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διοικητικών ορίων του
∆ήµου Ασπροπύργου

ΚΚααττάάδδυυσσηη  κκααιι
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ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

Οι δήµοι έχουν 
ρεαλιστικές προτάσεις

και τη δύναµη να 
αναλάβουν τη 

διαχείριση της ανεργίας
Τα προγράµµατα καταπολέµησης του 
φαινοµένου, µετά βίας συγκρατούν σε

επίπεδα στοιχειώδους επιβίωσης, 
εκατοντάδες χιλιάδες Πολίτες

Οι εκπρόσωποι των µαθητών ζήτησαν προσλήψεις µονίµων καθηγητών, προµήθεια των
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2-θριάσιο Τετάρτη 6 ∆εκεµβρίου 2017 

Ασπρόπυργος

ΠΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Λεωφόρος ∆ηµοκρατίας & Παναγούλη

- Πλατεία Ωρολογίου , 2105575614

Ελευσίνα
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ∆ΑΡΡΑ
ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Βενιζέλου Ελευθερίου 79, 2105544246

Μάνδρα
Λουκόπουλος Σωτήριος Ν. 

Στρατηγού Ρόκα Ν. 84, 2105556375

Aχαρνές
Κοκολάκης Χαράλαµπος Ε. 

Αριστοτέλους 86, 2102468746

Άνω Λιόσια
Τζώνης Κωνσταντίνος Ε.
Κυκλάδων 31,2102482990

Χαϊδάρι
ΚΩΝΣΤΑ ΕΛΕΝΗ ΜΑΝΙΚΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΕ 

Καραϊσκάκη 82, 2105985845

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Αραιές νεφώσεις 

Η θερµοκρασία από 7 έως 17
βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

4,8,12,16,20,24,28

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Νικόλαος, Νίκος, Νικολέττα,

Νικολούδα, Νικολίτσα, Νικολίνα,
Νικολέτα, Νικόλ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 
ΣΤΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΤΗΣ ΚΕ∆Ε ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

Οι δήµοι έχουν ρεαλιστικές προτάσεις και τη
δύναµη να αναλάβουν τη διαχείριση της ανεργίας

Τα προγράµµατα καταπολέµησης του φαινοµένου, 
µετά βίας συγκρατούν σε επίπεδα στοιχειώδους

επιβίωσης, εκατοντάδες χιλιάδες Πολίτες

Ειδική αναφορά στο φαινόµενο της ανεργίας
έκανε ο δήµαρχος Ασπροπύργου και πρόεδρος
της Επιτροπής  Απασχόλησης και Κοινωνικής

Οικονοµίας, Νικόλαος Μελετίου , στην οµιλία του στο
Συνέδριο της ΚΕ∆Ε στα Ιωάννινα. 

Αναλυτικότερα στην τοποθέτησή του ο κ. Μελετίου τόνι-
σε τα ακόλουθα: 

Οι άνεργοι στην Πατρίδα µας αγγίζουν, σύµφωνα µε τα
επίσηµα στοιχεία, το ένα (1) εκατοµµύριο, ενώ οι οικονο-
µικά µη ενεργοί είναι, µε τιµές Αυγούστου του 2017, τα
τρία εκατοµµύρια διακόσιες τριάντα µία χιλιάδες, τριάντα
εννιά (3.231.039) άτοµα, καταλαβαίνουµε πως, το µέγε-
θος του προβλήµατος παραµένει τεράστιο. Σ΄ αυτό το
σκηνικό, τα Προγράµµατα καταπολέµησης του φαινοµέ-
νου που έχει διαταράξει κοινωνικά τη Χώρα, µετά βίας
συγκρατούν σε επίπεδα στοιχειώδους επιβίωσης, ίσως 

και πιο κάτω, κάποιες εκατοντάδες  χιλιάδες Πολίτες, 
που, τρόπος  του λέγειν, εξασφαλίζουν προσωρινή

εργασία και ασφάλιση, µε εξαιρετικά χαµηλές αµοιβές.
Επίσης, όσοι ανήκουν στις λεγόµενες πιο «δύσκολες
ηλικίες», µεταξύ 58 και 67 ετών, όχι µόνο βρίσκουν πολύ
δύσκολα απασχόληση ορισµένου χρόνου, αλλά
γνωρίζουν πλέον πολύ καλά πως, κινδυνεύουν να µην
συµπληρώσουν τον προβλεπόµενο αριθµό ενσήµων για
να λάβουν την κατώτατη σύνταξη... 

Το θετικό σοκ, που θα µπορούσε να µεταβάλει, άρδην,
την εικόνα της απασχόλησης στη Χώρα, καθυστερεί χαρ-
ακτηριστικά, και τα προβλήµατα που θα αντιµετωπίσουν
χιλιάδες Πολίτες, θα εµφανιστούν τα επόµενα χρόνια.

συνεχίζεται στη σελ. 13

Σύλληψη για 6 κιλά ηρωϊνης στην Ελευσίνα

Συν ελήφθη στην  Ελευσίν α, από
αστυν οµικούς, 33χ ρον ος για
παράβαση του ν όµου περί εξα-

ρτησιογόν ων  ουσιών .
Ειδικότερα, έπειτα από κατάλληλη

αξιοποίηση πληροφοριών  σχ ετικά µε
µεταφορά ποσότητας ν αρκωτικών
ουσιών  µε αυτοκίν ητο και την  ταυτο-
ποίηση των  στοιχ είων  του µεταφο-
ρέα, εν τοπίστηκε ο 33χ ρον ος ν α
κιν είται στο εθν ικό οδικό δίκτυο Αθη-
ν ών -Κορίν θου και αποφασίσθηκε ν α
ακιν ητοποιηθεί και ν α ελεγχ θεί στο
σταθµό διοδίων  της Ελευσίν ας.

Κατά τη διάρκεια της έρευν ας βρέθηκαν  επιµελώς κρυµµέν α στα πίσω καθίσµατα του αυτοκίν ητου, έν δεκα
συσκευασίες ποσοτήτων  ηρωίν ης, εν ώ µετά από σωµατική έρευν α βρέθηκαν  άλλες δύο συσκευασίες ηρωίν ης.

Ο 33χ ρον ος συν ελήφθη και κατασχ έθηκε η ποσότητα ηρωίν ης. Συν ολικά κατασχέθηκε ποσότητα ηρωίν ης
βάρους 6 κιλών  και 91,5 γραµµαρίων .

Κατασχ έθηκε επίσης το αυτοκίν ητο, ως µέσο µεταφοράς, καθώς και µία συσκευή κιν ητού τηλεφών ου.
Ο συλληφθείς, οδηγήθηκε στον  Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών  Αθην ών  ο οποίος τον  παρέπεµψε σε Τακτικό

Αν ακριτή, εν ώ η έρευν α για τον  εν τοπισµό των  συν εργών  του, συν εχ ίζεται.



ΞΞεεκκίίννηησσεε  ηη  ααφφααίίρρεεσσηη
ππααρράάννοοµµωωνν  υυππααίίθθρριιωωνν
δδιιααφφηηµµίίσσεεωωνν  εεννττόόςς  ττωωνν
δδιιοοιικκηηττιικκώώνν  οορρίίωωνν  ττοουυ
∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

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

Μελετίου ενηµερώνει τους πολίτες, ότι από
σήµερα, ξεκίνησαν εργασίες αφαίρεσης παρά-
νοµων υπαίθριων επιγραφών και διαφηµίσεων
εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου Ασπρ-
οπύργου. 
Θυµίζουµε εδώ ότι η δικαιοδοσία αφαίρεσης

των παράνοµων διαφηµιστικών πινακίδων υπά-
γεται στους δήµους και την αποκεντρωµένη
διοίκηση, κάτι που είχε  τονίσει και  σε ανα-
κοίνωση της η Περιφέρεια Αττικής τον Αύγουστο
του 2017 ύστερα από συχνά αιτήµατα πολιτών
για την αντιµετώπιση της συγκεκριµένης παρα-
νοµίας.
Στο πλαίσιο αυτό, η Περιφέρεια καλούσε τότε

τους αρµόδιους φορείς να παρέµβουν και να
«αποµακρύνουν τις παράνοµες διαφηµιστικές
πινακίδες που λειτουργούν σε βάρος της ασφά-
λειας των πολιτών και του περιβάλλοντος, υπο-
βαθµίζοντας και την αισθητική των πόλεών
µας».

Τετάρτη 6 ∆εκεµβρίου 2017 θριάσιο-3

∆υναµικό «παρών» στο ετήσιο τακτικό
συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων της
Ελλάδος (ΚΕ∆Ε) που διεξήχθη από τις 30
Νοεµβρίου ως τις 2 ∆εκεµβρίου στα Ιωάννι-
να έδωσαν ο ∆ήµαρχος Φυλής Χρήστος
Παππούς και µέλη του ∆ηµοτικού Συµβου-
λίου.

Η αντιπροσωπεία του ∆ήµου Φυλής παρ-
ακολούθησε τις εργασίες καθώς και τις επί
µέρους θεµατικές ενότητες. 

Ξεχωριστή στιγµή για τον ∆ήµο Φυλής
αποτέλεσε η υπογραφή του πρωτοκόλλου
αδελφοποίησής του µε τον ∆ήµο «Γεώργιος
Καραϊσκάκης» του Νοµού Άρτας την οποία
συνυπέγραψαν, παρουσία του Προέδρου
της ΚΕ∆Ε Γιώργου Πατούλη οι ∆ήµαρχοι
Χρήστος Παππούς και Περικλής Μίγδος. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι το φετινό ετήσιο Συνέδριο
φιλοξένησε πλήθος εισηγητών κι ενδιαφέρουσες ειδικές
συνεδρίες και θεµατικές ενότητες. 

Μεταξύ άλλων τις: 
• Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση & Αυτοδιοίκηση 
• Η Κ.Ε.∆.Ε. στη νέα εποχή του ψηφιακού

µετασχηµατισµού
• Παρουσίαση έξυπνων συστηµάτων διαχείρισης

& µηχανισµός υποστήριξης των ΟΤΑ Υποδοµές και δρά-
σεις ψηφιακής επικοινωνίας και καινοτοµίας της Κ.Ε.∆.Ε

• Παρουσίαση αποτελεσµάτων ερωτηµατολογίου
στην Αυτοδιοίκηση 

• 1 η Θεµατική Ενότητα ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ,
ΥΓΕΙΑ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

• 2 η Θεµατική Ενότητα ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ∆ΗΜΩΝ
• 3 η Θεµατική Ενότητα Περιβάλλον – Πολιτική

Προστασία
• 4 η Θεµατική Ενότητα ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ –

∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ
• 5 η Θεµατική Ενότητα 6 ΖΗΤΗΜΑΤΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ Μ.Μ.Ε

∆∆υυννααµµιικκήή  σσυυµµµµεεττοοχχήή  ττοουυ  ∆∆ήήµµοουυ  ΦΦυυλλήήςς  
στο ετήσιο τακτικό Συνέδριο των ∆ηµάρχων 
για ριζικές µεταρρυθµίσεις και ισχυρούς ∆ήµους

ΚΚααττάάδδυυσσηη  κκααιι  κκααθθααρριισσµµόόςς  
σσεε  ννααυυάάγγιιοο  σσττοο  ΑΑλλεεπποοχχώώρριι  

Η
δεύτερη φάση της κατάδυσης που χρηµατοδοτήθηκε από την  ευρωπαϊκή πρωτο-
βουλία «Healthy  Seas: A journey  f rom waste to ware», πραγµατοποιήθηκε σε
ναυάγιο στο Αλεποχώρι, στον  κόλπο του Κορινθιακού, στις 25 και 26 Νοεµβρίου

2017.
Το MEDASSET συντον ίζει τις δράσεις της πρωτοβουλίας στην  Ελλάδα και η κατάδυση

οργανώθηκε από τους ειδικούς δύτες της Ghost Fishing Greece. Η προηγούµενη κατάδ-
υση στο ναυάγιο, που πραγµατοποιήθηκε τον  περασµένο Ιούλιο, έφερε στην  επιφάνεια
400 κιλά εγκαταλελειµµένα δίχτυα ή «δίχτυα φαντάσµατα» που ανασύρθηκαν  και στάλθη-
καν  προς ανακύκλωση, ενώ η πιο πρόσφατη έδωσε ακόµα καλύτερα αποτελέσµατα.

