
ΟΡΚΙΖΕΤΑΙ ΤΗΝ
ΚΥΡΙΑΚΗ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ
ΤΟ ΝΕΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

ΣΩΡΕΙΑ
ΛΗΣΤΕΙΩΝ ΣΕ

ΒΑΡΟΣ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΣΤΑ ΜΕΓΑΡΑ
Από 25χρονο Ρομά,Από 25χρονο Ρομά,
που κυκλοφορούσε που κυκλοφορούσε 

με σιδηρογροθιάμε σιδηρογροθιά

ΣΤΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ
Ομαλά εξελίσσεται το

πρόγραμμα ναυπήγησης 
4 υποβρυχίων

Ενθαρρυντικό για τους εργαζομένους  
η καλή πορεία των κατασκευών

ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2543 Παρασκευή 29 Αυγούστου 2014  Έτος 20ο email: info@thriassio.gr τηλ: 210 5571855 www.thriassio.gr

Τιμή : 0,01€ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

κ.2239

ΘΡΙΑΣΙΟ ΣΠΟΡ

ΘΡΙΑΣΙΟΘΡΙΑΣΙΟ

ΝΤΕΡΜΠΙ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΛΙΑ
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΑ ΜΕΓΑΡΑ 

Ο ΒΥΖΑΣ ΜΕ ΤΟΝ
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟ 

ΣΕ ΦΙΛΙΚΗ
ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ

Ο ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ
ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΜΑΝΩΛΗ

ΛΙΑΠΑΚΗ 
ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΜΕΝΙΔΙΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΜΕΝΙΔΙ
ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΕΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΕ

ΤΟΝ ΦΩΣΤΗΡΑΤΟΝ ΦΩΣΤΗΡΑ

Ορκωμοσία 
του νέου
δημάρχου
Μεγαρέων 
Γρηγόρη 
Σταμούλη 
στις 31/8

Πολύ αυξημένος 
σήμερα ο κίνδυνος
δασικής πυρκαγιάς 
Σε ετοιμότητα οι κρατικές Σε ετοιμότητα οι κρατικές 

υπηρεσίεςυπηρεσίες

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΕΣ 
Υποχρεωμένοι οι ΟΤΑ για την ελεύθερη

πρόσβαση Α.με.Α. στις παραλίες

Σελ: 5

Σελ: 8Σελ: 9Σελ:  3

Σελ: 3

Σελ: 10-11

Σελ: 2

 ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 

TA ONOMATA TΩΝ
ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΣΕ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ 

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Μαίρη Ζυγούρη- Il viaggio della Dea 
(Το ταξίδι της Θεάς) Manuela Gandini

Πολιτιστικό Κέντρο Λεωνίδας Κανελλόπουλος. 
Δραγούμη 37, Παραλία Ελευσίνας

Εγκαίνια: 30/08/2014 8.00 μ.μ. 

Σύστημα επεξεργασίας λυμάτων στο
Κορωπί με κονδύλια της ΕΕ

Η επένδυση ανέρχεται σε €74,8 εκατ. και θα 
υλοποιηθεί μέχρι το τέλος του 2015

Σελ:  3 & 6-11

Τετραπλάσιους... 
δημοτικούς υπαλλήλους 
διαθέτει ο δήμος Φυλής 

Σε σχέση με άλλους δήμους 
ανάλογου πληθυσμού

Σελ: 4 Σελ: 5

ΝΕΕΣ
ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ

ΑΠΟ ΤΟΝ
ΥΠΟΥΡΓΟ 

«Καμία απόλυση, 
μέσω

διαδημοτικής 
κινητικότητας»

Σελ: 2-4
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Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης

Αλέξιος Καπελιώτης, 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 από-

ψεις της εφημερίδας

Ελευσίνα
Μιχαήλου Αρίστη -

Γαβριέλα Α.
Δήμητρος 54, 

Εφημερία: 08:00 -
08:00 (Επομένης)

Τηλέφωνο:
2105549968

Ασπρόπυργος
Μάσσος Κων/νος 
Μακρυγιάννη 2,

Εφημερία: 08:00 -
08:00 (Επομένης)

Τηλέφωνο:
2105580002

Φυλή - Άνω Λιόσια 
Τζώνης Κωνσταντίνος 

Κυκλάδων 31
Τηλέφωνο:
2102482990

Αχαρνές
Ηλιόπουλος Ηλίας 
Αγίου Διονυσίου 4,
Εφημερία:  08:00 -

20:00
Τηλέφωνο:
2102407559

Παπανικολάου Γ.
Θρακομακεδόνων

117,  Εφημερία:
08:00 - 08:00 
(Επομένης)
Τηλέφωνο:
2102430204

Μάνδρα
Ρούτης Κων/νος Χ.
Κοροπούλη Β. 15,

Τηλέφωνο:
2105551954

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Παρασκευή 29 Αυγούστου 2014

 ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
ΚΑΙΡΟΣ:Σχετικά 
αίθριος
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 
Από 23 έως 33 
βαθμούς Κελσίου  

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Αρκάδιος, Αρκαδία  Αρκάδιος, Αρκαδία  
30 Αυγ 14: Αλέξανδρος,30 Αυγ 14: Αλέξανδρος,
Αλέξαντρος, Αλέκος Αλέξαντρος, Αλέκος 

Ομαλά και σύμφωνα με τον προγραμματισμό
εξελίσσονται οι έλεγχοι και οι εργασίες ενεργο-
ποίησης των 3 νέων υποβρυχίων -ΠΙΠΙΝΟΣ

ΜΑΤΡΩΖΟΣ και ΚΑΤΣΩΝΗΣ- και του εκσυγχρονισμέ-
νου ΩΚΕΑΝΟΣ στα ναυπηγεία Σκαραμαγκά.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα ενδείξεις για την πορεία των εργασιών  τα στοιχεία χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα
ενθαρρυντικά, έτσι ώστε να προγραμματίζεται σύντομα ο αποδεξαμενισμός των υποβρυχίων ΠΙΠΙΝΟΣ και
ΩΚΕΑΝΟΣ. Πιθανότατα μέσα στον Σεπτέμβριο θα γίνουν τα «βαφτίσια» του «Πιπίνου» και του «Ωκεανού», καθώς,
ύστερα από πέντε χρόνια, ολοκληρώνονται οι εργασίες εκσυγχρονισμού του πρώτου και κατασκευής του δεύτερου. 

Τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά επισκέφθηκε εχθές  ο Αρχηγός ΓΕΝ, Αντιναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης, όπου ενη-
μερώθηκε για την πρόοδο των εργασιών ολοκλήρωσης της ναυπήγησης των υποβρυχίων από τα στελέχη του Πολε-
μικού Ναυτικού και τους εργαζόμενους των ΕΝΑΕ.

Πρόκειται για προσωπικό στοίχημα του Δ. Αβραμόπουλου, καθώς επί των ημερών του έγιναν σκληρές διαπραγμα-
τεύσεις και ξεπεράστηκε το αδιέξοδο για την αποπεράτωση των εργασιών των υποβρυχίων.

Στο οξύ πρόβλημα με τη μισθοδο-
σία των εργαζομένων στο Δήμο
Φυλής αναφέρθηκε εχθές σε

δηλώσεις του ο υπουργός Εσωτερικών
Αργύρης Ντινόπουλος, υπογραμμίζο-
ντας το υπεράριθμο ποσοστό των
δημοτικών υπαλλήλων στον εν λόγω
δήμο . 

Ο κ. Ντινόπουλος κατήγγειλε ότι ετη-
σίως 40 εκατ. ευρώ πηγαίνουν μόνο
στη μισθοδοσία των υπαλλήλων του
δήμου Φυλής, και όχι στις υποδομές της
πόλης  (πάνω από 300 εκατ. ευρώ από
το 2007) , που επιβαρύνουν τους  Αθη-
ναίους μέσω των δημοτικών τελών ως
ανταποδοτικά οφέλη για τον ΧΥΤΑ . 

Σύμφωνα με τον κ. Ντινόπουλο, ο
δήμος Φυλής διαθέτει σήμερα, βάσει
πρόσφατου σχετικού εγγράφου το
οποίο επικαλέστηκε, τετραπλάσιους...
δημοτικούς υπαλλήλους (1.322) συγκριτικά με το δήμο
Χαϊδαρίου με ανάλογο πληθυσμό (309). 

«Καμία απόλυση, μέσω
διαδημοτικής κινητικότητας»

Νέες διαβεβαιώσεις ότι δεν πρόκειται να γίνουν απολύ-
σεις στους Δήμους, μέσω της εθελοντικής έδωσε ο
υπουργός Εσωτερικών Αργ. Ντινόπουλος . Όπως χαρα-
κτηριστικά πρόσθεσε «δεν υπάρχει για δήθεν απολύσεις
από το Δημόσιο και τους Δήμους από Πολιτικές και Συν-
δικαλιστικές Παρατάξεις».

Σύμφωνα με τον υπουργό, στόχος του προγράμματος
εθελοντικής ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας είναι ο
εξορθολογισμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των
Δήμων.

«Πρώτα είναι οι ανάγκες 
των δημοτών και μετά 
των δημοτικών υπαλλήλων»

«Πρώτα είναι οι ανάγκες των δημοτών και μετά των
δημοτικών υπαλλήλων. Αυτό είναι καθήκον, τόσο δικό
μας, όσο και των Δημάρχων» είπε.

Αναφορικά με το θέμα των βρεφονηπιακών σταθμών ο
κ. Ντινόπουλος ξεκαθάρισε ότι όλο το έκτακτο προσωπι-
κό που έχει προσληφθεί θα είναι στη θέση του. Τέλος για
τις 600 προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στους ΟΤΑ
που αναμένονται θα αφορούν υπηρεσίες κοινωνικού
χαρακτήρα.

ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
Τετραπλάσιους... 
δημοτικούς υπαλλήλους 
διαθέτει ο δήμος Φυλής 
Σε σχέση με άλλους δήμους ανάλογου 
πληθυσμού 

ΣΤΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ
Ομαλά εξελίσσεται το πρόγραμμα 
ναυπήγησης 4 υποβρυχίων
Ενθαρρυντικό για 
τους εργαζομένους  
η καλή πορεία των 
κατασκευών
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Με εγκύκλιο που εξέδωσε το υπουρ-
γείο Εσωτερικών κάνει γνωστό ότι
οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκη-

σης είναι υποχρεωμένοι να λαμβάνουν όλα
τα αναγκαία μέτρα για την απρόσκοπτη πρό-
σβαση των ατόμων με αναπηρία στις παρα-
λίες. 

Συγκεκριμένα στην εγκύκλιο επισημαίνεται
ότι σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση
στους παραχωρούμενους από το Υπουργείο
Οικονομικών κοινόχρηστους χώρους αιγια-
λού, παραλίας, κ.λπ., καθώς και όπου υφί-
στανται λουτρικές εγκαταστάσεις, να προβαί-
νουν σε εγκαταστάσεις που διευκολύνουν τα
Α.με.Α, χρηστών αναπηρικών αμαξιδίων
στην πρόσβαση στις παραλίες. 

Οι εγκαταστάσεις που προβλέπονται είναι:

• Τοποθέτηση διαδρόμου κάθετα προς την
ακτογραμμή, ο οποίος θα επιτρέπει την είσο-
δο στο νερό, κατάλληλου για τους εν λόγω
χρήστες και αποκλειστικής χρήσης για
αυτούς. 

Η υποχρέωση αυτή αφορά ένα τουλάχιστο

διάδρομο ανά Δημοτική Ενότητα στην οποία
έχουν παραχωρηθεί οι παραπάνω χώροι.
Με την ΚΥΑ επίσης καθορίστηκαν οι σχετικές
τεχνικές προδιαγραφές του διαδρόμου.

• Εγκατάσταση ενός τουλάχιστον χώρου
υγιεινής (W.C.) και ενός (1) αποδυτηρίου, μη
μόνιμης κατασκευής, με διαστάσεις και εξο-
πλισμό που να επιτρέπουν τη χρήση τους
από τα Α.με.Α., σύμφωνα με τις κείμενες δια-
τάξεις.

Εξασφάλιση, εντός της εκτός αιγιαλού
περιοχής στάθμευσης, ενός (1) τουλάχιστον
χώρου στάθμευσης αποκλειστικά για
Α.με.Α., ο οποίος να έχει τις απαραίτητες
διαστάσεις, καθώς και ειδική επιδαπέδια και
επιστήλια σήμανση, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις. 

Στην εγκύκλιο τονίζεται τέλος ότι η διευκό-
λυνση της πρόσβασης στις παραλίες από τα
Άτομα με Αναπηρία, εκτός από αναφαίρετο
δικαίωμα, είναι επιβεβλημένη για την ισότιμη
αντιμετώπιση όλων των πολιτών και τη συμ-
μετοχή τους χωρίς εμπόδια στην κοινωνική
ζωή.

ΣΩΡΕΙΑ ΛΗΣΤΕΙΩΝ ΣΩΡΕΙΑ ΛΗΣΤΕΙΩΝ 
ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΠΟΛΙΤΩΝ 
ΣΤΑ ΜΕΓΑΡΑΣΤΑ ΜΕΓΑΡΑ
Από 25χρονο Ρομά, που Από 25χρονο Ρομά, που 
κυκλοφορούσε με σιδηρογροθιάκυκλοφορούσε με σιδηρογροθιά

Συνελήφθη στα Μέγαρα,
από αστυνομικούς της Άμε-
σης Δράσης, 25χρονος

ΡΟΜΑ, για ληστείες σε βάρος
πολιτών στην περιοχή των Μεγά-
ρων.

Συνελήφθη 25χρονος για ληστεί-
ες σε βάρος πολιτών 

Όπως προέκυψε από την έρευνα
του Τ.Α. Μεγάρων σε συνεργασία
με την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας
Δυτικής Αττικής, ο συλληφθείς,
μαζί με τρεις επιπλέον συνεργούς
του, είχαν συστήσει εγκληματική
ομάδα και το τελευταίο μήνα του-
λάχιστον διέπρατταν ληστείες σε
βάρος πολιτών στην περιοχή των
Μεγάρων.

Μέχρι στιγμής, έχει εξακριβωθεί
ότι έχουν διαπράξει έξι ληστείες και
συγκεκριμένα :

σε τρεις (3) περιπτώσεις ακινη- 

τοποίησαν μοτοσυκλέτες και με
τη χρήση σωματικής βίας αφαίρε-
σαν από τους οδηγούς χρήματα
και κινητά τηλέφωνα.

σε δύο (2) περιπτώσεις εισήλθαν
σε οικίες και με την απειλή όπλων
αφαίρεσαν από τους ενοίκους χρή-
ματα και διάφορα αντικείμενα.

σε μία (1) περίπτωση με χρήση
σωματικής βίας αφαίρεσαν από
πεζό χρήματα και το κινητό του
τηλέφωνο.

Στην κατοχή του βρέθηκε και
κατασχέθηκε μία μεταλλική σιδερο-
γροθιά.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον
Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθη-
νών, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες
για τον εντοπισμό και τη σύλληψη
των συνεργών του καθώς και για
τη συμμετοχή τους και σε άλλες
παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Πολύ αυξημένος σήμερα 
ο κίνδυνος δασικής πυρκαγιάς 
Σε ετοιμότητα οι κρατικές υπηρεσίεςΣε ετοιμότητα οι κρατικές υπηρεσίες

Πολύ υψηλός είναι ο κίν-
δυνος πυρκαγιάς
(κατηγορία κινδύνου 4)

την Παρασκευή στις περιοχές:
Περιφέρεια Αττικής και Νήσων,
Περιφέρεια Κρήτης, Περιφέρεια
Βορείου Αιγαίου, Περιφερειακή
Ενότητα Ευβοίας (περιλαμβανο-
μένης της Σκύρου), Περιφερεια-
κή Ενότητα Αργολίδας, Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας, Περιφερειακή Ενότητα
Λακωνίας, Περιφέρεια Νοτ. Αιγαίου (Κυκλάδες), Περιφερειακή Ενότητα Θάσου και
Περιφερειακή Ενότητα Έβρου Αυτό αναφέρεται στο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου
Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις κρατικές υπηρε-
σίες, καθώς και τους οργανισμούς περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης των
παραπάνω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα προκειμένου να
αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Με βάση τα προβλεπόμενα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας παρακα-
λεί τους πολίτες να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκα-
λέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, το κάψιμο
ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων
που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση
υπαίθριων ψησταριών κ.α. 

Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύ-
εται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποι-
ήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Άνοδο των βάσεων στις δημοφιλείς σχολές αλλά και στα περιφερειακά πανεπι-
στήμια, σε σχέση με τα ιδρύματα των μεγάλων αστικών κέντρων, αναδεικνύουν

τα αποτελέσματα των φετινών εξετάσεων. 
Οι βάσεις εισαγωγής στα ΑΕΙ και ΤΕΙ ανακοινώθηκαν το πρωί της Πέμπτης δίνοντας

τέλος στην αγωνία χιλιάδων μαθητών και των οικογενειών τους. Σύμφωνα με τα στατι-
στικά στοιχεία που ανακοινώθηκαν ο συνολικός αριθμός των υποψηφίων ανήλθε σε
99.958 από 104.998 που ήταν πέρυσι. Στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα εισήχθησαν
72.763 υποψήφιοι από 71.761 υποψηφίους που είχαν εισαχθεί σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ
πέρυσι. Στα πανεπιστήμια εισάγονται 47.053 υποψήφιοι, στα  ΤΕΙ  23.797 άτομα και στις
υπόλοιπες σχολές (αστυνομικές, στρατιωτικές κλπ) 1.913 άτομα. Το ποσοστό επιτυχίας
ανήλθε σε 81,05% (στην βασική κατηγορία των τελειόφοιτων του Λυκείου και στο 79%
στο σύνολο των υποψηφίων).

Σήμερα παρουσιάζουμε ονόματα επιτυχόντων από τον Ασπρόπυργο, τη Μάνδρα, την
Ελευσίνα, τη Μαγούλα, τα Άνω Λιόσια και το Ζεφύρι ενώ θα ακολουθήσουν κι άλλες
λίστες με εισακτέους από το δήμο Φυλής και τα ΕΠΑΛ του Θριασίου Πεδίου στο επόμε-
νο φύλλο μας. Τους επιτυχόντες σε ΑΕΙ και ΤΕΙ μπορείτε να βρείτε και στην ηλεκτρονική
διεύθυνση www.thriassio.gr. 

ΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΕ ΑΕΙ ΚΑΙ  
ΤΕΙ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΕΣ 
Υποχρεωμένοι οι ΟΤΑ για την ελεύθερη 
πρόσβαση Α.με.Α. στις παραλίες



4 - ΘΡΙΑΣΙΟ � � � � � � � Παρασκευή 29 Αυγούστου 2014

Στο Κλειστό Γυμναστήριο της
Δροσούπολης του Δήμου Άνω
Λιοσίων πραγματοποιήθηκε

σήμερα στις 19.00 η ορκωμοσία της
Νέας Αιρετής Περιφερειάρχη Αττικής
και των μελών του Περιφερειακού Συμ-
βουλίου.

