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MΙΚΡΑ ΑΣΤΕΡΙΑ
Στο σχολικό πρωτάθλημα
ποδοσφαίρου 5Χ5 των 

Δημοτικών Σχολείων 
Ελευσίνας για το 2015. 
Η 2η αγωνιστική ημέρα 
το Σάββατο 25 Απριλίου 

ΘΡΙΑΣΙΟΘΡΙΑΣΙΟ

Δημοτική Παράταξη Αχαρνών «Για την Πόλη μας»

Αναγκαία η άμεση 
κατασκευή νησίδας στη

Λεωφ. Ιωνίας στη Χαραυγή

Τιμή : 0,01€ 

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ
ΚΑΘΑΡΙΖΩ ΤΗΝ

ΠΟΛΗ ΜΟΥ
Την Κυριακή στον δήμο Ελευσίνας 

με τη συμμετοχή κατοίκων, 
εθελοντών και συλλόγων 

Πλήθος κόσμου στην λιτανεία της
ομώνυμης εκκλησίας στη συνοικία   

του Αη Γιώργη Χαϊδαρίου

« Κρόνος και Χρόνος» 
Μια Διαδραστική έκθεση εικαστικών για την ιστορικότητα

και τη μαγεία της Ελευσίνς που πλησιάζει τον μύθο
Στο Πολιτιστικό Κέντρο Λ. Κανελλόπουλος έως τις 10 Μαϊου 

ΣΥΧΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΤΗΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΘΑ

ΤΑΛΑΙΠΩΡΗΣΟΥΝ ΤΟΥΣ
ΟΔΗΓΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΤΗΣ ΜΑΝΔΡΑΣ  
Λόγω εκτέλεσης εργασιών

ασφαλτόστρωσης 
στον Α/Κ Θηβών 

Η θυσία των ηρώων της
Λίμνης Κουμουνδούρου
οδηγός για όλους μας 

-  Εκδήλωση της Κομματικής Οργάνωσης
Ασπροπύργου του ΚΚΕ στη μνήμη των 5

αγωνιστών, την Κυριακή στις 11 π.μ. 

Σελ: 3

Σελ: 16

Σελ: 5

Σελ: 3

Τρίωρο
"λουκέτο"
στους Δήμους σήμερα
Στο πλαίσιο της διαμαρτυρίας

για τη δέσμευση
των αποθεματικών τους

Σελ: 3

Σελ: 6

Σελ: 7

Μένουν αφύλακτες 
Νέα Πέραμος και Κινέττα; 

Σχεδιάζεται αναδιάρθωση των 
υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ.

με πιθανή την κατάργηση
των 2 τοπικών τμημάτων 

Ερώτηση του Β. Οικονόμου προς ΥΠΕΣ

Εξιχνιάσθηκαν περίπου 97 περιπτώσεις κλοπών και ληστειών

Σελ: 8

Σελ: 2

Σελ: 3

Έβγαλε... λαβράκια 

η επιχείρηση 
“σκούπα” της 
ΕΛ.ΑΣ. σε
Ασπρόπυργο
και Ζεφύρι

Σελ: 3-4
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Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης

Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος

Διεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου 4
19300 Ασπρόπυργος Αττικής

Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν: 6977410968

Συνδρομές Ετήσιες: 20€

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ

Εθνική Τράπεζα
 IBAN: GR72 0110 2000 0000   2004 4032 660

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου
 Γρηγορίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

Χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή όχι, δεν επιστρέφονται. 
Υπογεγραμμένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη 

τις απόψεις της εφημερίδας

Ασπρόπυργος
Αντωνάρας Δημή-

τριος Γ. 28ης 
Οκτωβρίου 49, 

Τηλέφωνο:
2105571663

Ελευσίνα
Μηλιώσης Νικόλαος

Ι. Κοντούλη 79, 
τηλέφωνο:
2105544250

24ωρο

Φυλή -Άνω Λιόσια 
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ
- ΑΡΤΑ ΦΡΑΓΚΟΥ ΟΕ

Μεγάλου Αλεξάν-
δρου 61, 2102484258

Μάνδρα
Μαρτζέλης Χρή-

στος Ι. Στρατηγού
Ρόκκα 

2105555550

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Παρασκευή 24 Απριλίου 2015

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

Στις 736,60 μονάδες ο Γενικός ΔείκτηςΣτις 736,60 μονάδες ο Γενικός Δείκτης
με άνοδο 2,39% και αξία συναλλαγών με άνοδο 2,39% και αξία συναλλαγών 

τα 84,07εκατ. ευρώτα 84,07εκατ. ευρώ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ  ΚΑΙΡΟΥ
ΚΑΙΡΟΣ: Aίθριος 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: Από 12 
έως 21 βαθμούς Κελσίου  

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Αχιλλέας, Αχιλλεύς, Αχίλιος, Αχίλλιος,

Αχίλειος, Αχίλλειος, Δούκας, Δούκισσα, 
Βαλεντίνη, Βαλεντίνα Ζέτα, Έλλη, Βέτα
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Επτά άτομα, μέλη σπείρας που διέπραττε
ληστείες, κλοπές και απάτες, συνέλαβε το
πρωί της Πέμπτης η αστυνομία σε επι-

χείρηση σε καταυλισμούς τσιγγάνων στο Ζεφύρι,
παρουσία διμοιριών των ΜΑΤ.

Οι έρευνες εντάσσονται στο πλαίσιο εφαρμογής
ειδικού επιχειρησιακού σχεδίου που έχει εκπονη-
θεί για την ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής
από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, έπει-
τα από επαφές επιτελών του υπουργείου και
εκπροσώπων δήμων της συγκεκριμένης περιο-
χής για την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκω-
τικών, οπλοχρησίας και άλλων μορφών εγκλημα-
τικότητας.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι στις επιχει-
ρήσεις συμμετείχαν και κλιμάκια στελεχών της
Οικονομικής Αστυνομίας, για να ερευνηθούν οι πηγές
εσόδων ατόμων, που ενώ παρουσιάζουν ανύπαρκτο ή
πολύ χαμηλό εισόδημα εν τούτοις φέρεται να διαθέτουν
ακίνητα, αυτοκίνητα, κ.ά.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελή-
φθησαν επτά άτομα μέλη σπείρας που διέπραττε
ληστείες, κλοπές και απάτες στο Ζεφύρι. Μέχρι στιγμής
έχουν εξιχνιαστεί 67 περιπτώσεις. Επίσης στο πλαίσιο
της επιχείρησης έχουν συλληφθεί τρία άτομα για οπλο-
κατοχή.

Εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα, 
τα μέλη της οποίας διέπρατταν ληστείες και κλοπές

στην περιοχή του Ασπρόπυργου

Παράλληλα, στον Ασπρόπυργο εξαρθρώθηκε από την
Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Δυτικής Αττικής και το Τμήμα
Ασφαλείας Ασπροπύργου εγκληματική ομάδα, τα μέλη της
οποίας διέπρατταν ληστείες και κλοπές στην περιοχή του
Ασπρόπυργου.

Μετά από συντονισμένη επιχείρηση αστυνομικών των
ανωτέρω Υπηρεσιών και τη συνδρομή της Διεύθυνσης
Αστυνομίας Δυτικής Αττικής και της Ο.Π.Κ.Ε., συνελήφθη-
σαν πρωινές ώρες της 22-4-2015, στην περιοχή Νεόκτιστα
Ασπροπύργου, με εντάλματα σύλληψης, 4 ημεδαποί 

ΡΟΜΑ, ηλικίας 18, 21, 28 και 43 ετών, μέλη της σπείρας,
ενώ αναζητούνται άλλοι τρείς  ημεδαποί συνεργοί τους.

Σε βάρος τους είχε σχηματισθεί ποινική δικογραφία για
ληστείες, διακεκριμένες κλοπές και απόπειρες κλοπών, 

απειλές, εξυβρίσεις και επικίνδυνες σωματικές βλάβες
από άτομα που ενεργούν από κοινού, κατ’ εξακολούθηση
και κατ’ επάγγελμα.

Αναλυτικότερα από την έρευνα εξακριβώθηκε ότι οι συλ-
ληφθέντες από κοινού με τους συνεργούς τους, είχαν
συστήσει τον τελευταίο χρόνο εγκληματική οργάνωση που
διέπραττε κλοπές χρημάτων, κοσμημάτων και διαφόρων
αντικειμένων από οικίες στον Ασπρόπυργο. Οι δράστες,
στις περιπτώσεις που γίνονταν αντιληπτοί από τους ενοί-
κους των οικιών ή από γείτονες, τους λήστευαν με χρήση
σωματικής βίας και απειλές.

Από τη μέχρι στιγμής έρευνα διαπιστώθηκε ότι η παρα-
πάνω σπείρα έχει διαπράξει τριάντα ληστείες και κλοπές σε
οικίες στον Ασπρόπυργο.

Οι κατηγορούμενοι είχαν συλληφθεί ξανά στο παρελθόν
για παρόμοια αδικήματα και τους επιβλήθηκαν περιοριστι-
κοί όροι.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Εκτελέ-
σεως Ποινών Αθηνών, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό και
τη σύλληψη των συνεργών τους συνεχίζονται.

Έβγαλε... λαβράκια 
η επιχείρηση “σκούπα” της ΕΛ.ΑΣ.

σε Ασπρόπυργο και Ζεφύρι
Εξιχνιάσθηκαν περίπου 97 περιπτώσεις κλοπών και ληστειών
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Εφημερίες Θριάσιου Νοσοκομείου 
23 & 27

Πιθανό σενάριο είναι η
κατάργηση των αστυνομι-
κών τμημάτων Κινέττας

και Νέας Περάμου, σύμφωνα με τις
τελευταίες πληροφορίες από
κύκλους του  Υπουργείου Προστα-
σίας του Πολίτη αλλά και σχετικά
δημοσιεύματα, με στόχο την σχε-
διαζόμενη αναδιάρθρωση των
υπηρεσιών της  ΕΛ.ΑΣ. ώστε να
δημιουργηθούν Αστυνομικά Τμή-
ματα με υλικοτεχνικό εξοπλισμό
και μέσα, προκειμένου να έχουν
άμεση αντίδραση στα περιστατικά
της περιφέρειας τους και κυρίως 24 ώρες το 24ώρο αστυνομι-
κούς που θα είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν στα αιτήματα των
πολιτών. 

Στο σοβαρό αυτό ζήτημα αναφέρεται ο βουλευτής της Επικρα-
τείας της ΝΔ Β. Οικονόμου μέσω ερωτήσεων του προς τον
Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης στις
οποίες υπογραμμίζει :

‘’ Κύριε Υπουργέ, Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε από
κύκλους του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του Αρχη-

γείου της ΕΛ.ΑΣ. αλλά και από
δημοσιεύματα του ηλεκτρονικού
τύπου ότι  καταργείται ο Α.Σ
Νέας Περάμου και ο  Α.Σ Κινέ-
τας.

Διαβάζουμε ότι σκοπός αυτής
της αναδιάρθρωσης είναι να
δημιουργηθούν Αστυνομικά
Τμήματα με υλικοτεχνικό εξοπλι-
σμό και μέσα, προκειμένου να
έχουν άμεση αντίδραση στα
περιστατικά της περιφέρειας
τους και κυρίως 24 ώρες το
24ώρο αστυνομικούς που θα

είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν στα αιτήματα των πολιτών. 
Όπως αντιλαμβάνεστε κε Υπουργέ η κατάργηση αυτών  γεμί-

ζει ανασφάλεια τους κατοίκους της περιοχής. Όλο αυτό το διά-
στημα ακούμε ότι είναι στις προθέσεις σας να επαναφέρετε τον
«αστυνομικό της γειτονιάς» με σκοπό ο πολίτης να αισθάνεται
ασφαλής και με αυτή σας την κίνηση πράττετε ακριβώς το αντί-
θετο. Οι περιοχές της Νέας Περάμου αλλά και της Κινέττας θα
μείνουν  «ανοχύρωτες» σε μια δύσκολη χρονική στιγμή και θα
δεχτούν τεράστιο πλήγμα. 

Μένουν αφύλακτες 
Νέα Πέραμος και Κινέττα; 

Σχεδιάζεται αναδιάρθωση των υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ.
με πιθανή την κατάργηση των 2 τοπικών τμημάτων   
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Τρίωρο "λουκέτο"
στους Δήμους σήμερα
Στο πλαίσιο της διαμαρτυρίας για τη
δέσμευση των αποθεματικών τους

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 12

ΗΚ.Ε.Δ.Ε., ενόψει της σημερινής ψήφισης
από την Ολομέλεια, της Πράξης Νομοθε-
τικού Περιεχομένου, που αφορά τη

δέσμευση των ταμειακών διαθεσίμων Φορέων του
Δημοσίου και της Αυτοδιοίκησης, αποφάσισε μία
σειρά κινητοποιήσεων, μεταξύ των οποίων, περι-
λαμβάνεται και τρίωρο συμβολικό "λουκέτο" στους
Δήμους της Χώρας και τις Υπηρεσίες αυτών,
σήμερα  Παρασκευή, από τις 12 έως τις 3 το μεση-
μέρι, με εξαίρεση τις Κοινωνικές Υπηρεσίες, με
τους εργαζόμενους να παραμένουν έξω από τα
Δημοτικά Καταστήματα, ως ένδειξη συμπαράστα-
σης και στήριξης στις κινητοποιήσεις της Αυτοδιοί-
κησης. 

