλούν, για περαιτέρω εργαστηριακή εξέταση. Η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση
Ασφάλειας Ηρακλείου, ενώ ο συλληφθείς με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία, αναμένεται να οδηγηθεί στον
Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ηρακλείου.

Ανοίγει ο δρόμος για
την εκταμίευση των
πρώτων 30 εκατ. για

την προσφυγική κρίση

ΗΕυρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα ότι
έλαβε από τον Έλληνα υπουργό Εσωτερικών,
Αντώνη Μανιτάκη, όλα τα απαραίτητα έγγραφα

σχετικά με τη σύσταση της ρυθμιστικής αρχής που θα
διαχειριστεί τα χρήματα που θα προέλθουν από την ΕΕ
για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού.

Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, Μαρ-
γαρίτης Σχοινάς, η Επιτροπή εξετάζει τα έγγραφα αυτά

με διαδικασία κατεπείγοντως, ούτως ώστε να αποδε-
σμευτούν άμεσα τα πρώτα 30 εκατομμύρια ευρώ, από
τα 450 εκατομμύρια, που έχει λαμβάνειν η Ελλάδα για τη
διαχείριση του μεταναστευτικού - προσφυγικού. 

Εξάλλου, ο Μ. Σχοινάς ανέφερε ότι οι ελληνικές Αρχές
ενημέρωσαν την Επιτροπή για την πρόθεσή τους να
αποστείλουν επίσημο αίτημα για την ενεργοποίηση του
μηχανισμού πολιτικής προστασίας. «Είχαμε ζητήσει
από την ελληνική πλευρά να το κάνει νωρίτερα»,
σχολίασε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής.

Όσον αφορά τα κέντρα καταγραφής μεταναστών
(hotspots) που θα λειτουργήσουν στην Ελλάδα και στην
Ιταλία, η εκπρόσωπος της Επιτροπής, αρμόδια για
θέματα μετανάστευσης, Νατάσα Μπερτρό τόνισε ότι δεν
είναι ούτε κέντρα υποδοχής, ούτε κέντρα κράτησης. 

Η ίδια εκπρόσωπος υπενθύμισε ότι η Επιτροπή έχει
καθορίσει δύο βασικά κέντρα καταγραφής, ένα στη
Σικελία της Ιταλίας και ένα στον Πειραιά. Όπως εξήγησε,
στα σημεία αυτά πρόκειται να μεταβεί προσωπικό από
τη Europol, τη Frontex και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία
Υποστήριξης για το Άσυλο (ΕΥΥΑ) προκειμένου να
βοηθήσουν τις Αρχές να διεξάγουν γρήγορα δράσεις
εντοπισμού, καταγραφής και λήψης δακτυλικών αποτ-
υπωμάτων εισερχόμενων μεταναστών. Στη συνέχεια το
προσωπικό των τεσσάρων αυτών οργανισμών θα μετα-
βεί σε μικρότερα κέντρα καταγραφής μεταναστών
(hotspots). Για παράδειγμα, στη Σικελία, εξήγησε η Ν.
Μπερτρό, θα λειτουργήσουν τέσσερα hotspots σε διαφ-
ορετικές τοποθεσίες. 

Οι αιτούντες άσυλο θα διοχετεύονται αμέσως σε μια
διαδικασία χορήγησης ασύλου όπου οι ομάδες στήριξης
της ΕΥΥΑ θα συμβάλουν στη διεκπεραίωση υποθέσεων
ασύλου το συντομότερο δυνατόν. Για εκείνους οι οποίοι
δεν χρήζουν προστασίας, η Frontex θα βοηθά τα κράτη-
μέλη, συντονίζοντας την επιστροφή των παράτυπων
μεταναστών. Η Europol θα βοηθά στις έρευνες για την
εξάρθρωση των δικτύων εμπορίας και παράτυπης
διακίνησης ανθρώπων.
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Μανιτάκης: Θαύμα ότι ελέγξαμε μέσα σε 15
μέρες την ροή προσφύγων

Με κλίμα ανθρωπισμού και αλληλεγγύης.
Κάναμε ό, τι μπορούσαμε τώρα πρέπει να
βοηθήσει και η Ευρώπη, δήλωσε ο υπο-

υργός Εσωτερικών.
«Η υπηρεσιακή κυβέρνηση κατάφερε μέσα σε

μόλις 15 ημέρες ένα θαύμα: να ελέγξει και να διευθ-
ετήσει με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα την ανε-
ξέλεγκτη ροή 29.000 προσφύγων, σε ένα κλίμα ανθ-
ρωπισμού και αλληλεγγύης, χωρίς φαινόμενα ξενο-
φοβίας και ρατσισμού», τόνισε ο υπηρεσιακός υπο-
υργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Αντώνης Μανιτάκης με αφορμή την σύνοδο της Δευ-
τέρας των υπουργών Εσωτερικών της ΕΕ για το
μεταναστευτικό.

