
Αναλυτικές εισηγήσεις για τον τρόπο
προφύλαξης από ειδικούς επιστήμονες

και εμπειρογνώμονες 
Προληπτικά μέτρα

έναντι σεισμού  
στον δήμο Μάνδρας 

- Ειδυλλίας 

Βυζαντινοί Ύμνοι Βυζαντινοί Ύμνοι 
από τη Χορωδία της Ιεράς 

Μητρόπολης Αττικής
και Βοιωτίας 

Στην αίθουσα του κτήματος «ΔΕΚΑ» 
στην Γκορυτσά ΑσπροπύργουΠασχαλινές

λαμπάδες 
προσέφεραν 

οι μαθητές  του
2ου Δημοτικού 

Σχολείου Μάνδρας

Η ανάδειξη του 
Ρωμαϊκού 

Υδραγωγείου
Στην επόμενη συνεδρίαση 

της Οικονομικής Επιτροπής
δήμουΕλευσίνας

Μάγεψαν οι 
ακαδημίες του 

Πανελευσινιακού 
στη Χαλκίδα

15ο Πασχαλινό Τουρνουά:
Συμμετοχή 3 ομάδων από

τις ακαδημίες του Βύζαντα
Μεγάρων

Το εορταστικό
ωράριο των 

καταστημάτων

Με κάθε μέσο εγκαταλείπουν 
το λεκανοπέδιο Αττικής
οι εκδρομείς του Πάσχα 

Αυξημένη από εχθές η
κίνηση στην Εθνική Οδό

Αθηνών - Κορίνθου 
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ΘΡΙΑΣΙΟ ΣΠΟΡ

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΩΝ ΕΡΓΩΝ

 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΡΓΑ ΠΝΟΗΣ ΕΡΓΑ ΠΝΟΗΣ 
ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΤΙΚΗΓΙΑ ΤΗ ΔΥΤΙΚΗ

ΑΤΤΙΚΗΑΤΤΙΚΗ

ΘΡΙΑΣΙΟΘΡΙΑΣΙΟ
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ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

Με 292.000 ευρώ θα πρέπει να καλύψουν τις ανάγκες
πυροπροστασίας οι δήμοι του Θριασίου Πεδίου 
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Μάνδρα Αττικής

Τα πακέτα είχαν τοποθετηθεί
εντός εμπορευμάτων που 

προορίζονταν για την Ιταλία 
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ΣΣΤΤΑΑΓΓΟΟΝΝΟΟΜΜΕΕΤΤΡΡΟΟ......

Σελ: 2



Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Αλέξιος Καπελιώτης

Ντίνος Ρούσσης, Χρήστος Ρούσσος
Αθλητικά:

Ανέστης Τσακίρογλου

Διεύθυνση:
Πατριάρχου Γρηγορίου 4 

19300 Ασπρόπυργος Αττικής
Τηλ: 210 5571855 Fax: 210 5576740

Κιν: 6977410968

Συνδρομές Ετήσιες: 20€
Διεύθυνση τυπογραφείου: 

θέση Πατριάρχου Γρηγορίου 4,

19300 Ασπρόπυργος

Χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή όχι, δεν επιστρέφονται. 

Υπογεγραμμένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις

απόψεις της εφημερίδας

Ελευσίνα
Ζαχαρίου Σεβαστή 

Εθν. Αντιστάσεως 98
& Περσεφόνης,

Τηλέφωνο:
2105547900

Ασπρόπυργος
Μάσσος Κων/νος
Θερμοπυλών &
Μακρυγιάννη 

Τηλέφωνο: 
210 5580002

Φυλή - Άνω Λιόσια 
Κων/να Γεωργαρά 

Αχαρνών 44
Τηλέφωνο: 

210 2484609

Αχαρνές 
Χρονακόπουλος
Κωνσταντίνος Β.

Αγίου Κωνσταντίνου
4,  - Κόκκινος Μύλος,

Τηλέφωνο:
2102316673

ΒΑΡΔΑ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ
ΣΙΑ ΟΕ

Δεκελείας 51, 
Εφημερία: 08:00 -

23:00
Τηλέφωνο:
2102448377

Μάνδρα  

Ρόκκας Δημήτριος
Εργ. Κατοικίες

Τηλέφωνο   
210 5541344

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
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ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

ΚΑΙΡΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΙΘΡΙΟΣ ΜΕ
ΕΝΤΟΝΗ ΣΥΝΝΕΦΙΑ    
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟ 14 ΕΩΣ
20 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ 

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

Αναλυτικές εισηγήσεις για τον τρόπο προφύλαξης 
από ειδικούς επιστήμονες και εμπειρογνώμονες 

Προληπτικά μέτρα έναντι σεισμού  
στον δήμο Μάνδρας - Ειδυλλίας 

Τα πακέτα είχαν 
τοποθετηθεί εντός 

εμπορευμάτων 
που προορίζονταν για

την Ιταλία 

Μεγάλη ποσότητα πακέτων
τσιγάρων χωρίς την ειδική
ταινία φορολογίας καπνού

εντοπίσθηκε εντός εταιρείας διε-
θνών μεταφορών,  το μεσημέρι της
Μ. Τετάρτης . 

Όπως προέκυψε από την έρευνα
των αστυνομικών, του Τμήματος
Ασφαλείας Μάνδρας Αττικής, η παραπάνω ποσό-
τητα λαθραίων τσιγάρων είχε τοποθετηθεί εντός
εμπορευμάτων που είχαν παραδοθεί για φύλαξη
σε εταιρεία διεθνών μεταφορών, προκειμένου να
αποσταλούν στην Ιταλία.

Συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 72.320
πακέτα λαθραίων τσιγάρων.

Προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Ασφαλεί-
ας Μάνδρας.

Μεγάλη ποσότητα λαθραίων 
τσιγάρων εντοπίσθηκε
στη Μάνδρα Αττικής

Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα από άποψη εισηγήσεων
ήταν η ημερίδα με θέμα: «Σεισμός και μέτρα προ-
στασίας», που πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό

Μέγαρο Μάνδρας-Ειδυλλίας 

Στόχος της ημερίδας ήταν η ενημέρωση 
του κοινού, των σχολείων, των συλλόγων και 

των δημόσιων υπηρεσιών 

Στόχος της ημερίδας ήταν η ενημέρωση του κοινού,
των σχολείων, των συλλόγων και των στελεχών των
δημόσιων υπηρεσιών τόσο για τα προληπτικά μέτρα
που πρέπει να λαμβάνονται όσο και για τον τρόπο αντί-
δρασης στην περίπτωση που χτυπήσει ο εγκέλαδος.

Οι ειδικοί επιστήμονες και εμπειρογνώμονες που
προσκλήθηκαν ως εισηγητές, παρουσίασαν εκτενώς
και με ιδιαίτερα κατανοητό τρόπο χρήσιμα στοιχεία για
τη σεισμικότητα της περιοχής της Δυτικής Αττικής που 

έχει «χτυπηθεί» από τον εγκέλαδο τόσο το 1981 όσο
και το 1999. 

Δόθηκαν επίσης παραδείγματα από σεισμικές κατα-
στροφές που έχουν τελεστεί σε διάφορα σημεία της
Ελλάδος και του πλανήτη, ενώ παράλληλα έγινε ανά-
λυση του σεισμού ως φυσικού φαινομένου και πως
συμπεριφέρονται οι κτιριακές εγκαταστάσεις σε μια σει-
σμική δράση.

Επίσης, παρουσιάστηκαν οι οδηγίες και τα μέτρα
προστασίας που πρέπει να λαμβάνουμε είτε στο σπίτι,
είτε στους δημόσιους χώρους για την ελαχιστοποίηση ή
ακόμη και την πλήρη αποφυγή αρνητικών συνεπειών.
Ο δήμαρχος, Γ. Δρίκος κατά την ομιλία του, τόνισε τα
εξής: «Βρισκόμαστε σε μια άκρως σεισμογενή περιοχή
γι’ αυτό πρέπει να είμαστε ενημερωμένοι και σωστά
προετοιμασμένοι, ώστε να αποφύγουμε τον πανικό και
να μπορέσουμε γρήγορα να αντιδράσουμε σε περί-
πτωση που συμβεί το φαινόμενο».



Με κάθε μέσο 
εγκαταλείπουν 
το λεκανοπέδιο οι 
εκδρομείς του Πάσχα 

Αυξημένη από
εχθές η κίνηση
στην Εθνική
Οδό Αθηνών
- Κορίνθου 

Μπορεί να μην έχουν σύμμαχο τον καιρό, ωστόσο, οι
κάτοικοι του   λεκανοπεδίου Αττικής, δεν πτοούνται

και φεύγουν άρον- άρον για τις ημέρες του Πάσχα .
Αυξημένη εκτιμάται ότι θα είναι η κίνηση  στις εθνικές

οδούς και σήμερα καθώς αναμένεται  η κορύφωση της εξό-
δου .

ΚΤΕΛ
Αυξημένη είναι και η κίνηση στους δύο σταθμούς των υπε-

ραστικών λεωφορείων της Αττικής, Κηφισού και Λιοσίων,
όπου οι πληρότητες φτάνουν προς όλους τους προορι-
σμούς το 100%.

Για την αντιμετώπιση της αυξημένης ζήτησης από τα
ΚΤΕΛ θα δρομολογηθούν επιπλέον λεωφορεία, έτσι ώστε
να εξυπηρετηθούν όλοι όσοι επιθυμούν να ταξιδέψουν
στην ελληνική περιφέρεια.

ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ 
Αυξημένα θα είναι από σήμερα το απόγευμα και τα μέτρα

της Τροχαίας για την ασφαλή μετακίνηση των εκδρομέων.
Η Ελληνική Αστυνομία προχωράει στην απαγόρευση κίνη-
σης φορτηγών αυτοκινήτων ωφέλιμου φορτίου άνω του 1,5
τόνου.

Σήμερα οι απαγορεύσεις ισχύουν από τις 6 πμ έως τις 4
μμ. Την Κυριακή δεν υπάρχουν απαγορεύσεις, οι οποίες
επανέρχονται τη Δευτέρα του Πάσχα για το ρεύμα εισόδου
σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, από τις 3 μμ έως τις 10 μμ και
την Τρίτη του Πάσχα από τις 11 πμ έως τις 9 μμ.

Εξαιρούνται της απαγόρευσης τα οχήματα που προσφέ-
ρουν οδική βοήθεια (ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης), τα
φορτηγά των ΕΛΤΑ, τα οχήματα των εταιρειών διανομής
Τύπου, τα φορτηγά που μεταφέρουν ζώντα ζώα και ευπα-
θή προϊόντα. Επίσης, εξαιρούνται τα οχήματα της Πυρο-
σβεστικής (ή όσα κινούνται για υποστήριξή της), καθώς και
φορτηγά που κινούνται για την αποκατάσταση ζημιών
ΔΕΚΟ.

ΕΠΙ ΠΟΔΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΚΑΒ
Επί ποδός για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών θα

βρίσκεται και το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ),
το οποίο έχει εκπονήσει ειδικό πρόγραμμα κάλυψης του
εθνικού οδικού δικτύου, που περιλαμβάνει την ανάπτυξη
σε συγκεκριμένα σημεία κινητών μονάδων επείγουσας
προνοσοκομειακής ιατρικής και ασθενοφόρων.

Το ΕΚΑΒ απευθύνει έκκληση για προσεκτική οδήγηση, με
τήρηση του ΚΟΚ και των ορίων ταχύτητας, καθώς και απο-
φυγή οδήγησης ύστερα από κατανάλωση αλκοόλ.
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Εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο
Αττικής, κατά τη σύσκεψη που πραγματοποι-
ήθηκε στις 15.04.14, η 3η τροποποίηση του

Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας
Αττικής έτους 2014. Σε ό,τι αφορά τη Δυτική Αττική,
εγκρίθηκε με πιστώσεις στον προϋπολογισμό της Περι-
φέρειας Αττικής η χρηματοδότηση των ακόλουθων
έργων:

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε.
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (προϋπολογισμός 2.000.000
ευρώ).

ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ ΠΡΟΣ ΣΧΟΙΝΟ (προϋπολογισμός
300.000 ευρώ).

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΕΡΟΥ
ΝΑΟΥ ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Δ.
ΦΥΛΗΣ (προϋπολογισμός 19.000 ευρώ).

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΌ
Ν.Ε.Ο.Α.Κ. ΕΩΣ ΤΟ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙ (προϋπολογισμός
1.000.000 ευρώ).

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ
ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ
ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ (προϋπολογισμός 39.975 ευρώ).

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ Νο 1 ΣΤΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ (προϋπολογισμός 161.560
ευρώ).

Επίσης, στο πλαίσιο της εγκριθείσας «Γ΄
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΩΝ
ΕΡΓΩΝ 2014 - ΕΡΓΑ ΤΡΙΤΩΝ», τα έργα που αφορούν
δήμους της Δυτικής Αττικής είναι τα εξής: 

Επισκευή-συντήρηση οδοστρωμάτων πόλεων και
οικισμών Δήμου Μεγαρέων, προϋπολογισμού 500.000
€.

Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Μάνδρας-Ειδυλ-
λίας», προϋπολογισμού 300.000 €.

Συντήρηση οδών στον Δήμο Ασπροπύργου, προϋ-
πολογισμού 400.000€.

Αποκατάσταση ζημιών δημοτικής οδοποιίας στον
Δήμο Φυλής, προϋπολογισμού 500.000€.

Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων λόγω
έργου αποχέτευσης στον Δήμο Ελευσίνας, προϋπολο-
γισμού 543.392 €.

Συμπληρωματικά, αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την
τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
Αττικής, συζητήθηκαν μεταξύ άλλων και εγκρίθηκαν τα
ακόλουθα θέματα     που αφορούν τη Δυτική Αττική: 

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων του έργου «Μελέτη εκτροπής χειμάρρου
Αγ. Αικατερίνης και διευθέτησης χειμάρρου Σούρες
Θριασίου πεδίου», Περιφέρειας Αττικής.

Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της
Περιφέρειας Αττικής,  της  Ανώνυμης Εταιρείας  με την
επωνυμία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.»  και του
Δήμου Φυλής για τo έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ
ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ» συνολικού προϋπο-
λογισμού 185.000 €.

Η Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, Σταυρούλα
Δήμου, δήλωσε σχετικά: «Με την τελευταία τροποποίη-
ση του προγράμματος εκτελεστέων έργων 2014 της
Περιφέρειας Αττικής, η Δυτική Αττική βγαίνει κερδισμέ-
νη. Προωθούμε έργα σε όλους τους δήμους της Δυτικής
Αττικής που σχετίζονται με την οδική ασφάλεια, την
τοπική ανάπτυξη, τη διαφύλαξη και ανάδειξη της θρη-
σκευτικής και πολιτιστικής μας κληρονομιάς, την ανα-
βάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων. 

Στην Αντιπεριφέρεια Δυτικής Αττικής,   με επίκεντρο
τον άνθρωπο, συνεχίζουμε όλοι μαζί τον κοινό αγώνα
για την προκοπή του τόπου μας». 

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΕΡΡΓΓΑΑ  ΠΠΝΝΟΟΗΗΣΣ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΗΗ  
ΔΔΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΤΤΤΤΙΙΚΚΗΗ

- Στο επίκεντρο το πρόβλημα της ανεργίας
Εφ’ όλης της ύλης συζήτηση με τον Αρχιεπίσκοπο 
Αθηνών Ιερώνυμο είχε ο Γ.Κουμουτσάκος 

Ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν για να συμβάλλει στην αντιμετώπιση του μεγάλου κοινωνικού προβλήματος
της ανεργίας, σε στενή συνεργασία με την Εκκλησία, δεσμεύτηκε να κάνει ο υποψήφιος Περιφερειάρχης
Αττικής, Γιώργος Κουμουτσάκος, σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση που είχε χθες το πρωί με τον

Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο.
Ο κ. Κουμουτσάκος ανέφερε χαρακτηριστικά ότι προσβλέπει, ζητά και βασίζεται στην όσο το δυνατόν στενότερη

συνεργασία με την Εκκλησία που τόσα έχει προσφέρει για την ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγύης σ’ αυτές τις
δύσκολες εποχές.

Η συζήτηση ήταν ουσιαστική και εφ’ όλης της ύλης. Έμφαση δόθηκε στην κοινωνική διάσταση των μεγάλων προ-
βλημάτων και στην επίλυση των οποίων μπορεί να συμβάλλει η Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία με την Εκκλη-
σία.
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Πασχαλινές λαμπάδες 
προσέφεραν οι μαθητές  
του 2ου Δημοτικού 
Σχολείου Μάνδρας

Οι μαθητές του 2ου Δημοτικού Σχολείου Μάν-
δρας-Ειδυλλίας προσέφεραν χειροποίητες

λαμπάδες μέσα από το Πασχαλινό τους παζάρι και
τις προσέφεραν στον Δήμο , ο οποίος θα τις διαθέ-
σεις τις ημέρες αυτές προς ευάλωτες ομάδες δημο-
τών.

Με τον συντονισμό και τις δημιουργικές ιδέες των
δασκάλων του σχολείου ,την ενθάρρυνση και παρό-
τρυνση τους, οι μικροί μαθητές, κατασκεύασαν με
κέφι και φαντασία περίτεχνα διακοσμημένες λαμπά-
δες , πασχαλινά καλάθια και πασχαλινά κολάζ,
εντυπωσιάζοντας με το αποτέλεσμα γονείς,εργαζόμενο προσωπικό και τα μέλη του Δ.Σ. του σχολείου,
στο Πασχαλινό Παζάρι του σχολείου τους! 

Κάποιες από τις λαμπάδες πωλήθηκαν, ενώ άλλες χαρίστηκαν  σε πολύτεκνες και άπορες οικογένει-
ες. Μια κίνηση αγάπης προς όλα εκείνα τα παιδιά που στερούνται ακόμα και βασικά αγαθά τους. 

Συλλήψεις τεσσάρων ατόμων για
κατοχή κροτίδων στην Κόρινθο

Για κατοχή μεγάλης ποσότητας κροτίδων συνελή-
φθησαν χθες το μεσημέρι, από αστυνομικούς της

Ασφάλειας Κορίνθου, τέσσερις Έλληνες ηλικίας 37, 56,
58 και 60 ετών.

Ειδικότερα, χθες το μεσημέρι, αστυνομικοί της Ασφά-
λειας Κορίνθου, κατά τη διάρκεια οργανωμένης αστυ-
νομικής επιχείρησης, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο
ελέγχων για την εμπορία και την κατοχή βεγγαλικών και
πυροτεχνημάτων, βρήκαν και κατάσχεσαν 25.000 κρο-
τίδες, τις οποίες κατείχαν οι συλληφθέντες, με σκοπό
την πώλησή τους, έναντι του χρηματικού ποσού των
3.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον
αρμόδιο εισαγγελέα.

Πληρωμές άνω των 55 εκατ.
στους αγρότες πριν το Πάσχα

Ποσό που θα ξεπερνά τα 55 εκατ. ευρώ θα
δοθούν πριν από το Πάσχα στους αγρότες, όπως
ανακοίνωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων και των
ποσών που κατέβαλε χθες στους λογαριασμούς
τους το ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή του το υπουρ-
γείο θα  δοθούν 2,8 εκατ. ευρώ σε 1.849 παρα-
γωγούς όσον αφορά την Ενιαία Ενίσχυση, 5,1
εκατ. ευρώ σε 2.500 παραγωγούς βάμβακος για
την ειδική ενίσχυση βάμβακος, 9 εκατ. ευρώ σε
42.921 παραγωγούς για τους Ελαιώνες Μικρών
Νησιών Αιγαίου, 350.000 ευρώ σε 1.124 παρα-
γωγούς για το Κριθάρι της Λήμνου και 4500 ευρώ
σε 16 παραγωγούς για την Αγκινάρα της Τήνου

Επίσης, θα δοθούν 9 εκατ. ευρώ σε 25.444
παραγωγούς για τη βελτίωση της ποιότητας των
ελαιοκομικών προϊόντων, 19 εκατ. ευρώ σε
37.345 παραγωγούς για ενίσχυση του Σκληρού
Σίτου και 14 εκατ. ευρώ σε 4.187 κτηνοτρόφους
για ενίσχυση του τομέα του βοείου και μοσχαρίσι-
ου κρέατος.

Σε δημόσια διαβούλευση με την τοπική κοινωνία
Οι προγραμματικές θέσεις της Δημοτικής κίνησης «Ενεργοί Πολίτες Οι προγραμματικές θέσεις της Δημοτικής κίνησης «Ενεργοί Πολίτες 
Μεγάρων & Νέας Περάμου» για Τουρισμό, Παιδεία, Πολιτισμό και ΑθλητισμόΜεγάρων & Νέας Περάμου» για Τουρισμό, Παιδεία, Πολιτισμό και Αθλητισμό

Οι «Ενεργοί Πολίτες Μεγάρων & Νέας
Περάμου» ξεκινούν την παρουσίαση του
προγράμματος τους θέτοντας το σε δημό-
σια ανοιχτή διαβούλευση με την τοπική
κοινωνία σε Μέγαρα & Νέα Πέραμο.
Το πρόγραμμα τους, που θα δοθεί στη

διάθεση των πολιτών σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή, χωρίζεται σε 4 θεματικές ενό-
τητες: α) Ανάπτυξη και απασχόληση , β) Κοινωνική αλληλεγγύη και πρόνοια, γ) Περι-
βάλλον & διαχείριση απορριμμάτων, δ) Τουρισμός, Παιδεία -Πολιτισμός & Αθλητισμός.

Γ. ΣΓΟΥΡΟΣ: Βγαίνω
και αύριο το πρωί
σε συζήτηση με τη  
Ρ. Δούρου

Ανοιχτός σε ένα πολιτικό ντιμπέιτ με την Ρένα
Δούρου για την περιφέρεια Αττικής εμφανίστη-
κε ο Γιάννης Σγουρός μιλώντας σε τηλεοπτικό

σταθμό .
Ο περιφερειάρχης Αττικής τόνισε ότι ο προεκλογικός

αγώνας για την περιφέρεια πρέπει να διεξαχθεί με
αυτοδιοικητικά κριτήρια και όχι με το δίλλημα μνημόνιο-
αντιμνημόνιο λέγοντας χαρακτηριστικά, «και αύριο το
πρωί (ντιμπέιτ με την Ρένα Δούρου) αλλά το πεδίο της
συζήτησης να είναι αυτοδιοικητικό».

Παράλληλα, χαρακτήρισε άδικη την επίθεση που
δέχεται από την υποψήφια του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και τον
Γιώργο Κουμουτσάκο καθώς, όπως είπε χαρακτηριστι-
κά, δεν υπάρχουν επιχειρήματα για να αντικρούσουν 

το έργο που έχει γίνει ενώ σημείωσε πως απολαμβά-
νει της στήριξης των δημάρχων της Αττικής εξαιτίας της
πολύ καλής και ουσιαστικής συνεργασίας την οποία
έχει μαζί τους.

Τέλος, ο κ. Σγουρός ξεκαθάρισε πως είναι ένας πολι-
τικοποιημένος και όχι κομματικοποιημένος υποψήφιος,
όπως αποδεικνύει η πορεία του τα τελευταία 30 χρό-
νια.

«Πάσχω από αχρωματοψία, αλλά δεν είμαι ούτε ψάρι
ούτε φυτό», είπε χαρακτηριστικά.
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ΗΗ  ααννάάδδεειι ξξηη
ττοουυ  
ΡΡωωμμααϊϊκκοούύ
ΥΥδδρρααγγωωγγεείίοουυ
Στην επόμενη
συνεδρίαση της
Οικονομικής 
Επιτροπής δήμου
Ελευσίνας

Την    Τρίτη 22 Απριλίου
2014 και ώρα 10:00 π.μ.
στο Δημοτικό Κατάστημα
Ελευσίνας, πρόκειται να
συνεδριάσει η Οικονομική
Επιτροπή του δήμου, προ-
κειμένου ως αρμόδια Επι-
τροπή να  αποφασίσει για
τα παρακάτω θέματα της
ημερήσιας διάταξης:   

Διάθεση πίστωσης
ποσού 20.000,00 € για
πληρωμή λογαριασμού,
για την διαμόρφωση κοινό-
χρηστου χώρου και ανάδει-
ξη Ρωμαϊκού Υδραγωγείου
στο Ο.Τ. 291 (Σ).  

Διάθεση πίστωσης
ποσού 30.000,00 € για
πληρωμή λογαριασμού,
για Κινηματογράφηση -
Πολεοδόμηση – Πράξη
Εφαρμογής περιοχής χον-
δρεμπορίου Δήμου Ελευσί-
νας (Σ).

Κατακύρωση ή μη αποτε-
λέσματος ανοιχτού μειοδο-
τικού διαγωνισμού για την
« Προμήθεια Ασφαλτικών
για το έργο Αυτεπιστασίας
‘’Συντήρηση Οδών ‘’» 

Το εορταστικό ωράριο 
των καταστημάτων

Μέχρι το μεσημέρι του Μ. Σαββάτου θα είναι ανοιχτά  τα
εμπορικά καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ, ενώ σήμερα
Μεγάλη Παρασκευή θα ανοίξουν στις 13:00.

Στην Αθήνα το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων έχει
ως εξής:

Μ. Παρασκευή 18 Απριλίου: 13:00 - 19:00
Μ. Σάββατο 19 Απριλίου: 09:00 - 15:00
Την Κυριακή του Πάσχα και τη Δευτέρα του Πάσχα, τα

καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά.
Τα σούπερ μάρκετ, τα εμπορικά καταστήματα και οι επι-

χειρήσεις, που είναι μέλη του Συνδέσμου Επιχειρήσεων
Λιανικής Πώλησης Ελλάδας, θα λειτουργήσουν τις επόμε-
νες ημέρες ως εξής:

Μ. Παρασκευή 18 Απριλίου: 13:00 - 21:00

Μ. Σάββατο 19 Απριλίου: 09:00 - 20:00
Την Κυριακή του Πάσχα και τη Δευτέρα του Πάσχα τα

καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά.