Επίσης,  στις 11.30 π.μ., το Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε. και
Δήμαρχοι από όλη τη Χώρα θα συγκεντρωθούν
στη Βουλή, προκειμένου να επιδώσουν στο Προ-
εδρείο της και στους Πολιτικούς Αρχηγούς όλων
των Κομμάτων το Ψήφισμα της Κ.Ε.Δ.Ε., καθώς
και αναλυτικό υπόμνημα με τις θέσεις της, ενόψει
της ψήφισης της Πράξης στην Ολομέλεια της Βου-

λής, που συνεδριάζει για το σκοπό αυτό στις 12 το
μεσημέρι.

Τέλος, παραμένει το αίτημα της Κ.Ε.Δ.Ε. για
συνάντησή μας με τον Πρωθυπουργό, «προκει-
μένου να ενημερωθούμε με υπεύθυνο και ειλικρι-
νή τρόπο για την πραγματική κατάσταση της οικο-
νομίας, προκειμένου η Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού να
συμβάλλει με κάθε τρόπο στην εθνική προσπά-
θεια για ξεπέρασμα της κρίσης» όπως αναφέρεται
στη σχετική ανακοίνωση της Κεντρικής Ένωσης
Δήμων Ελλάδας.

Κλειστός κι ο Δήμος Φυλής από τις 12:00-15:00

Οι υπηρεσίες του Δήμου Φυλής θα είναι κλειστές
από τις 12 το μεσημέρι, μέχρι τις 3 το απόγευμα,
πλην των Παιδικών Σταθμών και της Υπηρεσίας
Καθαριότητας. Οι εργαζόμενοι θα μείνουν έξω
από τα δημοτικά καταστήματα, ως ένδειξης
συμπαράστασης και στήριξης στις κινητοποιήσεις
της αυτοδιοίκησης.

ΟΔήμος Ελευσίνας, ο Σύλλογος εθελοντών Θριασίου Πεδίου, το
Σώμα Ελληνίδων Οδηγών, το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων,
συνεργείο της εταιρείας ΤΙΤΑΝ, συμμετέχοντας στην καμπάνια

Let's do it Greece, σας καλούν να πάρετε μέρος στον καθαρισμό διάφο-
ρων σημείων της πόλης, όπως πλατείες, παραλίες και άλλα. 

Η δράση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 26 Απριλίου 2015 και το
ραντεβού μας θα είναι στην πλατεία Ηρώων στις 10:00 το πρωί. 
Υπενθυμίζεται ότι η εκστρατεία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της παγκό-
σμιας πρωτοβουλίας «Let's do it World», που αποτελεί τη μεγαλύτερη
εθελοντική εκστρατεία περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης σε παγκόσμια
κλίμακα. 
Σε αυτήν συμμετέχουν 108 διαφορετικές χώρες του κόσμου και περίπου
8.000.000 εθελοντές. 
Κάθε χρόνο, χιλιάδες πολίτες από κάθε μεριά του πλανήτη, συμμετέχουν
στις κοινές δράσεις που διοργανώνονται στις χώρες τους, με στόχο να
διαδώσουν το μήνυμα της προστασίας του φυσικού και αστικού περι-
βάλλοντος, καθώς επίσης και τη διαχρονική αξία του εθελοντισμού.

ΣΥΧΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΘΑ ΤΑΛΑΙΠΩΡΗΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΑΝΔΡΑΣ  

Λόγω εκτέλεσης εργασιών ασφαλτόστρωσης 
στον Α/Κ Θηβών 

Πλήθος πιστών παρακολούθησε
τον πανηγυρικό εσπερινό με
αρτοκλασία, στην ομώνυμη

εκκλησία της συνοικίας  Αγίου Γεωργίου
Χαϊδαρίου.  

Η περιφορά της εικόνας έγινε στους δρό-
μους της Ενορίας (Ρίμινι, Φλούντζη, Αγίου
Γεωργίου). 

Ανήμερα της εορτής του Αγίου, ενώ μετά
τη θεία λειτουργία, τελέσθη  μνημόσυνο

στο κοινοτάφιο των 93 πρώτων Νεοφωκα-
αίων προσφύγων που βρίσκεται στο προ-
αύλιο του Ναού.

Χριστιανικό ήθος δείχνει η ανακοίνωση
έξω από τον Ναό ότι ο ιερέας και ο ψάλτης
δεν δέχονται στα μυστήρια φιλοδωρήματα,
αλλά αντ' αυτού, όποιος επιθυμεί, μπορεί
να ενισχύσει τον Συλλόγου Εθελοντικής
Διακονίας Ασθενών Αγίου Γεωργίου Χαϊ-
δαρίου.

Πλήθος κόσμου στην λιτανεία της
ομώνυμης εκκλησίας στη συνοικία

του Αη Γιώργη Χαϊδαρίου

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΖΩ
ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΟΥ

Την Κυριακή στον δήμο Ελευσίνας 
με τη συμμετοχή κατοίκων, 
εθελοντών και συλλόγων 

Λόγω εκτέλεσης
εργασιών ασφαλ-
τόστρωσης στον

Α/Κ Θηβών (24+000 χ/θ),
θα πραγματοποιηθεί δια-
κοπή της κυκλοφορίας
των οχημάτων στα παρα-
κάτω οδικά τμήματα,
περιοχής Δήμου Μάν-
δρας, για το χρονικό διά-
στημα από 22-04-2015
έως 08-05-2015, κατά τις ώρες 20.00΄ έως 06.00΄ της επομένης, με εξαίρεση το χρονικό
διάστημα από 30-4-2015 έως 3-5-2015 όπου δε θα εκτελούνται εργασίες, ως εξής:

Α΄ ΦΑΣΗ
Στην οδό Ελευσίνας – Θήβας, στο τμήμα της 570μ. πριν από το ύψος της χ/θ 24+000

της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου και για μέγιστο μήκος 950μ. και πλάτος 8,20μ. από το δεξιό
άκρο του οδοστρώματος, ρεύμα κυκλοφορίας προς Ελευσίνα.

Στον κλάδο εξόδου της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου προς τον Α/Κ Θηβών, στο τμήμα του
από την έναρξη αυτού και για μέγιστο μήκος 260μ. και πλάτος 6,30μ. από το δεξιό άκρο
του οδοστρώματος, ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.
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ΗΑντιπεριφερειάρχης της Περιφε-
ρειακής Ενότητας του Κεντρικού
Τομέα Αθηνών παραβρέθηκε

εκπροσωπώντας την Περιφέρεια Αττι-
κής, στην Εκδήλωση Μνήμης για τα 100
χρόνια από τη γενοκτονία των Αρμενίων
που έγινε στις 19 Απριλίου, σε κεντρικό
κινηματοθέατρο της Αθήνας.

Μετά την  εκδήλωση που ήταν συν-
διοργάνωση της  Περιφέρειας Αττικής και
της Αρμενικής Εθνικής Επιτροπής, ακο-
λούθησε πορεία και κατάθεση στεφα-
νιών στο μνημείο του Άγνωστου Στρα-
τιώτη.

Παρέστησαν πολιτικοί και πολιτειακοί
παράγοντες, εκπρόσωποι της Α΄και
Β΄βαθμού Αυτοδιοίκησης, διπλωμάτες
κ.α., μεταξύ των οποίων υπουργοί, βου-
λευτές, εκπρόσωποι  πρεσβειών και
εκπρόσωποι κοινοτήτων.

Στον χαιρετισμό της, η Ερμίνα Κυπρια-
νίδου μεταξύ άλλων ανέφερε:

“Συμπληρώνονται σήμερα 100 χρόνια
από την γενοκτονία σε βάρος ενάμισυ
εκατομμυρίου Αρμενίων το 1915 από το
Τουρκικό κράτος. Η γενοκτονία των
Αρμενίων αποτελεί μια από τις πιο σκο-
τεινές σελίδες της ιστορίας του 20ου
αιώνα. 

Το πρώτο οργανωμένο ολοκαύτωμα
της ιστορίας, αποτέλεσμα μιας ιδεολο-
γίας ενός αρχόμενου σκληρού μιλιταρι-
στικού εθνικισμού και μισαλλοδοξίας. 

Είναι γνωστό ότι στα τέλη του 19ου-
αρχές του 20ού αιώνα, οι τουρκικές
αρχές προχώρησαν σε επιχειρήσεις εξό-
ντωσης και γενοκτονίας στην επικράτεια
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, εις
βάρος των γηγενών πληθυσμών. Το
εγκληματικό αυτό σχέδιο είχε αποτέλε-
σμα την αλλοίωση του δημογραφικού
χάρτη της περιοχής, ενώ οι λαοί που

ζούσαν εκεί είδαν να καταστρέφεται ή να
υφαρπάζεται η υλική, πνευματική και
πολιτιστική τους κληρονομιά, στα ίδια τα
ιστορικά τους εδάφη. 

Μέχρι το 2014, 21 χώρες είχαν ανα-
γνωρίσει τη Γενοκτονία των Αρμενίων,
μεταξύ των οποίων η Ελλάδα και η

Κύπρος, όπως επίσης το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της
Ευρώπης, 43 από τις 50 πολιτείες των
ΗΠΑ και περιφέρειες της Ισπανίας, της
Βρετανίας και της Αυστραλίας. Πρόσφα-
τα, τον όρο γενοκτονία χρησιμοποίησε
και ο Πάπας Φραγκίσκος κατά τη διάρ-

κεια Θείας Λειτουργίας στη Βασιλική του
Αγίου Πέτρου, στην οποία παρέστη ο
Πρόεδρος της Αρμενίας. 

Την Τετάρτη 15 Απρίλη το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα που ανα-
γνωρίζει ρητά τη γενοκτονία, το οποίο
όμως η Τουρκία ήδη προανήγγειλε ότι
θα αγνοήσει.  Αρνούμενη τη Γενοκτονία,
η τουρκική κυβέρνηση επιδιώκει να ενο-
χοποιήσει ολόκληρο τον τουρκικό λαό,
που δεν έχει καμιά ευθύνη για τα όσα
διέπραξαν τότε,  οι πρόγονοί του. 

Ελλάδα και Αρμενία συνδέονται με θερ-
μές φιλικές σχέσεις, σε πολιτικό, πολιτι-
στικό και εκπαιδευτικό, εμπορικό επίπε-
δο. Οι ιστορικοί και πολιτιστικοί δεσμοί
μεταξύ των δύο λαών χάνονται στα βάθη
των αιώνων.

Μοιραζόμαστε ένα πνεύμα κοινής ιστο-
ρίας, κοινών αξιών και συγγενικής ταυτό-
τητας. Από την ανακήρυξη της ανεξαρτη-
σίας της Αρμενίας το 1991 έχει αναπτυ-
χθεί δε ένα ισχυρό νομικό πλαίσιο για
την περαιτέρω ανάπτυξη και ενίσχυση
των διμερών μας σχέσεων σε διάφορους
τομείς και παρατηρείται κάποια δυναμι-
κή, αλλά μπορούν πολλά να γίνουν
ακόμη ώστε να αποκαλυφθεί πλήρως το
δυναμικό της ελληνο-αρμενικής οικονο-
μικής συνεργασίας – ιδιαίτερα στους
τομείς των εξαγωγών και του τουρισμού.

Ως Περιφέρεια Αττικής θα συμβάλλου-
με για την πολύπλευρη εμβάθυνση των
σχέσεων μεταξύ της Ελλάδας και της
Αρμενίας βασιζόμενοι στο ισχυρό
ανθρώπινο κεφάλαιο και τις κοινές μας
αξίες.

Σήμερα όμως ιδιαίτερα, αποτίνουμε
φόρο τιμής στα θύματα της πρώτης
γενοκτονίας του 20 αιώνα, με την ευχή η
Ευρώπη να μην ξαναζήσει παρόμοια
γεγονότα.”

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ 100 ΧΡΟΝΙΑ 
ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΑΡΜΕΝΙΩΝ

Παρέστησαν πολιτικοί και πολιτειακοί παράγοντες, εκπρόσωποι της Α΄και Β΄βαθμού 
Αυτοδιοίκησης, διπλωμάτες κ.α.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
Νοδάρας Γεώργιος 

- Νοδάρα Μαριάνθη,
Σαλαμίνος 40, Ασπρόπυργος. 

Τηλέφωνα: 210-5571472, 210-5570337. 
Fax: 210-5575184. Κινητά: 6979221888,

6979221885.

Θα πρέπει επίσης να λάβετε υπόψη σας  ότι η επισκεψιμότητα λόγω θέρους στη Νέα Πέραμο
και την Κινέττα είναι μεγάλη και με την κατάργηση των εκεί  Σταθμών , δεν θα μπορεί να προστα-
τευτεί η ευρύτερη περιοχή. Το υπάρχον αστυνομικό προσωπικό θα καταπονείται πέραν του εφι-
κτού, δεν θα μπορεί να παραχθεί ουσιαστικό έργο και όλο αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να δημι-
ουργηθούν ακόμα περισσότερα προβλήματα. 

Πίστη όλων μας είναι ότι η αστυνομία πρέπει να βρίσκεται κοντά στον πολίτη και να εξυπηρετεί
το δημόσιο συμφέρον, ειδικά σήμερα που η χώρα μας γίνεται αποδέκτης ενός τεράστιου κύματος 

μετανάστευσης που σίγουρα θα επιβαρύνει και την ασφάλεια των πολιτών. 
Δυστυχώς αυτό δεν θα εφαρμόζεται πλέον αποτελεσματικά στο Δήμο Μεγαρέων.
Κατόπιν όλων αυτών,  ερωτάστε:Είναι αληθή τα δημοσιεύματα που σας εμφανίζουν να βάζετε

λουκέτο στον ΑΣ  Νέας Περάμου και Κινέττας; 
Το προβλέπει κάποια νέα «κρυφή» μνημονιακή απαίτηση; Aν ναι ποιος ο σχεδιασμός σας και με

ποιον τρόπο θα αποκαταστήσετε το αίσθημα ανασφάλειας που θα δημιουργηθεί στους κατοίκους
των δύο αυτών πόλεων ; ‘’ καταλήγει η ερώτηση του κ. Οικονόμου. 
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ΠΟΛΥΙΑΤΡΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ
ΙΙΔΔΙΙΩΩΤΤΙΙΚΚΑΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ-
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ- ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ

- ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ - LASER ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ

Λεωφόρος Δημοκρατίας 43 & Αιγάλεω 
 - Ασπρόπυργος Τηλ: 210 5578138 (6 γραμμές) 

www.polyiatriko.gr, facebook: polyiatrikoiatrikiepe

ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΟΣ 

Φυσικοθεραπευτής-Βελονιστής
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΑΝΩΤ. ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 

Μέλος Π.Σ. Φυσικοθεραπευτών

Σαλαμίνος  72 & Αιγάλεω -  Ασπρόπυργος     Τηλ. 210. 5578833
bio-solution@hotmail.com    www.bio-solution.gr

Αποκατάσταση ορθοπεδικών, νευρολογικών παθήσεων και αθλητικών κακώσεων, 

- Βελονισμός, - Ανάλυση τροφικής δυσανεξίας (μέθοδος Bio -solution)

- Σπονδυλομέτρηση - θεραπεία PULSTAR - YAG LASER
5.1.15

Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προα-
γωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Δήμου
Αχαρνών «Διέξοδος», στα πλαίσια του Προγράμ-

ματος Υποστήριξης της Οικογένειας, ολοκλήρωσε με επι-
τυχία την Ομάδα Γονέων παιδιών Πρωτοβάθμιας Εκπαί-
δευσης, με αριθμό συμμετεχόντων 12 μέλη. 

Οι γονείς συμμετείχαν σε  δίωρες συναντήσεις
και εκπαιδεύτηκαν  σε θέματα όπως:  

«Επικοινωνία μέσα στην Οικογένεια», 
«Ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των παιδιών»

και «Διαχείριση ενδοοικογενειακών συγκρούσεων».

Οι γονείς συμμετείχαν σε  10 δίωρες συναντήσεις, με
συχνότητα 1 φορά την εβδομάδα και με διάρκεια από το
Φεβρουάριο έως τον  Απρίλιο 2015. Ενδεικτικά, τα θέμα-
τα  στα οποία εκπαιδεύτηκαν με βιωματικούς μεθόδους,
αφορούσαν σε:  «Επικοινωνία μέσα στην Οικογένεια»,
«Εξαρτήσεις και Πρόληψη», «Ενίσχυση της αυτοεκτίμη-
σης των παιδιών», «Έκφραση συναισθημάτων» και «Δια-
χείριση ενδοοικογενειακών συγκρούσεων».

Οι γονείς εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τον
τρόπο διεξαγωγής του σεμιναρίου και  πρότειναν την υλο-
ποίηση ενός άλλου βραχύχρονου κύκλου εκπαίδευσής
τους με στόχο την μεγαλύτερη εμβάθυνση τους σε θέματα
που αφορούν: θέσπιση ορίων και την σεξουαλική διαπαι-
δαγώγηση των παιδιών. 

Αξιολόγησαν αυτές τις συναντήσεις πολύ βοηθητικές για
την ενίσχυση του γονεϊκού τους ρόλου και τη βελτίωση της
επικοινωνίας τους με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς
τους.

Οι συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν  στο χώρο του
Κέντρου Πρόληψης «Διέξοδος», Πλ. Αγ. Νικολάου 3, 2ος
όροφος. Την Ομάδα Γονέων συντόνισαν η κ. Κευγά Αργυ-
ρώ, Ψυχολόγος και η κ. Ιωάννου Ιωάννα , Ψυχολόγος.

Όσοι γονείς επιθυμούν να συμμετάσχουν σε αντίστοιχο
Πρόγραμμα, μπορούν να καλούν στο τηλ. του Κέντρου

Πρόληψης : 210-2409015, καθημερινά από τις 08.30-
15.00, προκειμένου να δηλώσουν τη συμμετοχή τους για
ένα επόμενο σεμινάριο.

Ο Πρόεδρος του Κέντρου
κ. Γιάννης Κασσαβός

- Δήμαρχος Αχαρνών -

Αναπληρωτής Πρόεδρος 
Κωνσταντίνος  Καρυδάκης 

ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ 
Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής 
της Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Δήμου Αχαρνών

3ήμερο Οδικής Ασφάλειας από τον «Κούρο»

Η Εθελοντική Ομάδα Μεγάρων ΚΟΥΡΟΣ με
την υποστήριξη φορέων κρατικών , ιδιωτικών
και φίλων του ποδηλάτου αλλά και με τους
μαχητές στο μείζον θέμα της οδικής ασφάλειας
και ιδιαίτερα με στόχο τον  μηδενισμό των ανή-
λικων θυμάτων στο δρόμο από τροχαία ατυ-
χήματα, διοργανώνουν για ακόμη μια φορά
τριήμερες εκδηλώσεις στη Πόλη των Μεγάρων
στις 8,9 & 10 Μαΐου 2015.

Σας προσκαλούμε  να συμμετάσχετε μικροί
και μεγάλοι, γονείς και παιδιά. 

Γιατί η Οδική Ασφάλεια Μας Αφορά  Όλους.
Πληροφορίες στα γραφεία του συλλόγου.

Επιμέλεια εκδηλώσεων
Σωτήρης Γιαννόπουλος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Εκδήλωση της ΟΜ ΣΥΡΙΖΑ 
Ελευσίνας σήμερα στις 7.30 
μμ στο Εργατικό Κέντρο 

Η ΟΜ ΣΥΡΙΖΑ Ελευσίνας σας προσκαλεί στην
εκδήλωση που διοργανώνει την Παρασκευή 24
Απριλίου στις 7.30 μμ στο Εργατικό Κέντρο
Ελευσίνας ( Χαριλάου και Παγκάλου) με θέμα «ο
ΣΥΡΙΖΑ στις νέες συνθήκες». 

Ομιλητής θα είναι ο Γραμματέας της ΚΕ του
ΣΥΡΙΖΑ Τάσος Κορωνάκης. Θα παρέμβουν βου-
λευτές της περιφέρειάς μας.

ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΕΚΕΙ.
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Ξεκίνησε το σχολικό πρωτά-
θλημα ποδοσφαίρου 5Χ5 των
Δημοτικών Σχολείων του Δήμου
Ελευσίνας για το έτος 2015. 

Οι αγώνες διεξάγονται στις
εγκαταστάσεις των ακαδημιών
ποδοσφαίρου Soccerland Ελευ

σίνας (Λ.Αεροδρομίου 1, τηλ.
2105542932), ενώ την ευθύνη
της διοργάνωσης έχει το 5ο
Δημοτικό Σχολείο Ελευσίνας, ως

νικήτρια ομάδα του τουρνουά
2014. Παρουσία πλήθους αθλη-
τών, μαθητών, γονέων και φίλων 

του αθλήματος διεξήχθη την
Τρίτη 21 Απριλίου 2015 η 1η
αγωνιστική ημέρα του πρωτα-
θλήματος.

Η 2η αγωνιστική ημέρα θα διε-
ξαχθεί το Σάββατο 25 Απριλίου
2015 .

- 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

12.12.14

ΘΑΝΑΣΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Δέχεται ασθενείς με νευροχειρουργικές 
παθήσεις Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 

ώρες 12  - 2 μμ στο Διαγνωστικό Κέντρο
“ΙΩΝΙΑ” – Χατζηδάκη 2, Ελευσίνα.  

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 
210 5545507, 210 7227483

MΙΚΡΑ ΑΣΤΕΡΙΑ
Στο σχολικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου 5Χ5 των 

Δημοτικών Σχολείων του Δήμου Ελευσίνας για το 2015. 

Η 2η αγωνιστική ημέρα θα διεξαχθεί το Σάββατο 25 Απριλίου 

Το ΠΑΚΠΠΑ στο ... 
"Θέλω να δω τον Πάπα"

Τη μοναδική οπερέτα του Θεόφραστου
Σακελλαρίδη  παρακολούθησαν 42

δημότες - φίλοι του θεάτρου 

Το Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού- Αθλητισμού- Κοινωνικής
Πολιτικής- Προσχολικής Αγωγής (ΠΑΚΠΠΑ),  την
Κυριακή, 19 Απριλίου με τη συμμετοχή 42 δημοτών

- φίλων του θεάτρου και της μουσικής παρακολούθησε την
μοναδική οπερέτα του Θεόφραστου Σακελλαρίδη «Θέλω
να δω τον Πάπα!», που παρουσιάσθηκε για πρώτη φορά
στην κεντρική σκηνή του Θεάτρου Ολύμπια, της Εθνικής
Λυρικής Σκηνής. 

Η οπερέτα «Θέλω να δω τον πάπα!» είναι ένα πολύ
ενδιαφέρον έργο χαρακτηριστικό της αστείρευτης μουσικο-
θεατρικής φαντασίας του έλληνα μουσικοσυνθέτη και πρω-
τεργάτη της ελληνικής οπερέτας, με έντονη και τολμηρή
κριτική στις σταθερές αστικές ηθικές αξίες – προεξάρχου-
σας αυτής του γάμου. 

Με τη δήλωση ότι «Η μόνη αληθινή ευτυχία του ανθρώ-
που είναι ο γάμος», άρχισε το έργο. ΄Οπως υπογραμμίζει
ο εξαίρετος σκηνοθέτης της παράστασης Βασίλης Παπα-
βασιλείου: «αυτό που πρέπει να συγκρατήσουμε από το
έργο είναι ότι πίσω από τις δογματικές βεβαιότητες και τις
αντίστοιχες ακαμψίες διεξάγεται ένας αδυσώπητος αγώνας
ανάμεσα στα «θέλω» και τα «πρέπει», ανάμεσα στον κοι-
νωνικό τύπο και τη διασάλευσή του. Υπάρχει ένα πεδίο
μάχης ανάμεσα στην επιθυμία και την εκπλήρωσή της,
ανάμεσα στην κανονικότητα και την παρέκκλιση».  

Το πρωταγωνιστικό καστ αποτελείτο  από Έλληνες διακε-
κριμένους μονωδούς όπως η Έλενα Κελεσίδη, ο Δημήτρης
Πακτσόγλου, η Γεωργία Ηλιοπούλου, ο Βαγγέλης Χατζησί-
μος κ.ά., στη μουσική διεύθυνση ο Ανδρέας Τσελίκας και ο
Γιώργος Αραβίδης, σκηνικά – κοστούμια του Γιώργου
Ζιάκα.



Παρασκευή 24 Απριλίου 2015 ΘΡΙΑΣΙΟ - 7

Δημοτική Παράταξη Αχαρνών «Για την Πόλη μας»

Αναγκαία η άμεση κατασκευή νησίδας στη
Λεωφόρο Ιωνίας στη Χαραυγή

"Μην το πετάς, είναι ακόμη "Μην το πετάς, είναι ακόμη 
χρήσιμο. Πρόσφερέ το!"χρήσιμο. Πρόσφερέ το!"

Την Κυριακή 26 Απριλίου στις παλιές αποθήκες της Ελαιουργικής

Ο Δήμος Ελευσίνας και Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση "Έλευσις" σε προσκαλούν την Κυρια-
κή 26 Απριλίου στις παλιές αποθήκες της Ελαιουργικής (Ιερά Οδός & Αδελφών Μουρίκη) από τις
10:00 το πρωί έως τη 1:00 το μεσημέρι σε μια εκδήλωση για την επαναχρησιμοποίηση συσκευών και
αντικειμένων. Μπορείς να φέρεις όποιο αντικείμενο είναι σε καλή λειτουργική κατάσταση και δεν το
χρειάζεσαι.

Κατά τη διάρκεια της προηγούμενης δημοτικής
περιόδου είχε αναπτυχθεί συνεχής αλληλογρα-
φία και συναντήσεις με επιτελείς της Πολεμικής

Αεροπορίας προκειμένου να αποκατασταθεί το πολεμι-
κό αεροπλάνο F-104 το οποίο βρίσκεται τοποθετημένο
στην πλατεία Δημαρχείου και έχει υποστεί πολλές φθο-
ρές.

Στις συναντήσεις αυτές είχαν συμβάλλει οι συντοπίτες
μας Γιάννης Ηλιόπουλος Αντιστράτηγος και ο Δημήτρης
Δίελας Ταξίαρχος ε.α.

Σε συνέχεια των προηγούμενων συζητήσεων και σχε-
διασμών πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη  15/4 στο
γραφείο Δημάρχου  Αχαρνών συνάντηση με εκπρόσω-
πο της Αεροπορίας σχετικά με την αποκατάσταση των
ζημιών που έχει το Αεροπλάνο, στην οποία συμμετείχε
ο επικεφαλής της παράταξης «για την πόλη μας»
Σωτήρης Ντούρος. 

Και οι τρείς συμφώνησαν για την ανάγκη να επισκευα-
στεί το έκθεμα.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο κ. Ντούρος παρου-
σίασε την πρόταση που είχε γίνει στο πρόσφατο παρελ-
θόν και η οποία βρισκόταν σε προχωρημένο στάδιο
σχεδιασμού.  

Ο σχεδιασμός προέβλεπε την αποκατάσταση του
αεροπλάνου και τη μεταφορά του σε υψηλή μεταλλική
κομψή  βάση στο κέντρο της Λεωφόρου Ιωνίας, εντός
νησίδας, έναντι του Ι. Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών. 

Η πρόταση μεταφοράς στο συγκεκριμένο σημείο έγινε
προκειμένου να αναδειχθεί πραγματικά και ουσιαστικά 

το έκθεμα, αλλά παράλληλα να συνδυαστεί με το Ναό 

των Ταξιαρχών οι οποίοι είναι προστάτες της Πολεμι-
κής Αεροπορίας.  

Ολόκληρη η Λεωφόρος Ιωνίας, με έμφαση στο τμήμα
της μπροστά από την εκκλησία και τον 5ο Παιδικό Σταθ-
μό είναι άκρως επικίνδυνη λόγω του πλάτους και των
μεγάλων ταχυτήτων που αναπτύσσουν ασυνείδητοι
οδηγοί. 

Η διαδικασίες που απαιτούνται είχαν προχωρήσει από
τη δική μας διοίκηση μέχρι την έκδοση απόφασης από
την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής τον Φεβρουάριο του
2014 :  https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΒΙΕ9ΩΨ8-
ΝΟΔ .

Επειδή ο Δήμος έχει συνέχεια και υπάρχουν άνθρω-
ποι της νυν διοίκησης που επιθυμούν σίγουρα να 

λύσουν αυτό το πρόβλημα, εκτιμούμε ότι θα τεθεί σε
προτεραιότητα.  

Η χρηματοδότηση του έργου μπορεί να διεκδικηθεί
από  τα αποθεματικά της Περιφέρειας Αττικής. Άλλωστε 

ο προϋπολογισμός δεν θα ξεπεράσει   τις 150.000
ευρώ.

Για τη Χαραυγή αυτό το πρόβλημα είναι από τα σημα-
ντικότερα . Εμείς ως διοίκηση θέσαμε το πρώτο λιθαρά-
κι. Η συνέχεια πρέπει να δοθεί άμεσα και εμείς δεν γίνε-
ται αλλιώς παρά να είμαστε αρωγοί. 

Για την Δημοτική Παράταξη «Για την Πόλη μας»
Σωτήρης Ντούρος

Επικεφαλής
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Η θυσία των ηρώων της Λίμνης
Κουμουνδούρου οδηγός για όλους μας 

-  Εκδήλωση της Κομματικής Οργάνωσης Ασπροπύργου του ΚΚΕ 
στη μνήμη των 5 αγωνιστών, την Κυριακή 26 Απριλίου στις 11 το πρωί 

Στο κατάστημά
μας θα βρείτε:
α) Βότανα  (ιβίσκος,
αλόη, 
σπιρουλίνα,  κλπ)
β) Αρωματικά φυτά
(μέντα, δυόσμος, ρίγανη,
κλπ)
γ) Αφεψήματα (τσάι,
χαμομήλι, φασκόμηλο,
κλπ)

δ) Μπαχαρικά  σε μεγάλη ποικιλία κάθε είδους όπως κάρυ, πιπέρι,
μείγματα μπαχαρικών για ξεχωριστές  χρήσεις και  γεύσεις και αλάτι
διαφόρων τύπων και προελεύσεων.

ε) Τοπικά Ελληνικά προϊόντα από διάφορες περιοχές της Ελλάδος
όπως μαστίχα Χίου, μέλι, κλπ και αντίστοιχα προ'ι'όντα.
στ)  Καλλυντικά, αφρόλουτρα, οδοντόκρεμες,  κλπ. βασισμένα σε
φυτικά προϊόντα όπως η μαστίχα, η αλόη, η ελιά  κ.λ.π.
ζ) Ποτά παραδοσιακά για σας και τους εορταζομένους φίλους σας
όπως ρακί, τσίπουρο, μαστίχα.
η) Παραδοσιακά χειροποίητα είδη ζυμαρικών κατασκευασμένα με
βιολογικά υλκά.  
θ) Ζεάλευρα  και προ'ι'όντα ζέας και πολλά ακόμα προ'ι'όντα.
Επισκεφθείτε μας και θα εκπλαγείτε από την ποικιλία, την ποιότητα
αλλά και για να  γνωρίσετε τις μεγάλες δυνατότητες της φύσης  μέσα
από τα φυτικά μας προϊόντα.

Φυλής 8Α Ασπρόπυργος, Φυλής 8Α Ασπρόπυργος, 
Τηλέφωνο: 210-5579801Τηλέφωνο: 210-5579801

ΙΒΙΣΚΟΣ

5.12.14

ΑΛΦΑ-ΣΙΓΜΑ ΙΚΕ
Εταιρεία μελετών και κατασκευών
Δώστε στη ΔΕΗ δεύτερο ρόλο.
Κατασκευαστικές επεμβάσεις 
για την εξοικονόμηση 
ενέργειας όπως :
Αλλαγή παλαιών κουφωμάτων σε

ενεργειακά.         
Μονώσεις, εξωτερικής τοιχο-

ποιίας- ταρατσών.        
Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών.                  
Εγκατάσταση συστήματος

αντλίας θερμότητας.       
Εγκατάσταση συστήματος  γεωθερ-

μίας.                  
Τοποθέτηση  λαμπτήρων  Led.                                
Μελέτες για την απαιτούμενη αναβάθμιση δωρεάν. 
Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδωσης στο τέλος των κατασκευών

δωρεάν. 
Τώρα και για όσους έχουν ρυθμίσει το αυθαίρετό τους το μισό πρό-

στιμο (50%) αντί για την καταβολή του προστίμου μπορεί να χρησι-
μοποιηθή στις κατασκευαστικές επεμβάσεις για την ενεργειακή ανα-
βάθμιση του αυθαιρέτου. 

Σε συνδυασμό των παραπάνω η εξοικονόμηση  σε ετήσια βάση
μπορεί να φτάση και να ξεπεράσει το 70%.

Για περισσότερες πληροφορίες σας περιμένουμε 
στο γραφείο μας, Φυλής 8Α Ασπρόπυργος. 
Τηλέφωνο  210-5573042  κ. Μαλιά Άννα.  

8.10.14

Δεκαπέντε Απριλίου του 1944 ήταν η
μέρα που οι Ναζί κατακτητές σε συνερ-
γασία με ντόπιους συνεργάτες τους

εκτέλεσαν στη λίμνη Κουμουνδούρου τους
πέντε Ασπροπύργιους πατριώτες αγωνιστές.
Αφορμή για την εκτέλεσή τους ήταν η συμπλο-
κή μιας ναζιστικής περίπολου στην περιοχή
της λίμνης Κουμουνδούρου στις 7 Απριλίου
1944 με τις αντιστασιακές δυνάμεις, όπου μετά
από  ανταλλαγή πυροβολισμών σκοτώθηκε
ένας ναζί.

Ακολούθησαν δύο μπλόκα  των κατακτητών,
το πρώτο στη περιοχή της Λίμνης και το δεύτε-
ρο στο κέντρο του Ασπρόπυργου. Σ’ ένα καφε-
νείο της περιοχής άρχισε ο έλεγχος των συλλη-
φθέντων με βάση τον κατάλογο που έδωσαν
ντόπιοι συνεργάτες των κατακτητών.

Στο τέλος  κράτησαν πέντε άνδρες,  τον
Γεώργιο Ευθυμίου ετών 63, επειδή ο ένας του
γιος υπηρετούσε αξιωματικός στο ναυτικό και ο
άλλος έφεδρος  υπολοχαγός τραυματίας του Αλβανικού
μετώπου.  Τον  Κώστα Καμπόλη ετών 23, τον Κώστα
Λιάκο  ετών  35, τον  Γρηγόρη Λιάκο ετών 53, και τον
Ιωάννη Μαυράκη ετών 85, γιατί τα παιδιά τους πολε-
μούσαν στην αντίσταση. Μεταφέρθηκαν στην γερμανική
βάση του Σκαραμαγκά και την αυγή της 15 Απριλίου
τους εκτέλεσαν στο σταθμό της λίμνης Κουμουνδούρου. 

Στον τόπο της εκτέλεσης στήθηκε αναθηματική στήλη
να θυμίζει σε μας τους μεταγενέστερους την ναζιστική

θηριωδία. Την  Κυριακή 9 Μαΐου του 1982 έγινε εκδήλω-
ση με τα αποκαλυπτήρια αναθηματικής στήλης για τους
πέντε Ασπροπύργιους που εκτελέστηκαν από τους
ναζί. Η στήλη έχει στηθεί δίπλα στον ναό που υπάρχει
σήμερα ο ναός της Μεταμορφώσεως (Αγία Σωτήρα) σε
απόσταση περίπου διακοσίων μέτρων από τον τόπο
της εκτέλεσης.

Δυστυχώς, ενώ ο εορτασμός αυτός γινόταν με τη συμ-
μετοχή οργανώσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κομμά-

των και πλήθους κόσμου, εντούτοις την τελευταία διετία
η κοινή διοργάνωση για την απόδοση των δέουσων
τιμών προς εκείνους που έδωσαν τη ζωή τους για να
είμαστε σήμερα ελεύθεροι τείνει να εξαφανισθεί. 

Τονίζουμε εδώ ότι η πορεία των λαών που ξεχνούν την
ιστορία τους είναι προδεδιαγραμένη. 

Παρακάτω μεταφέρουμε την ανακοίνωση για την εκδή-
λωση της ΚΚΕ ΚΟΜΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, η οποία θα πραγματοποιηθεί την
Κυριακή 26 Απριλίου στη μνήμη των 5 ηρώων. 

Σύντροφοι, φίλοι και φίλες,
Σας καλούμε να τιμήσετε τους πέντε κομμουνιστές που

εκτελέστηκαν από τους φασίστες ναζί και τους ντόπιους
συνεργάτες τους στη λίμνη Κουμουνδούρου στις
15.4.1944 και έγιναν θυσία για το δίκαιο του λαού.

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΙΑΚΟΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΥΡΑΚΗΣ , ΝΤΙΝΟΣ
ΛΙΑΚΟΣ , ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ, ΚΩΣΤΑΣ
ΚΑΜΠΟΛΗΣ

Είναι υποχρέωση μας να παραβρεθούμε και να αποτί-
σουμε φόρο τιμής σ’ αυτά τα παλικάρια, που θα ζουν για
πάντα στις καρδιές μας και θα φωτίζουν το δρόμο στις
δύσκολες μέρες που έρχονται. Δεν ξεχνάμε! Διδασκόμα-
στε! Αγωνιζόμαστε! Τσακίζουμε το φασισμό και το σύστη-
μα που τον θρέφει.

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗΣ ΤΗΝ
ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΑ  11:00 ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ
ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ.
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Αυστηροποιεί τους όρους για τις σχολικές εκδρομές το Υπουργείο Παιδείας
Επιλύθηκε το θέμα, αναφορικά με την εκπαιδευτική εκδρομή των σαράντα τεσσάρων μαθητριών και μαθητών της Β’ Λυκείου

του 3ου Λυκείου Άρτας και των τεσσάρων εκπαιδευτικών συνοδών στο Cern της Ελβετίας. 
Όπως διαπιστώθηκε, το ταξιδιωτικό γραφείο που υπέγραψε σύμβαση με το 3ο Λύκειο Άρτας για την τετραήμερη εκπαιδευτι-

κή επίσκεψη (από τη Δευτέρα 20/4 έως την Παρασκευή 24/4), δεν τήρησε τις υποχρεώσεις του, ως όφειλε, αναφορικά με τη
διαμονή και τα εισιτήρια επιστροφής.

Η λύση βρέθηκε, χθες το απόγευμα, η αποστολή διέμεινε κανονικά στο ξενοδοχείο και σήμερα το πρωί αναχώρησε για την
Αγκόνα, απ’ όπου θα επιστρέψει με το πλοίο της γραμμής στην Ηγουμενίτσα. 

Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε επικοινωνία με τον Διευθυντή της Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας Κωνσταντίνο Δημητρίου διέταξε την διενέργεια όλων των νόμιμων ενεργειών, προκειμένου να
καταλογιστούν οι ευθύνες στο εν λόγω ταξιδιωτικό γραφείο. 

Η ηγεσία του υπουργείου προτίθεται από την καινούργια σχολική χρονιά να επανεξετάσει το θέμα των σχολικών εκδρομών,
διασφαλίζοντας, ότι τα ταξιδιωτικά πρακτορεία που θα αναλαμβάνουν τη μεταφορά και τη διαμονή των μαθητών, καθώς θα είναι
πιστοποιημένα, οι δε μαθητές πλήρως ασφαλισμένοι, με συμβόλαια που θα επισυνάπτονται στα ταξιδιωτικά έγγραφα.

Μπαράζ καμμένων κάδων απορριμμάτων
σε Δήμους της Αττικής τη νύχτα

Σε χρονικό διάστημα σχεδόν μιάμισης ώρας, μπαράζ
ενδεχόμενων εμπρησμών σε κάδους απορριμμάτων, σε
Πεύκη, Κερατσίνι και Πετρούπολη. 

Ειδικότερα, σήμερα, από 00:25 - 01:50, από άγνωστη
μέχρι στιγμής αιτία, εκδηλώθηκαν πυρκαγιές σε 5 κάδους
απορριμμάτων, με αποτέλεσμα να καταστραφούν οι 4 εξ
αυτών ολοσχερώς. Οι πυρκαγιές κατασβέστηκαν από την
Π.Υ, η οποία ενεργεί προανάκριση.

Διαγράφει καταναλωτικά δάνεια 
η Τρ. Πειραιώς

Σε πρωτοβουλία για την ανακούφιση των οφειλετών-
πελατών της που διαθέτουν πλέον πολύ χαμηλό εισόδημα
εξαιτίας της κρίσης, προχωρεί η Τράπεζα Πειραιώς, εγκαι-
νιάζοντας τις διαγραφές δανείων σε ένα ευρύτερο πρό-
γραμμα ρυθμίσεων οφειλών που υλοποιούν οι τράπεζες. 

Ειδικότερα, η διοίκηση της Τράπεζας αποφάσισε να
προχωρήσει άμεσα σε πρόγραμμα διαγραφής ή προνο-
μιακής ρύθμισης των οφειλών των οικονομικά αδύναμων
πελατών της, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση της
ανθρωπιστικής κρίσης. 

Συγκεκριμένα:
1. Διαγράφει το 100% των συνολικών οφειλών μέχρι

20.000 ευρώ, για όλα τα Καταναλωτικά Δάνεια και τις
Πιστωτικές Κάρτες.

2. Παγώνει τα Στεγαστικά Δάνεια και διαγράφει τους
τόκους για όσο  διάστημα οι δικαιούχοι υπάγονται στις δια-
τάξεις του Νόμου 4320/2015.

Στο πρόγραμμα αυτό της Τράπεζας Πειραιώς εντάσσο-
νται οι δικαιούχοι του Νόμου 4320/2015, όσοι δηλαδή πλη-
ρούν τα σχετικά εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια
για την ένταξή τους στο Νόμο. Πληροφορίες για τους ενδια-
φερόμενους θα δίδονται και από τα 803 καταστήματα της
Τράπεζας Πειραιώς στην Ελλάδα και στην ηλεκτρονική
διεύθυνση www.piraeusbank.gr. 

Χάθηκαν 750 εκατ. ευρώ σε πέντε χρόνια

«Παράθυρο» για μειωμένα τέλη
κυκλοφορίας στα ΙΧ σε ακινησία

«Παράθυρο» για μειωμένα τέλη κυκλοφορίας για τα ΙΧ που
είναι σε ακινησία και οι ιδιοκτήτες τους θέλουν να τα ξανα-
βγάλουν στην κυκλοφορία με την καταβολή ενός αναλογικού
ποσού για το υπόλοιπο του έτους, αφήνει η αναπληρώτρια
υπουργός Οικονομικών, Νάντια Βαλαβάνη.

Μάλιστα, περισσότερα από 750 εκατ. ευρώ έχουν χαθεί
την τελευταία πενταετία από τα κρατικά ταμεία λόγω μη
είσπραξης τελών κυκλοφορίας από εκατοντάδες χιλιάδες
ιδιοκτήτες ΙΧ που έθεσαν τα οχήματά τους σε ακινησία.
Παράλληλα, σχεδόν 24.000 επαγγελματικά οχήματα, στην
πλειονότητά τους φορτηγά δημόσιας χρήσης, έχουν τεθεί σε
καθεστώς ακινησίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με έγγραφο που διαβίβασε στη
Βουλή η αναπληρώτρια υπουργός Οικονομικών, σε απά-
ντηση γραπτής ερώτησης του βουλευτή Κοζάνης των ΑΝΕΛ,
Χαρίσιου Κάτανα, τα κατ' εκτίμηση απολεσθέντα έσοδα μόνο
από τέλη κυκλοφορίας από το 2009 ως σήμερα έχουν ως
εξής:

Ανεξαρτήτως κυβισμού, δεν έχουν καταβληθεί τέλη κυκλο-
φορίας για 771.873 ΙΧ κάτι που συνεπάγεται απώλεια εσό-
δων ύψους 754,7 εκατ. ευρώ

Στα άνω των 1.900 κυβικών ΙΧ, δεν έχουν εισπραχθεί τέλη
για 129.915 οχήματα, μία απώλεια που εκτιμάται ότι φτάνει
τα 300,2 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την κ.Βαλαβάνη, «το υπουργείο Οικονομικών
εξετάζει τη δυνατότητα μίας ελαστικότερης αντιμετώπισης
που θα έδινε τη δυνατότητα σε όσους έχουν καταθέσει πινα-
κίδες και θέλουν να επανενεργοποιήσουν τα οχήματά τους
κατά τη διάρκεια του έτους να μπορούν να το κάνουν με
μικρότερη από τη συνολική ετήσια επιβάρυνση».

Στο μεταξύ, σύμφωνα με έγγραφο που διαβίβασε στη
Βουλή ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών Χρήστος
Σπίρτζης, απαντώντας στην ίδια ερώτηση, έχουν τεθεί σε ακι-
νησία σχεδόν 24.000 επαγγελματικά οχήματα, τα οποία στη
συντριπτική τους πλειονότητα είναι φορτηγά δημόσιας χρή-
σης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου,
βρίσκονται σε ακινησία:

22.213 φορτηγά
253 συρμοί
51 ρυμουλκούμενα
323 ρυμουλκούμενα με επικαθήμενο
295 λεωφορεία
17 τρίκυκλα
527 επικαθήμενα
110 φορτηγά ρυμούλκα
117 ελκυστήρες

Βόλος: Εκρηξη σε παλιό 
εργοστάσιο 

- Ενας νεκρός και τρεις τραυματίες

Ένας νεκρός, τρεις
τραυματίες και άγνω-
στος αριθμός εγκλωβι-
σμένων ατόμων, που
εργάζονταν σε παλιό
εργοστάσιο, πίσω από
το εργοστάσιο της

Coca Cola και παγιδεύτηκαν, μετά από έκρηξη που
σημειώθηκε στις 12.45 για άγνωστη αιτία, είναι οι
πρώτες εικόνες από τον χώρο της Α’ Βιομηχανικής
Περιοχής, όπου βρίσκεται σύσσωμη η δύναμη των
Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Μαγνησίας, ενώ φθά-
νουν ενισχύσεις και από άλλες πόλεις της Θεσσαλίας.

Όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες, το μεση-
μέρι ακούστηκε μια ισχυρή έκρηξη στο παλιό εργο-
στάσιο, όπου γινόταν εργασίες και ξέσπασε μεγάλη
φωτιά, ενώ η αντίδραση της Πυροσβεστικής ήταν
άμεση και επί τόπου όταν έφτασαν οι πρώτοι πυρο-
σβέστες, διαπίστωσαν ότι στο παλιό εργοστάσιο
υπήρχαν άνθρωποι.

Ήδη το ΕΚΑΒ παρέλαβε έναν τραυματία, που μετα-
φέρθηκε με εγκαύματα στο Νοσοκομείο Βόλου, ενώ οι
πυροσβέστες συνεχίσουν τις έρευνες για να εντοπί-
σουν τους υπόλοιπους εργαζόμενους που είναι
εγκλωβισμένοι στο κτίριο που καίγεται.

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε πριν λίγη ώρα στην
περιοχή μεταξύ της Α’ Βιομηχανικής Περιοχής Βόλου,
με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στην Πυρο-
σβεστική Υπηρεσία Βόλου στην Υπηρεσία της Β’
ΒΙ.ΠΕ. και όχι μόνο, ενώ στο σημείο ανεβαίνουν συνε-
χώς πυροσβεστικά οχήματα και οι πυροσβέστες
δίνουν «μάχη» για να τη θέσουν υπό έλεγχο.

Σημειώνεται ότι εξαιτίας της μεγάλης φωτιάς, ένα
σύννεφο μαύρου καπνού, έχει φτάσει μέχρι το κέντρο
του Βόλου.

Ποιοι δικαιούνται να «σβήσουν» το χαράτσι της ΔΕΗΠοιοι δικαιούνται να «σβήσουν» το χαράτσι της ΔΕΗ
Λύση στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν ιδιο-

κτήτες ακινήτων με το «χαράτσι της ΔΕΗ» (Εκτα-
κτο Ενιαίο Τέλος Ακινήτων) επιχειρεί να δώσει η
γ.γ. Δημοσίων Εσόδων με απόφαση που δημοσι-
εύτηκε στο ΦΕΚ.

Προ ημερών βεβαιώθηκε σε ένα εκατομμύριο
ιδιοκτήτες η οφειλή από το «χαράτσι» που θα
έπρεπε να έχει καταβληθεί κανονικά μέσω του
λογαριασμού της ΔΕΗ την περίοδο από τα μέσα
του 2013 έως την άνοιξη του 2014. Αυτοί που βρέ-
θηκαν να οφείλουν στην εφορία  -συνολικά 350
εκατ. ευρώ- ήταν όσοι δεν πλήρωσαν τις δόσεις
μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ, κάτι που είχε ως
συνέπεια η οφειλή να σταλεί από τη ΔΕΗ στο
TAXIS και από εκεί να εμφανιστεί στο ΑΦΜ του
κάθε ιδιοκτήτη.

Μεγάλα προβλήματα έχουν δημιουργηθεί με τις περιπτώσεις συνιδιοκτητών. Σε πολλές περιπτώσεις, το συνολικό
ποσό της οφειλής βεβαιώθηκε στον έναν εκ των συνιδιοκτητών και ανεξάρτητα από το ποσοστό συμμετοχής του στο
ακίνητο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να προκύψουν διαμαρτυρίες και τελικώς να εκδοθεί η σημερινή απόφαση.

Πρακτικά, η απόφαση λέει ότι ο συνιδιοκτήτης στον οποίο έχει χρεωθεί όλο το «χαράτσι» οφείλει να προσέλθει στην
εφορία και να προσκομίσει στοιχεία για το ποιοι είναι οι υπόλοιποι ιδιοκτήτες του ακινήτου. Μόνο με αυτό το τρόπο
θα μπορέσει να διαγράψει το χρέος που του έχει καταλογιστεί.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην περίπτωση κατά την οποία οι κύριοι ή επικαρπωτές ακινήτου, στο οποίο επιβλήθηκε Ε.Ε.Τ.Α. είναι
περισσότεροι του ενός και το τέλος δεν εξοφλήθηκε στο σύνολό του ή εν μέρει μέσω του λογαριασμού κατανάλωσης
του ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά βεβαιώθηκε στο όνομα ενός εξ αυτών, παρέχεται η δυνατότητα σ’ αυτόν να προσέλ-
θει στον αρμόδιο Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. και, προσκομίζοντας αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να προκύπτουν ο
Α.Φ.Μ. ή τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας, από τα οποία δύναται να προκύψει ο Α.Φ.Μ., καθώς και τα ποσοστά ιδιο-
κτησίας όλων των άλλων κυρίων ή επικαρπωτών του ακινήτου, να αιτηθεί τον επιμερισμό του βεβαιωμένου τέλους
ανάλογα με τα ποσοστά τους, έτσι ώστε να μην υπολείπεται ποσό Ε.Ε.Τ.Α. που να μην μπορεί να βεβαιωθεί. Στην
περίπτωση που δεν μπορεί να προσκομισθεί το συμβόλαιο ή αντίγραφο αυτού, κατάσταση με την πλήρη καταγραφή
των στοιχείων των συμβολαίων, που αφορούν τους λοιπούς συνιδιοκτήτες (ο αριθμός, η ημερομηνία του, το όνομα
του συμβολαιογράφου και, αν είναι εφικτό, και ο αριθμός εγγραφής στο υποθηκοφυλακείο) καθώς και υπεύθυνη δήλω-
ση περί του αληθούς των αναφερομένων σε αυτή, ώστε να πραγματοποιηθεί ο επιμερισμός του τέλους επί του βεβαι-
ωμένου ποσού μεταξύ των λοιπών συνιδιοκτητών.
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Κινητοποιήσεις μαζί με σωματεία 
και μαζικούς φορείς κάθε περιοχής
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΑΠΡΙΛΗ : Στάση εργασίας νοσοκομειακών γιατρών 
Αττικής (11 π.μ. – 3 μ.μ.). Συγκέντρωση στο Υπουργείο Υγείας στις 12

Κάλεσμα του Συλλόγου 
 Καταστηματαρχών

 Εστίασης και Διασκέδασης
Μεγάρων

στη Γενική Συνέλευση

Καλούνται όλα τα μέλη από την
περιοχή των Μεγάρων, της Νέας

Περάμου, Αλεποχωρίου και Κινέττας, 
οι καταστηματάρχες εστίασης,

εστιατόρια, καφέ, μπαρ, και συναφή, 
σε Γενική Συνέλευση στις 6 Μαΐου και

ώρα 4.00 μ.μ. στο “Puzzle” 
στην παραλία Βαρέας Μεγάρων.

Στη Γενική συνέλευση, θα γίνει ανα-
φορά στα πεπραγμένα του συμβουλί-
ου, στις επαφές που έχουν γίνει, θα

συζητηθούν πολλά θέματα 
και προβλήματα του κλάδου των

καταστημάτων εστίασης. 
Πρέπει να βρεθούν άμεσα λύσεις.

Σας περιμένουμε όλους.
Το  Δ.Σ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Για να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της
ΤΡΟΪΚΑΣ, η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ
βάζει χέρι με Πράξη Νομοθετικού Περιεχο-
μένου (αναδρομικά από 17 Μάρτη), στα
ταμειακά διαθέσιμα νοσοκομείων, δήμων,
περιφερειών και άλλων δημοσίων οργανι-
σμών. Ταυτόχρονα, προχωράει η δέσμευση
των αποθεματικών των ασφαλιστικών ταμεί-
ων με αποφάσεις των διοικήσεών τους.

Την ίδια στιγμή, εξακολουθούν να μας
χρωστάνε δεδουλευμένα μηνών (εφημερίες,
νυχτερινά, αργίες, Κυριακές), ενώ η δέσμευ-
ση των ταμειακών διαθεσίμων αφορά χρή-
ματα, που, εκτός από την κάλυψη λειτουργι-
κών αναγκών, προορίζονται για την αμοιβή
εργαζομένων (επικουρικοί, εργολαβικοί,
εργαζόμενοι με μπλοκάκι, επιπλέον εφημε-
ρίες)

Αντί να εξασφαλίσει πλήρη και επαρκή
χρηματοδότηση για τις δημόσιες μονάδες
υγείας και πρόνοιας, δεσμεύεται να εφαρμό-
σει τον κρατικό προϋπολογισμό του 2015
(που ψήφισε η προηγούμενη συγκυβέρνη-
ση) που μειώνει ακόμη περισσότερο την
ανεπαρκέστατη κρατική χρηματοδότηση.
Αποτέλεσμα είναι να μεγαλώσουν οι ελλεί-
ψεις σε φάρμακα και υλικά και να υπάρχουν
μονάδες υγείας που θα αντιμετωπίσουν
σοβαρότατα προβλήματα λειτουργίας.  