«Η Ελλάδα ως μέλος της ΕΕ έκανε ό,τι μπορούσε
με τις δικές της δυνάμεις στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών συνθηκών. Πιστεύω ότι τώρα η Ευρώπη, αναγνωρίζοντας τις
προσπάθειες που κάναμε, θα ανταποκριθεί και θα συνδράμει το έργο ώστε να το αντιμετωπίσουμε σε συνεργασία με
την ΕΕ. Είναι ένα τεράστιο ζήτημα που μόνοι μας δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε», σημείωσε ο κ. Μανιτάκης
σε δηλώσεις του από το Εθνικό Τυπογραφείο.

Ο υπουργός συνεχάρη την Αστυνομία και το Λιμενικό για τις «υπεράνθρωπες προσπάθειες» που κατέβαλε το προ-
σωπικό τους, σε συνεργασία με το Στρατό και την Πυροσβεστική, στην καταγραφή των προσώπων, τη μεταφορά τους
σε ασφαλές μέρος και τη δημιουργία των πυρήνων υποδοχής.

Με άσφαιρες βολές αντεπιτέθηκαν οι δυο
μονομάχοι και στο (Β) debate  το οποίο

πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα  το βράδυ
14-9-2015 στο ιδικά διαμορφωμένο studio

του ραδιομέγαρου της Δημόσιας
 τηλεόρασης.

Του Βασίλη Στεφάνου

Όσο κ’ αν οι καινοτομίες -από  πλευράς σταθμού-
προσπάθησαν να σώσουν το πρώτο φιάσκο (Α)
debate και όσο κ’ αν οι δημοσιογράφοι επέμει-

ναν στις ερωτήσεις που έθεταν, οι απαντήσεις και από
τους δύο αρχηγούς των κομμάτων δεν με έπεισαν πως
είναι ικανοί να προχωρήσουν τη χώρα μπροστά η ότι
έχουν τα (κότσια) να πραγματοποιήσουν με σθένος τις
μεταρρυθμίσεις που καλώς η κακώς υπεγράφησαν στο
τρίτο μνημόνιο το οποίο
φέρει σφραγίδα Τσίπρας.
Βέβαια όλοι εμείς  που στηθ-
ήκαμε για μια ακόμα φορά
μπρος στις οθόνες της τηλε-
όρασης δεν περιμέναμε να
δούμε  και κανένα θαύμα,
ούτε φυσικά  να ακούσουμε
κάτι καινούργιο από τα δυο
πολιτικά στόματα διότι όλοι
γνωρίζουμε ότι τα πυρομαχι-
κά όλων των πολιτικών της
χώρας μας ( πλην ολίγων)
βρίσκονται κατασχεμένα
στην ΕΕ ΕΚΤ και ΔΝΤ.   Το
γεγονός πάντως είναι ότι όσο μεγαλώνει κανείς μαθαίνει.
Ακόμα και από έναν   ψευτράκο, πονηρούλη, αχθοφορά-
κια, ορομίσθιο πολιτικό, -σύμφωνα με τον κύριο Μεϊμα-
ράκη μπορεί να μάθει κανείς ένα καλό ανέκδοτο, όπως
αυτό με το μεθυσμένο και σφηνάκι στο οποίο αναφέρθη-
κε ο κος Τσίπρας.  Έμαθα όμως και κάτι άλλο από τον
κύριο Τσίπρα το βράδυ της Δευτέρας, που  και αυτό βγά-
ζει λίγο γέλιο, είπε ότι δεν είναι δυνατό ο Σύριζα να
συγκυβερνήσει με τη ΝΔ γιατί τότε αυτή η απόφαση θα
θεωρούταν ( παρά-φύση). Δεν μας είπε όμως και κάτι
άλλο για να στηρίξει αυτή την αυστηρή του δήλωση ο
φίλος μας Αλέξης, τη συγκυβέρνηση του Σύριζα με τους
ΑΝΕΛ στο προηγούμενο διάστημα πως μπορεί να την
ονομάζει κανείς όταν αναφέρεται σε αυτή; Μήπως φυσιο-
λογική…;

