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Σαπέν: Η κυβέρνηση παρ-
αμένει δεσμευμένη στη

συνέχιση των 
μεταρρυθμίσεων

Μπακογιάννη: Ο λαός
έδωσε εντολή εφαρμο-

γής του μνημονίου

Ξένα ΜΜΕ: Τσίπρας και
αποχή οι δυο αδιαφι-

λονίκητοι νικητές 
των εκλογών

Νεκρός 22χρονος στα
Μέγαρα μετά από

εργατικό δυστύχημα

Μία από τα ίδια η νέα κυβέρνηση με ερωτηματικό 
τη βιωσιμότητά της
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Αναλυτικότερα, τα
κόμματα λαμβάνουν
(στην παρένθεση οι

έδρες): 

ΣΥΡΙΖΑ: 35,54% (145)
ΝΔ: 28,03% (75)
Χρυσή Αυγή: 6,95% (19)
Δημοκρατική Συμπαρά-
ταξη (ΠΑΣΟΚ/ΔΗΜΑΡ):
6,27% (17)
ΚΚΕ: 5,59% (15)
Το Ποτάμι: 4,12% (10)
Ανεξάρτητοι Έλληνες:
3,67% (10)
Ένωση Κεντρώων: 3,40%
(9)
Λαϊκή Ενότητα: 2,87% (-)
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Ασπρόπυργος
Λιόση Ιωάννα Σ. Σαλαμίνος 17 & Τσίγκου Α.,

2105576927

Ελευσίνα
Καρατζάς Γεώργιος Ε. Ηρώων Πολυτεχνείου 17-19,

2105549375

Μάνδρα
Λουκόπουλος Σωτήριος Ν. Στρατηγού Ρόκα Ν. 84,

2105556375

Άνω Λιόσια
ΑΡΤΑ ΦΡΑΓΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Ιονίου Πελάγους 42Β &

Πηνειού, 2102474311

Αχαρνές
Παππούς Ευάγγελος Δ. Αριστοτέλους 50, 2102466478

Χαϊδάρι
Γαλανοπούλου Χριστίνα Κ. Φυλής 1 & Πύλου,

2105320973

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

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Βροχοπτώσεις

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί απο 20 εως 26
βαθμούς Κελσίου. Υγρασία 64%

ΕΕΟΟΡΡΤΤΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΟΟ

Ίωνας, Ιωνάς, Ίων, Ιωνία

Διεθνής Ημέρα Ειρήνης
Παγκόσμια Ημέρα Αλτσχάιμερ

Ευρύτερη στήριξη στη νέα
κυβέρνηση εκτίμησε ότι θα
υπάρξει ο πρόεδρος του

ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, μετά την
καθαρή επικράτηση του κόμματός
του στις εκλογές της 20ης Σεπτεμ-
βρίου. 

Συνομιλώντας με δημοσιογράφο-
υς, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ προέβ-
λεψε ότι το άθροισμα των βουλευτών
που θα στηρίξουν την κυβέρνηση
μπορεί να «αβγατίσει», χωρίς ωστό-
σο να δώσει περαιτέρω εξηγήσεις για
τη μορφή που θα πάρει η στήριξη
αυτή σε πολιτικό και κοινοβουλευτικό
επίπεδο. 

Όπως είπε, άλλωστε, δεν είναι
λογικό να υπάρχει πολεμική ρητορική
εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ από τα κόμμα-
τα του Κέντρου, όπως το ΠΑΣΟΚ και
το Ποτάμι, όταν η ευρωπαϊκή σοσιαλ-
δημοκρατία βλέπει στον ΣΥΡΙΖΑ μια
δύναμη, στην οποία μπορεί να στηρ-
ιχθεί. 

Ο κ. Τσίπρας χαρακτήρισε τον
ΣΥΡΙΖΑ μια αριστερή ευρωαπαϊκή
δύναμη, ενώ προέβλεψε ανακατατά-
ξεις στα κόμματα της αντιπολίτευσης,
οι οποίες έχουν ήδη αρχίσει να διαφ-
αίνονται. 

Κυβέρνηση τετραετίας - Τέλος στο
«μνημόνιο-αντιμνημόνιο»

Σχολιάζοντας το εκλογικό αποτέλε-
σμα έκανε λόγο για τεράστια επιτ-
υχία, ενώ σημείωσε ότι είναι μια επι-
βράβευση της προσπάθειας των
τελευταίων επτά μηνών από τον
ελληνικό λαό. Σύμφωνα με τον πρόε-
δρο του ΣΥΡΙΖΑ η εντολή που δόθη-
κε είναι για κυβέρνηση τετραετίας,
ενώ χαρακτήρισε πλασματική την
αποχή, καθώς οι κατάλογοι είναι
παλαιοί και χρειάζονται εκκαθάριση.
Τόνισε, μάλιστα, δεν πίστεψε ποτέ ότι

η εκλογική αναμέτρηση θα ήταν
ντέρμπι, ωστόσο δεν περίμενε ότι το
κόμμα θα έφτανε σε τόσο υψηλό
ποσοστό. 

Παράλληλα, σημείωσε ότι δεν
υπάρχει η αντίθεση μνημόνιο-αντιμ-
νημόνιο, αλλά υπάρχει πλεόν μια
συμφωνία που κανείς άλλος δεν θα
μπορούσε να επιτύχει καλύτερη. 

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρ-
θηκε και στη συζήτηση που πρόκειται
να ανοίξει για τη βιωσιμότητα του
χρέους, τονίζοντας ότι πρέπει να
υπάρξει εθνική προσπάθεια, ενώ
προανήγγειλε τη δημιουργία
Συμβούλιου, αντίστοιχου το εθνικό
Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής,
στο οποίο θα μετέχουν κόμματα και
φορείς.

Σήμερα η ορκομωσία Τσίπρα -
Άμεση ανάληψη εντολής σχηματι-
σμού κυβέρνησης

Εν τω μεταξύ, με ταχείς ρυθμούς
θα κινηθούν οι διαδικασίες για το
σχηματισμό της νέας κυβέρνησης. Ο
Αλέξης Τσίπρας θα ορκιστεί Πρωθυ-
πουργός σήμερα αργά το απόγευμα,
ενώ αναμένεται να λάβει άμεσα εντο-
λή σχηματισμού κυβέρνησης, εφό-
σον έχει ήδη ανακοινώσει την πρόθ-

εσή του να σχηματίσει δικομματικό
σχήμα με τον Πάνο Καμμένο και τους
Ανεξάρτητους Έλληνες. 

Με το δεδομένο αυτό θα προσέλθ-
ει στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο
οποίος θα του παραδώσει την εντολή
και ο κ. Τσίπρας θα τού γνωστοποιή-
σει ότι έχει την απαραίτητη πλειοψ-
ηφία. Έτσι η διερευνητική εντολή θα
μετατραπεί αυτομάτως σε εντολή
σχηματισμού κυβέρνησης και την
Τρίτη το βράδυ θα ορκιστεί το νέο
υπουργικό συμβούλιο. 

Ο νέος πρωθυπουργός θα μεταβεί,
μάλιστα, την Τετάρτη στη Σύνοδο
Κορυφής για το προσφυγικό, ενώ
ερχόμενη Κυριακή θα μεταβεί στις
ΗΠΑ για τη Σύνοδο του ΟΗΕ, όπου
αναμένεται να έχει συνάντηση και με
τον αμερικανό Πρόεδρο, Μπαράκ
Ομπάμα.

Το 2016 το Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ
Στο εσωκομματικό πεδίο , στις

αρχές του 2016 ή το αργότερο την
Άνοιξη του νέου έτους θα διεξαχθεί το
Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ και μέχρι τότε
θα πρέπει να ανοίξουν οι
οργανώσεις σε ένα λαϊκό κομμάτι
που ψηφίζει ΣΥΡΙΖΑ. 

Ο Τσίπρας σχηματίζει άμεσα κυβέρν-
ηση και χαράσσει γραμμή τετραετίας

Ρεκόρ αποχής, σχεδόν 45%, σε
επίπεδο εθνικών εκλογών

Ρεκόρ αποχής, σε επίπεδο εθνικών
εκλογών, καταγράφηκε στις κάλ-
πες της 20ής Σεπτεμβρίου 2015,

με ποσοστό που φτάνει σχεδόν το 45%. Η
συμμετοχή δεν ξεπέρασε το 55%, όταν
στις 25 Ιανουαρίου 2015 το αντίστοιχο
ποσοστό ήταν 63,62%, ξεπερνώντας τότε
κατά τι τις τιμές των βουλευτικών εκλογών
του Ιουνίου του 2012 (62,49%) - τον Μάιο
του 2012 είχε προσέλθει στις κάλπες το
65,12 % των εγγεγραμμένων στους εκλο-
γικούς καταλόγους.

Η αποχή το 2000 ήταν 25,13%, το 2004
23,5% ενώ από το 2007 και μετά υπάρχει
συνεχώς με μικρές αυξομειώσεις τάση
ενίσχυσης της μη συμμετοχής στην εκλογι-
κή διαδικασία. Το 2009 καταγράφεται στις
εθνικές εκλογές ποσοστό αποχής 29,05%,
τον Μάιο του 2012 ποσοστό 34,88%, το
οποίο ανήλθε στο 37,51% τον Ιούνιο του
2012 και τον Ιανουάριο του 2015 καταγρά-
φηκε στο 36,38%.

Στα ίδια επίπεδα με τις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις κυμάνθηκαν τα λευκά-άκυρα, που στις κάλπες του
Σεπτεμβρίου δεν ξεπέρασαν το 2,5%, ποσοστό που θεωρείται «σύνηθες» με εξαίρεση τον Ιούνιο του 2012 που είχε
μειωθεί δραματικά (0,99%, ήταν οι εκλογές που ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίστηκε να διεκδικεί ως κόμμα της Αριστεράς την κυβε-
ρνησιμότητα και βρέθηκε στην αξιωματική αντιπολίτευση).
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Μεϊμαράκης: Δώσαμε τη μάχη με αξιο-
πρέπεια - Συγχαίρω τον κ. Τσίπρα 

«Το Γενάρη κάποιοι
νόμιζαν ότι θα διαλ-
υθούμε και κάποιοι

νομίζανε ότι θα μας
τελειώσουν - Δεν χρειαζόταν
να πάει η χώρα σε εκλογές -
Ευχαριστώ τους ανώνυμους
νεοδημοκράτες» «Ολοκ-
ληρώθηκε μια εκλογική μάχη
την οποία δώσαμε με σοβα-
ρότητα, αξιοπρέπεια, πολιτι-
σμένα. Το αποτέλεσμα
φαίνεται ότι διαμορφώνεται
ολοκληρωμένα με την πρω-
τιά του ΣΥΡΙΖΑ, συγχαίρω
τον κ. Τσίπρα και τον καλώ
να σχηματίσει την κυβέρν-
ηση που πρέπει» δήλωσε ο
πρόεδρος της Νέας Δημοκρ-
ατίας Βαγγέλης Μεϊμαράκης,
μετά και την τελική εκτίμηση του exit poll για το εκλογικό αποτέλεσμα, που δείχνει ξεκάθαρη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ. 

«Το Γενάρη κάποιοι νόμιζαν ότι θα διαλυθούμε και κάποιοι νομίζανε ότι θα μας τελειώσουν», δήλωσε ο κ. Μεϊμα-
ράκης, τονίζοντας ότι η ΝΔ «ούτε διαλύεται ούτε τελειώνει.»

Ερωτηθείς δε για το ζήτημα της ηγεσίας της ΝΔ είπε ότι το κόμμα έχει δημοκρατικές διαδικασίες και «αυτά θα τα
συζητήσουμε στην ώρα τους». 

«Όταν ξεκινήσαμε πριν πέντε βδομάδες, το αποτέλεσμα πιστεύαμε ότι θα ήταν ακόμα χειρότερο, για αυτό, όπως
θυμάστε, δημοσίως είχα πει ότι δεν χρειαζόντουσαν να γίνουν εκλογές και να μπει σε ταλαιπωρία η χώρα» σημείωσε
ο κύριος Μεϊμαράκης και συνέχισε:

«Φαίνεται ότι σε έξι μήνες οι πολίτες δεν άλλαξαν γνώμη - συνέχισε ο πρόεδρος της ΝΔ και κατέληξε:
Φαίνεται ότι τις τελευταίες τέσσερις - πέντε βδομάδες η Νέα Δημοκρατία μπόρεσε και ανέβασε πάρα πολύ το ποσο-

στό της από ό,τι καταγραφόταν δημοσκοπικά. Και σε αυτό θέλω να ευχαριστήσω κυρίως τους ανώνυμους νεοδημο-
κράτες που με θέρμη, με πίστη, με αυταπάρνηση έδωσαν αυτή τη μάχη και ανέβασαν το βαθμό αυτοπεποίθησης και
έδειξαν ότι η Νέα Δημοκρατία είναι εγγύηση για το μέλλον».

Λαφαζάνης: Από
αύριο μνημονιακός

Αρμαγεδδών

«Θα ανασυγκροτηθούμε και θα περάσουμε στην
αντεπίθεση» δήλωσε ο Παναγιώτης Λαφαζάνης
μετά την ανακοίνωση των εκλογικών αποτελε-

σμάτων, τα οποία άφησαν εκτός βουλής τη Λαϊκή Ενότ-
ητα. «Χάσαμε τη μάχη αλλά όχι τον πόλεμο, είπε, και

προειδοποίησε ότι με τη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ «από αύριο
περιμένει την Ελλάδα μνημονιακός Αρμαγεδδών».

Ο κ. Λαφαζάνης ευχαρίστησε τους πολίτες που τίμησαν
το κόμμα με τις ψήφους τους, καθώς και τα στελέχη της
Λαϊκής Ενότητας που πολέμησαν παρά τα «χτυπήματα
κάτω από τη μέση».

Ξεκαθάρισε επίσης ότι η Λαϊκή Ενότητα «θα είναι και
αύριο εδώ».

Μετά τον κ. Λαφαζάνη το λόγο πήρε η Ζωή Κωνσταν-
τοπούλου, η οποία τόνισε ότι η νέα Βουλή «δεν αντιπρο-
σωπεύει πάνω από το 50% των πολιτών».

«Είναι νίκη εκείνων που ήθελαν να θέσουν στο περ-
ιθώριο την κοινωνία» είπε, και πρόσθεσε ότι θα συνεχι-
στούν οι προσπάθειες ώστε «ο λαός να ξαναέρθει στο
επίκεντρο».