Αρνητικές συνέπειες για τις λαϊκές οικογέ-
νειες έχει η δέσμευση αποθεματικών των
δήμων και άλλων δημόσιων οργανισμών
όσον αφορά τη λειτουργία παιδικών σταθ-
μών, σχολείων και άλλων κοινωνικών υπη-
ρεσιών.

Ετοιμάζουν νέα αντιλαϊκά μέτρα για εμάς
και  νέα προνόμια για τους μεγαλοεπιχει-

ρηματίες .  Έχουν, μάλιστα, το θράσος να
παρουσιάζουν τη δέσμευση των αποθεματι-
κών ως πατριωτικό καθήκον. 

Προσπαθούν να κρύψουν ότι οι λαϊκές
οικογένειες θα πληρώσουμε τα κυβερνητικά
μέτρα για να «καλυφθεί το χρηματοδοτικό
κενό», ενώ οι επιχειρηματικοί όμιλοι συνεχί-
ζουν να απολαμβάνουν πλήθος φοροαπαλ-
λαγών και επιδοτήσεων. 

Κρύβουν ότι ο λαός δεν ευθύνεται για το
κρατικό χρέος, το οποίο δημιουργήθηκε από
τις επιδοτήσεις και φοροαπαλλαγές των
μεγαλοεπιχειρηματιών, τις δαπάνες για τους
ΝΑΤΟϊκους εξοπλισμούς, τα έξοδα της
ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ.

Επιβεβαιώνεται ότι ακόμη και οι λεγόμενες
«σκληρές» και «περήφανες» διαπραγματεύ-
σεις στα πλαίσια της Ε.Ε. έχουν πάντα αντι-
λαϊκό αποτέλεσμα.

Η συγκυβέρνηση διαπραγματεύεται για
κάποια χαλάρωση της περιοριστικής πολιτι-
κής για να εξοικονομηθούν κονδύλια για να
δοθούν νέες επιδοτήσεις στους επιχειρημα-
τικούς ομίλους. Συντάσσεται με τις κυβερνή-
σεις της Γαλλίας και της Ιταλίας (με την στή-
ριξη των ΗΠΑ) στη διαμάχη με τη Γερμανία
για το ποιανής χώρας οι επιχειρηματικοί όμι-
λοι θα βγουν λιγότερο ή περισσότερο χαμέ-
νοι από την κρίση και την πολιτική διαχείρι-
σης της.

Συμφωνούν όμως όλοι τους στο πρέπει να
χάσουμε και άλλα δικαιώματα, να γίνουμε
ακόμη φθηνότεροι εργαζόμενοι για να εξα-
σφαλισθεί η επιχειρηματική κερδοφορία. 

Γι’ αυτό και η προσωρινή συμφωνία για την
επέκταση του Μνημονίου χειροκροτήθηκε
από τις ενώσεις των μεγαλοεπιχειρηματιών,
τη ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ και το ΠΟΤΑΜΙ.

Γι’ αυτό στη λίστα νέων αντιλαϊκών μέτρων
ύψους 10 δις ευρώ, που διαπραγματεύεται
η συγκυβέρνηση, περιλαμβάνονται οι απαι-
τήσεις των μεγαλοεπιχειρηματιών για ιδιωτι-
κοποιήσεις, μείωση εργοδοτικών εισφορών
και νέες επιδοτήσεις και φοροαπαλλαγές. 

Αναμενόμενοι συμπαραστάτες των κυβερ-
νητικών σχεδίων

οι παρατάξεις του παλιού και νέου κυβερ-
νητικού συνδικαλισμού

Ορισμένα από τα πιο πρόσφατα  παρα-
δείγματα είναι:

� η απόφαση της πλειοψηφίας της
ΟΕΝΓΕ (27/3, με την ψήφο του ΣΥΡΙΖΑ και
της ΔΑΚΕ, ενώ η ΠΑΣΚΕ απουσίαζε) που
μας καλεί να δώσουμε «πίστωση χρόνου»
στη κυβέρνηση

� η πρόταση της πλειοψηφίας της
ΠΟΕΔΗΝ (ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ) να προσλαμβά-
νεται ένας υγειονομικός για κάθε πέντε που
συνταξιοδοτούνται

� η «προκήρυξη» από την πρόεδρο της
ΕΙΝΑΠ (μετά από πρόταση της ΑΡΣΙ) της
στάσης εργασίας στις 24 Απρίλη, χωρίς
καμία προετοιμασία, χωρίς να συνεδριάσει
το Δ.Σ. Υπονομεύουν εξαρχής την κινητο-
ποίηση. Με μαζική συμμετοχή, να τους
χαλάσουμε το σχέδιο.

Πολύτιμη βοήθεια στην κυβέρνηση αλλά με
μπόλικη «επαναστατική» φρασεολογία προ-
σφέρει και η ΑΡΣΙ. που πρότεινε πληρωμή
των δεδουλευμένων εφημεριών από τα
αποθεματικά του νοσοκομείου, ανοίγοντας
έτσι, τον “ασκό του Αιόλου” για πληρωμή
μισθών και εφημεριών από τα έσοδα του
νοσοκομείου.  Πρόταση που υπηρετεί την
πολιτική κυβερνήσεων και Ε.Ε. για λειτουρ-
γία των νοσοκομείων «ως αυτοτελείς επιχει-
ρηματικές μονάδες’. Δηλαδή νοσοκομεία
που θα καλύπτουν τις λειτουργικές τους
ανάγκες, άρα και τη μισθοδοσία, από την
«πώληση» υπηρεσιών υγείας στους ασθε-
νείς. Για να εξοικονομούνται χρήματα του
κρατικού προϋπολογισμού για τους δανει-
στές και για επιδοτήσεις στους επιχειρηματι-
κούς ομίλους. 

Ενώ στο ΚΡΑΤΙΚΟ ΝΙΚΑΙΑΣ, στην πιο κρί-
σιμη φάση του αγώνα, όταν άρχισε η κυβέρ-

νηση να ζορίζεται, πρότειναν την αναστολή
της επίσχεσης. Θα επανέλθουν με νέα πρό-
ταση επίσχεσης, σε διασπαστική λογική,
ειδικευόμενοι σε αντιπαράθεση με ειδικευμέ-
νους, και όλοι μαζί κόντρα στους ασθενείς,
για να υπονομεύσουν για άλλη μια φορά τις
κινητοποιήσεις, δίνοντας λαβή σε προβοκά-
τσιες και την ανάπτυξη του κοινωνικού αυτο-
ματισμού.  

Οργανώνουμε  τον αγώνα για  κατάργηση
των αντιλαϊκών νόμων                και ανα-
πλήρωση των απωλειών σε μισθούς και
δικαιώματα ως βάση για νέες κατακτήσεις με
κριτήριο τις ανάγκες μας

Για να είναι αποτελεσματικός ο αγώνας,
πρέπει να στρέφεται ενάντια στην πηγή της
επίθεσης στα δικαιώματα μας. Ενάντια
στους επιχειρηματικούς ομίλους και την
πολιτική της Ε.Ε. που τους υπηρετεί. Να
ανοίγει τον δρόμο για να περάσει ο παραγό-
μενος πλούτος στα χέρια του λαού, με απο-
δέσμευση της Ελλάδας χώρας από την Ε.Ε
και το ΝΑΤΟ και µονοµερή διαγραφή του
χρέους.

Απαιτούμε:
Άμεση καταβολή όλων των δεδουλευμέ-

νων. Επαναφορά των μισθών στα επίπεδα
του 2009 

Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπι-
κού. Μονιμοποίηση των επικουρικών

Πλήρης κρατική χρηματοδότηση των
δημόσιων μονάδων υγείας. Κατάργηση
όλων των πληρωμών των ασθενών. Δωρε-
άν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των ανα-
σφάλιστων. 

Αποκλειστικά δημόσια δωρεάν Υγεία –
Πρόνοια. Κατάργηση της επιχειρηματικής
δράσης. 

●     Να φορολογηθούν με συντελεστή 45%
τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων .
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ΚΚΕ ΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

Σύντροφοι, φίλοι και φίλες,
Σας καλούμε να τιμήσετε τους πέντε κομμουνιστές που εκτελέστηκαν από

τους φασίστες ναζί και τους ντόπιους συνεργάτες τους στη λίμνη Κουμουν-
δούρου στις 15.4.1944 και έγιναν θυσία για το δίκαιο του λαού.

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΙΑΚΟΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΥΡΑΚΗΣ , ΝΤΙΝΟΣ ΛΙΑΚΟΣ , 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ, ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΜΠΟΛΗΣ
Είναι υποχρέωση μας να παραβρεθούμε και να αποτίσουμε φόρο τιμής σ’

αυτά τα παλικάρια, που θα ζουν για πάντα στις καρδιές μας και θα φωτίζουν
το δρόμο στις δύσκολες μέρες που έρχονται. Δεν ξεχνάμε! Διδασκόμαστε!
Αγωνιζόμαστε! Τσακίζουμε το φασισμό και το σύστημα που τον θρέφει.

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗΣ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗΣ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 26 
ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΑ  11:00 ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥΑΠΡΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΑ  11:00 ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 3

Στον κλάδο εισόδου της Ν.Ε.Ο. Αθηνών –
Κορίνθου από τον Α/Κ Θηβών, στο τμήμα
του από την έναρξη αυτού και για μέγιστο
μήκος 220μ. και πλάτος 3,10μ. από το δεξιό
άκρο του οδοστρώματος, ρεύμα κυκλοφο-
ρίας προς Κόρινθο.

Β΄ ΦΑΣΗ
Στην οδό Ελευσίνας – Θήβας, στο τμήμα

της 570μ. πριν από το ύψος της χ/θ
24+000 της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου και
για μέγιστο μήκος 850μ. και πλάτος 6,10μ.
από το αριστερό άκρο του οδοστρώματος,
ρεύμα κυκλοφορίας προς Ελευσίνα.

Στον κλάδο εξόδου της Ν.Ε.Ο.Α.Κ. προς
τον Α/Κ Θηβών, στο τμήμα του από την
έναρξη αυτού και για μέγιστο μήκος 260μ.
και πλάτος 3μ. από το αριστερό άκρο του
οδοστρώματος, ρεύμα κυκλοφορίας προς
Αθήνα.

Στον κλάδο εισόδου της Ν.Ε.Ο. Αθηνών –
Κορίνθου από τον Α/Κ Θηβών, στο τμήμα
του από την έναρξη αυτού και για μέγιστο
μήκος 220μ. και πλάτος 2,80μ. από το αρι-
στερό άκρο του οδοστρώματος, ρεύμα
κυκλοφορίας προς Κόρινθο.

Γ΄ ΦΑΣΗ
Στην οδό Ελευσίνας – Θήβας, στο τμήμα

της 340μ. πριν από το ύψος της χ/θ
24+000 της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου και
για μέγιστο μήκος 880μ. και πλάτος 5,40μ.
από το δεξιό άκρο του οδοστρώματος,
ρεύμα κυκλοφορίας προς Θήβα.

Στον κλάδο εξόδου της Ν.Ε.Ο. Αθηνών -
Κορίνθου προς τον Α/Κ Θηβών, στο τμήμα
του από την έναρξη αυτού και για μέγιστο
μήκος 270μ. και πλάτος 6,30μ. από το δεξιό
άκρο του οδοστρώματος, ρεύμα κυκλοφο-
ρίας προς Κόρινθο.

Στον κλάδο εισόδου της Ν.Ε.Ο. Αθηνών –
Κορίνθου από τον Α/Κ Θηβών, στο τμήμα
του από την έναρξη αυτού και για μέγιστο
μήκος 220μ. και πλάτος 2,80μ. από το δεξιό
άκρο του οδοστρώματος, ρεύμα κυκλοφο-
ρίας προς Αθήνα.

Δ΄ ΦΑΣΗ
Στην οδό Ελευσίνας – Θήβας, στο τμήμα

της 290μ. πριν από το ύψος της χ/θ
24+000 της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου και
για μέγιστο μήκος 800μ. και πλάτος 3,90μ.
από το αριστερό άκρο του οδοστρώματος,

ρεύμα κυκλοφορίας προς Θήβα.
Στον κλάδο εξόδου της Ν.Ε.Ο. Αθηνών -

Κορίνθου προς τον Α/Κ Θηβών, στο τμήμα
του από την έναρξη αυτού και για μέγιστο
μήκος 270μ. και πλάτος 2,80μ. από το αρι-
στερό άκρο του οδοστρώματος, ρεύμα
κυκλοφορίας προς Κόρινθο.

Στον κλάδο εισόδου της Ν.Ε.Ο. Αθηνών –
Κορίνθου από τον Α/Κ Θηβών, στο τμήμα
του από την έναρξη αυτού και για μέγιστο
μήκος 220μ. και πλάτος 3,10μ. από το αρι-
στερό άκρο του οδοστρώματος, ρεύμα
κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Κατά τις ανωτέρω διακοπές, η διεξαγωγή
της κυκλοφορίας των οχημάτων θα πραγ-
ματοποιείται από το εναπομένον πλάτος
του οδοστρώματος.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων
να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέ-
λευσή τους από τα σημεία των εργασιών και
να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική
σήμανση.
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Δ/ΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Π. Ε. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Ελευσίνα,   22/04  /2015
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΡΩΝ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  

Αρ. Διακήρυξης: 01/2015

Η Περιφέρεια Αττικής – Περιφε-
ρειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής
(Π.Ε.Δ.Α.), ύστερα από την υπ’
αρ.862/2015 απόφαση της Οικο-
νομικής Επιτροπής, διενεργεί
Διεθνή Ανοικτό Μειοδοτικό Δια-
γωνισμό για την ανάδειξη ανα-
δόχου επίγειων δολωματικών
ψεκασμών για την καταπολέ-
μηση του δάκου της ελιάς στις
ελαιοπαραγωγικές εκτάσεις
της Περιφερειακής Ενότητας
Δυτικής Αττικής.