Ο κος Μεϊμαράκης μου τα μούσκεψε και αυτός, περισ-
σότερο μάλιστα και από το φραπέ που μου χύθηκε στο
παντελόνι , τούτη τη φορά που δεν είχα λεφτά να αγορά-
σω σνακ αποφάσισα να βγάλω το (Β) debate μόνο με
φραπέ, τι το ήθελα,  μου έφυγε από τα χέρια το ποτήρι

όταν άκουσα τον Πρόεδρο της ΝΔ να λέει ότι το κόμμα
του έδωσε πλήρη ελευθερία σε όλους!!!
Το τι ήθελε να πει ο ποιητής μπορεί να το εκλάβει κανείς
όπως τον βολεύει, εγώ όμως που από ανέκαθεν υπήρξα
πολέμιος του διχασμού αναρωτήθηκα εκείνη τη στιγμή,
μήπως το γέννημα θρέμμα του συγκεκριμένου κόμματος
έχει σε καμιά άκρη του μυαλού του, τίποτα συγκυβερνή-
σεις  που θα έβλαπταν κάθε δημοκρατικό πολίτευμα; 

Το μάγκικο ύφος του επίσης εμένα προσωπικά που
δεν είμαι 18άρης  δεν μου ενέπνευσε καμιά απολύτως
εμπιστοσύνη, η αργκό την οποία ο ίδιος δήλωσε πως
χρησιμοποιεί λόγο της ιδιότητας του ως δικηγόρος που
είναι στο επάγγελμα, δεν τον δικαιολογεί ώστε να υπερ-
ηφανεύεται που μιλά με τόση άνεση τη γλώσσα που
μιλούσαν κάποτε τα χαμίνια στην Τρούμπα, αλλά  και τη
γλώσσα που μιλούν άτομα που εμπλέκονται με τον υπό-
κοσμο σήμερα. Η αργκό σύμφωνα με τις μικρές γνώσεις
μου έχει φυσικά και διάφορες υποδιαιρέσεις, όπως πχ

είναι η εφηβική, είναι η επαγγελματική, η στρατιωτική κλπ
και ο κύριος Μεϊμαράκης που παρέλειψε να αναφέρει σε
πια από αυτές τις κατηγορίες ανήκει η δικιά ομιλούσα
αργκό, εμένα προσωπικά με εξέπληξε. Τα επίθετα  που
χρησιμοποίησε πάντως δημόσια όταν αναφέρονταν στον
κο Τσίπρα θα προτιμούσα να τα χαρακτήριζε παιχνιδιάρ-
ικες λέξεις και όχι αργκό. Τα πονηρόυλης  ψευτράκος αχθ-
οφοράκιας ωρομίσθιος τα λέμε και μεις στην καθημερ-
ινότητα μας χωρίς να ομιλούμε την αργκό. Ο κος Τσίπρας
άκουγε τη λέξη μνημόνιο και η έκφραση του δεν άλλαζε
δεν αντιδρούσε, δηλαδή παραδέχονταν πως τα μέτρα
που έφερε στη βουλή να ψηφιστούν υπό αυτή τη σκέπη
πορεύονται, κάποτε όμως που πήγαινε στις Βρυξέλες για
να διαπραγματευτεί το μέλλον του Ελληνικού λαού,
αλλιώς τα ονόμαζε.  Δηλαδή άμα θέλουμε και εμείς τα
μνημόνια του Σαμαρά και του Παπαντρέου μπορούμε να
τα λέμε, (Παλιά συμβόλαια με τους δανειστές).

Ο κος Μεϊμαράκης είπε όλοι μαζί, αλλά πέταξε και
εκείνο το μάγκικο και ζήτησε από τον κο Τσίπρα να
συναντηθούν κατ’ ιδίαν Κουμουνδούρου η Συγγρού. Ό

τόπος φάνηκε να μη τον πολύ –ενδιαφέρει ή μπορεί να
ήθελε να δήξει πως ξέρει να παίζει και εκτός έδρας.
Όσο αφορά τώρα το κομμάτι  των απαντήσεων στους
δημοσιογράφους τόσο ο κος Τσίπρας όσο και ο κος Μεϊ-
μαράκης δεν δεσμεύτηκαν για τίποτα και για το μοναδικό

που συμφώνησαν και οι δύο είναι πως
πρέπει να εφαρμοστούν άμεσα όλα
όσα προβλέπει το τρίτο Μνημόνιο. Και
οι δύο μίλησαν για ισοδύναμα έτσι
ώστε ο φορολογούμενος να γλιτώσει
κάποια από τα βάρη, όμως δεν αναφ-
έρθηκαν σε τίποτα συγκεκριμένο και
τίποτα χειροπιαστό ή αισιόδοξο. Με
λίγα λόγια όποιος και από τους δυο
μονομάχους είναι πρώτος στις εκλογές
όποιο κόμμα και να πάρει εντολή,  για
μας τους φουκαράδες που αγωνιούμε
πραγματικά για το μέλλον της χώρας,
δεν άλλαξε τίποτα μετά το (Β) πολυδια-
φημισμένο debate.

