
Επιχορήγηση σε Αχαρνές
και Καματερό για τις

πλημμύρες. Κατάσταση
έκτακτης ανάγκης και

για τη Φυλή

ΞΞέέσσππαασσεε  ππόόλλεεμμοοςς
γγιιαα  τταα  ΝΝααυυππηηγγεείίαα

ΣΣκκααρρααμμααγγκκάά

Θύελλα αντιδρά-
σεων από τη

δήλωση
Φίλη για τη
γενοκτονία

των
Ποντίων

ΑΑππάάννττηησσηη  σσττηηνν  κκααττάάρρρρεευυ--
σσηη  ττοουυ  ““ΚΚρροοννοουυ””  ηη  σσυυλλλλοογγήή

υυπποογγρρααφφώώνν  γγιιαα  ττοονν
χχααρραακκττηηρριισσμμόό  ττοουυ

Να ξεκαθαρίσει
την υπόθεση της

ελληνικής ναυπηγι-
κής βιομηχανίας
άμεσα φέρεται να

επιδιώκει η κυβέρν-
ηση εξωθώντας την
ιδιοκτησία των ναυ-
πηγείων Σκαραμαγ-

κά σε νέα συμφ-
ωνία ή σε έξοδο.

Προθεσμία έξι ημερών
από Μοσκοβισί για να

κλείσουν τα 
προαπαιτούμενα

ΚΚΕ: Τα ισοδύνα-
μα θα τα

πληρώσει ο λαός

Παραδόθηκε η πλατεία Φιλικής
Εταιρίας στη τσιγγάνικη περιοχή

της συνοικίας του Αη Γιώργη

Σγούρος: Να τελειώσει η
λογική του πελατειακού

κράτους

Σύσκεψη για την
προστασία του Εθνι-

κού Δρυμού
Πάρνηθας
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Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

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

Διεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300
Ασπρόπυργος Αττικής

Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν: 6977410968

Συνδρομές Ετήσιες: 20€ 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR72 0110 2000 0000  

2004 4032 660

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

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

κη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

2-θριάσιο Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2015

Ασπρόπυργος
Λιόσης Αναστάσιος Κ. Ειρήνης 2 & Αγίου

Δημητρίου, 2105580218

Ελευσίνα
Μιχαήλου Αρίστη - Γαβριέλα Α. Δήμητρος 54,

2105549968

Μάνδρα
Γκίνη Γεωργία Π. Στρατηγού Ρόκα Νικολάου

96,2105550309

Αχαρνές
ΒΑΡΔΑ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Δεκελείας 51,

2102448377

Άνω Λιόσια
Παππού Γεωργία Ι. Λεωφόρος Φυλής 186,

2102474995

Χαϊδάρι
Γαλανοπούλου Χριστίνα Κ. Φυλής 1 & Πύλου,

2105320973

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ4,
8, 12, 16, 20, 24, 28.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Κυριως Ηλιοφάνεια

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί απο 10
εως 20 βαθμούς Κελσίου. Υγρασία 47%

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Ερμαίος, Ερμαίας
Ιωαννίκιος, Ιωανίκιος

Ξέσπασε πόλεμος για τα
Ναυπηγεία Σκαραμαγκά

Να ξεκαθαρίσει την υπόθεση της ελληνικής ναυπηγικής βιομηχανίας άμεσα φέρεται να
επιδιώκει η κυβέρνηση εξωθώντας την ιδιοκτησία των ναυπηγείων Σκαραμαγκά σε νέα
συμφωνία ή σε έξοδο.

Υπό την
πίεση και
της Ευρω-

παϊκής Ένωσης το
υπουργείο οικονο-
μικών φέρεται να
αναγνωρίζει πως η
ρύθμιση Βενιζέλου
είναι κατ’ ουσία και
τύπο νεκρή και να
δρομολογεί την διεκ-
δίκηση των 500 εκα-
τομμύριων ευρώ που
έχει ορίσει η ΕΕ ως
παράνομη κρατική
επιδότηση.

Ποσό το οποίο
άλλωστε οδήγησε
στη «λύση Βενιζέ-
λου» ή «στρατιωτική
λύση», που προέβλε-
πε ότι οι νέοι ιδιοκτή-
τες των ναυπηγείων δεν θα καταβάλουν το πρόστιμο προς το ελληνικό Δημόσιο.

Στον αντίποδα προβλεπόταν ότι το ναυπηγείο θα λειτουργεί μόνο για τις ανάγκες του ελληνικού πολεμικού ναυτικού
μέχρι το 2025 (γνωστή υπόθεση των υποβρυχίων), ενώ το 2011 θα είχε ολοκληρωθεί ο διαχωρισμός του εμπορικού
τμήματος, που θα επέστρεφε στο ελληνικό Δημόσιο, και στη συνέχεια θα έβγαινε σε πλειστηριασμό.

Και σε αυτή την εξέλιξη, την απομάκρυνση δηλαδή της Abu Dhabi Mar, η οποία ελέγχει τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά,
φαίνεται πως ποντάρει ο Νίκος Ταβουλάρης ιδιοκτήτης του ομίλου Νεώριο που ελέγχει τα ναυπηγεία Ελευσίνας.

Πρόκειται για την παλιά του πρόταση για δημιουργία ενιαίου ναυπηγικού φορέα με τη συγχώνευση των δυο μονά-
δων (και προφανώς τον ίδιο επικεφαλής). Οι σχέσεις του με την κυβέρνηση κατά ορισμένες πηγές είναι άριστη και
όπως λέγεται είναι ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας πίσω από την τεκμηρίωση της επίθεσης που είχε κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ
στην κυβέρνηση Σαμαρά – Βενιζέλου για την υπόθεση.

Όμως ο Νίκος Ταβουλάρης, κατά άλλες πηγές, είναι «απρόβλεπτος» και θυμίζουν πως υπήρξε προσωπικός φίλος
του Αντώνη Σαμαρά, τον οποίο και είχε στηρίξει κατά την απόσχιση του από τη ΝΔ.

Με δεδομένο πως η ελληνική ναυπηγική και ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία αποτελεί κλάδο κορυφαίου ενδιαφ-
έροντος τόσο για την Ουάσιγκτον όσο και για το Πεκίνο -με την ιδιωτικοποίηση του ΟΛΠ προ των πυλών- αντιλαμβά-
νεται κανείς εύκολα πως πέραν των μικροσυμφερόντων Ταβουλάρη προωθείται και μια διεθνής γεωπολιτική ατζέντα.
Το Πεκίνο θέλει να αποκτήσει τεχνογνωσία και βάση επισκευής πλοίων του στον Πειραιά και η Ουάσιγκτον προγε-
φύρωμα για την αμυντική της βιομηχανία.

Τις εξελίξεις θέτει τώρα σε κίνηση ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος με επιστολή του που σύμφωνα
με πληροφορίες έστειλε προς την Ευρωπαία επίτροπο Ανταγωνισμού Μαργκρέτ Βεστάγκερ, με την οποία εμμέσως
πλην σαφώς αναγνωρίζει την ακύρωση της απόφασης του 2010 για τα ΕΝΑΕ (Σκαραμαγκάς) και την επανεκκίνηση
της υπόθεσης από την απόφαση της ΕΕ του 2008, η οποία διέταζε την καταβολή από πλευράς ναυπηγείων ποσού
ύψους 230 εκατ. ευρώ για παράνομες κρατικές επιδοτήσεις την περίοδο μέχρι το 2001. Το ποσό αυτό έχει υπερδιπ-
λασιαστεί έκτοτε, αναφέρουν παράγοντες της αγοράς, εξηγώντας πως φτάσαμε τώρα στα 500.

Όμως η ιδιοκτησία των ναυπηγείων Σκαραμαγκά και ειδικότερα ο μεγαλομέτοχος και ισχυρός άνδρας του ομίλου,
Ισκαντάρ Σάφα, κάθε άλλο παρά εύκολος αντίπαλος μπορεί να χαρακτηρισθεί. Άλλωστε ήδη έχει προσφύγει όπως
προβλέπεται συμβατικά στη διεθνή διαιτησία, αξιώνοντας από το ελληνικό Δημόσιο ποσό της τάξης του ενός δισ.
ευρώ, ισχυριζόμενος πως το ελληνικό δημόσιο δεν εκπλήρωσε τις δικές του υποχρεώσεις. Η υπόθεση έχει οδηγηθεί
σε αναβολή, αλλά δεν αποκλείεται, όταν τελικά κριθεί, να επιδικάσει στον Σάφα αποζημίωση. Τότε θα χρειαστεί η εκ
νέου συνεννόηση των δυο πλευρών.

Όμως στο μεσοδιάστημα παρόντες θα είναι κατά πάσα βεβαιότητα και οι Κινέζοι, που έχουν βάλει στο μάτι σε πρώτη
φάση τις εκτάσεις και τον εξοπλισμό των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά που φιλοξενούν το ανενεργό -λόγω της ρύθμισης-
εμπορικό τμήμα των ναυπηγείων. Όμως οι Κινέζοι δεν είναι μόνοι τους. Και άλλα ισχυρά συμφέροντα θέλουν να
βάλουν πόδι στην βιομηχανία αυτή, κυρίως δε ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά ναυπηγεία που δεν θέλουν την ανάσταση
του κλάδου στην Ελλάδα. Και παρακολουθούν την υπόθεση από κοντά αναζητώντας άνοιγμα για να συμμετέχουν αν
όχι να ελέγξουν τις εξελίξεις, αναφέρουν διεθνείς παρατηρητές.

Η ανεφάρμοστη συμφωνία
Το σημερινό status quo που φέρεται να ανατρέπει τώρα η κυβέρνηση προήλθε το 2010 έπειτα από διαπραγμα-

τεύσεις ΕΕ – Ελλάδας και προέβλεπε ότι οι νέοι ιδιοκτήτες των Ναυπηγείων (βλ. Σάφα) δεν θα καταβάλουν το πρό-
στιμο στο Δημόσιο, το ναυπηγείο θα λειτουργεί μόνο για τις ανάγκες του Πολεμικού Ναυτικού έως το 2025 και το 2011
θα είχε ολοκληρωθεί ο διαχωρισμός του εμπορικού τμήματος που θα επέστρεφε στο ελληνικό Δημόσιο με σκοπό να
ιδιωτικοποιηθεί. Επειδή το τελευταίο τμήμα της συμφωνίας ουδέποτε εφαρμόστηκε, η ΕΕ από την αρχή του έτους έχει
ειδοποιήσει την κυβέρνηση ότι κινδυνεύει με πρόσθετο πρόστιμο.

Αν ο Σάφα βρεθεί αντιμέτωπος με την επιστροφή των επιδοτήσεων και με μια αρνητική απόφαση της διαιτησίας,
θεωρείται σίγουρο πως θα αποχωρήσει.

Όμως εάν επιτύχει στη διαιτησία θα μπορεί να διαπραγματευτεί την παραμονή του, συμψηφίζοντας κατά πάσα
βεβαιότητα την επιστροφή των επιδοτήσεων με τις απαιτήσεις του και έχοντας την ευχέρεια να αποφασίσει αν θα
συζητήσει με τρίτους, π.χ., την Cosco. Όμως τότε η υπόθεση θα έχει ξεκαθαρίσει και τα ναυπηγεία θα μπορούν να λει-
τουργήσουν χωρίς περιορισμό από την Κομισιόν.

Αυτή είναι και η χειρότερη εξέλιξη για Ταβουλάρη. Νωρίτερα υπήρξαν προσεγγίσεις των δυο πλευρών, λένε στην
αγορά, αλλά μετά το καλοκαίρι σταμάτησαν λόγω και της ευρύτερης πολιτικοοικονομικής συγκυρίας.
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Απάντηση στην κατάρρευση του
“Κρονου” η συλλογή υπογραφών για

τον χαρακτηρισμό του

Αξιόλογη πρωτοβου-
λία ομάδας κατοίκων
της Ελευσίνας η

συγκέντρωση υπογραφών
για την εκ νέου υποβολή
αίτησης χαρακτηρισμού ολόκ-
ληρου του χωρου του
ΚΡΟΝΟΥ ως διατηρητέου –
ιστορικού τόπου. Καλούν
τους κατοίκους να στηρίξουν
αυτή την προσπάθεια. Η
αίτηση βρίσκεται στο ΚΕΠ
Ελευσίνας και μπορεί όποιος
θέλει να πάει να την υπογράψει και να βεβαιωθεί το γνήσιο της υπογραφής του.

Παρακάτω η ανακοίνωση της πρωτοβουλίας:
“ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΡΟΝΟ στο ΚΕΠ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Από το 2008, όταν κάτοικοι Ελευσίνας κατέθεσαν αίτηση στην Εφορεία Νεωτέρων

Μνημείων για τον χαρακτηρισμό ολόκληρου του συγκροτήματος του ΚΡΟΝΟΥ ως διατ-
ηρητέου μνημείου – ιστορικού τόπου, δεν έχει γίνει τίποτα.

Στο μεταξύ ο ΚΡΟΝΟΣ καταρρέει και λεηλατείται.
Υποβάλλουμε ξανά όλον τον φάκελο, απαιτώντας τον χαρακτηρισμό του συγκροτή-

ματος και του περιβάλλοντος χώρου του ΚΡΟΝΟΥ ως ιστορικού τόπου – διατηρητέου
Μνημείου.

Από σήμερα 29/10/2015, η αίτηση βρίσκεται στο ΚΕΠ Ελευσίνας και θα παραμείνει
εκεί για 10 ημέρες.

Όποιος θέλει και πιστεύει ότι αξίζει όλοι μαζί να προσπαθήσουμε να σώσουμε το
ωραιότερο βιομηχανικό συγκρότημα της πόλης μας και ένα από τα μοναδικά στην
Ευρώπη, μπορεί να πάει στο ΚΕΠ και να υπογράψει.

Ζητήστε το κείμενο από την Προϊσταμένη του ΚΕΠ.
Οι προηγούμενες αιτήσεις και το αιτιολογικό/επιχειρήματα για την αναγνώριση του

ΚΡΟΝΟΥ ως βιομηχανικού μνημείου επισυνάπτονται στην αίτηση.”

Μπαλάφας: Σε εξέλιξη η καταγραφή των
ζημιών από την πρόσφατη κακοκαιρία

Ουφυπουργός Εσωτερ-
ικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης Γιάν-

νης Μπαλάφας, απαντώντας σε
επίκαιρες ερωτήσεις των βου-
λευτών του ΚΚΕ Χρήστου
Κατσώτη και του ΠΑΣΟΚ Γιάννη
Κουτσούκου σημείωσε πως θα
ολοκληρωθούν άμεσα οι
αυτοψίες και θα προχωρήσουν
οι αποζημιώσεις.

Σε εξέλιξη βρίσκονται η κατα-
γραφή και αποτίμηση των
ζημιών από τις πρόσφατες βροχοπτώσεις σε Αττική, Ύδρα και Ηλεία και αναμένεται
Κοινή Υπουργική Απόφαση για την αποκατάσταση των ζημιών και τη λήψη των σχε-
τικών πιστώσεων στους πληγέντες.

Αυτό τόνισε ο υφυπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Γιάννης
Μπαλάφας, απαντώντας σε επίκαιρες ερωτήσεις των βουλευτών του ΚΚΕ Χρήστου
Κατσώτη και του ΠΑΣΟΚ Γιάννη Κουτσούκου.

