ΘΡΙΑΣΙΟ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

Τιμή : 0,01€

Κατεπείγον αίτημα του δημάρχου
Φυλής Χρ. Παππού
στον Υπουργό Εσωτερικών

Για την άμεση προμήθεια
νέων οχημάτων, που
θα ενισχύσουν την
Διεύθυνση Περιβάλλοντος

Σελ: 3

Επιστροφή
χρημάτων από
τη ΔΕΗ ύψους
13 εκατ. ευρώ
Σελ: 2

Νοικοκυριά του δήμου
Μάνδρας- Ειδυλλίας και
Ασπροπύργου ωφελούνται
από την σχετική απόφαση
του ΥΠΕΚΑ, που αφορά
οικισμούς με αιολικά πάρκα

Τη διαμόρφωση κοινοχρήστου
χώρου και την ανάδειξη
του Ρωμαϊκού Υδραγωγείου

«Πώς ζουν οι Έλληνες
τέσσερα χρόνια μετά την
χρεοκοπία»
Σελ: 16

Δημοσίευμα της γερμανικής
εφημερίδας «Rheinische Post»

Νέα επ ένδυση
της
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ
‘’ανασταίνει’’
τα ελληνικά
καπ νά

Σελ: 2

Αναμένεται να αγοράσει, εντός τριετίας,
το 50% της εγχώριας καπνοκαλλιέργειας,
Σελ: 3-5 δαπανώντας έως και 200 εκατ. ευρώ
Νέες διαθέσιμες θέσεις
στους βρεφονηπιακούς
σταθμούς

Συζητά αύριο το Δημοτικό Συμβούλιο Ελευσίνας

Σελ: 3

κ.2239

ΔΕΚΑ
ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ
ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
ΣΕ ΦΥΛΗ ΚΑΙ
ΑΧΑΡΝΕΣ
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Με τη διάθεση εθνικών πόρων
που έχουν μείνει αδιάθετοι

ΑΣΔΑ: Ισοθερμικά
καλύμματα στο δημοτικό
κολυμβητήριο Φυλής
Θα επιφέρουν σημαντική
εξοικονόμηση ενέργειας
συμβάλλοντας στην
απρόσκοπτη λειτουργία του

Σελ: 5

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΦΥΛΗΣ

ΚΑΜΠΑΝΙΑ "ΠΑΙΔΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ"
Πρωτοβουλία για συλλογή σχολικών ειδών
και από τον δήμο Μεγαρέων

Σελ: 7

ΘΡΙΑΣΙΟ ΣΠΟΡ

Ο ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ
ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΕ ΤΟΥ
ΟΚ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΜΕ 69-41

Σελ: 11

H 1η Διεθνής Ολυμπιάδα
Ελληνικής Γλώσσας με την
ενεργή συμμετοχή της Ένωσης
Ελλήνων Ρουμανίας
Ειδική βράβευση για 3 μαθητές του
Συλλόγου Ελληνορουμανικής Φιλίας
και Ανάπτυξης
Αγίων
Κωνσταντίνου
& Ελένης
Ασπροπύργου

Ανακοίνωσε τον
Φρανκ Ρόμπινσον
η ΚΑΕ
Πανελευσινιακός

Σελ: 10-11

Τίμησαν τη μνήμη των
θυμάτων της ναζιστικής
θηριωδίας στη Φυλή Σελ: 6
Σελ: 9

2 - ΘΡΙΑΣΙΟ

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2014
Ελευσίνα

Ν Β ΒΙΛΛΙΩΤΗΣ Τ Σ
ΜΑΝΓΚΑΝΙ ΟΕ
Παγκάλου 81,
Τηλέφωνο:
2105547602
Ασπρόπυργος

Κολιός Αντώνιος Ν.
28ης Οκτωβρίου 17Α
& Θρασυβούλου,
Εφημερία: 08:00 08:00 (Επομένης)
Τηλέφωνο:
2105577744
Φυλή - Άνω Λιόσια
Παπασπυρόπουλος
Χρήστος
Λ Φυλής 197,
Εφημερία: 08:00 20:00 Τηλέφωνο:
2102474337