Ο σκηνοθέτης πάντως και αυτής της
τηλεοπτικής (εκπομπής) το έβγαλε το άχτι του, φαίνεται
πως ξαφνικά βλέποντας μπροστά του τον κο Μεϊμαράκη
θυμήθηκε το (μαύρο) που είχε ρίξει στην εργασία του το
κόμμα της ΝΔ και επειδή ο ίδιος δεν μπορούσε να ρίξει
μαύρο κόκκινο η κάποιο άλλο χρώμα στο πρόσωπο που
εκπροσωπούσε αυτό το κόμμα, άρχισε ένα περίεργο
παιχνίδι με την κάμερα το οποίο γελοιοποίησε παντελώς
τη Δημόσια τηλεόραση. Πιο κοντός στο ανάστημα ο   Μεϊ-
μαράκης από τον Τσίπρα, βρε που ακούστηκε…

Τελειώνοντας οι δυο κομματικοί αρχηγοί εκτός των
άλλων ανέφεραν και τα εξείς:  

Κος Τσίπρας: Ας κερδίσουμε το αύριο τελειώνοντας με
το χθες…                              Κος  Μεϊμαράκης Σας ζητώ
να κρίνετε να συγκρίνετε…

Και εγώ λέω κλίνοντας το μικρό μου σχόλιο,
μην παραξενευτείτε φίλοι αναγνώστες αν μεθαύριο δείτε
καμιά συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΝΔ, ψάξτε όμως από τώρα
να βρείτε χαρακτηρισμό για τη δικομματική αυτή κυβέρν-
ηση γιατί η σύνθετη λέξη (παράφυση) θα έχει χάσει ορι-
στικά πια, το νόημα της….  

ΟΑΕΕ: Έως 30
Σεπτεμβρίου οι αιτή-
σεις για χορήγηση

σύνταξης σε οφειλέτες

Λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου η ημερομηνία υποβο-
λής αιτήσεων για χορήγηση σύνταξης σε οφει-
λέτες, με συμψηφισμό αναδρομικών συντά-

ξεων, σύμφωνα με την μεταβατική διάταξη του άρθρου
38 Ν. 4331/15, υπενθυμίζει σε ανακοίνωσή του ο Οργα-
νισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ).

Σημειώνεται, πως σύμφωνα με διατάξεις του άρθρου
38 του Ν. 4331/2015 ισχύει ότι η σύνταξη από τον Οργα-
νισμό καταβάλλεται από την ημερομηνία που ορίζουν οι
καταστατικές διατάξεις, αν το οφειλόμενο ποσό εισφο-
ρών δεν είναι μεγαλύτερο των 55 μηνιαίων συντάξεων
κατωτάτων ορίων ανά κατηγορία σύνταξης (γήρατος -
αναπηρίας - θανάτου ), όπως αυτά ισχύουν κάθε φορά
για κάθε ασφαλιστικό φορέα ή Τομέα και ανάλογα με τον
τρόπο υπολογισμού της σύνταξης (καταστατικές διατά-
ξεις των πρώην Ταμείων ή καταστατικές διατάξεις
ΟΑΕΕ) και όχι πέραν του ποσού των είκοσι πέντε χιλιά-
δων (25.000) ευρώ.

Μονομαχία στην  ΈΡΤ  πάσο… 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για το φθινοπωρινό εξάμηνο 2015Β στο Δ.ΙΕΚ

Μεγάρων θα λειτουργήσουν  οι παρακάτω
ειδικότητες.