Ο κ. Μπαλάφας ανέφερε ότι οι Δήμοι Αχαρνών, Αγίων Αναργύρων-Καματερού, Χαϊ-
δαρίου, Φυλής και Ύδρας κηρύχτηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και σήμερα υπε-
γράφησαν οι αποφάσεις για την επιχορήγηση από 90.000 ευρώ για τους δύο πρώτους
και 60.000 ευρώ για τον τελευταίο.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του υφυπουργού, «για την αντιπλημμυρική θωράκιση
έχουν ενταχθεί και εκτελούνται ή έχουν προγραμματισθεί να εκτελεσθούν από υπηρ-
εσίες της Περιφέρειας Αττικής και από δήμους έργα συνολικού ύψους 34 εκατ. ευρώ,
από πόρους ΕΣΠΑ έργα 218 εκατ. και από τη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματι-
σμού της Περιφέρειας άλλα 154 εκατ. ευρώ». 

Ιδιαίτερα για τα μεγάλης κλίμακας έργα υπάρχουν και τρέχουν τρεις διαγωνισμοί, για
μελέτες οριοθέτησης της κοίτης του Κηφισού, για επικαιροποίηση των μελετών διευθέτ-
ησης του ρέματος της Εσχατιάς, καθώς και για το ρέμα Αχαρνών.

Απαντώντας στον κ. Κουτσούκο για τις καταστροφές από τις έντονες βροχοπτώσεις
στην Ηλεία την 21η Οκτωβρίου, ο κ. Μπαλάφας σημείωσε ότι συνολικά οι δήμοι της περ-
ιοχής για το 2015 έχουν χρηματοδοτηθεί με 816.550 ευρώ για προστατευτικά έργα και
επενδύσεις στους τομείς των έργων, ενώ το ΥΠΕΣΔΑ, αντιδρώντας άμεσα, εκταμίευσε
150.000 ευρώ για έκτακτες καταστάσεις φυσικών καταστροφών.

Άμεσα θα ολοκληρωθούν οι αυτοψίες σε κτίρια που διενεργεί το υπουργείο Υπο-
δομών Μεταφορών και Δικτύων, ενώ το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
έχει ήδη προχωρήσει σε αποτίμηση των ζημιών και ξεκίνησαν να υποβάλλονται οι
δηλώσεις από τους παραγωγούς σε μια προσπάθεια ταχύτατης αποζημίωσης τους.

Ανακοίνωση σχετικά με δημοσιοποίηση στοιχείων
ταυτότητας και φωτογραφίας 27χρονης αλλοδαπής

υπηκόου Ιρακ,που βρέθηκε θανάσιμα τραυματι-
σμένη,εντός άλσους στο Αιγάλεω

Δίνεται στη δημοσιότητα,
κατόπιν σχετικής Διάταξ-
ης της Εισαγγελίας Πρω-

τοδικών Αθηνών, η φωτογραφία
γυναίκας, η οποία βρέθηκε θανάσι-
μα τραυματισμένη, πρωινές ώρες
της 1-7-2012, εντός του άλσους
Μπαρουτάδικο στο Αιγάλεω.

Συγκεκριμένα πρόκειται για την
(επ) HAWERI (ον) LAYLA του
GORMES που γεννήθηκε το 1985
στο Ιράκ.

Από την έρευνα που διενήργησε
το Τμήμα Δίωξης Εγκλημάτων
κατά Ζωής και Προσωπικής Ελε-
υθερίας της Διεύθυνσης Ασφάλει-
ας Αττικής, προς εξακρίβωση των
συνθηκών τέλεσης του εγκλήματος
καθώς και των στοιχείων ταυτότ-
ητας του δράστη, δεν κατέστη
μέχρι στιγμής δυνατή η διαλεύκαν-
ση του.

Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση,
σύμφωνα με τη σχετική Εισαγγελι-
κή Διάταξη, αποσκοπεί στην παρ-
οχή πληροφοριών σχετικά με το
θύμα, τον υπαίτιο και τις λοιπές
τοπικές-χρονικές-ιστορικές περι-
στάσεις τέλεσης της πράξης της
ανθρωποκτονίας με πρόθεση.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακα-
λούνται οι πολίτες να επικοινω-
νούν με τους τηλεφωνικούς αριθ-
μούς 210-6476228, 210-6476229,
210-6476232 του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας και
210-6411111 της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, για την παροχή οποιασδήποτε σχετι-
κής πληροφορίας.

Σημειώνεται ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας.

Θύελλα αντιδράσεων από τη δήλωση
Φίλη για τη γενοκτονία των Ποντίων

«Λάδι στη φωτιά» έριξε ο
υπουργός Παιδείας,
Νίκος Φίλης, με τη

δήλωσή του ότι η σφαγή των
Ποντίων δεν ήταν γενοκτονία,
με την επιστημονική έννοια του
όρου.

Η δήλωση αυτή προκάλεσε
σφοδρές αντιδράσεις από τα
κόμματα της αντιπολίτευσης, με
το υπουργείο Παιδείας ωστόσο
να υπογραμμίζει ότι πρόκειται
για «ήδη εκπεφρασμένη, προ-
σωπική άποψη του κ. Φίλη,
που δεν αμφισβητεί την επίσημη θέση της Ελλάδας». 

Αποστάσεις από τις δηλώσεις του υπουργού Παιδείας για τη γενοκτονία των Ποντίων
πήρε ο πρόεδρος της Βουλής Νίκος Βούτσης, χαρακτηρίζοντας προσωπικές τις από-
ψεις του Νίκου Φίλη.

«Ο καθένας έχει τις προσωπικές και πολιτικές απόψεις του και γι΄ αυτές κρίνεται» είπε
ο κ. Βούτσης μιλώντας σε κοινοβουλευτικού συντάκτες, ξεκαθαρίζοντας μάλιστα ότι «η
Βουλή έχει πάρει θεσμικά τις αποφάσεις της». 

«Αδίστακτη πρόκληση στην εθνική μνήμη, αλλά και στις αποφάσεις της Βουλής των
Ελλήνων συνιστούν οι δηλώσεις του υπουργού Παιδείας κ. Νίκου Φίλη που αμφι-
σβητούν τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου» δήλωσε ο πρόεδρος της ΝΔ, Βαγ-
γέλης Μεϊμαράκης, σημειώνοντας πως:

Ιδεοληψίες και προσωπικές εμμονές δεν μπορεί να ανατρέπουν την Ελληνική Ιστορία.
Ο πρωθυπουργός οφείλει να πάρει έμπρακτα θέση απέναντι στο διολίσθημα Φίλη. 

Από την πλευρά του, ο υποψήφιος πρόεδρος της ΝΔ, Απόστολος Τζιτζικώστας, ζήτ-
ησε την παραίτηση του υπουργού Παιδείας, τονίζοντας:

Κύριε Φίλη παραιτηθείτε. Κύριε Τσίπρα διώξτε τον. Όταν ο θλιβερός κ. Φίλης αντιλ-
ηφθεί τους αγώνες που δόθηκαν για να αναγνωριστεί η Γενοκτονία των Ελλήνων του
Πόντου ίσως να ξεπεράσει τις εθνικά επικίνδυνες ιδεοληψίες του.

«Εάν ο κ. Τσίπρας δεν ζητήσει την παραίτηση του κ. Φίλη σήμερα, θα έχει νομιμο-
ποιήσει την αμφισβήτηση της Γενοκτονίας» έγραψε ο υποψήφιος πρόεδρος της ΝΔ,
Άδωνις Γεωργιάδης, στον λογαριασμό του στο Twitter.
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Εντός Νοεμβρίου το νομοσχέδιο για την
υγειονομική κάλυψη των ανασφάλιστων

Εντός του Νοεμβρίου
αναμένεται να κατατεθ-
εί από το υπουργείο

Υγείας το νομοσχέδιο για την
καθολική υγειονομική κάλυψη
του πληθυσμού και τη στήριξη
του δημόσιου συστήματος
Υγείας.

Τους βασικούς άξονες του
νομοσχεδίου αποφάσισε το
Κυβερνητικό Συμβούλιο Κοινω-
νικής Πολιτικής, που συνεδρία-
σε νωρίτερα υπό τον Γιάννη
Δραγασάκη.

Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο υλοποιεί μία σημαντική δέσμευση της
κυβέρνησης, καθώς διευκολύνει την πρόσβαση των ανασφάλιστων στις δημόσιες δομές
Υγείας και διασφαλίζει την ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη.

Παράλληλα, με αυτό, εισάγονται ρυθμίσεις που ενισχύουν το δημόσιο σύστημα
Υγείας, βελτιώνοντας συνολικά τη διαφάνεια, την αποτελεσματικότητα και την αποδο-
τικότητά του.

Δρίτσας: Καλεί σε συνάντηση την ΠΝΟ
το πρωί της Τετάρτης

«Θεωρώ ιδιαίτερα αρν-
ητική τηεξέλιξη» αναφ-
έρει σε επιστολή που

απέστειλε ο υπουργός Ναυ-
τιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
Θοδωρής Δρίτσας στον γενικό
γραμματέα της Πανελλήνιας
Ναυτικής Ομοσπονδίας Γιάννη
Χαλά και στα μέλη της
διοίκησής της, μετά την εξαγ-
γελία συνέχισης της απεργίας
της.

«Μια νέα 48ωρη απεργία και
μάλιστα χωρίς καμία εξαίρεση»
συνεχίζει ο υπουργός «δυσκολεύει πάρα πολύ τα οξύτατα προβλήματα που έτσι και
αλλιώς αντιμετωπίζουν όλα τα νησιά, αλλά και χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες.

» Γνωρίζετε ότι η κυβέρνηση κατανοεί τη σοβαρότητα και την κρισιμότητα των αιτ-
ημάτων, αλλά σ’ αυτή τη συγκυρία πιστεύω ότι πρέπει να εκτιμηθεί ιδιαίτερα το γεγονός
ότι η σημερινή κυβέρνηση επιδιώκει θετικούς σχεδιασμούς και θετικές λύσεις μέσα σε
ένα άκρως ασφυκτικό και αρνητικό πλαίσιο.

» Η ανάγκη συνεννόησης χωρίς υποστολή των διεκδικήσεων είναι περισσότερο αναγ-
καία από ποτέ άλλοτε. Υπάρχουν ανοικτά περιθώρια διαλόγου, που μπορούν να οδηγή-
σουν σε θετικές λύσεις» υπογραμμίζει.

Ο Θοδωρής Δρίτσας αναφέρει ακόμη ότι «τόσο στη χθεσινή συνάντηση με το προε-
δρείο της Ομοσπονδίας σας και των άλλων Οργανώσεων, όσο και στο δελτίο Τύπου
που εκδόθηκε στη συνέχεια, έδωσα διαβεβαιώσεις ότι 'η κυβέρνηση μελετά με σοβαρ-
ότητα και προσοχή όλα τα ζητήματα, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα δεδομένα και τις
θέσεις των Σωματείων'.

» Ειδικότερα επεσήμανα, ότι:
Για το ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό και την αυτοτέλεια του ΝΑΤ και του ΚΕΑΝ, η

συζήτηση είναι ακόμα ανοικτή και παρά τις δυσκολίες αξιολογούνται όλες οι ιδιαιτερότ-
ητες του ναυτικού επαγγέλματος και του ΝΑΤ.

Για το ζήτημα της ρύθμισης των συνθέσεων των πληρωμάτων της ακτοπλοΐας, δήλω-
σα πως έχουν ήδη γίνει πολύ σημαντικά βήματα και ο δρόμος είναι ανοικτός για μια
λύση που θα ικανοποιεί σε μεγάλο βαθμό ή και σε απόλυτο τους ναυτικούς.

Για το ζήτημα της ναυτικής εργασίας, του ΓΕΝΕ, αλλά και του Οίκου Ναύτου και της
ναυτικής εκπαίδευσης, όπως και πολλά άλλα, υπάρχουν ήδη δρομολογημένες πρωτο-
βουλίες με βάσιμες προσδοκίες ότι σε συνεργασία με τα Σωματεία και την ΠΝΟ, θα
οδηγηθούμε σε ικανοποιητικές λύσεις. Το ίδιο ισχύει και για τα προβλήματα του κλάδου
των πλοηγών. Λαμβάνοντας υπόψη σας όλα τα παραπάνω και την κρισιμότητα των
στιγμών, σας καλώ να επανεξετάσετε την απόφασή σας δίνοντας τον αναγκαίο χρόνο,
για την ολοκλήρωση των προσπαθειών που σχετίζονται με τα αιτήματά σας», τονίζει και
καταλήγει : «Είμαι στη διάθεσή σας, για νέα συνάντηση στο υπουργείο,  (Τετάρτη 4/11)
στις 10 το πρωί».

Ένταση στη Μυτιλήνη: Χιλιάδες πρόσφυγες
θέλουν να μεταφερθούν στην Αθήνα

Οι μετανάστες φωνάζουν «Αθήνα»
απαιτώντας να μεταφερθούν το
συντομότερο στην πρωτεύουσα

Ένταση επικρατεί την Τρίτη στο λιμάνι της
Μυτιλήνης, καθώς χιλιάδες πρόσφυγες έχουν
εγκλωβιστεί στο νησί λόγω της απεργίας της
Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας.
Σημειώνεται ότι η ΠΝΟ αποφάσισε να συνεχι-
στεί η απεργία και το επόμενο 48ωρο. Οι
μετανάστες φωνάζουν «Αθήνα» απαιτώντας
να μεταφερθούν το συντομότερο στην πρω-
τεύουσα. 

Ο δήμαρχος Λέσβου Σπύρος Γαληνός απευθύνει έκκληση για τη διατήρηση δρομο-
λογίων που θα μεταφέρουν μετανάστες και πρόσφυγες.

Στο μεταξύ, τριήμερο πένθος «στη μνήμη των θυμάτων του ειδεχθούς και αποτρό-
παιου εγκλήματος που συντελείται καθημερινά» κηρύσσει ο Δήμος Λέσβου. 

Όπως σημειώνεται σε σχετική σημερινή ανακοίνωση του Δήμου Λέσβου «με αυτή την
άκρως συμβολική κίνηση, θέλουμε να δείξουμε σε όλο το κόσμο ότι, ανεξαρτήτως θρη-
σκεύματος και καταγωγής, στεκόμαστε όλοι ενωμένοι ενάντια στους εγκληματίες που
στέλνουν καθημερινά στο θάνατο μητέρες και μικρά παιδιά. Ας ενώσουμε τις δυνάμεις
μας σε μια σιωπηλή συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά των σύγχρονων δουλεμπόρων-
εγκληματιών και υπέρ της επέμβασης για την πάταξη της δολοφονικής δράσης τους».

Μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2016 παρατείνε-
ται η θητεία των επικουρικών γιατρών

Την παράταση της
θητείας των επικουρ-
ικών γιατρών καθώς

και του λοιπού επικουρικού
προσωπικού μέχρι τον Σεπτέμ-
βριο του 2016 αποφάσισε το
υπουργείο Υγείας.

Η θητεία των εργαζόμενων
λήγει στις 31.12.2015 και θα
παραταθεί μέχρι 30.09.2016.  