Στην τελετή παρέστησαν, μεταξύ
άλλων, ο σεβασμιώτατος Μητροπολί-
της Ιλίου, Αχαρνών και Πετρούπολης
Αθηναγόρας,  ο Αντιπρόεδρος της
Βουλής Γιάννης Δραγασάκης, ο Αρχη-
γός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης
και Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσί-
πρας, ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Μανώλης Γλέζος, οι Βου-
λευτές του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Στρατούλης, Θοδωρής Δρίτσας,
Νάντια Βαλαβάνη, Παναγιώτης Κουρουμπλής, Γιώργος
Πάντζας, Στάθης Παναγούλης, Νάσος Αθανασίου, Παναγιώτης
Λαφαζάνης, Ηρώ Διώτη, Μαρία Καννελοπούλου, Αλέξης
Μητρόπουλος, Βασίλης Χατζηλάμπρου, Θεανώ Φωτίου, Τζένη
Βαμβακά, Φωτεινή Κούβελα, Άννα Χατζησοφιά, Μαρία Μπόλα-
ρη, ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Δημή-
τρης Βίτσας, τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, Αριστείδης Μπαλτάς,
Γιάννης Μηλιός, Γιάννης Μπαλάφας, Κώστας Πουλάκης, Δημή-
τρης Δαρειώτης, Κώστας Αθανασίου, Στάθης Λεουτσάκος,
Τάσος Κορωνάκης, Ανδρέας Καρίτζης, Νατάσα Θεοδωρακο-
πούλου, Σόφη Παπαδόγιαννη, Αλέκος Φλαμπουράρης, Χάρης
Κωνσταντάτος, Γιάννης Θεωνάς,  ο επικφαλής της Ανοικτής
Πόλης, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, ο εκπρόσωπος του Γραφείου
Τύπου, Πάνος Σκουρλέτης, ο πρώην ευρωβουλευτής του
ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Χουντής, οι ανεξάρτητοι βουλευτές Χρυσούλα
Γιαταγάνα, Βασίλης Οικονόμου.

Επίσης, οι Δήμαρχοι: Αθηναίων Γιώργος Καμίνης, Πειραιά
Γιάννης Μώραλης, Αιγάλεω Δημήτρης Μπίρμπας, Μαραθώνα
Ηλίας Ψινάκης, Κρωπίας Δημήτρης Κιούσης, Ν. Φιλαδέλφειας
Άρης Βασιλόπουλος, Βύρωνα Άκης Κατωπόδης, Μάνδρας-
Ειδυλλίας Γιώργος Δρίκος, Μοσχάτου-Ταύρου Ανδρέας Ευθυμί-
ου, Παλλήνης Θανάσης Ζούτσος, Νίκαιας-Ρέντη Γιώργος Ιωα-
κειμίδης, Αγίας Βαρβάρας Γιώργος Καπλάνης, Μεταμόρφωσης
Μιλτιάδης Καρπέτας, Κρωπίας Δημήτρης Κιούσης, Γαλατσίου
Γιώργος Μαρκόπουλος, Ασπροπύργου Νίκος Μελετίου, Αιγά-
λεω Δημήτρης Μπίρμπας, Φυλής Χρήστος Παππούς, Αμαρου-
σίου Γιώργος Πατούλης, Αγ. Αναργύρων-Καματερού Νίκος
Σαράντης, Νέας Σμύρνης Σταύρος Τζουλάκης, ο πρώην Δήμαρ-
χος Φυλής Δημήτρης Μπουραΐμης, ο υποψήφιος Δήμαρχος
Αθηναίων Γαβριήλ Σακκελαρίδης, καθώς και οι απερχόμενες
Αντιπεριφερειάρχες Αττικής Χρυσάνθη Κισκήρα και Μαρία
Καρακλιούμη.

Στην ομιλία της η Περιφερειάρχης Αττικής κ. Ρένα Δούρου
τόνισε: «Συμπολίτισσες και συμπολίτες, Φίλες και φίλοι,

Η σημερινή παρουσία σας σε αυτή την τελετή σηματοδοτεί μια
νέα αρχή για την πρώτη περιφέρεια της Ελλάδας.

Η παρουσία σας σήμερα εδώ, στο κλειστό Γυμναστήριο της
Δροσούπολης στέλνει ένα μήνυμα. 

Μήνυμα από τη Φυλή της Περιφέρειας  Αττικής προς όλη τη
χώρα: Δημοκρατικά και συλλογικά ξεκινάμε για να γράψουμε,
όχι απλά ένα νέο κεφάλαιο. Αλλά ένα νέο βιβλίο στην Περιφέ-
ρεια. Ένα βιβλίο με επίκεντρο τον πολίτη και το
περιβάλλον.Ένα βιβλίο, όχι με έργα βιτρίνας αλλά με έργα κοι-
νωνικής συνοχής. Έργα που βελτιώνουν μια καθημερινότητα
που οι μνημονιακές πολιτικές, έχουν κάνει εφιάλτη.

Έργα που εντάσσονται στο πλαίσιο ενός νέου παραγωγικού
και αναπτυξιακού προτύπου. 

Ενός προτύπου που δεν κάνει διακρίσεις μεταξύ δήμων α’ και
β’ κατηγορίας. Μεταξύ πολιτών α’ και β’ κατηγορίας. 

Γιατί όλοι οι πολίτες έχουν δικαίωμα στην αξιοπρέπεια.
Στην αξιοπρέπεια που σημαίνει ότι τα παιδιά δεν θα λιποθυ-

μάνε στα σχολεία από έλλειψη τροφής.Ότι οι πολίτες δεν θα κιν-

δυνεύουν, οι ίδιοι και οι περι-
ουσίες τους, από μια δυνατή
βροχή.Ότι δεν υπάρχουν
περιοχές δεύτερης και τρίτης
κατηγορίας, χωρίς στοιχειώ-
δεις υποδομές στον 21ο
αιώνα.

Φίλες και φίλοι, 
Ο δρόμος που ανοίγεται

μπροστά μας κάθε άλλο παρά
εύκολος είναι. Γιατί είναι ένας
δρόμος διπλά ναρκοθετημέ-
νος. Ναρκοθετημένος σε επί-
πεδο θεσμικό αλλά και σε επί-

πεδο πολιτικής συγκυρίας.Το θεσμικό επίπεδο είναι προβλη-
ματικό εξαιτίας του νομοθετικού πλαισίου του Καλλικράτη. 

Ενός πλαισίου που περιέχει αφενός την αιρετή αυτοδιοίκηση,
αλλά παράλληλα και τον στενό έλεγχό της από την κεντρική
εξουσία, μέσω της αποκεντρωμένης διοίκησης. 

Ενός πλαισίου που ενώ δεν διασφαλίζει την οικονομική αυτο-
νομία της Αυτοδιοίκησης, τη φορτώνει με την υλοποίηση μιας
σειράς σπουδαίων αρμοδιοτήτων. 

Με ορατό κίνδυνο την απαξίωση, την απομείωση του θεσμού
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Του μόνου θεσμού που μπορεί να
μεταφραστεί άμεσα σε εξουσία των πολιτών.

Αυτόν τον θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τον θεσμό που
δίνει το «παρών» σαν κόκκινο νήμα σε όλες τις μεγάλες στιγμές
αγώνων του λαού μας, αυτόν τον επαναστατικό στον πυρήνα
του θεσμό, το νομοθετικό πλαίσιο τον μετατρέπει σε ετεροδιοί-
κηση. Σε ιμάντα μεταβίβασης των πολιτικών λιτότητας. Πολιτι-
κών που εκφράζει η σημερινή κυβέρνηση, η οποία επιδιώκει
μια Τοπική Αυτοδιοίκηση – γρανάζι ενός μηχανισμού εξουσίας
μακριά από τους πολίτες και τις ανάγκες τους. Μακριά από την
κοινωνία.

Φίλες και φίλοι,
Οι δυσκολίες αυτές δεν μας αποθαρρύνουν.
Μας πεισμώνουν. Μας κάνουν πιο δυνατούς.
Και μας κάνουν να αισιοδοξούμε.
Γιατί ξέρουμε ότι στο δρόμο αυτό δεν είμαστε μόνοι μας. Αλλά

έχουμε στο πλευρό μας τον ισχυρότερο σύμμαχο. 
Τους πολίτες. Εκείνους που όρθωσαν το ανάστημά τους κι

έκαναν το αδύνατο δυνατό.
Φάνηκαν ρεαλιστές και διεκδίκησαν το αδύνατο.Και το έκαναν

πράξη.Απέναντι σε όλους όσοι είχαν σπεύσει να προδιαγρά-
ψουν τις εξελίξεις. Οι πολίτες είχαν τον τελευταίο λόγο.

Και θα έχουν, από δω και στο εξής, τον πρώτο λόγο στην
Περιφέρεια Αττικής. Θα έχουν τον πρώτο λόγο για να γίνει η
Αττική χώρος αντάξιος της μακράς της ιστορίας, του πολιτισμού
και της παράδοσής της. Χώρος ευημερίας και ανάπτυξης.

Θα έχουν τον πρώτο λόγο για να γίνει η Αττική προπύργιο
κοινωνικής προστασίας.Θα έχουν τον πρώτο λόγο μαζί με τους
δήμους, για μια νέα φιλοσοφία στη διαχείριση των απορριμμά-
των. Φιλοσοφία βιώσιμη και δίκαιη οικολογικά και οικονομικά. 

Θα έχουν τον πρώτο λόγο για να κάνουμε όλοι μαζί πράξη μια
Περιφέρεια από τους πολίτες, για τους πολίτες, με τους πολίτες.