1.ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
–ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ

2.ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
3.ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
4.ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ –ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
5.ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ &

ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Οι αιτήσεις επιλογής θα γίνουν ηλεκτρονικά στο

σύνδεσμο :https://iek.sch.gr
Το σύστημα θα μείνει ανοικτό μέχρι τη Δευτέρα

21/9/2015 και ώρα 12:00. Δεν θα δοθεί παράταση.
Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι

που ενδιαφέρονται να σπουδάσουν στις  παρα-
πάνω ειδικότητες μπορούν να επικοινωνήσουν
με το Δ.ΙΕΚ:

ΤΗΛ.: 22960-83360-81360   -   FAX: 22960-83360
E-MAIL: grammateia@iek-megar.att.sch.gr      -

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ   : iek-megar.att.sch.gr

Η ΦΟΙΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ
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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

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 

ΓΑΜΟΣ
Ο ΤΑΤΑΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ

ΠΑΠΟΥΝΙΔΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ ΡΟΥΣΤΑΒΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΙ Η ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ

ΣΒΕΤΛΑΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΖΑΝΙΛΟΒ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ ΤΣΙΜΚΕΝΤ
ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

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.

ΓΑΜΟΣ
Ο ΦΙΛΑΤΟΒ ΠΑΥΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ ΤΑΡΑΖ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΦΙΡΤΙ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΦΟΡΣ ΚΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥ ΡΟΜΠΕΡΤ ΚΑΙ ΤΗΣ

ΕΛΕΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΕΛΦΜΑΝ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ ΤΑΡΑΖ
ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΦΙΡΤΙ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ

ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΦΙΡΤΙ
ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ.

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ &
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
Τ.Κ. 13673, Αχαρνές Αχαρνές
8/9/2015
Τηλ.:(+30) 213 2072330

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι ο
ΠΟΛΙΑΚΟΒ ΑΝΑΤΟΛΙΟΣ του
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και της
ΜΑΡΙΝΑΣ είναι κάτοικος
ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ, έχει
υποβάλει αίτηση για αλλαγή
επωνύμου από
<<ΠΟΛΙΑΚΟΒ>> σε
<<ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ>>.

Καλείται όποιος αντιτίθεται
τυχόν στην πιο πάνω αλλαγή,
όπως μέσα σε δεκαπέντε (15)

ημέρες από τη δημοσίευση
της παρούσας, υποβάλει στο
Δήμο Αχαρνών Τμήμα Δημο-
τικής Κατάστασης, Φιλαδελφ-
είας 87 Αχαρνές τις αντιρρή-
σεις του για την πιο πάνω
αλλαγή.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

& ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΧΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ      
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
136 73 Αχαρνές
Τηλ.: (+30) 213 2072 509
Αριθ. πρωτ.:2691
Fax: (+30) 213 2072 483
e-mail: sxol.epit.1@gmail.com

Αχαρνές, 15/09/2015
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για
την εκμίσθωση του κυλικείου του
18ου Δημοτικού Αχαρνών.
Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αχα-
ρνών προκηρύσσει δημόσιο πλει-
οδοτικό διαγωνισμό με σφραγι-

σμένες προσφορές για την εκμίσθ-
ωση του κυλικείου του 18ου Δημο-
τικού Αχαρνών.
Ο διαγωνισμός για την εκμίσθωση
του κυλικείου του 18ου Δημοτικού
Αχαρνών θα διενεργηθεί στα γρα-
φεία της Σχολικής Επιτροπής
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης την
19/10/2015, ημέρα Δευτέρα και
ώρα 11:30πμ.
Όσοι επιθυμούν, μπορούν να υπο-
βάλλουν την προσφορά ενδιαφέρ-
οντος για το σχολικό κυλικείο του
18ου Δημοτικού Αχαρνών στο
Γραφείο της Σχολικής Επιτροπής
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του
Δήμου Αχαρνών, στο κτήριο των
δημοτικών υπηρεσιών, 2ος όροφ.,
έως την 19/10/2015, ημέρα Δευ-
τέρα και ώρα 11:30πμ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απε-
υθύνονται στο Γραφείο της Σχολι-
κής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης, τηλ 213 2072 509,
απ’ όπου μπορούν να παραλά-
βουν τη διακήρυξη του διαγωνι-
σμού, κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες (Δευτέρα – Παρασκευή,
8:00 – 15:00).
Αντίγραφο της παρούσας διακήρ-
υξης να δημοσιευθεί 30 τουλάχι-
στον ημέρες πριν τη διενέργεια του
διαγωνισμού στην εξώθυρα του
Δημοτικού Καταστήματος, στον
πίνακα ανακοινώσεων των σχο-
λείων, καθώς και σε τοπικές
εφημερίδες.

