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Αποφάσισαν οι ∆ούρου - Φάµελλος

Τρία επιπλέον σηµεία
διανοµής τροφίµων,
εµφιαλωµένου νερού
και ειδών ένδυσης και

υπόδησης στη Μάνδρα 

ΣΗΜΑ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΟΟκκττώώ  ζζώώννεεςς  δδυυννηηττιικκάά
υυψψηηλλοούύ  κκιιννδδύύννοουυ  ππλληηµµµµυυρρώώνν  

σσεε  ππεερριιοοχχέέςς  ττιιςς  ΑΑττττιικκήήςς  
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ΠΟΛΗ ΦΑΝΤΑΣΜΑ Η ΜΑΝ∆ΡΑ 
- Εξαντληµένοι οι κάτοικοι µετρούν τις πληγές

τους ανάµεσα σε συντρίµµια
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Ασπρόπυργος

ΣΑΒΒΙΝΙ∆ΟΥ ΚΥΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Λεωφόρος ΝΑΤΟ 218, 2105598618

Ελευσίνα

ΓΚΟΛΕΜΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Ιερά Οδός 22, 2105546448

Μάνδρα
Μαρτζέλης Χρήστος Ι. 

Στρατηγού Ρόκκα  56, 2105555550

Aχαρνές
Τσιροµάλη Αφροδίτη Ι. Θρακοµακεδόνων 242, 

2102435820

Άνω Λιόσια

Αεράκης Νικόλαος Λ. 
Αιγαίου Πελάγους 32, 2102470189

Χαϊδάρι
ΚΩΝΣΤΑ ΕΛΕΝΗ ΜΑΝΙΚΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΕ

(Μανίκαρος Ιωάννης ∆.) Καραϊσκάκη 82, Χαϊδάρι,
12461, ΑΤΤΙΚΗΣ2105985845

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Συννεφιά  

Η θερµοκρασία από 12 έως 20
βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

2,6,10,14,18,22,26,30

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Παγκόσµια Ηµέρα για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού

Ηµέρα Μνήµης Υπερφυλικών
Θέκλας και των συν αυτή Αγίων παρθένων - ∆ινάχ

Συνεχίζον ται οι δραµατικές ώρες για τους κατοίκους
της Μάνδρας, αφού και εχθές το πρωί  η ∆ήµαρχος
της πόλης  ενηµερώθηκε από τα συνεργεία της

ΕΜΑΚ και της Πυροσβεστικής που επιχειρούνστην  περ-
ιοχή ότι ότι οι χείµαρροι φουσκώνουν  ξανά από τη
συγκέν τρωση όγκου ν ερού στο όρος Πατέρας 

Κατόπιν   υπήρξε άµεση κινητοποίηση της πυροσβεστι-
κής και του ∆ήµου ζητώντας από τον  κόσµο να αποµα-
κρυνθεί από τις περιοχές που υπάρχει λάσπη και γίνον -
ται εργασίες και ν α µεταφερθούν  σε ασφαλή σηµεία.

Επίσης,  η δήµαρχος Μάνδρας ζήτησε νωρίτερα να
εκκενωθούν  οι περιοχές γύρω από την  οδό Κοροπούλη.Ο
δήµος έχει συστήσει στους κατοίκους να είναι σε επιφυ-
λακή, προκειµένου να µην  χαθούν  κι άλλες ζωές.

Παράλληλα οι έρευνες είναι σε εξέλιξη για τους αγνοο-
υµένους από τη φον ική θεοµην ία που χτύπησε την  περ-
ιοχή. Πέν τε ηµέρες µετά και οι κάτοικοί της δοκιµάζον ται
αδύναµοι και κουρασµένοι µε την  καθηµερινότητα.

Το Σάββατο εν τοπίστηκαν  ν εκροί τρεις από τους αγνο-
ουµένους , ενω εχθές ανασύρθηκε ν εκρός ένας ακόµη
άνδρας αν εβάζον τας τον  αριθµό των  θυµάτων  στους 20.
Αγνοούµενοι είναι ακόµη τρεις άνθρωποι.

Εκκληση απόγνωσης έκανε ξανά το 
Σάββατο η ∆ήµαρχος Ι. Κριεκούκη λέγοντας

χαρακτηριστικά πως δεν µπορούν καν
να θάψουν τους νεκρούς τους.

Σε έν αν  59χ ρον ο και έν αν  29χ ρον ο, που αγν ο-
ούν το από περιοχ ές της ∆υτικής Αττικής µετά τις κατα-
στροφικές πληµµύρες, αν ήκουν  οι δύο σοροί αν δρών
που εν τοπίστηκαν  το πρωί του Σαββα΄του από στε-
λέχ η του λιµεν ικού σώµατος στη θαλάσσια περιοχ ή της
Ελευσίν ας. 

Η µία από τις σορούς είχ ε σφην ωθεί σε δύσβατο
σηµείο στον  βυθό της θάλασσας και χ ρειάστηκε η
συν δροµή των  αν δρών   της οµάδας υποβρυχ ίων  απο-
στολών  προκειµέν ου ν α αν ασυρθεί. Οι δύο άτυχ οι
άν δρες που µεταφέρθηκαν  στο Θριάσιο ν οσοκοµείο για
ν εκροψία ν εκροτοµή αν αγν ωρίστηκαν  από τους οικείο-
υς τους.

∆υστυχ ώς εχ θές το πρωί , σύµφων α µε την  Πυρο-
σβεστική, εν τοπίσθηκε έν ας ακόµη ν εκρός σε εξωτερ-
ικό χ ώρο, κον τά στο αµαξοστάσιο του δήµου Μάν δρας
Αττικής.

ΠΟΛΗ ΦΑΝΤΑΣΜΑ Η ΜΑΝ∆ΡΑ 
- Στους είκοσι οι νεκροί. Εξαντληµένοι οι κάτοικοι
µετρούν τις πληγές τους ανάµεσα σε συντρίµµια

ΣΣυυννεεχχίίζζεεττααιι  σσττηη  σσεελλ..  1111

Τρία επιπλέον σηµεία διανοµής τροφίµων, εµφιαλωµένου νερού
και ειδών ένδυσης και υπόδησης στη Μάνδρα 

Σ
τη δηµιουργία σταθερού δικτύου διαν οµής τρο-
φίµων , εµφιαλωµέν ου ν ερού και ειδών  έν δυσης
και υπόδησης, ειδικά για τους κατοίκους του

∆ήµου Μάν δρας που δεν  έχ ουν  πρόσβαση στα τρόφι-
µα και εµφιαλωµέν α ν ερά που συγκεν τρών ει η Περιφέρ-
εια Αττικής στο ∆ηµαρχείο Μάν δρας, προχ ώρησαν  η
Περιφέρεια Αττικής και το Υπουργείο Εθν ικής Άµυν ας.
Συγκεκριµέν α για την  καλύτερη εξυπηρέτηση και πρό-
σβαση των  πληγέν των  πολιτών  (ειδικά όσων  δεν
έχ ουν  δυν ατότητα µετακίν ησης, όπως ηλικιωµέν ων ,
κ.ά.) στο µον αδικό ως σήµερα σηµείο διαν οµής τρο-
φίµων  και εµφιαλωµέν ου ν ερού στο ∆ηµαρχ είο Μάν δρ-
ας, δηµιουργήθηκαν  τρία αποκεν τρωµέν α σηµεία, σε
συν εργασία µε το Υπουργείο Εθν ικής Άµυν ας στις ακό-
λουθες διευθύν σεις στη Μάν δρα: 

Σηµείο 1ο: Πλατεία Αγίου Κων /ν ου, οδός Στρατηγού Νικολάου Ρόκα 76
Σηµείο 2ο: Πλατεία Ειρήν ης, Κοροπούλη και Σπετσών
Σηµείο 3ο: 2ο ∆ηµοτικό Σχολείο, Αιόλου και 25ης Μαρτίου
Τα τρία αυτά σηµεία εν εργοποιήθηκαν  από το Σάββατο, 18/11 και από την  Κυριακή, 19/11, λειτουργούν  δια-

ρκώς από τις 9 το πρωί ως τις 6 το απόγευµα. Επιπλέον  για µεµον ωµέν ες περιπτώσεις όπου υπάρχ ει σοβαρό
πρόβληµα µετακίν ησης, θα γίν εται διαν οµή κατ’ οίκον . 

Για όσους επιθυµούν  ν α προσφέρουν  τυποποιηµέν α προϊόν τα και ν ερά, µπορούν  ν α τα αποστέλλουν  απε-
υθείας είτε στα προαν αφερθέν τα σηµεία είτε στο Κέν τρο Ειδών  Πρώτης Αν άγκης (Κέν τρο Logistics) της Περιφ-
έρειας Αττικής (στην  Εσπλαν άδα - πλατεία Νερού, δίπλα στο Τάε Κβο Ντο του Φαληρικού).

Τέλος, για περισσότερες πληροφορίες ή επικοιν ων ία µε το ∆ίκτυο ∆ιαν οµής Τροφίµων  και Εµφιαλωµέν ων
Νερών , οι πολίτες µπορούν  ν α καλούν  στην  τηλεφων ική γραµµή 210-4819001.



Π
ολυσέλιδη έκθεση που βρίσκεται σε διαβούλευ-
ση µε στόχ ο ν α γίν ει ν όµος του κράτους µέσα
στο 2018, έχ ει αποτυπώσει αν αλυτικά την

υψηλή επικιν δυν ότητα περιοχ ών  ακόµα και στο πιο
πυκν οδοµηµέν ο κοµµάτι της Αθήν ας και περιλαµβάν ει
δήµους µε συν ολικό πληθυσµό 3.099.551. κατοίκους.

Στην  έκθεση διερευν ών ται τρία σεν άρια εκδήλωσης
πληµµυρών , έν α δυσµεν ές, έν α αρκετά δυσµεν ές και
έν α ακραίως δυσµεν ές. Για καθέν α από τα σεν άρια
υπολογίζεται ο βαθµός που θα επηρεαστεί η έκταση
κάθε επικίν δυν ης ζών ης.

Λεκάνη ποταµού Κηφισού
Ίσως το µεγαλύτερο πρόβληµα από όλα. Ακόµα και

στο λιγότερο δυσµεν ές σεν άριο, η περιοχ ή χ αρακ-
τηρίστηκε ως έκταση πολύ υψηλής τρωτότητας. Πρόκει-
ται για την  πιο πυκν οδοµηµέν η περιοχ ή της χ ώρας και
βρίσκεται σε κίν δυν ο στο πολύ δυσµεν ές σεν άριο.

Ζώνη Μεγάρων - Ν. Περάµου
Είν αι η περιοχ ή που επλήγη και περιλαµβάν ει Μάν -

δρα και Νέα Πέραµο. Το 44,13% της έκτασης χ αρακ-
τηρίζεται από υψηλή τρωτότητα και το 32,16% από
πολύ υψηλή.

Περιοχή των Μεσογείων
Είν αι ζών η που λόγω µεταφοράς ιζηµάτων  µπορεί

επίσης ν α βουλιάξει στη λάσπη όπως και η ∆υτική Αττι-
κή, τηρουµέν ων  των  αν αλογιών .

Ζώνη Ασπρόπυργου - Ελευσίνας
Τα δύο τρίτα αυτής της ζών ης βρίσκον ται σε κίν δυν ο

από αν αµεν όµεν ες πληµµύρες.

Παράκτια περιοχή Μαραθώνα - Ν. Μάκρης
Ολόκληρη η έκταση βρίσκεται σε κίν δυν ο, αλλά

αποκλειστικά και µόν ο στο εξαιρετικά δυσµεν ές σεν άρ-
ιο.

Βάρης - Αγίας Μαρίνας Κορωπίου
Στο κόκκιν ο βρίσκεται η συγκεκριµέν η ζών η. Σχ εδόν

το έν α τρίτο κιν δυν εύει ακόµα και από αν αµεν όµεν ες
πληµµύρες.

Σαρωνίδας - Αναβύσσου - Παλαιάς Φώκαιας
Εδώ αν  γίν ει πραγµατικότητα το ακραίο σεν άριο, τότε

όλη η ζών η κιν δυν εύει σοβαρά.

Ζώνη Λουτρακίου
Η χ αµηλή ζών η αν τιµετωπίζει κάποια τρωτότητα,

αλλά µεγάλη εδαφική απώλεια µπορεί ν α έχ ει µόν ο µια
µικρή περιοχ ή στα βόρεια.

Ζώνη τεχνητής λίµνης Μαραθώνα

Υψηλή επικιν δυν ότητα στο 100% της έκτασης. Ροή
λάσπης και αυξηµέν η µεταφορά ιζηµάτων  αν αµέν εται
για περιοχ ές που βρίσκον ται στα ν ότια των  οικισµών
Πολυδεν δρίου και Καπαν δριτίου.

ΞΞεεκκίίννηησσεε  ηη  δδιιααδδιικκαασσίίαα  
σσυυλλλλοογγήήςς  σσυυσσκκεευυαασσµµέέννωωνν  
ττρροοφφίίµµωωνν  κκααιι  εεννδδυυµµάάττωωνν  
σσττοονν  δδήήµµοο  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ  

Ο
∆ήµαρχος Ασπροπύργου και Μέλος του
∆.Σ. της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων
Ελλάδας (Κ.Ε.∆.Ε.), κ. Νικόλαος

Μελετίου, γνωστοποιεί στους ∆ηµότες της πόλης
ότι, εκτός από τη συνδροµή του ∆ήµου, σε είδη
πρώτης ανάγκης, για τους ∆ηµότες της Μάνδρας,
ξεκίνησε η διαδικασία συλλογής συσκευασµένων
τροφίµων και ενδυµάτων.

Ως χώρος συγκέντρωσης των εν λόγω ειδών ορίστηκε ο χώρος του Πνευµατικού Κέντρου του ∆ήµου, οδός Αλέκου
Παναγούλη 13, δίπλα από τον Ιερό Ναό Αγίου ∆ηµητρίου, κατά τις ώρες λειτουργίας του εν λόγω φορέα (από τις 9:00
έως τις 21:00).