Παράλληλα, είναι σε εξέλιξη η
διαδικασία διορισμού επιπλέον
550 επικουρικών γιατρών τις
επόμενες μέρες με βάση τις
προτεραιότητες των νοσοκομείων και των ΥΠΕ ενώ διερευνάται η δυνατότητα κάλυψης
άλλων 585 θέσεων επικουρικού μη ιατρικού προσωπικού. 

Επίσης, έχουν ήδη προκηρυχθεί 985 θέσεις μόνιμου προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ ενώ
θα ακολουθήσει δεύτερη δέσμη 2.440 προσλήψεων οι οποίες θα αφορούν θέσεις όλων
των ειδικοτήτων (γιατροί, νοσηλευτές, και λοιπό παραϊατρικό και διοικητικό προσωπικό).

Στόχος του υπουργείου Υγείας είναι η διασφάλιση της λειτουργικής σταθεροποίησης
του ΕΣΥ και η στήριξη της δημόσιας περίθαλψης που για την κυβέρνηση αποτελεί πολι-
τική προτεραιότητα.

Ξεκινούν τα τμήματα εκμάθησης
κιθάρας στο ΠΑΚΠΠΑ

Το Ν.Π.Δ.Δ Π.Α.Κ.Π.Π.Α του Δήμου Ελευσίνας ανακοινώνει ότι η διδασκαλία του
μαθήματος της κιθάρας για τα νέα τμήματα ξεκινά στις 9 Νοεμβρίου. Καλούνται
όσοι έχουν κάνει προεγγραφή καθώς και νέοι ενδιαφερόμενοι να προσέλθουν

για την εγγραφή τους στο κτήριο του Πολιτιστικού Κέντρου Π.Α.Κ.Π.Π.Α., Κίμωνος και
Παγκάλου 11, 2ος όροφος, στην Κα Μίληση Καλή και Κα Μπακλαβά Σοφία. Τηλ. επι-
κοινωνίας: 2105565613-14 και ώρες 09.00-16.00μμ. καθημερινά. 

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

''Στης Προσφυγιάς την Αύρα μένω 
κι ανασαίνω...''

Το Τμήμα Πολιτισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. του Δήμου Ελευσίνας παρου-
σιάζει το Σάββατο 14  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ στις 19.00 μ.μ.  την πρώτη δισκογραφική
δουλειά του Παναγιώτη Σδούκου  με τίτλο ΄΄ΣΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΑΣ ΤΗΝ ΑΥΡΑ΄΄ -

Παραδοσιακά Τραγούδια απ΄όλη την Ελλάδα  με μικρασιατικές & ανατολίτικες επιρροές.
Μια δουλειά  ''πόνημα'',  που  ο νέος δημιουργός επιθυμεί να μοιραστεί μαζί σας.  

Για το λόγο αυτό σας προσκαλούμε  να τον  τιμήσετε  με την παρουσία σας. Μαζί
του οι μουσικοί του συγκροτήματος ''ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΕΡΓΙΑΝΙ''.    

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα διαλέξεων ΠΑΚΠΠΑ (ισόγειο)
Κίμωνος 10 & Παγκάλου - ΕΛΕΥΣΙΝΑ ( Έναντι Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου).

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
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Επιχορήγηση σε Αχαρνές και Καματε-
ρό για τις πλημμύρες. Κατάσταση
έκτακτης ανάγκης και για τη Φυλή

Την Κοινή Υπουργική
Απόφαση που θα θέτει
τις προυποθέσεις για

την αποκατάσταση των ζημιών
και τη λήψη των σχετικών
πιστώσεων στις πληγείσες
περιοχές περιμένουν οι δήμοι
Αχαρνών και Αγίων Αναργύρων
– Καματερού. Σε κατάσταση
εκτάκτης ανάγκης κηρύχθηκε
και ο δήμος Φυλής.

Από 90.000 ευρώ επιχορήγ-
ηση σε Αχαρνές και Καματερό
για τις καταστροφές που υπέ-
στησαν από τις πλημμύρες, υπέγραψε σήμερα το αρμόδιο υπουργείο.

Όπως τόνισε ο υφυπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Γιάννης
Μπαλάφας ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη τρεις διαγωνισμοί για μελέτες οριοθέτησης της
κοίτης του Κηφισού, για επικαιροποίηση των μελετών διευθέτησης του ρέματος της
Εσχατιάς καθώς και για το ρέμα Αχαρνών.

Στο μεταξύ, σε κάτασταση έκτακτης ανάγκης, σε σχέση με τις πρόσφατες πλημμύρες,
κηρύχθηκε και ο δήμος Φυλής και ήδη αναμένεται να προχωρήσουν οι σχετικές διαδι-
κασίες.

Αγιασμός για το Δημοτικό Ωδείο Αχαρνών.Νέα
τμήματα στα προγράμματα της ΔΗΚΕΑ

Μια νέα σεζόν άνοιξε
επισήμως, με την
τέλεση του αγιασμού,

για το Δημοτικό Ωδείο Αχαρνών
το οποίο -φέτος- θα λειτουργεί
στον ανακαινισμένο χώρο του.

Κρατώντας άσσους στο
μανίκι της, η πρόεδρος της
ΔΗΚΕΑ Μαρία Ναυροζίδου,
πέρα από τις κλασικές ευχές για
«καλή χρονιά»  έδωσε «ειδή-
σεις» καθώς αναφέρθηκε σε
νέες δομές και τμήματα που θα
προστεθούν στο πρόγραμμα της Κοινωφελούς Επιχείρησης. Μίλησε, επίσης, για και-
νοτόμες ιδέες, ενώ δεν παρέλειψε ν΄αναφερθεί  στην άριστη συνεργασία που υπάρχει
με τη διευθύντρια του Δημοτικού Ωδείου κ. Κοχλιού και τους καθηγητές.

«Αυτή η συνεργασία δίνει τη δυνατότητα να φτάσουμε στο στόχο μας: να γίνει το
Δημοτικό Ωδείο σημείο αναφοράς όχι μόνο στα πλαίσια του Δήμου μας, αλλά και στην
ευρύτερη περιοχή» δήλωσε.

Στην τέλεση της ακολουθίας του αγιασμού παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος της ΔΗ.Φ.Α.
Γιώργος Δασκαλάκης Γιώργος και το μέλος του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Α. Χρήστος Καρνάτσος.

Πάτρα: Αστεγος βρέθηκε νεκρός στο
νοσοκομείο «Αγιος Ανδρέας»

Νεκρός βρέθηκε ένας 45χρονος άστεγος άνδρας σε υπόγειο χώρο, δίπλα από
το μηχανοστάσιο, του νοσοκο-
μείου «Αγιος Ανδρέας» της Πάτρ-

ας. 
Ο 45χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες,

καταγόταν από κοινότητα της Ηλείας και τα
τελευταίο καιρό βρισκόταν στην Πάτρα. Το
βράδυ της Κυριακής αναζήτησε στέγη σε
χώρους του νοσοκομείου και περίπου στις
5.00 τα ξημερώματα της Δευτέρας, βρέθηκε
νεκρός.

Τα αίτια του θανάτου του 45χρονου αναμένεται να γίνουν από το πόρισμα της ιατρο-
δικαστικής εξέτασης.

Αστεγοι της πόλης αναζητούν προσωρινή στέγη σε διάφορα σημεία του νοσοκομείου
«Άγιος Ανδρέας». Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Σωματείου των Εργαζομένων, Κώστα
Πετρόπουλο, άστεγοι προσπαθούν κατά καιρούς να βρουν μια ζεστή γωνιά για να κοιμ-
ηθούν, αναζητώντας φορεία που υπάρχουν σε διάφορα σημεία του νοσοκομείου.

Όσον αφορά στους αστέγους της Πάτρας, ο πρόεδρος του Κοινωνικού Οργανισμού
του δήμου, Θεόδωρος Τουλγαρίδης δήλωσε ότι ο οργανισμός φιλοξενεί κατά περιόδους
περίπου 25 άτομα σε συνεργαζόμενο ξενοδοχείο και τα ενισχύει μέσω κάποιων επιδο-
μάτων που δικαιούνται.

Η Πάτρα συμμετέχει στο πρόγραμμα «Στέγαση Επανένταξη» του Εθνικού Ινστιτούτου
Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού, ενώ ο δήμος περιμένει την ένταξη περίπου 40
ατόμων. Όμως, σύμφωνα με τα στοιχεία του Κοινωνικού Οργανισμού, οι άστεγοι στην
Πάτρα ξεπερνούν τους 80.

Παραδόθηκε η πλατεία Φιλικής Εται-
ρίας στη τσιγγάνικη περιοχή της

συνοικίας του Αη Γιώργη

Στην καρδιά της τσιγγά-
νικης περιοχής στη
συνοικία του Άη Γιώργη

εγκαινιάστηκε σήμερα από τη
δημοτική αρχή Φυλής, η πλα-
τεία Φιλικής Εταιρίας.. Ο χώρος
περιλαμβάνει, εκτός από την
πλατεία, ένα μικρό γήπεδο
ποδοσφαίρου καθώς και παιδι-
κή χαρά και σήμερα, κατά την
τελετή των εγκαινίων, υπεγρά-
φη και το πρωτόκολλο παράδο-
σης από την Τεχνική Υπηρεσία,
παρουσία του αντιδημάρχου
Θανάση Σχίζα.

Μιλώντας σε συγκεντρωμέ-
νους τσιγγάνους, κατοίκους της
περιοχής, ο δήμαρχος Χρήστος
Παππούς τόνισε ότι η δημοτική
αρχή παραδίδει μια νέα πλατεία
στη συνοικία, τους προέτρεψε
να διατηρήσουν το χώρο καθα-
ρό και όπως το παρέλαβαν ενώ
έκοψε μαζί τα παιδιά την κορδέ-
λα, «για να θυμάστε μετά από
χρόνια, ότι το κάναμε μαζί»
όπως ανέφερε.

Εμμένει στην παραχώρηση ιδιωτικής
έκτασης στη Δραπετσώνα η κυβέρνηση

Ειδικά για την
Εθνική Τρά-
πεζα η έκτα-

ση έχει αποτιμηθεί
προς 100 εκατ. ευρώ
στα βιβλία της και η
ανατροπή αυτή απο-
τελεί επιπλέον αγκάθι
στον δρόμο της ανα-
κεφαλα ιοπο ίησής
της.

Εμμένει, παρά τις
αντιδράσεις στην
παραχώρηση –ιδιωτι-
κής- έκτασης στη
Δραπετσώνα το υπο-
υργείο Περιβάλλον-
τος. «Η κυβέρνηση
θα τηρήσει τις
δεσμεύσεις της για την παραχώρηση της έκτασης των "Λιπασμάτων" στον Δήμο Κερα-
τσινίου-Δραπετσώνας προκειμένου να έχουν οι κάτοικοι της περιοχής μια ανάσα
πρασίνου, αναψυχής και άθλησης και για να ανοίξει το μέτωπο της πόλης προς τη
θάλασσα», αναφέρουν κυβερνητικοί κύκλοι.

Υπογραμμίζουν ότι για χρόνια εγκαταλελειμμένα από τις εκάστοτε κυβερνήσεις, το
Κερατσίνι και η Δραπετσώνα δικαιούνται αναβαθμισμένη ποιότητα ζωής, προσθέτοντας
ότι «η κυβέρνηση μας έχει δεσμευτεί να τη διασφαλίσει, όπως ακριβώς έχει σε προτερ-
αιότητα τη στήριξη όλων των υποβαθμισμένων περιοχών της χώρας».

Οι ίδιοι κύκλοι επισημαίνουν ότι στη σύμβαση παραχώρησης του ΟΛΠ έχει αποδε-
σμευθεί η συγκεκριμένη έκταση των "Λιπασμάτων" της Δραπετσώνας.

Σύμφωνα με Τα Νέα, σε διάταξη του νομοσχεδίου για τα προαπαιτούμενα ριζικά ο
χαρακτήρας της έκτασης των 650 στρεμμάτων στα πρώην Λιπάσματα Δραπετσώνας,
προκειμένου η περιοχή να πάρει τον δρόμο της ανάπλασης. Ωστόσο, η έκταση δεν ανή-
κει κατά πλειοψηφία στο Δημόσιο -όπως η παράκτια ζώνη της Δραπετσώνας που ανήκε
στον ΟΛΠ και εξαιρέθηκε από την ιδιωτικοποίηση του λιμανιού- αλλά σε ιδιώτες, δηλα-
δή την Εθνική Τράπεζα (254 στρ.), τη γαλλική Lafarge (117 στρ.) και την Aegean Oil του
ομίλου Μελισσανίδη (82 στρ.), για τους οποίους δεν προβλέπεται κάποιου είδους αποζ-
ημίωση. Ειδικά για την Εθνική Τράπεζα η έκταση έχει αποτιμηθεί προς 100 εκατ. ευρώ
στα βιβλία της και η ανατροπή αυτή αποτελεί επιπλέον αγκάθι στον δρόμο της ανακεφ-
αλαιοποίησής της. 

Η επίμαχη ρύθμιση αλλάζει τις χρήσεις γης και από βιομηχανικές τις μετατρέπει σε
πρασίνου, αναψυχής, πολιτισμού και εκπαίδευσης, αφετέρου γιατί μειώνει δραστικά,
από 0,6% σε 0,15%, τους συντελεστές δόμησης.

Σύμφωνα πάντα με την εφημερίδα, ο όμιλος Lafarge. έχει ενημερώσει για το θέμα τη
γαλλική πρεσβεία που μετέφερε ήδη τη δυσαρέσκειά της στην ελληνική κυβέρνηση.
Παράλληλα ο όμιλος Lafarge έκανε παρέμβαση στη γαλλική κυβέρνηση, με πρόθεση το
ζήτημα να φτάσει ακόμη και στο επίπεδο του γραφείου του προέδρου Ολαντ.
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Μητσοτάκης: Δώσαμε γήπεδο στην
Αριστερά να παίξει μόνη της μπάλα

Για την ανάγκη επαναπρ-
οσδιορισμού των
βασικών ιδεών της

Νέας Δημοκρατίας μίλησε από
την Κατερίνη ο υποψήφιος
πρόεδρος του κινήματος Κυριά-
κος Μητσοτάκης.

Σύμφωνα με τον κ. Μητσο-
τάκη:

Δώσαμε γήπεδο στην Αρι-
στερά να παίξει μπάλα μόνης
της τα τελευταία χρόνια και
ήρθε η ώρα να πληρώσουμε το
λογαριασμό. Γι' αυτό πρέπει να μιλήσουμε για τις βασικές ιδέες της Νέας Δημοκρατίας.

Ο υποψήφιος πρόεδρος της ΝΔ, ανέφερε ότι η ανάπτυξη και οι επενδύσεις πρέπει να
είναι πρώτη προτεραιότητα και πως όταν τον ρωτούν για το πρόγραμμά του απαντά με
τρεις λέξεις: δουλειές, δουλειές, δουλειές.

«Δεν μπορούμε να προσελκύσουμε περισσότερες επενδύσεις γιατί δεν υπάρχει η
απαραίτητη εμπιστοσύνη των επενδυτών στο πολιτικό σύστημα», επισήμανε ο κ.
Μητσοτάκης και εξήγησε ότι αυτό το Μνημόνιο δεν μπορεί να εφαρμοστεί γιατί ο κ.
Τσίπρας έχει επιλέξει ως μοναδική του πολιτική την υπερφορολόγηση της μεσαίας
τάξης, των αγροτών, του επιχειρηματία, του μικρομεσαίου.