ΟΠρόεδρος
Καρυδάκης Κων/νος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ &
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Δ/νση: ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ
Τηλ.: 2132042716                                                          
FAX: 2132042714                                                                          
e-mail :dperiouspromhth@fyli.gr 
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 15/ 9/2015

Αρ. Πρωτ.:      42210
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ
Έχοντας υπόψη τις κείμενες διατά-
ξεις που αναφέρονται στην
υπ΄αριθ.11389/93 απόφαση του
Υπουργείου Εσωτερικών περί
εκδόσεως του Ενιαίου Κανονισμού
Προμήθειας Ο.Τ.Α ( ΦΕΚ Β185/23-

3-93 ) καθώς και  την  υπ΄αριθμ
143 / 2015 απόφαση της  Οικονο-
μικής Επιτροπής, προκηρύσσει
ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για την
« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ », προϋ-
πολογισμού δαπάνης 45.000,00 €
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α
23% με σφραγισμένες προσφορές
και  ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ.
Ο διαγωνισμός θα γίνει ενώπιον
της Αρμόδιας Επιτροπής στις  23
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ   2015 ημέρα
ΤΕΤΑΡΤΗ στο Δήμο ΦΥΛΗΣ (Πλα-
τεία Ηρώων 1),αίθουσα ΜΕΛΙΝΑ
ΜΕΡΚΟΥΡΗ με έναρξη παραλα-
βής των προσφορών την 10η  και

ώρα λήξης την 11η  π.μ.
Η αποσφράγιση των οικονομικών
προσφορών θα γίνει κατά την
αξιολόγηση τους.
Πληροφορίες και έντυπα για την
παραπάνω δημοπρασία μπορούν
να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από
την Διεύθυνση Περιουσίας και
Προμηθειών τμήμα Προμηθειών
Υλικών Εξοπλισμού Υπηρεσιών
του Δήμου Φυλής  (Πλ. Ηρώων 1
Άνω Λιόσια ), τηλ. 213-2042716 -
758,ώρες 09:00 π.μ. έως 13:30
μ.μ.ή ηλεκτρονικά από τη διεύθυ-
νση http: // www.fyli.gr  . 

ΟΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΑΠΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ειδοποιούσε με πρόστιμα και τους ζητούσα να μας βοηθ-
ήσουν». Ο ίδιος ταυτόχρονα χαρακτήρισε «πρωτοπορ-

ιακό» το έργο αλλά και τη χθεσινή ημέρα των εγκαινίων της λειτουργίας της ως «μεγάλη
γιορτή».

Εργο 91 εκατ. ευρώ στη Βουλγαρία κατασκεύασε και διαχειρίζεται η «Ηλέκτωρ»
Παράλληλα, έστειλε και ένα μήνυμα προς τους Βούλγαρους πολιτικούς, το οποίο θα

μπορούσε να αφορά και τους Έλληνες συναδέλφους τους: «Δεν πρέπει ποτέ ξανά να
αφήσουμε την πολιτική και τις φιλοδοξίες των κομμάτων να δοκιμάζουν την υγεία των
πολιτών και την οικονομία της χώρας».

O διευθύνων σύμβουλος της «ΕΛΛΑΚΤΩΡ» Λ. Μπόμπολας στην τελετή των
εγκαινίων τόνισε: «Το έργο αποτελεί την πιο προηγμένη μονάδα διαχείρισης αποβλή-
των στην περιοχή των Βαλκανίων και ένα από τα πιο προηγμένα στην Ευρώπη. Είναι
συμβατό με τις αυστηρότερες προδιαγραφές της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής νομοθ-
εσίας. Η τεχνική λύση που εφαρμόζεται επιτυγχάνει:

1. Ελαχιστοποίηση των υπολειμμάτων που πρέπει να εκτραπούν σε χώρους υγειο-
νομικής ταφής.

2. Παραγωγή χρήσιμων υποπροϊόντων.
3. Αποφυγή των επικίνδυνων καταλοίπων.
4. Την ελαχιστοποίηση των εκπομπών CO2».
Ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου επισήμανε και την πορεία της «ΕΛΛΑΚΤΩΡ» στα

πέντε χρόνια της οικονομικής ύφεσης, υπογραμμίζοντας την εξωστρέφεια των εταιρειών
του ομίλου: «Μέσα σε αυτά τα πέντε χρόνια της κλιμάκωσης της ύφεσης η ΕΛΛΑΚΤΩΡ
πέτυχε υψηλότατες επιδόσεις, επεκτείνοντας την παρουσία της σε δέκα χώρες και οι
οποίες έφθασαν αυτή τη στιγμή τις είκοσι. Αύξησε το προσωπικό της κατά περίπου
1.000 άτομα -περίπου 5.300 άτομα απασχολούνται στις ξένες χώρες».