Η ∆ηµοτική Αρχή, απευθύνει έκκληση, προς όλους τους Ασπροπύργιους, να εκδηλωθεί, για µια ακόµη φορά, η
αλληλεγγύη της πόλης, προς τους σκληρά δοκιµαζόµενους Πολίτες της γειτονικής Μάνδρας, ώστε να αντιµετωπιστούν
το συντοµότερο δυνατό, οι συνέπειες της θεοµηνίας που έπληξε τον τόπο. 
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ΣΗΜΑ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΟΟκκττώώ  ζζώώννεεςς  δδυυννηηττιικκάά  υυψψηηλλοούύ  κκιιννδδύύννοουυ

ππλληηµµµµυυρρώώνν  σσεε  ππεερριιοοχχέέςς  ττιιςς  ΑΑττττιικκήήςς  

ΜΜΕΕΓΓΑΑΛΛΕΕΣΣ  ΟΟΙΙ
ΑΑΝΝΑΑΓΓΚΚΕΕΣΣ  ΣΣΙΙΤΤΙΙΣΣΗΗΣΣ  
ΠΠοουυ  µµπποορροούύνν  νναα  ααππεευυθθυυννοούύνν  οοιι

πποολλίίττεεςς  πποουυ  εεππλλήήγγηησσαανν    

ΓΓιιαα  ααννάάγγκκεεςς  σσίίττιισσηηςς  οοιι  πποολλίίττεεςς  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  ααππεε--
υυθθύύννοοννττααιι::  

ΣΣττηη  ΝΝέέαα  ΠΠέέρρααµµοο::  σσττοο  ΚΚοοιιννοοττιικκόό  ΚΚααττάάσσττηηµµαα  ((οοδδόόςς
2255ηηςς  ΜΜααρρττίίοουυ  1111)),,  ττηηλλ..::  2222996600--3322664400  κκααιι  3344552200

ΣΣττηη  ΜΜάάννδδρραα::  σσττοο  ∆∆ηηµµααρρχχεείίοο  ((οοδδόόςς  ΣΣττρρααττηηγγοούύ  ΝΝιικκοο--
λλάάοουυ  ΡΡόόκκκκαα  4455)),,  ττηηλλ..::  22113322001144990000--995500--995511--994455  

ΓΓιιαα  ααννάάγγκκεεςς  σσττέέγγαασσηηςς  οοιι  πποολλίίττεεςς  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  ααππεε--
υυθθύύννοοννττααιι::  

ΣΣττοουυςς  κκααττάά  ττόόπποουυςς  ∆∆ήήµµοουυςς..  
ΓΓιιαα  ττηηνν  κκααττααγγρρααφφήή  ζζηηµµιιώώνν  σσεε  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  ααππόό  τταα

ππλληηµµµµυυρριικκάά  φφααιιννόόµµεενναα  οοιι  πποολλίίττεεςς  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  ααππεε--
υυθθύύννοοννττααιι::  

ΣΣττηη  ∆∆ιιεεύύθθυυννσσηη  ΑΑννάάππττυυξξηηςς  ∆∆υυττιικκήήςς  ΑΑττττιικκήήςς,,  ΗΗρρώώωωνν
ΠΠοολλυυττεεχχννεείίοουυ  7788  --  ΕΕλλεευυσσίίνναα

ΤΤηηλλ..  ΕΕππιικκ//ννιιααςς::  221133  22004477008888  //  008866
ΉΉδδηη,,  ππρρααγγµµααττοοπποοιιοούύννττααιι  σσχχεεττιικκέέςς  ααυυττοοψψίίεεςς  ααππόό

σσυυννεερργγεείίαα  ((1100  κκλλιιµµάάκκιιαα))  ττηηςς  ΠΠεερριιφφέέρρεειιααςς  ΑΑττττιικκήήςς..  
ΛΛοοιιππάά  σσηηµµεείίαα  εεννηηµµέέρρωωσσηηςς  κκααιι  εεξξυυππηηρρέέττηησσηηςς

πποολλιιττώώνν  κκααιι  ππλληηγγέέννττωωνν::  
ΣΣττοουυςς  κκααττάά  ττόόπποουυςς  ∆∆ήήµµοουυςς..

ΑΑΝΝΤΤΙΙΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑΡΡΧΧΗΗΣΣ  ∆∆ΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΑΑΤΤΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ

ΖΖηηττήήσσααµµεε  ααππόό  ττοονν  ΤΤσσίίππρραα  νναα  
ξξεεππεερραασσττεείί  ηη  γγρρααφφεειιοοκκρρααττίίαα  γγιιαα  
νναα  ααπποοζζηηµµιιωωθθοούύνν  οοιι  ππλληηγγέέννττεεςς

ΟΟΑντιπεριφερειάρχης ∆υτικής Αττικής Γιάννης
Βασιλείου µίλησε για το αίτηµα όλων στον Αλέξη
Τσίπρα να ξεπεραστεί το µεγάλο πρόβληµα της

γραφειοκρατίας.
«Στη σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό ζητήθηκε να

ξεπεραστεί η γραφειοκρατία ώστε να αποζηµιωθούν οι
πληγέντες το γρηγορότερο δυνατό!»

«Οι ∆ήµοι είναι υπεύθυνοι για τις καταγραφές των
ζηµιών στα σπίτια και η περιφέρεια για τις εµπορικές
ζηµιές. Τα συνεργεία έχουν βγει από την πρώτη ηµέρα
έξω και έχουν ενισχυθεί µε µηχανικούς από το Υπουργείο
Περιβάλλοντος και έχουν γίνει εκατοντάδες αυτοψίες!» 

«Αυτές οι καταγραφές έχουν γίνει για να αποζηµιωθ-
ούν. Το πρόβληµα όµως είναι η γραφειοκρατία. Πρέπει
να ξεπεραστεί για να αποζηµιωθούν οι πληγέντες. Χαρ-
ακτηριστικό παράδειγµα ότι δεν έχουν αποζηµιωθεί οι
πληγέντες ακόµη από τις πληµµύρες του 2015»

«Χρειάστηκαν 31 ολόκληροι µήνες για να χτιστεί ένα
γεφύρι λόγω γραφειοκρατίας, ενώ υπήρχαν τα χρήµατα!»
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Προβλήµατα στην Πειραιώς 
από την βροχόπτωση

-∆ιεκόπη η κυκλοφορία στο-∆ιεκόπη η κυκλοφορία στο
ύψος της Χαµοστέρναςύψος της Χαµοστέρνας

Προβλήµατα στην κυκλοφορία οχηµάτων προκάλεσε
η βροχόπτωση χθες το πρωί στην Αττική.

Συγκεκριµένα, στις 11.00 διεκόπη η κυκλοφορία των
οχηµάτων λόγω συσσώρευσης υδάτων στην οδό Πειρ-
αιώς και στα δύο ρεύµατα από το ύψος της οδού Πέτρ-
ου Ράλλη έως το ύψος της οδού Χαµοστέρνας.

Η κυκλοφορία είχε επίσης διακοπεί στη λεωφόρο
Σαλαµίνας, από την Ζωοδόχο Πηγή έως τη Λεωφόρο
Φανερωµένης και στη λεωφόρο ∆ηµοκρατίας, στο Πέρ-
αµα, από το ύψος ανώνυµης οδού στο ρεύµα προς Πει-
ραιά.

> ΝΕΑ ΦΙΓΑΛΕΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΣ> ΝΕΑ ΦΙΓΑΛΕΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
Ανθρωπιστικό Έργο: Έµπρακτη Αγάπη στους πληγέντες της Μάνδρας 

Αττικής από τον Α.Ο Απόλλων Νέας Φιγαλείας,τους Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας
Φιγαλείας και το #ΦΙΓΑΛΕΙΑnews24 

Τ
ην αλληλεγγύη τους προς
τους πληγέντες της Μάνδρας
Αττικής από τις φονικές

πληµµύρες έδειξαν τα µέλη και η οµάδα
του Α.Ο Απόλλωνα Νέας Φιγαλείας σε
συνεργασία µε τους Εθελοντές Πολιτι-
κής Προστασίας Φιγαλείας και τον
ενηµερωτικό φορέα
#ΦΙΓΑΛΕΙΑnews24. Μετά το κάλεσµα
του ∆ήµου Μάνδρας - Ειδυλλίας Αττι-
κής για πρώτες ύλες και πόσιµο νερό,
το ∆Σ της οµάδος µαζί µε τους εθελον-
τές ανταποκρίθηκαν άµεσα σε αυτό,
(αλληλέγγυοι στη δικιά τους βοήθεια
στις φονικές πυρκαγιές του 2007),
προσφέροντας πάνω από 1.000 εµφ-
ιαλωµένα νερά σε οικογένειες και παι-
διά της περιοχής.

Σε αυτή φυσικά τη δράση, το σηµαν-
τικότερο ρόλο έπαιξε το προσωπικό
της µεγάλης ελληνικής εταιρίας εµφια-
λωµένου νερού ΖΗΡΕΙΑ ΕΠΕ που
εδρεύει στο Νοµό Κορινθίας καθώς
συνέβαλε τα µέγιστα ώστε να προσφε-
ρθεί η συγκεκριµένη βοήθεια σε νερό
απευθείας στους πληγέντες. Πέραν
όµως της προσφοράς των φορέων της Νέας Φιγαλείας, η ίδια η εταιρία προσέφερε µια µεγάλη ποσότητα πάνω από 3.000 εµφ-
ιαλωµένα νερά για άµεση κατανάλωση και πρώτες ανάγκες. Τα νερά µεταφέρθηκαν µε φορτηγό της εταιρίας και παραδόθηκαν
στους υπεύθυνους του ∆ήµου Μάνδρας το Σάββατο 18/11.Άξια συγχαρητηρίων η ελληνική εταιρία ΖΗΡΕΙΑ ΕΠΕ ανταποκρ-
ινόµενη άµεσα στις ανάγκες της περιοχής για πόσιµο νερό. Το ∆.Σ του Α.Ο Απόλλωνα Νέας Φιγαλείας, οι Εθελοντές Πολιτι-
κής Προστασίας Φιγαλείας καθώς και ο ενηµερωτικός φορέας της Επαρχίας Ολυµπίας #ΦΙΓΑΛΕΙΑnews24 ευχαριστούν θερµά
την ΖΗΡΕΙΑ ΕΠΕ και το προσωπικό της για την άψογη εξυπηρέτηση και την άµεση ανταπόκριση στο κάλεσµα τους.

Σε ανακοίνωσή τους οι Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας Φιγαλείας εκφράζουν τη συµπαράστασή τους προς το Πυροσβε-
στικό Σώµα Ελλάδος και όλους τους πυροσβέστες που συνδράµουν στο έργο ανεύρεσης αγνοούµενων καθώς και στο έργο
αποκατάστασης ζηµιών σε δρόµους σπίτια µε όποιο τρόπο και όποιο µέσο µπορούν. Άξιοι ήρωες των ηµερών µας που
χωρίς ίσως τα απαραίτητα µέσα προσπαθούν για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα και πάντα τα καταφέρνουν.

Θάνος Χουλιάρας
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ΤΤηη  µµεεττααφφοορράά  φφεερρττώώνν  υυλλιικκώώνν  
ααππόό  ττιιςς  ππλληηγγεείίσσεεςς  ππεερριιοοχχέέςς  

σσττοο  ααννεεννεερργγόό  λλααττοοµµεείίοο  ΤΤΙΙΤΤΑΑΝΝ
Αποφάσισαν ∆ούρου - Φάµελλος

Γ
ια την  καλύτερη λειτουργία των  ∆ήµων  που επλήγησαν  από τα έν τον α καιρ-
ικά φαιν όµεν α µε τις ισχ υρές βροχ οπτώσεις στη ∆υτική Αττική, συγκεκριµέ-
ν α των  περιοχ ών  του ∆ήµου Μεγάρων  (∆ηµοτική Εν ότητα Νέας Περάµου και

Μεγάρων ), Ελευσίν ας (∆ηµοτική Εν ότητα Μαγούλας) και Μάν δρας- Ειδυλλίας
(∆ηµοτική Εν ότητα Μάν δρας), η Περιφερειάρχ ης Αττικής, Ρέν α ∆ούρου σε συν ε-
ργασία µε τον  αν απληρωτή Υπουργό Περιβάλλον τος και Εν έργειας, Σωκράτη
Φάµελλο, αποφάσισαν  την  κατ’ εξαίρεση µεταφορά και διάθεση των  αδραν ών
υλικών  (φερτών  υλικών , χ ώµατος, πετρών , κ.ά.) που συλλέγον ται από τις
εργασίες καθαρισµού και αποκατάστασης, στο αν εν εργό λατοµείο της ΤΙΤΑΝ Α.Ε.

Με τον  τρόπο αυτό διευκολύν εται η λειτουργία των  ∆ήµων  (κυκλοφορία, πρό-
σβαση σε οικίες και περιοχ ές, κ.ά.), η οποία είχ ε διαταραχ θεί λόγω των  µεγάλων
ποσοτήτων  αδραν ών  υλικών  εν τός του οικιστικού ιστού.
Η παρούσα εξαίρεση αφορά τα απόβλητα που δηµιουργήθηκαν  κατά τη διάρκεια

των  έκτακτων  φαιν οµέν ων  και θα πρέπει εν τός τριών  µην ών  ν α τηρηθούν  όλες
οι ν όµιµες εργασίες διαχ είρισής τους, σύµφων α µε την  κείµεν η περιβαλλον τική
ν οµοθεσία και ειδικότερα µε το άρθρο 24 του ν . 4042/2012.

Στο πλευρό των πληγέντων του ∆ήµου 
Μάνδρας-Ειδυλλίας ο ∆ήµος Φυλής

O ∆ήµος Φυλής, µε αίσθηµα αλληλεγγύης και συµπαράστασης προς
τους κατοίκους του ∆ήµου Μάνδρας- Ειδυλλίας που επλήγησαν από την
πρόσφατη θεοµηνία, ανταποκρίθηκε στις ανάγκες τους παραδίδοντας
δύο φορτηγά εµφιαλωµένα νερά. Απεστάλησαν επ ίσης δύο υδροφόρες
αναγκαίες για τον καθαρισµό της περιοχής από την λάσπη. 

Στη Μάνδρα βρέθηκαν το πρωί του Σαββάτου 18 Νοεµβρίου 2017 ο
Αναπλ. ∆ήµαρχος Γιώργος Αντωνόπουλος και ο Αντιδήµαρχος Φυλής
Σπύρος Μπρέµπος. 

Στις 770 έχουν φτάσει οι διενεργηθείσες αυτοψίες στο ∆ήµο Μάνδρας-
Ειδυλλίας και στη ∆.Ε της Νέας Περάµου, από τα  εξειδικευµένα τεχνικά
κλιµάκια (120 µηχανικοι) του Υπουργείου Υποδοµών και

Μεταφορών.Ειδικότερα:
·     Στο  ∆ήµο Μάνδρας – Ειδυλλίας  διενεργήθηκαν 544 αυτοψίες συνολικά.
Τα  428  από τα κτίρια που ελέγχθηκαν έχουν πληγεί και χρήζουν αποζηµίω-
σης.
Συγκεκριµένα:  319  κατοικίες, 62 επαγγελµατικοί χώροι, 1 δηµόσιο κτίριο και
46 αποθήκες – υπόγεια.
·     Στο ∆ήµο Μεγαρέων και στη ∆.Ε. Νέας Περάµου, διεξήχθησαν 226 συνο-
λικά αυτοψίες.
Τα 216 από τα κτίρια που ελέγχθηκαν, έχουν πληγεί  και  χρήζουν αποζηµίω-
σης, εκ των οποίων 122 κατοικίες, 50 επαγγελµατικοί χώροι, 2 δηµόσια κτίρια
και  42  αποθήκες – υπόγεια.
Οι αυτοψίες, από το σύνολο των µηχανικών του Υπουργείου Υποδοµών,
συνεχίζονται µε εντατικούς ρυθµούς.

Στις 770 έφτασαν οι αυτοψίες που διενεργήθηκαν στις πληγείσες περιοχές της ∆υτικής Αττικής
από τα τεχνικά κλιµάκια του υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών και της ∆ΑΕΦΚ
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Εκδήλωση µνήµης για το Πολυτεχνείο από το ΚΑΠΗ Ζεφυρίου

Με µια σεµνή εκδήλωση δεδοµένης της συγκυρίας, καθώς συνέπεσε µε τη θεοµηνία  που πλήττει την χώρα και κυρίως
τη ∆υτική Αττική, τίµησε το ΚΑΠΗ Ζεφυρίου την Επέτειο του Πολυτεχνείου, την Παρασκευή 17 Νοεµβρίου
2017.«Αυτές οι εκδηλώσεις χρειάζονται γιατί δεν πρέπει να ξεχνάµε», είπε ο Αντιδήµαρχος Ζεφυρίου Γιάννη Μαυρ-

οειδάκος, ο οποίος χαιρέτησε την εκδήλωση ωστόσο ζήτησε την κατανόηση όλων για το γεγονός ότι έπρεπε να αποχωρήσει και
να µην την παρακολουθήσει, καθώς ο ∆ήµος Φυλής βρίσκεται σε επιφυλακή  λόγω των έκτακτων καιρικών φαινοµένων. 