Ο Κορινθιακός κόλπος λόγω του µακρόστενου σχήµατος του, της απότοµης αύξησης του
βάθους του και το γεγονός ότι επικοινωνεί µε την  υπόλοιπη θάλασσα από ένα στενό και
ρηχό άνοιγµα δυτικά και ανατολικά, τον  καθιστά µια κλειστή θαλάσσια λεκάνη όπου έχουν
παρατηρηθεί πολλά εγκαταλελειµµένα δίχτυα. Εκεί έχουν  αναπτυχθεί λιβάδια ποσειδων ίας,
ύφαλοι και κοραλλιογενείς σχηµατισµοί, φιλοξενούνται τέσσερα είδη δελφιν ιών , ενώ έχει
καταγραφεί και ένα είδος υβριδίου, κάτι που δεν  έχει παρατηρηθεί πουθενά στον  κόσµο.
Επιπλέον , δηµιουργούνται «µεικτά» κοπάδια από διαφορετικά είδη, φαινόµενο που δεν
παρατηρείται σε ανοιχτές θάλασσες. Με τη δέσµευση από την  πολιτεία να ενταχθεί ο Κορ-
ινθιακός Κόλπος στο ∆ίκτυο Προστατευόµενων  Περιοχών  Natura 2000 ανακοινώθηκε η
ίδρυση του Φορέα ∆ιαχείρισης Κορινθιακού Κόλπου και περιλαµβάνει έξι περιοχές Natura
2000.

Το ναυάγιο είναι η ιταλικής προέλευσης υδροφόρος NERA, παραχωρήθηκε στο Ελλην ικό
Βασιλικό Ναυτικό, µετονοµάστηκε σε ΣΤΥΜΦΑΛΙΑ και συνέχισε το ταξίδι του ως υδροφ-

όρος µέχρι το 1978, οπότε και
βυθίστηκε. Το ΣΤΥΜΦΑΛΙΑ
µήκους 40 µέτρων  βρίσκεται
αν οιχτά της θαλάσσιας περ-
ιοχής του Αλεποχωρίου, σε
βάθος που κυµαίνεται από 28
έως 34 µέτρα, καθήµενο σε
όρθια θέση σε αµµώδη βυθό και
αποτελεί ένα από τα λίγα ενα-
ποµείναν τα ιστορικά ναυάγια
των  ελλην ικών  θαλασσών, του
οποίου η ναυπήγηση αποπερ-
ατώθηκε πριν  από έν αν
περίπου αιώνα.

Στις δύο ηµέρες δράσης πραγ-
µατοποιήθηκαν  2 καταδύσεις

από 6 ειδικούς δύτες. Η ποσότητα διχτυών  που ανασύρθηκε, σε αυτή την  δεύτερη φάση,
ξεπερνάει σε βάρος τα 200 κιλά, ανεβάζοντας τον  συνολικό αριθµό κιλών  σε 600. Τα
δίχτυα κάλυπταν  ως επί το πλείστον  την  πρύµνη και την  πλώρη του ναυαγίου, αποτε-
λούσαν  παγίδα θανάτου για τα θαλάσσια έµβια όντα της περιοχής και επιβάρυναν  και το
ήδη ταλαιπωρηµένο οικοσύστηµα του Κορινθιακού, συνεπώς η πρωτοβουλία αυτή αλλά και
η συνέχιση της προβάλλει ως επιτακτική.

Να υπενθυµίσουµε πως τα δίχτυα θα ξεκινήσουν  ένα δεύτερο ταξίδι ζωής, θα αναγεν -
νηθούν  και θα αποτελέσουν  κοµµάτι µιας κυκλικής οικονοµίας καθώς µέσα από την
ανακύκλωση τους θα προκύψουν  πρώτες ύλες για την  δηµιουργία νέων  προϊόντων . Την
καταδυτική πρωτοβουλία πραγµατοποίησε το MEDASSET σε συνεργασία µε το
Ghostf ishing.gr και την  AquaTec Diver Trainning ενώ σηµαντικός υποστηρικτής της δρά-
σης υπήρξε ο Ναυτικός Όµιλος Αλεποχωρίου.



Μ
ετά τη µεγάλη ανταπόκριση του
κόσµου στο κάλεσµα της Λαϊκής
Επιτροπής Φυλής και των

σωµατείων – φορέων που συµµετέχουν
σ’ αυτήν για συγκέντρωση βοήθειας,
σταθήκαµε το Σάββατο 2 ∆εκέµβρη 2017,
για άλλη µια φορά αλληλέγγυοι στους
πληµµυροπαθείς της ∆υτικής Αττικής,
παραδίδοντάς τους τρόφιµα και είδη
πρώτης ανάγκης.

Στην αντιπροσωπεία που παρέδωσε τη
βοήθεια στους πληγέντες συµµετείχαν:
από τη Λαϊκή Επιτροπή Φυλής ο Χάρης
Κωστόπουλος, από το Σωµατείο Εργαζο-
µένων ∆ήµου Φυλής ο Πρόεδρος του
Σωµατείου Θόδωρος Χαµαλίδης, από το
Σύλλογο Γυναικών Άνω Λιοσίων η Βίκυ
Ξηρογιάννη και από το ΠΑΜΕ Εκπαιδευ-
τικών ο Νίκος Ζαπάντης.

Γνωρίζουµε βέβαια, ότι αυτή η κίνηση
αλληλεγγύης που είναι µια ανακούφιση
για τους πληγέντες, δεν λύνει το πρόβ-
ληµα. Ούτε ξεχνάµε φυσικά τις εγκληµατι-
κές πολιτικές Κυβέρνησης – Περιφερει-
ακών – ∆ηµοτικών Αρχών που οδήγησαν
σ΄ αυτήν την καταστροφή.

Απαιτούµε και διεκδικούµε εδώ και
τώρα:

1. Άµεσα µέτρα προστασίας για τη
στέγαση, τη σίτιση, την ένδυση όσων
έχουν ανάγκη

2. Αποζηµίωση 100% των ζηµιών
που έπαθαν οι περιουσίες, οι επιχειρή-
σεις και τα αυτοκίνητα των πληγέντων

3. Την στελέχωση των αρµόδιων
υπηρεσιών (πολιτική προστασία, πυρο-
σβεστική, δασαρχεία κλπ) και την
ενίσχυση των απαραίτητων µέσων

4. Να παγώσουν τα χρέη σε εφο-
ρία, ΟΑΕΕ, τράπεζες, χωρίς προσαυξή-
σεις και τόκους για τους πληγέντες. Να 

σταµατήσουν άµεσα οι όποιες διαδι-
κασίες κατάσχεσης.

5. Απαλλαγή των πληγέντων από
τα δηµοτικά τέλη. Καµιά διακοπή νερού,
ρεύµατος και τηλεφώνου σε εργατικές και
λαϊκές οικογένειες που έχουν χρέη.

6. Άµεσος σχεδιασµός και γενναία
χρηµατοδότηση για την υλοποίηση εκτε-
ταµένων αντιπληµµυρικών έργων µε
ευθύνη του κράτους.

Και επειδή ο χειµώνας είναι µπροστά
µας, και για να µην έχουµε παρόµοια
φαινόµενα και στην περιοχή µας, όπως
έχει συµβεί και στο δικό µας ∆ήµο στο
παρελθόν, συντονίζουµε τον αγώνα µας
µαζί µε τα σωµατεία, τους φορείς και τους
συλλόγους της περιοχής µας, ώστε να
προχωρήσουν και στο ∆ήµο µας τα απα-
ραίτητα έργα υποδοµής (αντιπληµµυρικά,
αντισεισµικά κ.λ.π.) µε βάση τις σύγχρο-
νες ανάγκες των κατοίκων.

Η Λαϊκή Επιτροπή καλεί όλους τους
εργαζόµενους, τους ανέργους, τους
συνταξιούχους, τις γυναίκες, τους  νέους
και τις νέες, να συµµετέχουν ακόµα πιο
µαζικά, δυναµικά και αγωνιστικά στις
δραστηριότητες της, καθώς επίσης και σε
συµµετοχή στην 24ωρη πανελλαδική,
πανεργατική απεργία της 14ης ∆εκέµβρη

και στην απεργιακή συγκέντρωση των
συνδικάτων, Οµοσπονδιών και Εργα-
τικών Κέντρων στην Οµόνοια στις 10:30
π.µ.

(Πούλµαν για την απεργιακή συγκέντρ-
ωση θα ξεκινήσουν από την τριγωνική
πλατεία πίσω από το ∆ηµαρχείο στα Άνω
Λιόσια στις 9 π.µ.)

Άνω Λιόσια, ∆εκέµβρης 2017Άνω Λιόσια, ∆εκέµβρης 2017

4-θριάσιο Τετάρτη 6 ∆εκεµβρίου 2017 

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

Ενοικιάζεται ισόγειος 
επαγγελµατικός χώρος (160τµ) 
στο κέντρο του Ασπροπύργου
(Κολοκοτρώνη & Υψηλάντου). 

∆ιαµορφωµένος χώρος µε αυτόνοµη
θέρµανση, µεγάλο περιβάλλοντα χώρο.

Τηλ. 6973823418

ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΟ ΚΑΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΥΛΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 

Στάθηκαν αλληλέγγυοι στους πληµµυροπαθείς της ∆υτικής
 Αττικής, παραδίδοντάς τους τρόφιµα και είδη πρώτης ανάγκης.



Τετάρτη 6 ∆εκεµβρίου 2017 θριάσιο-5 

Ο∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός και η
Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης
κα Μαρία Ναυροζίδου σας προσκαλούν στην

Φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου ∆έντρου, την Παρασκε-
υή 8 ∆εκεµβρίου 2017, στην Κεντρική Πλατεία Αγ. Βλασίου.

● 18:30 - Χοροί και εορταστικά τραγούδια από τα τµήµατα
της ∆Η.Κ.Ε.Α. (ζογκλερικά και show µε φωτιές, bubble show-
show µε σαπουνόφουσκες, φωτογραφίες µε τον ΄Αγιο Βασίλη
στο έλκηθρό του, µπαλόνια µε led φωτισµό, ξωτικό που θα
φτιάχνει µπαλονοκατασκευές, Αγιοβασιλίτσα που θα κάνει
face painting µε θέµα τα Χριστούγεννα)

● 19:00 - Νεανική Ορχήστρα του ∆ηµοτικού Ωδείου Αχαρνών
● 19:45 - Χριστουγεννιάτικες µελωδίες από την ∆ηµοτική

Φιλαρµονική
● 20:00 - Φωταγώγηση Χριστουγεννιάτικου ∆έντρου από τον

∆ήµαρχο και την Πρόεδρο της ∆Η.Κ.Ε.Α.
● 20:30 - Συναυλία µε τους KINGS

Εκδήλωση το Σάββατο 9 ∆εκεµβρίου 
στο ∆ηµαρχείο Χαϊδαρίου

«ΤΑ ΞΥΣΤΑ ΣΤΟ ΠΥΡΓΙ ΤΗΣ ΧΙΟΥ»«ΤΑ ΞΥΣΤΑ ΣΤΟ ΠΥΡΓΙ ΤΗΣ ΧΙΟΥ»

ΟΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΥΡΓΟΥΣΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ "ΤΟ ΠΥΡΓΙ ΧΙΟΥ''
και ο ∆ήµος ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ, σας καλούν να τιµήσετε µε την
παρουσία σας την εκδήλωση-ΑΦΙΕΡΩΜΑ : «ΤΑ ΞΥΣΤΑ

ΣΤΟ ΠΥΡΓΙ της ΧΙΟΥ», αρχιτεκτονικό θέµα του ΠΥΡΓΙΟΥ, µε τα
σπάνιας οµορφιάς γεωµετρικά µοτίβα, µοναδικά στον Ελλαδικό
χώρο, που κοσµούν τους εξωτερικούς τοίχους των Πυργούσικων
σπιτιών!

Η εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί το ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2017 και ώρα 6 µ.µ.

στην Αίθουσα Εκδηλώσεων Του ∆ηµαρχείου Χαϊδαρίου
(Στρ. Καραϊσκάκη και Επαύλεως, απέναντι από το Παλατάκι)

Η Χιώτισσα διδάκτωρ - αρχιτέκτονας κα Μαρία Ξύδα, θα µιλήσει
για τα ΞΥΣΤΑ ΤΟΥ ΠΥΡΓΙΟΥ, την αγάπη των Πυργούσων γι’ αυτά,
την ιστορία τους και την σχέση τους µε τα µαθηµατικά (µε προβο-
λή διαφανειών), ενώ, ο Πυργούσης καλλιτέχνης Κωστής Παντε-
λάκης, θα κάνει παρουσίαση των ξυστών µε συµµετοχή του κοι-
νού.

Χαιρετισµό θα απευθύνει ο ∆ήµαρχος Χαϊδαρίου Μιχάλης Σελέ-
κος.