Αυτόφωρο στους εργαζόμενους που θα πάνε 
νωρίτερα από τη 13.00 σήμερα στη δουλειά!

Με αυτόφωρο απειλούνται όσοι εργαζόμενοι εμπορικών
καταστημάτων και σούπερ μάρκετ βρεθούν σήμερα Παρα-
σκευή, εντός της επιχείρησης όπου εργάζονται πριν από τη
μία το μεσημέρι.

Σύμφωνα με εγκύκλιο που απεστάλη χθες στα καταστή-
ματα όσοι εργαζόμενοι πάνε στη δουλειά τους πριν τη μία
το μεσημέρι, οπότε και ανοίγουν τα μαγαζιά, θα οδηγηθούν
στη Δικαιοσύνη για να δικαστούν με τη διαδικασία του αυτο-
φώρου, όπως αναφέρει η στήλη «Στίγμα» των «Νέων». 

Να σημειωθεί ότι αύριο, Μεγάλη Παρασκευή, τόσο τα
εμπορικά καταστήματα, όσο και τα σούπερ μάρκετ θα ανοί-
ξουν στη 1 το μεσημέρι και θα κλείσουν στις 7 το απόγευ-
μα.

ΜΕ ΤΟ ΣΤΑΓΟΝΟΜΕΤΡΟ...
Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ 
Με το ποσό των 18.400.000 ευρώ καλούνται φέτος οι δήμοι και οι

σύνδεσμοί τους  να καλύψουν τις ανάγκες για την πρόληψη και αντι-
μετώπιση των δασικών πυρκαγιών.

Αρκετοί Δημ́οι  θα πρέπει  να καλύψουν τις ανάγκες πυροπροστα-
σίας με πενιχρά ποσά .

Οι ενέργειες  που μπορουν́ να χρηματοδοτησ́ουν μέσω των κον-
δυλίων αυτών είναι : α) καθαρισμος́ βλασ́τησης για τη μειώση του
κινδυν́ου στα περιαστικα ́δασ́η, αλ́ση κλπ, β) καθαρισμος́ - ελ́εγχος
χωματερων́, γ) ενισ́χυση εθελοντικων́ δρασ́εων σε επιπ́εδο ΟΤΑ Α’
βαθμου,́ δ) θεμ́ατα εξοπλισμου ́ (π.χ. βυτιοφορ́α, γεννητ́ριες,
ασυρ́ματοι κλπ) και ε) λειτουργικα ́ εξ́οδα (υπερωριές μη μον́ιμου
προσωπικου,́ καυσ́ιμα).

Με 292.000 θα πρέπει να καλύψουν τις ανάγκες πυροπροστα-
σίας οι δήμοι του Θριασίου Πεδίου 

H ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΣΑΤΑ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
2014 ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 27.000
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 36.400
ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 101.600
ΜΕΓΑΡΕΩΝ 50.800
ΦΥΛΗΣ 76.200
Συν́ολο - ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 292.000
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ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑ ΤΙΣ ΑΓΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Ένωση Γονέων Μαθητών 
Δ. Ελευσίνας 

Ευχόμαστε ολόψυχα  
Καλή Ανάσταση 
και Καλό Πάσχα,

με υγεία και οικογενειακή
γαλήνη

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΘΡΙΑΣΙΟ
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Υποδεχόμαστε τη μεγάλη γιορτή της Χριστιανοσύνης με 
αλληλεγγύη και προσφορά. Κρατάμε ζωντανό το φως της

ελπίδας, καταβάλλοντας προσπάθεια για καλύτερες μέρες.

Ο υποψήφιος δήμαρχος 
Ελευσίνας - Μαγούλας 

Βασίλης Τόλης 
και οι υποψήφιοι δημοτικοί 
και τοπικοί σύμβουλοι του 

συνδυασμού ‘’ΠΡΩΤΗ ΠΟΛΗ’’
σας εύχονται 

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ 
ΚΑΙ ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ! 

ΕΥΧΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ  ΔΗΜΟΥ 

H μεγάλη γιορτή του Πάσχα φέρνει μαζί της το λαμπροφόρο
μήνυμα της Αναστάσεως, της ανανέωσης και της ελπίδας για ένα
καλύτερο αύριο. Αυτό που πραγματικά αξίζει στον καθένα μας. 
Η Εβδομάδα των Παθών με τον ύψιστο συμβολισμό της θυσίας

από αγάπη για τον συνάνθρωπο, αποτελεί μια ευκαιρία περι-
συλλογής για όλους μας,  μια ευκαιρία να αναλογιστούμε την
πορεία, τις αξίες και τους στόχους μας.

Εύχομαι σε όλους το θαύμα της 
Αναστάσεως να γεμίσεις τις ψυχές

μας με δύναμη, αισιοδοξία και αγάπη. 
Καλό Πάσχα και καλή Ανάσταση!

Ο υποψήφιος Δήμαρχος Γιάννης Ηλίας 
και ο δημοτικός συνδυασμός 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ , 
σας εύχονται ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ.

Το Άγιο Φως της Αναστάσεως 
να είναι ο άσβεστος φάρος της ελπίδας 
και της δημιουργικότητας για το παρόν 

και το μέλλον του τόπου μας . 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΑΝΔΡΑΣ -
ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΙΚΟΣ
ΕΥΧΕΤΑΙ ΣΕ

ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ
ΔΗΜΟΤΕΣ

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΙ ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ 

Το φως της Αναστάσεως ας
γεμίσει τις καρδιές και τις

ζωές όλων μας!
Τις θερμότερες ευχές μου 

για Καλό Πάσχα 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ   

Τις θερμότερες
ευχές μου 

για Καλό Πάσχα
& Καλή Ανάσταση 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ   
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΔΗΜΑΡ

ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΜΑ-ΠΑΤΕΛΑΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΜΑ-ΠΑΤΕΛΑ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ Α.Π.Σ.

ΙΚΑΡΟΣ ΝΕΟΚΤΙΣΤΩΝ 
ΣΑΣ ΕΥΧΕΤΑΙ 
ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ

ΚΑΙ ΚΑΛΗ 
ΑΝΑΣΤΑΣΗ 

Καλή Ανάσταση σε όλους
 με ελπίδα και θέληση 
για ένα καλύτερο αύριο 

Μελέτης Μπουραντάς 
Αντιδήμαρχος Ασπροπύργου 



8 - ΘΡΙΑΣΙΟ Μ. Παρασκευή 18 Απριλίου 2014

Με 357 νέα οχήματα
ενισχύεται το 
Πυροσβεστικό Σώμα  

Στο 91,18% η απορροφητικότητα
του ΕΣΠΑ

Σε σημαντική αναβάθμιση του στόλου των πυρο-
σβεστικών οχημάτων  προχωρά το Υπουργείο
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, με

την αξιοποίηση κονδυλίων του ΕΣΠΑ, στο πλαίσιο  της
συνολικής αναβάθμισης των επιχειρησιακών δυνατοτή-
των και εξοπλισμού της Ελληνικής Αστυνομίας και του
Πυροσβεστικού Σώματος και της ριζικής αναδιάρθρω-
σης των Φορέων του. 

Για το σκοπό αυτό είχαν ενταχθεί στην τρέχουσα προ-
γραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2007-2013, 20 έργα προ-
μηθειών πυροσβεστικών οχημάτων συνολικής αξίας
57,5 εκ. €, μέσω των οποίων θα ενισχυθεί ο στόλος με
την απόκτηση 357 νέων οχημάτων. 

Από τα έργα αυτά, το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη υλοποιεί 18 διαγωνισμούς
προμηθειών εξοπλισμού για το Π.Σ. ύψους 45,2 εκ.
ευρώ, εκ των οποίων τα 38,3 εκ. € αφορούν αποκλει-
στικά προμήθεια σύγχρονων πυροσβεστικών οχημά-
των, τα οποία και θα αντικαταστήσουν πεπαλαιωμένα
οχήματα σε όλη τη χώρα.

Έως σήμερα έχει συμβασιοποιηθεί το 91,18%, που
αφορά ποσό  34,9 εκ. € για την προμήθεια 252 οχημά-
των ενώ έως τέλος Ιουλίου 2014 θα ολοκληρωθούν οι
διαγωνιστικές διαδικασίες και για τις υπόλοιπες προ-
μήθειες.

Σημειώνεται ότι ανάμεσα στα νέα οχήματα που θα
αποκτηθούν υπάρχουν τύποι που για πρώτη φορά
εντάσσονται στο στόλο του Π.Σ, όπως ειδικά οχήματα
σηράγγων για την προστασία των πολιτών που οδη-
γούν στους αυτοκινητοδρόμους.  

Επίσης, στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστι-
κότητας (Γενική Γραμματεία Εμπορίου) εκκρεμεί η υλο-
ποίηση δύο διαγωνισμών,  ύψους 12,3 εκ € για την
προμήθεια 92 οχημάτων. 

Σε μια απαιτητική αλλά  πανέμορφη διαδρομή 
πραγματοποιήθηκαν τα 4α ΔΕΡΒΕΝΕΙΑ 2014 
στα Βίλια Αττικής  και την Οινόη

Με τη συμμέτοχη περίπου 180 αθλητών

Σε μια απαιτητική αλλά
και πανέμορφη διαδρο-
μή πραγματοποιήθηκαν
τα 4α ΔΕΡΒΕΝΕΙΑ 2014
στα Βίλια Αττικής  και
την Οινόη, με τη συμμέ-
τοχη περίπου 180 αθλη-
τών, μικρών και μεγά-
λων και στους 2 αγώ-
νες!

Υπό την αιγίδα του
Δήμου Μάνδρας –
Ειδυλλίας, οι δρομείς
έτρεξαν στη μνήμη του
μεγάλου Βιλιώτη αθλητή Δημήτρη Δερβένη Βαλκανιονίκη και έξι φορές πρωταθλητή Ελλάδας στο αγώ-
νισμα του Μαραθωνίου δρόμου την δεκαετία 1950-1961. 

Ο αγώνας  των 11.500μ ξεκίνησε από την Οινόη στις 10.00 το πρωί με τερματισμό τα Βίλια και οι
δρομείς έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό. 

Η εκκίνηση  των
2.200μ πραγματο-
ποιήθηκε στα Βίλια
στις 11:30, όπου
μπορούσαν να
συμμετάσχουν
άτομα, όλων των
ηλικιών.

Επιπλέον, βρα-
βεύτηκαν με κύπελ-
λο ο πρώτος μαθη-
τής και πρώτη
μαθήτρια από κάθε
τάξη δημοτικών
σχολείων καθώς και
οι τρείς πρώτοι

–αθλητές και αθλήτριες με κύπελλα όπως και οι ηλικιακά μικρότεροι –μεγαλύτεροι αθλητές-τριες. Επι-
πλέον, όλοι όσοι  τερμάτισαν, έλαβαν επίσης αναμνηστικά μετάλλια.

Τιμητικές  διακρίσεις είχαν ο πρώτος Βιλιώτης - Βιλιώτισσα και οι δρομείς με ειδικές ικανότητες.  
Όλοι οι δρομείς, είχαν την τιμή να τρέξουν στα χνάρια του μεγάλου Έλληνα Μαραθωνοδρόμου και να

απολαύσουν την πανέμορφη διαδρομή στους πρόποδες του όρους Πάστρα και του μυθικού Κιθαιρώ-
να.Μετά το τέλος της διαδρομής, όλοι ανανέωσαν το ραντεβού τους για τα επόμενα Δερβένεια που
αποτελούν πια, θεσμό για την περιοχή.
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Η18η Απριλίου έχει ορισθεί από την UNESCO
και το Διεθνές Συμβούλιο Μνημείων και Τοπο-
θεσιών ως Παγκόσμια Ημέρα Πολιτιστικής

Κληρονομιάς. Όσοι επισκέπτονται την Ελλάδα έρχονται
σε επαφή με ένα εντυπωσιακό μωσαϊκό που απαρτίζε-
ται από την ιστορική, πολιτιστική, καλλιτεχνική και λαο-
γραφική μας παράδοση. 

Η πολιτιστική μας κληρονομιά είναι η ταυτότητα και η
συνέχειά μας. Κείμενα, μουσεία, ιστορικοί χώροι, εκκλη-
σίες αλλά και φιλοσοφία, έθιμα, παραδόσεις, μύθοι και
ήχοι, που ταξιδεύουν στον χρόνο και παραδίδονται από
γενιά σε γενιά, συνθέτουν την υλική και άυλη πολιτιστική
μας κληρονομιά. 

Ιδιαίτερα, η Δυτική Αττική έχει την τύχη να είναι πλού-
σια σε πολιτιστική κληρονομιά και κυρίως να
διαθέτει πολλά σημαντικά μνημεία, που αποτελούν ανα-
πόσπαστο τμήμα της ιστορίας της. 

Η Αντιπεριφέρεια Δυτικής Αττικής αναγνωρίζοντας ότι
ο Πολιτισμός είναι ένας από τους πυλώνες στους οποί-
ους στηρίζεται η οικονομική ανάκαμψη, συνδράμει πρω-
τοβουλίες που ενισχύουν και προβάλλουν την πολιτιστι-
κή μας κληρονομιά, ενώ παράλληλα αναλαμβάνει δρά-
σεις για τη διάσωση και ανάδειξη των μνημείων που
αποτελούν σημείο αναφοράς για τους κατοίκους και
πόλο έλξης επισκεπτών για τις περιοχές στις οποίες
φιλοξενούνται.