Φίλες και φίλοι,
Το Περιφερειακό Συμβούλιο, που ορκίζεται σήμερα, μπορεί

και οφείλει να λειτουργήσει ως εργαλείο ανάπτυξης και εμβά-
θυνσης της Δημοκρατίας και της αλληλεγγύης. 

Εργαλείο στην υπηρεσία της κοινωνίας και των πολιτών. 
Που θα ανταποκριθεί στις προσδοκίες και τις απαιτήσεις

τους.Ένα Περιφερειακό Συμβούλιο στο ύψος των δύσκολων και
κρίσιμων περιστάσεων. Σε αυτή την κατεύθυνση θα δουλέψει η
νέα περιφερειακή Αρχή. Θέλοντας στο πλευρό της, συμπαρα-
στάτες και υποστηρικτές της κοινής προσπάθειας στη νέα
πορεία, τους εργαζόμενους της Περιφέρειας. 

Μακριά από στείρους αποκλεισμούς και ψευδεπίγραφες
δήθεν αξιολογήσεις, που οδηγούν στην αποδυνάμωση του
δημόσιου τομέα.

Μαίρη Ζυγούρη. Il viaggio della
Dea (Το ταξίδι της Θεάς)

Manuela Gandini

Πολιτιστικό Κέντρο 
Λεωνίδας Κανελλόπουλος. 

Δραγούμη 37, Παραλία Ελευσίνας
Εγκαίνια: 30/08/2014 8.00 μ.μ. 

ΗΜαίρη Ζυγούρη ανακαλεί τη θεότητα μέσα στην
ασχήμια της σύγχρονης κρίσης. Σύμφωνα με τη
συμμετοχική οπτική της τέχνης, ο Michelangelo

Pistoletto δημιούργησε μια νέα εκδοχή της “La Venere
degli stracci” ("Η Αφροδίτη των κουρελιών") (1967) σε
συνεργασία με τη Ζυγούρη, με τίτλο “La Venere degli
stracci in transito” ("Η Αφροδίτη των κουρελιών σε μετά-
βαση").

Πρόκειται για μια κινητή φιγούρα μέσα σε ένα καροτσά-
κι γεμάτο κουρέλια που διαβαίνει ξανά ορισμένα εικονικά
περάσματα της αρχαίας Ιεράς Οδού, όπως τα διάβαιναν
οι μυημένοι στα Ελευσίνια Μυστήρια. Στις video-perfor-
mance που παρουσιάζονται στο Μουσείο Κανελλόπου-
λου, η Ζυγούρη οικειοποιείται την Αφροδίτη μεταφέρο-
ντάς την έξω από το μουσειακό χώρο (το σύγχρονο ναό)
στα πιο υποβαθμισμένα και απρόσωπα τοπία του αυτο-
κινητοδρόμου που αντικατέστησε την Ιερά Οδό της
αρχαιότητας. 

Μέσα σε μια κατεστραμμένη περιοχή που δε διαφέρει
από τις άλλες ενδοχώρες του κόσμου, η καλλιτέχνις ανα-
βιώνει τη θεά με την αέναη ομορφιά της μέσα από κομ-
μάτια μυστηριακών τελετουργιών. Η Αφροδίτη μεταφέρε-
ται στην τυφλή σήραγγα ενός δρόμου που δεν ολοκλη-
ρώθηκε ποτέ, ή κοντά σε ένα πηγάδι με νερό στο οποίο
το άγαλμα χάνει την στερεότητά του και μεταμορφώνεται
σε υγρή εικόνα. Η Θεά είναι σύμβολο της διάρκειας, τα
κουρέλια σύμβολο της ασυνέχειας της ανθρώπινης ιστο-
ρίας. 

Με αυτό το έργο η Ζυγούρη παντρεύει το θεϊκό στοιχείο
με τη βιομηχανική αρχιτεκτονική ανάμεσα σε σιλό,
συντρίμμια, σκόνη και λύματα, δημιουργώντας ένα είδος
αρνητικού καθρέπτη των ιερών τόπων στους χρόνους
της ελληνικής αρχαιότητας.

Με τη συμμετοχή των κατοίκων της Ελευσίνας που
δώρισαν τα παλιά τους ρούχα συμμετέχοντας ενεργά στη
δημιουργία της "Αφροδίτης των κουρελιών σε μετάβα-
ση", η καλλιτέχνις θα οδηγήσει, την ημέρα των εγκαινίων
του Φεστιβάλ, μια "μυστηριακή" πομπή στο κέντρο της
πόλης σέρνοντας το άγαλμα σε ένα καροτσάκι στοχεύο-
ντας σε μία συλλογική ποιητική αναβίωση. 

Στα έργα του Pistoletto και της Ζυγούρη υπάρχει η επι-
θυμία να εντάξουν και να ενσωματώσουν το δίπολο της
καταστροφής και της δημιουργίας με σκοπό μια ενεργό
συμβολική μεταμόρφωση των πραγμάτων. Όπως δηλώ-
νει ο Joseph Champbell, το χρέος για μια πορεία στο
βασίλειο του μύθου και του αθέατου το έχουν αναλάβει
σήμερα οι καλλιτέχνες.

Ώρες λειτουργίας: Καθημερινά 10.00 - 13.00 και 18.00
- 21.00 εκτός Δευτέρας. Είσοδος ελεύθερη

Ορκίστηκε η νέα Περιφερειακή Αρχή Αττικής 
Ρ. ΔΟΥΡΟΥ: «Οι πολίτες θα έχουν τον πρώτο λόγο 
για να γίνει η Αττική προπύργιο κοινωνικής προστασίας»

ΜΥΝΗΜΑ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 
Με αφορμή την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στα ανώτατα ιδρύματα 
Ο ΣΥΡΙΖΑ εύχεται στους νέους της Μάνδρας Ειδυλλίας και όλης της Ελλάδας καλή πρόοδο, επιτυχίες στη ζωή τους

και επαγγελματική αποκατάσταση. Ειδικότερα,  συγχαίρει όσους πέτυχαν την εισαγωγή τους στα ιδρύματα της Τριτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης και εύχεται καλές σπουδές.

Παρά την απαξίωση των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και παρά την υπονόμευση της εργασιακής προο-
πτικής, κάθε νέου επιστήμονα,  από τις εσφαλμένες και καταστροφικές πολιτικές που ακολουθούνται, πρόκειται αναμ-
φισβήτητα για μεγάλη επιτυχία και χαρά. Εξάλλου, η γνώση και η επιμόρφωση πάντα προσφέρουν στον αγώνα για
την επαγγελματική αποκατάσταση και πάντα αποτελούν εθνική επένδυση. 

Τελικά ευχόμαστε η γνώση, η έρευνα, ο ορθός λόγος, η βάση και η εξέλιξη των επιστημών, η τεχνογνωσία και οι
αξίες, στα χέρια της νέας γενιάς, να αποτελέσουν τα εργαλεία που θα μας απομακρύνουν από τη φτώχεια, την εθνι-
κή και ανθρωπιστική κρίση, το φαύλο κύκλο και την κακή διοίκηση και διαχείριση.

Το Γραφείο Τύπου 28/08/2014
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ΟΡΚΙΖΕΤΑΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε στην τελετή 
ορκωμοσίας του Δημάρχου 
και του νέου Δημοτικού
Συμβουλίου Ασπροπύργου,

που θα  γίνει την Κυριακή, 31 Αυγούστου 2014 
και ώρα 11.30 π.μ. στην αίθουσα 
(Δ.Καλλιέρης) του Πνευματικού Κέντρου
(Αλέκου Παναγούλη 13).

Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου
Νικόλαος Ι.Μελετίου

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ
« Συγχαρητήρια στους μαθητές που 
πέτυχαν στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας»

Εκφράζω τα θερμά μου   συγ-
χαρητήρια σε όλους τους νέους και
τις νέες της πόλης μας  που πέτυ-
χαν την εισαγωγή τους στα εκπαι-
δευτικά ιδρύματα της χώρας και
τους εύχομαι   καλή σταδιοδρομία
στο ξεκίνημα της νέας πορείας της
ζωής τους.

Η επιτυχία αυτή  αποτελεί δικαίωση των κόπων και
προσπαθειών  των ιδίων των υποψηφίων καθώς και
των καθηγητών και των γονέων που στη δύσκολη αυτή
δοκιμασία τους στήριξαν.  

Εύχομαι τα επόμενα χρόνια να συναντήσουμε τους
σημερινούς επιτυχόντες ως διακεκριμένους επιστήμο-
νες,  καλούς  επαγγελματίες και   ολοκληρωμένες προ-
σωπικότητες  ενταγμένες στο κοινωνικό σύνολο του
τόπου  μας.

Επίσης, για όσους δεν κατάφεραν να ξεπεράσουν
τη δοκιμασία των  εξετάσεων, θα ήθελα  να τους επιση-
μάνω ότι η διάκριση και η επιβεβαίωση στη ζωή δεν επι-
τυγχάνεται μόνο μέσα από την εισαγωγή τους σε κάποιο
εκπαιδευτικό ίδρυμα και ότι δεν θα τους λείψουν οι
ευκαιρίες και οι προκλήσεις για να αναδείξουν τις
ικανότητές τους και να κατακτήσουν το μέλλον
τους.