Σας περιµένουµε όλους, για µιαO. περιήγησηO σε ασπρόµαυρο
φόντο, στο µεγαλύτερο µεσαιωνικό χωριό της Χίου ,ΤΟ ΠΥΡΓΙ, για
να δείτε τα πανέµορφα και µοναδικής τεχνικής ΞΥΣΤΑ.

ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΦΦωωττααγγώώγγηησσηη  ττοουυ  ΧΧρριισσττοουυγγεεννννιιάάττιικκοουυ  ∆∆έέννττρροουυ
στις 8 ∆εκεµβρίου στην κεντρική πλατεία Αχαρνών 



6-θριάσιο Τετάρτη 6 ∆εκεµβρίου 2017 

Το Τµήµα  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ του Ν.Π.∆.∆. Π.Α.Κ.Π.Π.Α.
του  ∆ΗΜΟΥ  ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ανακοινώνει στους ∆ηµότες,

ότι συνεχίζει  τις χειµερινές  εξορµήσεις σε  
καλλιτεχνικές  παραστάσεις της Αθήνας.

Για τον µήνα ∆εκέµβριο  πρόκειται  να  παρακολουθ-
ήσουµε  τη θεατρική παράσταση  «Ψέµα στο Ψέµα»

µία Κωµωδία του Άντονι Νίλσον  σε σκηνοθεσία  Πέτρ-
ου Φιλιππίδη, την Κυριακή  17∆εκεµβρίου 2017 στο

ΘΕΑΤΡΟ ΜΟΥΣΟΥΡΗ,Πλ. Καρύτση, Κέντρο Αθήνας.
Έναρξη παράστασης, ώρα  19:15΄

ΠΟΥΛΜΑΝ ΘΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ
ΠΑΡΚΙΝΓΚ, στις 18:00

( ΕΝΑΝΤΙ  ΠΥΡΟΥΝΑΚΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ)
ΚΟΣΤΟΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  16,00 ΕΥΡΩ, 

Ο ∆ήµος Φυλής µε περίπτερο στην
έκθεση GREEK TOURISM EXPO

Η συµµετοχή εντάσσεται στο πλαίσιο της
εκστρατείας του ∆ήµου για την 

ανάδειξή του ως τουριστικού προορισµού, 

Με µια πρωτότυπη πρόσκληση, ο ∆ήµος
Φυλής καλεί όλους τους επισκέπτες της
έκθεσης GREEK TOURISM EXPO που

πραγµατοποιείται από 8 έως 10 ∆εκεµβρίου στο
εκθεσιακό METROPOLITAN EXPO , να επισκεφθ-
ούν το περίπτερο προκειµένου να ενηµερωθούν
για την πληθώρα των ενδιαφερόντων που προσφ-
έρει η περιοχή.

Η εκθεσιακή συµµετοχή εντάσσεται στο πλαίσιο
της εκστρατείας του ∆ήµου για την ανάδειξή του ως
τουριστικού προορισµού, αφού πέρα από τα ιστο-
ρικά του ενδιαφέροντα χάρη στο Φρούριο, τα
Μοναστήρια και το Σπήλαιο του Πανός , προφέρει
δυνατότητες δραστηριοτήτων στο φυσικό τοπίο της
Πάρνηθας µαζί µε  τις γαστρονοµικές εµπειρίες
στην περιοχή της Χασιάς.

Ήδη, µε συντονισµένες προσπάθειες του ∆ήµου
σε συνεργασία µε την MTC GROUP έχουν οργα-
νωθεί επισκέψεις ξένων δηµοσιογραφικών απο-
στολών, ενώ καταρτίζεται το πρόγραµµα προβο-
λής για το 2018.

Ο
λοκληρώθηκαν  το µεσηµέρι της Κυριακής 3 ∆εκέµ-
βρη οι εργασίες του 18ου Συν εδρίου της ΕΕ∆ΥΕ,
που συν ήλθε στο ∆ηµαρχείο Χαϊδαρίου στις 2 και

3 ∆εκέµβρη, µε τη συµµετοχή 40 Επιτροπών  Ειρήν ης
από την  περιφέρεια και 18 Επιτροπών  Ειρήν ης από την
Αττική (µεταξύ αυτών  και η Επιτροπή Ειρήν ης Ελευ-
σίν ας).

Οι εργασίες του Συν εδρίου ολοκληρώθηκαν  µε την  έγκρ-
ιση της εισήγησης της απερχόµεν ης γραµµατείας και την
αν άδειξη του ν έου Εθν ικού Συµβουλίου της ΕΕ∆ΥΕ που
αποτελείται από 63 µέλη. Το Εθν ικό Συµβούλιο, στην
πρώτη σύν οδό του, εξέλεξε 11µελή γραµµατεία. Πρόεδρος
της ΕΕ∆ΥΕ αν αδείχτηκε ο Σταύρος Τάσσος και γγ της
ΕΕ∆ΥΕ, η Ελπίδα Παν τελάκη. 

Το Συν έδριο επίσης εν έκριν ε ψήφισµα αλληλεγγύης
στον  Παλαιστιν ιακό λαό. Στη διάρκεια της δεύτερης ηµέρ-
ας του Συν εδρίου, την  Κυριακή, από τις τοποθετήσεις
των  αν τιπροσώπων  µεταφέρθηκε η πλούσια πείρα της
δράσης των  Επιτροπών  Ειρήν ης σε όλη τη χώρα.

Στη συν έχεια διοργαν ώθηκε κιν ητοποίηση στο υπουρ-
γείο Εθν ικής Άµυν ας εν άν τια της επικίν δυν ης για το λαό
συµφων ίας Ελλάδας - ΗΠΑ.

Στην  κιν ητοποίηση το παν ό της ΕΕ∆ΥΕ έδιν ε το
στίγµα: «Όχ ι στη συµφων ία κυβέρν ησης - ΗΠΑ, ν α
κλείσουν  οι βάσεις και τα στρατηγεία, απεµπλοκή της
Ελλάδας από τους ιµπεριαλιστικούς πολέµους».

Άν θρωποι όλων  των  ηλικιών  και µε τη
δυν αµική παρουσία της ν εολαίας, διατρά-
ν ωσαν  και απαίτησαν  «Καµιά συµµετοχ ή,
καµία εµπλοκή, στον  ιµπεριαλισµό καµιά
υποταγή», «Να κλείσουν  οι βάσεις και τα
στρατηγεία, καµιά συµµετοχ ή στου ΝΑΤΟ
τα σφαγεία», «Οι φαν τάροι είν αι του λαού
παιδιά, έξω από τα σύν ορα δεν  έχ ουν ε
δουλειά».

Το «παρών » έδωσαν  φορείς του εργατι-
κού και γυν αικείου ριζοσπαστικού κιν ήµα-
τος.

Την  κεν τρική οµιλία έκαν ε η γεν ική γραµ-

µατέας της ΕΕ∆ΥΕ, Ελπίδα Παν τελάκη. Εκ µέρους του
ΜΑΣ απεύθυν ε χ αιρετισµό ο Μπάµπης Κολλιός .

Πριν  ολοκληρωθεί η κιν ητοποίηση, οι διαδηλωτές
πέρασαν  έξω από τις πύλες του υπουργείου Άµυν ας,
όπου φών αξαν  συν θήµατα και επέδωσαν  τα αιτήµατά
τους, που είν αι:

• Όχ ι στη συµφων ία κυβέρν ησης - ΗΠΑ.
• Απεµπλοκή της Ελλάδας από τους ιµπεριαλιστι-

κούς σχεδιασµούς και πολέµους - Καµιά αλλαγή συν όρων
και των  συν θηκών  που τα καθορίζουν .

• Να κλείσει η βάση της Σούδας και όλες οι ευρ-
ωατλαν τικές βάσεις και στρατηγεία που υπάρχουν  στην
Ελλάδα.

• Να επιστρέψουν  όλες οι στρατιωτικές δυν άµεις
που συµµετέχουν  σε επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ και της ΕΕ
στο εξωτερικό.

• Να καταργηθούν  όλα τα πυρην ικά όπλα - Να
απαγορευτούν  οι πυρην ικές δοκιµές.

• Αποδέσµευση από το ΝΑΤΟ και την  ΕΕ, µε το
λαό ν οικοκύρη στον  τόπο του.

Οι διαδηλωτές εξέφρασαν  την  αποφασιστικότητά τους
ν α συν εχ ίσουν  την  εν ηµέρωση για την  επικίν δυν η
συµφων ία σε κάθε χώρο δουλειάς, σχολείο και λαϊκή γει-
τον ιά.

Ενώ έδωσαν επόµενο αγωνιστικό ραντεβού στην
πανεργατική απεργία στις 14 ∆εκέµβρη.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΡΗΝΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΟΟλλοοκκλληηρρώώθθηηκκαανν  οοιι  εερργγαασσίίεεςς  

ττοουυ  1188οουυ  ΣΣυυννεεδδρρίίοουυ  ττηηςς  ΕΕΕΕ∆∆ΥΥΕΕ
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Το ∆.Σ του Συλλό-
γου Εκπαιδευ-
τικών Π.Ε ∆υτ.

Αττικής «Κ. Βάρναλης»
ευχαριστεί όσους-ες
συνέβαλαν στη µέχρι
τώρα οργάνωση της
αλληλεγγύης για τους
πληµµυροπαθείς της ∆υτ.
Αττικής και ενηµερώνει
για τις παρακάτω ενέργει-
ές του:

Συγκεντρώθηκαν, κατ-
ηγοριοποιήθηκαν και
συσκευάστηκαν τα είδη
πρώτης ανάγκης.

Πραγµατοποιήθηκε συνάντηση µε διευθυντές,
διευθύντριες και τις προïσταµένες των σχολικών
µονάδων µε τα µεγαλύτερα προβλήµατα από τις
πληµµύρες µε σκοπό την αποτελεσµατική και
στοχευµένη διάθεση των ειδών πρώτης ανάγκης.

Έγινε µια πρώτη καταγραφή των οικογενειών
των µαθητών/τριών που αντιµετωπίζουν προβλή-
µατα από τους συναδέλφους/ισσες των σχολείων
της Μάνδρας και της Ν. Περάµου.

Από τις 4/12/17 που όλα  τα σχολεία θα λειτο-
υργήσουν κανονικά θα συνεχιστεί η καταγραφή
προκειµένου να συνεχιστεί η παροχή βοήθειας.

Πολλά από τα συγκεντρω-
µένα είδη δόθηκαν ήδη σε
οικογένειες. 

Τα υπόλοιπα θα µεταφερθ-
ούν σε ∆ηµοτικό Σχολείο της
Μάνδρας και οι εκπαιδευτι-
κοί  θα τα διανείµουν σε οικο-
γένειες και στα υπόλοιπα
σχολεία ανάλογα µε τις
ανάγκες.

Βρισκόµαστε σε επικοι-
νωνία µε Συλλόγους που
έδωσαν ή αποφάσισαν να
δώσουν χρήµατα ως

ενίσχυση για τα πληγέντα σχολεία 
Ήδη αγοράστηκαν βασικά σχολικά είδη και η

απαραίτητη γραφική ύλη για να καλυφθούν οι
βασικές ανάγκες των πρώτων ηµερών επαναλει-
τουργίας των σχολείων.

Σας γνωστοποιούµε ότι το 1ο Νηπιαγωγείο Μάν-
δρας έχει υποστεί ολοσχερή καταστροφή.

Η προσπάθεια και η ενηµέρωση του ∆.Σ και των
µελών µας συνεχίζεται.

ΓΙΑ ΤΟ ∆Σ
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΑΚΩΒΟΥ ΝΕΝΑ       ∆ΟΜΟΥΖΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ «Κώστας Βάρναλης»    

ΣΣυυννάάννττηησσηη  µµεε  δδιιεευυθθυυννττέέςς  ττωωνν  σσχχοολλιικκώώνν  
µµοοννάάδδωωνν  πποουυ  εεππλλήήγγηησσαανν  µµεε  σσκκοοππόό  ττηηνν  

ααπποοττεελλεεσσµµααττιικκήή  δδιιάάθθεεσσηη  εειιδδώώνν  ππρρώώττηηςς  ααννάάγγκκηηςς

77οο  ΜΜάάθθηηµµαα  ΛΛααϊϊκκοούύ  
ΠΠααννεεππιισσττηηµµίίοουυ  22001177--22001188

ΑΑππόόψψεε  ηη  δδιιάάλλεεξξηη  µµεε  θθέέµµαα  ::
««ΗΗ  ΕΕλλεευυσσίίνναα  ωωςς  ΠΠοολλιιττιισσττιικκήή

ΠΠρρωωττεεύύοουυσσαα»»  

ΣΣήήµµεερραα  66  ∆∆εεκκεεµµββρρίίοουυ  22001177,,  
σσττηηνν  δδεεύύττεερρηη  θθεεµµααττιικκήή  εεννόόττηητταα::  

ΣΣττρροογγγγυυλλήή  ττρράάππεεζζαα,,  ηη  ΚΚααλλλλιιττεεχχννιικκήή
∆∆ιιεευυθθύύννττρριιαα  ΠΠ..ΠΠ..ΕΕ..  ΕΕλλεευυσσίίνναα  22002211  κκαα
ΚΚέέλλλληη  ∆∆ιιααπποούύλληη  κκααιι  ηη  ∆∆ιιεευυθθύύννοουυσσαα

ΣΣύύµµββοουυλλοοςς  ΠΠ..ΠΠ..ΕΕ..  ΕΕλλεευυσσίίνναα  ’’2211  κκααιι  µµέέλληη
ττοουυ  ∆∆..ΣΣ..  ττηηςς  ΑΑ..ΕΕ..  ΕΕλλεευυσσίίννααςς  

κκαα  ΜΜααρρίίαα  ΦΦιιλλιιππππήή,,  θθαα  δδώώσσοουυνν  
δδιιάάλλεεξξηη  µµεε  θθέέµµαα::  ««ΗΗ  ΕΕλλεευυσσίίνναα  
ωωςς  ΠΠοολλιιττιισσττιικκήή  ΠΠρρωωττεεύύοουυσσαα»»..  

ΌΌλλαα  τταα  µµααθθήήµµαατταα  λλααµµββάάννοουυνν  χχώώρραα  σσττηη
ιισσόόγγεειιαα  ααίίθθοουυσσαα  ττοουυ  ΝΝ..ΠΠ..∆∆..∆∆..

ΠΠ..ΑΑ..ΚΚ..ΠΠ..ΠΠ..ΑΑ..  ««ΤΤοο  ΣΣττέέκκιι  µµααςς»»  ((ΠΠααγγκκάάλλοουυ
κκααιι  ΚΚίίµµωωννοοςς  1111))  µµεε  ώώρραα  έέννααρρξξηηςς  1188::0000..

µµεε  ώώρραα  έέννααρρξξηηςς  1188::0000..
ΕΕίίννααιι  ττοο  77οο  µµάάθθηηµµαα  ττοουυ  ΛΛααϊϊκκοούύ  

ΠΠααννεεππιισσττηηµµίίοουυ,,  ττοουυ  ΑΑκκααδδηηµµααϊϊκκοούύ  έέττοουυςς
22001177--22001188,,  πποουυ  σσυυννεεχχίίζζεειι  γγιιαα  33ηη  σσυυννεεχχήή
χχρροοννιιάά  κκααιι  πποουυ  ααπποοττεελλεείί  ττοονν  εεππιιττυυχχηηµµέέννοο

θθεεσσµµόό  ττοουυ  ΤΤµµήήµµααττοοςς  ΠΠοολλιιττιισσµµοούύ  ττοουυ
ΝΝ..ΠΠ..∆∆..∆∆..  ΠΠ..ΑΑ..ΚΚ..ΠΠ..ΠΠ..ΑΑ..  

Για το Ν.Π.∆.∆. Π.Α.Κ.Π.Π.Α
Ο Πρόεδρος

Κ. Βασίλης Αγριµάκης
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Οι εκπρόσωποι των µαθητών ζήτησαν προσλήψεις µονίµων καθηγητών, προµήθεια των
Σχολών µε αναλώσιµα και εξοπλισµό καθώς και λύσεις για τη δωρεάν µετακίνησή τους 

ΣΣυυννάάννττηησσηη  ΠΠ..  ΚΚοουυρροουυµµππλλήή  µµεε  εεκκππρροοσσώώπποουυςς  
σσπποουυδδαασσττώώνν  ττηηςς  ΑΑΕΕΝΝ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

Τ
α προβλήµατα και  τι ς
ελλείψεις που αντιµε-
τωπίζουν έθεσαν  στον

υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτι-
κής Πολιτικής δύο εκπρόσωποι
των σπουδαστών, κατά τη
σύσκεψη που πραγµατοποι -
ήθηκε παρουσία των ΓΓ Ναυ-
τιλίας ∆ιονύση Χαράλαµπο
Καλαµατιανό,  ∆ιευθυντή της
∆ΕΚΝ Αρχιπλοίαρχος ΛΣ
Στυλιανό Μπέλλα και  άλλων
υπηρεσιακών παραγόντων . 

Οι εκπρόσωποι των σπουδα-
στών µαθητών ζήτησαν προσλή-
ψεις µονίµων καθηγητών και
ναυτοδιδασκάλων, προµήθεια
των Σχολών µε αναλώσιµα και πάσης φύσεως
εξοπλισµό (κουµπάσα, διπαράλληλους κλπ) και
αναφέρθηκαν στο ζήτηµα της σίτισης, των τιµών
του νέου κυλικείου, καθώς και στην έλλειψη
συγγραµµάτων για κάποια από τα µαθήµατα,
γεγονός που επιβαρύνει  τους σπουδαστές µε
το κόστος των φωτοτυπιών.

Σηµείωσαν τις δυσκολίες µε την συγκοινωνία
και την δωρεάν µετακίνησή τους, τις δυσκολίες 

µε το εκπαιδευτικό ταξίδι  και  αναφέρθηκαν
στην εκµετάλλευση των χώρων των Σχολών για
πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες. 

Επιπλέον αυτών, οι  σπουδαστές ζήτησαν  την
ενσωµάτωση των θεωρητικών µαθηµάτων της
Σχολής Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων
στα προγράµµατα των ΑΕΝ.

Ο κ. Κουρουµπλής απάντησε ότι  µετά την 

κατάργηση των οργα-
νικών θέσεων των καθη-
γητών από τις προηγούµε-
νες κυβερνήσεις, το Υπο-
υργείο καλύπτει  τα κενά µε
τις προσλήψεις ωροµι -
σθίων οι  οποίες φέτος ήταν
αυξηµένες κατά 20%.
Σηµείωσε ότι  από το 2009
δεν είχε γίνει  πρόσληψη
µόνιµου εκπαιδευτικού
προσωπικού και  ότι  το
2016 βγήκε προκήρυξη για
17 θέσεις εκπαιδευτικού
προσωπικού («Ναυτοδάσ-
καλοι») στις ΑΕΝ. Όπως
είπε, την Άνοιξη του 2017

υπεγράφη η πρόσληψή τους, µετά την ολοκλήρ-
ωση των διαδικασιών επιλογή τους.

Ο κ. Κουρουµπλής πρόσθεσε ότι  στόχος της
κυβέρνησης είναι  µόλις η χώρα βγει  από τα
µνηµόνια να συσταθούν νέες θέσεις καθηγητών.
Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτι -
κής έδωσε οδηγίες για την αντιµετώπιση των
ζητηµάτων εξοπλισµού και ανέθεσε στον Αρχιπ-
λοίαρχο Μπέλλα να κάνει  αυτοψία στην Σχολή.



ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ   ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ 
ΤΗΣ  ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ  ΒΑΣΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ  

 ΚΑΙ   ΤΩΝ   ΚΑΜΠΑΡΕ

Αρχές Οκτωβρίου 1975 µας ειδοποίησαν  ότι ανοίγουν
σταδιακά τα παλιά  καµπαρέ της παραλίας και ότι ειδοποι-
ούν  τις “κοπέλες” να έρθουν  για δουλειά, γιατί θα έλθει πάλι
οέκτος στόλος στην  Ελευσίνα.

Συγκροτήσαµε αµέσως πλατιά επιτροπή µε συµµετοχή
δηµάρχων , συνδικαλιστών  και άλλων  παραγόν των  µεταξύ
των  οποίων  και ο παπά-Πυρουνάκης, µε στόχο µαζική
συγκέν τρωση κατά της βάσης του έκτου στόλου και των
καµπαρέ. Όλοι δέχτηκαν  την  συµµετοχή και µάλιστα ο
παπά-Πυρουνάκης και ο κ. Μαραγκάκης έλεγαν  ότι θα
είναι µπροστά µε µαύρες σηµαίες.

∆ύο ηµέρες πριν  την  συγκέν τρωση πήρα επείγον
τηλεφώνηµα να πάω στο Πεν τάγωνο, που µε ήθελε ο
Υπουργός Άµυνας, γιατί για εθν ικούς λόγους έπρεπε να
ακυρωθεί η συγκέν τρωση. Πήγαµε στο Πεν τάγωνο µε τον
βουλευτή κ. Παπαγιάννη και είπα στον  υφυπουργό κ.
Κατσαδήµα ότι την  συγκέν τρωση την  διοργανώνει πλατιά
επιτροπή µε τους δηµάρχους και τον  παπά-Πυρουνάκη
επικεφαλής και δεν  µπορώ εγώ να αναβάλλω την  συγκέν -
τρωση. Μου απάντησαν : οι δήµαρχοι και ο Πυρουνάκης
δέχθηκαν  την  αναβολή, δήµαρχε, το θέµα είναι να δεχθ-
είς εσύ. Τότε είπα ότι θα συγκληθεί έκτακτο δηµοτικό
συµβούλιο για να αποφασίσει. Σε θυελλώδη συνεδρίαση
αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία να προχωρήσουµε στη
συγκέν τρωση. “Εµείς θα πάρουµε την  απόφαση δήµαρχε;”
µου είπε ο κ. Μαραγκάκης,

“Μα το αυτοκίνητο του ∆ήµου ήδη καλεί τον  κόσµο στην
συγκέν τρωση εδώ και µία ώρα.”

Έβγαλε το αυτοκίνητο ο κ. Μαΐλης “για να αναγκασθούµε
να µην  υποχωρήσουµε” όπως είπε.

Άλλη µία παρέµβαση κοµµατικών  στελεχών , ενώ παράλ-
ληλα άκοµψα “εισέβαλε” στην  κλειστή συνεδρίαση ο κ
Παπαγιάννης για να πείσει το συµβούλιο ότι για εθν ικούς
λόγους δεν  έπρεπε να γίν ει συγκέν τρωση, κατόπιν  εν το-
λής του Υπουργού Άµυνας κ. Αβέρωφ.

Την  ηµέρα της συγκέν τρωσης στον  κινηµατογράφο
ΟΡΦΕΑ, από το πρωί υπήρχε µεγάλος αναβρασµός στην
πόλη. Εκατον τάδες άνδρες των  ΜΑΤ περιέρχον ταν  στους
δρόµους και µε τις ν έες Γαλλικές ΑΥΡΕΣ κόρναραν  εκκωφ-
αν τικά προσπαθώντας να τροµοκρατήσουν  τους πολίτες.
Παράλληλα µε ανώνυµα τηλεφωνήµατα στους οικείους µου
έλεγαν  ότι “ο ∆ήµαρχος θα έχει σήµερα την  τύχη του Λαµ-
πράκη αν  δεν  αναβάλει την  συγκέν τρωση”.

Λίγη ώρα πριν  την  συγκέν τρωση και ενώ χ ιλιάδες
πολίτες από την  Ελευσίνα, το Θριάσιο και το Κέν τρο
συγκεν τρώνονταν  µε πλακάτ και σηµαίες, ξεκινήσαµε
από το ∆ηµαρχείο για τον  ΟΡΦΕΑ, περνώντας ανάµεσα
από διπλή ζώνη ανδρών  των  ΜΑΤ στην  οδό Νικολαΐδου.

Κον τά στην  είσοδο του κινηµατογράφου στέκον ταν  ο
Εισαγγελέας, ο Στρατηγός ∆ιοικητής της Νέας Ιων ίας και
άλλοι αξιωµατούχοι. Πλησιάσαµε και τους είπα να µας
αφήσουν  να πραγµατοποιήσουµε την  συγκέν τρωση και
στο τέλος θα τους καλέσουµε να διαλυθούν  ήσυχα για να
µη γίνουν  έκτροπα.

Συµφώνησαν , και τελικά ολοκληρώθηκε η συγκέν τρωση,
ο κόσµος διαλύθηκε ήσυχα, η βάση δεν  ξαναλειτούργησε
και τα καµπαρέ, παρά τις ετοιµασίες δε δούλεψαν . Έτσι
έµειναν  οι "κοπέλες" να µας καταριώνται γιατί έχασαν  τη
"δουλειά" τους.

 ΠΩΣ  ΚΑΘΙΕΡΩΘΗΚΑΝ   ΤΑ   ΑΙΣΧΥΛΕΙΑ

Το 1975  που αναλάβαµε τη διοίκηση του ∆ήµου,
συµπληρώνονταν  2.500 χρόν ια από την  γέννηση του
µεγάλου Ελευσίν ιου τραγικού ποιητή ΑΙΣΧΥΛΟΥ.

Παρά τα στενά χρον ικά περιθώρια, σκεφθήκαµε ότι
έπρεπε να γιορτάσουµε την  επέτειο µε τον  λαµπρότερο
τρόπο. Απευθύνθηκα στον  Υπουργό Πολιτισµού κ.
ΤΡΥΠΑΝΗ, ο οποίος µου είπε: “∆ήµαρχε, έπρεπε κανο-
ν ικά το Υπουργείο να είχε οργανώσει την  επέτειο για µια
τόσο µεγάλη προσωπικότητα, αλλά δυστυχώς τώρα δεν
προλαβαίνουµε. Προχωρήστε εσείς και θα σας βοηθήσει
όσο µπορεί το Υπουργείο, ενώ στην  έναρξη θα παρευρε-
θώ κι εγώ.”

Με πρωτοβουλία του ∆ήµου εκλέξαµε µία πλατιά επιτρο-
πή από εκπροσώπους του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, των
µαζικών  φορέων , των  συλλόγων  καθηγητών , αρχαιολόγων
και όσων  εκδήλωσαν  ενδιαφέρον . Την  επιτροπή ονοµά-
σαµε “Επιτροπή ∆ιοργανώσεως  ΑΙΣΧΥΛΕΙΩΝ”. Καθο-
ρίσαµε τους σκοπούς και τους στόχους ώστε τα Αισχύλεια
να εξελιχθούν  σε ετήσιο θεσµό υψηλού επιπέδου, όπου
θα παίζον ταν  τα έργα του ΑΙΣΧΥΛΟΥ και άλλων  τραγικών
ποιητών , ενώ στα πλαίσια των  Αισχυλείων  θα δίνον ταν
συν αυλίες και θα διοργαν ών ον ταν  πολιτιστικές
εκδηλώσεις.

Απευθυνθήκαµε σε όσους θα µπορούσαν  να παρουσιά-
σουν  έργα του ΑΙΣΧΥΛΟΥ. Αύγουστο ή Σεπτέµβριο 1975
δέχθηκε η κ. Ραλλού Μάνου να παρουσιάσει το “Χορόδρ-
αµα ΟΡΕΣΤΗΣ”, καθώς και το Θέατρο Τέχνης του κ. Καρ-
όλου Κουν  που είχε έτοιµους τους “ΕΠΤΑ ΕΠΙ ΘΗΒΑΣ”
του Αισχύλου.

Αυτές οι δύο εκδηλώσεις πραγµατοποιήθηκαν  την  πρώτη
και µοναδική φορά, λόγω της επετείου, στο ΤΕΛΕΣΤΗΡΙΟ
του Αρχαιολογικού Χώρου. Τις επόµενες χρον ιές µας
δίνον ταν  τα  “Μεγάλα Προπύλαια”.

Το Τελεστήριο χρησιµοποιήθηκε πάλι το 1985, όταν
έκλεισαν  οι εργασίες του Συνεδρίου για την  Ελευσίνα. ∆ιά-
βασε το Ψήφισµα του Συνεδρίου ο καθηγητής κ. Σφυρόερ-
ας και ο καθηγητής κ. Μυλωνάς κήρυξε το  κλείσιµο.

Σταδιακά τα “ΑΙΣΧΥΛΕΙΑ” εξελίχθηκαν  σε βασικό θεσµό
της χώρας, που πραγµατοποιείται µέχρι σήµερα.

Στην  έναρξη των  πρώτων  Αισχυλείων  είχαµε καλέσει και
αν τιπροσωπεία από την  ΓΕΛΑ της Σικελίας, όπου πέθανε
και τάφηκε ο ποιητής. Ο τότε Αν τιδήµαρχος της ΓΕΛΑΣ
Ορλάντο Καρµέλο και ο δηµοτικός σύµβουλος Παλαν τίνο
Γκαετάνο έφεραν  µάλιστα λήκυθο µε χώµα από τον  τόπο
όπου πιστεύουν  ότι τάφηκε ο ποιητής. Αναθέσαµε στον
γλύπτη Κώστα Κλουβάτο να φιλοτεχνήσει µετάλλια µε την
προτοµή του Αισχύλου από την  µία πλευρά  και από την
άλλη  2.500 χρόν ια από την  γέννηση. Κυκλοφόρησαν  σε
συλλεκτικά  κοµµάτια (χρυσά, αργυρά, χάλκινα). Αποτε-
λούν  το µετάλλιο της Ελευσίνας και χορηγείται στους επίτι-
µους δηµότες και κορυφαίες προσωπικότητες.

Μετά την   ανάληψη της διοίκησης του ∆ήµου, την  1η Ιου-
ν ίου 1975, από τις πρώτες εν έργειες που ξεκινήσαµε ήταν
η διοργάνωση  των  εκδηλώσεων  εορτασµού των  2500
χρόνων  από την  γέννηση του µεγάλου Ελευσίν ιου τραγι-
κού ποιητή ΑΙΣΧΥΛΟΥ.

Κυκλοφορήσαµε ανακοίνωση-διακήρυξη τον  Ιούν ιο του
1975, την  οποία θα πρέπει να θεωρούµε ως ιδρυτική
πράξη των  Αισχυλείων .
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ΜΜΙΙΧΧΑΑΛΛΗΗΣΣ  ΛΛΕΕΒΒΕΕΝΝΤΤΗΗΣΣ
∆∆ΩΩ∆∆ΕΕΚΚΑΑ  ΧΧΡΡΟΟΝΝΙΙΑΑ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΟΟΡΡΑΑΣΣ    ΣΣΤΤΗΗ  ∆∆ΙΙΟΟΙΙΚΚΗΗΣΣΗΗ

ΤΤΟΟΥΥ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟΥΥ  ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΟΟΣΣ    11997755  --  11998866

ΕΧΟΥΝ ΠΕΡΑΣΕΙΣ 6 ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΚΑΙ ΟΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΚΟΤΑ∆Ι 

Μήνυση κατέθεσαν οι γονείς του 11χρονου Μάριου που σκοτώθηκε 
από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδι 
Μ

ήν υση και αγωγή αποζηµίωσης κατά του δηµοσίου κατέθεσαν  οι γον είς του 11χ ρο-
ν ου µαθητή, που τον  περασµέν ο Ιούν ιο βρήκε τραγικό θάν ατο µέσα στο προαύλιο
του σχ ολείου του στο Μεν ίδι, από αδέσποτη σφαίρα.Ταυτόχ ρον α ζητούν  παρέµ-

βαση εισαγγελέα καθώς αν  και έχ ουν  περάσει έξι µήν ες από το θάν ατο του µικρού οι έρευ-
ν ες βρίσκον ται στο σκοτάδι.

«Πέσαν ε 25 πυροβολισµοί. Κάποιος για δείξει τον  αν δρισµό του, ξέρω εγώ τι ν α πω; Μια
σφαίρα βρήκε το παιδί στο κεφάλι και του έκοψε το ν ήµα της ζωή για πάν τα. Κάθε ηµέρα
µε το τηλέφων ο στο αφτί είµαι και περιµέν ω ν ΄ακούσω κάτι επίσηµο. Θέλω ν ΄αποκτήσει η
περιοχ ή την  ηρεµία, την  ασφάλεια της και ν α είµαι ο τελευταίος που έφτασε σ΄αυτή τη
θέση» είπε ο πατέρας του 11χ ρον ου αγοριού µιλών τας στο κεν τρικό δελτίο ειδήσεων  του
Star.

«Θέλουµε ν α αποδοθούν  ευθύν ες στα όργαν α της ελλην ικής πολιτείας, που µε τις παρ-
αλείψεις και την  αδιαφορία τους δηµιούργησαν  τις συν θήκες που οδήγησαν  σε αυτό το τρα-
γικό περιστατικό. Θέλουµε ν α δοθεί τέλος σε αυτό το καθεστώς αν οµίας που εν θαρρύν ει
και δηµιουργεί τις προϋποθέσεις για τέτοιου είδους περιστατικά» τόν ισε ο δικηγόρος της
οικογέν ειας, Θεόδωρος Μαν τάς.

        ΟΟ  δδήήµµααρρχχοοςς  ΕΕλλεευυσσίίννοοςς  ΜΜιιχχάάλληηςς  ΛΛεεββέέννττηηςς  µµεε
ττηηνν  λλήήκκυυθθοο  πποουυ  έέφφεερρεε  ηη  ααννττιιππρροοσσωωππεείίαα  ττηηςς
ΓΓΕΕΛΛΑΑΣΣ,,  µµεε  χχώώµµαα  ααππόό  ττοονν  ττάάφφοο  ττοουυ  πποοιιηηττήή..

∆∆ίίππλλαα  ττοουυ  οο  δδηηµµοοττιικκόόςς  σσύύµµββοουυλλοοςς  κκ..  ΠΠααλλααννττίίννοο
ΓΓκκααεεττάάννοο..



Μ
ια βραδιά που ξεχ είλιζε αγάπη για την  Ήπειρο,
πραγµατοποιήθηκε το Σάββατο, 2 ∆εκεµβρίου
2017, από το Σύλλογο Ηπειρωτών  Ασπροπύρ-

γου. Το ∆.Σ. του Συλλόγου, όπως κάθε χ ρόν ο στο
πλαίσιο της πολιτιστικής του δραστηριοποίησης, παρ-
ουσιάζει έν α βιβλίο Ηπειρώτη Συγγραφέα , µε ελεύθε-
ρο περιεχ όµεν ο. Μια προσπάθεια αν άδειξης της πολι-
τιστικής υποδοµής της Ηπείρου που εν τυπών εται στη
σύµµειξη του Ηπειρώτικου πν εύµατος και του καηµού
της Ηπειρώτικης ν οσταλγίας.
Φέτος ο Παν ηπειρωτικός Σύλλογος Ασπροπύργου

παρουσίασε το βιβλίου του Ευθύµιου Θ. Ρέν τζιου µε
τίτλο «Το Αν ώγειο» Η αετοφωλιά του Ξηροβουν ίου, µια
κατάθεση ψυχ ής για το χ ωριό του, το Αν ώγειο Πρε-
βέζης. Συν τον ιστικό ρόλο στην  παρουσίαση είχ ε ο κ.
Χρήστος Τούµπουρος, Συγγραφέας και Ερευν ητής,
εν ώ για το Συγγραφέα και το βιβλίο του µίλησαν  οι κ.κ.
Κυριακή Ατταλιώτου, Σχ ολική Σύµβουλος Ειδικής Αγω-
γής και ∆ήµητρα Κατσαν ού, Καθηγήτρια Φυσικής Αγω-
γής. Αποσπάσµατα από το βιβλίο διάβασε η Γραµµα-
τέας της Έν ωσης Ηπειρωτών  Ιλίου, κ. Μαρίκα Γκόν η.
Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, ο
Τάσος Μαγκλάρας, µε την  ορχ ήστρα του, ταξίδεψε το
ακροατήριο µε τις µουσικές του παρεµβάσεις, στην
τιµηµέν η Ήπειρο.
Ο Πρόεδρος του Συλλόγου, κ. Κων σταν τίν ος Ζηκό-

πουλος στον  χ αιρετισµό του, αφού ευχ αρίστησε
όλους τους παραβρισκόµεν ους, τόν ισε την  ιδιαίτερη
σηµασία που έχ ουν  τέτοιου είδους εκδηλώσεις, τόσο
για τη διατήρηση της πολιτισµικής κληρον οµίας, όσο
για την  προβολή ιστορικών  γεγον ότων  και χ ωριών  –
πόλεων  της Ηπείρου, -άγν ωστα- προς το ευρύ κοιν ό.
Την  εκδήλωση τίµησαν  µε την  παρουσία τους , ο

Εν τεταλµέν ος ∆ηµοτικός Σύµβουλος, και Πρόεδρος
του Συλλόγου Κατοίκων  Παραλίας κ. Αν τών ιος Κον α-
ξής , εκπροσωπών τας τον  ∆ήµαρχ ο Ασπροπύργου κ.
Νικόλαο Μελετίου, ο οποίος βρισκόταν  στο ετήσιο
συν έδριο της Κ.Ε.∆.Ε., στα Ιωάν ν ιν α. Επίσης, ο
πρώην  Αν τιν οµάρχ ης και Προϊστάµεν ο της Α/θµιας
Εκπαίδευσης, κ. Βασίλης Τόλης, ο κ. Βαγγέλης
Κούτας, Συγγραφέας και µεταξύ άλλων  πολλοί εκπαι-
δευτικοί και συν άδελφοι του Συγγραφέα, όπως ο Σχ ο-
λικός Σύµβουλος, κ. Γιώργος Καραβασίλης, ο πρώην
Προϊστάµεν ος Α/θµιας Εκπαίδευσης, κ. Βασίλης Καρ-
ατζάς, ο ∆ιευθυν τής του 4ου ∆ηµοτικού Σχ ολείου
Ασπροπύργου, κ Περικλής Κων σταν τόπουλος, η ∆ιε-
υθύν τρια του 7ου ∆ηµοτικού Ασπροπύργου, κ.
Ματίν α Βαβούλη, η ∆ιευθύν τρια του 1ου Νηπιαγωγείου
Ασπροπύργου, κ. Ελέν η Ηλία, η ∆ιευθύν τρια του
Κέν τρου ∆ηµιουργικής Απασχ όλησης του ∆ήµου
Ασπροπύργου, κ. Ισιδώρα Λουκίσα, καθώς και οι δασ
κάλες κ.κ. Σοφία Λουκίσα, Κική Ηλία και Αίµη Λου-

κίσα. 