Παράλλληλα κατηγόρησε τον πρωθυπουργό για μεγάλη πολιτική εξαπάτηση υπενθ-
υμίζοντας ότι ο Αλέξης Τσίπρας υποσχέθηκε τον Ιανουάριο του 2015 ότι θα σκίσει τα
Μνημόνια, ότι θα δώσει 13η σύνταξη, ότι θα καταργήσει τον ΕΝΦΙΑ, και τελικά «ζήσαμε
τον τραγέλαφο αυτής της διαπραγμάτευσης που έφτασε τη χώρα στα όρια».

Ο ίδιος, επίσης, υπογράμμισε ότι «είναι εχθρός του ηλικιακού ρατσισμού, αλλά
πιστεύει ότι χρέος της γενιάς του είναι να αρθρώσουμε έναν διαφορετικό πολιτικό λόγο,
ο οποίος θα μας διακρίνει από το ΣΥΡΙΖΑ στο επίπεδο της πολιτικής ποιότητας» και
σημείωσε ότι πιστεύει ακράδαντα ότι είναι ο πιο κατάλληλος ώστε να κάνει τη Νέα Δημο-
κρατία από ένα συρρικνωμένο κόμμα, μια μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη».

Τέλος, αναφέρθηκε για ακόμη μια φορά στην ανάγκη να γίνει μια δημόσια συζήτηση,
είτε στην τηλεόραση, είτε στην κεντρική επιτροπή του κόμματος, είτε στη κοινοβουλευ-
τική ομάδα και ξεκαθάρισε επίσης ότι στη περίπτωση που δεν τον επιλέξουν οι πολίτες
για επόμενο Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, θα υπηρετήσει τον επόμενο Πρόεδρο ως
απλός στρατιώτης.

Έκκληση του δημάρχου Λέσβου στην ΠΝΟ για
μεταφορά προσφύγων παρά την απεργία

Λόγω της συνεχιζόμενης απεργίας της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας,
περισσότεροι από 7.000 μετανάστες και πρόσφυγες εκτιμάται από την
αστυνομία ότι παρέμειναν εγκλωβισμένοι το πρωί της Τρίτης στο λιμάνι της

Μυτιλήνης. 
Οι αφίξεις προσφύγων και μεταναστών έχουν αυξηθεί με τη βελτίωση των καιρικών

συνθηκών, και η κατάσταση στο νησί απειλεί να φτάσει τα επίπεδα του περασμένου
Σεπτεμβρίου.

Μετά την ανακοίνωση της ΠΝΟ ότι η απεργία θα συνεχιστεί για ακόμα 48 ώρες, ο
δήμαρχος Λέσβου Σπύρος Γαληνός απηύθυνε έκκληση για τη διατήρηση δρομολογίων
που μεταφέρουν μετανάστες και πρόσφυγες στον Πειραιά.

«Κατανοούμε και σεβόμαστε απόλυτα τα αιτήματα των σκληρά εργαζόμενων ναυτερ-
γατών» αναφέρει στη δήλωση του ο δήμαρχος. «Πρέπει, όμως, να γίνει αντιληπτό πως
η ακτοπλοϊκή σύνδεση της Λέσβου με το λιμάνι του Πειραιά εξασφαλίζει τη σταθερή ροή
μεταναστών και προσφύγων προς την ηπειρωτική Ελλάδα».

Σε περίπτωση που η απεργία διαρκέσει έως τα μεσάνυχτα της Κυριακής, είναι σίγο-
υρο πως θα εγκλωβιστούν στη Λέσβο πάνω από 30.000 μετανάστες και πρόσφυγες.
Κάτι τέτοιο, όμως, λ«θα έχει ολέθριες και καταστροφικές συνέπειες για όλο το νησί όπως
δείχνουν και τα γεγονότα των αρχών Σεπτεμβρίου, όταν η έλλειψη εισιτηρίων εγκλώβι-
σε τον ίδιο αριθμό μεταναστών και προσφύγων» επισημαίνει ο δήμαρχος.

«Όπως και εμείς σεβόμαστε και κατανοούμε τα αιτήματα της ΠΝΟ, ζητάμε και από
εκείνη να σεβαστεί το γεγονός ότι το νησί μας ζει μια από τις πιο δύσκολες κρίσεις στη
σύγχρονη ιστορία του και να επιτρέψει στα πλοία που μεταφέρουν μετανάστες και πρό-
σφυγες να αναχωρήσουν. Διαφορετικά οι συνέπειες θα είναι ολέθριες για όλους» προ-
ειδοποιεί ο κ. Γαληνός.

Τριήμερο πένθος για τους νεκρούς πρόσφυγες στη Λέσβο
Επίσης την Τρίτη, ο δήμος Λέσβου κήρυξε τριήμερο πένθος «στη μνήμη των θυμά-

των του ειδεχθούς και αποτρόπαιου εγκλήματος που συντελείται καθημερινά, από τους
αδίστακτους λαθρέμπορους διακινητές».

Με την πρωτοβουλία αυτή ο δήμος «θέλει να αφυπνίσει την ευρωπαϊκή, αλλά και την
παγκόσμια κοινότητα, η οποία παρακολουθεί ανήμπορη να δώσει λύση σε αυτή την
ανθρωπιστική κρίση».

Οι κάτοικοι της Λέσβου καλούνται επίσης να συμμετάσχουν στην τέλεση προσευχής
από τον μητροπολίτη Μυτιλήνης και εκπροσώπους όλων των εκκλησιών, η οποία θα
πραγματοποιηθεί στις 5 το απόγευμα της Τετάρτης στο Άγαλμα της Μικρασιάτισσας
Μάνας, στην Επάνω Σκάλα της Μυτιλήνης.

«Με αυτή την άκρως συμβολική κίνηση, θέλουμε να δείξουμε σε όλο το κόσμο ότι,
ανεξαρτήτως θρησκεύματος και καταγωγής, στεκόμαστε όλοι ενωμένοι ενάντια στους
εγκληματίες που στέλνουν καθημερινά στο θάνατο μητέρες και μικρά παιδιά. Ας ενώσο-
υμε τις δυνάμεις μας σε μια σιωπηλή συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά των σύγχρονων
δουλεμπόρων-εγκληματιών και υπέρ της επέμβασης για την πάταξη της δολοφονικής
δράσης τους» αναφέρει ο δήμος σε ανακοίνωση.

Σε κλίμα έντασης η ΚΕΦΕ - Τι απο-
φάσισε για τις εκλογές στη ΝΔ

1284 κάλπες σε 885 εκλογικά
κέντρα στο εσωτερικό και 44
κάλπες σε χώρες της Ε.Ε. θα

βγάλουν τον νέο αρχηγό της Νέας
Δημοκρατίας, όπως αποφασίστηκε
στη συνεδρίαση της ΚΕΦΕ 

Η  συνεδρίαση δεν ήταν από τις πιο
ανέφελες, καθώς ο εκπρόσωπος του
Κυριάκου Μητσοτάκη έθεσε θέμα ότι
κάποιος από τα κεντρικά γραφεία της
Συγγρού τηλεφώνησε στον πρώην
βουλευτή Αχαίας κ. Μπεκίρη για να του ζητήσει να στηρίξει την υποψηφιότητα του
Βαγγέλη Μεϊμαράκη.

Η πλευρά Μητσοτάκη θεωρεί ότι υπάρχει ζήτημα για την αξιοποίηση των κεντρ-
ικών γραφείων του κόμματος από την πλευρά Μεϊμαράκη για την προεκλογική
εκστρατεία. Την ίδια άποψη διατύπωσε και ο εκπρόσωπος του Άδωνι Γεωργιάδη
υπενθυμίζοντας ότι πρώτος έβαλε θέμα για την αξιοποίηση των κεντρικών γραφ-
είων.

Η πλευρά Μεϊμαράκη κάνει λόγο για μεμονωμένο περιστατικό και το καταδικάζει,
ενώ υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος της ΝΔ ήταν αυτός που αμέσως μετά την προ-
κήρυξη των εσωκομματικών εκλογών πρότεινε στους άλλους τρεις συνυποψηφίους
του, να χρησιμοποιούν τα γραφεία της Συγγρού.

Ο εκπρόσωπος του Άδωνι Γεωργιάδη στη σημερινή Κεντρικής Εφορευτικής Επι-
τροπής κατήγγειλε επίσης ότι ο πρώην ΓΓ Εθελοντών και εν ενεργεία μέλος της ΠΕ
κ. Σιάνης χθες αποπειράθηκε να έρθει στα γραφεία του κόμματος στη Συγγρού αλλά
του απαγόρευσαν αρχικά την είσοδο και τελικά του επετράπη να εισέλθει μετά από
παρέμβαση του διευθυντή του κόμματος κ. Τσιμάρα.

Ο Ανδρέας Παπαμιμίκος δήλωσε άγνοια του περιστατικού και ανακοίνωσε ότι θα
ζητήσει να γίνει ΕΔΕ προκειμένου να διαπιστωθεί ποιος έδωσε εντολή στους άντρ-
ες της ασφάλειας να εμποδίσουν την είσοδο στον κ. Σιάνη. Άγνοια  δηλώνει και η
πλευρά Μεϊμαράκη σημειώνοντας παράλληλα ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος τη
δουλειά που είχε την τελείωσε και η γραμματεία του δεν υπάρχει πια.

Επιπλέον ο Άδωνις Γεωργιάδης με επιστολή του στους άλλους τρεις υποψηφίους
για την προεδρία της ΝΔ ζητά σε πιο σκληρό ύφος τη διεξαγωγή debate ή εθνικών
συνδιασκέψεων αφήνοντας αιχμές και για την παραμονή του Βαγγέλη Μεϊμαράκη
στη θέση του προέδρου του κόμματος παρότι είναι υποψήφιος.

Συνεργάτες του κ. Μεϊμαράκη απαντώντας στην επιστολή του Άδωνι Γεωργιάδη
αναφέρουν τα εξής: «Το καταστατικό της ΝΔ το οποίο δεν είναι και το καλύτερο
δυνατό και πρώτος ο Β. Μεϊμαράκης έχει θίξει το συγκεκριμένο ζήτημα, είμαστε
υποχρεωμένοι να το τηρήσουμε όλοι. Καμία αντικαταστατική ενέργεια δεν θα γίνει
αποδεκτή. Θα τηρήσουμε μέχρι κεραίας το καταστατικό παρά τις προφανείς προεκ-
λογικές σκοπιμότητες ορισμένων. Δεν θα φέρουμε στο προσκήνιο ζητήματα παρα-
πολιτικής και όλα όσα ανατροφοδοτούν την εσωτερική ένταση».

Σύσκεψη για την προστασία του Εθνι-
κού Δρυμού Πάρνηθας

Σύσκεψη για τη δασοπ-
υρόσβεση και την αντι-
μετώπιση των γενικότε-

ρων προβλημάτων που
προκύπτουν σχετικά με την
προστασία του Εθνικού
Δρυμού Πάρνηθας πραγματο-
ποιήθηκε σήμερα το πρωί στο
υπαίθριο θέατρο του Φορέα
Διαχείρισης, στη θέση «Αγία
Τριάδα», με τη συμμετοχή της
Περιφερειάρχη Αττικής, Ρένας
Δούρου καθώς και εκπρ-
οσώπων της Πυροσβεστικής,
δημάρχων, φορέων, εθελοντικών οργανώσεων. 

Συγκεκριμένα, πέρα από την Περιφερειάρχη, στη σύσκεψη μετείχαν ο αντιπεριφερει-
άρχης Ανατολικής Αττικής, Π. Φιλίππου, η εντεταλμένη σύμβουλος Πολιτικής Προ-
στασίας, Ιωάννα Τσούπρα, ο Γ. Ζαρίφης από το Δασαρχείο Πάρνηθας, ο υποστράτηγος
της Πυροσβεστικής,  Αθ. Σερεντέλος, εκπρόσωπος από τον φορέα διαχείρισης Εθνικού
Δρυμού Πάρνηθας καθώς και εκπρόσωποι πολλών εθελοντικών οργανώσεων. Κατά τη
σύσκεψη, που ήταν συνέχεια εκείνης που είχε λάβει χώρα τον Ιούλιο του 2014,  οριοθ-
ετήθηκαν τα κοινά πεδία συνεργασίας μεταξύ των φορέων – Δασαρχείου, Φορέα
Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού, Πυροσβεστικής. Συγκεκριμένα πρόκειται για: τη συντήρη-
ση χώρων δασικής αναψυχής, την καθαριότητα εκατέρωθεν επαρχιακών οδών και
στους χώρους αναψυχής, τον καθαρισμό,  τη διάνοιξη και τη σήμανση των μονοπατιών,
τη συντήρηση δρόμου προς Μόλα, την επισκευή δασικών κτιρίων, τη συντήρηση Αγίου
Πέτρου, τον εκχιονισμό Ε.01, την περιβαλλοντική εκπαίδευση – εκδόσεις ενημερωτικού
υλικού, την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος Δρυμού, τη διαχείριση του Τατοΐου. 

Τέλος, οι εκπρόσωποι των εθελοντικών οργανώσεων έθεσαν ζητήματα σε σχέση με
την ανάγκη ανανέωσης του εξοπλισμού τους για τις δράσεις τους τόσο κατά τη θερινή
περίοδο όσο και κατά τη χειμερινή. 
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112 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

Εορτή του Προστάτη της Πολεμικής Αερ-
οπορίας 2015

Ο εορτασμός του Προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας, Αρχαγγέλου Μιχαήλ, θα
είναι τετραήμερος και θα διαρκέσει από την Πέμπτη 5 έως και την Κυριακή 8 Νοεμ-
βρίου 2015.

Στην περιοχή του Θριάσιου πεδίου, κέντρο εορτασμού θα είναι η 112 Πτέρυγα Μάχης
στην Ελευσίνα, με το ακόλουθο πρόγραμμα:

Από την Πέμπτη 5 έως και την Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2015, θα λειτουργεί στα-
τική και φωτογραφική έκθεση αεροσκαφών και ελικοπτέρων. Ειδικευμένο προσωπικό
θα παρέχει πληροφορίες για τα εκθέματα καθώς και για το έργο, την αποστολή, την κοι-
νωνική προσφορά και την συνδρομή της Πολεμικής Αεροπορίας στην πρόληψη και
αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών.

Η Πτέρυγα θα είναι επισκέψιμη για το κοινό τις εξής ημέρες και ώρες:
• Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2015 (09:00 – 17:00)
• Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2015 (09:00 – 17:00)
• Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2015 (09:00 – 17:00)
• Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2015 (13:00– 17:00)

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ -

ΚΡΕΠΕΡΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ. ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΕΖΕΔΟΠΩΛΕΙΟ ΑΤΟΜΑ ΓΙΑ
ΣΕΡΒΙΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΩΝΙΑΣ 6936543524 

Συνελήφθησαν 41 οπλισμένοι οπαδοί
του Ερυθρού Αστέρα στα Τέμπη 

Στην σύλληψη 41
οπαδών του Ερυθρού
Αστέρα (οι 36 είναι Σέρ-

βοι και οι πέντε είναι Βόσνιοι)
προχώρησε η ελληνική
Αστυνομία, έπειτα από σχετικό
έλεγχο που πραγματοποίησε
στην περιοχή των Τεμπών.