Κουτσούμπας: Θα σταθούμε απέναντι σε κάθε κυβέρν-
ηση που θα υλοποιήσει το βάρβαρο μνημόνιο

«Το ΚΚΕ, όπως πάντα, θα σταθεί στο πλευρό του λαού μας, σταθερά
απέναντι σε κάθε κυβέρνηση που είναι έτοιμη να υλοποιήσει το βάρ-
βαρο μνημόνιο και να στείλει το λογαριασμό στο λαό με νέα μέτρα

φωτιά» τόνισε σε δήλωσή του ο γενικός γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής
του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, σχολιάζοντας το εκλογικό αποτέλεσμα.

Ο κ. Κουτσούμπας ευχαρίστησε «τους εκατοντάδες χιλιάδες που το τίμησαν
με την ψήφο τους στις σημερινές εκλογές. Όσους και όσες αγνόησαν εκβια-
στικά διλήμματα, ξεπέρασαν αναστολές, επιμέρους επιφυλάξεις και συναν-
τήθηκαν με το ΚΚΕ». 

Και τόνισε ότι «ο συσχετισμός στη Βουλή θα δώσει κυβέρνηση συνεργασίας
οπωσδήποτε. Οι προγραμματικές της δηλώσεις στην πραγματικότητα είναι
ήδη έτοιμες, αφού στόχο έχει την υλοποίηση του τρίτου μνημονίου, στο έδαφ-
ος των υπολοίπων δύο προηγούμενων, με μέτρα που θα προστίθενται ανά
τρίμηνο, μετά την αξιολόγηση από την της τρόικα, το γνωστό κουαρτέτο πλέον».

Ολόκληρη η δήλωση:
Το ΚΚΕ χαιρετίζει τους εκατοντάδες χιλιάδες που το τίμησαν με την ψήφο τους στις σημερινές εκλογές. Όσους και όσες

αγνόησαν εκβιαστικά διλήμματα, ξεπέρασαν αναστολές, επιμέρους επιφυλάξεις και συναντήθηκαν με το ΚΚΕ. Το ΚΚΕ, θα
αξιοποιήσει την πολιτική εκλογική και κοινοβουλευτική του δύναμη, στην τιτάνια προσπάθεια που πραγματικά πρέπει να
κάνουμε το αμέσως επόμενο διάστημα, για τη συνολική ανασύνταξη, ενδυνάμωση του εργατικού-λαϊκού κινήματος, για την
οικοδόμηση μιας μεγάλης κοινωνικής, λαϊκής συμμαχίας. 

Το ΚΚΕ είναι η μόνη δύναμη που ο αγώνας της ενάντια στα μνημόνια, είναι ταυτόχρονα και συνεπής αγώνας ενάντια στο
ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα που γεννά και τις λυκοσυμμαχίες που φέρνουν μόνο νέα δεινά στο λαό, στη χώρα, στη νεο-
λαία.

Το ΚΚΕ, όπως πάντα, θα σταθεί στο πλευρό του λαού μας, σταθερά απέναντι σε κάθε κυβέρνηση που είναι έτοιμη να υλο-
ποιήσει το βάρβαρο μνημόνιο και να στείλει το λογαριασμό στο λαό με νέα μέτρα φωτιά, ΕΝΦΙΑ, βαριά φορολογία που θα
γονατίσει τον εργάτη, τον υπάλληλο, τον αυτοαπασχολούμενο, τον επαγγελματία, τον αγρότη, τη σύνταξη μετά τα 67, την
κατάργηση του ΕΚΑΣ από αρχές 2016, το πετσόκομμα των κοινωνικών δαπανών σε υγεία, πρόνοια, παιδεία και άλλα μέτρα
που δεν έχουν τελειωμό.

Ο συσχετισμός στη βουλή θα δώσει κυβέρνηση συνεργασίας οπωσδήποτε. Οι προγραμματικές της δηλώσεις στην πραγ-
ματικότητα είναι ήδη έτοιμες, αφού στόχο έχει την υλοποίηση του 3ου μνημονίου, στο έδαφος των υπολοίπων 2 προηγούμε-
νων, με μέτρα που θα προστίθενται ανά τρίμηνο, μετά την αξιολόγηση από την της τρόικα, το γνωστό κουαρτέτο πλέον.

Το συνολικό εκλογικό αποτέλεσμα είναι σε βάρος των εργαζομένων, των μισθωτών, των αυτοαπασχολούμενων της πόλης
και του χωριού, της νεολαίας, των συνταξιούχων. Το κεφάλαιο, το πολιτικό και κυβερνητικό προσωπικό του, μαζί με την τρόι-
κα, έχουν ως μόνιμη επιδίωξη, να αποσπάσουν τη λαϊκή συναίνεση και να περάσουν βάρβαρα μέτρα από δω και πέρα χωρίς
κοινωνική αντίσταση, για να υλοποιηθεί ανώδυνα η επικίνδυνη στρατηγική τους. Ταυτόχρονα θέλουν άσφαιρη, κάλπικη αντι-
πολίτευση, για να έχουν λυμένα τα χέρια τους να ξεδιπλώσουν αυτή την επίθεσή τους κατά του λαού μας.

Ο αγώνας του ΚΚΕ μέσα στη βουλή και μέσα στο λαϊκό κίνημα, θα είναι συνεπής και συνεχής αγώνας και για να απομο-
νωθεί εντελώς το ναζιστικό τέρας της ΧΑ, οι δολοφόνοι, αυτά τα τσιράκια της σαπίλας του συστήματος.

Το ΚΚΕ θα βρίσκεται κάθε μέρα επικεφαλής στον αγώνα για ένα καλύτερο αύριο για τα λαϊκά στρώματα της πατρίδας μας.
Με το ΚΚΕ μπροστά, το εργατικό - λαϊκό κίνημα μπορεί να συμβάλει στην χειραφέτηση του εργαζόμενου λαού, στην άσκηση
της μέγιστης πίεσης για απόσπαση παραχωρήσεων, να βρεθεί στο πλευρό των ανέργων και στα βασανιστικά προβλήματά
τους, κυρίως να ανοίξει το δρόμο, να βάλει πλώρη για τη συνολική ανατροπή.

Καλή δύναμη σε όλους και όλες. Χρειάζεται ακόμα πιο δυνατό ΚΚΕ παντού, στους τόπους δουλειάς, στους τόπους μόρφ-
ωσης, στις λαϊκές γειτονιές, εκεί που πραγματικά χτυπά η καρδιά του αγωνιζόμενου και δοκιμαζόμενου σκληρά λαού μας. 

Θεοδωράκης: Αναλαμ-
βάνω την ευθύνη για το

αποτέλεσμα

Την ευθύνη για το απογοητευτικό αποτέλεσμα της
εκλογικής αναμέτρησης για το Ποτάμι ανέλαβε ο
επικεφαλής του Ποταμιού Σταύρος Θεοδωράκης. 

Σύμφωνα με τον κ. Θεοδωράκη:
Το αποτέλεσμα μας δημιουργεί τους αναγκαίους προβ-

ληματισμούς για τα λάθη και δημιουργεί στον επικεφαλής
ερωτήματα για τα λάθη. Εχω επίγνωση των ευθυνών
μου. Το τι θα αποφασίσουμε θα κριθεί τις επόμενες ημέρ-
ες. Σε ό,τι αφορά την χώρα δεν μπορούμε να είμαστε
αισιόδοξοι αλλά εμείς θα είμαστε παρόντες για να επι-
σημαίνουμε αυτά που χρειάζεται η χώρα.

Ο κ. Θεοδωράκης τόνισε ότι και με το 6% δόθηκε μάχη
για την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, ενώ ελπίζει ότι και
με το 4% το Ποτάμι θα φανεί εξίσου χρήσιμο.

Συμπλήρωσε δε ότι ο 1 στους 2 έλληνες δεν πήγε να
ψηφίσει και αυτό πρέπει να προβληματίσει. 

Όπως τόνισε:
Το Ποτάμι δεν είναι επαγγελματικό κόμμα. Το μεγάλο

ευχαριστώ είναι για τους εθελοντές μας που έδωσαν αυτή
τη μάχη. Δεν μίλησα με τον Τσίπρα και δεν νομίζω ότι
υπάρχει ιδιαίτερος λόγος να μιλήσουμε.
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Ολάντ: Μήνυμα για την ευρωπαϊκή
Αριστερά, η επιτυχία Τσίπρα

Οπρόεδρος της Γαλ-
λίας Φρανσουά
Ολάντ χαιρέτισε «τη

σημαντική επιτυχία για τον
ΣΥΡΙΖΑ και τον Τσίπρα»,
κάνοντας λόγο για «ένα
σημαντικό μήνυμα για την
ευρωπαϊκή Αριστερά».

«Η Ελλάδα θα γνωρίσει μία
περίοδο σταθερότητας με μία
στέρεη πλειοψηφία» σχολιά-
ζοντας το αποτέλεσμα των
εκλογών, δήλωσε κατά τη
διάρκεια συνέντευξης Τύπου
στην Ταγγέρη ο Φρανσουά Ολάντ, προσθέτοντας ότι θα επισκεφθεί «αναμφίβολα την
Αθήνα τις προσεχείς εβδομάδες».

Ο Βορίδης -εμμέσως- ανοίγει θέμα
ηγεσίας στη Νέα Δημοκρατία

Μιλώντας ο Μάκης Βορίδης σημείωσε μεταξύ
άλλων για το θέμα ηγεσίας στη ΝΔ ότι «εγώ
απλώς βάζω το πλαίσιο που θα κινηθούμε και τη

στρατηγική που θα κινηθεί η ΝΔ στο μέλλον. Δεν μίλησα για
πρόσωπο...»

Νωρίτερα, μιλώντας  είπε χαρακτηριστικά: «Η μάχη τώρα
τέλειωσε, τώρα κάνουμε ταμείο», ανοίγοντας εμμέσως θέμα
ηγεσίας στη Νέα Δημοκρατία. 

Ο βουλευτής της ΝΔ άφησε αιχμές για «την ιδεολογική
καμπάνια της ΝΔ», η οποία -όπως είπε- «παρήγαγε πολιτική νομιμοποίηση για τον
ΣΥΡΙΖΑ», ενώ είχε προηγηθεί δήλωσή του στο Mega όπου επέκρινε την προεκλογική
στρατηγική της Συγγρού, σχετικά με την πρόθεση συνεργασίας με τον ΣΥΡΙΖΑ, λέγον-
τας χαρακτηριστικά «η συναίνεση τέλειωσε, τώρα ξεπαρεού». 

Μία από τα ίδια η νέα κυβέρνηση με
ερωτηματικό τη βιωσιμότητά της

Του Δημήτρη Γκάτσιου 

Σε επανάληψη του κυβερνητικού σχήματος ΣΥΡΙΖΑ-Ανεξάρτητων Ελλήνων
οδηγείται η χώρα, μετά την πρώτη, αλλά πεντακάθαρη αποτύπωση των αποτε-
λεσμάτων της εκλογικής μάχης.

Με την Κουμουνδούρου να διατηρεί, σε συντριπτικό ποσοστό, της δυνάμεις της σε
σύγκριση με το αποτέλεσμα των εκλογών της 25ης Ιανουαρίου και το κόμμα του κ. Καμ-
μένου να κερδίζει στο φίνις της κάλπης την είσοδό του στη νέα Βουλή, οι κινήσεις του
προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ στο μετεκλογικό πεδίο, όσον αφορά στο σχηματισμό του νέου
κυβερνητικού σχήματος, πρέπει να θεωρούνται λίγο, έως πολύ δεδομένες.

Όπως, άλλωστε, ο ίδιος διαμήνυσε από τις πρώτες κιόλας ημέρες της προεκλογικής
περιόδου, όταν και το αφήγημά του περί αυτοδυναμίας έμενε από...καύσιμα, πρώτος
στόχος του ήταν να βαδίσει στην πεπατημένη του οκταμήνου Ιανουαρίου - Αυγούστου,
όταν και συμπορεύτηκε με τους Ανεξάρτητους Έλληνες.

Από τις πρώτες αντιδράσεις στελεχών της Κουμουνδούρου, στον απόηχο των exit
polls, έγινε εμφανές πως κυρίαρχη έγνοια στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ (όταν
κλείδωσε η νέα εκλογική νίκη) ήταν η είσοδος στη Βουλή του κόμματος Καμμένου.
Πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, εκείνες τις πρώτες στιγμές μετά την ανακοίνωση των πρώτων απο-
τελεσμάτων, ανέφεραν πως η παρουσία των Ανεξάρτητων Ελλήνων στο νέο Κοινο-
βούλιο θα ανοίξει το δρόμο για το σχηματισμό κυβέρνησης συνεργασίας, δείχνοντας
πεντακάθαρα την πρόθεση για μία νέα κυβερνητική συνεργασία.

Όσο οι ώρες θα μετρούν αντίστροφα, για να λάβει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ την εντο-
λή σχηματισμού κυβέρνησης από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπου-
λο, τα μεγάλα ερωτηματικά όσον αφορά στη βιωσιμότητα του νέου σχήματος θα αυξά-
νονται με μαθηματική ακρίβεια. Και αυτό, διότι η αποτύπωση της κοινοβουλευτικής
δύναμης των ΣΥΡΙΖΑ - Ανεξάρτητων Ελλήνων, απέχει πόρρω από το "162” της προη-
γούμενης Βουλής. Με τη μέχρι τώρα ανάλυση των εκλογικών αποτελεσμάτων, ο
ΣΥΡΙΖΑ θα εκλέξει από 143 έως 145 βουλευτές και οι Ανεξάρτητοι Έλληνες δέκα βου-
λευτές. Γεγονός που σημαίνει πως η νέα συγκυβέρνηση θα διαθέτει στο... ταβάνι της
155 βουλευτές (επτά λιγότερους σε σύγκριση με την προηγούμενη Βουλή) γεγονός που
καθιστά, εκ των πραγμάτων, ανασφαλή την κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Και αυτό, για
δύο, κυρίως λόγους.

Ο πρώτος έχει να κάνει με τη σφοδρότητα των νέων μέτρων, ελέω του τρίτου
Μνημονίου, που θα πρέπει μέσα στις επόμενες εβδομάδες να έρθουν προς ψήφιση
στην Ολομέλεια και θα απαιτούν μία...μπετοναρισμένη ομάδα βουλευτών, οι οποίοι θα
τοποθετηθούν υπέρ του "ναι”. Ο δεύτερος έχει να κάνει με την εκπεφρασμένη αντίδρα-
ση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ (κυρίως από την τάση των "53”) ορισμένοι από τους οποίο-
υς έχουν ήδη εκφράσει ανοιχτά την αντίθεσή τους σε πολιτικές, που σχετίζονται με την
υπογραφή της νέας συμφωνίας Αθήνας-πιστωτών.