Το έργο 
H μονάδα επεξεργάζεται ετησίως 410.000 τόνους απορριμμάτων του Δήμου Σόφιας.

Το μεγαλύτερο μέρος αξιοποιείται για την παραγωγή καυσίμου που θα καλύπτει τις
ανάγκες τηλεθέρμανσης της Σόφιας, αλλά και την παραγωγή ανακυκλώσιμων υλικών.
Το κόστος του έργου ανέρχεται στα 91 εκατ. ευρώ και ολοκληρώθηκε σε 21 μήνες. Η εν
λόγω μονάδα καλύπτει τις ανάγκες του Δήμου Σόφιας, πληθυσμού περίπου 1.211.000
κατοίκων.

Η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Γκεοργκίεβα μετέφερε τα συγχαρη-
τήρια του Ζ.Κ. Γιούνκερ για το έργο αλλά και τη συμβολή του στο περιβάλλον.

Η μονάδα έχει κατασκευαστεί σε ένα χώρο 106.204 τ.μ., ενώ η επιφάνεια που
καλύπτουν τα κτίρια φτάνει περίπου τα 29.700 τ.μ.

Τα αστικά στερεά απόβλητα παραλαμβάνονται και επεξεργάζονται σε γραμμές λειτο-
υργίας υψηλού επιπέδου αυτοματοποίησης, ώστε να διαχωρίζουν τα απορρίμματα ανά-
λογα με τη σύσταση του εισερχόμενου ρεύματος.

Τα παραγόμενα προϊόντα είναι ανακυκλώσιμα υλικά (χαρτιά, πλαστικά, μέταλλα, γυα-
λιά), υψηλής ποιότητας δευτερογενές καύσιμο (RDF), και υλικό τύπου compost
(Compost Like Output - CLO). Τα υπολείμματα της επεξεργασίας (αδρανή κατά κύριο
λόγο) οδηγούνται προς τελική διάθεση στον παρακείμενο Χώρο Υγειονομικής Ταφής
Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ).

Αξίζει να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο καύσιμο θα χρησιμοποιείται από τις τσιμεν-
τοβιομηχανίες της Σόφιας, μεταξύ των οποίων και μία του ομίλου «Τιτάν».

H ταυτότητα του έργου
Η κατασκευή και λειτουργία διήρκησαν μόλις 21 μήνες
Το συνολικό κόστος ανήλθε σε 91 εκατ. ευρώ
Κατασκευάστηκε από την «ΗΛΕΚΤΩΡ», θυγατρική του Ομίλου «ΕΛΛΑΚΤΩΡ»
Η δυναμικότητα της Μονάδας Μηχανικής και Βιολογικής Επεξεργασίας είναι 410.000

τόνοι Αστικών Στερεών Αποβλήτων και αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις
στον κόσμο.

Η μέθοδος μηχανικής και βιολογικής επεξεργασίας περιλαμβάνει τα εξής στάδια:
Υποδοχή και μηχανική προ-επεξεργασία: Υποδοχή και τροφοδοσία των ΑΣΑ, διαχωρ-

ισμός επικινδύνων, ογκωδών και ανακυκλώσιμων υλικών, που είναι κατάλληλα είτε για
διάθεση είτε για ανακύκλωση.

Βιολογική επεξεργασία: Βιοαντιδραστήρες ταχείας βιολογικής σταθεροποίησης για
την παραγωγή ξηρού κλάσματος (το οποίο θα καταλήξει ως υψηλής ποιότητας δευτερ-
ογενές καύσιμο SRF) εφαρμόζοντας πατέντες βιολογικής ξήρανσης και σταθερο-
ποίησης του CLO.

Μηχανική μετεπεξεργασία: Μονάδα μηχανικής επεξεργασίας για την ανάκτηση των
ανακυκλώσιμων υλικών και την παραγωγή υψηλής ποιότητας δευτερογενούς καυσίμου
SRF.
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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:
6947310243  (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

την ύφεση, μπορούμε να εξοικονομήσουμε τους πόρους
ώστε να τους κατευθύνουμε για φοροελαφρύνσεις ή και

κοινωνική πολιτική.
Επανέλαβε εξάλλου πως θα απευθυνθεί και στον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ έθεσε τις προϋποθέ-