«Σήµερα είναι µία θλιβερή επέτειος, διότι πριν 44 χρόνια κάποιοι θέλησαν µε τα τανκς να επιβάλουν στη
χώρα τη δικτατορία, αλλά οι νέοι της εποχής εκείνης δεν το επέτρεψαν», τόνισε ο κ. Μαυροειδάκος και
αποχώρησε ευχόµενος «να µην ξαναζήσουµε ποτέ ανάλογες στιγµές».

«Είναι µία δύσκολη µέρα σήµερα. Χάθηκαν άνθρωποι από τη θεοµηνία», είπε η Καίτη Λάππα, εκπρό-
σωπος των µελών του ΚΑΠΗ Ζεφυρίου, υπογραµµίζοντας ωστόσο ότι και η εκδήλωση πραγµατοποιείται για
να τιµηθούν κάποιοι άλλοι νεκροί που αγωνίστηκαν για τη ∆ηµοκρατία στη χώρα µας.  

Η Χορωδία του ΚΑΠΗ Ζεφυρίου, υπό την καθοδήγηση του καθηγητή µουσικής ∆αυίδ Παπαδόπουλου,
παρουσίασε ένα πρόγραµµα – αφιέρωµα στην εξέγερση του Πολυτεχνείου που συνδύαζε αφήγηση και τρα-
γούδια συνυφασµένα µε τα γεγονότα της εποχής.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΑ
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ

Σήµερα στην Αίθουσα Εκδηλώσεων
του ∆ηµαρχείου Χαϊδαρίου

Ο ∆ήµος Χαϊ-
δαρίου σε
συνεργασία µε
τη Β’ Ψυχιατρική
κλινική του
Π . Γ . Ν .
ΑΤΤΙΚΟΝ και
µε τη συµµε-
τοχή του καλλι-
τεχνικού πνε-
υ µ α τ ι κ ο ύ
συλλόγου Αιγά-
λ ε ω
Θ Ε Ι Ο Ι Α Μ Α Κ ,
σας προσκα-
λούν στην ηµε-
ρίδα µε τίτλο:
Το δικαίωµα να
είσαι παιδί - 

δικαίωµα στην χαρά και την ψυχ-αγωγία, η οποία
θα πραγµατοποιηθεί ∆ευτέρα 20 Νοεµβρίου
9:30 µε 13:00 στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του
∆ηµαρχείου Χαϊδαρίου. 

Το πρόγραµµα περιλαµβάνει παιδική θεατρική
παράσταση µε τίτλο: «Τα καινούργια ρούχα του
βασιλιά»

Η ηµερίδα απευθύνεται σε µαθητές της Ε’ ΚΑΙ
ΣΤ’ Τάξης ∆ηµοτικών Σχολείων του ∆ήµου Χαϊ-
δαρίου, θα έχει δια δραστικό χαρακτήρα, θα περ-
ιλαµβάνει θεατρική παράσταση και βιωµατικά
δρώµενα. ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Συντάξεις ∆εκεµβρίου 2017: 
ΟΟιι  ηηµµεερροοµµηηννίίεεςς  γγιιαα  ΟΟΓΓΑΑ,,  ΙΙΚΚΑΑ,,  ΟΟΑΑΕΕΕΕ,,  δδηηµµόόσσιιοο
Tην  Τετάρτη 29 Νοεµβρίου ξεκιν ά η καταβολή των
συν τάξεων  του ∆εκεµβρίου 2017 στους συν ταξιούχους
των  ασφαλιστικών  Ταµείων  (ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ, δηµό-
σιο).Η πληρωµή των  συν τάξεων  θα ολοκληρωθεί τη
∆ευτέρα στις 4 ∆εκεµβρίου. Αν αλυτικά:
- Το ∆ηµόσιο θα καταβάλλει τις συν τάξεις στις 29 Νοεµ-
βρίου 2017 ηµέρα Τετάρτη.
- Το ΙΚΑ θα καταβάλλει τις συν τάξεις στις 29 Νοεµβρίου
2017 ηµέρα Τετάρτη.
- Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συν τάξεις την  1η ∆εκεµ-
βρίου 2017 ηµέρα Παρασκευή.
- Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις συν τάξεις την  1η ∆εκεµβρίου
2017 ηµέρα Παρασκευή.
- Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα καταβάλλουν  τις συν τάξεις στις 29 Νοεµβρίου 2017 ηµέρα Τετάρτη.
- Το ΕΤΕΑ θα καταβάλλει τις επικουρικές συν τάξεις στις 04 ∆εκεµβρίου 2017 ηµέρα ∆ευτέρα.
- Τα υπόλοιπα Ταµεία του Υπουργείου Εργασίας θα καταβάλλουν  τις συν τάξεις στις 29 Νοεµβρίου 2017 ηµέρα
Τετάρτη.- Οι προσωριν ές συν τάξεις Εν όπλων  ∆υν άµεων , Σωµάτων  Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώµατος θα
καταβληθούν  στις 29 Νοεµβρίου 2017 ηµέρα Τετάρτη.

∆ΗΜΟΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ: ΕΚΦΡΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΜΑΣ ΣΤΟΥΣ ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΑΘΕΙΣ!
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΟΥΜΕ ΕΙ∆Η ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ!
Ο ∆ήµος Χαϊδαρίου εκφράζει τη θλίψη του και τα συλλυπητήριά του για τα θύµατα των
πληµµυρών  των  γειτον ικών  µας ∆ήµων .Καλούµε όλους τους Χαϊδαριώτες ν α σταθούν  δίπλα
στους κατοίκους των  περιοχ ών  που επλήγησαν , ν α αν ταποκριθούν  στο κάλεσµα για συγκέν -

τρωση ειδών  αν άγκης από την  Κοιν ων ική Υπηρεσία του ∆ήµου. Καλούµε τους µαζικούς φορείς , τα εργατικά
σωµατεία ν α συµβάλλουν  εν ηµερών ον τας τα µέλη τους και ν α αν ταποκριθούν  στο κάλεσµα.
Είδη που χ ρειάζον ται:
Ξηρά τροφή (συσκευασµέν α τρόφιµα, γάλατα κ.λπ.)
Κουβέρτες και ρούχ α
Είδη προσωπικής καθαριότητας και υγιειν ής
Εµφιαλωµέν ο ν ερό
Η συγκέν τρωση των  ειδών  θα ξεκιν ήσει τη ∆ευτέρα 20/11 από την  Κοιν ων ική Υπηρεσία τις ώρες 9π.µ.-1µ.µ. 
Για πληροφορίες στο τηλέφων ο 2132047267
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Σ
ύσκεψη για την οργάνωση της αλληλεγγύης και  της πάλης
για την αντι µετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµέ-
νων και  των λαϊ κών στρωµάτων του Θριασίου που επλήγ-

ησαν από τι ς πληµµύρες οργάνωσαν σωµατεία της Αττι κής το
Σάββατο το πρωί , στην αί θουσα του Εργατι κού Κέντρου Ελευ-
σί νας.

Στη συζήτηση αποφασίστηκαν τα επόµενα βήµατα στην προ-
σπάθεια που κάνουν τα σωµατεία:

- Τη ∆ευτέρα 20/11 στις 10 π.µ. θα προχωρήσουν σε δια-
νοµή ειδών πρώτης ανάγκης στους κατοίκους της Μάνδρ-
ας (σηµείο συνάντησης των σωµατείων το ∆ηµαρχείο
Ελευσίνας στις 9 π.µ.), εκφράζοντας έµπρακτα την
αλληλεγγύη τους.

- Την Τρίτη 21/11 στις 3.30 µ.µ. θα προχωρήσουν σε παρά-
σταση διαµαρτυρίας στη συνεδρίαση του Περιφερειακού
Συµβουλίου, στο αµφιθέατρο του υπουργείου Μεταφορών
και Υποδοµών, µε αιτήµατα για την ανακούφιση και προ-
στασία των πληγέντων.

Για τη δι ευκόλυνση της συµµετοχής καλούν το Εργατι κό Κέντρο
Ελευσί νας να προκηρύξει  στάση εργασί ας.Παράλληλα, η
συγκέντρωση βοήθειας θα συνεχιστεί  και  τα εί δη που θα προ-
σφέρουν εργαζόµενοι  και  σωµατεία θα µαζεύονται  στο Στέκι
Εργαζοµένων και  Νεολαίας Ελευσί νας.

Την πρωτοβουλία γι α τη σύσκεψη πήραν τα εξής Συνδι κάτα:
Μετάλλου Αττι κής και  Ναυπηγι κής Βιοµηχανίας Ελλάδας, Κλα-
δι κό Ενέργειας, Οι κοδόµων Αθήνας, Εργαζοµένων ΟΤΑ Ελευ-
σί νας - Ασπροπύργου - Μάνδρας - Ει δυλλίας, Ιδιωτι κών Υπαλ-
λήλων και  Εµποροϋπαλλήλων ∆υτι κής Αττι κής, Φαρµάκου και
Καλλυντι κών, Τύπου και  Χάρτου, Κλωστοϋφαντουργίας - Ιµατι -
σµού - ∆έρµατος, Γάλακτος - Τροφίµων - Ποτών, Πανελλήνια
Ένωση Ελαι ουργοσαπουνοποι ών και  Χηµι κής Βι οµηχανί ας
Αττι κής.

Στο κάλεσµα ανταποκρίθηκαν επίσης ο Σύλλογος ∆ασκάλων
∆υτι κής Αττι κής, τα Σωµατεία Επαγγελµατιών Οδηγών, Εργαζο-

µένων στο Θριάσιο νοσοκοµεί ο, Συνταξι ούχων ΙΚΑ Ελευσί νας,
Συνταξι ούχων ΙΚΑ Ασπροπύργου, Εµποροϋπαλλήλων Αθήνας, η
Ένωση Βι οτεχνών Μετάλλου Αττι κής, η Οµοσπονδί α Συντα-
ξι ούχων ΟΑΕΕ, ο Σύλλογος Γυναι κών Ελευσί νας της ΟΓΕ, το
παράρτηµα Ελευσί νας της ΠΕΑΕΑ-∆ΣΕ, καθώς και  εκλεγµένοι
µε τι ς ταξι κές δυνάµει ς στον «Παπαστράτο», τα ΕΛΠΕ, τα Ναυ-
πηγεία Ελευσί νας, τη Χαλυβουργι κή.

Στη συζήτηση συνέβαλαν ακόµα µε τι ς τοποθετήσει ς τους
εκπρόσωποι  της «Λαϊ κής Συσπείρωσης» στι ς περιοχές της
Μάνδρας, της Ελευσί νας και  των Μεγάρων.

Στη σύσκεψη συµµετεί χαν και  οι  πρόεδροι  των Εργατι κών
Κέντρων Ελευσί νας και  Μεγάρων. Ο πρόεδρος του Εργατι κού
Κέντρου Ελευσί νας πήρε το λόγο και , µεταξύ άλλων, αναφέρθη-
κε στην προγραµµατισµένη γι α τη ∆ευτέρα συνεδρίαση των
οργάνων του, παραπέµποντας σε αυτή τι ς σχετι κές αποφάσει ς.

Να µην τολµήσει  η εργοδοσία να χρησιµοποιήσει  την τρα-
γωδία γι α ένταση της επίθεσης

Στην οµι λί α του, ο Σωτήρης Αγγελόπουλος, µέλος της
∆ιοί κησης της Ενωσης Ελαιουργοσαπωνοποιών και  Χηµι κής
Βιοµηχανίας Αττι κής, υπογράµµισε την έλλειψη αντιπληµµυρ-
ι κών έργων, καθώς αυτά δεν αποφέρουν κέρδη αλλά λογί ζονται
ως κόστος και  βρίσκονται  στα αζήτητα της αντι λαϊ κής πολι τι κής.
Επισήµανε ότι  η περιβόητη ανάπτυξη γι α την οποία τσακώνον-
ται  κυβέρνηση και  αντιπολί τευση περι λαµβάνει  και  «το πνί ξι -
µο στη λάσπη των εργατι κών και  λαϊ κών συνοι κιών».

«Χι λι άδες µέλη των συνδι κάτων µας ζουν και  εργάζονται  στην
περιοχή», υπογράµµισε και  τόνισε πως ι δι αί τερο βάρος πρέ-
πει  να δοθεί  στι ς αρνητι κές γι α τους εργαζόµενους εξελί ξει ς
που µπορεί  να δροµολογήσει  η εργοδοσία µε αφορµή τι ς κατα-
στροφές από τι ς πληµµύρες.

Συγκεκριµένα, τα σωµατεία δι εκδι κούν να καταβληθούν κανο-
νι κά τα ηµεροµίσθια στι ς επι χει ρήσει ς που δεν λει τουργούν
προσωρινά και  να µην αφαιρεθούν από τους εργαζόµενους
µέρες της κανονι κής τους άδειας. Στέλνουν επίσης µήνυµα στη
εργοδοσία να µην τολµήσει  να απολύσει  κανέναν και  στρέφουν
την προσοχή τους στους εργολαβι κούς, τους εποχι κούς και  τους
συµβασιούχους συναδέλφους τους που εί ναι  περισσότερο εκτε-
θει µένοι  στην επίθεση των επι χει ρήσεων.

Εκπρόσωποι  των συνδι κάτων πήραν το λόγο και  ανέδει ξαν
µια σει ρά πλευρές που πρέπει  να ληφθούν υπόψη στην δρα-
στηριότητα που σχεδιάζεται  γι α τι ς επόµενες µέρες: Επισήµα-
ναν ότι  εργαζόµενοι  κι νδύνευσαν την ώρα της δουλειάς στι ς
αποθήκες των µεγάλων σούπερ µάρκετ που έχουν χτιστεί  πάνω

σε ρέµατα, ενώ στηλί τευσαν το γεγονός ότι  οι  ί δι ες επι χει ρή-
σει ς επιδί δονται  µετά την καταστροφή σε «φι λανθρωπία» µοι -
ράζοντας τρόφιµα. Αναφέρθηκαν στους εργαζόµενους που έχα-
σαν τη ζωή τους την ώρα της δουλειάς, όπως οι  τρει ς νεκροί
οδηγοί , ενώ όλα δεί χνουν πως ο κατάλογος αυτός πρόκει ται  να
µεγαλώσει  όταν ξεκαθαρίσει  το τοπίο µε τους µέχρι  στι γµής
αγνοούµενους. Τόνισαν ακόµα την ανάγκη να στρέψουν τα σωµα-
τεί α την προσοχή τους στην κατάσταση που αντι µετωπί ζουν οι
χι λι άδες µετανάστες που ζουν και  εργάζονται  στην περιοχή, η
οποία αποτελεί  µέχρι  στι γµής αχαρτογράφητο έδαφος. Επισή-
µαναν την ανυπαρξία Κέντρων Υγείας στι ς περιοχές της Μάν-
δρας και  του Ασπροπύργου, την ί δι α στι γµή που οι  ανάγκες των
εργαζοµένων και  των οι κογενειών τους πολλαπλασιάζονται
λόγω της κατάστασης. Φώτισαν πλευρές των αναγκών και  των
προβληµάτων που θα αντι µετωπίσουν οι  µαθητές της περιοχής
και  πρότει ναν αι τήµατα γι α µέτρα που να εξασφαλί ζουν την
ασφαλή µετακί νησή τους από και  προς το σχολεί ο.

Τα αιτήµατα των συνδικάτων
Τα σωµατεία έχουν διαµορφώσει  το εξής πλαίσι ο αι τηµάτων

και  δι εκδι κήσεων, το οποίο θα εµπλουτιστεί  και  να συµπληρ-
ωθεί  µε βάση τη συζήτηση και  τι ς προτάσει ς που έγι ναν
σύσκεψη.