Αχαρνές
Γκίκα Σοφία - Ακριβή
Αριστοτέλους 260,
Εφημερία:
08:00 - 23:00
Τηλέφωνο:
2102448558
Παπανικολάου Γ.
Θρακομακεδόνων
117, Εφημερία:
08:00 - 23:00
Τηλέφωνο:
2102430204
Μάνδρα

Ρούτης Κων/νος
Κοροπούλη Β 15,
Τηλέφωνο:
2105551954

ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
ΚΑΙΡΟΣ:Συννεφιά
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ:
Από 22 έως 31
βαθμούς Κελσίου

Ο
ΛΟΓΙΙΟ
ΕΟΡΤΟ
ΕΟΡΤ ΟΛΟΓ

Αριάδνη, Αριάνα, Ευμένιος, Ευμένης, Ευμενία, Κάστωρ, Κάστορας,
Κάστορης, Ρωμύλος,Ρωμυλία,

ΘΡΙΑΣΙΟ
ιδιοκτησία:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Επιστροφή χρημάτων απο τη ΔΕΗ
ύψους 13 εκατ. ευρώ
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Νοικοκυριά του δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας και
Ασπροπύργου ωφελούνται από την απόφαση του ΥΠΕΚΑ

Π

ΟΣΟ ύψους 13 εκατ
ευρώ προβλέπεται
ότι θα επιστρέψει η
ΔΕΗ στους καταναλωτές που
κατοικούν στις 272 περιοχές
που έχουν εγκατασταθεί αιολικά πάρκα σύμφωνα με
απόφαση του ΥΠΕΚΑ .Στη
λίστα με τις περιοχές όπου
θα κατανεμηθούν τα χρήματα
αυτά συμπεριλαμβάνεται δύο
δήμοι της Δυτικής Αττικής, ο
δήμος Ασπροπύργου και
Μάνδρας - Ειδυλλίας.
Γ. Μανιάτης :
«Για πρώτη φορά
θα γίνει επιστροφή
χρημάτων σε περίπου
100.000 δικαιούχους .
Μεσοσταθμικά θα
δοθούν από 100 ως 400
ευρώ στα σπίτια
οικισμών που διαθέτουν
αιολικά πάρκα»

Αναφορικά με το θέμα αυτό
ο υπουργός ΠΕΚΑ, Γιάννης
Μανιάτης, δήλωσε: «Για πρώτη φορά στην Ιστορία της
ΔΕΗ αντί να χρεώνονται, θα πιστώνονται οι οικιακοί
καταναλωτές των 272 χωριών της χώρας όπου έχουν
εγκατασταθεί αιολικά πάρκα. Θα κατανεμηθεί ένα συνολικό ποσό άνω των 13 εκατομμυρίων ευρώ που αποτελεί την αθροιστική αξία των ετών 2011, 2012, 2013. Με
την επιστροφή αυτή ανταποδίδεται σε κάθε νοικοκυριό
ένα ποσό που να συμβολίζει την ανταπόκριση της κοινωνίας και του εθνικού ηλεκτρικού συστήματος στην
όποια επιβάρυνση έχει υποστεί. Σχεδόν διπλάσιο ποσό
αποδίδεται επιπροσθέτως και στους δήμους όπου ανήκουν οι δημοτικές αυτές ενότητες.

Με την ευκαιρία αυτή, κάνω έκκληση προς τους
δημάρχους, υλοποιώντας την πραγματική βούληση του
νομοθέτη, να αξιοποιούν τα ποσά αυτά που τους αποδίδονται σε παρεμβάσεις αποκλειστικά στις ίδιες τις
δημοτικές ενότητες που φιλοξενούν τις ΑΠΕ για λόγους
στοιχειώδους δικαιοσύνης. Τα συνολικά 35 εκατ. ευρώ
για τα τρία τελευταία έτη αποδίδονται στους κατοίκους
των 272 αυτών χωριών και μπορούν να αποτελέσουν
μια σημαντική αναπτυξιακή παρέμβαση, αλλά ταυτόχρονα και μια καλή ελάφρυνση του ενεργειακού κόστους
των νοικοκυριών».

ΔΕΚΑ ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
ΣΕ ΦΥΛΗ ΚΑΙ ΑΧΑΡΝΕΣ

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 απόψεις της εφημερίδας

Ν

έα επιχείρηση των αστυνομικών δυνάμεων
πραγματοποιήθηκε τις πρωινές ώρες της
16ης Σεπτεμβρίου στις περιοχές των Αχαρνών και της Φυλής.
Κατά τη διάρκεια αυτής ελέγχθηκαν 123 άτομα και
32 οχήματα ενώ προσήχθησαν στο πλαίσιο περαιτέρω ερευνών 32 άτομα, εκ των οποίων συνελήφθησαν τελικά τα 10 .

Κατηγορίες που βαραίνουν τους συλληφθέντες
είναι : Οκτώ (8) για κατοχή ναρκωτικών ουσιών.
Δύο (2) για λειτουργία καταστημάτων άνευ αδείας.
Κατασχέθηκαν :Ποσότητα ηρωίνης βάρους 4
γραμμ.
Ποσότητα κάνναβης βάρους 4 γραμμ.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα
Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Νέα επένδυση της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ
‘’ανασταίνει’’ τα ελληνικά καπνά
ΤΟ Π Ι Κ Ε Σ Ε Ι Δ Η Σ ΕΙ Σ
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Αναμένεται να αγοράσει, εντός τριετίας, το 50% της εγχώριας
καπνοκαλλιέργειας, δαπανώντας έως 200 εκατ. ευρώ.
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Κατεπείγον αίτημα του δημάρχου
Φυλής στον Υπουργό Εσωτερικών

Για την άμεση προμήθεια
νέων οχημάτων, που
θα ενισχύσουν την
Διεύθυνση Περιβάλλοντος
«Ανεπαρκής και απαρχαιωμένος ο υπάρχων
στόλος» υποστηρίζει ο Χρήστος Παππούς

Κ

ατεπείγον αίτημα
στον Υπουργό
Εσωτερικών κ.
Αργύρη Ντινόπουλο για
την άμεση προμήθεια 8
νέων οχημάτων, που
χρειάζεται η Διεύθυνση
Περιβάλλοντος, απέστειλε ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Παππούς.

Σ

την αγορά έως και του 50% της εγχώριας
καπνοκαλλιέργειας αναμένεται να προβεί
μέχρι το 2015 η εταιρεία Παπαστράτος,
βάσει τριετούς συμφώνου , για τη στήριξη του
πρωτογενούς τομέα της Ελλάδας.

Το τριετές σύμφωνο
για αγορά ελληνικών καπνών

Οι π ρωτοβουλίες αυτές της Παπαστράτος
εντάσσονται στη στρατηγική του ομίλου περί
επένδυσης σε εγχώρια προίόντα , δαπανώντας
έως και 150 - 200 εκατ. ευρώ.
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 4

Τη διαμόρφωση κοινοχρήστου χώρου και
την ανάδειξη του Ρωμαϊκού Υδραγωγείου

Συζητά το Δημοτικό Συμβούλιο Ελευσίνας

Μ

ε την Τροποποίηση
Τεχνικού Προγράμματος
- Αναμόρφωση Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού
έτους 2014, αναμένεται να ξεκινήσει η αυριανη συνεδρίαση του Δ.Σ.
Ελευσίνας στις 8:30 μ.μ.

Πιο συγκεκριμένα θα εξετασθούν
θέματα που αφορούν :
Τη λήψη απόφασης για την διενέργεια προμηθειών, εργασιών και
παρεχόμενων υπηρεσιών του
Δήμου Ελευσίνας οικονομικού
έτους 2014.
Λήψη απόφασης για την συνδρο

μές του Δήμου σε περιοδικά και
ηλεκτρονικά μέσα.
Τον ορισμό μελών στην Επιτροπή Κοινωνικού Παντοπωλείου.
Την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου:
«Ανακατασκευή χλοοτάπητα –
γηπέδου Δημοτικού
Σταδίου
Μαγούλας»
Την εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου:
«Διαμόρφωση
κοινοχρήστου
χώρου και ανάδειξη Ρωμαϊκού
Υδραγωγείου στο Ο.Τ. 291».
Την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου περί χρηματοδότησης της