Χρήστος Σπ. Παππούς 
Νεοεκλεγέντας Δήμαρχος  Δήμου Φυλής 

Ορκωμοσία του νέου 
δημάρχου Μεγαρέων 
Γρηγόρη Σταμούλη στις 31/8

Σας προσκαλούμε στην τελε-
τή ορκωμοσίας του δημάρχου,
των συμβούλων του νέου
δημοτικού συμβουλίου Μεγά-
ρων και των συμβούλων των
νέων συμβουλίων των δημοτι-
κών κοινοτήτων Μεγάρων και
Νέας Περάμου, που θα λάβει
χώρα την Κυριακή, 31 Αυγού-
στου 2014 και ώρα 11:00 στο δημαρχείο Μεγά-
ρων (Χρ. Μωραϊτου και Γ. Μαυρουκάκη).

Ο εκλεγείς δήμαρχος Μεγαρέων
Γρηγόρης Σταμούλης

Δήλωση της απερχόμενης
Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής,

Σταυρούλας Δήμου
μετά την ορκωμοσία του νέου 

Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 

Φίλες και φίλοι, αγαπητές
συμπολίτισσες και αγαπητοί
συμπολίτες, 

Από την 1η του Σεπτέμβρη
2014 αναλαμβάνει η νέα διοίκη-
ση της Περιφέρειας Αττικής που
εξελέγη στις εκλογές της 25ης
Μαΐου στην οποία εύχομαι καλή
επιτυχία στο έργο της.

Από την πλευρά μου, από τη
θέση που με έταξε ο λαός στο
Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής θα συνεχίσω με την
ίδια θέρμη να αγωνίζομαι για τα προβλήματα της περιο-
χής μας και να υπερασπίζομαι τα δικαιώματα των πολι-
τών.

Ξέρουμε όλοι πόσο αδικημένη είναι η Δυτική Αττική, γι'
αυτό δεν υπάρχει περιθώριο να χαθεί ούτε μία ημέρα.

Γνωρίζετε επίσης πως όλα αυτά τα χρόνια δώσαμε
μεγάλες μάχες για την υποβαθμισμένη Δυτική Αττική και
καταφέραμε να κάνουμε παρεμβάσεις που θα αποτελέ-
σουν ισχυρή παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές.

Δώσαμε έμφαση σε μεγάλα και σε μικρά ζητήματα που
ταλανίζουν για δεκαετίες την περιοχή μας με βασικό
άξονα την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίω-
ση της ποιότητας ζωής. 

Αυτό το έργο στο νέο Περιφερειακό Συμβούλιο σας
υπόσχομαι πως θα το υπερασπιστώ με όλες μου τις
δυνάμεις.Η μικρή άλλωστε διαφορά του εκλογικού απο-
τελέσματος μας επιφορτίζει με μεγαλύτερες ευθύνες, όχι
μόνο για να υπερασπιστούμε το έργο μας, αλλά και για
να συμβάλλουμε ουσιαστικά στην ανάπτυξη του τόπου
μας.

Αγαπητοί συμπολίτες της Δυτικής Αττικής,
Θέλω από την καρδιά μου να ευχαριστήσω όλους εσάς

που μας στηρίξατε όλα αυτά τα χρόνια και ήσασταν
συνοδοιπόροι στους αγώνες μας.  Όλους εσάς που όλα
αυτά τα χρόνια πορευτήκαμε μαζί με μόνο σκοπό την

επίλυση των προβλημάτων του τόπου μας.
Όλους εσάς που συνεργαστήκαμε, αλλά και συγκρου-

στήκαμε τα περασμένα 3.5 χρόνια με μόνο γνώμονα τη
βελτίωση της ζωής μας.Όλους εσάς που πιστέψατε πως
μαζί μπορούμε να αλλάξουμε τη Δυτική Αττική. 

Όλους εσάς που συνεχίζετε να πιστεύετε βαθιά μέσα
σας πως ο τόπος μας μπορεί να γίνει αυτός που ονει-
ρευόμαστε.

Ειδικότερες ευχαριστίες θα ήθελα να απευθύνω στον
απερχόμενο Περιφερειάρχη Αττικής Γιάννη Σγουρό για
την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου και για τη στήριξη
και κατανόηση που παρείχε στα ζητήματα που αφορού-
σαν στη Δυτική Αττική.

Στους απερχόμενους Περιφερειακούς Συμβούλους
Άγγελο Λιόση και Θέμη Γιαννικάκη για την άριστη συνερ-
γασία και τις μάχες που δώσαμε στο Περιφερειακό Συμ-
βούλιο για την περιοχή μας.

Τους υποψήφιους Περιφερειακούς Συμβούλους Θεό-
δωρο Μιχάλαρο, Λεωνίδα Μίχα, Χρήστο Νικολούδη,
Έλενα Πεχλιβανίδου, Γιώργο Ρόκα και Τάκη Ταταρό-
πουλο για τον έντιμο, ουσιαστικό και καθαρό αγώνα που
δώσαμε σε όλη τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου.

Τους στενούς μου συνεργάτες στο γραφείο μου, τους
Διευθυντές, τους Προϊσταμένους και όλους υπαλλήλους
της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, που όλα
αυτά τα χρόνια και παρά τις δυσκολίες εξαιτίας της κρί-
σης, συνέχισαν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους με
αυταπάρνηση και υπερβάλλοντα ζήλο. 

Την εκκλησία, τις Δημοτικές Αρχές, τους πολιτιστικούς,
εθελοντικούς, αθλητικούς, εξωραϊστικούς Συλλόγους και
τα μέλη τους που συνεργαστήκαμε  στην κοινή βάση για
την ανάπτυξη του τόπου μας.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες θέλω να απευθύνω στον τοπικό
τύπο για την αμερόληπτη και χωρίς παρεμβάσεις
παρουσίαση της πραγματικότητας σε όλη τη διάρκεια
της θητείας μας. 

Και τέλος, θέλω να ευχαριστήσω την οικογένειά μου,
που στάθηκε δίπλα μου με κατανόηση και υπομονή
ενθαρρύνοντάς με να εργάζομαι για τη Δυτική Αττική που
ονειρεύομαι.Για αυτά τα όνειρα, φίλες και φίλοι, σας υπό-
σχομαι πως θα συνεχίσω να αγωνίζομαι με όλες μου τις
δυνάμεις, γιατί σε αυτόν το τόπο δεν χωράνε ούτε
εκπτώσεις ούτε μιζέρια.

Με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση η μονάδα επεξεργασίας λυμάτων στο Κορωπί

Μια μεγάλη επένδυση ύψους 74,8 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) για
την κατασκευή συστήματος επεξεργασίας υγρών λυμάτων στην αστική περιοχή Κορωπίου, στην Ανατολική
Αττική ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα κατασκευαστούν 98 χιλιόμετρα υπονόμων, τα οποία καλύπτουν

το 75 % του συστήματος συλλογής λυμάτων στο Κορωπί καθώς και ο κεντρικός αποχετευτικός αγωγός μεταφοράς στη
μονάδα επεξεργασίας υγρών λυμάτων Κορωπίου-Παιανίας. Περίπου 55.000 άτομα θα επωφεληθούν από τα αναβαθ-
μισμένα δίκτυα αποχέτευσης. 

Το έργο αυτό αναμένεται να υλοποιηθεί μέχρι το τέλος του 2015. Η έγκριση του έργου εξασφαλίζει τη συμμόρφωση με
τη δικαστική απόφαση κατά της Ελλάδας σχετικά με την επεξεργασία των λυμάτων επειδή το Κορωπί είναι ένας από
τους οικισμούς που υστερεί ακόμη στον τομέα αυτό. Αποτελεί δε έργο προτεραιότητας, όπως προσδιόρισαν η Επιτρο-
πή και οι ελληνικές αρχές.

Οι επενδύσεις προέρχονται από το πρόγραμμα της περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ για την Περιφέρεια Αττικής στο
πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας «Αειφόρος ανάπτυξη και βελτίωση της ποιότητας ζωής». Το ΕΤΠΑ θα χρηματοδο-
τήσει 74,8 εκατ. ευρώ επί συνολικού ποσού 88 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για την πρώτη φάση του έργου. Το υπόλοιπο 25
% των αγωγών αποχέτευσης θα κατασκευαστεί κατά την επόμενη προγραμματική περίοδο 2014-2020.

Ανοικτή Επιστολή προς τους απόφοιτους Λυκείου
Συγχαρητήρια από όλους μας! 

Σήμερα, παιδιά και γονείς βλέπετε την
πρώτη δικαίωση των κόπων σας

Ησημερινή ημέρα είναι ιδιαί-
τερα ξεχωριστή για τα παι-
διά της πόλης μας που

είδαν τους κόπους και τους αγώνες
τους στον στίβο της γνώσης να
δικαιώνονται. Ομοίως και για τους
γονείς και όσους τους συμπαραστάθηκαν σε αυτή την
μεγάλη προσπάθεια.

Ως γονείς και μεις, συναισθανόμαστε όχι μόνο την υπε-
ρηφάνεια που νιώθουν οι γονείς σας, αλλά και τον καθη-
μερινό αγώνα που δίνουν για να σας μεγαλώσουν
σωστά. Η χαρά είναι μεγάλη, όταν τα όνειρα γίνονται
πραγματικότητα και οι κόποι επιβραβεύονται.

Η σημερινή ημέρα είναι σημαντική και για εμάς που
πιστεύουμε στην ελληνική παιδεία και στις αρετές της,
στον τόπο μας, στις παραδόσεις μας και στις δυνατότη-
τες που έχει η κοινωνία μας. Για εμάς που έχουμε ριζω-
μένη μέσα μας την πεποίθηση ότι η πόλη μας θα ανασά-

νει, με την κινητοποίηση όλων των δημιουργικών ανθρώ-
πων που την αγαπούν και τη νοιάζονται.