-- Άµεσα µέτρα προστασίας γι α τη στέγαση, τη σί τι ση, την
ένδυση όσων έχουν ανάγκη.

-- Να γί νει  άµεσα καταγραφή των ζηµιών και  να αποζηµιωθ-
ούν στο σύνολό τους (100%) οι  καταστροφές που υπάρχουν στην
περιουσία του λαού της περιοχής και  στι ς µι κρές επι χει ρή-
σει ς.

-- Πάγωµα των χρεών σε εφορία, ΟΑΕΕ, τράπεζες, χωρί ς
προσαυξήσει ς και  τόκους γι α τους πληγέντες. Να σταµατήσουν
άµεσα οι  όποι ες δι αδι κασί ες κατάσχεσης.

-- Απαλλαγή από τα δηµοτι κά τέλη γι α τους πληγέντες. Καµία
διακοπή νερού, ρεύµατος και  τηλεφώνου σε εργατι κές και  λαϊ -
κές οι κογένει ες που έχουν χρέη.

-- Άµεσος σχεδι ασµός, γενναί α χρηµατοδότηση και  υλο-
ποίηση εκτεταµένων αντιπληµµυρι κών έργων µε ευθύνη του
κράτους.

-- Κανεί ς εργαζόµενος να µη χάσει  τη δουλειά του. Κανεί ς
εργαζόµενος που έχει  πληγεί  ή αδυνατεί  να φτάσει  µε ασφά-
λεια στο χώρο δουλειάς του να µη θεωρηθεί  αδι και ολογήτως
απών από την εργασία του.

-- Κατάργηση των δι οδίων.

ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ
ΣΤΙΣ 18/11/2017  ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΠΛΗΓΕΝΤΕΣ ΣΤΗ ΜΑΝ∆ΡΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΡΓΟ

''ΠΡΟΣΦΕΡΩ''

Στις 18/11/2017 εθελοντές απο το Κοινωνικό
Έργο " ΠΡΟΣΦΕΡΩ", επισκεφτήκαµε το ∆ηµα-
ρχείο στη Μάνδρα Αττικής,  όπου και µας
ενηµέρωσαν ότι τα πράγµατα συγκεντρώνον-
ται στο Καπί όπου και τους παραδώσαµε 15
σακούλες µε είδη ρουχισµού για όλες τις
ηλικίες ,υποδήµατα και κουβέρτες  για τους
συµπολίτες µας που καταστράφηκαν απο την
θεοµηνία της Πέµπτης 16/11/2017.

Εκεί συναντήσαµε και τον φίλο µας Κων-
σταντίνο Πολυχρονόπουλο, εθελοντές και οι
ίδιοι, απο την κοινωνική κουζίνα "Ο ΑΛΛΟΣ
ΑΝΘΡΩΠΟΣ" µαζί µε τους εθελοντές του,
όπου θα  µαγείρευαν στην πλατεία που
βρίσκετε η εκκλησία Αγ. Κωνσταντίνος.

Του ευχηθήκαµε καλή δύναµη και αυτός µε
την σειρά του, µας ζήτησε να ενηµερώσουµε
τον κόσµο, οτι θα υπάρχει µαγειρευτό φαγητό ώστε να πάνε να πάρουν.

Στον δρόµο για την
επιστροφή, συναντή-
σαµε τους συνανθ-
ρώπους µας που
καθάριζαν όπως µπο-
ρούσαν τις περιου-
σίες τους, όπου και
τους ενηµερώσαµε
για το φαγητό που
ετοίµαζαν οι εθελον-
τές.

Στα µάτια τους έβλε-
πες την θλίψη και την
αγανάκτηση για αυτό
που τους συνέβει,
αλλά έβλεπες και την

ευγνωµοσύνη και τα µεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ, που µας έλεγαν για την βοήθεια που προ-
σφέραµε. Όλος ο κόσµος είναι κοντά τους, δίπλα τους και το βλέπουν καθηµερινά.

Τα λόγια είναι περιττά για αυτούς τους ανθρώπους, που µε δύναµη ψυχής παλεύουν
να ζήσουν µέσα στη λάσπη. 

Ο
ι εργαζόµενοι
και η ∆ιοίκηση
του Οµίλου

ΕΛ.ΠΕ. εκφράζουν τα
ειλικρινή τους
συλλυπητήρια και   τη
βαθιά τους θλίψη στις
οικογένειες των θυµάτων
από τη θεοµηνία στη
∆υτική Αττική.  ∆εσµευό-
µαστε ότι θα σταθούµε
δίπλα τους, µε όσα µέσα
έχουµε στη διάθεσή µας.

Σε πρώτη φάση, ήδη
διατέθηκαν αυτοκίνητα

από τα ∆ιυλιστήρια
Ασπροπύργου και Ελευ-
σίνας για τις µεταφορές
κατοίκων και αγαθών στις
πληγείσες περιοχές.
Επίσης, χορηγήθηκε
ποσότητα καυσίµων για
την κίνηση των µηχαν-
ηµάτων του ∆ήµου Μάν-
δρας –Ειδυλλίας.Για την
αντιµετώπιση των
πρώτων αναγκών διανε-
µήθηκαν νερό, τρόφιµα
και κλινοσκεπάσµατα.Κλι-
µάκιο της ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ θα συναν-
τηθεί  άµεσα µε τους
αρµόδιους Φορείς της
Πολιτείας, για να
συζητηθούν επιπλέον
δράσεις στις οποίες θα
συνεισφέρουµε. 

Τέλος, θέλουµε να
ευχαριστήσουµε τους
εργαζόµενους του
Οµίλου ΕΛ.ΠΕ. οι
οποίοι εθελοντικά συνει-
σέφεραν στην αντιµετώπι-
ση των επιπτώσεων από
τη θεοµηνία. 

ΣΣΥΥΣΣΚΚΕΕΨΨΗΗ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΣΣΩΩΜΜΑΑΤΤΕΕΙΙΩΩΝΝ  ΣΣΤΤΟΟ  ΕΕΚΚΕΕ∆∆ΑΑ  
∆ράσεις για την αλληλεγγύη και τη βοήθεια των εργατικών - λαϊκών στρωµάτων

ΟΟ  ΟΟΜΜΙΙΛΛΟΟΣΣ  ΕΕΛΛ..ΠΠΕΕ..  ΣΣΤΤΟΟ  ΠΠΛΛΕΕΥΥΡΡΟΟ  ΤΤΩΩΝΝ  
ΚΚΑΑΤΤΟΟΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΤΤΗΗΣΣ  ∆∆ΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΑΑΤΤΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ

Χορηγήθηκε ποσότητα καυσίµων για την κίνηση των
µηχανηµάτων του ∆ήµου Μάνδρας –Ειδυλλίας.
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Ο Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης  
Μεγάρων και Σαλαµίνος κ. Κωνσταντίνος,

στα συντρίµµια της Μάνδρας

Σήµερα η Εξόδιος ακολουθία θύµατος της
κακοκαιρίας στην Νέα Πέραµο. 

Συντετριµµένος ο Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης µας Μεγάρ-
ων και Σαλαµίνος κ. Κωνσταντίνος, για την δοκιµασία του
εµπεριστάτου ποιµνίου του, από µυχού καρδίας, αισθάνεται

την ανάγκη να ευχαριστήσει:
α) Τον Παναγιώτατον Αρχιεπίσκοπον Κωνσταντινουπόλεως, Νέας

Ρώµης και Οικουµενικόν Πατριάρχην κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΝ, για την
χθεσινή επιστολή συµπαραστάσεως που του απέστειλε. 

β) Τον Μακαριώτατον Προκαθήµενον της Ελλαδικής Εκκλησίας,
Αρχιεπίσκοπον Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΝ Β´, για
το καθηµερινό ανύστακτο ενδιαφέρον του και την επιθυµία του να βρε-
θεί κοντά στους πληγέντες αδελφούς, για να τους συµπαρασταθεί και
να τους στηρίξει µε την πατρική του αγάπη, ηθικά και υλικά. 

γ) Τους Σεβασµιωτάτους αγίους Αρχιερείς της Εκκλησίας της Ελλά-
δος, του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και της Εκκλησίας της Κύπρου,
που, είτε τηλεφωνικώς, είτε εγγράφως, επικοινώνησαν µαζί του εκφ-
ράζοντας το φιλάδελφον προς τον Ποιµένα µας, αλλά και την συµπά-
θειά τους για τον δοκιµαζόµενο λαό της Μάνδρας και της Νέας Περά-
µου, καθώς και την ευγενή πρόθεσή τους να βοηθήσουν ποικιλοτρό-
πως. 

δ) Τα Σωστικά Συνεργεία της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τον Ερυθ-
ρό Σταυρό, την Ελληνική Αστυνοµία, τον Ελληνικό Στρατό, την
Τροχαία, την Κεντρική Ένωση ∆ήµων Ελλάδος, τον Σύνδεσµο ∆ήµων
για την Προστασία και την Ανάπλαση του Πεντελικού, τους Εθελοντι

κούς Συλλόγους, αλλά και τους ιδιώτες Εθελοντές, που κατέβαλαν
και καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να σώσουν τους
συνανθρώπους τους και να τους βοηθήσουν ποικιλοτρόπως. 

ε) Τις δύο ∆ηµοτικές Αρχές, Μάνδρας, Ειδυλλίας και Ερυθρών και
Μεγάρων και Νέας Περάµου, αλλά και την Αντιπεριφέρεια ∆υτικής Αττι-
κής, που νυχθηµερόν αγωνίζονται δεόντως για την ανακούφιση των
πνευµατικών του παιδιών. 

στ´) Τον Ιερό Κλήρο της Μητροπόλεως µας, που συµπαραστέκεται
καθηκόντως στο ποίµνιό του αυτές τις δύσκολες στιγµές της καταστρ-
οφής.  

ζ) Τις Μοναστικές Αδελφότητες της Μητροπολιτικής µας Περιφερ-
είας για την αδιάλειπτη, εντατική προσευχή που κάνουν, για τους
θανόντες, τους τραυµατίες, τους αγνοουµένους, τις οικογένειές τους και
τους  αδελφούς που καταστράφηκαν τα σπίτια και οι επιχειρήσεις τους.

Ο Σεπτός Ποιµενάρχης µας, βρέθηκε στα συντρίµµια της ισοπεδω-
µένης Μάνδρας για να στηρίξει τα πληγωµένα πνευµατικά του παιδιά.
Επισκέφτηκε τους τραυµατίες στο Θριάσιο Νοσοκοµείο, τους ενεθ-
άρρυνε και τους µετέφερε ελπίδα. 

Επισκέφτηκε ∆ιασωστικά Συνεργεία για να ευχαριστήσει τα µέλη
τους και να τονώσει το δύσκολο έργο τους. 

Την Κυριακή, 19η Νοεµβρίου 2017, τελέσε την Θεία Λειτουργία στον
Μητροπολιτικό Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης της
κατεστραµµένης Μάνδρας και εν συνεχεία  τις πρώτες δύο Κηδείες
των θυµάτων εκ των θανατηφόρων καιρικών φαινοµένων. Ακόµη
σήµερα το µεσηµέρι θα τελέσει την Εξόδιο Ακολουθία θύµατος της
κακοκαιρίας στην Νέα Πέραµο. 

Ο Σεβασµιώτατος παρακαλεί όλους να προσεύχονται αδιάλειπτα
για τους πληγέντες και, όσοι επιθυµούν να βοηθήσουν οικονοµικά ή
υλικά, µπορούν να προσφέρουν τα παρακάτω είδη, αφού προηγο-
υµένως συνεννοηθούν στο τηλέφωνο / τηλεοµοιότυπο της Πρωτο-
συγγελλίας 2296025138, ή στον λογαριασµό ηλεκτρονικού ταχυδρο-
µείου immegaron@gmail.com, για να τους δοθούν είτε ο αριθµός
λογαριασµού της Τραπέζης, είτε ο τόπος παραδόσεως των υλικών
αγαθών. 

Είδη: 
i)   Κουβέρτες. 
ii)  Ρούχα όλων των ειδών. 
iii) Ξηρά Τροφή και κονσέρβες. 
iv) Τρόφιµα µακράς διαρκείας και είδη προσωπικής υγιεινής. 
Θερµή παράκληση, επειδή όλα τα παραπάνω θα διανεµηθούν

στους  πληγέντες αδελφούς µας, οι οποίοι είχαν όλοι αξιοπρεπή νοι-
κοκυριά, οι κουβέρτες και τα ρούχα να είναι µόνο καινούργια και
αρίστης καταστάσεως και τα είδη τροφίµων να µην έχουν ήδη λήξει ή
να µην λήγουν σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα.  

Εκ του Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας
της Ιεράς Μητροπόλεως

ΟΟΟΟ    δδδδήήήήµµµµοοοοςςςς    ΦΦΦΦυυυυλλλλήήήήςςςς    άάάάδδδδεεεειιιιαααασσσσεεεε
ττττηηηη    λλλλίίίίµµµµννννηηηη    ααααννννάάάάσσσσχχχχεεεεσσσσηηηηςςςς    σσσσττττοοοο

ΠΠΠΠάάάάρρρρκκκκοοοο    ΠΠΠΠόόόόλλλληηηηςςςς

Με το φόβο µιας ενδεχόµενης νέας νεροποντής
που θα δηµιουργούσε ενδεχοµένως προβλήµατα
στην περιοχή αλλά και σε γειτονικούς δήµους, ο

δήµος Φυλής ξεκίνησε τη διαδικασία αδειάσµατος της
λίµνης ανάσχεσης που βρίσκεται στο Πάρκο Πόλης.

Μόλις ολοκληρώθηκε ο καθαρισµός των φρεατίων και
των δρόµων από τα φερτά υλικά, τα συνεργεία του δήµου
επικεντρώθηκαν στην περιοχή της λίµνης. Ο χρόνος που
χρειάζεται για να αδειάσει η λίµνη µε τις υπάρχουσες
υποδοµές ίσως να µην ήταν αρκετός αν ερχόταν ένα  νέο
µπουρίνι. Έτσι µε την χρήση µηχανηµάτων αλλά και µε
την αξιοποίηση της παροπλισµένης αντλίας, τα συνερ-
γεία προχώρησαν στο γρήγορο άδειασµα της λίµνης,
που τελικά ολοκληρώθηκε αργά το απόγευµα.
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Μ
ία ακόµη ελλην ική παθογένεια έφεραν  στην  επιφά-
νεια οι φον ικές πληµµύρες στην  ∆υτική Αττική, µε
γεωλόγους και µετεωρολόγους να συγκλίνουν  ότι η

µεγάλη καταστροφή υπήρξε απότοκο της παρουσίας σωρ-
είας αυθαιρέτων  κτισµάτων .

Τη δική τους εξήγηση, θέση και γνώση για τα αίτια που
προκάλεσαν  την  µεγάλη καταστροφή, αλλά και τις προτά-
σεις τους για την  επόµενη µέρα καταθέτουν  στο Αθηναϊκό
- Μακεδον ικό Πρακτορείο Ειδήσεων  τέσσερις διακεκριµένοι
επιστήµονες.

Ο Ευθύµιος Λέκκας καθηγητής Γεωλογίας και διαχείρισης
καταστροφών µιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ υπογραµµίζει ότι
υπάρχουν  τουλάχιστον  άλλα 300 σηµεία στην  Ελλάδα τα
οποία διατρέχουν  κίνδυνο.

Αναφερόµενος στην  καταστροφή που έπληξε τη ∆υτική
Αττική ο Αντώνης Λάλος διευθυντής ΕΜΥ εξηγεί µιλώντας
στο ΑΠΕ-ΜΠΕ: «Όλο το νερό που έπεσε πάνω στο βουνό
κατέβηκε κάτω. Είναι αυτό που λέµε πληµµυρικά φαινόµε-
να».