Στην σύλληψη 41 οπαδών
του Ερυθρού Αστέρα (οι 36
είναι Σέρβοι και οι πέντε είναι
Βόσνιοι) προχώρησε η ελληνική
Αστυνομία, έπειτα από σχετικό
έλεγχο που πραγματοποίησε στην περιοχή των Τεμπών.

Πιο συγκεκριμένα, οι οπαδοί της σέρβικης ομάδας έρχονταν στην Αθήνα για να παρ-
ακολουθήσουν την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Ντιναμό Ζάγκρεμπ, ενώ στην
κατοχή τους βρέθηκαν γκλοπς, κατσαβίδια και άλλα επικίνδυνα αντικείμενα.

Οι 36 Σέρβοι και οι πέντε Βόσνιοι θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών
Λάρισας, ενώ στην χώρα μας έχει σημάνει συναγερμός, καθώς δημοσίευμα από την
Κροατία κάνει λόγο για παρουσία οπαδών του Ερυθρού Αστέρα στην Αθήνα, με στόχο
να προκαλέσουν επεισόδια κατά των φίλων της Ντιναμό Ζάγκρεμπ.

Υπενθυμίζεται ότι το βράδυ της Δευτέρας (02/11) Κροάτες δέχτηκαν επίθεση από
οπαδούς του Ολυμπιακού στην Ερμού.

Αναλυτικά το δελτίο Τύπου της Αστυνομίας:
«Συνελήφθησαν (41) αλλοδαποί στην ευρύτερη περιοχή της Λάρισας, κατηγορούμε-

νοι για κλοπή και παράβαση του νόμου περί όπλων και του νόμου περί βεγγαλικών και
κροτίδων.

Συνελήφθησαν, τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (03-11-2015) στα διόδια
Μοσχοχωρίου στην Π.Α.Θ.Ε., από αστυνομικούς των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης
Αστυνομίας Λάρισας, (41) αλλοδαποί, (36) υπήκοοι Σερβίας και (5) υπήκοοι Βοσνίας
Ερζεγοβίνης, ηλικίας από 19 έως 38 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογρ-
αφία για τα αδικήματα της κλοπής από κοινού και της παραβίασης της νομοθεσίας περί
όπλων και περί βεγγαλικών και κροτίδων.

Ειδικότερα, οι αλλοδαποί επιβαίνοντες σε εννέα Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα και κινούμε-
νοι στην Π.Α.Θ.Ε. με κατεύθυνση προς Αθήνα, μετέβησαν σε εργοτάξιο και αφαίρεσαν
από τον υπαίθριο χώρο του διάφορα υλικά, όπως σιδηρόβεργες και ξύλινους δοκούς,
καθώς επίσης πέτρες και ξύλα, πλην όμως κατά την αποχώρηση τους έγιναν αντιληπτοί.

Στη συνέχεια, επιβιβάστηκαν στα οχήματα τους και διέφυγαν με κατεύθυνση ομοίως
προς Αθήνα, όπου στα διόδια εντοπίστηκαν από προστρέξαντες αστυνομικούς και
συνελήφθησαν.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι οι ανωτέρω αλλοδαποί ταξίδευαν με προ-
ορισμό την Αθήνα, προκειμένου να παρακολουθήσουν ποδοσφαιρικό αγώνα.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας, ενώ
το προανακριτικό έργο διενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Λάρισας».

ΚΚΕ: Τα ισοδύναμα θα τα πληρώσει ο λαός

Πυρά κατά της κυβέρν-
ησης εξαπολύει το
ΚΚΕ με αφορμή τη

συνάντηση του Πιερ Μοσκοβισί
με τον Αλέξη Τσίπρα.

«Η κυβέρνηση εμφανίζεται
να διαπραγματεύεται σε επι-
μέρους ζητήματα, προτείνοντας
ισοδύναμα, που κι αυτά θα τα
πληρώσει τελικά ο λαός, με
στόχο να κρύψει τον ορυμαγδό
των μέτρων που προωθεί και
που πλήττουν το σύνολο των
εργατικών – λαϊκών δικαιωμά-
των» αναφέρει ο Περισσός στο σχόλιό του.

Προθεσμία έξι ημερών από Μοσκοβισί
για να κλείσουν τα προαπαιτούμενα

Τελεσίγραφο μέχρι την
ερχόμενη Δευτέρα όταν
και θα συνεδριάσει το

Eurogroup για να λυθούν τα
εκκρεμή ζητήματα στη διαπραγ-
μάτευση έδωσε ο επίτροπος
Οικονομικών Υποθέσεων της
Κομισιόν Πιερ Μοσκοβισί. 

«Χρειάζονται περισσότερα
μέτρα για να φτάσουμε στη
δεύτερη δέσμη των προαπαι-
τούμενων» είπε κατά τη συνέν-
τευξη Τύπου με τον υπουργό
Οικονομικών Ευκλείδη Τσα-
καλώτο, πριν από την κατ'ιδίαν συνάντησή τους. Από την πλευρά του, ο υπουργός Οικο-
νομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος αρνήθηκε να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες ως προς τη
συζήτηση για την προστασία της πρώτης κατοικίας. 

Ο Επίτροπος έκανε λόγο για «τρία – τέσσερα εκκρεμή ζητήματα», ωστόσο τόνισε πως
«πιστεύω ότι σε πνεύμα συνεργασίας θα τα λύσουμε μέχρι το Eurogroup». Νωρίτερα
στο Μαξίμου, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές ο Αλέξης Τσίπρας έθεσε στον κ. Μοσ-
κοβισί το θέμα των κόκκινων δανείων, για το οποίο ο γάλλος επίτροπος εξέφρασε την
βεβαιότητα ότι μπορεί να βρεθεί λύση που δεν θα θέτει σε κίνδυνο την κοινωνική
συνοχή. 

Συζητήθηκε, επίσης, το θέμα της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, για την οποία
και οι δύο πλευρές εξέφρασαν την βεβαιότητά τους ότι το θέμα θα έχει ολοκληρωθεί
επιτυχώς πριν το τέλος του χρόνου.  

Το θέμα των «κόκκινων» δανείων έθεσε ο
Πρωθυπουργός στον Μοσκοβισί

Όλα τα θέματα που
σχετίζονται με τη
συμφωνία και την

ανακεφαλαιοποίηση των τρα-
πεζών συζητήθηκαν στη
συνάντηση του Πρωθυπουρ-
γού με τον επίτροπο Οικονο-
μικών και Νομισματικών Υποθ-
έσεων, Πιερ Μοσκοβισί στο
Μέγαρο Μαξίμου. 

Σύμφωνα με κυβερνητικές
πηγές ο Αλέξης Τσίπρας έθεσε
στον κ. Μοσκοβισί το θέμα των
κόκκινων δανείων, για το οποίο
ο γάλλος επίτροπος εξέφρασε την βεβαιότητα ότι μπορεί να βρεθεί λύση που δεν θα
θέτει σε κίνδυνο την κοινωνική συνοχή. 

Συζητήθηκε, επίσης, το θέμα της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, για την οποία
και οι δύο πλευρές εξέφρασαν την βεβαιότητά τους ότι το θέμα θα έχει ολοκληρωθεί
επιτυχώς πριν το τέλος του χρόνου.  

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο Πιερ Μοσκοβισί μίλησε εξαιρετικά θετικά για την μέχρι
τώρα συνεργασία της Ελλάδας με τους θεσμούς. Εξέφρασε την βεβαιότητα ότι θα υπάρ-
ξει συνεννόηση στα ανοιχτά ζητήματα, καθώς και την ιδιαίτερη αισιοδοξία για την πορ-
εία και την ολοκλήρωση του ελληνικού προγράμματος. 
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To σχέδιο του ΥΠΟΙΚ για το επίδομα
πετρελαίου θέρμανσης

Τη μείωση της
επιδότησης για το
πετρέλαιο θέρμανσης

στα 25 λεπτά το λίτρο από 35
λεπτά πέρυσι προβλέπει,
σύμφωνα με πληροφορίες του
Αθηναϊκού Πρακτορείου, το
τελικό σχέδιο για τις αλλαγές
στο καθεστώς χορήγησης του
επιδοτούμενου πετρελαίου
θέρμανσης στα οικονομικά
αδύναμα νοικοκυριά.

Η σχετική απόφαση,
σύμφωνα με πηγές του
υπουργείου Οικονομικών, που αποτελεί προαπαιτούμενο για την καταβολή της δόσης
των 2 δισ. ευρώ από τον ESM προς τη χώρα, δεν αποκλείεται να υπογραφεί ακόμη και
απόψε από τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη.

Σημειώνεται ότι η δέσμευση που έχει αναληφθεί από την ελληνική κυβέρνηση με το
πρόγραμμα οικονομικής πολιτικής που συμφωνήθηκε με τους δανειστές είναι η μείωση
στο μισό της δαπάνης επιδότησης. Αυτό σημαίνει ότι η δαπάνη πρέπει να μειωθεί
εφέτος στα 105 εκατ. ευρώ από 210 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Για να επιτευχθεί η μείωση αυτή, εκτός από τον περιορισμό της επιδότησης, η
απόφαση θα προβλέπει και αυστηροποίηση των εισοδηματικών και περιουσιακών
κριτηρίων που θα απαιτούνται για την υπαγωγή ενός νοικοκυριού στο καθεστώς
επιδότησης.

Έτσι, σε ό,τι αφορά στα εισοδηματικά κριτήρια θα προβλέπεται:
Για τους άγαμους ατομικό εισόδημα έως 12.000 ευρώ (από 30.000 ευρώ πέρυσι)
Για τους έγγαμους εισόδημα έως 20.000 ευρώ με προσαύξηση 2.000 ευρώ για κάθε

παιδί και
Για τις μονογονεϊκές οικογένειες εισόδημα ως 22.000 ευρώ (με προσαύξηση 2.000

ευρώ για κάθε παιδί, μετά το πρώτο).
Η ακίνητη περιουσία του δικαιούχου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 100.000 ευρώ

Πήρε το κυνηγετικό του όπλο για να
απαιτήσει τα δεδουλευμένα του

Το περιστατικό δεν
καταγγέλθηκε από τον
δήμο Αγιάς αλλά από

άγνωστο, με αποτέλεσμα ο
νεαρός άνδρας να συλληφθεί
για παράνομη οπλοκατοχή.

Ξεπέρασε τα όριά του άνδρ-
ας 31 ετών όταν πήρε το
κυνηγετικό του όπλο και πήγε
στο δήμο Αγιάς να ζητήσει τα
δεδουλευμένα του που δεν του
είχαν καταβληθεί από το 2014.

Ο νεαρός άνδρας, ο οποίος
σήμερα είναι άνεργος, είναι
κάτοικος της περιοχής και σύμφωνα με πληροφορίες απασχολήθηκε ως εποχικός υπάλ-
ληλος στον δήμο Αγιάς, τον Σεπτέμβριο του 2014. Όμως, έκτοτε δεν είχε εξοφληθεί για
το ποσό των 500 ευρώ.

Γι' αυτόν τον λόγο, χθες το μεσημέρι πήρε το κυνηγετικό όπλο και πήγε στο Πολιτι-
στικό Κέντρο του δήμου, όπου βρίσκονταν ένας αντιδήμαρχος, ένας δημοτικός σύμβου-
λος και δημοτικοί υπάλληλοι και κρατώντας το ανοιχτό (δηλαδή «σπασμένο» στα δύο),
χωρίς φυσίγγια, ζήτησε τα χρήματά του, ισχυριζόμενος ότι τον «κοροϊδεύουν» και δεν
του τα δίνουν τόσο καιρό. Παράλληλα, έδωσε την εντύπωση στους παρόντες ότι έψαχνε
στις τσέπες του να βρει φυσίγγια. Εν τέλει οι παρόντες τον καθησύχασαν ότι θα εξοφλ-
ηθεί και αποχώρησε.

Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι το περιστατικό δεν καταγγέλθηκε από τον δήμο Αγιάς
στην αστυνομία, καταγγέλθηκε από άγνωστο στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής, με
αποτέλεσμα ο νεαρός άνδρας να συλληφθεί για παράνομη οπλοκατοχή. Σήμερα
οδηγήθηκε ενώπιον των εισαγγελικών Αρχών, από όπου και ζήτησε προθεσμία προκει-
μένου να απολογηθεί και αφέθηκε ελεύθερος.

Μητροπολίτης Μυτιλήνης: Δεν υπάρχει
χώρος για την ταφή των προσφύγων

Στην αποκάλυψη ότι υπάρχει έλλειψη χώρων για την ταφή των πνιγμένων προ-
σφύγων στη Λέσβο, με αποτέλεσμα οι σοροί τους να στοιβάζονται σε κοντέινερ
– ψυγεία, καθώς το νοσοκομείο είναι γεμάτο, προχώρησε ο μητροπολίτης Μυτι-

λήνης, Ερεσού και Πλωμαρίου, Ιάκωβος.
Στην αποκάλυψη ότι υπάρχει έλλειψη χώρων για την ταφή των πνιγμένων προ-

σφύγων στη Λέσβο, με αποτέλεσμα οι σοροί τους να στοιβάζονται σε κοντέινερ –
ψυγεία, καθώς το νοσοκομείο είναι γεμάτο, προχώρησε ο μητροπολίτης Μυτιλήνης,
Ερεσού και Πλωμαρίου, Ιάκωβος.

Μιλώντας στο Mega, ο μητροπολίτης ανέφερε χαρακτηριστικά ότι στο κοιμητήριο του
νησιού δεν υπάρχει χώρος, ενώ, σύμφωνα με τον ίδιο και το νεκροτομείο είναι γεμάτο,
με αποτέλεσμα να παραμένουν άταφοι 20 με 25 σοροί, οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί σε
ειδικό κοντέινερ που διαθέτει ψύξη.

Όπως είπε ο Ιάκωβος, γίνεται προσπάθεια σε συνεργασία με τον δήμο και τον διοικ-
ητή του νοσοκομείου, να παραχωρηθεί μέρος δύο στρεμμάτων του κτήματος που είναι
δίπλα στο κοιμητήριο, συνολικής έκτασης 15 στρεμμάτων, προκειμένου να ταφούν εκεί
οι σοροί των άτυχων προσφύγων, εξηγώντας ωστόσο ότι το κτήμα ανήκει σε κληρ-
οδότημα του νοσοκομείου και εφόσον ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες από το νόμο
διαδικασίες θα χρειαστούν 2 με 3 χρόνια μέχρι να αποδεσμευτεί.

Παρόμοιο πρόβλημα αντιμετωπίζει και ο δήμος Σάμου, καθώς, σύμφωνα με την ιστο-
σελίδα samotimes.gr , 30 περίπου σοροί προσφύγων δεν έχουν ταφεί, καθώς δεν
υπάρχει χώρος εντός του κοιμητηρίου.

Τη Δευτέρα συναντήθηκε ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Κώστας
Αμυρσώνης με την εισαγγελέα Σάμου, προκειμένου να βρεθεί λύση πάνω στο ζήτημα.

Σγούρος: Να τελειώσει η λογική του
πελατειακού κράτους

Oπρώην περιφερειάρχης Γιάννης Σγουρός, σε σχόλιό του με αφορμή τη διάταξη
του άρθρου 31 του πολυνομοσχεδίου που συζητείται στη Βουλή σχετικά με τα
Περιφερειακά Σχέδια

Διαχείρισης Απορριμμάτων,
ζητεί να τελειώσει η λογική του
«συγκεντρωτικού και πελατεια-
κού κράτους».

«Την ίδια στιγμή που στην
Ευρώπη η αυτοδιοίκηση ανα-
λαμβάνει ολοένα και πιο ενε-
ργό ρόλο, στην Ελλάδα οι
κυβερνώντες επιμένουν στην
ίδια αποτυχημένη λογική του
συγκεντρωτικού και πελατεια-
κού κράτους» αναφέρει ο κ.
Σγουρός και καλεί την κυβέρνηση «να ανασύρει από τα συρτάρια των προεκλογικών
υποσχέσεων τα περί αποκέντρωσης και ενίσχυσης της αυτοδιοίκησης και να αποσύρει
άμεσα τη συγκεκριμένη διάταξη που μετατρέπει τον ρόλο των περιφερειακών συμβου-
λίων σε καθαρά διακοσμητικό».

«Επιτέλους η απόφαση και η ευθύνη πρέπει να ανήκει στους αιρετούς και όχι στους
εκάστοτε διορισμένους από την επετηρίδα του κόμματος εκλεκτούς» υπογραμμίζει ο κ.
Σγουρός και καταλήγει: «Στα θέματα της αυτοδιοίκησης η χώρα δυστυχώς κάνει
μονίμως ένα βήμα μπροστά και τρία πίσω».
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H ομάδα Eleusis2021 στα πλαίσια υποβολής του
φακέλου για την υποψηφιότητα της Ελευσίνας για
πολιτιστική πρωτεύουσα για το 2021 καλεί όλους

τους επαγγελματίες και ερασιτέχνες φωτογράφους,
να φωτογραφίσουν την πόλη και τα κρυμμένα της

μυστικά.

Ο κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει φωτογραφίες σε κάθε μία
επιμέρους κατηγορία, όπως περιγράφονται παρακάτω, έχοντας ως

βασική κατεύθυνση του πως η υποψηφιότητα της Ελευσίνας για
πολιτιστική πρωτεύουσα το 2021, αποτελεί καταρχήν μια συμμετοχική
διαδικασία στην οποία όλοι μαζί προσπαθούμε να φτάσουμε στο κοινό

στόχο της φιλοξενίας του θεσμού και συνεχίζουμε να παράγουμε
πολιτισμό με κάθε δυνατό τρόπο. Ο καθένας που θα υποβάλει

φωτογραφικό υλικό είναι ελεύθερος από πλευράς αριθμού συμμετοχών
σε κάθε θεματική κατηγορία.

Η υποβολή γίνεται μέσω e-mail (info@eleusis2021.eu) όπου και θα
αναφέρονται τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου (ονοματεπώνυμο ) και η
κατηγορία στην οποία υποβάλλεται κάθε φωτογραφία, για όσους είναι
εγγεγραμμένοι στο Δίκτυο Δημιουργικών Πολιτών ή τα πλήρη στοιχεία

επικοινωνίας για μη εγγεγραμμένους (ή εναλλακτικά εγγραφή στο
Δίκτυο Δημιουργικών Πολιτών). Οι φωτογραφίες που υποβάλλονται με
e-mail, μπορούν ταυτόχρονα να αναρτώνται στα κοινωνικά δίκτυα από

τον διαγωνιζόμενο ή τον διοργανωτή αρκεί να συνοδεύονται
υποχρεωτικά από τις λέξεις κλειδιά #eleusis2021 #eleusis2021photo-

contest , το ονοματεπώνυμο του διαγωνιζόμενου αλλά και τουλάχιστον
μία λέξη κλειδί ανάλογα με την θεματική κατηγορία.

Οι θεματικές κατηγορίες είναι οι εξής:

1. Το φυσικό κι ανθρωπογενές περιβάλλον της πόλης και της
περιοχής, αποτελέσματα και συνέπειες από τη μόλυνση από

παλιότερες κακές πρακτικές, η βιομηχανία και η συνύπαρξη της με το
αστικό περιβάλλον, το πράσινο, το στοιχείο της θάλασσας, τον αέρα, το

χώμα, η γη, η σχέση του φυσικού περιβάλλοντος σήμερα με την
ανθρώπινη δραστηριότητα, με τον πολιτισμό, με τα οικήματα και με

τους ελεύθερους χώρους.
2. Η πόλη ως τοπίο, η διαφορετικότητα της πόλης, τα τοπόσημα, οι

γειτονιές με τα διαφορετικά τους χαρακτηριστικά ανάλογα με τις
κοινωνικές ομάδες που φιλοξενούν, τα τοπωνύμια, η εσωτερική

μετανάστευση από τις αρχές του αιώνα, τα διακριτικά χαρακτηριστικά,
οι ντόπιοι.

3. Η καινοτομία, η μελλοντική δράση, όλες οι καινοτόμες μέθοδοι που
έχουν εφαρμοστεί μετατρέπονται τώρα σ' ένα καλό μελλοντικό σενάριο

για δράση, η προοπτική, η ελπίδα κι η ένδειξη για ανάπτυξη και για
εξέλιξη, οι πρακτικές που φανερώνουν καινοτομία και μελλοντική

δράση.

4. Η σύγχρονη δημιουργία, η πολιτιστική παραγωγή η διαρκής
ενασχόληση με τον πολιτισμό και όλες τις μεθόδους έκφρασης, το

θέατρο, το χορό, τη μουσική τις εικαστικές τέχνες, τον κινηματογράφο,
κάθε μορφή τέχνης.

5. Η πολιτιστική κληρονομιά όλων των εποχών, από τους αρχαίους
χρόνους μέχρι τα σύγχρονα βιομηχανικά μνημεία αλλά και τη

μεταβιομηχανική εποχή. Η αστική κληρονομιά, αστικά τοπία που
θεωρούνται κληρονομιά, εξοπλισμοί, υποδομές, στοιχεία αυτοματισμού

παλαιότερων εποχών, άυλες πρακτικές, άλλα στοιχεία πολιτισμού.
Η διαγωνιστική διαδικασία για τις φωτογραφίες έχει ως εξής: ορίζεται
επιτροπή επιλογής φωτογραφιών ανά κατηγορία. Οι 100 καλύτερες

φωτογραφίες σε όλες τις θεματικές ενότητες πρόκειται να αποτελέσουν
το αντικείμενο υπαίθριας έκθεσης αλλά και λευκώματος που θα εκδοθεί

μέσα από την διαδικασία της υποψηφιότητας. Παράλληλα η ομάδα
Eleusis2021 θα επιλέξει ενδεχομένως φωτογραφίες για να

συμπεριληφθούν στον τελικό φάκελο για τον πρώτο κύκλο επιλογής
των υποψηφίων πόλεων που θα προχωρήσουν στην επόμενη φάση για
να φιλοξενήσουν το θεσμό της πολιτιστικής πρωτεύουσας, ο οποίος και

υποβάλλεται στα τέλη Νοεμβρίου.

Για τις φωτογραφίες που θα επιλεγούν για τον φάκελο θα δοθεί
συμβολική αμοιβή 60€/φωτογραφία. Η καταληκτική ημερομηνία

υποβολής φωτογραφιών είναι η Τρίτη 17/11/2015 ενώ διευκρινιστικές
ερωτήσεις μπορούν να υποβάλλονται στοeinai info@eleusis2021.eu

Η ομάδα Ελευσίνα 21 ευελπιστεί το τελικό αποτέλεσμα της απεικόνισης
της υποψηφιότητας της Ελευσίνας, να αποτελέσει τελικά συλλογική

δουλειά πολλών διαφορετικών πολιτών, ερασιτεχνών και
επαγγελματιών, που μένουν, αγαπούν ή γνωρίζουν την πόλη και τις

«συνήθειες» της.

Οι τεχνικές προδιαγραφές προκειμένου να μπορούν να
χρησιμοποιηθούν κατά τη γραφιστική επιμέλεια του φακέλου οι

φωτογραφίες είναι οι εξής:

Μέγεθος 20 Χ 30

Ανάλυση 300dpi

Μορφή αρχείου jpeg

 Κάθε φωτογραφία θα πρέπει να συνοδεύεται από μία τουλάχιστον
πρόταση που να περιγράφει με κείμενο ή με λέξεις κλειδιά αυτό που

απεικονίζει καθώς και να αναφέρεται η θεματική κατηγορία στην οποία
υποβάλλεται

 Τα παραδοτέα οφείλουν να είναι απαλλαγμένα από πνευματικά
δικαιώματα των δημιουργών τους και τυχόν απαιτήσεις που απορρέουν
από αυτά. Ο εκάστοτε διαγωνιζόμενος επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει

ΓΑΜΟΣ

Ο ΤΣΙΓΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΕΛΕΝΗΣ ΙΩΑΝΝΑΣ ΤΟ

ΓΕΝΟΣ ΛΑΛΕΔΑΚΗ
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗΝ
ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑ

ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΤΟΥ
ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΟ

ΓΕΝΟΣ
ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗ

ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ
ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ
ΣΕ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ

ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ
ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟΝ  ΙΕΡΟ

ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ ΣΤΗΝ

ΑΜΦΙΑΛΗ 

Αποστάσεις Βούτση από Φίλη: «Προσωπι-
κές απόψεις, η Βουλή έχει αποφασίσει

θεσμικά για τη γενοκτονία»

Αποστάσεις από τις
δηλώσεις του υπουρ-
γού Παιδείας για τη

γενοκτονία των Ποντίων πήρε
και ο πρόεδρος της Βουλής
Νίκος Βούτσης, χαρακτηρίζον-
τας προσωπικές τις απόψεις
του Νίκου Φίλη.

«Ο καθένας έχει τις προσω-
πικές και πολιτικές απόψεις του
και γι΄ αυτές κρίνεται» είπε ο κ.
Βούτσης μιλώντας σε κοινοβου-
λευτικού συντάκτες, ξεκαθα-
ρίζοντας μάλιστα ότι «η Βουλή
έχει πάρει θεσμικά τις αποφάσεις της». 

Υπενθυμίζεται ότι, κατόπιν εισήγησης του τότε Πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου,
η Βουλή των Ελλήνων αναγνώρισε τη γενοκτονία το 1994 και ψήφισε την ανακήρυξη της
19ης Μαΐου ως «Ημέρα Μνήμης για τη Γενοκτονία των Ελλήνων στο Μικρασιατικό
Πόντο».

Ντάισελμπλουμ: Πρώτα η εφαρμογή των προα-
παιτούμενων και μετά η εκταμίευση της δόσης

Πρώτα πρέπει να εφαρμο-
στούν τα προαπαιτούμε-
να και μετά να εκταμιευτεί

προς την Ελλάδα η δόση του
πακέτου στήριξης, επανέλαβε ο
υπουργός Οικονομικών της
Ολλανδίας και πρόεδρος του
Eurogroup Γερούν Ντάισελμπλο-
υμ. 

Σε επιστολή του προς τα μέλη
της ολλανδικής Βουλής ενόψει του
Eurogroup της Δευτέρας, ο κ. Ντά-
ισελμπλουμ αναφέρει πως η συνεδρίαση των ΥΠΟΙΚ της ευρωζώνης θα ασχοληθεί με
την τρέχουσα κατάσταση σε ό,τι αφορά την πορεία υλοποίησης του ελληνικού προ-
γράμματος. 

Από την πρώτη δόση υπολείπεται ακόμα ένα ποσό 3 δισ. ευρώ, αναφέρεται στην επι-
στολή, ενώ επισημαίνεται ότι το ποσό αυτό θα χορηγηθεί στην Ελλάδα σε δύο υποδό-
σεις ύψους 2 δισ. και 1 δισ. ευρώ αντίστοιχα υπό τον όρο της εφαρμογής δύο ομάδων
προαπαιτουμένων. 

«Η Ελλάδα υπερψήφισε το πρώτο νομοθετικό πακέτο που αποσκοπεί στην υλο-
ποίηση της πρώτης ομάδας προαπαιτουμένων η οποία αφορά την εκταμίευση 2 δισ.
ευρώ. Η εφαρμογή των υπόλοιπων προαπαιτουμένων από την πρώτη ομάδα, βρίσκε-
ται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη σε διαβούλευση με τους θεσμούς», αναφέρει ο υπουργός
Οικονομικών της Ολλανδίας και συνεχίζει:

Το Eurogroup πιθανότατα θα ενημερωθεί για τα αποτελέσματα των stress tests και της
Asset Quality Review. Στη βάση των εν λόγω αποτελεσμάτων θα καθοριστεί σε ποιο
βαθμό μπορεί να γίνει λόγος για κεφαλαιακά ελλείμματα των ελληνικών τραπεζών. Όταν
το ύψος του κεφαλαιακού ελλείμματος γίνει γνωστό, θα πρέπει πρώτα οι τράπεζες από
μόνες τους να αναζητήσουν κεφάλαια. Εάν το έλλειμμα δεν μπορεί να καλυφθεί επα-
ρκώς από την προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων, μπορούν να χρησιμοποιηθούν χρή-
ματα από τον ESM για την ανακεφαλαιοποίηση. Για τον λόγο αυτό έχει προβλεφθεί ένα
ποσό μέχρι 25 δισ. εντός του ESM. Από το ποσό αυτό τα 10 δισ. ευρώ είναι διαθέσιμα
σε έναν χωριστό λογαριασμό του ESM. Τα υπόλοιπα 15 δισ. ευρώ μπορούν να διατεθ-
ούν μόνον αφού υλοποιηθούν τα προς τούτο απαιτούμενα μέτρα που έχουν οριστεί στο
Μνημόνιο.
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ΓΑΜΟΣ

Ο ΧΟΧΛΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΑΛΗΣΠΕΡΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ
ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΚΑΙ Η ΕΡΜΙΔΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΒΕΝΕΡΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ
ΣΟΥΧΟΥΜΙ ΑΜΠΧΑΖΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ
ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ. 

Παγκόσμιος πρωταθλητής στους U15 ο
ιστιοπλόος Λεωνίδας Τσορτανίδης

Μια σπουδαία επιτυχία
σημείωσε η ελληνική
ιστιοπλοϊα στο πρό-

σωπο του Λεωνίδα Τσορτανίδη.
Ο νεαρός ιστιοπλόος του Ν.Ο.
Άνδρου κατέκτησε το χρυσό
μετάλλιο στο Παγκόσμιο πρω-
τάθλημα της κλάσης TECHNO
293, που διεξήχθη στο Κάλιαρι,
στην κατηγορία U15. 

Στις 12 ιστιοδρομίες και σε
σύνολο 43 σκαφών, ο Έλληνας
παγκόσμιος πρωταθλητής κατέ-
λαβε τις εξής θέσεις: 22η, 2η,
2η, 6η, 5η, 4η, 1η, 4η, 1η, 3η, 1η, 1η.

Έτσι, με 26 β.π. πήρε την 1η θέση, αφήνοντας δεύτερο τον Γάλλο Γ. Πουλιγκέν με 36
β.π. και 3ο τον επίσης Γάλλο Φ. Πιανατσά με 41 β.π.

Εξαιρετική όμως, ήταν και η εμφάνιση του Χαράλαμπου Κόγια, ο οποίος κατέλαβε την
4η θέση με 52 β.π., ενώ ο Πέτρος Τσορτσανίδης ήταν 8ος με 103 β.π. Στον αργυρό
στολίσκο ο Ε. Μανιαδάκης ήταν 1ος με 116 β.π. και ο Σ.Ε. Τζοτζολάκης 3ος με 121 β.π.

Στην κατηγορία U17, στον χρυσό στολίσκο των 56 σκαφών ο Κ. Τρανταφύλλου τερμά-
τισε 40ος και ο Κ. Αστράπελλος 41ος. Στα κορίτσια U 17 πολύ καλή εμφάνιση πραγμα-
τοποίησε η Ε. Διβάρη, η οποία μεταξύ 50 σκαφών κατέλαβε την 4η θέση με 58 β.π., ενώ
η Α. Καραντινού την 19η με 193 β.π.

Έκτακτη Σύνοδος Κορυφής για το
προσφυγικό - «Καμπανάκι» Τουσκ

για Σένγκεν
Έκτακτη Σύνοδο Κορυφής των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αντικείμενο το

προσφυγικό συγκάλεσε για τις 12 Νοεμβρίου ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου,
Ντόναλντ Τουσκ.

Η Σύνοδος θα πραγματοποιηθεί στη Βαλέτα της Μάλτας, με τον κ. Τουσκ να τονίζει
στο μήνυμά του ότι «για να αποφύγουμε τα χειρότερα θα πρέπει να επισπεύσουμε τις
δράσεις μας».

Σύμφωνα με την επιστολή που απέστειλε ο πρόεδρος του Συμβουλίου, θα υπάρξει
μία αποτίμηση των έως τώρα ενεργειών, ενώ σημειώνει ότι κάποιες χώρες-μέλη έχουν
λάβει διαφορετικά μέτρα στα σύνορα της ζώνης Σένγκεν. 

«Όπως έχω τονίσει κατά το παρελθόν, ο μόνος τρόπος να μην καταπέσει η συνθήκη
του Σένγκεν, είναι να διασφαλιστεί η διαχείριση των εξωτερικών συνόρων», τόνισε ο κ.
Τουσκ  και συμπλήρωσε «πρέπει να κάνουμε τα πάντα ώστε να διατηρήσουμε ανέπαφη
τη ζώνη του Σένγκεν. Θα πρέπει να επιταχύνουμε τις ενέργειές μας και τις πρωτοβου-
λίες που έχουμε αναλάβει».

Σημειώνεται ότι οι ευρωπαίοι ηγέτες θα πραγματοποιήσουν σύσκεψη με τους
αρχηγούς των αφρικανικών κρατών στις 9 Νοεμβρίου στην πρωτεύουσα της Μάλτας.

Η Κομισιόν «παγώνει» επιδοτήσεις 200
εκατ. ευρώ για «ύποπτα» προγράμματα 

Φρένο βάζει η Κομισιόν στην εκταμίευση επιδοτήσεων ύψους 200 εκ.ευρώ που
προορίζονταν για το συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαικό Ταμείο Περιφ-
ερειακής Ανάπτυξης επιχειρησιακό πρόγραμμα  "Ψηφιακή Σύγκλιση", με

ενδιάμεση διαχειριστική αρχή την "Κοινωνία της Πληροφορίας",  και χιλιάδες  δικαι-
ούχους,όπως φαρμακοποιούς,εμπόρους,ξενοδόχους,κατασκευαστές σάιτ κλπ.

Μετά την παρέμβαση της Κομισιόν η επιτροπή δημοσιονομικού ελέγχου του Γενικού

Λογιστηρίου του Κράτους απαγόρευσε, πριν από λίγες ημέρες, να πληρωθούν όλοι οι
δικαιούχοι των προγραμμάτων(υλοποιήθηκαν το 2012-2013)  μετά τη διαπίστωση ότι σε
ορισμένα από τα παραστατικά των συναλλαγών  εντοπίστηκαν,μετά από
ελέγχους,διακίνηση κοινοτικών χρημάτων σε υποκρυπτόμενες off shore εταιρείες, εικο-
νικά τιμολόγια, υπερτιμολογήσεις έργων κλπ.

Πρόκειται για προγράμματα που εκτελέστηκαν στις περισσότερες περιφέρειες της
χώρας με χιλιάδες ωφελούμενους όπως το "digi retail" δημόσιας  δαπάνης 98,7 εκ.ευρώ
(για την ενίσχυση τομέων λιανεμπορίου για την υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων),το
"digi content" δαπάνης 16,6 εκ.ευρώ(για την υλοποίηση ψηφιακού ευρυζωνικού περ-
ιεχομένου) και το "digi-lodge" (για ηλεκτρονικές κρατήσεις τουριστικών μονάδων
)δαπάνης 34,4 εκ.ευρώ. 

Η Κομισιόν με το έγγραφό της προς το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης (όπου
υπάγεται η ενδιάμεση διαχειριστή αρχή "Κοινωνία της Πληροφορίας" ) ζήτησε  την δια-
κοπή των εκταμιεύσεων λόγω σοβαρών παρατυπιών που εντοπίστηκαν ,ενώ κάνει λόγο
για πιθανή απάτη από προμηθεύτριες εταιρείες οι οποίες μέσω 27 υποκρυπτόμενων  off
shore εταιρειών  υπέβαλαν αίτηση για χρηματοδότηση.Παράλληλα καλεί τις ελληνικές
αρχές να προχωρήσουν άμεσα στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. 

Την υπόθεση  χειρίζεται ήδη με άκρα εμπιστευτικότητα το ΣΔΟΕ και σύμφωνα με
πληροφορίες,στην απάτη σε βάρος της Ευρωπαικής Ενωσης φέρονται να εμπλέκονται
τουλάχιστον 10-12 ενδιάμεσοι φορείς υλοποίησης των κοινοτικών προγραμμάτων με
ωφελούμενες χιλιάδες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.

Εκτος της αναστολής των πληρωμών  σε χιλιάδες δικαιούχους  ,δεν αποκλείεται να
ζητηθεί,εάν προκύψουν ευρήματα, και η ανάκτηση χρημάτων που ήδη καταβλήθηκαν
ως επιδοτήσεις σε άλλους δικαιούχους.Τον περασμένο Οκτώβριο ο διευθύνων σύμβου-
λος της "Κοινωνίας της Πληροφορίας" Γιώργος Τσακογιάννης υπέβαλε την παραίτησή
του,χωρίς όμως  να έχει γίνει γνωστό εάν αυτό σχετίζεται με την υπό εξέταση υπόθε-
ση,αλλά και τις καταγγελίες σε βάρος του, από φερόμενο ως εκπρόσωπο εταιρειών ,για
οικονομικό εκβιασμό εις βάρος του..

Την Τετάρτη η πρώτη μετεγκατάστα-
ση προσφύγων

Το πρωί της Τετάρτης
αναχωρούν από το
αεροδρόμιο «Ελευθέρ-

ιος Βενιζέλος» οι πρώτοι πρό-
σφυγες με προορισμό το
Λουξεμβούργο, τη χώρα που
ασκεί την προεδρία του Ευρω-
παϊκού Συμβουλίου.

Πρόκειται για τους πρώτους
30 πρόσφυγες που μετεγ-
καθίστανται από την Ελλάδα σε
άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Συγκε-
κριμένα, θα ταξιδέψουν στο
Λουξεμβούργο έξι οικογένειες
με μικρά παιδιά (μεταξύ αυτών και παιδιά με ειδικές ανάγκες), από τους οποίους οι τέσ-
σερις οικογένειες είναι από τη Συρία και οι δύο από το Ιράκ.

Οι 30 πρόσφυγες εισήλθαν στην Ελλάδα από τη Λέσβο, καταγράφηκαν και ταυτοποι-
ήθηκαν από τη Frontex και την Ελληνική Αστυνομία και στη συνέχεια υπέβαλαν αιτήμα-
τα ασύλου. Τους πρόσφυγες συμβούλεψαν ως προς το πρόγραμμα μετεγκατάστασης η
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασύλου και η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

Στην τελετή που θα προηγηθεί της μετεγκατάστασης θα παραστούν ο πρωθυπουργός
Αλέξης Τσίπρας, ο επίτροπος για θέματα μετανάστευσης Δημήτρης Αβραμόπουλος, ο
πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Μάρτιν Σουλτς, ο υπουργός Εξωτερικών του
Λουξεμβούργου Ζαν Ασελμπορν και ο αναπληρωτής υπουργός Μεταναστευτικής Πολι-
τικής Γιάννης Μουζάλας.

Η αναχώρηση θα γίνει στις 8:30 το πρωί με πτήση της Aegean με προορισμό τις
Βρυξέλλες και από εκεί οι πρόσφυγες θα μεταφερθούν στο Λουξεμβούργο με λεωφορ-
είο. Στο ταξίδι θα συνοδεύονται από εκπρόσωπο του Διεθνούς Οργανισμού Μετανά-
στευσης.

Οι πρόσφυγες βρέθηκαν σήμερα, Δευτέρα, στην Υπηρεσία Ασύλου, όπου ενημε-
ρώθηκαν για τις λεπτομέρειες του ταξιδιού από συνεργάτες της υπηρεσίας και του ΔΟΜ,
καθώς και για τη ζωή στο Λουξεμβούργο από εκπρόσωπο της χώρας.

Ενδιαφέρον για μετεγκατάσταση προσφύγων έχουν εκδηλώσει, επίσης, το Βέλγιο, η
Γαλλία, η Κύπρος, η Γερμανία, η Λιθουανία και η Φινλανδία.

Δηλώσεις Αβραμόπουλου
Την ανάγκη επιτάχυνσης για τη δημιουργία και την πλήρη λειτουργία των hotspots

που θα επιτρέψουν να γίνει η μετεγκατάσταση μία σταθερή διαδικασία υπογραμμίζει ο
επίτροπος Μετανάστευσης Δημήτρης Αβραμόπουλος, εν όψει της πρώτης μετεγκατά-
στασης προσφύγων από την Ελλάδα στο Λουξεμβούργο.

Σύμφωνα με τον Επίτροπο, κατά το τρέχον έτος, έχουν εισέλθει μέχρι σήμερα στην
ΕΕ μέσω Ελλάδας πάνω από 600.000 άτομα.

«Η μετεγκατάσταση σηματοδοτεί μια συμβολική στιγμή αλλά αποτελεί και ένα ζωτικής
σημασίας πρώτο βήμα μιας διαδικασίας που πρέπει να καταστεί συστηματική. Πρέπει
τώρα να επιταχύνουμε, να αποκτήσουμε πλήρως λειτουργικά «κομβικά σημεία»
(hotspots) και να μετατρέψουμε την μετεγκατάσταση σε μια σταθερή διαδικασία»
σημειώνει ο κ. Αβραμόπουλος.
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133 οφειλέτες με οφειλές άνω του 1 εκατομμυρίου
εντάχθηκαν στη ρύθμιση των 100 δόσεων

Σύμφωνα με τον Υπο-
υργό, εξ αυτών ενεργή
διατηρούν σήμερα τη

ρύθμιση 82 κοινές επιχειρήσεις,
καθώς και το ΤΣΜΕΔΕ και ένας
εργοδότης, ενώ τη ρύθμιση
απώλεσαν 49.

133 οφειλέτες με οφειλές άνω
του 1 εκατομμυρίου ευρώ έκα-
στος και συνολικά 390.679.874
ευρώ εντάχθηκαν στη ρύθμιση
των 100 δόσεων προς τα ασφ-
αλιστικά ταμεία, σύμφωνα με
απάντηση του Υφυπουργού Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τάσου Πετρόπουλου, σε
ερώτηση του Βουλευτή της ΝΔ, Γιάννη Βρούτση. 

Σύμφωνα με τον Υπουργό, εξ αυτών ενεργή διατηρούν σήμερα τη ρύθμιση 82 κοινές
επιχειρήσεις, καθώς και το ΤΣΜΕΔΕ και ένας εργοδότης, ενώ τη ρύθμιση απώλεσαν 49.

Ο κος Πετρόπουλος απέφυγε να μπει στη διαδικασία της ονοματολογίας, όπως είχε
ζητήσει εξάλλου η ΝΔ, που είχε κάνει λόγο για χαριστική ρύθμιση σε μεγαλοοφειλέτες.

'Επεσαν οι υπογραφές για τα δάνεια
της ΕΤΕπ προς ΔΕΗ, ΑΔΜΗΕ, ΔΕΣΦΑ

Δάνεια, συνολικού ύψους 285
εκατ. ευρώ προς τη ΔΕΗ, τον
ΔΕΣΦΑ και τον ΑΔΜΗΕ

χορηγεί η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επεν-
δύσεων. Παρών στην υπογραφή των
σχετικών συμβάσεων το μεσημέρι της
Τρίτης ήταν και ο πρόεδρος της
ΕΤΕπ, Βέρνερ Χόγιερ.

Πρόκειται επί της ουσίας για τη
χορήγηση της δεύτερης δόσης υφι-
στάμενης δανειακής γραμμής.

Στη τελετή υπογραφής ήτανμ
επίσης παρόντες ο υπουργός Οικονο-
μικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, ο υπουργός Οικονομίας Γιώργος Σταθάκης, ο υπουργός
Περιβάλλοντος Πάνος Σκουρλέτης καθώς και ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της
ΔΕΗ Μανώλης Παναγιωτάκης και οι διευθύνοντες σύμβουλοι του ΑΔΜΗΕ Ιωάννης
Μπλάνας και του ΔΕΣΦΑ Κωνσταντίνος Ξιφαράς.

Ο Γιώργος Σταθάκης στην ομιλία του υπογράμμισε το ρόλο που παίζει η Τράπεζα την
περίοδο αυτή, υπενθυμίζοντας ότι η χρηματοδότηση που προσέφερε με νέο δάνειο 1
δισ. ευρώ για την έναρξη του νέου ΕΣΠΑ ήταν ένα πάρα πολύ σημαντικό χρηματοδο-
τικό εργαλείο.

«Οι τέσσερις περιοχές στις οποίες προσανατολίζονται οι επενδυτικοί πόροι της Τρά-
πεζας είναι περιοχές υψίστης σημασίας για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.
Αναφέρομαι προφανώς στην ενέργεια όπου σήμερα γίνεται ένα σημαντικό βήμα, στην
καινοτομία και στην έρευνα, ένα πεδίο στο οποίο προσδοκούμε όλοι ότι θα υπάρξει
σημαντική προσέλκυση επενδύσεων και ταυτόχρονα, αξιοποίηση του μοναδικού ανθ-
ρώπινου δυναμικού που διαθέτει η Ελλάδα. 

» Αναφέρομαι και στην ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ένα πεδίο στο
οποίο ήδη χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα κάποια εργαλεία της Τράπεζας -μάλιστα
σήμερα είχαμε και τη δυνατότητα να δούμε πώς μπορούν να επεκταθούν κάποια από
αυτά τα εργαλεία και πώς μπορούν να κινητοποιηθούν ορισμένα νέα εργαλεία προκει-
μένου να ενισχυθεί η ρευστότητα και η αδειοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 

» Και ο τέταρτος τομέας, είναι φυσικά τα έργα υποδομής, στα οποία η Τράπεζα έχει
παίξει καθοριστικό ρόλο τα τελευταία χρόνια και ο οποίος αποτελεί και νέο πεδίο συζητή-
σεων προκειμένου να υπάρξει η επένδυση των νέων μεγάλων ή μεσαίων προγραμμά-
των υποδομής που θα υλοποιηθούν τα επόμενα χρόνια.»
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Νέα 48ωρη απεργία από την ΠΝΟ

Νέα 48ωρη απεργία
από σήμερα αποφά-
σισε η  Πανελλήνια

Ναυτική Ομοσπονδία.
Υπενθυμίζεται,ότι σήμερα

στις 6 το πρωί λήγει η 4ωρη
απεργία που πραγματοποι-
ούν οι εργαζόμενοι στα πλοία.

Προς το παρόν παραμένει
άγνωστο το τί θα γίνει με τα
πλοία που μεταφέρουν πρό-
σφυγες. Χθες, ο αναπληρω-
τής υπουργός Μεταναστευτι-
κής Πολιτικής Γιάννης Μουζά-
λας απηύθυνε έκκληση προς
τους απεργούς να λάβουν
υπόψη τους την κατάσταση που επικρατεί στα νησιά και να σκεφτούν το ενδεχόμενο
κατά τη διάρκεια της απεργίας να επιτρέψουν κατ’ εξαίρεση τον απόπλου των τριών
πλοίων που μεταφέρουν αποκλειστικά πρόσφυγες.

Εναλλακτικά, ο κ. Μουζάλας ζήτησε από τους απεργούς να επιτρέψουν να χρησιμο-
ποιηθούν τα πλοία αυτά ως χώροι φιλοξενίας, στα νησιωτικά λιμάνια που βρίσκονται
αυτή τη στιγμή.

Παιδόφιλος πλήρωσε 284 συνδέσεις live
streaming για να βλέπει βιασμούς ανηλίκων

Από τη Διεύθυνση
Δίωξης Ηλεκτρονι-
κού Εγκλήματος της

Ελληνικής Αστυνομίας, στο
πλαίσιο διεθνούς επιχείρη-
σης, ταυτοποιήθηκε η εμπλο-
κή 60χρονου αλλοδαπού και
σχηματίστηκε δικογραφία
τακτικής διαδικασίας σε
βάρος του, για πορνογραφία
ανηλίκων μέσω διαδικτύου
και πορνογραφικές αναπαρα-
στάσεις ανηλίκων.

Ειδικότερα, η διερεύνηση
της υπόθεσης ξεκίνησε κατό-
πιν κατάλληλης αξιοποίησης και ανάλυσης πληροφοριών-στοιχείων, που πραγματοποι-
ήθηκε από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, σύμφωνα με τις οποίες
ένας χρήστης μέσω email, συνομιλούσε με άλλους χρήστες του διαδικτύου, σχετικά με
την καταβολή ποσού, με αντάλλαγμα είτε τη ζωντανή μετάδοση (live streaming) παιδιών
που επιδίδονται σε σεξουαλικές πράξεις είτε τη δυνατότητα συνάντησης του ιδίου με
παιδιά, με σκοπό την επίτευξη ασελγούς πράξης σε βάρος αυτών.

Τον Σεπτέμβριο κλιμάκιο αστυνομικών της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλή-
ματος μετέβη στη διεύθυνση που προέκυπτε πως εργάζεται ο 60χρονος, όπου από την
επιτόπια έρευνα διαπιστώθηκε πως πλέον εργαζόταν και διέμενε μόνιμα στο εξωτερικό
σε χώρα της Ευρώπης. Κατόπιν ενημερώθηκαν, άμεσα μέσω αστυνομικής συνερ-
γασίας, οι αρμόδιες αρχές της Ευρωπαϊκής χώρας, προκειμένου να προβούν σε όλες
τις απαιτούμενες ενέργειες.

Στο πλαίσιο της έρευνας, προέκυψε επίσης ότι το χρονικό διάστημα από
23/12/2011έως και 30/3/2015 ο 60χρονος πραγματοποίησε 284 συναλλαγές στις Φιλιπ-
πίνες, που αφορούσαν, είτε τη ζωντανή μετάδοση (live streaming) παιδιών που
επιδίδονται σε σεξουαλικές πράξεις είτε τη δυνατότητα συνάντησης του ιδίου με παιδιά
με σκοπό την επίτευξη ασελγούς πράξης σε βάρος αυτών.

Η δικογραφία τακτικής διαδικασίας έχει υποβληθεί στις αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.
Από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, συνεχίζονται οι στοχευμένες δια-
δικτυακές έρευνες, στο πλαίσιο διεθνών επιχειρήσεων και δράσεων, για την αντι-
μετώπιση και καταπολέμηση της πορνογραφίας ανηλίκων μέσω διαδικτύου.

Αποχαιρέτα τις τράπεζες που χάνεις,
μικρομέτοχος, πλέον, το δημόσιο…

Ηαλήθεια είναι ότι «επενδυτές», χρηματιστήρια και διάφοροι «αναλυτές» νοιώθ-
ουν ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα των stress test των τραπεζών και το
νόμο, πλέον, για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών -ενδεικτικό το

δημοσίευμα του Reuters με τίτλο «οι ελληνικές τράπεζες χρειάζονται λιγότερα κεφάλαια
από όσα φοβόταν κανείς». Και γιατί να μην είναι; Η ανακεφαλαιοποίηση γίνεται με ευνοϊ-
κούς όρους για τους ιδιώτες, ενώ το δημόσιο να χάνει τον έλεγχο των τραπεζών και να
γίνεται μικρομέτοχος!

Η κυβέρνηση, θέλοντας να ολοκληρωθεί άμεσα η ανακεφαλαιοποίηση αποδέχτηκε
όρους που οδηγούν σε δραματική μείωση του ποσοστού συμμετοχής του κράτους στις
τράπεζες, αν και «βάζει» αυτό τα χρήματα! Συγκεκριμένα και οι τέσσερις συστημικές
τράπεζες χρειάζονται (στο δυσμενές σενάριο) περίπου 14,4 δισ. ευρώ για να σταθερο-
ποιηθούν. Το ΤΧΣ (Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας) θα εισφέρει νέα κεφάλαια
ύψους 8 - 9 δισ. ευρώ και οι ιδιώτες περίπου 5 δισ. ευρώ, δηλαδή το 1/3 του απαι-
τούμενου ποσού! Και, όμως, γι’ αυτά τα κεφάλαια το δημόσιο (ΤΧΣ) θα έχει στην κατοχή
του μόνο 25% κοινές μετοχές, που θα έχουν δικαίωμα ψήφου, και το υπόλοιπο 75% θα
είναι μετατρέψιμες ομολογίες Coco’s. Με τη ρύθμιση αυτή το ποσοστό του δημοσίου
πέφτει πολύ χαμηλά και σε κάθε περίπτωση το κράτος χάνει την πλειοψηφία…

Οι τραπεζίτες, βέβαια, που τα θέλουν όλα δικά τους, διαμαρτύρονται (!) γιατί θα πρέ-
πει να πληρώνουν τόκους για τα ομόλογα Coco’s. Τόκοι που εκτιμώνται σε 700 με 800
εκατ. ευρώ το χρόνο καθώς το επιτόκιο που συμφωνήθηκε είναι 8%. Αυτό αφορά και
τους καταναλωτές καθώς οι τράπεζες για να έχουν κέρδος θα πρέπει να δίνουν δάνειο
με επιτόκιο πάνω από 9,5% -όχι ότι έδιναν και ποτέ χαμηλότερο… Μ’ αυτές, πάντως, τις
ρυθμίσεις δεν υπάρχει καμιά διαφωνία από πλευράς δανειστών -σύμφωνα, μάλιστα, με
πληροφορίες το ΔΝΤ διαμήνυσε ήδη ότι συμφωνεί. Ουσιαστικά, λοιπόν, η ανακεφαλαι-
οποίηση των τραπεζών, όπως έγινε, λειτουργεί υπέρ των ιδιωτών, κατά του δημοσίου
που χάνει την πλειοψηφία στις τράπεζες, δηλαδή τον έλεγχό τους, ενώ και οι πολίτες θα
δανείζονται ακριβότερα! Η καλύτερη λύση θα ήταν μία μεγάλη ανακεφαλαιοποίηση,
δίχως τον βραχνά του επιτοκίου των Coco’s ακόμη και αν αυτό σήμαινε ότι θα  περάσει
ο απόλυτος έλεγχος των τραπεζών στο κράτος. 

Το κύριο πρόβλημα της ανακεφαλαιοποίησης εντοπίζεται στην επιλογή των ομολόγων
Coco’s αντί το κράτος να πάρει κοινές μετοχές με δικαίωμα ψήφου. Υπολογίζεται ότι από
τα 50 δισ. ευρώ που θα έχει βάλει το κράτος στις τράπεζες (41 παλιά + 9 τώρα), θα
πάρει πίσω περίπου 1,7 δισ. ευρώ από τις προνομιούχες μετοχές Αλογοσκούφη (τα
πήρε από Πειραιώς-Αλφα), 7 δισ.  ευρώ από τις καινούργιες μετατρέψιμες ομολογίες
Coco’s -όταν εξοφληθούν…-  και 3 - 5 δισ. ευρώ από τα μειοψηφικά πακέτα κοινών
μετοχών των τραπεζών, αν και όταν μπορέσει να τις πουλήσει το δημόσιο. Σύνολο από
11,7 – 13,7 δισ. ευρώ…

Στις ΗΠΑ το κράτος πήρε μετοχές όταν χρειάσθηκε να στηρίξει μια μεγάλη γνωστή
τράπεζα -ουσιαστικά την κρατικοποίησε. Αργότερα πούλησε τις μετοχές με κέρδος! Το
ίδιο έγινε και  στην Αγγλία με άλλη τράπεζα με το δημόσιο να εξακολουθεί ακόμα και
σήμερα να είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος της συγκεκριμένης τράπεζας…

Πέθανε το 2χρονο αγοράκι που ξυλοκο-
πήθηκε από τον φίλο της μητέρας του

Κατέληξε τελικά dτο δίχρονο αγοράκι από το Κιάτο, το οποίο νοσηλεύονταν από
το Σάββατο στο νοσοκομείο Παίδων, άγρια ξυλοκοπημένο από τον φίλο της
Ρομά μητέρας του.

Το παιδάκι νοσηλεύονταν
από το Σάββατο το βράδυ
στο νοσοκομείο με μώλωπες,
σπασμένα χέρια και πολλαπ-
λές κακώσεις, μετά από τον
άγριο ξυδαρμό του.

Τον θάνατο του παιδιού
επιβεβαίωσε η αναπληρώτρ-
ια διοικητής του νοσοκομείου
Μαρίζα Οικονόμου, τονίζον-
τας στο newpost:

Δυστυχώς το παιδί κατέλ-
ηξε, παρά τις υπεράνθρωπες
προσπάθειες των γιατρών
όλες αυτές τις ημερες να το
κρατήσουν στη ζωή. Τα απο-
τελέσματα των χθεσινών εξετάσεων επιβεβαίωσαν τον εγκεφαλικό του θάνατο.

Σύμφωνα με πληφορίες, τόσο η 22χρονη μητέρα του, όσο και ο φίλος της, αμφότερ-
οι χρήστες ναρκωτικών οδηγήθηκαν ενώπιον του Εισαγγελέα. 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α.

του Δήμου Ελευσίνας, ενημερώνει τα μέλη των Κ.Α.Π.Η. ότι
παρέχονται δωρεάν υπηρεσίες ψυχολόγου για ατομικές και
ομαδικές συνεδρίες από την  κα. Μορφοπούλου Αλεξάνδρα.

Οποιοδήποτε μέλος του Κ.Α.Π.Η. ενδιαφέρεται, μπορεί να
επικοινωνήσει με την Ψυχολόγο στο τηλέφωνο : 210-
5546117.

Η πρόεδρος  του Ν.Π.Δ.Δ  Π.Α.Κ.Π.Π.Α.

Αποπομπή του Φίλη ζητούν 45 βουλευτές
της ΝΔ - Κάνουν λόγο για ποινική δίωξη

«Οι δηλώσεις του Υπ. Παιδείας προκαλούν αυτεπάγγελτη ποινι-
κή δίωξη». H επιστολή των 45 βουλευτών αναλυτικά.

Την αποπομπή του υπουργού Παιδείας,
Νίκου Φίλη, ζητούν με επιστολή τους
προς τον πρωθυπουργό, 45 βουλευτές

της ΝΔ με επικεφαλής στον Σάββα Αναστασιάδη. 
Οι γαλάζιοι βουλευτές χαρακτηρίζουν τις

δηλώσεις του κου Φίλη για τη γενοκτονία των
Ποντίων ως «προσβλητικές και απαξιωτικές απέ-
ναντι στο ελληνικό Κοινοβούλιο που το 1994
αναγνώρισε ομόφωνα τη γενοκτονία των Πον-
τίων και τον κατηγορούν ότι αναμασά τις θέσεις
Τούρκων Kεμαλιστών, προσφέροντάς τους ως
καλός Πρέσβης καλές υπηρεσίες.» 

Σύμφωνα με τους βουλευτές της ΝΔ, οι δηλώσεις του υπουργού Παιδείας «προκα-
λούν αυτεπάγγελτη ποινική δίωξη και ζητούν από τον Αλέξη Τσίπρα εάν δεν τις ασπά-
ζεται να το δηλώσει ξεκάθαρα σε διαφορετική περίπτωση να απομακρύνει τον κο Φίλη
από τη θέση του Υπουργού Παιδείας.»

«Αν τις ασπάζεστε κι εσείς να το δηλώσετε ευθαρσώς και ξεκάθαρα στον ελληνικό
λαό. Διαφορετικά απαιτούμε την απομάκρυνση του κου Φίλη από τη θέση του Υπουρ-
γού Παιδείας» επισημαίνεται στην επιστολή. 

Την παρέμβαση του πρωθυπουργού ζήτησε νωρίτερα ο πρόεδρος της ΝΔ Βαγγέλης
Μεϊμαράκης μετά τις δηλώσεις του Νίκου Φίλη για τη Γενοκτονία των Ποντίων ("δεν
πληρούνται τα επιστημονικά κριτήρια για να αποδεχτούμε τον όρο ‘γενοκτονία των Πον-
τίων") που προκάλεσαν θύελλα αντιδράσεων. 

Να παραιτηθεί ο υπουργός Παιδείας άλλως να εκδιωχθεί από την κυβέρνηση με
απόφαση του πρωθυπουργού ζητά ο υποψήφιος για την προεδρία της ΝΔ Απόστολος
Τζιτζικώστας.

«Είναι αδύνατον ο κ. Φίλης να παραμένει στη θέση του αμφισβητώντας την ομόφωνη
απόφαση της Βουλής για την Γενοκτονία», σχολίασε μέσω του Τwitter ο Άδωνης Γεωρ-
γιάδης.

Σημειώνεται ότι κύκλοι του Μαξίμου άφηναν αιχμές κατά της ΝΔ, «λέγοντας πως
επιχειρούν να δημιουργήσουν θόρυβο για λόγους εντυπώσεων και σε σχέση με τα εσω-
κομματικά τους.»
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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
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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

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ & ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ 25 ΕΩΣ 35 ΕΤΩΝ,

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ
ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. ΑΠΟΣΤΕΙΛΕΤΕ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟ egk@archeiothiki.gr ‘Η

ΣΤΟ ΦΑΞ 210-5599076.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 
2 επιχειρήσεις σε 180 τμ. Αναψυκτήριο και ψητοπωλείο. Νέα Ζωή Ασπρ-

οπύργου. Τηλ. επικοινωνίας: 2105573304, κος Μανώλης
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