Είναι δική μας ευθύνη
να συνειδητοποιήσουμε
την αναγκαιότητα για την
προστασία του πολιτισμι-
κού μας πλούτου. Να
περιφρουρήσουμε και να
διαφυλάξουμε στην
πορεία των χρόνων την
κληρονομιάς μας, η οποία αποτελεί στοιχείο εθνικής
υπερηφάνειας. 

Αυτό θα επιτευχθεί μόνο όταν κατανοήσουμε ότι ο
πολιτισμός είναι υπόθεση που μας αφορά όλους μαζί και
τον καθένα μας ξεχωριστά.

Στην δημιουργία επιχειρηματικής
λέσχης προχώρησε το Εμπορικό και
Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά 

Στην δημιουργία επιχειρηματικής λέσχης προχώρησε
το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά
(ΕΒΕΠ). Σκοπός της λέσχης, μεταξύ άλλων, είναι η
παροχή δυνατότητας στους επιχειρηματίες και ειδικότε-
ρα στους νέους, που δεν διαθέτουν ακόμα επαγγελμα-
τική στέγη, να πραγματοποιούν συναντήσεις, να υπο-
δέχονται ολιγομελείς εμπορικές αποστολές σε ένα
άνετο και λειτουργικό περιβάλλον.

«Το όνειρο του αείμνηστου πρόεδρου και μέντορά
μας, Γεώργιου Κασιμάτη για τη δημιουργία της Επιχει-
ρηματικής Λέσχης, έγινε πραγματικότητα» ανέφερε ο κ.
Κορκίδης.

Κατά την της τελετής παρουσίασης του εντευκτηρίου,
ο υπουργός Παιδείας, Κ. Αρβανιτόπουλος έκανε λόγο
για την αναγκαιότητα διασύνδεσης της εκπαίδευσης με
την αγορά εργασίας. 

Στόχος είναι, σύμφωνα με τον ίδιο, έως το 2020 του-
λάχιστον το 30% των νέων να έχει παρακολουθήσει το
Εθνικό Σχέδιο Μαθητείας.

Eπίσης, ο υπουργός Εργασίας, Ι. Βρούτσης, υποστή-
ριξε ότι «το 2014, είναι το έτος επιστροφής της οικονο-
μίας μας σε τροχιά υγιούς και βιώσιμης ανάπτυξης, 

αφού τα δίδυμα ελλείμματα στον προϋπολογισμό και
το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών έγιναν, πλέον,
δίδυμα πλεονάσματα».

Σημειώνεται ότι οι δαπάνες εξωραϊσμού, διαμόρφω-
σης και εξοπλισμού της Λέσχης καλύφθηκαν εξ ολοκλή-
ρου από χορηγίες- προσφορές μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου του ΕΒΕΠ και άλλων επιχειρηματιών και
έτσι δεν επιβαρύνθηκε ο επιμελητηριακός οικονομικός
προϋπολογισμός.

Επίσης, τον χώρο κοσμούν παλαιά γραφεία, προθή-
κες με δείγματα του Χρηματιστηρίου Εμπορευμάτων
Πειραιώς (ΧΕΠ), καθώς και αντικείμενα ιστορικών Πει-
ραϊκών επιχειρήσεων σημαντικής συλλεκτικής αξίας, τα
οποία οι ίδιες έσπευσαν να προσφέρουν.

ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΕΠ’ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Βυζαντινοί Ύμνοι Βυζαντινοί Ύμνοι 
από τη Χορωδία της Ιεράς

Μητρόπολης Αττικής
και Βοιωτίας 

Στην αίθουσα του κτήματος «ΔΕΚΑ» 
στην Γκορυτσά Ασπροπύργου

Υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως
Αττικής και Βοιωτίας παρουσιάστηκε
εκδήλωση με Βυζαντινούς Ύμνους  στην

αίθουσα του κτήματος «ΔΕΚΑ» στην Γκορυτσά
Ασπροπύργου.

Το παρόν έδωσαν, ο
Σεβασμιώτατος Ποιμενάρ-
χης, κ. Χρυσόστομος, οι
Θεοφιλέστατοι Επίσκοποι
Χριστιανουπόλεως, κ.
Γρηγόριος , Γαρδικίου,
κ.Κλήμης, ἱερεις  της
Μητροπόλεως, οι  Δήμαρ-
χοι Ασπροπύργου, κ.
Νικόλαος Μελετίου καὶ
Μάνδρας, κ. Γεώργιος
Δρίκος, η Αντιπεριφερει-
άρχης Δυτικής  Αττικής,

Σταυρούλα Δήμου ,  Αντιδήμαρχοι των Δήμων
Ασπροπύργου , Ελευσίνας  καὶ Μάνδρας, πολι-
τευτὲς καὶ πλήθος κόσμου.

Την εκδήλωση  παρουσίασε ο  Πρεσβύτερος π. 
Μιχαὴλ Κωνσταντινίδης, ενώ την απόδοση των 

βυζαντινών ύμνων ανέλαβε η Ορθόδοξη Εκκλη-
σιαστική Βυζαντινή Χορωδία του Εθνικού Ωδείου
Αθηνών υπό τη διεύθυνση του διευθυντή κ.
Μιχαὴλ Μακρή, οἱ ὁποίοι απέδωσαν  μὲ ξεχωριστὸ
τρόπο τοὺς ύμνους της Μεγάλης  Εβδομάδος. 

Η συγκίνηση και η χαρά ήταν φανερή στα μάτια
των ακροατών που άκουγαν στοργικά και με κατά-
νυξη τους ύμνους από την  άριστη παρουσίαση
της χορωδίας.

Στο  τέλος ο Ποιμενάρχης  μετέφερε το επίκαιρο
μήνυμα των ημερών τονίζοντας οτι το κέντρο της
πίστης μας είναι η  Ανάσταση του  Χριστού  μας και
ευχαρίστησε τους Θεοφιλέστατους Αρχιερείς, τοὺς
ιερείς και  όλους τους παριστάμενους , ιδιαιτέρως
την εκλεκτὴ Χορωδία,που  έδωσε χαρὰ σὲ όλους
με την άριστη απόδοση των ύμνων.
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3ο Elite Cup ρυθμικής γυμναστικής:
Πρώτος ο Όμιλος Φίλων
Αθλητισμού Μεγάρων

Ολοκληρώθηκε το 3ο Elite Cup – Διασυλλογικό
Πρωτάθλημα Ρυθμικής Γυμναστικής στο νέο κλει-
στό γυμναστήριο των Μεγάρων.
Πήραν μέρος 220 αθλήτριες 10 συλλόγων της
Αττικής ηλικιών από 5 έως 14 ετών.
Την διοργάνωση πραγματοποίησε ο ΑΓΟ Ποσει-
δών Περιστερίου.
Οι νεαρές γυμνάστριες έδωσαν τον καλύτερο
εαυτό τους και πρόσφεραν στους εκατοντάδες
θεατές εκπληκτικό θέαμα, κερδίζοντας πανάξια το
θερμό τους χειροκρότημα.
Η δουλειά που γίνεται στον Όμιλο Φίλων Αθλητι-
σμού στα Μέγαρα, φάνηκε με την πλούσια συγκο-
μιδή σε μετάλλια των αθλητριών του.
Συνολικά οι αθλήτριες του ΟΦΑΦΑ κατέκτησαν 24
χρυσά, 19 αργυρά και 9 χάλκινα μετάλλια.

Η τελική κατάταξη

ΟΦΑΦΑ
Ποσειδών Περιστερίου
ΣΦΙΓΑ
ΟΓ Ηρακλείου
Δράση Καλλιθέας
Ποσειδών Νέας Σμύρνης
Αθλοκίνηση
ΦΥΣΗ Ηλίου
ΑΣΟΧ
ΣΥΜΕΩΝΗ

15ο Πασχαλινό Τουρνουά:
Συμμετοχή 3 ομάδων από τις 
ακαδημίες του Βύζαντα Μεγάρων

Στο 15ο Πασχαλινό Τουρνουά Ποδοσφαίρου στο Σοφι-
κό Κορινθίας πήρε μέρος ο ερασιτέχνης Βύζας με τρεις
ομάδες των ακαδημιών του, Παίδων (1999-2000),
Παμπαίδων (2001-2002), Τζούνιορ (2003-204).

Συμμετείχαν συνολικά 18 ομάδες:
Η ομάδα των Παίδων, παίζοντας όμορφο ποδόσφαι-

ρο, έφτασε στον τελικό της διοργάνωσης, όπου αντιμε-
τώπισε τον Ολυμπιακό Χαλκίδας.  Το παιχνίδι έληξε
ισόπαλο 1-1, και στην διαδικασία των πέναλτι ηττήθηκε
4-2, χάνοντας την ευκαιρία να σηκώσει το τρόπαιο. Στα
προκριματικά πέτυχε δυο νίκες, με τον Άλιμο 5-0  και
τον Πανηλειακό και μια ήττα  από τους Ίωνες Π. Φαλή-
ρου 1-0.

Στην αποστολή συμμετείχαν : Μήτσος Ν., Μαυρονά-
σος, Χριστόπουλος, Λουκάς, Μήτσος Α, Βαρελάς,
Μάσσι, Δρομπόνης, Μουσκάι, Καλαϊτζής, Λάμψας,
Πανταζής, Κρυάδας, Βασίλαινας.

***Η ομάδα των Παμπαίδων αγωνίστηκε με περίσσιο
πάθος, προσφέροντας θέαμα υψηλού επιπέδου κερδί-
ζοντας στον μικρό τελικό (σκορ αγώνα 1-1), στην διαδι-
κασία των πέναλτι (4-2) , την ομάδα Ίωνες Π. Φαλήρου,
κατακτώντας την τρίτη θέση στην γενική κατάταξη σε

σύνολο δεκατριών ομάδων. 
Στα προκριματικά πέτυχε τρεις νίκες, με τον Πανιώνιο,

Αία Ευρώτα και Κόρινθο, 1-0, 2-1 και 3-0 αντίστοιχα. 
Στον ημιτελικό έχασε από την ομάδα του Πανηλειακο

σε ένα δύσκολο, σκληρό και  φανατισμένο παιχνίδι.
Στην αποστολή συμμετείχαν : Γκοσδής, Μήτσος Δ,

Στεφάι, Βαλτάς, Μπούρης, Δρυμούσης Χ, Κουτσουβά-
νος, Γεωργίου, Κασιμάτης, Κουφής Ι. Παπακωνσταντί-
νου, Φρυγανάς, Κουφής Δ, Καστάνης, Δρυμούσης Δ,
Μήτσος Α, Τσακίρης, Μήτσος Α, Κοντούρης.΄

Στην αποστολή συμμετείχε για πρώτη φορά, και η
ομάδα JUNIOR (2003-2004), η οποία κέρδισε με την
μαχητικότητα της το χειροκρότημα όλων.

Απέσπασε δυο ισοπαλίες, με την ομάδα του Αλίμου
και του Α.Ο. Υμηττού, 0-0 και 1-1 αντίστοιχα. Γνώρισε
την ήττα από την ομάδα του Πανηλειακού και της SOC-
CER Ελευσίνας με 1-0 και 3-1 αντίστοιχα.

Στην αποστολή συμμετείχαν :Γάσπαρης, Πανταζό-
πουλος, Γκίνης, Φετζουλαι, Δέδες, Νερατζής, Κουφής,
Δρυμούσης Π, Κουνελάκης, Χριστόπουλος, Σταμέλος,
Μήλεσης, Δημητρά , Δρυμούσης Ι.

Το τουρνουά κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον των
φιλάθλων και τις τέσσερες ημέρες της διάρκειας του,
καθώς έγιναν εξαιρετικά παιχνίδια  από τους μικρούς
ποδοσφαιριστές, που έλαβαν μέρος σ’ αυτό. Όλες οι
ομάδες αγωνίστηκαν με πάθος προσφέροντας θέαμα
και γκολ,  αποζημιώνοντας όλους τους θεατές και κέρ-
δισαν πανάξια το χειροκρότημα όλων.

Μάγεψαν οι ακαδημίες του
Πανελευσινιακού στην Χαλκίδα

Οι ακαδημίες του Πανελευσινιακού 1999-2000 και
2001-2002 συμμετείχαν στο 9ο πανελλήνιο  τουρνουά
ΕΛ.Κ.Ε.Α.Π  που διοργανώθηκε στην Χαλκίδα.

Υπεύθυνος ακαδημιών είναι ο Άγγελος Νικολόπου-
λος και προπονητής ο Μιχάλης Κατσάφαρος.

Συμμετείχαν πολλές ομάδες όπως ο Πανιώνιος, η
Καλλιθέα, η Λάρισα, ο Ολυμπιακός Χαλκίδας, ο ΑΟ
Χαλκίδας, η Θήβα, ο Ηρακλής Περιστερίου, η Αγία
Παρασκευή, Πελοπίδας, Λεωνίδας Σπάρτης, Αναγέν-
νηση Ευρίπου, Α.Σ Ερμήλιος  και άλλες.

Η αποστολή των ακαδημιών παρέμεινε σε ξενοδο-
χείο τεσσάρων αστέρων με πλήρες γεύμα (πρωινό-
μεσημεριανό-βραδινό).

Τα αποτελέσματα: 
Πανελευσινιακός- Ωριον football academy 6-1 
Πελοπίδας Θηβών-Πανελευσινιακός- 2-2 
Πανελευσινιακός- Σπάρτη1-1
Πανελευσινιακός- Πανιώνιος 1-1 (3-2) πέναλτι. 
ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΝΟΜΕΣ
Δόθηκε κύπελλο ήθους. Κύπελλο σε όλες τις νική-

τριες ομάδες. Μετάλλια σε όλους τους αθλητές των
πρώτων ομάδων κάθε κατηγορίας.  Δωρεάν εργομε-
τρική αξιολόγηση στους πρώτους σκόρερ και καλύτε-
ρους τερματοφύλακες. Αναμνηστικό μπλουζάκι και
δίπλωμα συμμετοχής σε όλους τους αθλητές.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΡΙΒΑΣ: 
"Mετά από τέσσερα χρόνια 
προσπάθειας ήρθε η ώρα ο 

Μανδραϊκός να ανέβει στην Γ'Εθνική''

O Γιάννης Γρίβας προπονητής του Μανδραϊκού που εξα-
σφάλισε και μαθηματικά την άνοδο  στην Γ΄ Εθνική ανδρών
σαν πρωταθλήτρια ομάδα της Α΄ ΕΣΚΑΝΑ μίλησε και είπε τα
εξής:

«Mετά από τέσσερα χρόνια προσπάθειας ήρθε η ώρα ο
Μανδραϊκός να ανέβει στις εθνικές κατηγορίες. Ένα στόχο
που είχαμε βάλει με τον πρόεδρο (Μελέτη Παπανικολάου )
από τότε που ασχοληθήκαμε με την ομάδα. 

Τέσσερα χρόνια με χαρές και λύπες και το Μανδραϊκό να
πρωταγωνιστεί στην Α’ ΕΣΚΑΝΑ. Δύο χρονιές η ομάδα έφτα-
σε πολύ κοντά στην άνοδο αλλά στις λεπτομέρειες δεν τα
καταφέρναμε, πράγμα που έγινε φέτος. Σε αυτό το διάστημα
η ομάδα κατάφερε να συμμετάσχει σε δυο συνεχόμενα final-
four κυπέλλου. Σαν παίκτης από το 1989 σε αυτή την ομάδα
μπορώ να έχω σφαιρική άποψη. Σίγουρα η τελευταία τετραε-
τία είναι η πιο επιτυχημένη στην ιστορία του συλλόγου. Αυτό
οφείλεται στην επαγγελματική δουλειά που γίνεται στην
ομάδα από όλους όσους ασχολούνται με αυτήν. Το σημαντι-
κότερο για μένα είναι το πολύ δεμένο τρίπτυχο ΔΙΟΙΚΗΣΗ-
ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ-ΠΑΙKΤΕΣ. 

Έχουμε κατορθώσει αυτά τα 3 αυτά κομμάτια να είναι πολύ
δεμένα μεταξύ τους και η ομάδα συγχρόνως να είναι και οικο-
γένεια .Καλώς εχόντων των πραγμάτων πάνω σε αυτό το
πλάνο που έχουμε χτίσει θα συνεχίσει να πορεύεται η ομάδα
και νομίζω πως έχει ότι χρειάζεται για να δώσει ακόμα μεγα-
λύτερες χαρές στους φιλάθλους της στο μέλλον. Η διοίκηση
και εγώ δεν σταματάμε να θέλουμε το παραπάνω και νομίζω
πως είμαστε ικανοί να το πραγματοποιήσουμε. Ανήκουμε σε
ένα σύλλογο με 200 αθλητές και  φέτος είχαμε σπουδαία επι-
τεύγματα πέραν  της ανόδου των ανδρών . Καταφέραμε να
προαχθούν το παιδικό στην Α’ κατηγορία ,το εφηβικό στη Β’
κατηγορία και οι παμπαίδες  να προκριθούν στην τελική
φάση.

Αυτό αποδεικνύει ότι η δουλειά που γίνεται δεν είναι επι-
φανειακή αλλά σε βάθος , με αποτέλεσμα η ομάδα τα τελευ-
ταία χρόνια να έχει παραχωρήσει αθλητές σε ομάδες μεγαλύ-
τερων κατηγοριών. Θέλω να ευχαριστήσω τον συνεργάτη
μου coach Βασίλη Μαρίνο,  τους παίκτες μου που με ανέχτη-
καν όλη τη χρονιά και δούλεψαν με το παραπάνω και τέλος
τον πρόεδρο ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ  και τη νέα διοίκη-
ση της ομάδας η οποία κατάφερε φέτος μετά από πολλά
χρόνια να φέρει λύσεις και ηρεμία στην ομάδα ώστε
αυτή να καταφέρει τους στόχους της.»

Η 4η αγωνιστική 
των play off

Η Football League ανακοίνωσε το πρό-
γραμμα της 4ης αγωνιστικής των play off.
Δύο αναμετρήσεις της 4ης αγωνιστικής των

play off θα διεξαχθούν στις 15.30 και οι υπό-
λοιπες στις 18.00. Αναλυτικά:
Τετάρτη 23 Απριλίου
Ηρακλής - Αιγινιακός (15:30 OTE TV)
Κέρκυρα - Φωστήρας (15:30 OTE TV)
Νίκη Βόλου - ΑΟ Χανιά (18:00 OTE TV)
Ηρακλής Ψαχνών - Ολυμπιακός Βόλου

(18:00 OTE TV)
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Ό
πως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος οι
έλεγχοι στην αγορά των τροφίμων
έχουν ενταθεί, ωστόσο και εμείς -ως
καταναλωτές- δεν πρέπει να εφησυ-

χάσουμε, αλλά να συμβάλλουμε στον εντοπι-
σμό των κακής ποιότητας τροφίμων.

Τα αμνοερίφια που καταναλώνονται την Κυριακή του
Πάσχα είναι εγχώριας παραγωγής (φέρουν τη χαρακτη-
ριστική σφραγίδα μπλε χρώματος) ή εισαγωγής (σφρα-
γίδα πράσινου χρώματος), τα οποία εισάγονται από
χώρες που αποδεδειγμένα δεν έχουν παρουσιάσει
πρόβλημα αφθώδους πυρετού. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει λάβει μέτρα για την προ-
στασία των καταναλωτών, αλλά και των αμνοεριφίων
που διακινούνται. Τα μέτρα αυτά αφορούν την απαγό-
ρευση της κατανάλωσης όχι του κρέατος, αλλά ορισμέ-
νων μόνο τμημάτων των σφαγίων.

Επομένως, πρέπει να γνωρίζετε ότι για τα ηλικίας
κάτω των 12 μηνών νωπά αιγοπρόβατα που διατίθε-
νται στην ελληνική αγορά, απαγορεύεται η κατανάλωση
της σπλήνας, η οποία πρέπει να έχει αφαιρεθεί στο
σφαγείο και όχι να πωλείται μαζί με τη συκωταριά. Αν
και επιτρέπεται η πώληση των υπόλοιπων τμημάτων
των σπλάχνων, θα πρέπει να προσέχετε ιδιαίτερα την
ποιότητα των εντέρων και των πνευμόνων.

Στις συσκευασμένες συκωταριές πρέπει να αναζητείτε
πάντα τη σφραγίδα καταλληλότητας, όπου αναγράφεται
η προέλευσή τους από εγκεκριμένη εγκατάσταση. Το
ίδιο ισχύει και για τα συσκευασμένα κεφαλάκια.

Επομένως, για μια ασφαλή αγορά κρεατικών, καλό θα
ήταν να προτιμήσετε και φέτος σταθερά και επώνυμα
σημεία πώλησης.

Χρήσιμες συμβουλές για την ασφαλή αγορά αμνο-
εριφίων και πουλερικών

Προσοχή στην υγιεινή του καταστήματος. Είναι σημα-
ντικό το νωπό κρέας να μην είναι εκτιθέμενο στα γνω-
στά τσιγκέλια.

Τα αρνάκια γάλακτος πρέπει να έχουν ροζ χρώμα, τα
κόκαλά τους να είναι λεπτά και το λίπος άσπρου χρώ-
ματος.

Το κατσικάκι γάλακτος να έχει σκούρο και σφικτό
κρέας, καθώς και λιγότερο λίπος συγκριτικά με του
αρνιού.

Το φρέσκο αρνί έχει μυρωδιά ευχάριστη και η σάρκα
του πρέπει να είναι σφιχτή και ελαφρώς υγρή. Το
χρώμα του πρέπει να είναι ζωηρό. Όταν έχει θαμπό
χρώμα και σκληρό κρέας με εκχυμώσεις, πιθανόν το
ζώο ήταν άρρωστο.

Το λίπος του αρνιού είναι διπλάσιο από αυτό του
μοσχαριού και επομένως πλούσιο σε χοληστερόλη. Γι'
αυτόν το λόγο, καλό είναι να καταναλώνεται με μέτρο.
Αντιθέτως, το κρέας του είναι πηγή βιταμινών (Β6 και
Β12), απαραίτητων για το νευρικό σύστημα και το
δέρμα. Το συκώτι και οι νεφροί περιέχουν βιταμίνη Α.

Η έλλειψη σφραγίδας στα προς πώληση κρέατα πρέ-
πει να κάνει τους καταναλωτές επιφυλακτικούς. Για όλα
τα σφάγια εγχώριας παραγωγής, η σφραγίδα καταλλη-
λότητας είναι χρώματος «τυρκουάζ» («λαμπρό κυα-
νούν», χρωστική Ε 133) και έχει σχήμα ωοειδές ή
στρογγυλό, όπου αναγράφεται ο αριθμός έγκρισης του
σφαγείου. 

Σε σφραγίδα ορθογώνιου παραλληλόγραμμου θα
πρέπει να αναγράφεται η χώρα προέλευσης, «ELLAS»
ή «ΕL».

Για τα σφάγια που προέρχονται από κοινοτικές
χώρες, η σφραγίδα καταλληλότητας είναι χρώματος
«τυρκουάζ» («λαμπρό κυανούν», χρωστική Ε 133) ή
«ερυθρό» («ερυθρό Allura», χρωστική Ε 129) και έχει
σχήμα ωοειδές ή στρογγυλό, όπου αναγράφεται ο αριθ-
μός έγκρισης του σφαγείου. Σε σφραγίδα ορθογώνιου
παραλληλόγραμμου θα πρέπει να αναγράφονται τα
αρχικά του ονόματος της κοινοτικής χώρας προέλευ-
σης. Τα σφάγια εισαγωγής από τρίτες χώρες, ελληνικής
ή όχι σφαγής, φέρουν υποχρεωτικά όλες τις σφραγίδες
σε χρώμα «καστανό» (χρωστική Ε 155), δηλαδή τη
σφραγίδα καταλληλότητας (ωοειδή ή στρογγυλή) και
σφραγίδα ορθογώνιου παραλληλόγραμμου στο εσωτε-
ρικό της οποίας αναγράφεται το όνομα της τρίτης
χώρας.

Να αποφεύγεται η αγορά αμνοεριφίων που σφάχτη-
καν σε υπαίθριους χώρους.

Ο κιμάς πρέπει να κόβεται παρουσία του πελάτη,
εκτός από τον συσκευασμένο σε πακέτο, όπου όμως
πρέπει να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης και το
όνομα του παρασκευαστηρίου.

Τα έντερα θα πρέπει να είναι πλυμένα και καθαρισμέ-
να, χωρίς δυσάρεστες μυρωδιές.

Συκώτι, νεφροί, μυαλά να τρώγονται φρέσκα (εντός
μιας, δύο ημερών).

Το κατεψυγμένο κρέας να συντηρείται σε θερμοκρασία
-18 βαθμών Κελσίου.

Τα πουλερικά πρέπει να είναι επώνυμα, καλοσχημα-
τισμένα, το δέρμα τους να μην έχει σχισμές, μώλωπες
και αιματώματα. Τα τεμαχισμένα πωλούνται συσκευα-
σμένα με ενδείξεις εργαστηρίου. Τα κατεψυγμένα έχουν
τη σφραγίδα της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας, την επωνυ-
μία της επιχείρησης και την ημερομηνία λήξης.

Εξίσου σημαντικό είναι και όσα θα συνοδεύσουν τον
οβελία έχουν επιλεγεί με τη δέουσα προσοχή. Στα
τυροκομικά πρέπει να αναγράφεται στη συσκευασία η
ημερομηνία παραγωγής, ενώ θα πρέπει να έχουν ευχά-
ριστη οσμή και γεύση. 

Τα αλλαντικά να έχουν καθαρό, στεγνό και γυαλιστερό
περίβλημα. Η οσμή και η γεύση να είναι ευχάριστες και
φυσικά να μην υπάρχει αλλαγή στο χρώμα. Στα σοκο-
λατένια αβγά χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, ώστε η
σοκολάτα να μην έχει αλλοιωθεί.

Ιδιαίτερη βαρύτητα πρέπει να δοθεί στην κατάλληλη
θερμοκρασία συντήρησής τους, επειδή πρόκειται για
προϊόντα ευπαθή.

Τέλος, αυξημένη προσοχή χρειάζεται και στα οινο-
πνευματώδη ποτά. Η κατανάλωσή τους δεν πρέπει να
γίνεται ποτέ με άδειο στομάχι και πρέπει να αποφεύγε-
ται η μείξη τους.

Τρόποι περιορισμού των κινδύνων από μολύν-
σεις και τοξικότητα

Αφού γίνει η σωστή επιλογή των τροφίμων, καλό είναι
να γίνεται σωστός καθαρισμός και απολύμανση του
πάγκου της κουζίνας. Μην τοποθετείτε σε ντουλάπια ή
στο ψυγείο καρτέλες αβγών, ώστε να περιοριστεί ο κίν-
δυνος μόλυνσης από σαλμονέλα που πιθανόν μεταφέ-
ρουν. Τα κρεατικά, λαχανικά και φρούτα πρέπει να πλέ-
νονται καλά πριν μαγειρευτούν ή καταναλωθούν.

Ναι στο αλκοόλ, αλλά με μέτρο
Την Κυριακή του Πάσχα σίγουρα όλοι θα πιούμε ένα

ποτηράκι. 
Προσοχή όμως γιατί το αλκοόλ όχι μόνο προσφέρει

'κενές' θερμίδες με την έννοια ότι δε συνοδεύονται από
θρεπτικά στοιχεία, επιπλέον αυξάνει την όρεξη και μει-
ώνει τις αντιστάσεις μας με αποτέλεσμα να τρώμε
παραπάνω.

Αν λοιπόν πιείτε, προτιμήστε κρασί ή μπύρα που
περιέχουν λιγότερο οινόπνευμα ή εναλλακτικά συνδυά-
στε το ποτό σας με σόδα ή αναψυκτικό με λίγες θερμί-
δες και κάντε το να διαρκέσει περισσότερο.

Ένα τρυκ για να αποφύγετε την υπερβολική κατανά-
λωση αλκοόλ είναι να καταναλώνετε συγχρόνως νερό. 

Έτσι θα μετριάσετε την πρόσληψη και συγχρόνως θα
αποφύγετε την αφυδάτωση που επιφέρει το οινόπνευ-
μα.

Αν παίρνετε φάρμακα συμβουλευτείτε το γιατρό σας
και διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες γιατί υπάρχει περί-
πτωση να αλληλεπιδρούν με το οινόπνευμα.

Ποτέ μην πίνετε με άδειο στομάχι και ποτέ μην οδη-
γείτε έχοντας πιει.

Συμβουλές για ευπαθείς καλοφαγάδες!

Μην αφήσετε τη χαλαρότητα των ημερών να χαλάσει
το πρόγραμμα της φαρμακευτικής σας θεραπείας. Αν
δεν παίρνετε τα φάρμακα σας όπως σας συνέστησε ο
γιατρός σας, είναι σα να μην τα παίρνετε καθόλου,
αφού για να έχουν αποτέλεσμα, χρειάζεται να υπάρ-
χουν σε σταθερά επίπεδα στον οργανισμό.

Αν παίρνετε διουρητικά προσέξτε την υπερβολική
κατανάλωση αλκοόλ, το οποίο έχει επίσης διουρητική
δράση και ο συνδυασμός τους μπορεί να επιφέρει υπο-
τασική κρίση.

Αν υποφέρετε από γαστρίτιδα ή έλκος πρέπει να
δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στο πασχαλινό τραπέζι,
γιατί υπάρχει από τον κόσμο μια τάση υπερβολής στη
χρήση καρυκευμάτων και στην παρασκευή βαριών και
λιπαρών φαγητών που κυριολεκτικά δοκιμάζουν το στο-
μάχι μας. 

Μην ντραπείτε να ενημερώσετε τους οικοδεσπότες για
να συμπεριλάβουν στο μενού και κάτι πιο ελαφρύ για
εσάς. Το αλκοόλ εξάλλου είναι γνωστό ότι είναι επιβα-
ρυντικό και ερεθιστικό για το στομάχι και για αυτό καλό
είναι όσο μπορείτε να το αποφύγετε.

Αν έχετε τσιμπημένη χοληστερόλη ή τριγλυκερίδια,
τότε όσα προαναφέρθηκαν περί αποφυγής λίπους και
περιττών θερμίδων αφορούν εσάς περισσότερο από
τον καθένα. 

Πέραν αυτών φροντίστε να παίρνετε συστηματικά τα
φάρμακα που σας έχει συστήσει ο γιατρός σας και
καταναλώνετε μεγάλες ποσότητες φρούτων και λαχανι-
κών. Το κόκκινο κρασί είναι το ιδανικό ποτό για εσάς,
αλλά πάλι με μέτρο (1-2 ποτηράκια το πολύ). Αν μάλι-
στα έχετε ιδιαίτερα αυξημένα τα τριγλυκερίδια, τότε το
αλκοόλ είναι απαγορευτικό.

Συμβουλές SOS για μετά...
Κι επειδή ένα απολαυστικό γεύμα μπορεί να έχει

άσχημη κατάληξη... με φούσκωμα, δυσπεψία και καού-
ρα, έχουμε έναν σημαντικό λόγο για να είμαστε ιδιαίτε-
ρα προσεκτικοί κάθε φορά που γεμίζουμε το πιάτο μας.

Ο βασικός λόγος που μετά από ένα γεύμα καταλή-
γουμε με τα παραπάνω δυσάρεστα συμπτώματα είναι
διότι το στομάχι μας δέχεται παραπάνω τροφή από την
συνηθισμένη ποσότητα που έχουμε στο καθημερινό
μας διαιτολόγιο. 

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να παράγει μεγαλύτερες
ποσότητες γαστρικών οξέων για να χωνέψει την τροφή,
τα οποία όταν βρίσκουν διέξοδο προς τα πάνω, προ-
καλούν το δυσάρεστο αίσθημα της καούρα, του πρηξί-
ματος και των εντερικών αερίων. 

Αν θέλετε να γλιτώσετε από τα συμπτώματα αυτά,
τότε:

Πίνετε άφθονο νερό.
Αποφύγετε την υπερκατανάλωση ροφημάτων με

ανθρακικό.
Μασάτε αργά.
Συμπεριλάβετε στα γεύματά σας πράσινες σαλάτες.

Προτιμήστε να τις καταναλώνετε πριν από τα άλλα
φαγητά, ώστε να περιορίζετε το αίσθημα της πείνας.

Αποφύγετε να ξαπλώνετε ή να ασχολείστε με κοπιώ-
δεις δραστηριότητες μετά το φαγητό. Εάν θέλετε να
διευκολύνετε την πέψη, να κάνετε έναν ήρεμο περίπα-
το, με αργό βήμα.

Μην καπνίσετε αμέσως μετά το φαγητό.

Απόλαυση εκ του ασφαλούς...
Συμβουλές για ασφαλές και υγιεινό πασχαλινό τραπέζι



12 - ΘΡΙΑΣΙΟ Μ. Παρασκευή 18 Απριλίου 2014

ΕΕλλλλάάδδαα  --  ΕΕλλλλάάδδαα  --   ΕΕλλλλάάδδαα  

Καταγγελίες για βασανισμούς 
στα Κέντρα Κράτησης Μεταναστών 

Καταγγελίες για βασανισμούς στα Κέντρα Κράτησης
Μεταναστών διατύπωσαν σε συνέντευξη Τύπου ο Πέτρος
Κωνσταντίνου, συντονιστής της Κίνησης «Ενωμένοι Ενά-
ντια στο Ρατσισμό και τη Φασιστική Απειλή» και υποψήφιος
δήμαρχος Αθήνας με την «Ανταρσία στις γειτονιές της Αθή-
νας», και ο Τζαβέντ Ασλάμ, επικεφαλής της Πακιστανικής
Κοινότητας Ελλάδας.

Συγκεκριμένα, αναφέρθηκαν σε δυο περιπτώσεις: Η
πρώτη αφορά την καταγγελία για βασανισμό με ηλεκτρο-
σόκ του Νταούτ Αχμέτ, επειδή, όπως αναφέρθηκε, αρνήθη-
κε να υπογράψει την οικειοθελή αναχώρησή του από τη
χώρα. Ο ίδιος κατέθεσε μήνυση για το συμβάν, αλλά όπως
είπε ο κ. Κωνσταντίνου, δέχθηκε πιέσεις για να την απο-
σύρει, γεγονός που δεν έγινε.

Η ΚΕΕΡΦΑ ζητά μια εξήγηση για το ότι δεν έχει βγει ακόμα
πόρισμα από τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της
ΕΛΑΣ που διεξάγει έρευνα, δεδομένου, όπως αναφέρει, ο
μηνυτής αναγνώρισε δύο αστυνομικούς ενώ το περιστατικό
συνέβη τον Ιούνιο του 2013. Ο κ. Κωνσταντίνου, σημείωσε
πως ο καταγγέλλων έχει βρεθεί τουλάχιστον τρεις φορές
στο στόχαστρο και έχει καταθέσει αντίστοιχες μηνύσεις για
ξυλοδαρμό, επειδή πρωτοστάτησε σε κινητοποιήσεις των
μεταναστών στα κέντρα κράτησης.

Η δεύτερη καταγγελία αφορά σε μόνιμη βλάβη που υπέ-
στη στα γεννητικά όργανα ο Βακίλ Αχμέτ, όταν ζητούσε
φαρμακευτική βοήθεια, την οποία του αρνήθηκαν. Ο κ.
Κωνσταντίνου και ο κ. Ασλάμ ζήτησαν το κλείσιμο των
κέντρων κράτησης, τα οποία χαρακτήρισαν «στρατόπεδα
συγκέντρωσης».

(Από efsyn.gr με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ)

Γ.Γ.Π.Σ.: «Ικανοποιητική 
η διασύνδεση 
των πρατηρίων καυσίμων»
Σε σχέση με δημοσιεύματα για το σύστημα
εισροών-εκροών, και τα προβλήματα που
παρατηρούνται κατά την εφαρμογή τής νέας
αυτής διαδικασίας, η Γ.Γ.Π.Σ. εξέδωσε την
ακόλουθη ανακοίνωση:
«Σε ό,τι αφορά το σύστημα εισροών - εκρο-
ών, η διασύνδεση των συστημάτων εισροών
- εκροών των βενζινοπωλών με τη ΓΓΠΣ είναι
ικανοποιητική.
Το συγκεκριμένο έργο είναι πολύπλοκο και
απαιτεί σημαντικούς ανθρώπινους και υλι-
κούς πόρους για την υλοποίηση του καθώς
και προηγμένη τεχνογνωσία. Τα όποια προ-
βλήματα και καθυστερήσεις παρουσιάζονται
επιλύονται σε συνεργασία με τους πρατηρι-
ούχους και τους εγκαταστάτες των συστημά-
των.
Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη οι πρατηριούχοι
δεν είναι ακόμα εξοικειωμένοι με την χρήση
της εφαρμογής και τις τεχνικές έννοιες που
εισάγει, με αποτέλεσμα να γίνονται λάθη στις
καταχωρίσεις και στην αποτύπωση των εγκα-
ταστάσεων. 

Επιπλέον, η δια-
σύνδεση όλων
των πρατηρίων
με την ΓΓΠΣ πρέ-
πει να γίνει με
ομαλό και γραμ-
μικό τρόπο για
να μην διαταρα-
χθεί η ισορρο-
πία των συστημάτων της ΓΓΠΣ
δεδομένου ότι βρισκόμαστε σε περίοδο υπο-
βολών φορολογικών δηλώσεων και παράλ-
ληλα ετοιμάζεται η εφαρμογή για την διανομή
του κοινωνικού μερίσματος. 

Τα παραπάνω είναι σημαντικές παράμετροι
που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά
την διαχείριση ενός τεράστιου κέντρου δεδο-
μένων, παράμετροι που τα σχετικά δημοσιεύ-
ματα αγνοούν.

Όμως όλα τα ανωτέρω οφείλονται σε δευτε-
ρεύουσες τεχνικές δυσκολίες οι οποίες διορ-
θώνονται. Παραμένει όμως σταθερή η πολιτι-
κή βούληση του Υπουργείου Οικονομικών
για την υλοποίηση του συστήματος που θα
συνεισφέρει σημαντικά στην πάταξη του
λαθρεμπορίου».

Οι ανώτατες ΕκλογικέςΟι ανώτατες Εκλογικές
δαπάνες Συνδυασμών δαπάνες Συνδυασμών 
& Υποψηφίων& Υποψηφίων

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Γιάννη
Μιχελάκη, καθορίζεται το ανώτατο όριο Εκλογι-
κών δαπανών, ανά υποψήφιο Δημοτικό Σύμβου-

λο και ανά Συνδυασμό, για τις Δημοτικές Εκλογές. 
Τα ανώτατα όρια εκλογικών δαπανών καθορίζονται ανά-

λογα με τον πληθυσμό της Εκλογικής Περιφέρειας στην
οποία ανακηρύσσεται υποψήφιος ως εξής:

α. Σε Εκλογικές Περιφέρειες, με πληθυσμό μέχρι 30.000
κατοίκους, σε 1.500 €.

β. Σε Εκλογικές Περιφέρειες, με πληθυσμό 30.001 έως
60.000 κατοίκους, σε 2.000 €.

γ. Σε Εκλογικές Περιφέρειες, με πληθυσμό 60.001 έως
100.000 κατοίκους, σε 2.500 €.

δ. Σε Εκλογικές Περιφέρειες, με πληθυσμό 100.001 έως
150.000 κατοίκους, σε 3.000 €.

ε. Σε Εκλογικές Περιφέρειες, με πληθυσμό 150.001 έως
200.000 κατοίκους, σε 3.500 €.

στ. Σε Εκλογικές Ενότητες, με πληθυσμό πάνω από
200.000 κατοίκους και για κάθε 100.000 κατοίκους πάνω
από τις 200.000, το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο των εκλο-
γικών δαπανών για κάθε υποψήφιο αυξάνεται κατά 1.000
€.

Με βάση τα ανωτέρω, τα ανώτατα όρια δαπανών ανά
υποψήφιο και ανά Εκλογική Περιφέρεια ορίζονται ως στο
ακόλουθο επισυναπτόμενο αρχείο (ΑΠΟΦΑΣΗ
ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ).

Έκτακτη επιχορήγηση 11 εκ ευρώ σε 
ομοσπονδίες και εργασίες σε αθλητικά κέντρα

Στα περσινά επίπεδα θα κυμανθεί τελικά η συνολική φετινή επιχορήγηση του ελληνικού αθλητι-
σμού, μετά την εισήγηση του υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, Γιάννη Ανδριανού, στον
πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά.

Αυτό προέκυψε μετά τη συνάντηση που είχαν για το ζήτημα της αναγκαίας στήριξης του ελληνι-
κού αθλητισμού με πρόσθετους πόρους, ύστερα και από τις έντονες διαμαρτυρίες των αθλητικών
ομοσπονδιών, αλλά και συλλόγων του ερασιτεχνικού αθλητισμού της χώρας, όπως μεταδίδει το
ΑΠΕ

Συγκεκριμένα, υπεγράφη σήμερα από τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών, Χρήστο Σταϊκού-
ρα, η απόφαση για έκτακτη επιχορήγηση ύψους 11 εκατομμυρίων ευρώ, κάτι που ζητούσαν εδώ
και καιρό και οι ομοσπονδίες, μετά την αρχική ανακοίνωση της τακτικής επιχορήγησής τους, η
οποία θεώρησαν ότι δεν καλύπτει τις ανάγκες τους.

Από το ποσό των 11 εκατομμυρίων ευρώ που υπέγραψε ο κ. Σταϊκούρας, τα 9 εκατομμύρια θα
χορηγηθούν σε αθλητικές Ομοσπονδίες και αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία, 1 εκατομμύριο θα
διατεθεί για επείγουσες επισκευαστικές εργασίες σε εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ και του ΣΕΦ και 1
εκατομμύριο ευρώ για επείγουσες επισκευαστικές εργασίες σε Εθνικά Αθλητικά Κέντρα (ΕΑΚ) της
χώρας.
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ΚΚόόσσμμοοςς  --   ΈΈρρεευυννεεςς  --   ΥΥγγεείίαα  
Σοκ στο Πακιστάν με κανίβαλο
που έφαγε ένα μωρό

Στα χέρια της πακιστανικής αστυνομίας βρίσκεται
άνδρας, ο οποίος είχε καταδικαστεί στο παρελ-
θόν για κανιβαλισμό. Τώρα κατηγορείται ότι

έφαγε μαζί με τον αδελφό του ένα μωρό, το κεφάλι του
οποίου βρέθηκε στο σπίτι τους στο κεντρικό Πακιστάν.
Οι αδελφοί Μοχάμαντ Αρίφ, 35 ετών, και Φάρμαν Άλι,
30 ετών, είχαν καταδικαστεί σε ποινές διετούς φυλάκι-
σης το 2011 για παρόμοια υπόθεση κανιβαλισμού και
αφέθηκαν ελεύθεροι πέρυσι. Η αστυνομία είχε αναφέ-
ρει ότι οι δύο άνδρες είχαν ξεθάψει περισσότερα από
100 πτώματα από το τοπικό νεκροταφείο και τα είχαν
φάει.
Τις τελευταίες ημέρες οι γείτονες των δύο αδελφών που
ζουν στο χωριό Ντάρια της επαρχίας Πουντζάμπ επι-
κοινώνησαν με την αστυνομία, καθώς από το σπίτι
τους ερχόταν μια περίεργη μυρωδιά.
«Ερευνήσαμε το σπίτι σήμερα το πρωί και βρήκαμε το
κεφάλι ενός μικρού αγοριού» δήλωσε ο διοικητής της
τοπικής αστυνομίας Αμίρ Αμπντουλάχ. «Έχουμε συλ-
λάβει έναν από τους δύο αδελφούς, τον Μοχάμαντ
Αρίφ και αναζητούμε τον άλλο αδελφό», πρόσθεσε.
«(Ο Αρίφ) μας είπε ότι ο αδελφός του έφερε το νεκρό
αγόρι από ένα κοντινό νεκροταφείο, το έψησαν και το
έφαγαν» σημείωσε ο Αμπντουλάχ.
«Θα προχωρήσουμε σε ψυχιατρικά τεστ» για να εκτι-
μηθεί η κατάσταση της ψυχικής υγείας του συλληφθέ-
ντα, διευκρίνισε ο Αμπντουλάχ.
Οι δύο αδελφοί, που τους έχει εγκαταλείψει η οικογέ-
νειά τους εδώ και χρόνια, ζούσαν απομονωμένοι στο
σπίτι τους, διευκρίνισαν οι τοπικές αρχές.

Στους δρόμους της Μαριούπολης
βγήκαν εκατοντάδες 
φιλορώσοι για να διαδηλώσουν

Στους δρόμους της Μαριούπολης βγήκαν εκατοντάδες
φιλορώσοι για να διαδηλώσουν κατά της φιλοευρωπαϊ-
κής κυβέρνησης της Ουκρανίας, μετά την αιματηρή επί-
θεση που έγινε τη νύχτα, προκαλώντας τον θάνατο
τριών ατόμων. Ανησυχία για τους ομογενείς της Μαριού-
πολης, που αποτελεί την καρδιά το μαυροθαλασσίτικου
ελληνισμού.

Η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε μπροστά από το
κτίριο της δημαρχίας της Μαριούπολης, περίπου εκατό
χιλιόμετρα νότια του Ντονέτσκ.

Το κτίριο είχε καταληφθεί από το Σαββατοκύριακο από
φιλορώσους που επιθυμούν τη διεξαγωγή τοπικού
δημοψηφίσματος με στόχο να αποκτήσει η επαρχία
περισσότερη αυτονομία. Στη δημαρχία κυματίζει η
σημαία της Δημοκρατίας του Ντονέτσκ με τα χρώματα
της Ρωσίας.

Μερικές εκατοντάδες μέτρα από το σημείο, έγινε από-
πειρα εφόδου φιλορώσων σε στρατιωτική βάση τα ξημε-
ρώματα της Πέμπτης, η οποία και κατέληξε σε πυροβο-
λισμούς, με το Κίεβο να μιλά για τρεις νεκρούς φιλορώ-
σους.

Η αστυνομία ερευνά το σημείο της επίθεσης προκει-
μένου να αναζητήσει περισσότερα στοιχεία.

Ο Αρσέν Ασάκοφ, υπουργός Εσωτερικών της Ουκρα-
νίας, ανέφερε ότι «σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, τρεις
επιτιθέμενοι σκοτώθηκαν, 13 τραυματίστηκαν και 63
τέθηκαν υπό κράτηση». Κατά τον Ασάκοφ, το πλήθος
αριθμούσε περίπου 300 άτομα.

Το ρωσικό RT μιλά για έναν νεκρό, το Interfax για τέσ-
σερις. Στα ρωσικά ΜΜΕ μεταδίδονται ερασιτεχνικά
βίντεο στα οποία ακούγονται πυροβολισμοί και φαίνεται
να πέφτουν βόμβες μολότοφ.

Όπως φαίνεται από όλες τις αναφορές, το περιστατι-
κό συνέβη σε βάση της εθνοφρουράς έξω από τη Μαρι

ούπολη, με πλήθος φιλορώσων να πολιορκεί τη βάση
καλώντας σε παράδοση τους στρατιώτες, οι οποίοι και
απάντησαν με πυρά.

Μαριούπολη: Η καρδιά του μαυροθαλασσίτικου ελλη-
νισμού

Στις περιοχές της Μαριούπολης και του Ντόνετσκ
υπάρχουν 48 ελληνικά χωριά. Τα περισσότερα μέλη των
ελληνικής καταγωγής κοινοτήτων βρίσκονται στην Μαρι-
ούπολη, κοντά στα 105.000 άτομα. Σε όλη την υπόλοι-
πη Ουκρανία, περιλαμβανομένης και της Οδησσού, δεν
ξεπερνάνε τις 3.000.

Γιατσενιούκ: Η Ρωσία θα σαμποτάρει τις εκλογές

Ο ουκρανός πρωθυπουργός, Αρσένι Γιατσενιούκ,
κατηγόρησε τον Βλαντιμίρ Πούτιν ότι προσπαθεί να
σαμποτάρει τις επερχόμενες προεδρικές εκλογές και
τόνισε ότι η Μόσχα είναι υπεύθυνη για τους θανάτους
στις πρόσφατες επιθέσεις στην ανατολική Ουκρανία.

«Η Ρωσία παίζει μόνο ένα παιχνίδι: περαιτέρω επι-
δείνωση, περαιτέρω πρόκληση, γιατί ο στόχος, τον
οποίο ανακοίνωσε σήμερα επισήμως ο Πούτιν, είναι να
σαμποτάρει τις προεδρικές εκλογές της 25ης Μαΐου».

Ο Πούτιν δήλωσε χθες ότι η προεκλογική εκστρατεία
για τις προεδρικές εκλογές στην Ουκρανία διεξάγεται με
ανεπίτρεπτο τρόπο και ότι η Ρωσία δεν θα θεωρήσει τα
αποτελέσματά τους νόμιμα, αν συνεχιστεί με αυτό τον
τρόπο.

Την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη οι συνομιλίες
μεταξύς Ουκρανίας-Ρωσίας-ΗΠΑ και ΕΕ, ο ουκρανός
πρωθυπουργός δήλωσε ότι δεν έχει «μεγάλες προσδο-
κίες» από την τετραμερή συνάντηση στη Γενεύη.

«Δεν έχω μεγάλες προσδοκίες από αυτή τη συνάντη-
ση, καθώς δεν εμπιστεύομαι τη ρωσική πλευρά. Η
Ρωσία επικεντρώνεται σε ένα μόνο πράγμα και αυτό
είναι η περαιτέρω κλιμάκωση» δήλωσε ο Γιατσενιούκ.

Συγκλονίζει η Ιρανή 
που έσωσε από την κρεμάλα
τον φονιά του παιδιού της

Ενας Ιρανός που είχε καταδικαστεί σε θάνατο γλίτωσε
τον απαγχονισμό την τελευταία στιγμή αφού τον συγχώ-
ρεσε για το έγκλημά του η μητέρα του θύματος, έπειτα
από μια σπάνια εκστρατεία κινητοποίησης, σύμφωνα με
τα όσα αναφέρει τη Μ. Πέμπτη η εφημερίδα Shargh.

Το 2007 στη διάρκεια ενός καυγά ο Μπαλάλ, που τότε
ήταν 19 ετών, χτύπησε θανάσιμα με ένα μαχαίρι στο
λαιμό έναν άλλο νεαρό, τον Αμπντολάχ Χοσεϊνζαντέχ.
Αναμενόταν να εκτελεστεί δημόσια την Τρίτη το πρωί
στην πόλη Νοσάχρ, στο βόρειο Ιράν.

Όμως η μητέρα του θύματος, η Σαμερέχ Αλινετζάντ,
συγχώρεσε τον Μπαλάλ την τελευταία στιγμή.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, η μητέρα του θύματος
απευθύνθηκε στο πλήθος που είχε συγκεντρωθεί για να
παρακολουθήσει την εκτέλεση λέγοντας ότι είναι
«δύσκολο να έχεις ένα σπίτι άδειο» από παιδιά, καθώς
πριν από τέσσερα χρόνια είχε χάσει ακόμη έναν γιο σε
αυτοκινητιστικό δυστύχημα. 

Στη συνέχεια χαστούκισε τον καταδικασμένο, ο οποίος
στεκόταν στο ικρίωμα και μαζί με τον σύζυγό της, τον
πρώην επαγγελματία ποδοσφαιριστή Αμπντολγανί
Χοσεϊνζαντέχ, του έβγαλαν την αγχόνη από τον λαιμό.

«Ο δολοφόνος έκλαιγε, είπε η μητέρα στην εφημερίδα.
Ζήτησε συγγνώμη. Τον χαστούκισα και αυτό με ηρέμησε.
Του είπα «σε τιμωρώ για τη δυστυχία που μου προκά-
λεσες». Το πλήθος χειροκρότησε, κάποιοι έκλαιγαν».

«Είμαι πιστή. Την προηγουμένη είχα δει στο όνειρό
μου τον γιο μου. «Είμαι καλά εδώ που βρίσκονται και
είμαι ήρεμος», μου είπε. (…) Όλος ο κόσμος, η οικογέ-
νειά μου και οι φίλοι μου, με πίεζαν για να δώσω συγ-
χώρεση (στον δολοφόνο)», συνέχισε η Σαμερέχ Αλινε-
τζάντ.

Η χάρη στον Μπαλάλ δόθηκε και χάρη σε μια μεγάλη
εκστρατεία κινητοποίησης καλλιτεχνών και γνωστών
αθλητών, όπως ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής Αλί
Νταϊέ.

Ο Αντέλ Φερντοσιπούρ, παρουσιαστής της πολύ
δημοφιλούς τηλεοπτικής εκπομπής για το ποδόσφαιρο
"90" είχε επίσης ζητήσει από τον (παλαίμαχο ποδοσφαι-
ριστή) Χοσεϊνζαντάχ να συγχωρέσει τον δολοφόνο.

Αυτού του είδους οι εκστρατείες είναι σπάνιες στο
Ιράν, όπου περισσότεροι από 170 άνθρωποι, περιλαμ-
βανομένων τουλάχιστον 2 γυναικών, έχουν εκτελεστεί
από την αρχή του έτους, σύμφωνα με τον ΟΗΕ. 

Πολλοί καλλιτέχνες πάντως από το Ιράν έχουν κινητο-
ποιηθεί σε μια προσπάθεια να αποτρέψουν τον απαγ-
χονισμό μιας γυναίκας που έχει καταδικαστεί σε θάνατο
μετά την καταδίκη της για φόνο, δήλωσε ο δικηγόρος της
Αμπντολσαμάντ Χοραμσαχί, όπως μετέδωσε το πρα-
κτορείο ειδήσεων Isna.

Συναγερμός στις ΗΠΑ
για συνάντηση ηγετικών
στελεχών της Αλ Κάιντα

Συναγερμός έχει σημάνει στις Ηνωμένες Πολι-
τείες μετά την ανάρτηση στο Διαδίκτυο βίντεο
που δείχνει συνάντηση πολλών ηγετικών στελε-
χών της Αλ Κάιντα, πιθανότατα κάπου στην
αραβική χερσόνησο.

Αμερικανοί αναλυτές λένε ότι πρόκειται για μια
από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις τρομοκρα-
τών τα τελευταία χρόνια.

Στο βίντεο ο αποκαλούμενος και πρίγκιπας της
Αλ Κάιντα, Νασίρ Αλ Ουχαϊσι εκτοξεύει απειλές
εναντίον της Αμερικής λέγοντας ότι πρέπει να
χτυπηθούν οι αρχηγοί των σταυροφόρων. 

Το βίντεο ξεκίνησε να προβάλλεται, πρόσφατα,
σε ιστοσελίδες της τζιχάντ εφιστώντας την προ-
σοχή των αμερικανοί αξιωματούχων και ειδικών
της  παγκόσμιας τρομοκρατίας. 

Αμερικανοί αξιωματούχοι λένε ότι πιστεύουν ότι
είναι αυθεντικό και πρόσφατο.
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(18.3.13)

21.11.11

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : - Ορθοπεδικών, νευρολογικών παθήσεων 
και αθλητικών κακώσεων, - Βελονισμός, 

- Ανάλυση τροφικής δυσανεξίας (μέθοδος Bio -solution)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

Ενοικιάζεται στην Ελευσίνα
4αρι διαμέρισμα με αυτόνομη
θέρμανση, στην οδό Κοντούλη ,
πλησίον Δημοτικού πάγκινγκ
Τηλ. 2105542610 ( 10.4.14)

Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυρ-
γο διαμέρισμα 85 τμ με ηλιακό,
air condition , αυτόνομη θέρ-
μανση, θέση parking, 2 κρεβα-
τοκάμαρες, 2 wc. Τηλ:
6937050218(6.2.14)

Ενοικιάζεται διαμέρισμα 1ου
ορόφου κατάλληλο και για
επαγγελματική χρήση 58 τμ
καινούριο (αυτόνομη θέρμαν-
ση, ανελκυστήρας) στο κέντρο
του Ασπροπύργου ( οδος Αγ.
Δημητρίου) . Τηλ:
6978447807(23.1.14)

Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυρ-
γο δύαρι διαμέρισμα 3ου ορό-
φου 55τμστημ οδό Φυλής πλη-
σίον εμπορικού κέντρου West
Plaza.Διαθέτει τζάκι,Air codi-
tion,ηλεκτρική κουζίνα
Pitsos,ηλιακό
θερμοσίφωνα,αυτόνομη θέρ-
μανση και ιδιόκτητο
parking.Χαμηλά
κοινόχρηστα.Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας: 6932720169(10.1.14)

Ενοικιάζεται τριάρι διαμέρι-
σμα στον Ασπρόπυργο επί τησ
οδού Εθνικής Αντιστάσεως &
Καποδιστρίου,4ου ορόφου με
ηλιακό,parking.,αποθήκη,αθτό-
νομη θέρμανση,πόρτες ασφα-
λείας σε τιμή λογική.

Τηλέφωνο: 210-5577813,
6977096978(17.12)

Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα
1ου ορόφου 37τμ κατάλληλο
για κατοικία ή γραφείο,χωρίς
κοινόχρηστα όπισθεν Δημαρ-
χείου Ασπροπύργου.Τηλέφω-
νο: 6973806273(17.11.13)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Μαθηματικός Πανεπιστημίου

Πατρών παραδίδει ιδιαίτερα
μαθήματα σε μαθητές Δημοτι-
κού-Γυμνασίου-Λυκείου και
φοιτητές στην περιοχήΘριασί-
ου.Ειδικές Τιμές σε ολιγομελή
group.Τηλέφωνο:

6944132114 (30.1.14)
Φιλόλογος καθηγήτρια με

πολυετή εμπειρία,παραδίδει
ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές
Γυμνασίου-Λυκείου στις περιο-
χές Ελευσίνας-Μάνδρας-
Μαγούλας.Τηλέφωνο:
6944298595(27.11.13)

Φιλόλογος καθηγήτρια κάτο-
χος μεταπτυχιακού τίτλου,με
12ετή εμπειρία μαθημάτων
θεωρητικής κατεύθυνσης,
παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα
σε μαθητές Γυμνασίου-Λυκεί-
ου.Τηλέφωνα: 210-5540847,
6932425665(19.9.13)

ΖΗΤΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΒΟΗΘΟΣ
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

Με προϋπηρεσία και συστά-
σεις,για πλήρη απασχόληση σε
φαρμακείο στον Ασπρόπυργο
Αττικής.Απαραίτητες γνώσεις
Η/Υ,αγγλικών και πιστοποιημέ-
νο πτυχίο βοηθού φαρμακείου.

Βιογραφικά:vlazaki.pyrogian
nis@gmail.com .Τηλέφωνο-
Φαξ: 2105575911(έπειτα απο
τηλεφωνική συννενόηση)

Ζητείται νεαρή δεσποινίς μη
καπνίστρια για απασχόληση σε
εταιρεία.Τηλέφωνο επικοινω-
νίας: 6973257213.(28.1.14)

Ζητείται κοπέλα ή κυρία για
ψητοπωλείο στη Νέα Ζωή
Ασπροπύργου.Θα προτιμηθεί
άτομο απο τις γύρω συνοικίες
του Ασπροπύργου.Τηλέφωνα:
210-5573304,6932864021 κ.
Μανώλης.(17.12)

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
42χρονος με εμπειρία και

δίπλωμα στον χειρισμό κλαρκ
αναζητά εργασία ως χειριστής
κλαρκ ή εργάτης σε επιχείρηση
της Δυτικής Αττικής. Τηλέφωνο
επικοινωνίας: 6989293441
(4.4.14)

Κυρία ζητά εργασία στην περιοχή
του Θριασίου.Φύλαξη ηλικιωμένων
και οικιακές εργασιές.Τηλέφωνο
εποκοινωνίας:6989293334.(14.3)

Τελειόφοιτος Λυκείου οδη-
γός 5ης κατηγορίας(χειριστής
ανυψωτικού κλαρκ),αποθηκά-
ριος σε εταιρεία logistics ή
ανάλογη επιχείρηση ζητεί εργα-
σιά.Τηλέφωνο:
6975564113(28.1.14)

Κυρία ,ζητά εργασία για λίγες
ώρες,ως εξωτερική για την
φροντίδα ηλικιωμένων ή την
φύλαξη παιδίων στην περιοχή
Ελευσίνας.Τηλέφωνο:
6999551174(27.11)

Κυρία Ελληνίδα αναλαμβάνει
καθαρισμούς σπιτιών στην περιοχή
της Δυτικής(Ελευσίνα-Μάνδρα-
Ασπρόπυργος).Κυρία Αθηνά.Τηλέ-
φωνο επικοινωνίας:
6975776801.(15.11.13)

Κυρία ζητά εργασία για φύλαξη
ηλικιωμένων στις περιοχές του
Θριασίου.Τηλέφωνο:
6957376475(4.10.13)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Ι. ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ. Αλ.
Παναγούλη 5 Ασπρόπυργος.
Τηλέφωνα210-5572695,
6932215870

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ &
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ. Γραφείο:
Φυλής 8 Ά
Ασπρόπυργος.Τηλέφωνο: 210-
5573042. Fax: 210-5576988

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
Νοδαρά Μαριάνθη,
Νοδαράς Αναστάσιος 
ΕΘΝΙΚΗ Η ΠΡΩΤΗ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Σαλαμίνος 40,
Ασπρόπυργος.Τηλέφωνα: 210-
5571472, 210-5570337. Fax:
210-5575184. Κινητά:
6979221888, 6979221885.

ΠΟΛΥΙΑΤΡΙΚΟΠΟΛΥΙΑΤΡΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΗΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕΕΠΕ
ΙΔΙΩΤΙΚΑΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ - LASER

ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ

Οδός Αιγάλεω 3 - Ασπρόπυργος 
Τηλ: 210 5578138 - 210 5579997 & 210 5571996

ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
Πωλείται στον Ασπρόπυργο
κατάστημα απορρυπαντικών
και χαρτικών 15ετούς λειτουρ-
γίας με εξασφαλισμένη πελα-
τεία. Χαμηλό ενοίκιο. Πληρο-
φορίες στο τηλ.: 6972136862
(1.4.14)
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- Αθλητικές κακώσεις 
- Αρθρίτιδες - Οστεοπόρωση 
- Παιδοορθ/κα προβλήματα 
- Θεραπεία τενοντίτιδων 

με αυτόλογους βιολογικούς 
παράγοντες PRP

 ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 213

2028000
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ)

2105586830
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΙΑΤΡΕΙΑ) 210

5586773
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5561388 
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α’ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 210

5546980
ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

213 2047002

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581070
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210

5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710

(ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210

2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
ΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
ΔΕΗ 210 2469393 (Δ. ΒΑΡΕΛΑ 3 &

ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)

ΕΥΔΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ
214 45504562

ΚΕΠ 213 2060200 (ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ

ΑΧΑΡΝΩΝ 210 24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ

213 2140410
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210

5561840
ΑΣΤΥΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210

5546674-5546285

ΔΕΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5546227
ΔΕΗ ΒΛΑΒΕΣ 10507
ΔΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 557543560

(ΕΘΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ & ΔΗΜΗΤΡΟΣ)
ΕΥΔΑΠ 210 5547731
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 210

2484210
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 210

5542913 
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 210

5514736
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210

5565520-580
ΟΛΕ 210 5562805
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 210

5543211
ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210

5546579-5546930

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210

55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 210 5559626

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ 
210 2411444
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

2132042700-1
ΔΗΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213

2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

210 2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ

210 2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180

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

ΡΑΔΙΟ ΤΑΞΙ 
ΑΙΟΛΟΣ (ΜΑΝΔΡΑ) 210 5559701
ΑΙΣΧΥΛΟΣ 210 5551030 &

ΑΘΗΝΩΝ 210 5150265
ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ) 210

5546993 - 5560800 - 5543065

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Επιστημονικός συνεργάτης του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών Επιστημονικός συνεργάτης του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών 
και της Κλινικής Ιπποκράτης και της Κλινικής Ιπποκράτης 

Για άνεργους με κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ επίσκεψη με τιμολόγηση
ΕΟΠΥΥ.Χατζηδάκη 39 & Δήμητρος γωνία (έναντι Δημαρχείου Ελευσί-

νας) . Τηλ: 215 530 9303 - 6977.693260 email: ggiourm@gmail.com

Γεώργιος ΓιουρμετάκηςΓεώργιος Γιουρμετάκης
Ορθοπεδικός - ΧειρούργοςΟρθοπεδικός - Χειρούργος
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