Ο Παναγιώτης Σαµπαντακάκης διδάκτορας υδρογεωλογος
ΙΓΜΕ, αντιπρόεδρος του συλλόγου Ελλήνων  γεωλόγων
τον ίζει µέσω του ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι «χρειάζονται τεχν ικές παρ-
εµβάσεις. Να διανοιχθούν  τα ρέµατα όπου χρειάζεται και
φυσικά να γίνει ο ανάλογος εγκιβωτισµός όταν  οι κοίτες περ-
νούν  και διασχίζουν  τον  δοµηµένο χώρο».

Ο Μανώλης Ανανδραν ιστάκης, µετεωρολόγος της ΕΜΥ
επισηµαίνει µιλώντας στο Πρακτορείο ότι η συγκεκριµένη
πληµµύρα ήταν  πολύ µεγάλη διότι «όλες αυτές τις ώρες το
βουνό συσσώρευε πολλές ποσότητες νερού και πέρα από
τα µετεωρολογικά υπάρχουν  και τα γεωφυσικά αίτια. Η
πρόληψη σε αυτό είναι να έχει φροντιστεί να υπάρχουν
διέξοδοι του νερού».

Ευθύµιος Λέκκας, καθηγητής Γεωλογίας και διαχείρι-
σης καταστροφών:«Μέτρα πρόληψης από αύριο. Οι
επόµενες καταστροφές είναι µπροστά µας, υπάρχουν
τουλάχιστον άλλα 300 σηµεία στην Ελλάδα, τα οποία
διατρέχουν τον ίδιο κίνδυνο»

Το πιο κρίσιµο στοιχείο στην  εξέλιξη του φαινοµένου δεν
είναι µόνο η έν τονη βροχόπτωση, αλλά είναι και ισόποσος
όγκος εδάφους που παρασύρθηκε από το νερό καταλήγον-
τας να είναι το νερό ο διπλάσιος όγκος λάσπης, δηλαδή το
έδαφος που παρασύρθηκε από το νερό είναι εκείνο που
έπν ιξε την  Μάνδρα. ∆ηλαδή δεν  είναι µόνο το ακραίο καιρ-
ικό φαινόµενο αλλά η ακραία διάβρωση, η οποία προκλήθη-
κε από την  πτώση του νερού. Κι όλα αυτά µαζί συνδυά-
στηκαν  κι έγινε ο διπλάσιος όγκος λάσπης. Νερό και έδαφ-
ος διπλασίασαν  τις καταστροφές.

Όσο για την  επόµενη µέρα, πρέπει να γίνουν  µέτρα
πρόληψης, διότι οι επόµενες καταστροφές είναι µπροστά
µας. ∆ηλαδή, µέτρα πρόληψης που δεν  έγιναν  τα τελευταία
50 χρόν ια και πρέπει να γίνουν  τώρα. Όπως διάνοιξη των
χειµάρρων, κατεδάφιση εδώ και τώρα των  αυθαίρετων  κτι-
σµάτων  που είναι µέσα σε κοίτες ή των  καταπατήσεων των
χειµάρρων. Αυτό που είδαµε στην  Μάνδρα και στη Νέα
Πέραµο θα µπορούσαµε να το δούµε σε οποιοδήποτε
σηµείο της Ελλάδας. 

Υπάρχουν  τουλάχιστον  άλλα 300 σηµεία στην  Ελλάδα,
τα οποία διατρέχουν  τον  ίδιο κίνδυνο, είναι υποψήφια για
να σηµειωθούν  τέτοιες καταστροφές. Θα πρέπει να ξεκινή-
σουµε από αύριο κιόλας διότι η επικείµενη καταστροφή είναι
µπροστά µας. ∆εν  είναι η εποχή τώρα, λόγω χειµώνα, αλλά
και την  άνοιξη και τον  Αύγουστο µπορεί να έχουµε
καταιγίδες κι έν τονες βροχοπτώσεις. Απλά το πού θα σηµει-
ωθεί η επόµενη καταστροφή είναι θέµα το πού θα πέσει η
επόµενη βροχή. Κι όλα αυτά λόγω µπαζώµατος των  ρεµά-
των , καταπατήσεων , αυθαίρετης δόµησης, γεωλογικών  και
γεωµορφολογικών  συνθηκών,

Αντώνης Λάλος διευθυντής ΕΜΥ: «Όλο το νερό που
έπεσε πάνω στο βουνό κατέβηκε κάτω. Είναι αυτό που
λέµε πληµµυρικά φαινόµενα».

«Το φαινόµενο ήταν  συνδυασµός πολλών  πραγµάτων .
Σύµφωνα µε την  εικόνα του ραντάρ που υπήρχε εκεί, η
βροχή που έπεσε προς τα Μέγαρα, στη Ν. Πέραµο ήταν
αρκετή, ενώ στη Μάνδρα ήταν  λίγη . Όλο το νερό που
έπεσε πάνω στο βουνό, στο όρος Πατέρα το κατέβασε
κάτω. Είναι αυτό που λέµε πληµµυρικά φαινόµενα. Για αυτό
ακριβώς κι οι κάτοικοι δεν  περίµεναν  να γίνει αυτό .

Όταν  βγαίνεις στον  δρόµο και ψιχαλίζει δεν  περιµένεις
να έρθει τόσο από το βουνό επάνω. Τις περισσότερες
φορές που εκδηλώνονται βροχές και καταιγίδες Οκτώβριο
και Νοέµβριο επειδή η θάλασσα είναι αρκετά ζεστή κι έχει
αρκετούς υδρατµούς στην  επιφάνεια όταν  έρχονται από
πάνω ασταθείς αέριες µάζες, βαροµετρικά χαµηλά δηλαδή
της κεντρικής Μεσογείου, αυτά εµπλουτίζονται συνέχεια
από υδρατµούς καθώς κινούνται πάνω από τη θάλασσα κι
οι βροχές κι οι καταιγίδες που εκδηλώνονται είναι πιο ραγ-
δαίες. 

Προφανώς, έναν  λόγο παραπάνω σε αυτό παίζει η τοπο-
γραφία, ορογραφία της χώρας µας. Για αυτό στα δυτικά
ρίχνει πολύ νερό, για αυτό και οι πιο πολλές πληµµύρες
είναι εκεί µε ό,τι κι αν  αυτό συνεπάγεται. Παρόµοια προβ-
λήµατα έχει η περιοχή µας µε τους ορεινούς όγκους του
όρους Πατέρα και στις περιοχές Πάρνηθα, Πεντέλη και
Υµηττό. ∆ηλαδή όταν  εκεί εγκλωβίζονται αέριες µάζες, οι
οποίες οδηγούνται βίαια προς τα επάνω λόγω των  εµποδίων
των  ορεινών  όγκων , αυτό σηµαίνει απότοµη συµπύκνωση
των  υδρατµών που έχει το σύννεφο. Καθώς αυτό ανεβαίνει
απότοµα ψύχεται γιατί υπάρχει περισσότερο κρύο. Η ψύξη
µε τη σειρά της σηµαίνει ότι δίνει τη δυνατότητα στους υδρ-
ατµούς να γίνουν  νερό. Άρα όσο πιο απότοµα γίνεται αυτή
η άνοδος τόσο πιο απότοµη είναι κι η πτώση του νερού και
έτσι έχουµε καταιγίδα και ισχυρή βροχή. Αυτό το νερό από
το βουνό προσπαθεί να βρει διόδους µε αποτέλεσµα ό,τι
προβλήµατα µπορεί να παρουσιαστούν . 

Αν  δεν  βρούνε δρόµους από το παρελθόν  ρέµατα, ξερ-
οπόταµους ώστε να ακολουθήσουν  αυτήν  την  πορεία θα
ακολουθήσουν  άλλες διαδροµές. Για αυτό όταν  έχουµε
έκτακτα δελτία κακοκαιρίας καλό θα ήταν  να µην  κινείται ο
κόσµος ώρες µε περιορισµένη ορατότητα σε περιοχές που
δεν  γνωρίζει να προσπαθεί να περάσει ρέµατα, διαστα-
υρώσεις δρόµων που φαίνεται ότι έχουν  γεµίσει ν ερά γιατί
κανείς δεν  ξέρει τι µπορεί να συµβεί».

Παναγιώτης Σαµπαντακάκης διδάκτορας υδρογεω-
λογος ΙΓΜΕ, αντιπρόεδρος του συλλόγου Ελλήνων
γεωλόγων: «Χρειάζονται τεχνικές παρεµβάσεις. Να δια-
νοιχθούν τα ρέµατα όπου χρειάζεται και φυσικά να
γίνει ο ανάλογος εγκιβωτισµός όταν οι κοίτες περνούν
και διασχίζουν τον δοµηµένο χώρο»

«Τα φαινόµενα αυτά είναι επαναλαµβανόµενα ιδιαίτερα
στην  ευρύτερη περιοχή της Αττικής διότι είναι µια πυκνο-
δοµηµένη περιφέρεια. Αυτή η περιοχή έχει κακοποιηθεί
από την  πυκνή, αυθαίρετη δόµηση χωρίς σχεδιασµό.
Έχουν  κλειστεί δεκάδες ρέµατα, διαρκώς επιχώνονται και
από την  άλλη πλευρά, δεν  υπάρχουν  όλοι εκείνοι οι µηχα-
ν ισµοί και σε επίπεδο κεντρικής πολιτείας είτε σε αυτοδιοικ-
ητικό επίπεδο για να αποτρέπονται αυτά τα φαινόµενα. 

Πάντοτε θα βρέχει έν τονα, λιγότερο ή περισσότερο. Να
µην  ξεχνάµε ότι το πιο πρόσφατο γεγονός ήταν  στο τέλος
Οκτωβρίου του 2015 στη Μάνδρα. Για ποιον  λόγο θα πρέ-
πει να µας παραξενεύουν  αυτά τα επεισόδια; 

Φέτος χάθηκαν  περισσότερες ανθρώπινες ζωές. ∆εν
µπορούν  να γίνουν  έργα µερεµέτια. Πρέπει τα έργα σε µια
αστική περιοχή αφενός να έχουν  έναν  χαρακτήρα προλ-
ηπτικό, που δυστυχώς δεν  έχουµε αφού στην  Αττική
έχουν  κλειστεί τα πάντα, άρα δεν  µπορούµε να µιλάµε για
πρόληψη. Εδώ χρειάζονται τεχν ικές παρεµβάσεις. Να δια-
νοιχθούν  τα ρέµατα όπου χρειάζεται και φυσικά να γίνει ο
αν άλογος εγκιβωτισµός όταν  οι κοίτες περν ούν  και
διασχίζουν  τον  δοµηµένο χώρο. Οι παρεµβάσεις µπορούν
να γίνουν , λύσεις πάντοτε υπάρχουν , αλλά πρέπει να
γίνουν  οι κατάλληλες συσκέψεις και δεν  είναι µόνο θέµα
τοπικής αυτοδιοίκησης, κεντρικού κράτους αλλά και του
δικού µας κλάδου, των  τεχν ικών , που οφείλουµε επιτέλους
να κάνουµε εύστοχες µελέτες και να µην  δεχόµαστε ποτέ
προτάσεις που αποσκοπούν  σε ένα µερεµέτι. Ένας καλός
µελετητής το διακρίνει αυτό το πράγµα. Όλα τα µέτρα που
πρέπει να γίνουν  θα πρέπει να υπακούουν  σε έναν  κανό-
να που έχει σχέση µε την  υδρορροική δυναµική της περ-
ιοχής. Όσο αφήνουµε το πρόβληµα κι επεκτείνονται οι αυθ-
αιρεσίες τόσο ανεβαίνει και το κόστος των  παρεµβάσεων».

Μανώλης Ανανδρανιστάκης, µετεωρολόγος της ΕΜΥ:
«Το φαινόµενο ξαφνικής πληµµύρας έφερε την κατα-
στροφή».

«Στο όρος Πατέρα την  προηγούµενη µέρα της καταστρο-
φής, το βράδυ της Τρίτης έβρεχε πολύ µε αποτέλεσµα να
συσσωρευτούν  µεγάλες ποσότητες νερού στο βουνό, το
οποίο αποθηκευόταν  σε µικρές λιµνούλες, µέσα σε χείµα-
ρρους και στα ρέµατα. Εκεί δηµιουργούνται κάποια µικρά
φράγµατα είτε από µπάζα, ξύλα, πέτρες και κάποια στιγµή
έφερε σε µεγάλες ποσότητες νερό, έσπασε ένα από αυτά,
το νερό ξεχύθηκε στο από κάτω µικρό φράγµα και το ένα
µετά το άλλο έσπασαν  µε αποτέλεσµα όλο αυτό το νερό θα
ξεχυθεί στην  πεδιάδα και στις παραθαλάσσιες περιοχές.
Αυτό το φαινόµενο το λέµε εµείς ξαφν ικές πληµµύρες. Είναι
πολύ επικίνδυνο, βίαιο και πάντα συνοδεύεται από τέτοιες
καταστάσεις, µεγάλες καταστροφές και δυστυχώς, πν ιγµούς
ανθρώπων. Κάτι παρόµοιο συνέβη και πριν  από µερικά
χρόν ια στον  Λούσιο ποταµό. Οι ξαφν ικές πληµµύρες είναι
δύσκολο και να προβλεφθούν  κι όταν  εκδηλώνονται δεν
αντιµετωπίζονται. Έχει ξανασυµβεί, η συγκεκριµένη όµως
ήταν  πολύ µεγάλη διότι όλες αυτές τις ώρες το βουνό
συσσώρευε πολλές ποσότητες νερού και πέρα από τα
µετεωρολογικά υπάρχουν  και τα γεωφυσικά αίτια. Η πρόλ-
ηψη σε αυτό είναι να έχει φροντιστεί να υπάρχουν  διέξο-
δοι του νερού, ώστε να µην  συγκεντρώνεται».