Ο προϋπολογισμός είναι

119.448,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.,
ήτοι 134.976,24€ συμπεριλαμβα-
νομένου του Φ.Π.Α.

Η ημερομηνία λήξης υποβολής
των προσφορών είναι η 02η Ιου-
νίου 2015 και ώρα 15.00μ.μ.

Η ημερομηνία διεξαγωγής
του διαγωνισμού ως προς την
αποσφράγιση & αξιολόγηση
των δικαιολογητικών από την
Πενταμελή Γνωμοδοτική Επι-
τροπή Διενέργειες / Αξιολόγη-
σης Ανοικτών Διαγωνισμών
της ΠΕΔΑ είναι η 03η Ιουνίου
2015 και ώρα 11:00π.μ.
(Ηρώων Πολυτεχνείου 78,
Ελευσίνα 19200, αίθουσα
συσκέψεων 1ος όροφος). 

Οι εγγυήσεις συμμετοχής είναι
το 2% επί της συνολικής προϋ-
πολογισθείσας δαπάνης χωρίς
Φ.Π.Α. 

Τεχνικές Προδιαγραφές υπάρ-
χουν. 

Το χρονικό διάστημα δέσμευ-
σης από την προσφορά είναι 180
ημέρες από την επομένη διεξα-
γωγής του διαγωνισμού. 

Όλοι οι όροι του διαγωνισμού

και οι σχετικές λεπτομέρειες ανα-
φέρονται στην αναλυτική διακή-
ρυξη η οποία έχει αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττι-
κής (http://www.patt.gov.gr)

Περισσότερα στοιχεία και πλη-
ροφορίες για τη διακήρυξη δίδο-
νται στα τηλ.: 2132047092 &
2132047008, fax: 213 2047075,
αρμόδιοι υπάλληλοι κα Στέλλα
Δημητρακοπούλου και κα Μαρία
Ζελιαναίου στο Τμήμα Προμηθει-
ών, διεύθυνση ΗΡΩΩΝ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 78, Τ.Κ. 19200
ΕΛΕΥΣΙΝΑ.

Διευκρινήσεις σχετικά με τις
Τεχνικές Προδιαγραφές θα δίνο-
νται από την Δ/νση Αγροτικής
Οικονομίας & Κτηνιατρικής και
συγκεκριμένα από την κα Ευαγ-
γελία Δημουλέα στο τηλ.: 213-
1600805 & 213-1600801. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: Ενοικιάζεται ισόγειο
κατάστημα 220τμ σε κεντρικό

σημείο (μεταξυ Χατζηδάκη και Ηρωων
Πολυτεχνείου πλησίον πιάτσας Ταξι).
Τηλέφωνο επικοιωνίας 6972 649610.

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: Ενοικιάζεται ισόγειο
κατάστημα 65τμ. με πατάρι 25τμ.

Άνω Ελευσίνα, επι της Εθνικής Αντιστά-
σεως (πλησίον Ι.Ν. Αγ. Κωνσταντίνου).
Τηλέφωνο επικοιωνίας 6972 649610.

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: Ενοικιάζεται επι της
Εθνικής Αντιστάσεως πλησίον ΙΝ

Αγ. Κωνσταντίνου διαμέρισμα 2ου ορό-
φου (δε διόροφη πολυκατοικία). 105 τμ.
WC, Κουζίνα, σαλόνι, 2υπνοδωμάτια.
Αυτόνομη θέρμανση, ελάχιστα κοινό-
χρηστα, φρεσκοβαμμένο. Τηλέφωνο
επικοιωνίας 6972 649610.

ΠΩΛΕΙ
ΤΑΙ

ΚΑΤΑΣ
ΤΗΜΑ
Πωλείται
μαγαζί -

καφενείο στο
κέντρο του
Ασπροπύρ-
γου με εξα-
σφαλισμένη

πελατεία. 
Τηλέφωνο

6934840172.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
Εταιρεία Εταιρεία Security Security ζητά φύλακες για εργασία στηνζητά φύλακες για εργασία στην

περιοχή του Θριασίου Πεδίου. περιοχή του Θριασίου Πεδίου. 
Απαραίτητα προσόντα: κατοχή Απολυτηρίου ΛυκείουΑπαραίτητα προσόντα: κατοχή Απολυτηρίου Λυκείου

και κατοχή Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος. και κατοχή Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος. 
Επιθυμητή η ικανότητα χρήσης ηλεκτρονικού Επιθυμητή η ικανότητα χρήσης ηλεκτρονικού 

υπολογιστή. Αποστολή βιογραφικών στη διεύθυνση:υπολογιστή. Αποστολή βιογραφικών στη διεύθυνση:
mail@harris-security.com mail@harris-security.com ή στο ή στο fax 210-5542151.fax 210-5542151.

Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Αχαρνών 
Δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης για τις ημέρες του ΠάσχαΔράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης για τις ημέρες του Πάσχα

ΗΔιεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Αχαρνών κατά την διάρκεια των εορτών του Πάσχα πραγματοποίησε μια σειρά από δράσεις, υποστηριζόμενη από
χορηγούς, εταιρείες και ιδιώτες, προκειμένου να ανακουφίσει δημότες μας που αντιμετωπίζουν σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα. Κατά τη διάρκεια της
Μεγάλης Εβδομάδας η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Αχαρνών παρέδωσε 50 δωροεπιταγές σε αντίστοιχες οικογένειες για αγορά τροφίμων, προσφο-

ρά του κ. Μαρτίνου Αθανάσιου και 17 δωροεπιταγές προσφορά του Super Market «ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ».
Παραδόθηκαν ακόμη είδη καθαριότητας προσφορά του Super Market «ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ», της Ένωσης «Μαζί για το παιδί» και της «Τρία Έψιλον», πάνω από 1500 αυγά

προσφορά της εταιρείας «Ν.ΒΑΖΑΙΟΣ & Σ.Ι.Α Ε.Ε.», καθώς και 20 προσκλήσεις για την θεατρική παράσταση "Μικρός Πρίγκιπας – Μαριονέτες", προσφορά του κ. Γκότση
Θανάση .  Τη Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου το πρωί της ίδιας ημέρας μοιράσθηκαν ρούχα, παπούτσια και βρεφικό γάλα για τα παιδιά των ευπαθών κοινωνικά οικογενειών,
προσφορά της Ένωσης "Μαζί για το Παιδί". 

Το απόγευμα της ίδιας μέρας στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου, πραγματοποιήθηκε Πασχαλινή γιορτή με τη συμμετοχή πάνω από 250 παιδιών με
τους γονείς τους. Στα πλαίσια της εκδήλωσης, πραγματοποιήθηκε παράσταση Καραγκιόζη, προσφορά του θεάτρου Σκιών Αθανασίου. Μετά την λήξη της παράστασης δια-
νεμήθηκαν πασχαλινές λαμπάδες, σοκολατένια αυγά και παιχνίδια προσφορά της Ένωσης "Μαζί για το Παιδί" και του Super Market "ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ", Στα παιδιά προσφέρ-
θηκαν σνακ, προσφορά της Εταιρείας "OHONOS SNACK A.B.E" και χυμοί-αναψυκτικά προσφορά της Εταιρείας "Τρία Έψιλον". 
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

Ενοικιάζεται στην παραλία
Ασπροπύργου ισόγειο δια-
μέρισμα στην οδό Παλαιο-
λόγου, 40 τ.μ. με τζάκι και
καλοριφέρ. Διαθέτει 2 κρε-
βατοκάμαρες σαλόνι - κουζί-
να και είναι επιπλωμένο.
Τηλ. 6984188137

Μάνδρα Οικισμός ΤΙΤΑΝ
Αγ. Σωτήρα: Ενοικιάζεται
μονοκατοικία 100τμ με
ηλιακό, θέρμανση, τζάκι,
πάρκινγκ. Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας 6948 911 222 κα
Βασιλείου. (22.9.14)

Ενοικιάζεται πλήρως επι-
πλωμένο οροφοδιαμέρισμα
90 τμ στη Μάνδρα, πλησίον
της κεντρικής πλατείας, σε
διώροφη οικοδομή, επί
οικοπέδου 500 τμ, με κήπο.
Ενοίκιο:450 ευρώ. Είναι σε
άριστη κατάσταση, διαθέτει
αυτόνομη θέρμανση, κλιμα-
τισμό και θέση σταθμεύσε-
ως. Τηλ επικοινωνίας: 210-
5555391, 6937895583

Ενοικιάζεται στην Ελευσί-
να 4αρι διαμέρισμα με αυτό-
νομη θέρμανση, στην οδό
Κοντούλη , πλησίον Δημοτι-
κού πάγκινγκ Τηλ.
2105542610 ( 4.10.14)

Ενοικιάζεται στον Ασπρό-

πυγο διαμέρισμα 60 τμ με
ηλιακό,, αυτόνομη θέρμαν-
ση, θέση parking.
Τηλ:6937050218(4.11.14)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Πωλείται ελλειπτικό μηχάνη-
μα γυμναστικής μάρκας PEGA-
SUS σε άριστη κατάσταση, τιμή
250€ Τηλ επικοινωνίας 6946
87 32 48 και 213 040 6488

( 18.2.15)

Πωλείται οικόπεδο 
εντός σχεδίου πόλεως

Ρουπακίου 400μ². Τιμή
35.000€. Είκοσι χιλιάδες
μετρητά και 1.500€ τον
μήνα. Πληροφορίες στο
6977-646768.

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Καθηγήτρια Φιλόλογος με
15ετή φροντιστηριακή
πείρα αναλαμβάνει υπεύθυ-
να την προετοιμασία μαθη-

τών Γυμνασίου, Λυκείου και
Πανελληνίων Εξετάσεων.
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
6906686110 (2.3.15)

Τελειόφοιτος Μαθηματικού
Αθηνών. Πολυετής πείρα.
Παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα
σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνα-
σίου, Λυκείου. Τηλ:
6974549839 (7.10.14)

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 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)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ZΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΦΤΗΣ -

ΨΗΣΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑΒΕΡΝΑ
ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

ΤΗΛ: 6977219556

Υπάλληλος Γραφείου
ζητείται από ανώνυμη εται-
ρεία με έδρα τη Μαγούλα

Αττικής για πλήρη απασχό-
ληση. Αποδοχές ανάλογες
προσόντων. Αποστείλετε 

βιογραφικά στο
viografika99graf@gmail.com
(2.3.15)

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κυρία Ιταλίδα αναλαμβά-

νει τη φύλαξη παιδιών στην
περιοχή της Ελευσίνας.
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6971829355 (24.7.14)

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

ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Ι. ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ. 

Αλ. Παναγούλη 5 Ασπρό-
πυργος. Τηλέφωνα210-
5572695, 6932215870

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ &
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ. Γραφείο:
Φυλής 8 Ά

Ασπρόπυργος.Τηλέφωνο:
210-5573042. Fax: 210-
5576988

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΔΙΠΑΤΗ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ
ΑΥΛΗ ΕΩΣ 140 ΤΜ 
ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ 
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6984639567

Πωλείται φούρνος - πιτσαρία
σε άριστη κατάσταση στον
Ασπρόπυργο.
Πληροφορίες στο
6938003457 (15.12.14)

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)

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  

Κυρια ελληνιδα αναλαμβανει
φυλαξη παιδιων στην περιοχη
της Μανδρας . Τηλεφωνο επι-
κοινωνιας:6908855698

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

«ΚΡΗΤΗ:  Η ΜΕΓΑΛΗ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ»

3η Παγκρήτια Εκθεση
1 έως 4 Μαΐου 2015

Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας

Η 3η Παγκρήτια Έκθεση «ΚΡΗΤΗ: Η Μεγάλη Συνάντη-
ση» ανοίγει τις πύλες της την Παρασκευή 1 Μαΐου και θα
διαρκέσει έως τη Δευτέρα 4 Μαΐου 2015.

Τέσσερις μέρες η καρδία της Κρήτης θα χτυπά δυνατά
στους χώρους του σταδίου Ειρήνης & Φιλίας, στο Νέο
Φάληρο.

Πλήθος επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε όλους
τους τομείς της παραγωγικής διαδικασίας θα παρουσιά-
σουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους στο κοινό της Αττι-
κής.

Ξεχωριστή συμμετοχή έχουν Δήμοι απ’ όλη την Κρήτη,
που παρουσιάζουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της
περιοχής τους.

Οι χιλιάδες επισκέπτες της έκθεσης, κοινό και εμπορικοί
επισκέπτες, θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν, να προ-
μηθευτούν και να γευθούν τα υψηλής διατροφικής ποιότη-
τας Κρητικά προϊόντα, ενώ οι εμπορικοί επισκέπτες, χον-
δρέμποροι, δίκτυα διανομής και άλλες αλυσίδες επιχειρή-
σεων, θα έχουν τη δυνατότητα να συνάψουν σχέσεις
συνεργασίας με τους Κρητικούς παραγωγούς και μεταποι-
ητές.

Με την 3η διοργάνωση, η Έκθεση «ΚΡΗΤΗ: Η Μεγάλη
Συνάντηση» θεσμοθετείται.

Η έκθεση γίνεται με την συνδιοργάνωση της Περιφέρειας
Κρήτης.

Η καθολική στήριξη στην έκθεση, αποτυπώνεται και από
το πλήθος των φορέων που έχουν χορηγήσει την αιγίδα
τους.

Συγκεκριμένα, η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα των:
Των Υπουργείων: Παραγωγικής Ανασυγκρότησης-Περι-

βάλλοντος και Ενέργειας-Αγροτική Ανάπτυξη, Υπουργείου
Τουρισμού, Ναυτιλίας και Αιγαίου.

Του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ).
Του Enterprise Greece (Ελληνική Εταιρία Επενδύσεων

και Εξωτερικού Εμπορίου).
Της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
Της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος.
Των Επιμελητηρίων Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνης,

Χανίων.
Του Δήμου Αθηναίων.
Του Δήμου Πειραιά.

Όλων των Δήμων της Κρήτης: Αγίου Νικολάου, Ηρακλεί-
ου, Χανίων, Ρεθύμνης, Αγίου Βασιλείου, Αμαρίου, Ανωγεί-
ων, Αποκορώνου, Αρχανών-Αστερουσίων, Βιάννου, Γαύ-
δου, Γόρτυνας, Ιεράπετρας, Καντάνου-Σελίνου, Κισσάμου,
Μαλεβιζίου, Μινώα Πεδιάδας, Μυλοποτάμου, Οροπεδίου
Λασιθίου, Πλατανιά, Σητείας, Σφακίων, Φαιστού, Χερσονή-
σου.

Των Διμερών Επιμελητηρίων:  Άραβο-Ελληνικού Επιμε-
λητηρίου Εμπορίου και Αναπτύξεως, Ελληνο-Αμερικανικού
Επιμελητηρίου Τουρισμού, Ελληνο-Αφρικανικού Επιμελη-
τηρίου Εμπορίου και Ανάπτυξης, Ελληνο-Βουλγαρικού
Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, Ελληνο-Βρα-

ζιλιανού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου,
Ελληνο-Βρετανικού Επιμελητηρίου, Ελληνο-Γερμανικού
Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, Ελληνο-
Ισραηλινού Επιμελητηρίου, Ελληνο-Ιταλικού Επιμελητηρί-
ου Αθήνας, Ελληνο-Καναδικού Εμπορικού Επιμελητηρίου,
Ελληνο-Κινεζικού Επιμελητηρίου, Ελληνο-Ολλανδικού
Εμπορικού και Βιομηχανικού Συνδέσμου, Ελληνο-Ρωσικού
Εμπορικού Επιμελητηρίου, της Ελληνο-Σερβικής Βιομηχα-
νικής και Εμπορικής Ένωσης, του Ελληνο-Σουηδικού Επι-
μελητηρίου, του Ελληνο-Τουρκικού Εμπορικού Επιμελητη-
ρίου και του Ελληνο-Φινλανδικού Εμπορικού Επιμελητηρί-
ου.

Του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου.

Του Συνδέσμου Εξαγωγέων Κρήτης, του Αναπτυξιακού
Συλλόγου Γυναικών Επιχειρηματιών Ν. Ηρακλείου, του
Δικτύου Κρητικού Ελαιολάδου, του Εθνικού Επιμελητηρια-
κού Δικτύου Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών
(ΕΔΕΓΕ), της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και
Επιχειρηματικότητας , της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών
Βιοτεχνών και Εμπόρων Ν. Ηρακλείου, του Παγκοσμίου
Συμβουλίου Κρητών, της Παγκρήτιας Δημοσιογραφικής
Ένωσης, της Παγκρητικής Ομοσπονδίας Ευρώπης, της
Παγκρήτιας Ένωσης, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολι-
τιστικών Κρητικών Σωματείων, του Συλλόγου Μεσιτών
Ανατολικής Κρήτης, του Συνδέσμου Ελαιοκομικών Δήμων
Κρήτης και του Συνδέσμου Γυναικών Επιχειρηματιών
Ελλάδος (Σ.Ε.Γ.Ε.).

Παράλληλα με τη λειτουργία της έκθεσης, έχουν προ-
γραμματιστεί και θα γίνουν εκδηλώσεις πολιτιστικού, μου-
σικού, γαστρονομικού και ενημερωτικού ενδιαφέροντος,
που αναδύουν το άρωμα και την κουλτούρα της Κρήτης.
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ)

2105586830
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΙΑΤΡΕΙΑ) 210

5586773
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5561388 
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α’ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 210

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

213 2047002

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581070
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210

5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710

(ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

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

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

ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)

ΕΥΔΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ
214 45504562

ΚΕΠ 213 2060200 (ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ

ΑΧΑΡΝΩΝ 210 24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ

213 2140410
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210

5561840
ΑΣΤΥΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210

5546674-5546285
ΔΕΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5546227
ΔΕΗ ΒΛΑΒΕΣ 10507
ΟΤΕ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 210 5562999
ΔΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 557543560

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

2484210
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 210

5542913 
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 210

5514736
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5565520-580

ΟΛΕ 210 5562805
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 210

5543211
ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210

5546579-5546930

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑΣ

210 55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 210 5559626

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

2132042700-1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ

213 2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

210 2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ

210 2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180

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

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47

200 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ : 213 20

47 215,  FAX : 210 58 19 841, email
: gm@haidari.gr

ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ : 213 20 47 263  ,  213
20 47 262 , 213 20 47 269   FAX :
210 58 11 621

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253  ,
213 20 47 254 , 213 20 47 258
FAX : 210 58 11 621

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ : 213 20 47 265 , 213 20
47 266 , 

213 20 47 267
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 213 20 47

268 , 213 20 47 269 , 213 20 47 270 
ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ &

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ : 213 20 47 256 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ : 213 20 47 204,
213 20 47 255, 213 20 47 344 

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ : 213 20 47 244 ,
210 58 18 860

ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : 210 58 22
240

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ : 210 58 10 901 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ

ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20
47 364 , 213 20 47 367  

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ-
ΒΡΑΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ : 213
20 47 264 , 213 20 47 251 , 213 20
47 249 , 213 20 47 250 , 213 20 47
252 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΡΕΙΣΜΑ) :
210 53 23 090

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58
21 574

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ :
210 58 21 639 , 210 53 21 142

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΑΣΟΥΣ :
210 58 22 074 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ : 210
58 21 723

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΠΗ 
1ο ΚΑΠΗ: 210 58 12 080 
2ο ΚΑΠΗ: 210 53 21 631 
3ο ΚΑΠΗ: 210 58 15 608 

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ 

(5.1.15)
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Πιο συγκεκριμένα, η Διεύθυνση Π.Ε.
Δυτικής Αττικής, μέσω του Υπεύθυνου
Πολιτιστικών Θεμάτων Γιώργου Θανό-
πουλου, σε συνεργασία με τον Πολιτιστι-
κό Οργανισμό του Δήμου Ελευσίνας, την
Αντιπεριφέρεια Δυτικής Αττικής, το ΤΕΙ
Αθήνας, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, την
Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών
Πολιτιστικών Θεμάτων, και καλλιτέχνες,
διοργανώνει διαδραστική έκθεση με
τίτλο: «Κρόνος και Χρόνος»

Όραμα των δημιουργών και εμπλεκό-
μενων φορέων είναι η ανεύρευση ενός
τρόπου που θα συμφιλιώνει την ένδοξη
αρχαία παράδοση της Ελευσίνας με τη
νεότερη βιομηχανική και τεχνολογική
εξέλιξη. 

Η έκθεση πραγματοποιείται στο Πολιτι-
στικό Κέντρο «Λ. Κανελλόπουλος» στην
Ελευσίνα και θα διαρκέσει έως τις 10
Μαΐου .

Είναι φυσικά επισκέψιμη για όλες τις
σχολικές ομάδες που επιθυμούν να
λάβουν μέρος στο εκπαιδευτικό πρό-
γραμμα που έχει αναπτυχθεί, αφού
προετοιμαστούν κατάλληλα.

Εργαστήρια από ιστορικούς, 
μουσειολόγους, αρχιτέκτονες, 

συγγραφείς και εκπαιδευτικούς.

Παράλληλα καθ’ όλη τη διάρκεια της
έκθεσης θα πραγματοποιηθούν εργα-
στήρια από τους συμμετέχοντες καλλιτέ-
χνες , φορείς, ιστορικούς, μουσειολό-
γους , αρχιτέκτονες , συγγραφείς και
εκπαιδευτικούς.

Η πόλη της Δήμητρας και της Περσε-
φόνης αλλά και της Μεσοσπορίτισσας 

Παναγιάς , άμεσα συνδεδεμένη με την
έννοια του Χρόνου, μυθολογικά και ιστο-
ρικά, αποτελεί το ιδανικό πεδίο αναμό-
χλευσης των εναλλαγών των εποχών και
των περιόδων.

Δεν είναι υπερβολικό αν μιλήσουμε για
μια πόλη που ατενίζει το μέλλον ακου-
μπώντας στο παρελθόν τεσσάρων χιλιά-
δων χρόνων βεβαιωμένης επιστημονικά
κατοίκησης.

Σ’ αυτό το χωροχρονικό περιβάλλον
που σήμερα εκφράζει την αγωνία του για
την συνέχιση της ύπαρξής του-μια και
σφίγγει η θηλιά γύρω του- επιδιώκεται η
εικαστική αναζήτηση των ιχνών που
αφήνονται όχι μόνο στους δρόμους, στις
πλατείες και τα χωράφια, αλλά στην
ψυχή και το μυαλό του καθένα μας.

Η έκθεση

• Δρα μαζί με τους μικρούς
ή μεγάλους συμμετέχοντες
και επαναδημιουργεί έργα
εφήμερα μέσω των ίδιων

των θεατών της, αλληλεπιδρώντας με το
χρόνο ζωής και μνήμης τους.

• Προτείνει τις ενωτικές εκείνες διαστά-
σεις που πρέπει να ορίζονται ως κύριες
στην ανάπτυξη του πολίτη , του κατοί-
κου, του συμμέτοχου στο ταξίδι του Χρό-
νου.

• Διδάσκει μέσα από παιχνίδια ρόλων,
μνήμης και λόγου. που θα αναπτύσσο-
νται ως δρώμενα τα πρωινά σε μαθητι

κές ομάδες από σχολεία και τα απο-
γεύματα σε μεικτές ομάδες όλων των
ηλικιών.

Όλο αυτό το εγχείρημα θα ‘ταν βέβαια
αδύνατο να πραγματωθεί χωρίς την 

πολύτιμη συμβολή φορέων ( Αντιπερι-
φέρεια Δυτικής Αττικής, Πολιτιστικός
Οργανισμός του Δήμου Ελευσίνας, Διεύ

θυνση ΠΕ Δυτικής Αττικής, ΤΕΙ Αθήνας,
Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Πανελλήνια Ένωση
Εκπαιδευτικών Πολιτιστικών Θεμάτων)
αλλά και χωρίς τη συμμετοχή των καλλι-
τεχνών (και άλλων εμψυχωτών που
χωρίς δεύτερη σκέψη προετοιμάζουν
εργαστήρια, σεμινάρια κα.)

Συμμετέχουν, με αλφαβητική σειρά,
οι:

Ιάνθη Αγγελίογλου, Αργυρή Βασιλάκου,
Λήδα Βαρβαρούση, Κωνσταντίνος
Βερούτης, Κωνσταντίνα Γεώργα, Γιώρ-
γος Γιώτσας, Βαγγέλης Γκίνης, Lydia
Delarte, Χρήστος Ευθυμιάδης,  Ισιδώρα
Ηλία , Θανάσης Κατσαράς, Πολυξένη
Κάτσαρη, Σάσα Κουτσουδάκη, Κώστας
Κρουμπούζος , Παναγιώτης Λάμπρου,
Χρήστος Λάμπρου,

Carolina Levady, Ντορέττα Λίνα, Αντώ-
νης Λιοναράκης, Αιμιλία Μελετίου, Ελένη
Μούρη, Κώστας Νικολόπουλος,
Canislav Pavlovski, Χρήστος Ρηγανάς,
Σπύρος Σιάκας, Κωνσταντίνος Τηλιγά-
δης,

Βασιλική Τριβυζά, Λία Τσακάλου, Αντώ-
νης Τσούκαλης .

Επιμέλεια έκθεσης:
Λουίζα Καραπιδάκη, Γιώργος Θανό-

πουλος

Το Πολιτιστικό Κέντρο, Λ. Κανελλόπου-
λος στην Ελευσίνα, έχει φιλοξενήσει
εκπληκτικές εκθέσεις εικαστικών.

Στην παρούσα που εγκαινιάσθηκε στις
19 Απρίλη, πέρα από τους συμμετέχο-
ντες «μεγαλύτερους» χρονικά καλλιτέ-
χνες, που πλησιάζουν το μύθο μέσα
από το χρόνο και το χρόνο μέσα από το
μύθο, φιλοξενούνται  και δεκατρείς ται-
νίες μικρού μήκους από τους σπουδα-
στές των ΤΕΙ Αθήνας.

« Κρόνος και Χρόνος» 
Μια Διαδραστική έκθεση εικαστικών για την ιστορικότητα και τη

μαγεία της Ελευσίνας που πλησιάζει τον μύθο
Στο Πολιτιστικό Κέντρο Λ. Κανελλόπουλος έως τις 10 Μαϊου 

Σε μια πόλη που ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία  ακουμπώντας
παράλληλα στο παρελθόν τεσσάρων χιλιάδων χρόνων, δεν θα
μπορούσε να λείψει μια έκθεση που πλησιάζει το μύθο και τιμά

τους θησαυρούς μιας μυστηριώδους σοφίας μέσα από τον χρόνο.

HH  ΣΣοοφφίίαα  ΜΜααννιιααττάάκκηη  κκααιι  οο  ΚΚώώσσττααςς  ΒΒεερροούύττηηςς  δδηημμιιοουυρργγώώννττααςς   γγιιαα  ττηηνν  έέκκθθεεσσηη  