"Δική μου αίσθηση είναι πως θα πρέπει να δημιουργήσουμε κυβέρνηση μόνο με τους
Ανεξάρτητους Έλληνες. Το σενάριο των 155 εδρών πρέπει να προχωρήσει κανονικά”,
τόνισε στο Capital.gr στενός συνεργάτης του κ. Τσίπρα.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είχε πριν λίγα λεπτά, τηλεφωνική επικοινωνία με τον κ. Καμ-
μένο, στη διάρκεια της οποίας κλείδωσε η νέα κυβερνητική συνεργασία. 
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Δούρου: Στόχος μας είναι να
αλλάξουμε τον τρόπο εξουσίας

«Στόχος μας είναι να
αλλάξουμε τον τρόπο
εξουσίας. Να επι-

μείνουμε στην εφαρμογή μιας
πολιτικής που θα δώσει
ώθηση στην οικονομία μας,
με σεβασμό στον ευρωπαϊκό
προσανατολισμό της
χώρας», τονίζει σε συνέντε-
υξή της στη γαλλική εφημε-
ρίδα Le Monde η περιφερει-
άρχης Αττικής, Ρένα Δούρου.

«Το μήνυμα, αναφέρει,
πρέπει να είναι σαφές: Δεν
εγκαταλείπουμε τις ευρωπαϊκές αξίες. Διεκδικούμε τις ευρωπαϊκές πολιτικές που άνοι-
ξαν το δρόμο για τα θεμέλια της κοινωνικής συνοχής, όπως την πρέσβευε ο πρώην
πρόεδρος της Κομισιόν, Ζακ Ντελόρ».

Από την προσωπική της εμπειρία, στην προσπάθεια αλλαγής της άσκησης εξουσίας
στην Περιφέρεια Αττικής, ομολογεί ότι «Δεν είναι εύκολο». Γιατί, όπως διευκρινίζει, «οι
συνήθειες της γραφειοκρατίας, της αδιαφάνειας, της αναποτελεσματικής διαχείρισης,
δεν ξεριζώνονται εύκολα. Ισχύουν επί δεκαετίες, υπό τη διακυβέρνηση ΝΔ και ΠΑΣΟΚ,
που χρησιμοποιούσαν τη Δημόσια Διοίκηση ως προπύργιο για ψηφοθηρικούς λόγους.
Αλλά για εμάς, υπογραμμίζει, πρόκειται για ζωτικό στοίχημα, το οποίο θα κερδίσουμε
ανεξαρτήτως του πολιτικού κόστους».

Σαπέν: Η κυβέρνηση παραμένει δεσμε-
υμένη στη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων

Ηκυβέρνηση της Γαλ-
λίας δεσμεύεται να
συνεχίσει και να

εντείνει τις μεταρρυθμιστικές
της πολιτικές με στόχο να
τονωθεί η ανάπτυξη και η
απασχόληση στη χώρα,
δήλωσε ο υπουργός Οικονο-
μικών Μισέλ Σαπέν, μετά τη
γνωστοποίηση της υποβάθμι-
σης από τον οίκο αξιολόγ-
ησης Moody's του κρατικού
αξιόχρεου της δεύτερης
μεγαλύτερης οικονομίας της
ευρωζώνης.

«Τα τελευταία δεδομένα, οικονομικά και δημοσιονομικά, δείχνουν ότι η κυβέρνηση
έχει τη δυνατότητα να αναζωογονήσει την οικονομία [εξασφαλίζοντας] περισσότερη ανά-
πτυξη και θέσεις εργασίας καθώς και υγιή δημοσιονομικά», υπογράμμισε ο Σαπέν σε
ανακοίνωση που εξέδωσαν οι υπηρεσίες του.

«Η κυβέρνηση παραμένει δεσμευμένη σθεναρά στη συνέχιση και στην επαύξηση των
μεταρρυθμιστικών πολιτικών της οι οποίες αποσκοπούν στην υποστήριξη της ανά-
πτυξης και της απασχόλησης στη γαλλική οικονομία», πρόσθεσε ο υπουργός Οικονο-
μικών της Γαλλίας, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Θεοχαρόπουλος: Οι αυτοδυναμίες
είναι μια αυταπάτη

Μήνυμα για το εκλο-
γικό αποτέλεσμα
απέστειλε ο πρόε-

δρος της ΔΗΜΑΡ Θανάσης
Θεοχαρόπουλος, τονίζοντας
ότι οι αυτοδυναμίες είναι μια
αυταπάτη.

Σύμφωνα με τον κ. Θεοχα-
ρόπουλο:

Σήμερα είναι η αφετηρία
ενός ισχυρού πολου, μιας
μεγάλης κεντροαριστεράς
της ευθύνης.Η ΔΗΜΑΡ είναι
παρούσα την επόμενη
ημέρα.

Οι αυτοδυναμίες είναι μια αυταπάτη.
Χρειάζεται σχέδιο όραμα μετταρυθμίσεις και αποφασιστικότητα. Θα συνεχίσουμε με

πιο εντατικό ρυθμό τις προσπάθειες για την πρόοδο της χώρας. 

Γεροβασίλη: Η κυβέρνηση θα
υλοποιήσει τη συμφωνία

Hκυβέρνηση θα
υλοποιήσει την
συμφωνία που

έχει συνάψεις με τους
ευρωπαίους δήλωσε η
εκπρόσωπος του κόμ-
ματος, Όλγα Γερο-
βασίλη.

«Θα είναι μια κυβέρν-
ηση τετραετίας με
ισχυρή κοινοβουλευτική
πλειοψηφία, που θα
εφαρμόσει το πρόγραμ-
μα για το οποίο έχει
δεσμευτεί», ανέφερε η
κυρία Γεροβασίλη.

Η κυβέρνηση
«θα συνεχίσει τις σκληρές διαπραγματεύσεις με τους πιστωτές, συνειδητοποιώντας

πως αυτή είναι η αρχή μιας μάχης», είπε η εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ αναφερόμενη στις
συζητήσεις για τον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμοστεί η συμφωνία.

Ξένα ΜΜΕ: Τσίπρας και αποχή οι δυο
αδιαφιλονίκητοι νικητές των εκλογών

Πολλά ξένα ΜΜΕ
αναφέρονται στην
καθαρή επικράτηση

του ΣΥΡΙΖΑ με διαφορά από
τη Νέα Δημοκρατία της
τάξεως των 7,5 ποσοστιαίων
μονάδων, όπως προβλέπει η
επίσημη εκτίμηση του εκλογι-
κού αποτελέσματος.

«Όλα δείχνουν πως ο
ΣΥΡΙΖΑ θα επικρατήσει της
Νέας Δημοκρατίας»,
σημειώνει η Χελένα Σμιθ της
Guardian.

«Οπαδοί του ΣΥΡΙΖΑ που έχουν συγκεντρωθεί στο κεντρικό περίπτερο του κόμματος
στην πλατεία Κοραή στο κέντρο της Αθήνας σηκώθηκαν πάνω και ζητωκραύγασαν,
μόλις ανακοινώθηκε το διακαναλικό exit poll», συνεχίζει το ρεπορτάζ της εφημερίδας.

«Για να είμαι ειλικρινής ποτέ δεν πίστευα πως θα χάναμε, αλλά ότι θα κερδίζαμε. Και
το συναίσθημα είναι πολύ ωραίο», τονίζει στην βρετανίδα ανταποκρίτρια η ψυχίατρος
Δήμητρα Αναγνώστου.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ αναδεικνύεται στον νικητή των εκλογών, αλλά προκειμένου να φτιάξει
κυβέρνηση, θα πρέπει να αναζητήσει συνεργασίες με άλλα κόμματα», προσθέτει ο
πολιτικός συντάκτης της εφημερίδας Αλμπέρτο Ναρντέλο.

«Αν ο ΣΥΡΙΖΑ κερδίσει 145 έδρες στη νέα Βουλή, και οι ΑΝ.ΕΛ. έχουν άλλες 10, τότε
σε περίπτωση που κάνει νέα κυβέρνηση, θα έχει μια ισχνή κοινοβουλευτική πλειοψ-
ηφία, αλλά όχι αρκετά ώστε να επιβιώσει σε τυχόν «επαναστατικές πράξεις». Όπως και
να’ χει, ο ηγέτης των ΑΝ.ΕΛ. Πάνος Καμμένος ακτινοβολεί από χαρά», σημειώνει η
Guardian, που κατόπιν σπεύδει να προεξοφλήσει πως οι ΑΝ.ΕΛ. θα είναι ξανά στο
κυβερνητικό συνασπισμό.

«Οι Συντηρητικοί της Ν.Δ. παραδέχονται την ήττα τους», σημειώνεται στην πρώτη
σελίδα του BBC, που όπως και η Independent επισημαίνουν πως μέσα σε 72 ώρες ο
Αλέξης Τσίπρας πρέπει να αναζητήσει τον (ή τους) εταίρο (ους) του στην ερχόμενη
κυβέρνηση.

«Με μετρημένο περίπου το 30% των ψήφων, ο ΣΥΡΙΖΑ λαμβάνει το 35,3% των
ψήφων και η Ν.Δ. το 28,1%, που δίνει 144 έδρες στον ΣΥΡΙΖΑ και περίπου 75 έδρες
στη Ν.Δ.», σημειώνει η γαλλική Figaro.

Με τη σειρά του, ο ανταποκριτής της ιταλικής Repubblica, Ματέο Πουτσαρέλι εκτός
από την νίκη του Αλέξη Τσίπα επισημαίνει πως «στο σύνολο τους, τα κόμματα της
Aριστεράς (ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, ΛΑΕ και ΑΝΤΑΡΣΥΑ) συγκεντρώνουν γύρω στο 45% των
ψήφων».

«Το αποτέλεσμα δείχνει πως, μετά από πολλά χρόνια έντονης οικονομικής ύφεσης, η
συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων αποδέχονται εκείνα τα κόμματα που δεσμεύον-
ται να κρατήσουν την χώρα εντός της ζώνης του ευρώ, παρά το γεγονός πως ακολουθ-
εί μια δέσμη σκληρών, υφεσιακών μεταρρυθμίσεων», υποστηρίζει στο Ρόιτερς ο Χόλ-
γκερ Σμίντινγκ, οικονομολόγος της γερμανικής τράπεζας Berenbeng.
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ΑΙΣΧΥΛΕΙΑ 2015

Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου – 8:30μ.μ.

Παλαιό Ελαιουργείο – Παραλία Ελευσίνας

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Σαίξπηρ
“Όλος ο κόσμος μια σκηνή”
Είσοδος ελεύθερη

Μια τρελή παρέλαση σε ένα παζλ σκηνών και ρόλων που μας ξεναγεί στα 37 έργα
του κορυφαίου των κλασσικών της αγγλικής αναγεννησιακής λογοτεχνίας, Ουίλλιαμ
Σαίξπηρ. Το συνολικό έργο του ελισαβετιανού ποιητή αποτελεί παγκόσμια παρακα-
ταθήκη.

Με αφετηρία τα έργα του Σαίξπηρ και με ελεύθερη, αντισυμβατική, σουρεαλιστική,
αφαιρετική, μελοδραματική, συμβολική, διαδραστική, βουκολική διάθεση συνθέσαμε
μια ανατρεπτική και χιουμοριστική συρραφή-παρωδία όλων των έργων του ποιητή.

Ένα πολύχρωμο θεατρικό πανηγύρι αισθήσεων και παραισθήσεων.

Διασκευή-Σκηνοθεσία: Δημήτρης Θεοδώρου
Μουσική: Δημήτρης Ανδρώνης
Σκηνικός Διάκοσμος: Χριστίνα Χατζηνεοφύτου
Χορογραφίες: Μαριάννα Σαμάτιαλη – Βίκη Μπάκα

Παίζουν: Ελένη Πέππα, Δέσποινα Ζουμή, Έλενα Κακαρή, Βαγγέλης Λινάρδος,
Νατάσσα Μενή, Αναστασία Τσοπόκη, Βίκη Μπάκα, Χαρά Παγώνη, Αντιγόνη Ηλιο-
πούλου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Tο Τμήμα Κοινωνικής   Πολιτικής   του  Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. του Δήμου Ελευ-
σίνας, σας ενημερώνει ότι ξεκινάει το πρόγραμμα «ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ» δωρ-
εάν  στα παραρτήματα των Κ.Α.Π.Η (την Τετάρτη 30/9/2015 για τα Α και Β Κ.Α.Π.Η  και
την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου για το Κ.Α.Π.Η Μαγούλας).

Παρακαλούμε όπως δηλώσετε συμμετοχή στις  υπεύθυνες φυσικοθερα-
πεύτριες με την προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης (ώρες και μέρες λειτουργίας των
Κ.Α.Π.Η).

• Για το Α΄ ΚΑΠΗ  δήλωση συμμετοχής στην κα. Παύλου Μ. (2105543635)
• Για το Β΄ ΚΑΠΗ δήλωση συμμετοχής στην κα. Μιχαήλου Μ.(2105546117)
• Για το ΚΑΠΗ ΜΑΓΟΥΛΑΣ δήλωση συμμετοχής σε ένα από τα παραπάνω

τηλέφωνα.

Η πρόεδρος του Π.Α.Κ.Π.Π.Α. 
Μαρία Βασιλείου

Λειτουργία του Δημοτικού Φροντιστηρίου
για τη χρονιά 2015-2016

ΟΔήμος Ελευσίνας σε μία προσπάθεια να κρατήσει ψηλά την ποιότητα ζωής
των μαθητών
της πόλης μας,

συνεχίζει για 4η χρόνια
τον θεσμό του Δημοτικού
Φροντιστηρίου.

Το Δημοτικό Φροντι-
στήριο έχει σκοπό να
συμβάλλει στην υποστήρ-
ιξη μαθητών που οι οικογέ-
νειές τους έχουν πληγεί
από την οικονομική κρίση
και αντιμετωπίζουν σοβα-
ρά οικονομικά προβλήμα-
τα.

Για το σχολικό έτος
2015-2016, ο Δήμος θα
συνεργαστεί με φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου
και με φροντιστήρια ξένων γλωσσών όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων.