««ΒΒόόµµββαα»»  ΕΕυυθθύύµµιιοουυ  ΛΛέέκκκκαα::  ΥΥππάάρρχχοουυνν  άάλλλλαα  330000  
σσηηµµεείίαα  σσττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα  πποουυ  µµπποορρεείί  νναα  ππλληηµµµµυυρρίίσσοουυνν
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--  ΛΛΙΙΜΜΝΝΗΗ  ΣΣΤΤΥΥΜΜΦΦΑΑΛΛΙΙΑΑ  --  ΕΕΛΛΑΑΙΙΩΩΝΝΑΑ--  ΠΠΛΛΑΑΝΝΗΗΤΤΕΕΡΡΟΟ--  ΒΒΥΥΤΤΙΙΝΝΑΑ

∆∆ΙΙΑΑΜΜΟΟΝΝΗΗ  ΣΣΕΕ  ΠΠΟΟΛΛΥΥΤΤΕΕΛΛΗΗ  ΣΣΥΥΓΓΚΚΡΡΟΟΤΤΗΗΜΜΑΑ  ΠΠΕΕΤΤΡΡΙΙΝΝΩΩΝΝ  
ΚΚΑΑΤΤΟΟΙΙΚΚΙΙΩΩΝΝ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΕΕΛΛΑΑΙΙΩΩΝΝΑΑ  ΣΣΗΗΜΜΑΑΝΝΤΤΡΡΟΟΝΝ  44**

ΠΠΡΡΩΩΙΙΝΝΟΟ  ΚΚΑΑΙΙ  ΒΒΡΡΑΑ∆∆ΙΙΝΝΟΟ  ΣΣΕΕ  ΜΜΠΠΟΟΥΥΦΦΕΕ

ΜΜΕΕΤΤΑΑΦΦΟΟΡΡΑΑ  ΜΜΕΕ  ΠΠΟΟΛΛΥΥΤΤΕΕΛΛΗΗ  ΛΛΕΕΩΩΦΦΟΟΡΡΕΕΙΙΑΑ

ΩΩΡΡΑΑ  ΑΑΝΝΑΑΧΧΩΩΡΡΗΗΣΣΗΗΣΣ  88..0000

ΤΤΙΙΜΜΗΗ  ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗΣΣ  7755€€

1166--1177//1122  ΜΜΥΥΛΛΟΟΣΣ  ΤΤΩΩΝΝ  ΞΞΩΩΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ  --  ΤΤΡΡΙΙΚΚΑΑΛΛΑΑ
--  ΚΚΑΑΛΛΑΑΜΜΠΠΑΑΚΚΑΑ

∆∆ΙΙΑΑΜΜΟΟΝΝΗΗ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΚΚΑΑΛΛΑΑΜΜΠΠΑΑΚΚΑΑ  ΣΣΤΤΟΟ  ΑΑMMAALLIIAA  44**

ΠΠΡΡΩΩΙΙΝΝΟΟ  ΚΚΑΑΙΙ  ΒΒΡΡΑΑ∆∆ΙΙΝΝΟΟ  ΣΣΕΕ  ΜΜΠΠΟΟΥΥΦΦΕΕ

∆∆ΩΩΡΡΕΕΑΑΝΝ  ΕΕΙΙΣΣΟΟ∆∆ΟΟ  ΣΣΤΤΟΟ  ΜΜΥΥΛΛΟΟ  ΤΤΩΩΝΝ  ΞΞΩΩΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ

ΜΜΕΕΤΤΑΑΦΦΟΟΡΡΑΑ  ΜΜΕΕ  ΠΠΟΟΛΛΥΥΤΤΕΕΛΛΗΗ  ΛΛΕΕΩΩΦΦΟΟΡΡΕΕΙΙΑΑ

ΩΩΡΡΑΑ  ΑΑΝΝΑΑΧΧΩΩΡΡΗΗΣΣΗΗΣΣ  88..0000

ΤΤΙΙΜΜΗΗ  ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗΣΣ  6655€€  ((ππααιιδδιιάά  11--44  εεττώώνν  δδωωρρεεάάνν  ))

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Νέα απόπειρα παραπληροφόρησης 
από κυριακάτικη εφηµερίδα

Τη σκυτάλη της συστηµατικής παραπληροφόρησης
σε σχ έση µε την  Περιφέρεια Αττικής και δήθεν  αδρά-
ν εια που υποτίθεται ότι επέδειξε αν αφορικά µε τη
µελέτη του ρέµατος της Αγίας Αικατερίν ης, πήρε σήµε-
ρα κυριακάτικη εφηµερίδα, µε ευφάν ταστο σεν άριο,
συν εχ ίζον τας το έργο που έχ ουν  ξεκιν ήσει ορισµέν οι
εκδοτικοί όµιλοι και ιστοσελίδες. 

Είν αι φαν ερό ότι ορισµέν οι βιάζον ται και επιχ ειρούν
ν α παίξουν  ρόλους που αν ήκουν  στη ∆ικαιοσύν η. 

Τη µόν η αρµόδια για την  απόδοση ευθυν ών  και στην
οποία προσέφυγε από την  πρώτη στιγµή της τραγωδίας
στη ∆υτική Αττική η Περιφερειάρχ ης, Ρέν α ∆ούρου. Ας
µην  βιάζον ται και ας µην  βυσσοδοµούν .

Γιατί η τραγωδία στη ∆υτική Αττική δεν  µπορεί ν α
αποτελέσει το πρόσχ ηµα για εξυπηρέτηση εκδοτικών  ή
άλλων  συµφερόν των .

Το ∆.Σ του Συλλόγου Γονέων & Κηδεµόνων του ΓΕΛ Μάνδρας ιδρύει Κοινωνικό Φροντιστήριο
σε συνεργασία µε τον πατέρα Μακάριο Μάτσο στο Πνευµατικό Κέντρο του ∆ήµου. 

Το ∆.Σ του Συλλόγου Γονέων & Κηδεµόνων του ΓΕΛ Μάνδρας ιδρύει Κοινωνικό Φροντιστήριο σε
συνεργασία µε τον πατέρα Μακάριο Μάτσο στο Πνευµατικό Κέντρο του ∆ήµου, (δίπλα απο την

εκκλησία των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης) . Το φροντιστήριο θα λειτουργεί απο τις 17:00 µµ µεχρι
της 20:µµ. Παρακαλούµε όσους εκπαιδευτικούς που το αντικείµενο τους ειναι τα µαθηµατικά, 

η φυσική και τα αρχαία να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα : 210-5556350 210-5550099

ΜΜΕΕΙΙΩΩΜΜΕΕΝΝΟΟ  ΤΤΟΟ  ΤΤΑΑΜΜΕΕΙΙΑΑΚΚΟΟ  ΠΠΛΛΕΕΟΟΝΝΑΑΣΣΜΜΑΑ
Ληξιπρόθεσµα 1,71 δισ. ευρώ εξοφλήθηκαν έως τον Οκτώβρη

Σ
τα 2,876 δισ. ευρώ διαµορφώθηκε το ταµειακό
πρωτογενές πλεόνασµα τον Οκτώβριο, σύµφω-
να µε τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Παράλληλα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία, την
περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2017 το ταµειακό
αποτέλεσµα της κεντρικής διοίκησης παρουσίασε
έλλειµµα 567 εκατ. ευρώ, έναντι ελλείµµατος 908
εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2016.

Κατά την περίοδο αυτή, τα έσοδα του τακτικού προϋ-
πολογισµού διαµορφώθηκαν σε 38.667 εκατ. ευρώ,
από 39.101 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Όσον αφορά στις δαπάνες του τακτικού προϋπολο-
γισµού, στις οποίες περιλαµβάνονται και δαπάνες
ύψους περίπου 1.710 εκατ. ευρώ που αφορούν την
αποπληρωµή ληξιπρόθεσµων οφειλών (έναντι 2.242
εκατ. ευρώ πέρυσι), αυτές διαµορφώθηκαν σε 41.638
εκατ. ευρώ, από 39.945 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιανο-
υαρίου-Οκτωβρίου 2016.

ΠΠάάγγωωµµαα  δδηηµµοοττιικκώώνν  ττεελλώώνν  κκααιι
γγιιαα  ττοο  22001188  σσττοονν  ∆∆ήήµµοο  ΙΙλλίίοουυ

Παγωµένα θα είναι
τα τέλη ηλεκτροφ-
ωτισµού και καθα-

ριότητας στον ∆ήµο Ιλίου
και για το 2018, µε την υπ’
αριθµ. 298/2017 απόφαση
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Ιλίου, η οποία έλαβε την

υπ’ αριθµ. πρωτ. 89219/31613/06.11.2017 έγκριση
από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι, από το 2013, όπου ο
∆ήµος Ιλίου είχε προχωρήσει στην κατά 2,5% µείω-
σή τους σε όλες τις κατοικίες και τους επαγγελµατι-
κούς χώρους, παραµένουν στα ίδια µειωµένα επίπε-
δα, µε επιπρόσθετες ελαφρύνσεις και απαλλαγές
για τις ευπαθείς κοινωνικές οµάδες, που σε πολλές
περιπτώσεις φτάνουν το 100%.

Όπως δήλωσε ο ∆ήµαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος:
«Παρά τη µείωση των πόρων και της κρατικής
χρηµατοδότησης στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, που
µας οδηγεί στη διαρκή συµπίεση των δαπανών µας,
κάνουµε ό,τι µπορούµε περισσότερο, στο µέτρο των
δυνατοτήτων µας, προκειµένου να ανακουφίσουµε
τους συµπολίτες µας, χωρίς να επηρεαστεί το
υψηλό επίπεδο των παρεχόµενων υπηρεσιών µας
στον τοµέα της καθαριότητας.»

Νέα 24ωρη απεργία στο 
Μετρό την Τρίτη 21/11

Συνεχίζεται η ταλαιπωρία του επιβατικού κοινού που
χρησιµοποιεί τα µέσα µεταφοράς, καθώς το µεγαλύτερο
σωµατείο λειτουργίας του Μετρό κλιµακώνει τις κινητο-
ποιήσεις του, κηρύσσοντας 24ωρη απεργία την Τρίτη,
21 Νοεµβρίου.

Τα µέλη του σωµατείου αντιδρούν στην επικείµενη
ένταξη των εταιρειών αστικών συγκοινωνιών στην
Ελληνική Εταιρεία ∆ηµόσιων Συµµετοχών, θυγατρική
του λεγόµενου υπερταµείου.

Τα υπόλοιπα µέσα αναµένεται να κινούνται κανονικά.
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ΑΜΑΛΙΑ Κ. ΛΙΑΣΚΟΥ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

Απόφοιτος Πανεπιστηµίου 
Αθηνών 

Αναγνωρισµένη άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος στη Γερµανία

∆ΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΟΝΤΟΥΛΗ & ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 16∆ΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΟΝΤΟΥΛΗ & ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 16

- ΕΛΕΥΣΙΝΑ- ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Τηλέφωνο: 210 5547957 κινητό: 6974470394
email: amalia.liaskou@yahoo.gr

Πόλη φάν τασµα

Νεκρή πόλη χαρακτήρισε τη Μάν-
δρα η δήµαρχος Ιωάννα Κριεκούκη
ζητώντας ακόµη και αστυνοµικούς να
ξαναβγάλουν ταυτότητες στους
πληγέντες γιατί έχουν καταστραφεί
όλα τα χαρτιά και δεν µπορούν να
προχωρήσουν ενέργειες.

Με δραµατικούς τόνους µίλησε για
τα προβλήµατα της επόµενης ηµέρας
στον Σκάι σηµειώνοντας πως δεν
υπάρχει ούτε ενα χαρί µετά την κατα-
στροφή.

Χαρακτήρισε την πόλη της φάντα-
σµα σηµειώνοντας µάλιστα ότι  το
βράδυ που κινήθηκε στην περιοχή
«ούτε σκυλί δεν γαβγισε».

Παράλληλα ζήτησε γιατρούς, βοήθ-
εια από τις τράπεζες και τον ΕΦΚΑ.
Αρχίζουν τα νεύρα των ανθρώπων
και κλονίζονται είπε η δήµαρχος, δεν

υπάρχει  φούρνος δεν υπάρχει
περίπτερο. Για τσιγάρα κατεβαίνουν
στην Ελευσίνα. Εσύ ζεις χωρίς
ρούχα και θέρµανση είπε απευθυνό-
µενη στον ΓΓ Υποδοµών Γ. ∆έδε σε
συνοµιλία τους στον αέρα  τηλεοπτι-
κού σταθµού .

Την  ίδια ώρα συγγεν είς των
θυµάτων  ζητούν  ευθύν ες και απαι-
τούν  δικαιοσύν η

«Όποιος φταίει αυτή τη φορά θα
πληρώσει. Θα στραφούµε κατά παν-
τός υπευθύνου. ∆υστυχώς τελειώσα-
µε άσχηµα. Ο τρίτος των αγνοουµέ-
νων που µετέφεραν στο Θριάσιο ήταν
το δικό µας το παιδί», λέει η θεία του
άτυχου 38χρονου, Κατερίνα
Ρούµελη.

Στο πλευρό των  κατοίκων

Στο πλευρό των κατοίκων της Μάν-
δρας που δοκιµάζονται  από τις

πληµµύρες βρίσκεται το Ηράκλειο 

της Κρήτης, καθώς από αύριο κιό-
λας ξεκινά διαδικασία συγκέντρωσης
βοήθειας που θα αποσταλεί στον
∆ήµο της πληγείσας περιοχής.

Σε σχετική ανακοίνωση του ∆ήµου
Ηρακλείου τονίζεται  ότι  ξεκινά η
συγκέντρωση ρούχων και τροφίµων
µακράς διάρκειας µε σκοπό να προ-
σφερθούν στον ∆ήµο Μάνδρας.

Η συγκέντρωση θα πραγµατοποι-
ηθεί στο Πολύκεντρο Νεολαίας από

αύριο ∆ευτέρα 20 Νοεµβρίου έως 

την Τετάρτη 22 Νοεµβρίου και κατά
τις ώρες ώρες 10.00 – 13.00 και
17.00 – 19.00.

Για περισσότερες πληροφορίες οι
ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοι-
νωνούν στο τηλέφωνο 2813409112.

∆ιακοπή κυκλοφορίας

Eν τω µεταξύ εξακολουθεί η διακο-
πή της κυκλοφορίας λόγω συσσώρ-
ευσσης υδάτων 1)ΣTO 5XΛM
Π.E.O.A.Θ, PEYMA
KYKΛOΦOPIAΣ ΠPOΣ ΘHBA

2)KOMBOΣ MAN∆PAΣ PEYMA
KYKΛOΦOPIAΣ ΠPOΣ MAN∆PA

3)ΣTH ∆IAΣTAYPΩΣH MAN∆PAΣ-
MAΓOYΛAΣ ΓIA TIΣ O∆OYΣ ΠPOΣ
ΘHBA

4)ΣTHN O∆O ΣTPATHΓOY POKA
ΣTO YΨOΣ TOY ΣOYΠEP MAPKET
ΓAΛAΞIAΣ PEYMA KYKΛOΦOPIAΣ
ΠPOΣ MAN∆PA

5)ΣTHN Π.E.O.A.Θ ,ΣTO YΨOΣ
TOY KOMBOY OINOHΣ KAI ΣTA
∆YO PEYMATA KYKΛOΦOPIAΣ.

ΣΣυυννεεχχίίζζεεττααιι  ααπποο  σσεελλ..  22

Οι συγγενείς των θυµάτων ζητούν 
ευθύνες και απαιτούν δικαιοσύνη
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«Κουρεύτηκε» το πρώτο στεγαστικό 
δάνειο στην Ελλάδα

- Ξεκίνησε η εφαρµογή του ιρλανδικού 
µοντέλου ρύθµισης

Ρ
ύθµιση των  κόκκιν ων  στεγαστικών  δαν είων  βάσει του ιρλαν δικού µον τέλου
επιχ ειρούν  για πρώτη φορά οι τράπεζες.Αυτό προβλέπει το «σπάσιµο» του
δαν είου σε δύο µέρη, έν α βιώσιµο, που θα εξυπηρετείται µε καταβαλλόµεν ες

δόσεις, αν άλογα µε την  εισοδηµατική δυν ατότητα του οφειλέτη, και έν α «παγωµέ-
ν ο», το οποίο θα τίθεται σε σταδιακό κούρεµα, σε αν τιστοιχ ία µε τη συν έπεια
καταβολών  του πρώτου µέρους.