Είναι στο χέρι μας να δημιουργήσουμε τις προϋποθέ-
σεις για να γίνει ο τόπος και η κοινωνία μας το κατάλλη-
λο περιβάλλον για να ξεδιπλώσει η νέα μας γενιά την
ποιότητα και τη δημιουργικότητά της. Να οικοδομήσει ένα
μέλλον δυναμικό, σύγχρονο και καλύτερο από το παρόν.
Να θεμελιώσει μια κοινωνία δημοκρατική, που θα ξέρει
να αναγνωρίζει τις αξίες και την ποιότητα. Που θα δίνει
ίσες ευκαιρίες σε όλους.

Τα επόμενα χρόνια, τα πρώτα βήματα της ενήλικης
ζωής σας, θα τα ζήσετε μέσα σε περιβάλλοντα πλούσια
σε ερεθίσματα, τα οποία είτε θα απορρίψετε, είτε θα τα
μετουσιώσετε σε γνώση. Κοινωνικές συναναστροφές,
υλικοτεχνικές υποδομές και ακαδημαϊκές υπηρεσίες είναι
εκεί για να τις εκμεταλλευτείτε και να διευρύνετε τους ορί-
ζοντές σας.

Συγχαρητήρια! Κάνατε τον Ασπ ρόπ υργο Συγχαρητήρια! Κάνατε τον Ασπ ρόπ υργο 
π ερήφανο! Καλή σταδιοδρομία!π ερήφανο! Καλή σταδιοδρομία!

Για το Δημοτικό Συνδυασμό Για το Δημοτικό Συνδυασμό 
Ασπ ρόπ υργος-ΑλλάΖΟΥΜΕΑσπ ρόπ υργος-ΑλλάΖΟΥΜΕ
Με εκτίμηση, Γιάννης ΗλίαςΜε εκτίμηση, Γιάννης Ηλίας
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ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΕ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ 
1ο ΓΕΛ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2014)

1ο ΓΕΛ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 10% 2013) 1ο ΓΕΛ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 10% 2012)

ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΤΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝΜΕ ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΤΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ
‘’ΑΝΩΣΗ’’ - ΝΤΑΦΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  ‘’ΑΝΩΣΗ’’ - ΝΤΑΦΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

ΔΗΜΗΤΡΟΣ 35 - ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΤΗΛ: 210 5561269ΔΗΜΗΤΡΟΣ 35 - ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΤΗΛ: 210 5561269
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1ο ΓΕΛ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 10% 2013) 1ο ΓΕΛ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 10% 2012)

ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΕ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ 
1ο ΓΕΛ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2014)

ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΤΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝΜΕ ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΤΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ
‘’ΑΝΩΣΗ’’ - ΝΤΑΦΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  ‘’ΑΝΩΣΗ’’ - ΝΤΑΦΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

ΔΗΜΗΤΡΟΣ 35 - ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΤΗΛ: 210 5561269ΔΗΜΗΤΡΟΣ 35 - ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΤΗΛ: 210 5561269
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ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΕ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ 
2ο ΓΕΛ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2014)

2ο ΓΕΛ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 10% 2013) 2ο ΓΕΛ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 10% 2012)
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ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΕ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ 
1ο ΓΕΛ ΜΑΓΟΥΛΑΣ (ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2014)

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2014)

1ο ΓΕΛ ΜΑΓΟΥΛΑΣ  (ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 10% 2013)

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΛΥΚΕΙΑ 
- ΜΑΡΙΑ ΚΑΠΛΑΝΙΔΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑΣ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 
ΜΟΝΑΔΩΝ (ΠΥΡΓΟΣ)

- ΚΑΜΠΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ 
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ :  ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
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ΓΕΛ ΜΑΝΔΡΑΣ (ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2014)
ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΕ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ 

ΓΕΛ ΜΑΝΔΡΑΣ (ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 10% 2013) 1ο ΓΕΛ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ (ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 10% 2013)

ΓΕΛ ΖΕΦΥΡΙΟΥ  (ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 10% 2013)
ΓΕΛ ΜΑΝΔΡΑΣ (ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 10% 2012)
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1ο ΓΕΛ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ (ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2014)

ΓΕΛ ΖΕΦΥΡΙΟΥ (ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2014)

ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΕ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ 
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Ο ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ 1-0 ΤΟΝ ΠΥΡΡΙΧΙΟ 
AΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Σε φιλικό
αγώνα διάρκειας
35Χ35 το πρώτο
που έδωσαν
Μανδραικός και
Πυρρίχιος στο
γήπεδο Μάνδρας
παρουσία 150
φιλάθλων οι
γηπεδούχοι επι-

κράτησαν με 1-0. Το τέρμα σημείωσε ο Κοκολάκης στο 59'.
Οι δύο προπονητές χρησιμοποίησαν όλους τους παίκτες που

είχαν στην διάθεσή τους και δοκίμασαν διάφορα σχήματα. Ηταν
μια γερή προπόνηση και για τις δύο ομάδες.

Διαιτήτευσε ο Παναγιώτης Κοσμίδης.
ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ(προπονητής Βασίλης Καραούλης): Παλιγγί-

νης, Μπινιχάκης, Μποδώνιας, Λέγκα, Φερεντίνος, Σινάνι,
Ζγκλής, Μπέντας, Μανασίδης Στ., Μιχαλάρης, Μπεγκλετσής.

Β'ημίχρονο: Χρόνης, Τράκας, Τσακιράκης, Σιγάλας, Κοκολά-
κης, Δημητρίου, Τεπετόβ, Κοτζαπαναγιώτης, Γερόλυμος, Ρούσ-
σης, Μανασίδης Ν.,Χαλκιαδάκης,Καουνάς.

ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ(προπονητής Αποστόλης Λινάρδος):Παλατσίδης,
Λαζαρίδης, Τσορτανίδης, Στεφανίδης, Κυριακίδης, Καλαιτζίδης,
Φωτιάδης, Τσιλιγκερίδης, Σειταρίδης, Παπαδόπουλος Ι., Απο-
στολόπουλος.

Αγωνίστηκαν και οι: Κουτσουκανίδης, Λινάρδος, Τιρεκίδης,
Χαραλαμπίδης, Μερκάι, Κεσόβ, Αδάκτυλος, Καπίδης, Μαυρί-
δης.

***Την Κυριακή ο Μανδραικός θα υποδεχτεί στο γήπεδό του
τον Αιολικό. Το μάτς θα ξεκινήσει στις 17:00.

Γράφει ο Ανέστης Τσακίρογλου tsakiroglou@thriassio.gr
anetsak@yahoo.gr

ΝΤΕΡΜΠΙ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΣΤΑ ΜΕΓΑΡΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ
Ο ΒΥΖΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟ 
ΣΕ ΦΙΛΙΚΗ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ
Νέο τέστ την Κυριακή για τον Βύζαντα Μεγάρων που σε φιλι-
κή αναμέτρηση υποδέχεται στις 18:00 στο στάδιο Μεγάρων
τον Πανελευσινιακό. Μιά αναμέτρση που ζωντανεύει μνήμες
καλές εποχές όταν οι δυο αντίπαλοι μεσουρανούσαν στα
σαλόνια της Α΄Εθνικής. Μάλιστα και οι δυο ομάδες θα βρεθούν
αντίπαλοι και στο πρωτάθλημα της Γ' Έθνικής φέτος. 
Οι δύο τεχνικοί Κυριάκος Μίχας και Πέτρος Μίχος θα έχουν

την ευκαιρία να δώσουν χρόνο συμμετοχή  σε όλους τους παί-
κτες που έχουν στην διάθεσή τους. Το ματς αναμένεται να
προσελκύσει και αρκετό κόσμο.

Ο ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΙΟΛΙΚΟ 

Ο Μανδραικός στο 2ο τέστ προετοιμασίας υποδέχεται την Κυριακή στις 17:00 στο ''Φράγκειο'' δημοτικό γήπεδο τον Αιολι-
κό Μυτιλήνης.  Θα είναι ένα δυνατό τέστ για τον προπονητή Βασίλη Καραούλη να δοκιμάσει διάφορα σχήματα και να βγά-
λει κάποια συμπεράσματα απο τους νέους παίκτες του.

Ο ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΣΤΗΝ ΧΑΛΚΙΔΑ

Ο Αστέρας Μαγούλας στα πλαίσια της προετοιμασίας του θα δώσει την Κυριακή φιλικό αγώνα στο γήπεδο της Χαλκίδας
με την τοπική ομάδα. Το μάτς θα ξεκινήσει στις 18:00. Θα είναι ένα δυνατό τέστ για τους δύο ομάδες απο τους τεχνικούς
Αλκη Ελευθεριάδη και Γιώργο Λάμπρου να δοκιμάσουν διάφορα σχήματα και να βγάλουν συμπεράσματα. Προσεχώς
έχουν κλειστεί φιλικά με την Γλυφάδα και Ολυμπιακό Αγίου Στεφάνου.

ΙΚΑΝΟΣ ΓΙΑ ΨΗΛΑ Ο ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ
ΑΟΚ ΠΟΥ ΑΛΛΑΞΕ ΣΕΛΙΔΑ

Η ομάδα
μπάσκετ
του Μαν-
δραικού
ΑΟΚ είναι
ικανή να
φτάσει
ψηλά. Ο
σύλλογος
φέτος θα
αγωνίζεται
στην ΓΈθνική, Στόχος της ομάδος να διατηρηθεί στην
κατηγορία και ότι αλλο προκύψει. 