Ο Πρόεδρος και το ∆.Σ. του Συλλόγου απευθύν ουν
σε όλα τα µέλη και φίλους του Συλλόγου καθώς και σε
όλους τους εκπροσώπους των  Συλλόγων , έν α ξεχ ωρ-
ιστό ευχ αριστώ, που κάθε φορά στηρίζουν  τις
εκδηλώσεις του. Συγκεκριµέν α, στον  κ. Θεόδωρο
Βάτζο, Πρόεδρο του Αθλητικού Σωµατείο «Κριός
Ασπροπύργου», στον  κ. Κώστα Σιέτο, Πρόεδρο του
Αθλητικού Σωµατείου «Αίας Παραλίας», στον  Πρόεδρο
της Οµοσπον δίας Μουργκάν ας, κ Αλέξη Τσέκα. 
Επίσης, στην  εκδήλωση έδωσαν  το παρόν  ο κ.

Ζήκος Κόν της, Πρόεδρος της Έν ωσης Ηπειρωτών
Περιστερίου «Ο Πύρρος», ο κ. ∆ηµήτρης ∆άλλας,
Αν τιπρόεδρος της Έν ωσης Ηπειρωτών  Ιλίου, ο κ.
Ηλίας Αθαν ασόπουλος από
το Σύλλογο Ηπειρωτών
Ζεφυρίου, όπως και ο
πρώην  Πρόεδρος κ. Νίκος
Μαλάµος και µέλη του ∆.Σ.,
ο Πρόεδρος κ. ∆ηµήτρη
Σούκη από το Σύλλογο
Ηπειρωτών  Χαϊδαρίου, η
Πρόεδρος και τα µέλη του
Συλλόγου Ηπειρωτών  Αγίων
Αν αργύρων , κ.κ. Αθην ά
Ζάκα Σούκα, Κατερίν α
Σκούρα, Βιβή Γιαν ούλα, η
κ. Έφη Αν αστασίου µέλος
του ∆.Σ. του Συλλόγου
Ηπειρωτών  Ηλιούπολης, η
Πρόεδρος της ∆ρίβης Β’
Ηπείρου, κ. Αµαλία Ρέν -
τζιου και η πρώην  Πρόεδρ-
ος του Συλλόγου Ηπειρ-
ωτών  Καλλιθέας, κ. Γεωργία
Κίσκου. 

Όπως κάθε φορά Χορηγοί
Επικοιν ων ίας των
εκδηλώσεων  του Συλλόγου
είν αι το «Όλο ∆υτικά», µε
τον  κ. Ζαφείρη Γρηγόρη και
τον  κ. Χριστόφορο Ευθ-
υµίου από το Romia news,
τους οποίους ο Σύλλογος
τους ευχ αριστεί θερµά. 
Φυσικά, από την  εκδήλω-

ση δεν  θα µπορούσαν  ν α
λείπουν  ηπειρώτικες πίτες,
τσίπουρο και διάφορα άλλα
εδέσµατα, χ αρακτηριστικό
γν ώρισµα της ηπειρώτικης
φιλοξεν ίας, εν ώ δεν  έλειψε
ο χ ορός και το τραγούδι.

Ο Πρόεδρος και σύσσωµο το ∆.Σ. εκφράζει τις πιο
θερµές ευχ αριστίες για την  τόσο µεγάλη προσέλευση
που είχ ε η εκδήλωση και καλεί όλους, ν α στηρίξουν  το
Χριστουγεν ν ιάτικο Φιλαν θρωπικό Μπαζάρ του ∆ήµου
Ασπροπύργου, που θα πραγµατοποιηθεί στις 15, 16
& 17 ∆εκεµβρίου 2017, στο Κλειστό Γυµν αστήριου του
∆ήµου «Γεώτγιος Τσόκας», όπου ο Παν ηπειρωτικός
Σύλλογος θα λάβει µέρος.

Με εκτίµηση για το ∆.Σ.
Ο Πρόεδρος Ο Γεν . Γραµµατέας

Κώστας Ζηκόπουλος Αχ ιλλέας Μάρης

10-θριάσιο Τετάρτη 6 ∆εκεµβρίου 2017 

ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

∆ιάχυτη η ηπειρώτικη φιλοξενία, ∆ιάχυτη η ηπειρώτικη φιλοξενία, 
στη βραδιά στη βραδιά παρουσίασης του βιβλίου του παρουσίασης του βιβλίου του 

Ευθύµιου Θ. ΡέντζιουΕυθύµιου Θ. Ρέντζιου µε τίτλο «Το Ανώγειο»µε τίτλο «Το Ανώγειο»
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Οι ζυµώσεις στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ συνεχίζονται
αλλά προς το παρόν δεν φαίνεται να
είναι προς όφελος των επιβατών.

Σύµφωνα µε πηγές κοντά στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ αυτές
τις µέρες γίνονται συσκέψεις επί συσκέψεων και
βασικό θέµα είναι οι καταργήσεις δροµολογίων
που φτάνουν µέχρι και το 30% τα Σαββατοκύριακα.

Το θέµα όπως είναιν φυσικό έχει ήδη φέρει ανα-
στάτωση εντός της ΤΡΑΙΝΟΣΕ ενώ αν εφαρµοστεί
θα χαθούν δροµολόγια και οι επιβάτες της
ΤΡΑΙΝΟΣΕ θα έχουν ακόµα µικρότερες επιλογές
από τα ήδη αραιά δροµολόγια του δικτύου.

Για παράδειγµα, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές,
εξετάζεται να γίνεται ένα δροµολόγιο ανά ώρα στον
Προαστιακό Σιδηρόδροµο προς το Αεροδρόµιο. Σήµερα έχουµε δροµολόγια ανά 30
λεπτά: ένα από Αθήνα προς το ∆ΑΑ και ένα από το ΣΚΑ προς το Αεροδρόµιο.

Αυτό σηµαίνει ραγδαία συρρίκνωση των δροµο-
λογίων προς το Ελ.Βενιζέλος, τη στιγµή µάλιστα που
η ηλεκτροκίνηση επεκτείνεται µέχρι τον Πειραιά και το
λιµάνι θα µπορεί να συνδεθεί απευθείας µε το κέντρο
της πόλης και το Αεροδρόµιο µε ότι αυτό συνεπάγε-
ται.

Οι λόγοι για τους οποίους πέφτουν οι συγκεκριµέ-
νες προτάσεις δεν είναι γνωστοί, αλλά το πιθανότερο
είναι να έχουν να κάνουν µε το διευρυµένο ηλεκτροκι-
νούµενο δίκτυο µε την έλλειψη τρένων και µηχανοδ-
ηγών, έλλειψη όµως η οποία είναι γνωστή πολύ πριν
η ΤΡΑΙΝΟΣΕ περάσει στα χέρια των Ιταλών. Έτσι η
προσδοκώµενη πύκνωση δροµολογίων στην ιδιωτι-
κοποιηµένη εταιρεία παραµένει όνειοο θερινής (ή

καλύτερη χειµερινής) νυκτός.
Πηγή: ypodomes.com

Το Τµήµα Απασχόλησης & Επιχει-
ρηµατικότητας του ∆ήµου Αχα-
ρνών σας ενηµερώνει ότι στις 8

Ιανουαρίου 2018 ξεκινά η ηλεκτρονική
υποβολή αιτήσεων στο www.ependy-
seis.gr για ένταξη µικροµεσαίων επιχει-
ρήσεων στη ∆ράση του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ
2014-2020) «Επιχειρούµε Έξω».

Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση της
εξωστρέφειας των ελληνικών µεταποιη-
τικών επιχειρήσεων µέσω της συµµε-
τοχής τους σε διεθνείς εκθέσεις και
συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
από εθνικούς πόρους.

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πολύ µικρές, µικρές και µεσαίες εξαγωγικές µετα-
ποιητικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην
Ελλάδα οι οποίες πριν την ηµεροµηνία ηλεκτρονικής
υποβολής της αίτησης χρηµατοδότησης:

έχουν κλείσει τουλάχιστον µία διαχειριστική χρήση
δωδεκάµηνης διάρκειας.

διαθέτουν επιλέξιµους Κωδικούς Αριθµούς ∆ραστηρι-
ότητας (ΚΑ∆) οι οποίοι αφορούν σε προϊόντα που επιθ-
υµούν να προωθήσουν µέσω της συµµετοχής τους στις
εµπορικές εκθέσεις.

παράγουν ή µεταποιούν ήδη προϊόντα
αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα και 

ποσοστό τουλτουλάχιστον 2% του ετήσιου κύκλου

εργασιών προέρχεται από εξαγωγές προϊόντων που
παράγουν ή µεταποιούν. Ως έτος υπολογισµού λαµβά-
νεται η διαχειριστική χρήση που προηγείται του έτους
υποβολής της αίτησης χρηµατοδότησης.

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ
Μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιµου προϋπολογισµού

και το αργότερο µέχρι τη συµπλήρωση 18 µηνών από
την ηµεροµηνία έναρξης υποβολών των αιτήσεων.

ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Σύµφωνα µε την πρόσκληση της ∆ράσης, ο προϋπο-

λογισµός ανά εµπορική έκθεση και η δηµόσια επιχο-
ρήγηση, καθορίζονται ως εξής:

Η δηµόσια επιχορήγηση αγγίζει το 50%
µε ανώτατο ποσό τις 10.000 ευρώ όταν ο
προϋπολογισµός της πρότασης είναι
µέχρι 20.000 ευρώ και αφορά τη συµµε-
τοχή του ενδιαφερόµενου µε περίπτερο
µέχρι 20 τµ.

Όταν ο προϋπολογισµός είναι µέχρι
35.000 ευρώ ανά έκθεση και περίπτερο
έως 50 τµ η δηµόσια επιχορήγηση φθάνει
έως το 50% µε ανώτατο ποσό τις 17.500
ευρώ

Στην περίπτωση που ο προϋπολογι-
σµός για συµµετοχή στην εµπορική έκθε-
ση είναι 50.000 ευρώ και το περίπτερο
άνω των 50 τµ τότε η δηµόσια επιχορήγ-
ηση φθάνει έως το 50% µε ανώτατο ποσό

τις 25.000 ευρώ.

Πληροφορίες:
Γραφείο Πληροφόρησης κοινού: Λεωφ. Μεσογείων

56, Αθήνα (∆ε – Πα από 8:00 πµ
έως 17:00 µµ)- 801 11 36300 (από σταθερό, µε αστι-

κή χρέωση) από 8:00 πµ έως 19:00 µµ
www.espa.gr
www.antagonistikotita.gr/epanek
στις σελίδες της ΕΥ∆ ΕΠΑνΕΚ στα κοινωνικά δίκτυα:
Facebook, Twitter, LinkedΙn, ΥouΤube

ΕΦΕΠΑΕ www.efepae.gr και τους κατά τόπους εταίρ-
ους του

ΤΤµµήήµµαα  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  &&  ΕΕππιιχχεειιρρηηµµααττιικκόόττηηττααςς  ττοουυ  ∆∆ήήµµοουυ  ΑΑχχααρρννώώνν  
Ξεκινά η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων στο www.ependyseis.gr για ένταξη µικροµεσαίων 
επιχειρήσεων στη ∆ράση του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020) «Επιχειρούµε Έξω»

ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ– Εξετάζει περικοπές αντί για πύκνωση δροµολογίων η ΤΡΑΙΝΟΣΕ!

wwwweeeebbbbssssiiii tttteeee::::wwwwwwwwwwww....aaaannnnaaaassssttttaaaassssiiiiaaaasssseeeerrrreeeeppppaaaa....ggggrrrr
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∆ιαψεύστηκαν οι εκτιµήσεις της κυβέρνησης
ότι το 3ο τρίµηνο του 2017 θα φέρει εκρηκτι-
κούς ρυθµούς ανάπτυξης άνω του 3%.

Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε ισχνή αύξηση του
ΑΕΠ κατά µόλις 1,3% σε σχέση µε το 3ο
τρίµηνο του 2016 και κατά 0,3% σε σχέση µε το
2ο τρίµηνο της φετινής χρονιάς.

Πλέον ακόµη και ο αναθεωρηµένος στόχος
προς τα κάτω που ενσωµατώθηκε στον προϋ-
πολογισµό του 2018 για ανάπτυξη 1,6% κατά τη
φετινή χρονιά γίνεται εξαιρετικά δύσκολος
καθώς απαιτείται πολύ µεγάλη ανάπτυξη άνω
του 3% κατά το τέταρτο και τελευταίο τρίµηνο
του έτους το οποίο όµως είναι γεµάτο από φόρ

ους που επηρεάζουν την ιδιωτική κατανάλω-
ση.

Η τελική καταναλωτική δαπάνη όχι µόνο δεν
αυξήθηκε αλλά παρουσίασε και µείωση στο 3ο
τρίµηνο της φετινής χρονιάς σε σχέση µε το
αντίστοιχο τρίµηνο του 2016.

Μια µείωση η οποία έφτασε στο 1%. Αρνητική
έκπληξη ήταν και η µείωση των επενδύσεων µε
τις ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου
να µειώνονται κατά 8,5% σε σχέση µε το 3ο
τυρίµηνο του 2016.

Αύξηση κατά 7,8% καταγράφηκαν στις εξαγω-
γές αγαθών και υπηρεσιών ενώ οι εισαγωγές
αυξήθηκαν κατά 9,3%

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ∆.ΜΠΟΥΡΑΪΜΗ

Την Πέµπτη 7 ∆εκεµβρίου 2017, 
ο επικεφαλής της µείζονος αντιπολίτευσης

δήµου Φυλής και µέλος της Ε.Ε του Ε∆ΣΝΑ
∆ηµήτρης Μπουραΐµης θα δώσει συνέντευξη
Τύπου εφ΄ όλης της ύλης για τα πεπραγµένα

των 3 χρόνων της διοίκησης του δήµου
Φυλής καθώς επίσης για τη διαχείριση των

απορριµµάτων, το νέο σύστηµα εκλογής 
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, κα.

Η συνέντευξη θα δοθεί στα γραφεία της
παράταξης ∆ΥΝΑΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

(Στρατηγού Λιόση 16, πλατεία Ηρώων Άνω
Λιόσια) στις 12.30 µ.µ

Η παρουσία σας θα αποτελούσε
ιδιαίτερη τιµή.

Νέο «καµπανάκι» για την ανάπτυξη από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

Ο αναθεωρηµένος στόχος προς τα κάτω που ενσωµατώθηκε 
στον προϋπολογισµό του 2018 για ανάπτυξη 1,6% κατά τη φετινή

χρονιά γίνεται εξαιρετικά δύσκολος.
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ: Απαιτούµε θεσµικό πλαίσιο, στο οποίο θα περιγράφεται σαφώς η εµπλοκή των
∆ήµων, στην εξειδίκευση των πολιτικών απασχόλησης, ανάλογα µε τις κατά τόπους ανάγκες.

συνεχίζεται από τη σελ. 2

Και αυτό, διότι, είναι ανάγκη επιτέλους, να το δούµε και να το
πούµε όλοι: Τα Μνηµόνια αποτελούν το πρόβληµα, και όχι τη
λύση! Η Χώρα µας, κινδυνεύει πολύ σοβαρά να αφανισθεί ως
κράτος µετατρεπόµενη σε αποικία. Τα µέτρα λιτότητας, χωρίς
καµία αναπτυξιακή «ένεση», ο φορολογικός συντελεστής στο
29%, συν οι προκαταβολές και οι  ασφαλιστικές εισφορές, τα
υπέρογκα δηµόσια χρέη, τα πρωτοφανή, υψηλά, µη εξυπηρε-
τούµενα, ιδιωτικά χρέη, και η οχταετής βύθιση της Χώρα, αν δεν
αντιµετωπισθούν µε κεφαλαιακές επενδύσεις και πληθυσµιακή
εξέλιξη, δεν επιτρέπουν την παραµικρή σκέψη για ανάπτυξη, µε
ό,τι συνέπειες έχει αυτό για την απασχόληση και τη γενικότερη
πορεία της Ελλάδας.

Ας µην ξεχνάµε επίσης, πως, όσα µέχρι τώρα αναφέρθηκαν
είναι τιµές που δεν περιλαµβάνουν τους 500.000, κατά κανόνα
νέους Έλληνες, που εγκατέλειψαν τη Χώρα, αποστερώντας της,
ένα ετήσιο ΑΕΠ της τάξης των 25 δις €(500.000x50.000€ µέση
ετήσια παραγωγικότητα).

Την ίδια στιγµή αν σκεφτούµε ότι το κόστος της εκπαίδευσης
µέχρι την ηλικία των 22 ετών υπολογίζεται στα 200.000€, στη
∆ύση, έχουµε απολέσει ένα εθνικό κεφάλαιο που αγγίζει άλλα
100 δις €(200.000x500.000). Ας αναρωτηθούµε, λοιπόν: Είναι
δυνατό, υπό τις προϋποθέσεις αυτές, να αναµένουµε ανάκαµ-
ψη; Ολοκληρώνω, τη συνοπτική κατ  ́ανάγκη ελλειπτική αναφο-
ρά µου, στη ζοφερή πραγµατικότητα και προοπτική, µε την επι-
σήµανση ότι, απαιτείται άµεσα, η διαµόρφωση επενδυτικού
κλίµατος, ώστε να υπάρξει ανάσχεση της τεράστιας ζηµιάς που
έχει προκληθεί στη Χώρα. Κι αυτό το κλίµα απαιτεί το τέλος των
Μνηµονίων και τη διαγραφή ενός µεγάλου µέρους του χρέους,
δηµοσίου και ιδιωτικού. Κι όσο οι συγκεκριµένες εξελίξεις
αργούν, τόσο επιτείνονται τα αδιέξοδα της Ελλάδας και όλων
των Πολιτών της. Ένα τελευταίο στοιχείο, και περνώ αµέσως,
στη διαχείριση της ανεργίας, από πλευράς των ∆ήµων της
Χώρας, οι οποίοι, το λέω χωρίς έπαρση, είναι το τελευταίο, αυθ-
εντικό κοινωνικό ανάχωµα. Αν µείνουµε στο µέσο όρο της ανε-
ργίας τον παρελθόντα Αύγουστο, που ήταν, όπως είπαµε, στο
20,6%,θα συµπεράνουµε ότι ένας (1) στους πέντε (5) Έλληνες
δεν έχει δουλειά. Αν όµως ψηλαφίσουµε, λίγο πιο προσεχτικά
τους ίδιους δείκτες, διαπιστώνουµε µε τρόµο ότι, χωρίς δουλειά
είναι το 40,2% που βρίσκεται στην ηλικιακή οµάδα 15-24 ετών!
Χωρίς απασχόληση είναι το 26,9% αυτών που είναι από 25 έως
34 ετών Άνεργοι είναι το 15,5%, όσων ανήκουν στην οµάδα, 35
έως 44ων ετών. Κι όχι επειδή είµαστε στα Γιάννενα, αλλά επειδή
την ίδια εικόνα είχαµε και πέρυσι, οφείλουµε να υπογραµµίσουµε
τη θλιβερή πρωτιά στην ανεργία, για την Περιφέρεια της Ηπείρ-
ου και της ∆υτικής Μακεδονίας, που κυµαίνεται στο 26,1%, όταν
ο µέσος όρος στην Ελλάδα είναι 20,6%!... Πριν απ  ́όλα, επιτρέ-
ψτε µου να επισηµάνω δύο πράγµατα:

1ον ) Το ύψος των κοινωνικών δαπανών, ως προς το ΑΕΠ της
χώρας είναι µεγαλύτερο απ  ́ τον αντίστοιχο µέσο ευρωπαϊκό
όρο,  

2ον) Το ποσοστό της «διάχυσης» εκείνων των κονδυλίων που
παρουσιάζονται ως δαπάνες για την απασχόληση, σε όλους
τους ενδιάµεσους κυβερνητικούς και µη οργανισµούς, έχει παρ-
ουσιάσει κάποια µείωση; Ρωτάµε και αναµένουµε τεκµηριωµένη
απάντηση! Πόσο «κουτσουρεµένα» φτάνουν τα συγκεκριµένα
κονδύλια στους φυσικούς δικαιούχους, τους ανέργους;...

Αγαπητοί Συνάδελφοι, τα παρεπόµενα ερωτήµατά που
ανακύπτουν απ  ́το προηγούµενο, είναι πολλά και κρίσιµα:

-Γιατί, οι ∆ήµοι και οι τοπικές κοινωνίες, είναι
ακόµη εκτός του σχεδιασµού και της υλοποίησης
πολιτικών για την απασχόληση;

-Γιατί, η πρόταση µας, που επεξεργάστηκε και που
επαναλαµβάνει µονότονα, εις ώτα µη ακουόντων, η
Επιτροπή µας, η Επιτροπή Απασχόλησης της
ΚΕ∆Ε, για θεσµοθετηµένη περιγραφή του ρόλου των
Ο.Τ.Α., πρώτου βαθµού, στο «Χάρτη της Απασχόλ-
ησης» της Χώρας, δεν τυγχάνει απάντησης από
αρµόδια κυβερνητικά χείλη;

Ως Επιτροπή Απασχόλησης της Κ.Ε.∆.Ε., επαναφέρουµε και
φέτος το κορυφαίο αυτό ζήτηµα. Απαιτούµε θεσµικό, προγραµ-
µατικό πλαίσιο, στο οποίο θα περιγράφεται σαφώς η εµπλοκή
των ∆ήµων, στην εξειδίκευση των πολιτικών απασχόλησης, ανά-
λογα µε τις κατά τόπους ανάγκες. Ζητούµε, λειτουργία Αποκεν-
τρωµένων Υπηρεσιών Απασχόλησης, σε όσους ∆ήµους δύναν-
ται και επιθυµούν να τις αναπτύξουν και µεταφορά - διασπορά
των Γραφείων του ΟΑΕ∆ στους ∆ήµους και απονοµή σ  ́αυτούς,
του ρόλου Συντονιστή εταίρου, σε κάθε πρωτοβουλία, που έχει
στόχο την αντιµετώπιση των αναγκών απασχόλησης, σε κάθε
τόπο. Είτε στο πλαίσιο των Τοπικών Σχεδίων είτε στη βάση οποι-
ασδήποτε προγραµµατικής προσέγγισης που δύναται να υπηρ-
ετήσει, αποτελεσµατικά, τη δηµιουργία και κάλυψη νέων θέσεων
εργασίας. Αξιώνουµε και πάλι, τη συµµετοχή µας, στον Εθνικό
∆ιάλογο για την Απασχόληση, κι είµαστε έτοιµοι να προσέλθο-
υµε σ  ́αυτόν, µε προτάσεις υλοποιήσιµες, ρεαλιστικές, προσαρ-
µοσµένες στις ανάγκες και τις προοπτικές κάθε τόπου. 

Για το πρόγραµµα Κοινωφελούς Εργασίας, ζητούµε την
επίσπευση των διαδικασιών έναρξης των προγραµµάτων µε
δεδοµένους τους, µέχρι τώρα, αργούς ρυθµούς υλοποίησής του.
Για την Κοινωνική Οικονοµία οι προτάσεις µας δυστυχώς «εις
ώτα µη ακουόντων», και πάλι, συνοψίζονται: Στη  δηµιουργία
«εργαλειοθήκης» για την καλύτερη διαχείριση και ανάπτυξη της
Κοινωνικής Οικονοµίας, Στην πρόβλεψη ¨mentoring  ̈και ẗrain-
ing ,̈ για τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις. Πώς περιµένουµε το θαύµα
της άνθισής της, όταν δεν έχουµε µπει καν στον κόπο, να εξηγή-
σουµε επαρκώς τι είναι και πώς λειτουργεί η Κοινωνική Οικο-
νοµία! Όταν δεν έχουµε δηµιουργήσει Συµβουλευτικό κι Υπο-
στηρικτικό ΜηχανισµόO 

Ανοιχτά παραµένουν επίσης, τα ζητήµατα που αφορούν στις
∆ηµόσιες Συµβάσεις µε τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις, στη συµµε-

τοχή των Νοµικών Προσώπων των Ο.Τ.Α., στο πλαίσιο της
Κοινωνικής Οικονοµίας, και πρωτίστως το κορυφαίο θέµα της
άµεσης χρηµατοδοτικής ενίσχυσης της Κοινωνικής Οικο-
νοµίας. Πώς, λοιπόν, να αρχίσει η Χώρα να πλησιάζει τα
επίπεδα, στα οποία κινείται η Κοινωνική Οικονοµία, σε άλλες
χώρες της Ευρώπης;

Φίλες και Φίλοι µου,
όσο κι αν δεν το παραδεχόµαστε, όσο κι αν µας πονάει, η

Ελλάδα σήµερα βιώνει µία «λειτουργική χρεοκοπία». Μοιάζει
µε το παράδειγµα εκείνων των επιχειρήσεων που πτωχεύουν,
αλλά διατηρούνται σε λειτουργία από τους πιστωτές τους, επει-
δή αυτοί θεωρούν πως, είναι σε θέση να εξυπηρετήσουν τις
υποχρεώσεις τους, µε τη σταδιακή πώληση των περιουσιακών
τους στοιχείων. Κι η διαδικασία αυτή, άσχετα αν δε το λέµε, δεν
αφορά µόνο τα περιουσιακά στοιχεία του ελληνικού κράτους,
αλλά και όλων υµών των Πολιτών του. Πληρώνουµε ακριβά,
µέσω της αύξησης των φόρων µέσω της µείωσης των εισοδ-
ηµάτων µας, µέσω των περικοπών στα κονδύλια που αφορ-
ούν στην Αυτοδιοίκηση δηλαδή, τη ζωή µας στους τόπους µας.
Πληρώνουµε πανάκριβα, µέσω της ανεργίας µέσω της δρα-
µατικής πτώσης του επιπέδου της ζωής µας, µέσω της φυγής
εκατοντάδων χιλιάδων νέων µας, σε χώρες του εξωτερικού. 

Πληρώνουµε, µε τις κατασχέσεις ακινήτων, µε πλειστηρια-
σµούς, µε δηµεύσεις καταθέσεων. Βιώνουµε µια αργή, βασα-
νιστική πορεία, το τέλος της οποίας ευχόµαστε να µην είναι η
χρεοκοπία και η έξοδος από την Ευρωζώνη. ∆ιαπιστώνουµε,
παράλληλα και κάτι άκρως ανησυχητικό: Τούτη την πορεία, ο
Έλληνας τη συνηθίζει σιγά-σιγά. Μαθαίνουµε, σταδιακά, να
ζούµε στη µιζέρια και στη σκλαβιά, διότι, αυτή είναι η µοναδική
µας επιλογή, για να επιβιώσουµε. 

Ως εκφραστές των τοπικών κοινωνιών, έχουµε υποχρέωση
να εκφράσουµε τη δικαιολογηµένη αγωνία µας: ∆ήµοι και
Πολίτες, εµείς που δείχνουµε σθένος εµείς που αναλάβαµε
πρόθυµα τον αγώνα να κρατήσουµε όρθιο τον τόπο µας, ανα-
µένουµε και από την πολιτική ηγεσία, να σταθµίσει την κατά-
σταση να δροµολογήσει, όλες τις απαιτούµενες ενέργειες, για
τον τερµατισµό του εθνικού µαρτυρίου. Θέλουµε πρωτοβου-
λίες λύσης κι όχι ρυθµίσεις που θα προετοιµάσουν την κάθε
τοπική «βαβέλ», µέσα από δήθεν δηµοκρατικά, αναλογικά,
εκλογικά συστήµατα. Κι είµαστε έτοιµοι να στηρίξουµε κάθε
πρωτοβουλία, ικανή  να αµφισβητήσει το τέλµα και τη διολίσθη-
ση. 

Είµαστε έτοιµοι να προσπαθήσουµε συλλογικά για την παρ-
αγωγή πλούτου. Είµαστε έτοιµοι να απευθύνουµε κάλεσµα
επιστροφής, σ  ́αυτούς που πήραν των οµµατιών τους κι έφυ-
γαν στα ξένα. Αφήνοντας πίσω µια Ελλάδα που έχει πλέον
ερηµωθεί, σε ό,τι αφορά στον παραγωγικό της ιστό. Ας πιστέ-
ψουµε, έστω και την ύστατη ώρα, στο θαύµα, αν ενώσουµε τις
δυνάµεις µας, επιδιώκοντας την παραγωγή πλούτου. 

Μπορούµε να βγάλουµε τη χώρα από τη βαθιά, οκταετή
ύφεση και την κρίση. Θέλουµε σχέδιο αναβίωσης της οικο-
νοµίας, προσαρµοσµένο στη νοοτροπία των Ελλήνων και στις
τεράστιες δυνατότητες της Ελλάδας. Ας ελπίσουµε πως θα το
δούµε να εφαρµόζεται πριν µετατραπούµε σε σκλάβους χρέο-
υς, σε Πολίτες µιας αποικίας χρέους.

Σας ευχαριστώ, για την προσοχή σας!

48

ΠΠΩΩΛΛΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ
ΚΚΑΑΥΥΣΣΟΟΞΞΥΥΛΛΑΑ

((ΠΠΕΕΥΥΚΚΟΟ--ΕΕΛΛΙΙΑΑ))  
ΣΣΕΕ  ΠΠΟΟΛΛΥΥ  

ΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΤΤΙΙΜΜΕΕΣΣ
ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα
66998822115555668844
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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)

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 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 Ασπρ-
όπυργος. Τηλέφωνα210-
5572695, 6932215870

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Ι∆ΙΩΤΙΚΑ & ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ. 
Γραφείο: Φυλής 8 Ά
Ασπρόπυργος.Τηλέφω-
νο: 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 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ Η
ΜΙΚΡΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΓΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ / ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ /
ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΤΗΛ: 6947882562

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΜΠΕΙΡΗ ΚΥΡΙΑ ΜΕ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΜΟΝΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ
ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΗΣ.
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΕΛΕΥΣΙΝΑ
τηλ. 6945930393
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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
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Έως την Παρασκευή θα ξεκινή-
σουν οι αιτήσεις στον ΟΑΕ∆
για την κοινωφελή εργασία σε

34 δήµους. Τονίζεται ότι οι δήµοι που
επιλέχθηκαν µετά τους 17 της α’ φάσης,
έχουν αντιµετωπίσει τα µεγαλύτερα
προβλήµατα ανεργίας στη χώρα, άρα
έχουν και τη µεγαλύτερη ανάγκη να
στηριχθούν από ένα τέτοιο πρόγραµµα.

Υπενθυµίζεται ότι οι ωφελούµενοι θα
εργαστούν στα νέα προγράµµατα κοι-
νωφελούς εργασίας για οκτώ µήνες, µε
πλήρη ασφαλιστικά δικαιώµατα. Οι
εργαζόµενοι στο πρόγραµµα, οι οποίοι
είναι έως 25 ετών, θα λαµβάνουν
µηνιαίως καθαρές αµοιβές 431,75 ευρώ
(ακαθάριστες αποδοχές 638,75), ενώ
όσοι είναι άνω των 25 ετών θα λαµβά-
νουν 495,25 ευρώ (ακαθάριστες απο-
δοχές 732,54).

Στα κριτήρια µοριοδότησης περιλαµ-
βάνονται οι δικαιούχοι του Κοινωνικού
Επιδόµατος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) προκει-
µένου να δοθεί προτεραιότητα στα νοι-
κοκυριά χωρίς κανέναν εργαζόµενο.
Αναλυτικά τα κριτήρια µοριοδότησης
είναι τα εξής:

• Χρονικό διάστηµα συνεχόµενης εγγε-
γραµµένης ανεργίας ωφελούµενου, µε
ανώτατο όριο τους 60 µήνες.

• Χρονικό διάστηµα συνεχόµενης εγγε-
γραµµένης ανεργίας του/της συζύγου
των ανέργων, µε ανώτατο όριο τους 60
µήνες.

• Αναπηρία (του υποψηφίου ωφε-
λούµενου) µε ποσοστό 50% και άνω.

• Ετήσιο εισόδηµα, ατοµικό ή οικογε-
νειακό.

• Ηλικία.
• Αριθµός ανήλικων τέκνων.
• Αριθµός εξαρτώµενων τέκνων ΑµεΑ

(ανήλικων ή / και ενήλικων) µε ποσοστό

αναπηρίας 67% και άνω.
• Εντοπιότητα.
• ∆ικαιούχοι ΚΕΑ.

Τα νέα προγράµµατα δίνουν τη
δυνατότητα στον ωφελούµενο να
βελτιώσει το βιογραφικό του, ώστε να
διευκολυνθεί στην επανένταξη του στην
αγορά εργασίας. 

Η αναβάθµιση των προσόντων θα
γίνεται µέσα από υπηρεσίες συµβουλευ-
τικής και κατάρτισης. Ο ΟΑΕ∆ θα προ-
σφέρει δύο συµβουλευτικές στους ωφε-
λούµενους του Προγράµµατος, κατά την
είσοδο και την έξοδο από αυτό.

Η ∆ράση της Κατάρτισης είναι προαιρ-
ετική. Ξεκινά µετά το δεύτερο µήνα υλο-
ποίησης του Προγράµµατος και περιλαµ-
βάνει κατάρτιση µε αντικείµενο την
Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοι-
νωνίας. 

Μετά το πέρας της κατάρτισης οι ωφε-

λούµενοι θα συµµετέχουν σε εξετάσεις
πιστοποίησης στις γνώσεις και δεξιότ-
ητες Πληροφορικής. Στο πλαίσιο του
ίδιου προγράµµατος κατάρτισης θα παρ-
ακολουθήσουν και σεµινάρια µε θέµα
«Κοινωνική Οικονοµία και Κοινωνική
Επιχειρηµατικότητα».

Εφόσον οι ωφελούµενοι επιλέξουν να
παρακολουθήσουν το παραπάνω εκπαι-
δευτικό πρόγραµµα, η
κατάρτιση/επιµόρφωση θα πραγµατο-
ποιείται την τελευταία ηµέρα κάθε εβδο-
µάδας. 

Στην περίπτωση που κάποιος ωφε-
λούµενος δεν επιλέξει να παρακολουθή-
σει το παραπάνω πρόγραµµα Κατάρτι-
σης, θα εργάζεται και τις πέντε ηµέρες
της εβδοµάδας.

Τα προγράµµατα κοινωφελούς
εργασίας που έχει εκπονήσει ως τώρα η
κυβέρνηση, έχουν προβληθεί ως µια
από τις βέλτιστες πρακτικές επανένταξης

στην εργασία, ανά την Ευρώπη. Η επιτ-
υχία των προγραµµάτων αναδείχθηκε
πρόσφατα σε συνέδριο που πραγµατο-
ποιήθηκε στη Βιέννη, µε θέµα
«Backtoworknow», υπό την αιγίδα του
υπουργείου Εργασίας της Αυστρίας.

Θετική αναφορά για την πορεία της
νέα γενιάς προγραµµάτων κοινωφελούς
εργασίας έχει πραγµατοποιήσει και η
∆ιεθνής Οργάνωση Εργασίας (ILO), που
παρέχει τεχνική βοήθεια στην ελληνική
κυβέρνηση και εποπτεύει τη λειτουργία
τους. Μετά την ανάλυση που έγινε για
την α’ φάση του προγράµµατος στους 17
δήµους, τα στοιχεία που προέκυψαν
δείχνουν ότι το πρόγραµµα απευθύνεται
στον σκληρό πυρήνα της ανεργίας, τους
µακροχρόνια άνεργους, τα νοικοκυριά
χωρίς κανένα εργαζόµενο, τους ανέργο-
υς µεγάλης ηλικίας που βρίσκονται
πλησίον της σύνταξης και σε ανέργους
χαµηλού εισοδήµατος.

99--1100//1122  ∆∆ΙΙΗΗΜΜΕΕΡΡΗΗ  ΕΕΚΚ∆∆ΡΡΟΟΜΜΗΗ  ΣΣΤΤΑΑ  ΚΚΑΑΛΛΑΑΒΒΡΡΥΥΤΤΑΑ  
--  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  ))

ΠΠΠΠΑΑΑΑΝΝΝΝΩΩΩΩ    ΑΑΑΑΠΠΠΠΟΟΟΟ    7777....555500000000    ΘΘΘΘΕΕΕΕΣΣΣΣΕΕΕΕΙΙΙΙΣΣΣΣ    ΣΣΣΣΕΕΕΕ    33334444    ∆∆∆∆ΗΗΗΗΜΜΜΜΟΟΟΟΥΥΥΥΣΣΣΣ    
ΟΑΕ∆: Το πιθανότερο στις 8 ∆εκεµβρίου η έναρξη των αιτήσεων
για την κοινωφελή εργασία. Στη λίστα Μέγαρα και Αχαρνές 