Ο «Ελεύθερος Τύπος» αποκάλυψε επιστολή τράπεζας προς δαν ειολήπτη, που
του δίν ει τη δυν ατότητα ρύθµισης για χ ρον ικό διάστηµα 293 µην ών , µε το διαχ ωρ-
ισµό της οφειλής σε δύο τµήµατα:

α) Έν α έν τοκο, ποσού 52.164 ευρώ, για σχ εδόν  24 χ ρόν ια, µε τη µην ιαία δόση
ν α διαµορφών εται σε 241 ευρώ, µε βάση το ισχ ύον  κυµαιν όµεν ο επιτόκιο (euribor
+ περιθώριο + εισφορά 0,12%) και

β) Έν α δεύτερο, ποσού 52.239 ευρώ, το οποίο παραµέν ει «παγωµέν ο», άτοκα
και χ ωρίς καµία απαίτηση για τα πρώτα 15 έτη. «Με την  προϋπόθεση ότι καταβάλ-
λον ται καν ον ικά οι αν αλογούσες µην ιαίες δόσεις στο τµήµα Α της οφειλής, επιτ-
υγχ άν εται αποµείωση του Β τµήµατός της κατά 4% ετησίως για 15 έτη (συν ολική
αποµείωση 60% επί του τµήµατος Β)», επισηµαίν ει η ΕΤΕ και προσθέτει: «Εν δεικ-
τικά, για το ποσό του τµήµατος Β της οφειλής, που αν έρχ εται σε 52.239 ευρώ αν τι-
στοίχ ως, για κάθε έτος, που τακτοποιείτε εµπρόθεσµα τις δόσεις του τµήµατος Α,
θα διαγράφεται από το τµήµα Β το 4%, δηλαδή, συν ολικά µέσα στη 15ετία µπορεί
ν α διαγραφεί ποσό 31.343 ευρώ, διαµορφών ον τας µετά την  πάροδο του επίµαχ ου
διαστήµατος εν δεικτική µην ιαία δόση 209 ευρώ αν τιστοίχ ως, µε βάση το ως άν ω
κυµαιν όµεν ο επιτόκιο για το αν εξόφλητο ποσό του τµήµατος Β».

Όσον  αφορά στην  οφειλή καταν αλωτικής πίστης του ίδιου δαν ειολήπτη, η ΕΤΕ
εν ηµερών ει πως αυτή θα θεωρηθεί ολοσχ ερώς εξοφληµέν η, εφόσον  καταβληθεί το
ποσό των  3.323 ευρώ σε 150 άτοκες µην ιαίες δόσεις, ύψους 22,15 ευρώ εκάστη.
«Εάν  παραµέν ετε συν επής στην  πληρωµή της µην ιαίας δόσης, θα επιτευχ θεί
συν ολική διαγραφή ποσού 1.329 ευρώ, που αν τιστοιχ εί σε 60 µην ιαίες δόσεις»,
καταλήγει η τράπεζα.

Οι διαγραφές αυτού του τύπου προσφέρον ται στην  πλειον ότητα των  περι-
πτώσεων  σε δαν ειολήπτες που έχ ουν  ήδη καταθέσει αίτηση υπαγωγής στον  Νόµο
Κατσέλη και περιµέν ουν  ν α συζητηθεί το τελικό δικαστήριο, δήλωσε στην  εφηµε-
ρίδα ο δικηγόρος ∆ηµήτρης Αν αστόπουλος.

Η Ερµού 19ος πιο ακριβός εµπορικός
δρόµος στον κόσµο
Αναρριχήθηκε έξι θέσεις από την 25η πέρυσι

Έ
ξι ακόµα θέσεις κέρδισε η οδός Ερµού στην  παγκόσµια κατάταξη των  ακριβό-
τερων  εµπορικών  δρόµων  του κόσµου, µε βάση το κόστος εν οικίασης κατα-
στηµάτων . Η Ερµού στο ιστορικό κέν τρο της Αθήν ας αν αρριχ ήθηκε στην

19η από την  25η θέση πέρυσι.
Σύµφων α µε την  «Καθηµεριν ή», το µέσο ετήσιο κόστος για εν οικίαση καταστήµα-
τος διαµορφών εται σε 2.640 ευρώ/τ.µ. ή 220 ευρώ/τ.µ. σε µην ιαία βάση, από 195
ευρώ/τ.µ. το 2016.
Το µέσο εν οίκιο στην  Ερµού έχ ει καταγράψει αύξηση 12,8% κατά τη διάρκεια του
έτους, όπως προκύπτει από την  τελευταία ετήσια έκθεση της Cushman &
Wakef ield, εταιρείας παροχ ής υπηρεσιών  συµβούλων  ακιν ήτων , η οποία εκπρο-
σωπείται στην  ελλην ική αγορά από την  Proprius.
Υπεν θυµίζεται ότι στο απόγειο της κρίσης το 2013 η οδός Ερµού είχ ε φτάσει µέχ ρι
και την  31η θέση στη σχ ετική λίστα προτού αρχ ίσει ν α αν αρριχ άται έκτοτε.
Στον  αν τίποδα, πριν  την  οικον οµική κρίση, η Ερµού είχ ε φτάσει µέχ ρι και την
πρώτη δεκάδα παγκοσµίως, καθώς το µέσο εν οίκιο είχ ε αν έλθει σε 360 ευρώ/τ.µ.
σε µην ιαία βάση, προτού υποχ ωρήσει µέχ ρι τα 150 ευρώ/τ.µ.
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SSOOSS  ΕΕππιισσττηηµµόόννωωνν::
Έρχεται µεγάλη αύξηση
ισχυρών σεισµών το 2018

Σηµαντική αύξηση του αριθµού των ισχυρών σεισµών αναµένουν Αµερικανοί
γεωεπιστήµονες µέσα στο 2018. Η πρόβλεψή τους βασίζεται στην περιοδική µικρή
επιβράδυνση της ταχύτητας περιστροφής της Γης περί τον άξονά της, κάτι που µειώνει
ανεπαίσθητα τη διάρκεια της µέρας.

Ο Ρότζερ Μπίλχαµ του Πανεπιστηµίου του Κολοράντο και η Ρεµπέκα Μπέντικ του
Πανεπιστηµίου της Μοντάνα, που έκαναν σχετική ανακοίνωση στο ετήσιο συνέδριο της
Γεωλογικής Εταιρείας της Αµερικής, υποστηρίζουν ότι υπάρχει σαφής συσχέτιση ανάµεσα
στην ταχύτητα περιστροφής του πλανήτη µας και στην παγκόσµια σεισµική δραστηριότητα.

«Η συσχέτιση αυτή είναι έντονη και δείχνει ότι πρόκειται να υπάρξει αύξηση του αριθµού
των µεγάλων σεισµών τον επόµενο χρόνο», δήλωσε ο Μπίλχαµ.

Οι ερευνητές, που έχουν κάνει και σχετική δηµοσίευση στο περιοδικό γεωφυσικής
«Geophysical Research Letters», σύµφωνα µε τη «Γκάρντιαν» και το «Science», ανέλυσαν
τους σεισµούς άνω των επτά βαθµών που έχουν συµβεί στη Γη µετά το 1990. Όπως λένε,
βρήκαν µερικές χρον ικές περιόδους (κατά προσέγγιση ανά 30ετία) µε σηµαντικά υψηλότερη
συχνότητα ισχυρών σεισµών, περίπου 25 έως 30 ετησίως, έναντι περίπου 15 σεισµών κατά
µέσο όρο το χρόνο που συµβαίνουν τις άλλες περιόδους.

Αναζητώντας να βρουν φαινόµενα που θα µπορούσαν να εξηγήσουν αυτή τη σεισµική
περιοδικότητα, ανακάλυψαν ότι όταν η περιστροφή της Γης επιβραδύνεται ελαφρά κατά δια-
στήµατα, τότε ακριβώς ακολουθούν περίοδοι µε περισσότερους ισχυρούς σεισµούς.

Σύµφωνα µε τους δύο επιστήµονες, µέσα στον περασµένο ενάµιση αιώνα υπήρξαν ορι-
σµένες περίοδοι περίπου πενταετούς διάρκειας η κάθε µία, στη διάρκεια των οποίων η περι-
στροφή της Γης ήταν πιο αργή κατά µερικά χιλιοστά του δευτερολέπτου τη µέρα. Στη συνέχεια,
µετά από αυτή την πενταετία της µικρής επιβράδυνσης της Γης, ακολούθησαν οι περίοδοι µε
τους αυξηµένους ισχυρούς σεισµούς.

«Η συσχέτιση είναι ξεκάθαρη. Η Γη µάς προσφέρει µια πενταετή προειδοποίηση για τους
µελλοντικούς σεισµούς», δήλωσε ο Μπίλχαµ και επεσήµανε ότι σήµερα έχουν περάσει περ-
ισσότερα από τέσσερα χρόνια, αφότου η Γη άρχισε ένα νέο κύκλο επιβράδυνσης της περι-
στροφής της.

«Συνεπώς», εκτίµησε ο Μπίλχαµ, «του χρόνου θα πρέπει να δούµε µια σηµαντική αύξηση
στους αριθµούς των µεγάλων σεισµών. Φέτος τη βγάλαµε καθαρή. Μέχρι τώρα είχαµε µόνο έξι
ισχυρούς σεισµούς. Όµως από το 2018 θα µπορούσαµε εύκολα να έχουµε 20 το χρόνο».

Το γιατί ακριβώς µπορεί να υπάρχει αυτή η σχέση ανάµεσα στην περιστροφή της Γης (µικρή
µείωση της διάρκειας της µέρας) και στους σεισµούς διεθνώς, είναι ασαφές. Πιθανώς, κατά τους
επιστήµονες, έχει να κάνει µε ελαφριές µεταβολές στη συµπεριφορά του ρευστού και καυτού
σιδερέν ιου πυρήνα του πλανήτη µας, οι οποίες µπορεί να απελευθερώνουν τεράστιες ποσότ-
ητες ενέργειας και να έχουν «παρενέργειες» στα ανώτερα στρώµατα, δηλαδή στο µανδύα και
στο φλοιό της Γης.

Οι ερευνητές υπογράµµισαν ότι ασφαλώς είναι δύσκολο να προβλεφθεί πού θα γίνουν οι
έξτρα σεισµοί. Πάντως, µε βάση την ανάλυση των στοιχείων του παρελθόντος, φαίνεται µια
τάση να συµβούν στις τροπικές περιοχές κοντά στον ισηµερινό της Γης, όπου ο πλανήτης
µας περιστρέφεται µε ταχύτητα περίπου 460 µέτρων το δευτερόλεπτο.

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΡΤΟΠΟΙΩΝ
www.artopoioi.blogspot.com

ΑΘΗΝΑ   18 / 11 /2017
 "Καταστροφικές πληµµύρες στην ∆υτική Αττική"

Η Αγωνιστική Κίνηση Αρτοποιών  εκφράζει  τα συλλυπητήρια και  την αγανάκτηση µας στις οικο-
γένειες των θυµάτων της καταστροφικής πληµµύρας στη ∆υτική Αττική.

Οργή και  αγανάκτηση δηµιουργούν οι  εικόνες καταστροφής στην ∆υτική Αττική λόγω των έντονων
βροχοπτώσεων. Θλίψη και  οδύνη για τους νεκρούς σε Μάνδρα και  Νέα Πέραµο.

Η Αγωνιστική Κίνηση Αρτοποιών  εκφράζει  την αλληλεγγύη µας στις εκατοντάδες µικρές επιχει -
ρήσεις  µεροκαµατιάρηδων επαγγελµατιών  συναδέλφων µας , µαζί  µε αυτούς και  σε  όλους τους
φουρνάρηδες της περιοχή αυτής,  που πνίγηκαν µέσα στις λάσπες της αναλγησίας του κράτους
αυτού που τους άφησε απροστάτευτους µπροστά στα φυσικά φαινόµενα.

Υπεύθυνη για την τεραστία καταστροφή, την αδικαιολόγητη απώλεια ανθρωπίνων ζώων και  την
καταστροφή περιουσιών δεν είναι  η βροχή που έπεσε. Υπεύθυνοι  είναι  όλοι  όσοι  κυβέρνησαν και
συνεχίζουν να κυβερνούν γιατί  δεν έφτιαξαν κανένα αντιπληµµυρικό έργο στο όνοµα του κόστους και
άφησαν απροστάτευτες ολόκληρες περιοχές που ζουν εκατοντάδες χιλιάδες λαϊκές οικογένειες.

Βέβαια τα αντιπληµµυρικά έργα και  τα µέτρα αντισεισµικής προστασίας δεν είναι  επιλέξιµες
δαπάνες από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν προβλέπονται  στους προϋπολογισµούς τους γιατί  δεν
είναι  κερδοφόρα για τους µονοπωλιακούς οµίλους. Τα µέτρα προστασίας των λαϊκών οικογενειών
από πληµµύρες και  σεισµούς δεν χωρούν στην ανάπτυξη που θέλουν να επιτύχουν προς όφελος του
κεφαλαίου.

Ας βγάλει  ο καθένας τα συµπεράσµατά του. 
Ζητούµε εδώ και  τώρα σχεδιασµό για αντιπληµµυρικά και  αντισεισµικά έργα προστασίας µε

ευθύνη του κράτους.
Τώρα είναι  ανάγκη να οργανώσουµε όλοι   τον αγώνα µας µέσα από τα σωµατεία µας τις οµο-

σπονδίες µας, τις επιτροπές αγώνα και  να διεκδικήσουµε άµεση αποκατάσταση των πληγέντων
και  αντιπληµµυρικά έργα και  υποδοµές για να µην ξαναµετρήσουµε νέα θύµατα.

Απαιτούµε: 
Άµεση αποκατάσταση των τεράστιων καταστροφών στις υποδοµές.
Αναστολή κάθε είδους υποχρεώσεων σε εφορία, τράπεζες, ασφαλιστικά ταµεία, δήµους, κλπ

των αυτοαπασχολούµενων επαγγελµατιών – εµπόρων – βιοτεχνών στις κατεστραµµένες περιοχές.
Μέτρα άµεσης ανακούφισης των λαϊκών οικογενειών που χτυπήθηκαν από τις πληµµύρες. 
Μέτρα ενίσχυσης για την αποκατάσταση των ζηµιών σε σπίτια και  επαγγελµατικές εγκαταστά-

σεις. 
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

Ενοικιάζεται επαγγε-
λµατικός χώρος 105
τετραγωνικών µέτρων
στο κέντρο του Ασπρ-
οπύργου (Σαλαµίνος &
Κολοκοτρώνη). ∆εν
διατίθεται για χώρο
εστίασης (προτίµηση
φαρµακείο / γραφεία)

Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας 6974792931 κος
Σταύρος

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Η
ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ “ΝΤΙ ΤΟΡΡΕ”
- ΕΤΟΙΜΗ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.
∆ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΗ
ΧΡΗΣΗ. ΌΠΙΣΘΕΝ
∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ- ΈΝΑΝΤΙ
Ι.Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ.
ΤΗΛ: 6977426279

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  

- Ενοικιάζεται κατάστηµα
110 τ.µ. επί της Λεωφόρου 
∆ηµοκρατίας και πωλείται ο
επαγγελµατικός εξοπλι-
σµός του. Τηλέφωνο επι-
κοινωνίας 6945334415

- Ενοικιάζεται σπίτι 100 τ.µ.
στο κέντρο του Ασπροπύρ-
γου, οροφοδιαµέρισµα µε 2
κρεβατοκάµαρες, κουζίνα, 
σαλονοτραπεζαρία και
µπάνιο. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945334415

Ενοικιάζεται διαµέρισµα 1ου
ορόφου 87 τ.µ. σε νεόδµητη
πολυκατοικία στη Μαγούλα
Αττικής, µε 2 υπνοδωµάτια ,
σαλόνι, τραπεζαρία, κουζίνα-
γραφείο, 1WC, κουφώµατα
αλουµινίου διπλά τζάµια, air
condition, ηλιακό θερµοσίφω-
να, νυχτερινό ηλεκτρικό
τιµολόγιο, αυτόνοµη 
θέρµανση,θέση parking στην
πιλοτή ,αποθήκη 20 τ.µ. στο
υπόγειο. Κοντά σε αστική
συγκοινωνία και προαστιακό
σιδηρόδροµο.
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6944204160

Ενοικιάζεται στην Μάνδρα
ισόγειος επαγγελµατικός
χώρος 67τµ  πλησίον 2ου 
∆ηµοτικού σχολείου.  ∆ιαθέ-
τει πατάρι, αποθήκη και
θέση  στάθµευσης. Κατάλ-
ληλο για γραφείο ή mini
market.  Τιµή συζητήσιµη.
6977982173