Ο νέος πρόεδρος Θανάσης Μαλιώρης κάνει ότι μπορεί
να τα φέρει όλα  σε πέρας.Ο ισχυρός άνδρας του αρέ-
σουν τα δύσκολα και δουλεύει σκληρά απο το πρωί μέχρι
το βράδυ, ευελπιστεί ότι και με την βοήθεια των φιλάθλων
του θα έχει μια καλή πορεία.Στο νέο διοικητικό σχήμα,
υπάρχουν νέα άτομα που  βοηθούν τον σύλλογο σε όλα
τα επίπεδα!

ΚΑΕ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ: 
Προτεραιότητα στην υγεία των αθλητών

Για δεύτερη συνεχή χρονιά η ομάδα του
Πανελευσινιακού εμπιστεύεται την υγεία
των αθλητών της στο ικανότατο ιατρικό επι-
τελείο της, το οποίο τελεί υπό τη διεύθυνση
και την εποπτεία του εγνωσμένης αξίας
Ορθοπεδικού, κ. Αβραάμ Τριανταφυλλό-
πουλου. 

Η εμπειρία και οι ικανότητες του Ιατρού
μας, αποτελούν εχέγγυο για τις υψηλού

επιπέδου υπηρεσίες που θα απολαμβάνουν οι αθλητές μας για μία ακόμη χρονιά.

Σε συνδυασμό με την παρουσία του φυσιοθεραπευτή, Μάνου Παπαμανώλη (φώτο με
τον Πρόεδρο της ομάδας Γιάννη Φιλίππου), που αποτελεί εκ των κορυφαίων στο χώρο
του, είναι γενικότερη η εκτίμηση ότι ο Πανελευσινιακός διαθέτει ένα από τα καλύτερα Ιατρι-
κά team στην Basket League ΟΠΑΠ.

Ο Μάνος Παπαμανώλης διαθέτει ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο (ισοκινητικό,
shockwave, indiba κ.α.) και είναι γνωστός για την ειδίκευση του στη σύγχρονη θεραπεία
INDIBA. 

Η συγκεκριμένη μοναδική πατενταρισμένη τεχνολογία και θεραπεία, που βασίζεται στη
διοχέτευση θερμικών και μη θερμικών ρευμάτων στους ιστούς, με τη χρήση χωρητικών
και ωμικών ηλεκτροδίων, έχει βοηθήσει πολλούς αθλητές και ειδικά στην ομάδα του Πανε-
λευσινιακού.

Συνεργάτες του κ. Παπαμανώλη στο γήπεδο είναι ο Κώστας Κορμπής και ο Νίκος
Αρβανιτάκης.

Ο ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ
ΜΑΝΩΛΗ ΛΙΑΠΑΚΗ 

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΜΕΝΙΔΙ ΓΙΑ ΤΟΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΜΕΝΙΔΙ ΓΙΑ ΤΟ
ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΕ ΤΟΝ ΦΩΣΤΗΡΑΚΥΠΕΛΛΟ ΜΕ ΤΟΝ ΦΩΣΤΗΡΑ
Ολοι οι δρόμοι οδηγούν σήμερα το απόγευμα στις 18:00

στο Μενίδι όπου στα πλαίσια της 1ης αγωνιστικής του
κυπέλλου Ελλάδος ο Αχαρναικός στο πρώτο επίσημο
μάτς της χρονιάς υποδέχεται τον Φωστήρα.

Ο   Μανώλης Λιαπάκης(φωτό) υπέστη ρήξη χιαστών και
θα απουσιάσει απο το συγκεκριμένο μάτς. Η απουσία του
έμπειρου ποδοσφαιριστή εκτιμάται ότι είναι ιδιαίτερα
σημαντική για την ομάδα και ο Γιώργος Βαζάκας και το
επιτελείο του είναι σε σκέψεις αναφορικά με την εξεύρεση
του αντικαταστάτη του. 

Ο τεχνικός των «πρασίνων» και η διοίκηση αναμένεται
να έχουν ραντεβού τις αμέσως επόμενες μέρες, προκει-
μένου να αποφασίσουν για το τι μέλλει γενέσθαι από εδώ
και στο εξής.

Ο κόσμος του Αχαρναϊκού μια γροθιά στον αγώνα
με τον Φωστήρα!

Κάλεσμα στον κόσμο του ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΥ απευθύνει η

Διοίκηση της ΠΑΕ για τον αγώνα Κυπέλου απέναντι στον
Φωστήρα την Παρασκευή 29 Αυγούστου 2014, στις 18:00,
στο Δημοτικό Γήπεδο Αχαρνών. 

Η Διοίκηση επιθυμεί όλοι οι Αχαρνείς να δώσουν δυναμι-
κό παρών στο πιο σπουδαίο αγώνα για τη νέα σεζόν της
ομάδας!

«Θέλουμε όλοι οι φίλοι του ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΥ να σταθούν
για άλλη μία φορά στο πλευρό της ομάδας μας. Μία
ομάδα με ιστορία που αξίζει να βρίσκεται πολύ ψηλά χάρη
στην εμπιστοσύνη που της δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια.
Στον αγώνα Κυπέλου με τον Φωστήρα καλούμε όλη την
πόλη των Αχαρνών να είναι παρούσα! 

Καλούμε οι φίλαθλοι να γίνουν ο 13ος παίκτης!!» δήλω-
σε η Διοίκηση του Αχαρναϊκού!
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ΝΕΟ ΩΡΑΡΙΟ ΟΤΕ 
ΑΠΟ 1/6/14 ΕΩΣ 30/9/14

ΤΗΛΕΠ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣΤΗΛΕΠ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Γ. ΠΑΥΛΟΥ 10 ΤΚ 19200Γ. ΠΑΥΛΟΥ 10 ΤΚ 19200

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ -ΤΕΤΑΡΤΗ-ΣΑΒΒΑΤΟ  08:30 - 15:00

ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
08:30-14:00 & 17:30-21:00

ΤΛΦ 210 5562999 FAX 210 5560099
email:celefther@ote.gr

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΜΟΥΖΑΚΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΜΟΥΖΑΚΑΣ

MSc. MSc. Πανεπιστημίου ΑθηνώνΠανεπιστημίου Αθηνών

•ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
•ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

•ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
•ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ – ΔΙΑΛΥΣΕΙΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ •ΕΡΓΑΤΙΚΑ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
ΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΤΕΣ ΤΙΜΕΣ

Φυλής 3, 3ος όροφος
(έναντι Ταχυδρομείου) - Ασπρόπυργος

Τηλ./fax:  210 5577912 email: mouznikol@hotmail.com

22.5.14

ΓΑΜΟΣ
Ο ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΘΟΥΛΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ

ΚΩΣΤΕΛΙΔΟΥ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ  ΣΤΟ ΤΑΡΑΖ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ ΚΑΙ
ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ Η ΜΟΥΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΚΑΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΙΣΑΗΛΙΔΟΥ ΠΟΥ
ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΘΑ

ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 

ΓΑΜΟΣ
Ο ΣΟΥΡΚΟΒ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ 

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΟΥΡΚΟΒΑ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΚΙΡΟΒΣΚΙ ΤΟΥ
ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ Η
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ 

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΟΚΚΙΝΗ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟ ΠΕΡΑΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΘΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΝΑΛΑΣ 
ΣΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ 
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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 πλήρως επιπλω-
μένο οροφοδιαμέρισμα 90 τμ
στη Μάνδρα, πλησίον της
κεντρικής πλατείας, σε διώρο-
φη οικοδομή, επί οικοπέδου
500 τμ, με κήπο. Ενοίκιο:450
ευρώ. Είναι σε άριστη κατάστα-
ση, διαθέτει αυτόνομη θέρμαν-
ση, κλιματισμό και θέση σταθ-
μεύσεως. Τηλ επικοινωνίας:
210-5555391, 6937895583

Ενοικιαζ́εται ισογ́εια κατοικιά
60 τμ στην Ελευσιν́α, με

αυτο-́ νομη θερ́μανση. Τηλ.
επικοινω νιάς 6977680930.
(16.7.14)

Ενοικιάζεται στη Μάνδρα δια-
μέρισμα 125 τ.μ.ισόγειο σε διό-
ροφη οικοδομή, 3 κρεββατοκά-
μαρες, 2 μπάνια, ηλιακός, επι-
δαπέδια θέρμανση, ΔΕΗ &
ΕΥΔΑΠ πληρωμένα λόγω
φωτοβολταϊκών. 450€/μήνα
συζητήσημη. Τηλ:
6987165866, κος Τσάμος.
(5.5.14)(5.5.14)

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 στον Ασπρόπυρ-

γο δύαρι διαμέρισμα 3ου ορό-
φου 55τμστημ οδό Φυλής πλη-
σίον εμπορικού κέντρου West
Plaza.Διαθέτει τζάκι,Air codi-
tion,ηλεκτρική κουζίνα
P i t s o s , η λ ι α κ ό
θερμοσίφωνα,αυτόνομη θέρ-
μανση και ιδιόκτητο
p a r k i n g . Χ α μ η λ ά
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)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Πωλείται οικόπεδο 
εντός σχεδίου πόλεως Ρου-

πακίου 400μ². Τιμή 35.000€.
Είκοσι χιλιάδες μετρητά και
1.500€ τον μήνα. Πληροφο-
ρίες στο 6977-646768.

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
Ζητείται κοπέλα που να γνω-

ρίζει κρέπα, σάντουιτς, καφέδες
για κατάστημα της περιοχής
του Ασπροπύργου. Τηλ επικοι-
νωνίας: 6979113414, κος
Δημήτρης (24.7.14)

·   ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ ΖΗΤΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗ CNC
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ. Τηλ Επικοι-
νωνίας 2105552260.