σεις του για συνεργασία. «Θα χρειαστεί ένα μίνιμουμ πρόγραμμα. Και αυτό έγινε και
στην προηγούμενη συγκυβέρνηση όπου τα κόμματα είχαν κάποιες ψηλότερες προτερ-
αιότητες και μπροστά στη διαφύλαξη της Ευρωπαϊκής πορείας της χώρας τα πήγαν πιο
πίσω» τόνισε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε:

Πρέπει να συμφωνήσουμε σε ένα μίνιμουμ πρόγραμμα, τα δημοσιονομικά, το ξεμ-
πλοκάρισμα των μεγάλων έργων, ένα κοινό σχέδιο ανασυγκρότησης καθώς και η
συνταγματική αναθεώρηση, που θα πρέπει να συμφωνήσουμε σε ορισμένα άρθρα και
να ξεκινήσει η διαδικασία άμεσα. 

Ο κ. Μεϊμαράκης επεσήμανε πως τόσο η κατάργηση του ΕΚΑΣ, όσο και οι ομαδικές
απολύσεις δεν τέθηκαν επί τάπητος όσο ήταν η ΝΔ στη διακυβέρνηση, αλλά με τον
ΣΥΡΙΖΑ. «Δεν θεωρώ μεταρρυθμίσεις την περικοπή συντάξεων. Θεωρώ μεταρρ-
υθμίσεις τους νόμους που ξεμπλοκάρουν τις επενδύσεις» ανέφερε.

Κλιμακώνοντας την επίθεσή του κατά του Αλέξη Τσίπρα, ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης
σημείωσε πως «κόστισε πάρα πολύ η ευκαιρία που έλαβε την πρώτη φορά, 90 δισ μας
φέσωσε. Θα κοστίσει ακριβά η ψήφος διαμαρτυρίας». Στηλίτευσε τις διαπραγματευτικές
τακτικές της κυβέρνησης του κ. Τσίπρα λέγοντας πως «όταν πας για διαπραγματεύσεις
δεν πας για να συζητήσεις για μέρες και ώρες. Πας διαβασμένος, έχοντας κάνει τα μαθ-
ήματά του και φτιάχνοντας επιχειρήματα».

Απέρριψε εξάλλου το δίλημμα «παλιό και νέο»: «Ή είσαι ικανός και μπορείς να διαχει-
ριστείς το σύστημα ή όχι. Το παλιό είναι εκείνο που λέει ψέματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι 20 χρό-
ναι κόμμα. Αλλά όταν είχαμε κανονικότητα ήταν στο 3-4% και η Χρυσή Αυγή 1,5%» είπε
και τόνισε:

Δείτε τα ποσοστά τους τώρα. Τα τελευταία χρόνια αυξήθηκε η ψήφος διαμαρτυρίας.
Εάν η χώρα επανέλθει στην κανονικότητα, τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ όσο και η Χρυσή Αυγή θα
επανέλθουν στα κανονικά τους ποσοστά. 

Εξέφρασε εξάλλου παράπονα για τη στάση της ΕΡΤ στα ντιμπέιτ αλλά και στην προ-
εκλογική περίοδο:

Όταν με έβριζε ο κ. Καμμένος ζήτησα να κάνω παρέμβαση και δεν με αφήσανε. Όταν
έριχνε ο κ. Μαυρίκος τη λάσπη, ζήτησε η ΝΔ να παρέμβει, αλλά δεν μας άφησαν. Η
εφημερίδα του κ. Μαυρίκου έχει ανταλλάξει διαφημίσεις για την ΕΡΤ. Αλλά και στο ντιμ-
πέιτ, οι επικοινωνιολόγοι μας έλεγαν ότι δεν χρειαζόταν το διπλό πλάνο, αλλά οι αυτοί
του Τσίπρα επέμειναν.

Αναφερόμενος στον χαρακτηρισμό «ψευτράκος» που χρησιμοποίησε κατά του κ.
Τσίπρα, σημείωσε πως ήταν «ένα καλαμπουράκι». Πάντως έστρεψε εκ νέου τα πυρά
του κατά του πρώην πρωθυπουργού και σημείωσε πως «έκανε φτηνιάρικα πράγματα
που δεν του αρμόζουν. Έβαλε τον Πάνο Καμμένο να κάνει τη βρώμικη δουλειά, για ένα
θέμα που ο ίδιος ξέρει πως δεν κατηγορούμαι. Είπε πολλά ψέματα ο κ. Τσίπρας και χτες
(σ.σ. στο ντιμπέιτ), αλλιώς τον ήξερα για αυτό και του λέω ότι πρέπει να δεσμευτεί από
τώρα σε ένα πρόγραμμα».
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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
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