Απαραίτητα κριτήρια για την συμμέτοχή των μαθητών στο Δημοτικό Φροντιστήριο
είναι:

1) Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα τον προηγούμενο χρόνο 6.000,00 ευρώ συν
1.200,00 ευρώ για κάθε προστατευόμενο μέλος. 

2) Στην περίπτωση οικογενειών που και τα δύο ενήλικα μέλη (σύζυγοι) είναι άνε-
ργα, τα οποία προσκομίζουν σχετικό αποδεικτικό απόλυσης ή διακοπής επιχείρησης, το
συνολικό ετήσιο εισόδημά τους να μην υπερβαίνει τις 15.000,00 ευρώ, προσαυξανόμε-
νο κατά 20% για κάθε προστατευόμενο μέλος, ώστε να υπάρχει δυνατότητα να υπο-
στηριχθούν άνεργοι κάτοικοι του Δήμου, των οποίων τα εισοδήματα του τρέχοντος έτους
είναι πολύ χαμηλότερα.

3) Για άτομα με ειδικές ανάγκες (που έχουν κριθεί ανάπηροι με ποσοστό αναπ-
ηρίας >67% ή/και λαμβάνουν σύνταξη ή επίδομα για την αναπηρία τους) το ανωτέρω
ποσό (6.000,00€) προσαυξάνεται κατά 50%.

Δικαιολογητικά ένταξης και διαδικασία

• Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας, της ταυτότητας ομογενούς ή της
βεβαίωσης νόμιμης διαμονής Ευρωπαίου Πολίτη ή του διαβατηρίου και της άδειας παρ-
αμονής σε ισχύ, κατά περίπτωση. 

• Φωτοτυπία Εκκαθαριστικού τρέχοντος έτους. 
• Φωτοτυπία Ε9 (σε περίπτωση που υπάρχει ακίνητο). 
• Φωτοτυπία Μισθωτηρίου Συμβολαίου σε ισχύ, για τους διαμένοντες σε ενοι-

κιαζόμενη κατοικία. Σε περίπτωση φιλοξενίας του αιτούντος, Υπεύθυνη Δήλωση του
ατόμου από το οποίο φιλοξενείται (στην οποία θα δηλώνεται και το χρονικό διάστημα
της φιλοξενίας)

• Πρόσφατο πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης. Σε περίπτωση διάστα-
σης/διαζυγίου, τα δικαιολογητικά που θα την αποδεικνύουν (διαζύγιο ή αγωγή διαζυγίου
ή πρόσφατη σχετική δήλωση στην ΔΟΥ). 

• Φωτοτυπία λογαριασμού ΔΕΚΟ (Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., ΕΥ.Δ.Α.Π.) στο όνομα του
αιτούντος ή μέλους της οικογένειάς του με το οποίο συνοικεί. 

• Για τους ανέργους, φωτοτυπία της Κάρτας Ανεργίας του ΟΑΕΔ πρόσφατα
ενημερωμένη και αποδεικτικό απόλυσης ή διακοπής επαγγέλματος.

• Σε περίπτωση αναπηρίας, φωτοτυπία απόφασης της Υγειονομικής Επιτροπής
του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), στην οποία αναγράφεται το ποσοστό
αναπηρίας, ή απόφαση (Υγειονομικής Επιτροπής ή συνταξιοδότησης) του φορέα ασφ-
άλισης, στην οποία αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας.

• Σημειώνεται ότι παιδιά οικογενειών που έχουν ενταχθεί στις παροχές του κοι-
νωνικού παντοπωλείου είναι αυτόματα δικαιούχοι του Δημοτικού Φροντιστηρίου, θα
πρέπει να μας προσκομίζεται φωτοτυπία της κάρτας η της βεβαίωσης Δικαιούχου των
παροχών του Κοινωνικού Παντοπωλείου

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα του Δημοτικού
Φροντιστηρίου απευθύνονται στο Τμήμα Διαφάνειας, Προγραμματισμού, Οργάνωσης
και Πληροφορικής στο Δημοτικό Κατάστημα Ελευσίνας Χατζηδάκη 41 και Δήμητρος,
τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5537216, και υποβάλουν σχετική αίτηση/υπεύθυνη δήλω-
ση, προσκομίζοντας τα παραπάνω δικαιολογητικά μέχρι τις 02 οκτωβρίου 2015

Νεκρός 22χρονος στα Μέγαρα μετά
από εργατικό δυστύχημα

Νεκρός 22χρονος
στα Μέγαρα μετά
από εργατικό

δυστύχημα
Τραγικό θάνατο είχε

22χρονος σε οικογενειακή
επιχείρηση στα Μέγαρα
έπειτα από εργατικό
δυστύχημα.

Ο 22χρονος ήταν μόνος
του τη στιγμή του ατυχήμα-
τος και δεν έχουν γίνει
ακόμη γνωστές οι συνθήκες
του τραγικού συμβάντος. Ο
αδερφός του έφτασε στο
σημείο λίγα λεπτά αργότερα και αντίκρυσε τον αδερφό του αιμόφυρτο, χωρίς να έχει επι-
κοινωνία με το περιβάλλον. Άμεσα έφτασε στο σημείο το ασθενοφόρο του δήμου και
μετά από λίγη ώρα το ΕΚΑΒ, που δυστυχώς διαπίστωσαν πως ο άτυχος 22χρονος είχε
ακαριαίο θάνατο.

Αστυνομικοί του ΑΤ Μεγάρων καθώς και άνδρες της επιθεώρησης εργασίας βρίσκον-
ται στο χώρο του δυστυχήματος, ενώ αναμένεται να φτάσει και ιατροδικαστής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άτυχος νέος παρασύρθηκε από τον μηχάν-
ημα του σπαστήρα και χτύπησε θανάσιμα στο κεφάλι.

Ολοκληρώθηκε η ιατροδικαστική εξέταση και επιβεβαιώνεται πως πρόκειται για εργα-
τικό δυστύχημα. Ο άτυχος 22χρονος προσπάθησε να εκτελέσει κάποια εργασία, πιθ-
ανόν συντήρησης, ενώ το μηχάνημα ήταν σε λειτουργία. Έσκυψε πολύ κοντά στα
μαχαίρια του μηχανήματος και πιθανολογείται πως ζαλίστηκε και παρασύρθηκε με απο-
τέλεσμα να προκληθούν θανάσιμα τραύματα στο κεφάλι του.

Συγχαρητήρια σε Παππού για τη
διεξαγωγή των εκλογών

Τα συγχαρητήρια δικαστικών
αντιπροσώπων για την άρτια
διεξαγωγή της ψηφοφορίας,

έλαβε ο Δήμαρχος Χρήστος Παππούς,
κατά την άσκηση του εκλογικού του
δικαιώματος. 

Ο Δήμαρχος ψήφισε αργά το απόγε-
υμα της Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου 2015,
συνοδευόμενος από τη μικρότερη από
τις θυγατέρες του, Ευαγγελία, η οποία
μάλιστα έριξε το ψηφοδέλτιό του στην
κάλπη.

Σχολιάζοντας τα συγχαρητήρια για τη
διεξαγωγή της ψηφοφορίας από το Δήμο είπε ότι ανήκουν πρωτίστως στους εργαζομέ-
νους, οι οποίοι βρέθηκαν, όπως πάντα, στην πρώτη γραμμή της προσπάθειας.



Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2015 θριάσιο-7

Μπακογιάννη: Ο λαός έδωσε εντολή
εφαρμογής του μνημονίου

"Δεν τίθεται
απολύτως
κ α ν έ ν α

θέμα ηγεσίας στη
Νέα Δημοκρατία"
υ π ο γ ρ ά μ μ ι σ ε
επίσης η κυρία
Μπακογιάννη.

Η Ντόρα Μπα-
κογιάννη προσε-
ρχόμενη στα γρα-
φεία της Νέας
Δημοκρατίας στη
Λεωφόρο Συγγρ-
ού τόνισε: «Ο
ελληνικός λαός
έδωσε στον κύριο
Τσίπρα εντολή να
εφαρμόσει το
μνημόνιο που
διαπραγματεύθη-
κε. Η ΝΔ επι-
λέχθηκε από το
λαό να υπηρετήσει στο ρόλο της αντιπολίτευσης και συντεταγμένα και ενωμένα θα
υπηρετήσουμε το συγκεκριμένο ρόλο». 

Όταν ρωτήθηκε εάν τίθεται θέμα ηγεσίας στο κόμμα απάντησε «απολύτως όχι». 

29η Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης προϋπολογισμού έως 8.500,00 €  (συμπε-

ριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για την διοργάνωση δράσεων στα πλαίσια του εορτασμού
της Απελευθέρωσης της Πόλης των Αθηνών στις 12.10.1944 από τα γερμανικά στρα-
τεύματα κατοχής.

(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κα Ε. Κυπριανίδου)
2. Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης προϋπολογισμού έως 10.000,00 €

(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για τη σήμανση οκτώ κτιρίων και τόπων ιστορικής
σημασίας στο κέντρο της Αθήνας, που σχετίζονται με την περίοδο 1940-1944.

(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κα Ε. Κυπριανίδου)
3. Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης προϋπολογισμού έως 3.000,00 €  (συμπε-

ριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για τη δημιουργία ιστοτόπου (site) ιστορικού περιεχομένου
για την χρονική περίοδο 1940-1944, που θα ανήκει στην Περιφέρεια Αττικής.

(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κα Ε. Κυπριανίδου) 
4. Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης προϋπολογισμού 107.550,00 € (πλέον

Φ.Π.Α.) για την πλήρη λειτουργία του ΚΤΕΟ Μάνδρας. 
(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κα Ε. Κυπριανίδου)
5. Παράταση λειτουργίας της λαϊκής αγοράς Μοσχάτου της Β’ Πειραιά επί της

οδού Αργοστολίου, λόγω έργων του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου.
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Στ. Κοροβέσης)
6. Ανανέωση με τροποποιήσεις της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων

για την εκμετάλλευση λατομικού χώρου αδρανών υλικών, της Χάλυψ ΑΕ, στη θέση Κερ-
αμιδέζα Μάνδρας του Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας ΠΕ Δυτικής Αττικής. 

(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Α. Αναγνωστόπουλος)
7. Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης έως 2.900,00 € (συμπεριλαμβανομένου

του Φ.Π.Α.) για την αποστολή αντιπροσωπείας ως εκπρόσωπων της Περιφέρειας Αττι-
κής στο συνέδριο Διάλογος ASEM (Ευρωασιατική Συνεργασία) για θέματα ατόμων με
ειδικές ανάγκες, που θα διεξαχθεί στο Πεκίνο στις 29-30/10-2015.

(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κα Α. Θανοπούλου)
8. Έγκριση υποβολής πρότασης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής, ως

εταίρος στο συγχρηματοδοτούμενο έργο με τίτλο: «Support to the Gender Equality» στο
πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος: «Πολιτική Διεύρυνσης/Εργαλείο Προ-ενταξια-
κής Βοήθειας (IPA)».

(Εισηγήτρια η Περιφερειακή Σύμβουλος κα Ν. Δανιά)
9. Έγκριση σκοπιμότητας για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής στην υποβο-

λή πρότασης, με τίτλο: «Θαλάσσιο Περιβάλλον Κυθήρων - Αντικυθήρων», στο πλαίσιο
του Ευρωπαϊκού προγράμματος «Life “Φύση & Βιοποικιλότητα” για Είδη/Οικοτόπους
Προτεραιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε περιοχές του Δικτύου Νατούρα 2000».

(Εισηγήτρια η Περιφερειακή Σύμβουλος κα Κ. Σταυροπούλου)
10. Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης ποσού 12.000,00 € (μη συμπεριλαμβανο-

μένου Φ.Π.Α.) για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής στην εκδήλωση Open Days
2015 από 12/10/2015 έως και 15/10/2015 στις Βρυξέλλες – Βέλγιο.

(Εισηγήτρια η Περιφερειακή Σύμβουλος κα Α. Παλιού)
11. Έγκριση τροποποίησης της υπ’αριθμ. 42/2015 απόφασης του Περιφερειακού

Συμβουλίου Αττικής με θέμα «Έγκριση σκοπιμότητας διενέργειας προμηθειών για τις
ανάγκες της Περιφέρειας Αττικής  έτους 2015».

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρ. Καραμάνος)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ   ΣΧΙΝΑΣ  

Πετυχημένο θεωρείται το «πείραμα
του εξάωρου» στη Σουηδία

Οδήμος του
Γκέτεμποργκ
στη Σουηδία,

έχει ξεκινήσει εδώ και
περίπου ένα χρόνο ένα
πιλοτικό πρόγραμμα,
σύμφωνα με το οποίο οι
εργαζόμενοι κάποιων
επιχειρήσεων της
πόλης εργάζονται έξι
ώρες την ημέρα, σε
αντίθεση με τους υπό-
λοιπους συναδέλφους
τους που εργάζονται για
το κανονικό οκτάωρο
ημερησίως.

Το πείραμα ξεκίνησε
με πρωτοβουλία του Ματς Πίλχεμ, αντιδημάρχου του Γκέτεμποργκ, με την ελπίδα ότι οι
εργαζόμενοι θα έχουν καλύτερη σωματική και ψυχική υγεία, ενώ θα αυξήσουν την παρ-
αγωγικότητα τους.

Βασίστηκε σε έρευνες που έχουν δείξει πως με μειωμένο ωράριο βελτιώνεται η από-
δοση, καθώς οι εργαζόμενοι νιώθουν κουρασμένοι μετά από έξι ώρες εργασίας, γεγονός
που επηρεάζει σωρευτικά την παραγωγικότητα τους.

«Πιστεύουμε ότι έχει έρθει η ώρα να το δοκιμάσουμε αυτό στη Σουηδία. Θα συγκρίνο-
υμε τις δύο ομάδες και θα δούμε ποιες διαφορές να ανακύψουν. Ελπίζουμε να καταφ-
έρουμε να μειωθούν οι αναρρωτικές άδειες που παίρνει το προσωπικό και να αισθά-
νονται καλύτερα τόσο σωματικά, όσο και ψυχικά» είχε δηλώσει ο Πίλχεμ, από τον συνα-
σπισμό των Κοκκινοπράσινων (Αριστεροί-Σοσιαλδημοκράτες–Πράσινοι), ανακοινώνον-
τας την εφαρμογή του προγράμματος.

Σχεδόν 12 μήνες αργότερα, ήλθε η ώρα να γίνει η αποτίμηση της αποτελεσματικότ-
ητας του πειράματος.

Σε πολλές περιπτώσεις, όπως στην αυτοκινητοβιομηχανία Toyota ή σε έναν μεγάλο
οίκο ευγηρίας, παρατηρήθηκε αύξηση της απόδοσης, ενώ και οι εργαζόμενοι δήλωναν
πιο ευτυχισμένοι από ποτέ, καθώς είχαν πλέον περισσότερο χρόνο να δουν τις οικογέ-
νειές τους ή να βγουν έξω για διασκέδαση.

«Το προσωπικό νιώθει καλύτερα, γίνονται ελάχιστα λάθη ενώ με τις εξάωρες βάρδιες
προσλαμβάνουμε περισσότερο κόσμο, καταπολεμώντας την ανεργία. Και τα κέρδη μας
αυξήθηκαν κατά 25%» λέει ο Μάρτιν Μπανκ, εις εκ των επικεφαλής της Toyota.

O 27χρονος μηχανικός Μάρτιν Γκέμποργκ συνεχίζει, όπως λέει, να εργάζεται στην
Toyota με βασικό κίνητρο το 6ωρο που του δίνει τη δυνατότητα να βλέπει την οικογένεια
του.

Ομοίως και η 25χρονη Σάντρα Αντερσον που δηλώνει πως «είναι τέλειο να ξεκινάω
τη δουλειά μου στις 6 το πρωί και να την τελειώνω στις 12 το μεσημέρι. Γυρνάω σπίτι
και περνάω όλη την ημέρα με το νεογέννητο μωρό μου».

Την ίδια άποψη έχουν και οι ιθύνοντες του οίκου ευγηρίας Σβάρτενταλενς.
«Παλιότερα, γυρνούσα σπίτι μετά τη δουλειά κι ήμουν εξουθενωμένη. Όμως πλέον

έχω περισσότερη ενέργεια γυρνώντας στο σπίτι μου, ενώ μπορώ να αφοσιωθώ στην
οικογένεια μου» τονίζει η 41χρονη νοσοκόμα Λίζε-Λότε Πέτερσον που αμείβεται με τα
ίδια χρήματα για να δουλεύει δυο ώρες λιγότερο σε σχέση με το παρελθόν.

«Οι υπάλληλοι μας είναι ό,τι πιο πολύτιμο διαθέτουμε και θέλουμε να μην είναι δυσα-
ρεστημένοι στην εργασία τους» επισημαίνει με τη σειρά της η Μαρία Μπραθ, διε-
υθύντρια της startup εταιρείας Brath, η οποία απασχολεί 22 άτομα.

Η Μπραθ υποστηρίζει πως «οι εργαζόμενοι μας είναι απείρως πιο αποδοτικοί σε
σχέση με άλλες εταιρείες κι ένας από τους λόγους που συμβαίνει αυτό είναι πως κανείς
μας δεν εργάζεται παραπάνω από έξι ώρες την ημέρα».

«Από τη δεκαετία του 1990 είχαμε ολοένα και περισσότερη δουλειά και σε κάποιο
σημείο είπαμε όλοι «δεν γίνεται άλλο αυτό, θα πάθουμε κατάθλιψη» συνοψίζει η διε-
υθύντρια του οίκου ευγηρίας Αν-Σάρλοτ Ντάλμπομ Λάρσον, καταλήγοντας με νόημα
πως «έπρεπε να βρεθεί αυτή η ισορροπία ανάμεσα στην δουλειά μας και την προσω-
πική μας ζωή, προκειμένου να μην είμαστε εξουθενωμένοι και μίζεροι».
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ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ «Πρόσκληση σε συνε-
δρίαση της Οικονομικής  Επιτροπής»     

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10, καλείστε σε συνε-
δρίαση την  Τρίτη  22 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 8:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατά-
στημα Ελευσίνας, προκειμένου ως αρμόδια Επιτροπή να πάρουμε απόφαση

στα παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης:
1. ΄Ασκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. 1266/2015 απόφασης του

Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών επί υπόθεσης εργατικών διαφορών της κας Όλγας
Ντίνα.

2. Καταλογισμός αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού μισθοδοσίας του πρώην
υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Δημητρίου Ξυπόλητου.

3. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 12.670,85 € για την προμήθ-
εια ξυλείας (Σ).

4. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 762,60 € για την προμήθεια
συσκευής FAX.

5. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 128.145,64 € για την χρημα-
τοδότηση της Κ.Ε.Δ.Ε. για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος μηνός
Ιουλίου 2015.

6. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 24.569,25 € για την καταπο-
λέμηση ασθένειας φοινικόδενδρων.

7. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 239,85 € για την προμήθεια
FAX.

8. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 299,98 € για την προμήθεια
φαρμακευτικού και λοιπού υγειονομικού υλικού.

9. Αποδοχή χορηγίας τροφίμων (αξίας 6.000,00 €) από την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. προς το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου μας.

10. Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον
του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών για τον χειρισμό των υποθέσεων της προσβολής από
την εταιρεία «ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.» της επιβολής δημοτικών φόρων και τελών για το
διάστημα από 1-4-2012 έως 1-2-2013.

11. Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον
του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών για τον χειρισμό των υποθέσεων της προσβολής από
την εταιρεία «ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.» της επιβολής δημοτικών φόρων και τελών για τους
μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο 2015.

12. Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον
του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών κατά της ΑΒΕΜ:ΠΡΦ 569/3-6-2015 προσφυγής της
εταιρείας  «ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.».

13. Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον
του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών κατά την συζήτηση της υπ΄αριθμ. καταθ. 4072/2014
έφεσης της κας Αγγελικής Καρύδη.

14. Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον
του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών κατά την συζήτηση της υπ΄αριθμ. καταθ. ΑΚ
3055/1-6-2012 αίτησης ακύρωσης της εταιρείας «Π.ΚΟΥΜΠΗΣ – Α. ΤΣΕΒΡΕΝΙΔΗΣ
Ο.Ε.»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  Κ. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ«Πρόσκληση στην  28η
Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου»

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06  με τίτλο «Δημο-
τικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 καλείστε την
Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 8:30 μ.μ. στην αίθουσα Συνεδριάσεων

του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακά-
τω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Λήψη απόφασης για την ίδρυση «Μουσικού Σχολείου Γυμνασίου – Λυκείου»
Ελευσίνας.

2. Αποδοχή δωρεάς της χρήσης ακινήτου στο Ο.Τ. 62 Δημοτικής Ενότητας Ελευ-
σίνας.

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για υπογραφή σύμβασης με εγκεκριμένο
σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδα-
φίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.)

4. Έγκριση Κανονισμού λειτουργίας Δημοτικού Ιατρείου της Δημοτικής Ενότητας
Μαγούλας.

5. Λήψη απόφασης για την παράταση της σύμβασης «Λοιπές Πρόσθετες Παρ-
οχές (Γάλα) για το προσωπικό του Δήμου Ελευσίνας έτους 2014.

6. Λήψη απόφασης για την έγκριση εκπόνησης της μελέτης «Υδραυλική μελέτη
αποχέτευσης ομβρίων Άνω Ελευσίνας»

7. Λήψη απόφασης για την έγκριση εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη Γεωλογικής
καταλληλότητας στα πλαίσια της Πολεοδομικής μελέτης στις περιοχές Πάτημα Ι και Πάτ-
ημα ΙΙ της Δ.Ε. Μαγούλας.

8. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. της εργασίας: «Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων Δ.Ε.
Ελευσίνας.

9. Λήψη απόφασης για την έγκριση υψομετρικής μελέτης της οδού μεταξύ των
Ο.Τ. 258 – 258Α – 257 Ελευσίνας.

10. Λήψη απόφασης για τις Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις γειτονιάς νοτίως της οδού
Ι.Αγάθου.

11. Λήψη απόφασης για εύρεση χώρου για νέες ταφές στο Κοιμητήριο Ελευσίνας.
12. Λήψη απόφασης για την αποζημίωση ιδιοκτησίας Τσαχτσιρλή Μαρίας στην

περιοχή «Παράδεισος» Ελευσίνας.
13. Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση

κοινόχρηστου χώρου και ανάδειξη Ρωμαϊκού Υδραγωγείου στο Ο.Τ. 291» του Δήμου
Ελευσίνας.

14. Λήψη απόφασης για την ανάγκη προμήθειας λοιπού εξοπλισμού (κουβάς με
μίκτη μπετού – δονητική πλάκα) 

15. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 106/15 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΗΣ  Κ.  ΑΓΡΙΜΑΚΗΣ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΣΙΓΓΑΝΩΝ
«ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

18/9/2015

Με λύπη διασπιστώνουμε ότι έντυπα και ιστολόγια στην περιοχή μας αναπαραγάγουν
διαρκώς ανακοινώσεις για εγκλήματα και παράνομες πράξεις Ρομά, ακόμα και όταν τα
δελτία της αστυνομίας δεν κάνουν αναφορά σε Ρομά ή τσιγγάνους.

Κάνουμε έκκληση στην τοπική κοινωνία να μην τσουβαλιάζει όλους τους τσιγγάνους
και να στηρίξει αξιόπιστους συλλόγους και διαμεσολαβητές Ρομά για την προώθηση
λύσεων στα πολύ δύσκολα θέματα σε περιοχές του Ζεφυρίου και των Άνω Λιοσίων. 

Καλούμε, επίσης, τις αρμόδιες δημόσιες αρχές να εφαρμόσουν ολοκληρωμένα προ-
γράμματα απο-γκετοποίησης σε συγκεκριμένες περιοχές με πρόβλεψη για την αξιοπρ-
επή στέγαση και διαβίωση οικογενειών και παιδιών  σε κίνδυνο.
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Διεθνής Τύπος: Οι κουρασμένοι Έλληνες
και οι φόβοι για πολιτική αβεβαιότητα

Στο επίκεντρο των διε-
θνών ΜΜΕ βρίσκονται
οι σημερινές εκλογές

στην Ελλάδα, με συνεχείς αντα-
ποκρίσεις και εκτενείς αναφο-
ρές.

Τα δημοσιεύματα αναφέρον-
ται στην έλλειψη ενθουσιασμού
του εκλογικού σώματος, τον
Αλέξη Τσίπρα, το ενδεχόμενο
αυτοδυναμίας, στους συσχετι-
σμούς της επόμενης ημέρας,
καθώς και στο τρίτο μνημόνιο
και την εφαρμογή του.

Το BBC τονίζει πως ο ηγέτης του ΣΥΡΙΖΑ είδε την δημοτικότητά του να κάνει βουτιά
μετά την υπογραφή του τρίτου πακέτου διάσωσης και πλέον, μετά από μία σύντομη
προεκλογική περίοδο οι δύο βασικοί διεκδικητές της πρώτης θέσης φαίνεται να πέφτουν
σχεδόν μαζί στο νήμα.

Παράλληλα, το BBC σημειώνει ότι χαρακτηριστική είναι η απουσία ενθουσιασμού για
την εκλογική διαδικασία, με μία «φτωχή» καμπάνια των κομμάτων και την διαφαινόμενη
αδιαφορία του εκλογικού σώματος.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η διαφαινόμενη αδυναμία σχηματισμού αυτοδύναμης
κυβέρνησης προϊδεάζει για περίοδο πολιτικής αστάθειας, την ώρα που οι προθεσμίες
για την εφαρμογή σειράς μεταρρυθμίσεων είναι πολύ «σφικτές» για την Ελλάδα.

Η Deutsche Welle υπογραμμίζει την άτονη διάθεση των πολιτών, οι οποίοι «βρίσκον-
ται φέτος για τρίτη φορά μπροστά στην κάλπη, ενώ συνολικά έχουν ψηφίσει πέντε
φορές τα τελευταία έξι χρόνια (το 2009, δύο φορές το 2012 και δύο φορές φέτος)».
Όπως αναφέρει ο ανταποκριτής της DW, είναι μάλλον απίθανο να υπάρξει αυτοδυναμία
για κάποιο κόμμα, την ώρα που καταγράφεται από όλες τις πλευρές η ανησυχία για
αύξηση της αποχής.

Από την πλευρά του, το Bloomberg επισημαίνει ότι οι πολίτες καθορίζουν σήμερα
ποιος θα ηγηθεί της προσπάθειας να υλοποιηθούν οι συμφωνίες με τους δανειστές για
την διάσωση της ελληνικής οικονομίας και της αποκατάστασης της οικονομικής κανο-
νικότητας στην πιο χρεωμένη χώρα της Ευρώπης.

«Όποιος πετύχει να συγκροτήσει τον επόμενο κυβερνητικό σχηματισμό, σημειώνει το
οικονομικό ειδησεογραφικό πρακτορείο, θα αντιμετωπίσει άμεσα τα πρώτα τεστ αξιοπι-
στίας και ικανοτήτων. Η οικονομική απόδοση της κυβέρνησης θα κριθεί από την αναθ-
εώρηση της απόδοσης της Ελλάδας στις μεταρρυθμίσεις πριν το τέλος του 2015.

Μία θετική γνώμη είναι απαραίτητη για να εκταμιευτούν περισσότερα κεφάλαια, με
αυτά που αφορούν την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών να είναι ζωτικής σημασίας»,
προσθέτει.

Το CNN τονίζει ότι οι νέες εκλογές προκαλούν φόβους για πολιτική αβεβαιότητα και η
χώρα δεν έχει αυτή την πολυτέλεια, ενώ υπογραμμίζει πως αν δεν γίνουν όλα γρήγορα
τα δάνεια από την Ευρώπη είναι στον «αέρα». «Η Ευρώπη, για μία ακόμη φορά, κρατά
την αναπνοή της για το αποτέλεσμα», σημειώνεται ακόμη.

Το πρακτορείο Reuters αναφερόμενο στις εκλογές χαρακτηρίζει ανέφικτη την αυτοδ-
υναμία αν και οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πως ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να έχει το πλε-
ονέκτημα. Παράλληλα κάνει λόγο στους κουρασμένους Έλληνες ενώ σημειώνει πως
έχει μεγάλο ενδιαφέρον η νέα κυβέρνηση που θα προκύψει αφού θα πρέπει να εφα-
ρμόσει βαθιές οικονομικές μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται για τα 86 δισ. ευρώ του
πακέτου διάσωσης, το οποίο ο Τσίπρας αναγκάστηκε να συμφωνήσει με τους δανει-
στές.

Η νέα κυβέρνηση θα πρέπει επίσης να ολοκληρώσει την ανακεφαλαιοποίηση των
τραπεζών της χώρας, και να άρει τα capital controls που επιβλήθηκαν τον Ιούνιο για να
αποτραπεί η κατάρρευση του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

«Τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία έχουν δεσμευτεί να τα κάνουν αυτά – ωστό-
σο υπάρχουν διαφορές πάνω σε σημαντικά θέματα όπως είναι η μεταρρύθμιση του
εργασιακού» αναφέρει το Reuters.

Η γαλλική εφημερίδα «Le Monde» εκτιμά ότι οι έλληνες ψηφοφόροι θα προσέλθουν
στις κάλπες απογοητευμένοι και αδιάφοροι ενώ οι νέοι αν και αγωνιούν για το μέλλον
τους, δεν δίνουν μεγάλη σημασία στις εκλογές.

Από την πλευρά του το Politico υποστηρίζει σε άρθρο του ότι οι εκλογές δεν έχουν
κανένα νόημα, σημειώνοντας πως το κλειδί δεν είναι το ποιος θα κερδίσει, αλλά το αν
η επόμενη κυβέρνηση θα μπορέσει να μείνει στην εξουσία για όσο χρειάζεται, ώστε να
αναμορφώσει την κατεστραμμένη οικονομία της και να εκταμιευθούν τις κρίσιμες δόσεις
του δανείου.

Κανονικά πληρώνονται διόδια -
Δεν προβλέπεται δωρεάν διέλευση

απαντούν οι κοινοπραξίες

Κανονικά
καταβάλ-
λουν το

αντίτιμο των
διοδίων οι
πολίτες που
ασκούν το εκλο-
γικό τους δικαίω-
μα και χρειάζεται
να χρησιμοποιή-
σουν τους αυτο-
κινητόδρομους.

Με αφορμή
σχετική καταγ-
γελία του γενικού
γραμματέα του
ΚΚΕ, Δημήτρη
Κουτσούμπα, το
υπουργείο Εσω-
τερικών εξέδωσε
δ ι ευκρ ι ν ισ τ ι κή
ανακοίνωσή, με την οποία αφήνει αιχμές για το θέμα κατά του υπουργείου Οικονομίας
και Υποδομών.

Το ΥΠΕΣ τονίζει  ότι με έγγραφο που απέστειλε στις 29 Αυγούστου προς το υπουρ-
γείο Υποδομών αιτήθηκε τη διαμεσολάβηση του υπουργείου για να ισχύσει η ελεύθερη
διέλευση των οχημάτων από τα διόδια, μέτρο που εφαρμόστηκε στο πρόσφατο δημο-
ψήφισμα αλλά και σε προηγούμενες εκλογικές διαδικασίες.

Ωστόσο, σημειώνει το ΥΠΕΣ, δεν έλαβε καμία απάντηση στο αίτημά του.
Ανακοίνωση για το θέμα εξέδωσε και ο Παναγιώτης Λαφαζάνης, τονίζοντας ότι «απο-

τελεί ντροπή και εμπαιγμό των πολιτών ότι η κυβέρνηση με ευθύνη ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ δεν
εξασφάλισαν την ελεύθερη διέλευση των αυτοκινήτων από τα διόδια».

«Προφανώς κυβέρνηση, ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ δεν ενδιαφέρονται να ψηφίσουν οι πιο
φτωχοί πολίτες, αφού είναι τα μεγάλα θύματα των μνημονίων τους», σημειώνει ακόμα ο
πρόεδρος της Λαϊκής Ενότητας.

Η δωρεάν διέλευση των διοδίων, λόγω των εκλογών, δεν προβλέπεται απο τις
συμβάσεις παραχώρησης και το κόστος θα έπρεπε να καλύψει το κράτος, ήταν η απάν-
τηση των κοινοπραξιών των αυτοκινητόδρομων στο αίτημα της διακομματικής επιτρο-
πής του υπουργείου Εσωτερικών για δωρεάν διέλευση των διοδίων σήμερα.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι εταιρείες δεν έχουν πληρωθεί ακόμα τις διελεύσεις
από τους αυτοκινητόδρομους και τη γέφυρα Ρίου - Αντιρίου την ημέρα του δημοψ-
ηφίσματος, τις οποίες εκτιμούν σε εκατομμύρια ευρώ.

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υποδομών έκρινε ως ασύμφορη την όποια συμφ-
ωνία για εκ νέου ελεύθερη διέλευση, καθώς θα διπλασιαζόταν το κόστος που θα καλείτο
να καταβάλλει το κράτος για δυο πλέον εκλογικές διαδικασίες του δημοψηφίσματος και
τη σημερινή.

Μέσα στην επομένη ώρα αναμένεται να υπάρξουν ανακοινώσεις από τα συναρμόδια
υπουργεία για το ζήτημα της χρέωσης των διοδίων. 

Σύμφωνα με κυβερνητική πηγή, η Υπηρεσιακή Πρωθυπουργός Βασιλική Θάνου Χρι-
στοφίλου έχει ήδη δώσει εντολή στα συναρμόδια υπουργεία να καταβάλουν κάθε δυνα-
τή προσπάθεια προκειμένου να διευθετηθεί το θέμα, τουλάχιστον μέχρι την επιστροφή
των εκλογέων.

Την έντονη αντίδραση και του ΣΥΡΙΖΑ προκάλεσε η απόφαση των εταιρειών να μην
επιτρέψουν τη δωρεάν διέλευση των ψηφοφόρων που ταξίδεψαν σήμερα για να ασκή-
σουν το εκλογικό τους δικαίωμα.

«Αυτό που ίσχυσε στο δημοψήφισμα επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ θα πρέπει να
ισχύει σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις. Το δικαίωμα των πολιτών στις μετακινήσεις,
ειδικά την κορυφαία ημέρα έκφρασης της δημοκρατίας, είναι αδιαπραγμάτευτο», τονίζει
σε ανακοινωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ.
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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 

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 ΓΕΩΡΓΟΥΣΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΩΑΝΝΑΣ ΤΟ
ΓΕΝΟΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΟΣ

ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ Η ΖΑΧΑΡΑΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ
ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ ΙΩΑΝΝΗ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΣΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

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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Είναι άμεση ανάγκη να γίνουν αλλαγές στη Δημό-
σια διοίκηση, αν δεν ξεκινήσουμε από εκεί αν δεν
οργανωθούμε όπως πρέπει, τότε δε θα πρέπει

να μας κακοφανεί όταν χτυπήσει την πόρτα μας το τέταρ-
το (4ο) μνημόνιο…

Για τη λειτουργεία ενός υγειούς Κράτους ο βασικότερος
παράγοντας είναι ο τρόπος με τον  οποίο πορεύεται  η
Δημόσια διοίκηση. Από αυτήν  ξεκινά η αφετηρία και σε
αυτή τερματίζει οτιδήποτε συντελεί στην ομαλότητα  της
λειτουργίας μιας χώρας. 

Η Δημόσια διοίκηση εκ της ουσίας απο-
τελεί  μέγα μέρος του κρατικού μηχανι-
σμού και ειδικότερα της Εκτελεστικής εξου-
σίας.  Δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός
όταν γίνεται αναφορά σε αυτή και την απο-
καλούμε Διοικητική εξουσία. Είναι η δεύτε-
ρη κατά σειρά στο τρίπτυχο Νομοθετική
εξουσία, Διοικητική εξουσία και Δικαστική
εξουσία.

Ο όρος Δημόσια διοίκηση είναι ο όρος
που χαρακτηρίζει το σύνολο των νόμιμων
μέσων και όλων των ενεργειών  που
αποσκοπούν στην επίτευξη κάποιου
συγκεκριμένου αποτελέσματος για την ικα-
νοποίηση του γενικού συμφέροντος των
πολιτών κάθε  Κράτους.  

Παράκαμψα κατ’ ανάγκη αυτόν τον
παράγοντα,  διότι δεν έπρεπε να αφήσω
να στεγνώσει το μελάνι για τα όσα γράφτ-
ηκαν πρόσφατα σχετικά με τον τρόπο τον
οποίο χειρίστηκε το θέμα της Μεταναστευ-
τικής Πολιτικής-Προσφυγικό η διορισμένη
πρωθυπουργός κα Βασιλική Θάνου.  

Αν και το θέμα Δημόσια διοίκηση το έχω
σημειώσει πρώτο στην  ατζέντα η οποία
εμπεριέχει εκτός τη θεματολογία και τους κανόνες  που
αφορούν τη λειτουργεία του υγειούς Κράτους , -θεματο-
λογία  την οποία έχω διαιρέσει σε μέρη για να δημοσιεύω
όταν ο χρόνος μου το επιτρέπει στη στήλη που μου παρ-
αχωρεί η  εφημερίδα-, λόγοι ανωτέρας βίας δεν το επέτρ-
εψαν και γ’ αυτό φίλοι αναγνώστες επανέρχομαι με αυτό
σήμερα… 

Πρέπει όμως να σημειώσω για να μη μπερδευτούμε,
ότι υπό την στενή έννοια των πολιτικών όρων η κυβέρν-
ηση του κάθε Κράτους διαφέρει από τη Δημόσια διοίκηση
αφού η πρώτη θεωρείτε ότι κινείτε με απόλυτη (νόμιμη)
πρωτοβουλία και είναι αυτή που χαράζει τις κατευθυ-
ντήριες γραμμές, ενώ η δεύτερη περιορίζεται στην παρα-
κολούθηση  και εφαρμογή των εκάστοτε κυβερνητικών
αποφάσεων.

Με λίγα λόγια δεν πρέπει να χρεώνουμε όλα τα (στρα-
βά ψωμιά) στη Δημόσια διοίκηση εφ’ όσον  προϊστάμενη
αυτής είναι εκ των πραγμάτων η Κεντρική εξουσία.    Είχα
αναφέρει στο πρώτο μέρος αυτής της θεματολογίας ότι
κατάγομαι από έναν τόπο ο οποίος αναπαριστά  σε μικρ-
ογραφία ολόκληρη την επικράτεια, η διατύπωση  αυτή
δεν είναι απλά μια θεωρία, εμπνέεται από το γεγονός ότι
η πρακτική   που ακολουθείτε στην πόλη μου είτε Διοικ-
ητικά, είτε Μορφωτικά, είτε Οικονομικά, είτε Αναπτυξιακά
κλπ, δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από  ότι συμβαίνει σε
ολόκληρη τη χώρα.

Πέρα αυτών όμως είναι και κάτι άλλο το οποίο
συμπληρώνει αυτήν μου τη σύγκριση. Αν παρατήρηση
κανείς αυτή τη μικρογραφία, θα δει πως και  γεωπολιτικά
υπάρχουν μεγάλες ομοιότητες είτε από θάλασσα , είτε
από γη, είτε από ουρανό.  Όταν λοιπόν αναφέρομαι στο
Κράτος μας και εν συνεπεία στη μικρογραφία αυτού,
είμαι σίγουρος ότι οι συμπολίτες αναγνώστες μου θα κου-
νούν το καταφατικά το κεφάλι και θα ψιθυρίζουν: Καλά τα
λέει ο άνθρωπος…

Για μη θεωρηθώ όμως -από κάποιον που δεν γνωρίζει
την αντικειμενικότητα με την οποία πορεύομαι-  ολοκληρ-
ωτικά (ΚΙΤΡΙΝΟΣ), θα σημειώσω πως σε  καμία χώρα
του πλανήτη δεν υπάρχει το απόλυτο που αναζητώ  και
θα ήθελα να εφαρμοστεί ώστε η λειτουργεία του δικού
μας Κράτους να μη χωλαίνει σε κανέναν τομέα.  Ακόμα
και στις μεγαλύτερες δημοκρατικές χώρες στις οποίες ο
πληθυσμός μετριέται με τεράστιους αριθμούς, η ακόμα σε
χώρες όπως η δική μας, η μικρότερες σε πληθυσμό , τα

πράγματα και εκεί δεν είναι πάντα ρόδινα.  Η διαφορά
όμως με όλα αυτά τα Κράτη -τα οποία ανήκουν στον παγ-
κόσμιο χάρτη και συντελούν ώστε να διαμορφώνεται ο
πίνακας των 6 ηπείρων η για άλλους 7-  είναι  τεράστια,
διότι εμείς σαν Κράτος δεν υστερούμε σε έναν η δύο
τομείς όπως μπορεί να συμβαίνει αλλού, αναμφισβήτητα
στερούμεθα απ’ άκρη σε όλους τους τομείς που συνι-
στούν ομαλή και υγιή λειτουργεία  ενός Κράτους. 

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή, η Δημό-
σια διοίκηση μπορεί να μην είναι η άκρως ανώτερη  εφό-
σον αυτής προηγείται κατά το Σύνταγμα  η  Νομική

διοίκηση, όμως  από αυτή ξεκινούν όλες μα όλες οι λειτο-
υργίες του κράτους.
Διοίκηση = Διοικώ, πρώτος λοιπόν στην ιεραρχία σε κάθε
οργανισμό, σε κάθε φορέα, σε κάθε υπηρεσία,  είναι ο
Διοικητής, αυτός λοιπόν ο άνθρωπος ο οποίος διορίζεται
από το Κράτος στην ύψιστης σημασίας αυτή θέση δεν
διορίζετε για να προσθέτει με την ύπαρξη του ακόμα έναν
κρίκο στην τεράστια αλυσίδα  των καρεκλοκένταυρων,
αλλά ούτε και του δωρίζεται ο τίτλος γιατί είναι όμορφος.  

Άρα ο άνθρωπος αυτός υπό του οποίου τη διοίκηση
εργάζονται δεκάδες εκατοντάδες και χιλιάδες ακόμα
υπάλληλοι θα πρέπει πρώτα από όλα να είναι άφθαρτος,
η αξιολόγηση του να γίνεται με αντικειμενικά  όχι  κομμα-
τικά κριτήρια  και ο διορισμός του να γίνεται με διαφάνεια.
Επίσης  να μη του χαρίζεται ποτέ η όποια προσωπική του
ατασθαλία, η λάθη των υφισταμένων του  και να μη
γλυτώνει από τις όποιες κακουργηματικές πράξεις που ο
ίδιος εμπλέκεται με μια παραίτηση.  

Ο άνθρωπος αυτός πάνω από όλα θα πρέπει να είναι
ΑΝΘΡΩΠΟΣ, να έχει Παιδεία να έχει Μόρφωση να έχει
Κοινωνική ευαισθησία και όπως ανέφερα πιο πάνω να
είναι άφθαρτος, ώστε να γνωρίζει πως το περιεχόμενο
του  τενεκέ –δηλαδή  το μέλι-  που βρίσκετε καθημερινά
μπροστά τfου δεν είναι δικό του αλλά ότι ανήκει σε ολόκ-
ληρο τον Ελληνικό 

Στο σημείο αυτό κάνω μια παρένθεση για να σημειώσω
κάτι που ίσως φανεί άσχετο το οποίο όμως αν το εξετάσει
καλά κανείς θα διαπιστώσει πως είναι και πολύ σχετικό.
Είπε ο κύριος Τσίπρας πρόσφατα απευθυνόμενος  στον
Ελληνικό λαό κατά τη διάρκεια του (Β) debate: <<Θέλετε
μια Ελλάδα για λίγους η μια Ελλάδα για πολλούς; >> Κάτι
παρόμοιο είχε πει κάποτε και ένας Δήμαρχος –όνομα και
μη χωριό-      << Θα είμαι Δήμαρχος γ’ αυτούς που με
ψήφισαν>>. 

Και εγώ που καλούμε τώρα να πάρω θέση μιας και
ενέπλεξα Πρωθυπουργούς και Δημάρχους  σε ένα θέμα
άσχετο θα αναγράψω: Θέλω και Δήμαρχο για όλους τους
δημότες και για Πρωθυπουργό αυτόν που θα καταφέρει
να φτιάξει μια Ελλάδα όχι για  τους λίγους όχι για τους
πολλούς αλλά για όλους τους Έλληνες!   Έπειτα από
αυτή τη μικρή παρένθεση η οποία φαινομενικά δεν κολ-
λάει στο θέμα Δημόσια διοίκηση ουσιαστικά δείχνει ότι η
λειτουργία ενός υγειούς Κράτους δεν μπορεί να είναι
εφικτή, αν όσοι το αποτελούν είναι ασθενείς. 

Εδώ  λοιπόν αρχίζουν τα ερωτηματικά  και να απο-
καλύπτεται γιατί οι περισσότεροι συμπολίτες μου νιώθουν
ότι ζουν σε μια χώρα καταντημένη , μια χώρα που για να
γιατρευτεί δε θέλει Πρωθυπουργούς ούτε Δημάρχους σαν
και αυτούς που προανέφερα…                                                                                                                                           

Η Δημόσια διοίκηση είναι το (Α) και το (Ω) στη λειτουρ-
γεία ενός Υγειούς Κράτους…

Επανέρχομαι όμως και πάλι στο θέμα που μας αφορά.
Ο  όρος Διοίκηση είναι μία ευρύτατη έννοια μέσω  της
οποίας προσδιορίζεται ο τρόπος καλύτερης Οργάνωσης
ομάδων ανθρώπων για την ταχύτερη επίτευξη συγκεκρι-

μένων στόχων. Συνεπώς ο όρος
Διοίκηση παίρνει σάρκα και οστά εφό-
σον απευθύνετε  σε ανθρώπινο δυνα-
μικό, στηρίζεται από αυτό και είναι
αυτό που εφαρμόζει  τη λειτουργεία
του.  

Αν δεν ήμουν ενήμερος, αν δε γνώρ-
ιζα, αν δεν είχα συμμετάσχει  σε ομά-
δες που λειτούργησαν υπό την αιγίδα
διοίκησης- Management -στον ιδιωτικό
τομέα φυσικά- δε θα επέμενα ότι μπο-
ρεί να υπάρξει γιατρειά! Για να μη παρ-
εξηγηθώ που χρησιμοποιώ και Εγγλέ-
ζικα όταν γράφω τον όρο διοίκηση με
τόση άνεση, διαβεβαιώ ότι γνωρίζω
πολύ καλά πως όταν αναφερόμαστε
στη Δημόσια διοίκηση η λέξη είναι
Administration στα Αγγλικά, όπως
επίσης γνωρίζω ότι οι λέξεις Εγγλέζικα
και Αγγλικά έχουν την ίδια έννοια, κάτι
που δεν το γνωρίζουν άτομα της δικής
μου μόρφωσης όμως πήρανε σύνταξη
από το Ελληνικό δημόσιο χώρια το
βαρβάτο εφάπαξ!!! 

Για να διορθώσουμε λοιπόν λάθη
του παρελθόντος και να φτιάξουμε ένα υγιή Δημόσιο, δεν
χρειάζεται να ταξιδέψουμε μακριά για να ψάχνουμε για
μοντέλα και πρακτικές. Σε άλλες χώρες θα πάμε μαζί
(εγώ και εσείς φίλοι αναγνώστες) όταν θα έρθει η ώρα
που θα αναζητούμε λύσεις για την Οικονομία, την Υγεία,
τον Πολιτισμό κλπ.

Οι λύσεις για τη Δημόσια διοίκηση είναι εδώ, ένα μον-
τέλο από μια ιδιωτική υγιή επιχείρηση αν αντιγράψουμε,
θα σωθούμε και από τους και από τους Βαρθαλομαίους
και από τους Ζαχόπουλους αλλά και όλους αυτούς που
προπονούνται εντατικά για να αρπάξουν την κατάλληλη
στιγμή την καρέκλα από αυτόν που δικαιούται να καθίσει.
Το ποιος δικαιούται αυτές τις καρέκλες είναι γνωστό και
αυτονόητο. 

Δεν φτάνει για τη θέση του Διοικητή ενός Δημόσιου
οργανισμού η φορέα ο πρώτος της ιεραρχίας να είναι
κομματόσκυλο και να είναι μορφωμένος, αν δεν έχει Παι-
δεία ούτε για τα σκουπίδια κάνει ο άνθρωπος.  Σκουπίδια
είπα ε…

Βρε τι θυμάμαι ο άνθρωπος, Διοικητής ήτανε και αυτός
στα κεντρικά του ΙΚΑ κάποιοι από κάποιο κόμμα τον είχα-
νε διορίσει εκεί, τι έκανε λοιπόν ο (αυτός) θυμάται κανείς;
Να σας θυμίσω λοιπόν εγώ που δεν είμαι ούτε κοντομνή-
μονας αλλά ούτε και κανένα κομματόσκυλο από αυτά που
τον υποστήριξαν και του διαβάσανε και επικήδειο. 

Την παντρεμένη ιδιαιτέρα του -που είχε άντρα πολύ
νεότερο από αυτόν και  δυο παιδιά- κουτούπωνε ο τύπος.
Το γιατί πήγαινε η τύπισσα μαζί του εκείνη το ήξερε
καλύτερα από μένα, πάντως σίγουρα όχι για την ομορφ-
άδα του, αλλά ούτε και για κάτι άλλο που θα μπορούσε να
της το δίνει απλόχερα ο κατά δέκα-δεκαπέντε χρόνια νεό-
τερος από το Διοικητή, άντρας της. 

Φαντάζομαι πάντως πως ο μισθός της τότε δεν θα είχε
και μεγάλη διαφορά από το μισθό της ιδιαιτέρας του
Ζαχόπουλου μιας και η συγκεκριμένη έπαιρνε και δουλειά
στο σπίτι της. Εκεί τους τσάκωσε ο καημένος ο άντρας
που είχε φαγούρα στο κούτελο και δεν ήξερε από τι
προέρχονταν.

Εκεί τους τσάκωσε και έστειλε το Διοικητή να βλέπει τα
μαρούλια ανάποδα καθώς εκείνος κατέληξε στη φυλακή.
Διοικητές στο ΙΚΑ όμως σαν αυτόν πρέπει να υπήρξαν η
υπάρχουν ακόμα και σήμερα, αφού όταν κάτω από τη
μύτη τους συμβαίνουν πράγματα και θαύματα όπως πχ
αυτό στο υποκατάστημα

Η λειτουργεία ενός υγειούς Κράτους…
Μέρος δεύτερο:
Του Βασίλη Στεφάνου
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ                                           
Αθήνα,   16 Σεπτεμβρίου 2015    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αρ. Πρωτ.  οικ.     3942/Γ.101 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,

ΥΠΟΔΟΜΩΝ,ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ  ΚΑΙ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ             

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ
ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (Γ) 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
1.Η Αποκατάστασης Επιπτώσεων
Φυσικών Καταστροφών (Δ.Α.Ε.Φ.Κ),
προκηρύσσει ανοιχτό μειοδοτικό δια-
γωνισμό για την ανάθεση του έργου :
«Επισκευή  ενιαία μεταφερόμενων
οικίσκων τύπου container-Β’
ΦΑΣΗ»., με προϋπολογισμό
600.000,00 € συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. Το έργο συντίθεται από την
κατηγορία εργασιών ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ,
με προϋπολογισμό 487.804,88 €
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και α-
πρόβλεπτα) χωρίς Αναθεώρηση και
Φ.Π.Α.
2.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πα-
ραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του
διαγωνισμού (Διακήρυξη, 
Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
κ.λ.π) από την έδρα της Υπηρεσίας
που βρίσκεται επί των οδών Ι. Κόνια-
ρη 43 & Λ. Κατσώνη στην Αθήνα,
μέχρι και την 08-10-2015 ημέρα Πέμ-
πτη. Η διακήρυξη του έργου έχει
συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο υπό-
δειγμα τύπου Β. Πληροφορίες στο
τηλέφωνο 210.87.04.720 FAX επικοι-
νωνίας 210.64.11.903,
210.64.40.263, αρμόδιος υπάλληλος
για επικοινωνία κα. Παχή Βικτωρία.

3.Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γρ-
αφεία της Διεύθυνσης Αποκατάστα-
σης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστρ-
οφών (Δ.Α.Ε.Φ.Κ),, που βρίσκονται

επί των οδών Ι. Κόνιαρη 43 & Λ. Κα-
τσώνη- Αθήνα (τ.κ. 11471) την 13-10-
2015, ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης πα-
ραλαβής προσφορών 10:00 και το
σύστημα υποβολής προσφορών
είναι με ελεύθερη συμπλήρωση τιμο-
λογίου του άρθρου 7 του Ν.
3669/2008 όπως ισχύει.
4.Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί ό-
πως ειδικότερα αναφέρονται στην
Διακήρυξη, όπου ορίζονται αναλυτικά
οι προϋποθέσεις συμμετοχής:
•Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχει-
ρήσεις: 
α.Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Ερ-
γοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.)
που τηρείται στη Γ.Γ.Υ. του
ΥΠ.ΟΙΚ.ΥΠ.ΝΑ.ΤΟΥ., εφόσον ανή-
κουν στην από την 1η και άνω τάξη
για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ
β. Προερχόμενες από
κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που
έχουν υπογράψει την συμφωνία για
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου
(Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται
επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμέ-
νων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγε-
γραμμένες στους καταλόγους αυτούς
και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη
με τις καλούμενες του Ελληνικού
Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
γ.Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄
κράτη, στα οποία δεν τηρούνται
επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμέ-
νων εργοληπτών, εφόσον αποδεικ-
νύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρ-
όμοια με το δημοπρατούμενο, από
ποιοτική και ποσοτική άποψη.
•Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παρα-
πάνω περιπτώσεων α, β και γ σε ο-
ποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ το-
υς, υπό τους όρους του άρθρου 16
παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) όπως
ισχύει (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο-
ρία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργολ-
ηπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο
κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι
μικρότερο του 25% της καλούμενης
κατηγορίας. 
•Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχει-
ρήσεων για την κάλυψη των διαφόρ-
ων κατηγοριών των εργασιών του έρ-

γου υπό τους όρους της παρ. 3 του
άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) ό-
πως ισχύει. Το ποσοστό συμμετοχής
της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακ-
τικό σχήμα προκύπτει από τον προϋ-
πολογισμό της κατηγορίας για την ο-
ποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι α-
παραίτητο να αναγράφεται. Κατηγο-
ρία εργασιών με ποσοστό κάτω του
10% του προϋπολογισμού του έργου
(χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφ-
όσον δεν καλείται στη δημοπρασία,
αθροίζεται στον προϋπολογισμό της
μεγαλύτερης κατηγορίας. 
Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμε-
τέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος
ενός κοινοπρακτικού σχήματος.
Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμέ-
νες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοι-
νοπραξίες εργοληπτικών επιχειρή-
σεων κατ΄ εφαρμογή  της παρ. 9 του
άρθρου 16 του ν. 3669/08 όπως
ισχύει («κύρια κατηγορία»). Κατά τα
λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες
διατάξεις για τη συμμετοχή εργολ-
ηπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνι-
σμούς για την κατασκευή Δημοσίων
Έργων.
5.Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό
απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επι-
στολής ύψους 9.750,00 € και ισχύ
τουλάχιστον έως 12-05-2016, ήτοι 6
μήνες και 30 ημέρες μετά την ημέρα
διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρό-
νος ισχύος των προσφορών είναι 6
μήνες από την ημέρα διεξαγωγής του
διαγωνισμού.
6.Το έργο χρηματοδοτείται από το τη
ΣΑΕ 069 του ΠΔΕ έτους 2015 έργο
2000ΣΕ06900001. Προκαταβολή δε
θα χορηγηθεί. Η σύμβαση δεν υπό-
κειται σε Αναθεώρηση.
7.Η συνολική προθεσμία περαίωσης
του έργου, ορίζεται σε εκατόν είκοσι
(120) ημέρες από την υπογραφή του
εργολαβικού συμφωνητικού.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ.Α.Ε.Φ.Κ.
ΜΑΡΙΑ ΚΛΕΑΝΘΗ
ΠΟΛ. ΜΗΧ με Β΄ β.
Ακριβές Αντίγραφο

Η Προϊσταμένη Τμήματος Π.Α.Ε.
ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ

Αρχιτέκτων Μηχανικός

Καλαμάτα: 35χρονος σκότωσε τον αδερφό του
και τραυμάτισε τους γονείς του με μαχαίρι

Μοιραία ήταν η χθεσινή νύχτα για μια τετραμελή οικογένεια που ζούσε σε δια-
μέρισμα στη Δυτική Παραλία της Καλαμάτας, όταν ο ένας γιος μαχαίρωσε και
σκότωσε τον αδελφό του, ενώ τραυμάτισε τον 81χρονο πατέρα και την

74χρονη μητέρα του.
Το περιστατικό συνέβη μετά τις 3 τα ξημερώματα. Ενώ το θύμα παρακολουθούσε

τηλεόραση στον καναπέ του σαλονιού, δέχθηκε την επίθεση του αδερφού του, ο οποίος
τον αιφνιδίασε και τον μαχαίρωσε επανειλημμένως στο στήθος. Από τις φωνές μεταξύ
των δύο αντρών, πριν ο 37χρονος αφήσει την τελευταία του πνοή, ξύπνησαν οι ηλικιω-
μένοι γονείς τους, που δέχθηκαν και εκείνοι την επίθεση του γιου τους, ο οποίος τους
τραυμάτισε με το μαχαίρι που κρατούσε.

Από τον πανικό που επικράτησε στο διαμέρισμα αναστατώθηκαν οι περίοικοι, οι
οποίοι ειδοποίησαν την Ασφάλεια Καλαμάτας και ασθενοφόρο. Χρειάστηκε αρκετή ώρα
μέχρι να συλληφθεί ο 35χρονος, ο οποίος μετά την άγρια επίθεση στα μέλη της οικογέ-
νειάς του, ταμπουρώθηκε στο δωμάτιο του. Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν επιχείρη-
ση για να τον βγάλουν από το δωμάτιο και να τον συλλάβουν, ενώ οι τραυματίες δια-
κομίστηκαν στο νοσοκομείο Καλαμάτας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του 37χρονου
και ο ελαφρύς τραυματισμός των ηλικιωμένων γονιών του, οι οποίοι δέχθηκαν τη φρον-
τίδα του νοσηλευτικού προσωπικού και αποχώρησαν.

Σύμφωνα με πηγές του νοσοκομείου Καλαμάτας ο 35χρονος δράστης αντιμετωπίζει
ψυχολογικά προβλήματα και στο παρελθόν έχει νοσηλευθεί. Την υπόθεση διερευνά η
Ασφάλεια Καλαμάτας

Ένα κρασί, λίγη Κριμαία και ο Σίλβιο:
Εισαγγελείς ερευνούν το «φίλεμα Πούτιν»

Οιταλός πρώην πρωθυπουργός Σίλβιο Μπερλουσκόνι έγινε ο πρώτος πρώην
δυτικός ηγέτης που ξεναγήθηκε από τον ρώσο πρόεδρο στην Κριμαία, την
προσάρτηση της οποίας στη Ρωσία δεν αναγνωρίζουν οι δυτικές χώρες ή,

φυσικά, η Ουκρανία. Το Κίεβο δεν είδε με καλό μάτι την επίσκεψη, αλλά τα πράγματα...
ξεπέρασαν το όριο όταν για τους δύο ηγέτες ανοίχτηκε μπουκάλι ισπανικού κρασιού
ηλικίας 240 ετών -και έτσι, ανέλαβαν δράση οι ουκρανοί εισαγγελείς.

Ο Ρώσος πρόεδρος και ο Ιταλός φίλος του, ο πρώτος πρώην επικεφαλής ευρωπαϊ-
κής κυβέρνησης που επισκέφ-
θηκε την Κριμαία μετά την
προσάρτησή της, επισκέφθη-
καν την 11η Σεπτεμβρίου τις
οιναποθήκες της Μασάντρα,
όπου παράγεται εξαιρετικής
ποιότητας οίνος από τον
εποχή των Τσάρων. Την
επιχείρηση διαχειριζόταν το
ουκρανικό κράτος πριν την
προσάρτηση.

Σύμφωνα με ρωσικό μέσο
ενημέρωσης, η διευθύντρια
της Μασάντρα, Γιανίνα Παβ-
λένκο -διορισμένη από τις
ρωσικές αρχές- άνοιξε προς
τιμή των προσκεκλημένων της το «στολίδι» της συλλογής της Μασάντρα, ένα από τα 5
μπουκάλια του ισπανικού γλυκού οίνου Jerez de la Frontera που χρονολογείται από το
1775. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, πρόκειται για το ακριβότερο κρασί αυτού του είδους στον
κόσμο.

Ενδεικτικά, άλλο μπουκάλι αυτού του κρασιού είχε πωληθεί έναντι 51.000 ευρώ σε
δημοπρασία του οίκου Sotheby’s το 2001. Η δημοπράτησή του είχε εκείνη την εποχή
είχε χρειαστεί διάταγμα του τότε προέδρου της Ουκρανίας.

Μετά τα πλάνα με την δοκιμή του κρασιού από Μπερλουσκόνι και πούτιν, η ουκρανι-
κή εισαγγελία ξεκίνησε την Τετάρτη μια έρευνα κατά παντός υπευθύνου για «ιδιο-
ποίηση» δημοσίων αγαθών, ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Νάζαρ Κολοντνίτσκι,
υπεύθυνος της εισαγγελίας για την Κριμαία. Προσέθεσε ότι η αξία αυτού του μπουκα-
λιού ενδέχεται να ανέρχεται σε «περισσότερα από 100.000 δολάρια» (88.000 ευρώ).

Βάση του ποινικού κώδικα της Ουκρανίας, η Παβλένκο σε βάρος της οποίας δεν
έχουν απαγγελθεί επίσημα κατηγορίες, αντιμετωπίζει ποινή κάθειρξης έως 12 έτη.

«Αυτός ο οίνος αποτελεί μέρος της εθνικής κληρονομιάς, δεν ανήκει μονάχα στην Κρι-
μαία ή στη Μασάντρα, αλλά σε όλους τους πολίτες της Ουκρανίας (…) το κρασί «επέζ-
ησε» από δύο παγκόσμιους πολέμους και ακόμα και οι ναζι δεν το άνοιξαν» δήλωσε ο
Κολοντνίτσκι.

Οι ουκρανικές αρχές δε μπορούν να ξεκινήσουν μια έρευνα στην Κριμαία ωστόσο
μπορούν να δημιουργήσουν μια νομική βάση για να οδηγήσουν τους υπαίτιους στη
δικαιοσύνη στο μέλλον, διαβεβαίωσε ο ίδιος.

«Όταν η προσάρτηση τερματιστεί και εμείς θα επιστρέψουμε στην χερσόνησο (…) οι
εγκληματίες θα τιμωρηθούν» προσέθεσε.
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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

του ΙΚΑ της Ορεστιάδας.
Θαύμα πρέπει να θεωρείτε άλλωστε αφού η Διε-

υθύντρια του υποκαταστήματος εκεί κατάφερε να συγκρ-
οτήσει μια Επιτροπή που αποτελούταν από τρία τακτά και
τρία αναπληρωματικά μέλη –δηλαδή 6 υπάλληλους-
ώστε να μπορεί να παρακολουθεί αν ένα φωτοτυπικό
μηχάνημα που είναι εγκατεστημένο στην υπηρεσία λειτο-
υργεί σωστά. 

Ανέγραψα ότι θεωρείτε θαύμα διότι αυτό συνέβη στην
Ορεστιάδα κατά την επτάμηνη διακυβέρνηση της Χώρας
μας από το ΣΥΡΙΖΑ και τους ΑΝΕΛ, που έδιωξαν το
(παλιό) και ετοιμάζονταν να λειτουργήσουν το (και-
νούργιο).  Για σκεφτείτε πόσοι υπάλληλοι θα χρειά-
ζονταν για αυτή τη δουλειά αν το Γενάρη που πέρ-
ασε δεν είχε αλλάξει η Κυβέρνηση; Εγώ λέω ίσα με
20!!! Άρα λοιπόν είναι θαύμα η δεν είναι;  Όμως
επειδή  η αναφορά μου έγινε και σε δυο (ιδι-εταίρ-
ες,) -γνωρίζω ορθογραφία- αλλά αυτές δεν ήταν ιδι-
αιτέρες, ήταν τέτοιες όπως τις αναγράφω, -έτσι
άλλωστε τις ονόμαζαν και στην αρχαιότητα-, η μία
μάλιστα ήταν και μόνιμη και πρέπει να σας ενημε-
ρώσω φίλοι μου αν δε το γνωρίζεται, πως αυτή του
Ζαχόπουλου για τον οποίο θα μιλήσουμε σε άλλο
θέμα, αν και ήταν συμβασιούχος ο μηνιαίος μισθός
της ξεπερνούσε τις 3.200 ευρώ.

Εδώ λοιπόν ανατρέπετε η λαϊκή ρήση που ήθελε
το (νινί) να σέρνει μόνο το καράβι, η πραγματικότ-
ητα άλλα μας λέει, το (νινί) σέρνει και κάτι τύπους
που έχουνε αξιώματα από το μουστάκι και μάλιστα
τους σέρνει με τέτοια δύναμη που καμιά φορά για
να γλυτώσουν πηδούν απ’ τα μπαλκόνια τους…  

Καιρός να σοβαρευτώ, θα το κάνω εγώ μιας και οι
κυβερνώντες μας δεν είχαν αλλά ούτε όπως δείχνουν τα
πράγματα έχουν τέτοιο σκοπό.
Δημόσια διοίκηση το Α και το Ω στη λειτουργία του Κρά-
τους, από αυτήν εξαρτάτε αν οι διορισμένοι υπάλληλοι
που προσλαμβάνονται είτε με αντικειμενικά,  είτε με κομ-
ματικά, είτε με συνδικαλιστικά, η άλλα κριτήρια, θα πρέπει
να εργάζονται σε κομματικά γραφεία, σε βουλευτικά γρα-
φεία, η σε σπίτια βουλευτών και να κάνουν τις κουβε-
ρνάντες, η να πηγαίνουν τα παιδιά τους στα κολυμβητήρ-
ια, η δεν ξέρω που αλλού. Δεν είναι καθόλου σωστό  ο

Ελληνικός λαός να πληρώνει συνεχώς  αυτούς οι οποίοι
δεν κάνουν τίποτα γ’ αυτόν. 

Τι δουλειά έχει η αστυνομικίνα της Βουλευτίνας, αυτή
που δικαιούται να τη φυλάει  όταν μετακινείτε αντί να είναι
μαζί της ως φρουρά να κάνει καθήκοντα μπειμπι-σύτερ
στο σπίτι της;  (Θα διαβάσετε αναλυτικότερα γ’ αυτό το
θέμα σε άλλο δημοσίευμα). 

Η δασκάλα η καθηγήτρια ο καθηγητής έχουνε καμιά
δουλειά στα πολιτικά γραφεία; Ποιος νόμος λέει ότι διορι-
σμένοι δάσκαλοι και καθηγητές αντί να είναι στην έδρα και

να διδάσκουν τους μαθητές μπορούν να καταναλώνουν
το χρόνο της εργασίας τους στα πολιτικά γραφεία των
βουλευτών και να απολαμβάνουν τα προνόμια που τους
παρέχουν αυτά; 

Εγώ ξέρω, είναι ό νόμος ο οποίος όπου και να κοιτάξει
κανείς θα τον δει, είναι ο νόμος της ασυδοσίας είναι ο
νόμος που δεν χρειάζεται να επέμβουν καν’ οι (άνομοι)
που φτιάχνουν συνεχώς νέους νόμους χωρίς όμως να
καταργούν τους παλιούς γιατί έτσι βολεύονται όλοι τους
και αυτοί που αναφέρονται ως (παλαιό) και αυτοί που
δήθεν θα έφερναν το (νέο).  

Για το θέμα Δημόσια διοίκηση, θα πω ακόμα μια φορά

πως μοντέλα και πρακτικές δεν χρειάζονται να μας έρθ-
ουν από το εξωτερικό, η Δημόσια διοίκηση είναι καθαρά
Πατριωτικό θέμα, πρέπει λοιπόν να γίνει άμεση αξιολόγ-
ηση και διαλογή, να επιλεχτούν  όσοι Δημόσιοι υπάλληλοι
έχουν σκοπό να (βάλουνε πλάτη) ώστε η κυβέρνηση  -
όποια κ’ αν προκύψει από τις εκλογές- να μπορέσει να
πραγματοποιήσει τις υποσχέσεις που δόθηκαν στις
Βρυξέλλες και να μη χρειαστεί να υπογραφεί νέο μνημό-
νιο που θα φέρει τον αριθμό (4).

Οι υπόλοιποι που έχουν θρονιαστεί στις καρέκλες και
θεωρούν πως δικαίως κάθονται σε αυτές εφό-
σον διορίστηκαν και ας μη κάνουν τίποτα όλη
μέρα, θα πρέπει να αναλογιστούν και αν τα κρι-
τήρια με τα οποία προσελήφθησαν είναι αξιοκρ-
ατικά να κάνουν υπομονή και κάποια στιγμή θα
τους δοθεί εργασία, οι υπόλοιποι όμως θα πρέ-
πει σιγά-σιγά να αρχίσουν να μαζεύουν τα μπο-
γαλάκια τους γιατί αν και αυτή τη φορά το μνημό-
νιο (3) αποτύχει, για το τέταρτο (4ο) που θα
έρθει δεν θα μπορεί να εγγυηθεί κανείς τίποτα,
από όσα θα συμβούν…  

Κλείνοντας θα σημειώσω και τούτη τη λαϊκή
ρήση: Ο κόσμος το  έχει τούμπανο και εμείς
κρυφό καμάρι. Όλοι το έλεγαν από ανέκαθεν ότι
το μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης για την κατάν-
τια της χώρας μας το έχει το Δημόσιο, ο κος Πάγ-
καλος το είχε πει παλαιότερα πολύ γενικευμένα,
(Κοπρίτες Δημόσιοι υπάλληλοι..) ήρθε όμως και
ο κος Χαρδούβελης κάπου στα τέλη του 2014 να
πει  μιλώντας -σε μια εκδήλωση του Harvard

Businness School Club of Greece-,  για την ανάγκη της
μεταρρύθμισης της Δημόσιας διοίκησης (Ότι δεν μπορ-
ούμε να στηριζόμαστε στο 30% των εργαζομένων του
Δημόσιου τομέα οι οποίοι δουλεύουν σκληρά και μάλιστα
αμείβονται το ίδιο με τους τεμπέληδες). 

Εγώ με τη σειρά μου θα πω και στον κ. Πάγκαλο,τον κ.
Χαρδούβελη, σε όλους τους πολιτικούς, αλλά και σε
όλους όσους έβαλαν το χεράκι τους, ότι κανέναν από
αυτούς τους τεμπέληδες και τους κοπρίτες δεν τον διόρι-
σα εγώ, εκείνοι οι ίδιοι που τους προσάπτουν τέτοια επίθ-
ετα, εκείνοι ξέρουν πολύ καλύτερα από μένα ποιος τους
διόρισε…  
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 ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
213 2047002

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

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

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

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

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ

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

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

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

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

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

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ

ΙΒΙΣΚΟΣ
Στο κατάστηµά µας θα βρείτε:

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

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

Ζητείται για ενοικίαση οικία 80
τμ με αυλή στον Ασπρόπυργο.

Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6944434626
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