 ·   ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ ΖΗΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗ –
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ CNCCAM. Τηλ
Ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α ς
2105552260.(11.6.14)

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)

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Κυρία Ιταλίδα αναλαμβάνει τη
φύλαξη παιδιών στην περιοχή της
Ελευσίνας. Τηλέφωνο επικοινω-
νίας: 6971829355 (24.7.14)

Ελληνίδα κυρία, αναζητά
εργασία αναλαμβάνοντας τη
φύλαξη & φροντίδα ηλικιωμέ-
νων καθώς και τις οικιακές
εργασίες σε όλη την περιοχή
της Δυτικής Αττική. Διαθέτει
σχετική προυπηρεσία . Τηλ.
6984459927 (8.7.14)

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)

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.

ΜΑΝΔΡΑ επί της οδού Ανδρο-
μάχης 9, αέρας 160 τ.μ. (120
τ.μ.) 2ος, (40 τ.μ.) 3ος, οικοδο-
μήσιμος, σε τριώροφη οικοδο-
μή με πιλοτή. Πωλείται και
χωριστά, ήσυχο σημείο, τιμή
ευκαιρίας. Τηλ. 6973315768
(7.5.14)

Ζητείται κυρία, χωρίς υπο-
χρεώσεις, για διευκόλυνση

κυρίου και οικιακά.
Περιοχή Ελευσίνα. 
Τηλ.210 5542756.

Προετοιμασία Μαθητών
Δημοτικού Γυμνασίου Λυκείου

Τρυπιτσίδη Σοφία, 
Πτυχιούχος του τμήματος

Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής 
και Ψυχολογίας του 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 
τηλ.: 6971862201 και e-mail: 
sofi_tripitsidou@hotmail.com  

Κύριος 75 ετών , λάτρης της
φύσης, αναζητά κυρία κοντά
στην ηλικία του για σοβαρή
γνωριμία. Τηλ. 6943014666

- Αθλητικές κακώσεις 
- Αρθρίτιδες - Οστεοπόρωση 
- Παιδοορθ/κα προβλήματα 
- Θεραπεία τενοντίτιδων 

με αυτόλογους βιολογικούς 
παράγοντες PRP

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

16.11
.12

ΠΟΛΥΙΑΤΡΙΚΟΠΟΛΥΙΑΤΡΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΗΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕΕΠΕ
ΙΔΙΩΤΙΚΑΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ - LASER
ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ

Οδός Αιγάλεω 3 - Ασπρόπυργος 
Τηλ: 210 5578138 - 210 5579997 & 210 5571996
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Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 
ως έκφραση Κοινωνικής Υπευθυνότητας

Την σημασία του ρόλου της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην συντονισμένη προσπάθεια για την καταπολέμηση της ανεργίας στο Θριάσιο Πεδίο ανέδει-
ξαν διακεκριμένοι ομιλητές στην ημερίδα με τίτλο "Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη - Εκφράζουμε την Κοινωνική μας Υπευθυνότητα" οργάνωσε η ΣΟΛ ΑΕ,
ως εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Θριασία -Νέες Γυναίκες της Επιστήμης στην απασχόληση» στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ασπροπύργου.

Η συνεχώς αυξανόμενη επιρροή των δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην διαμόρφωση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος των επιχει-
ρηματικών πρωτοβουλιών καθιστά επιτακτική ανάγκη την υιοθέτηση εθελοντικών πρακτικών οι οποίες μπορούν να συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη και
στην προώθηση ανταποδοτικών πολιτικών προς όφελος της τοπικής κοινωνίας. Με βάση τα παραπάνω , η Α.Σ. «Θριασία» έχοντας ως κεντρικό άξονα την
συνεχή συνεργασία μεταξύ φορέων για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των τοπικών κοινωνιών πήρε την πρωτοβουλία για την ενημερωτική αυτή ημερίδα
με στόχο την ευαισθητοποίηση των τοπικών φορέων και την ενημέρωση τους για τις μορφές που μπορεί να προσλάβει η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Άλλω-
στε, το Τοπικό Σχέδιο Δράσης "Δίκτυο για την Κοινωνική Οικονομία και την προώθηση στην απασχόληση γυναικών επιστημόνων στο Θριάσιο Πεδίο"
αφορά σε μία συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα η οποία έχει πληγεί ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. 

Κατά την παρουσίαση του οδηγού ΕΚΕ της Α.Σ. «Θριασία», οι ασκούμενοι ελεγκτές λογιστές, κα Κωνσταντίνα Νικολοπούλου και κ. Σπύρος Σταθάκης,
εξήγησαν το εννοιολογικό πλαίσιο της ΕΚΕ και τις μορφές που αυτή απέκτησε κατά τις περιόδους υιοθέτησης αντίστοιχων πολιτικών. Παράλληλα, επεσήμα-
ναν ότι τα πλεονεκτήματα αυτής της πρακτικής σχετίζονται τόσο με την ποιότητα ζωής του δυναμικού που σχετίζεται με τις δράσεις μιας επιχείρησης, όσο και
με την τοπική κοινωνία και ανέλυσαν ότι οι τρεις πυλώνες στους οποίους εμφανίζονται πολιτικές ΕΚΕ είναι η κοινωνία , το περιβάλλον και ο πολιτισμός.

Από πλευράς της, η κα Γωγώ Δημητροπούλου, επικεφαλής ΕΚΕ και σχέσεων με τοπικές κοινωνίες Νοτίου Ελλάδος των Ελληνικών Πετρελαίων παρου-
σίασε στο κοινό μία σειρά από σημαντικές πρωτοβουλίες ΕΚΕ του συγκεκριμένου ομίλου, δίνοντας την ευκαιρία της παρακολούθησης μιας πρωτογενούς εφαρ-
μογής τέτοιων δράσεων. Στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη συνεχούς διαλόγου με τις τοπικές κοινωνίες ενώ ανέφερε πως μεγάλο ποσοστό των ποσών ΕΚΕ στο-
χεύει στην κάλυψη αναγκών ευπαθών κοινωνικών ομάδων, στην παιδεία και τον αθλητισμό και γενικά στη νέα γενιά αλλά στη συνεργασία και ενίσχυση πρω-
τοβουλιών Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, μέσα από διαδικασίες επιβράβευσης. Μερικά παραδείγματα μορφών ΕΚΕ είναι οι υποτροφίες, οι ευκαιρίες σε
νέους επιστήμονες, δενδροφυτεύσεις, στήριξη ΑμεΑ κλπ.

Την ανάγκη κοινής αντίληψης των εμπλεκομένων μερών για την σχέση των δράσεων ΕΚΕ με τη βιώσιμη ανάπτυξη και τις αρχές της ανέπτυξε ο κ. Βαιος
Ριζούλης, μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου ΣΟΕΛ. Χαρακτήρισε ως βασικό όφελος των πρακτικών ΕΚΕ τη δέσμευση για μακροπρόθεσμη σχέση εμπι-
στοσύνης με την κοινωνία και έδωσε έμφαση στην καινοτομία. Ο κ. Ριζούλης αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες ΕΚΕ  της ΣΟΛ που αφορούν σε θέματα όπως
είναι η οδική ασφάλεια και οι καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, υπογράμμισε το γεγονός ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα αφορά σε άνεργες γυναίκες και συνέδεσε την
διασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών με επιχειρήσεις που έχουν ανθρώπινο πρόσωπο και πιστεύουν στην κοινωνική προσφορά.

Την ημερίδα έκλεισε η κα Ράνια Φιλοπούλου, υπεύθυνη Φυσικού Αντικειμένου του Προγράμματος ΤοπΣΑ «Θριασία» η οποία αναφέρθηκε στο ότι πλέον κερ-
δοφόρες επιχειρήσεις συνδέουν άμεσα την ανάπτυξη και βιωσιμότητα τους με το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται και ότι κορυφαία στελέχη επιχει-
ρήσεων που δραστηριοποιούνται σε διεθνές επίπεδο αναγνωρίζουν την ανάγκη να επιχειρούν με υπευθυνότητα και ηθική, υπηρετώντας το κοινό καλό και σκε-
πτόμενοι μακροπρόθεσμα. Έμφαση δόθηκε στα σημεία που στοιχειοθετούν τη συνέπεια του Τοπικού Σχεδίου Δράσης με τους όρους κοινωνικής υπευθυνό-
τητας, τα οποία αφορούν την επίδραση στο ανθρώπινο δυναμικό και την απασχόληση, την ενίσχυση της κοινωνικής οικονομίας, την προώθηση της συνεργα-
σίας μεταξύ των τοπικών φορέων για την επίτευξη κοινωνικών σκοπών και την προαγωγή μιας νέας αντίληψης για την ανάπτυξη κοινωνικά ευαίσθητων και
ενεργών επιχειρήσεων.

Την ημερίδα που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 31/07/2014 στο Πνευματικό Κέντρο Ασπροπύργου συντόνισε ο κ. Αθανάσιος Κάππος, υπεύθυνος Γρα-
φείου Τύπου της ΣΟΛ ΑΕ. Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο νεοεκλεγείς Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής κ. Γιάννης Βασιλείου. Εκ μέρους του
δήμου Ασπροπύργου μίλησε ο γενικός γραμματέας κ. Αθανάσιος Χούπης ο οποίος χαρακτήρισε ως κύριο μέλημα της δημοτικής αρχής τη διατήρηση της κοι-
νωνικής συνοχής της περιοχής και την επιδίωξη ανάπτυξης με κοινωνικό πρόσωπο.

Κοινή η διαπίστωση ότι μόνο με τη συνεργασία και τη δικτύωση όλων των φορέων και των παραγωγικών τάξεων της περιοχής 
μπορούν να αντιμετωπιστούν οι κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις