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
(ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΚΑΙ

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ) 
ΑΚΙΝΗΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ
160τµ.
∆ΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ
ΧΩΡΟΣ ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ 
( ΠΡΩΗΝ ΒΡΕΦΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ). ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6973823418.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ
ΧΩΡΟΣ 65 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ
ΜΕ 2 WC,
AIRCONDITION,
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
6946288952

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Μονοκατοικία 60 τµ. στα Νε-
όκτιστα Ασπροπύργου στη
θέση ∆εµερτζή πίσω από το
∆ηµοτικό σχολείο κάθετα
στην Ηρώων Πολυτεχνείου.
∆ιαθέτει κήπο 100 τ.µ. ,
µπάρµπεκιου και υπέρ
οχη θέα στο Θριάσιο και τον
κόλπο του Σκαραµαγκά.Μό-
νο για οικογένειες
τηλ. 6944636483

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 
επαγγελµατικοί χώροι - γρα-
φεία (ισόγειο και 2ος όροφ-
ος) στο κέντρο του Ασπρ-
οπύργου, για οποιαδήποτε
χρήση. 
Τηλ. επικοινωνίας 
6974011586.   (21.2. 17)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
65 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ ΜΕ 2 WC,
AIRCONDITION,
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
6946288952

Ενοικιάζεται εστιατόριο 
(πρώην Χαγιάτι) στο κέντρο
της Μάνδρας (Κοροπούλη
6). 180τµ κτίριο και 250τµ
υπαίθριος χώρος. Τηλέφω-
νο επικοινωνίας:
6975328309

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: ∆ιατίθεται (ε-
νοικίαση ή πώληση) κεντρ-
ικό κατάστηµα (Οδός Παγ-
κάλου) 300τµ + 100τµ βο-
ηθητικός χώρος. τηλ. επικοι-
νωνίας:
6934689242.(22.7.17)

ΕΛΕΥΣΙΝΑ 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΜΙΑ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ
(36TM) ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΝΩΝΙΑΣ
6932824096

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 90ΤΜ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2105571925
& 6949073467 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ διαµέρι-
σµα 54 τ.µ., 1ου, 1 υ/δ, κα-
τασκευή '76, µπάνιο, κεντρι-
κή θέρµανση, κλιµατισµός,
ανακαινισµένο, ανακαίνιση
'15, τιµή 250€, συζητήσιµη
6949629435

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ µονοκα-
τοικία 80 τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ

,κατασκευή '65, µπάνιο, α
νοικτό πάρκιν, κήπος 170 
τ.µ., ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ
ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 245τµ, τιµή
370€- 2111041100

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ διαµέρι-
σµα 54 τ.µ., 1ου, 1 υ/δ, κα-
τασκευή '76, µπάνιο, κεντρι-
κή θέρµανση, κλιµατισµός,
ανακαινισµένο, ανακαίνιση
'15, τιµή 250€, συζητήσιµη
6932208258

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Πωλείται οικόπεδο 1400τµ
στην Αγία Σωτήρα µε 40 τµ
κτίσµα στην Αγία Σωτήρα
ανταλάσσεται και µε διαµέρι-
σµα η µαγαζί. 
Επικοινωνία : 6984792490

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
∆ΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΝΕΟ∆ΜΗΤΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 84 ΤΜ
4ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ - ΓΩΝΙΑΚΟ-
∆ΙΑΜΠΕΡΕΣ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 2008-
ΜΕ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΕ ΠΥΛΩΤΗ ΚΑΙ
ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΟ ΧΩΡΟ.
∆ΙΑΘΕΤΕΙ ΑΣΑΝΣΕΡ - ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ - Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗ ΤΑΡΑΤΣΑ-
ΜΠΑΡΜΠΕΚΙΟΥ- ΑΠΟΘΗΚΗ 
ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΕΞΤΡΑ. ΜΟΝΟ
ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 210.5578619 &
6982600102

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΓΚΟΡΥΤΣΑ, υπό κατασκευή
γκαρσονιέρα 35 τ.µ., στον
ηµιώροφο, 1 υ/δ master, κα-
τασκευή '17, µπάνιο, προ-
κασκευασµενο, µεταφέρεται
στο χωρο σας, τιµή 6.500€,
συζητήσιµη , 10:00-22:00--
6970343665

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος
Τοπος, µονοκατοικία 57 τ.µ.,
ισόγεια, 2 υ/δ, κατασκευή
'85, µπάνιο, σε οικόπεδο
170 τ.µ., ενιαιο σαλονι - κου-
ζινα, τζάκι, πάρκιν, αποθ-
ήκη, κήπος, ελεύθερη, ανα-
καινισµένη, ανακαίνιση '10,
τιµή 30.000€, συζητήσιµη ,
210/5764121

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος
τοπος, µονοκατοικία 280
τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ (το 1 mas-
ter), µπάνιο, καλή κατάστα-
ση, τιµή 60.000€, συζητή-
σιµη
6953058205

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα Ζωή,
µονοκατοικία 100 τ.µ., ισό-
γεια, προσόψεως, 3 υ/δ (το
1 master), κατασκευή '78,
µπάνιο, wc, σε οικόπεδο
400 τ.µ., θέα βουνό, ανοικτό
πάρκιν, αποθήκη, κήπος, ε-
λεύθερη, άριστη κατάσταση,
ανακαίνιση '00, τιµή 35.000€
6986257643

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Πωλείται οικόπεδο εντός
σχεδίου στον περιφερειακό
της Αγίας Παρασκευής έκτα
σης 500 µέτρων . Τηλ.
6936678467  (6.12.16)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Πωλoύνται 2 οικόπεδα στην
περιοχή Ρουπακίου, 600
τ.µ. το καθένα εντός
σχεδίου. Τηλ. επικοινωνίας
6977010051 (ώρες 10:00-
13:00 )  (7.1.17)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Γκοριτσα,
θέση Θερµοκήπια, νεόδ-
µητη µονοκατοικία 120 τ.µ.,
ισο γείου - 1ου, 4 υ/δ (τα 2
master), κατασκευή '01, 
2 µπάνια, σε οικόπεδο 180
τ.µ., αυτόνοµη θέρµανση, ε-
λεύθερη, ανακαίνιση '10, τι-
µή 110.000€, συζητήσιµη
τηλ:6994844465

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νεόκτιστα,
µονοκατοικία 90 τ.µ., 3 υ/δ,
κήπος 60 τ.µ., καρποφόρα
δέντρα, πωλείται λόγω α-
νάγκης, τιµή 20.000€τηλ:
2105126436

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητο δια-
µέρισµα ρετιρέ 107 τ.µ., 3ου
ορόφου, 3 υ/δ, κατασκευή
'09, πάρκιν, αποθήκη, άρι-
στης κατασκευής, τιµή
125.000€ , 210/5543780
(8.12.16)

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Κέντρο, οροφο-
διαµέρισµα 50 τ.µ., 1ου, κα-
τάλληλο και για ιατρείο, πω-
λείται , 6980/860940

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρ-
σονιέρα 58 τ.µ., 1ου - 2ου -
4ου, 1 υ/δ, κατασκευή '05,
µπάνιο, επιπλωµένη, αυτό-
νοµη θέρµανση, κλιµατι-
σµός, πόρτα ασφαλείας,
τέντες, θέα θάλασσα,
µεσίτες δεκτοί, τιµή 57.000€,
συζητήσιµητηλ:
6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρ-
σονιέρα 31 τ.µ., 1ου - 2ου, 1
υ/δ, κατασκευή '05, µπάνιο,
studio, τέντες, δωµάτιο µε ε-
νιαία κουζίνα, κλιµατιστικό,
τιµή 28.000€, συζητήσιµη
τηλ:6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος,
ηµιτελής µεζονέτα 162 τ.µ., 2
επίπεδα, ισόγεια, γωνιακή, 4
υ/δ (το 1 master), 2 µπάνια,
σε οικόπεδο 183 τ.µ., πάρ-
κιν, αποθήκη 25 τ.µ., τιµή
309.000€, συζητήσιµη
Πωλείται οικόπεδο 
εντός σχεδίου πόλεως Ρου-
πακίου 400µ². Τιµή 35.000€

Είκοσι χιλιάδες µετρητά και
1.500€ τον µήνα. Πληροφ-
ορίες στο 6977-646768.
ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΩΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ. ΤΗΛ.
6974394991

ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΣ ΕΤΩΝ 38
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ
ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙ∆Α
ΒΡΕΦΩΝ. 
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ
ΣΕ ΒΡΕΦΗ ΕΩΣ 3 ΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ -
ΜΑΓΟΥΛΑ ΚΑΙ ΓΥΡΩ
∆ΗΜΟΙ. ΠΡΩΙΝΟ
ΩΡΑΡΙΟ. 
Σ Υ Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ
∆ Ι Α Θ Ε Σ Ι Μ Ε Σ .
Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο
Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ :
6977403342

ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ/
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΓΙΑ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΕΣ ΚΥΡΙΕΣ.
ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ/ΜΑΓΟΥΛΑ
/ΜΑΝ∆ΡΑ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6986712390 

ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ
ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΩΣ ΟΙΚΙΑΚΗ
ΒΟΗΘΟΣ - ΓΗΡΟΚΟΜΟΣ
ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΠΕ∆ΙΟΥ. ΤΗΛ 6944802271

Κυρία αναλαµβάνει τη
φύλαξη και φροντίδα παι-
διών σε περιοχές της ∆υτι-
κής Αττικής µε χρόνια πρ-
οϋπηρεσία. Τηλ.
6994948553. 

Βοηθός βρεφονηπιοκόµος
από τον Ασπρόπυργο αναζ-
ητά εργασία σε ιδιωτικό παι-
δικό σταθµό. 
Επίσης αναλαµβάνει τη
φύλαξη παιδιών έως 5 ετών.
Τηλ.: 6936678467 (10.
12.16)

Ιδιωτικός σεκιούριτι µε εµ-
πειρία, αναλαµβάνει τη
φύλαξη σε γάµους, εστιά-
σεις, βαπτίσεις µε εχεµύθεια
και υπευθυνότητα. 
Επίσης αναλαµβάνει τη
φύλαξη χώρων και σπιτιών.
Τηλ. επικοινωνίας 
6985872538 κος Πανα-
γιώτης. (1.10.16)

Κυρία ζητά εργασία για τη
φύλαξη µικρών παιδιών (βρ-
εφονηπιοκόµο
Τηλ. 6936678467 (4.7.16)

Κυριος 39 ετών ζητά οποια
δήποτε εργασία. Τηλέφωνο
επικοινωνίας
698 66 84 139 (21.6.16)

Κυρία Ελληνιδα αναλαµβα-
νει φυλαξη παιδιων στην πε-
ριοχη της Μανδρας . 
Τηλεφωνο επικοινωνιας:
6908855698

ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Ι.
ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ. 
Αλ. Παναγούλη 5
Ασπρόπυργος. Τηλέφ-
ωνα210-5572695,
6932215870

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Ι∆ΙΩΤΙΚΑ & ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ. 
Γραφείο: Φυλής 8 Ά
Ασπρόπυργος.Τηλέφ-
ωνο: 210-5573042. Fax:
210-5576988

ΖΗΤΟΥΝ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ
ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 400,500 ή 600
τµ στα Γερµανικά Ασπροπύργου.
Τηλ επικοινωνίας: 6946971237

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στον Ασπρόπυρ-
γο διαµέρισµα ή µονοκα-
τοικία για ενοικίαση. 
Κατα προτίµηση τριάρι. 
Τηλ: 6946971237

∆ίνεται τηλεόραση 14‘ µε α-
ποκωδικοποιητή και σκαρτ
έναντι 25 ευρώ. Επίσης θα
υπάρχει µικρή διευκόλυνση
για τη µεταφορά της
τηλ: 6932851913.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ασπροπυργος - Ζητείται
κυρία για φύλαξη ηλικιωµέ-
νου λίγες ηµέρες τη βδοµά-
δα. 6974748070

Ζητείται ψυκτικός για ερ-
γασία ή συνεργασία. Τηλ.
210 5573612,
6932864021

ΖΖηηττεείίττααιι  ααρρττοοπποοιιόόςς  
ππεερριιοοχχήή  ΜΜάάννδδρραα
ΑΑττττιικκήήςς..  ΤΤηηλλ::
66994455772288666622  
--  ΑΑνναασσττάάσσιιοοςς

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΠΕΛΑ ΓΙΑ
ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ (ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ) ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
2105580781 / 6977456187 
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ) Τηλ: 210-
5586632, 210-5586633 
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΙΑΤΡΕΙΑ) 210
5586773
Κέντρο Υγείας Ελευσίνας Χαριλάου Τρι-
κούπη 213 200 6900
Ι. Κ. Α. ( ∆ιοικητικές Υπηρεσίες )
Κελεού & Μιαούλη 210 55 14 736 
Ι. Κ. Α. ( Ιατρεία ) Κοντούλη 2
210 55 49 168

ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5581070
∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710
(∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
∆ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
∆ΕΗ 210 2469393 (∆. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥ∆ΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ 214
45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
210 24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
∆ΗΜ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 213 2140410
Αστυνοµικό Τµήµα 210 55 46 674
- 210 55 46 285
Τροχαία ∆ήµητρος & Εθν. Αντιστάσεως
210 55 46 579 - 210 55 46 930
Λιµεναρχείο 210 55 42 454
Οργανισµός Λιµένος Ελευσίνας
210 55 62 804 - 8
Αεροδρόµιο Ελευσίνας 210 55 05 000
Ειρηνοδικείο 210 55 46 055
Ο. Σ. Ε. 210 55 46 521
Τελωνείο 210 55 46 502
∆ασονοµείο 210 55 46 964
Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας ∆υτ. Αττικής
210 55 46 237 - 210 55 46 321
Επιθεώρηση Εργασίας 210 55 48 046
Ο. Α. Ε. ∆. 210 55 42 412
∆. Ε. Η. Ηρώων Πολυτεχνείου 108 2 1 0
55 46 227
∆. Ε. Η. ( Βλάβες ) 10507
Ε.Υ.∆.ΑΠ. ( Βλάβες ) 1022
Ο. Τ. Ε. Γ. Παύλου 210 55 42 299
- 210 55 46 399
ΕΛ. ΤΑ. Περσεφόνης 14 210 55 46 564
ΕΛ. ΤΑ. ( Κέντρο ∆ιανοµής ) Κυπραίου 146
210 55 62 769

Εφορία Αρχαιοτήτων 210 32 19 776
Αρχαιολογικό Μουσείο 210 55 46 019

∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210
55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 210 5559626

∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
2132042700-1
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213
2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210
2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210
2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180

∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100
ΙΚΑ 22960 21537 
ΚΕΠ 22960 83270

∆ΗΜΟΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ : 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 ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(∆ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253  ,  213 20
47 254 , 213 20 47 258   FAX : 210 58 11
621

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΙΚΗΣ 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 ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ &
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ : 213 20 47 256 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ : 213 20 47 204, 213 20
47 255, 213 20 47 344 
∆/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 ∆ΗΜΟΥ
ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47 364
, 213 20 47 367  
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ-ΒΡΑΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ : 213 20 47 264 , 213 20 47 251
, 213 20 47 249 , 213 20 47 250 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΡΕΙΣΜΑ) : 210
53 23 090
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21 574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ : 210
58 21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆ΑΣΟΥΣ : 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 ΣΣΤΤΑΑΥΥΡΡΟΟΛΛΕΕΞΞΟΟ

wwwweeeebbbbssssiiii tttteeee::::wwwwwwwwwwww....aaaannnnaaaassssttttaaaassssiiiiaaaasssseeeerrrreeeeppppaaaa....ggggrrrr



16-θριάσιο ∆ευτέρα 20 Νοεµβρίου 2017 