Κοινωφελούς
Επιχείρησης
Δήμου Ελευσίνας από τον ίδιο το
Δήμο , μηνός Ιουλίου 2014 του
Ετήσιου Προγράμματος Δράσης.
Τα περί χρηματοδότησης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου
Ελευσίνας από τον Δήμο μας,
μηνός Αυγούστου 2014 του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης.
Την επιστροφή χρημάτων ως
αχρεωστήτως
εισπραχθέντων
δικαιώματος χρήσης οστεοφυλακείου, καθώς και τη διαγραφή
βεβαιωμένων προστίμων Κ.Ο.Κ.,
όπως και οφειλών τέλους επί των
ακαθάρτων εσόδων.

Ιδιαίτερα αυξημένες οι ανάγκες του Δήμου
Φυλής , καθώς επιβαρύνεται και με την
αποκομιδή μπάζων που εναποτίθενται
ανεξέλεγκτα στην ευρύτερη περιοχή

Ο Δήμαρχος Φυλής υπογραμμίζει στην επιστολή του
πως ο υπάρχων στόλος οχημάτων του Δήμου Φυλής
«είναι ανεπαρκής και απαρχαιωμένος και χρειάζεται
επείγουσα ενίσχυση» ενώ επισημαίνει πως «οι ανάγκες του Δήμου Φυλής είναι αυξημένες, καθώς επιβαρύνεται, ετησίως, με πολλά έξοδα κι εργατοώρες για
την αποκομιδή χιλιάδων κυβικών μέτρων απορριμμάτων και μπάζων που εναποτίθενται ανεξέλεγκτα στην
ευρύτερη π εριοχή, εξαιτίας της λειτουργίας του
ΧΥΤΑ».
Ο κ. Χρήστος Παππούς τονίζει πως « η τελευταία
φορά που ο Δήμος απέκτησε δύο απορριμματοφόρα
ήταν επί της Υπουργείας του αείμνηστου Αθανασίου
Νάκου και ζητά να παρασχεθούν άμεσα στο Δήμο :

4 απορριμματοφόρα
1 πλυντήριο κάδων
1 μηχανικό σάρωθρο (σκούπα)
1 αποφρακτικό και αντλητικό μηχάνημα
1 εκσκαφέας τύπου Jcb
Στην επιστολή του ο Δήμαρχος Φυλής τονίζει την
απόλυτη αναγκαιότητα χορήγησης του αποφρακτικού
και αντλητικού μηχανήματος, λόγω των αλλεπάλληλων πλημμυρών που έχουν σημειωθεί στο παρελθόν
στην περιοχή ΛΙΜΝΗ, και έχουν απασχολήσει την
επικαιρότητα.
Τέλος υπογραμμίζει πως επειδή στα διοικητικά όρια
του Δήμου περιλαμβάνεται το μεγαλύτερο μέρος του
ορεινού όγκου της Πάρνηθας, είναι επιβεβλημένη η
προμήθεια και 2 υδροφόρων οχημάτων, στο πλαίσιο
των προληπτικών μέτρων προστασίας του Εθνικού
Δρυμού.
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Συνέντευξη τύπου από τους 10 δημάρχους
της Αττικής σήμερα στην ΠΕΔΑ Αττικής

Δεκαεννιά δήμαρχοι
αρνούνται τον «επανέλεγχο»
των συμβάσεων

Τ

ην απόφασή τους να
μην επιτρέψουν τον επανέλεγχο των συμβάσεων
των
υπαλλήλων
των Δήμων καθιστούν σαφή σε
κοινή δήλωσή τους
19 Δήμαρχοι από όλη την Ελλάδα. Συνέντευξη τύπου
από τους 10 δημάρχους της Αττικής θα πραγματοποιηθεί σήμερα στην ΠΕΔΑ Αττικής, στη 1 μ.μ.
Οι δεκαεννιά δημάρχοι επισημαίνουν -μεταξύ
άλλων- ότι “η πραγματικότητα είναι ότι συνεχίζει –
δέκα χρόνια μετά την έκδοση του διατάγματος Παυλόπουλου – την ταλαιπωρία χιλιάδων εργαζομένων που
παρέμεναν επί μακρόν όμηροι της αγωνίας αν θα ανανεωθεί ή όχι η σύμβασή τους, που δούλευαν σκληρά,
συχνά απλήρωτοι ή ανασφάλιστοι, και που κατάφεραν
μόλις πριν λίγα χρόνια να δικαιωθούν.
Η πραγματικότητα είναι ότι η διαδικασία μετατροπής
των συμβάσεων εργασίας από ορισμένου σε αορίστου χρόνου έγινε σύμφωνα με τα κριτήρια που έθετε
ο νόμος, με την παρεμβολή αποφάσεων των δημοτικών συμβουλίων και με τον έλεγχο των συμβάσεων
από το ΑΣΕΠ.
Αξίζει να σημειωθεί πως και οι δέκα δήμαρχοι που
υπογράφουν την ακόλουθη δήλωση είχαν τη στήριξη
του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του Μαΐου.
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΗΣ
Δ. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ
ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Δ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΓΚΟΤΣΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
Δ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΑΚΗΣ
Δ. ΒΥΡΩΝΑ
ΚΑΦΑΤΣΑΚΗ ΤΙΝΑ
Δ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΚΟΝΤΟΣΤΑΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Δ. ΚΑΙΣΙΑΡΙΑΝΗΣ
ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Δ. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Δ. ΑΙΓΑΛΕΩ
ΡΟΥΣΣΟΣ ΣΙΜΟΣ
Δ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ»

- ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

“Ο καλός στρατιώτης Σβέικ”
Κυριακή 21/09/2014
στο Παλαιό
Ελαιουργείο
Ώρα έναρξης: 20:30
Είσοδος ελεύθερη

Η Θεατρική Σκηνή Ελευσίνας με
συστηματική δουλειά και θεατρική
αγωγή, υπηρετώντας το θέατρο
και τον πολιτισμό, συμπληρώνει
φέτος οκτώ δημιουργικά χρόνια
θεατρικής διαδρομής.
Στη φετινή θεατρική επικοινωνία
της, με αφορμή τα 100 χρόνια από
την έναρξη του Α’ Παγκοσμίου
πολέμου, καταπιάστηκε με την
αντιπολεμική σάτιρα του Τσέχου
συγγραφέα Γιάροσλαβ Χάσεκ “Ο
καλός Στρατιώτης Σβέικ”.
Ο συγγραφέας με όπλο τη σάτιρα
και τον σαρκασμό, χτυπάει την μιλιταριστική εξουσία στρατιωτικών και
πολιτικών, τον παραλογισμό και την
βαρβαρότητα του πολέμου.
Το έργο ξεκινάει με τη δολοφονία
στο Σεράγεβο της Βοσνίας του
Δούκα των Αψβούργων, Φραγκίσκου Φερδινάνδου. Γεγονός που
στάθηκε η αφορμή για να πυροδοτήσει μια παγκόσμια σύρραξη.
Ένας πόλεμος που κόστισε τις ζωές
10 εκατομμυρίων ανθρώπων και
άφησε πίσω του 20 εκατομμύρια
τραυματίες.
Η έκβαση του πολέμου αυτού ήταν
για την Ελλάδα, η αφορμή του Εθνικού μας διχασμού (Ελ. Βενιζέλος Κωνσταντίνος Α΄). Για τον “Στρατιώτη Σβέικ” του Χάσεκ, η κάθε εξουσία
που υποτάσσει την ελευθερία του
ανθρώπου και διαιρεί την κοινωνία
ανάλογα με τα συμφέροντα των
εξουσιαστών σε θύτες και θύματα,
είναι ένας άσχημος κόσμος, ανήθικος, σατανικά πλασμένος.

Η φωνή του Σβέικ είναι η διαμαρτυρία των λαών ενάντια στη βαρβαρότητα του πολέμου και σε κάθε
λογής κατάχρηση εξουσίας.
Η σκηνοθεσία, τα σκηνικά και τα
κοστούμια είναι του Δημήτρη Θεοδώρου, η μουσική επιμέλεια κι η
διδασκαλία των τραγουδιών του
Δημήτρη Ανδρώνη κι ο σκηνικός
διάκοσμος της Χριστίνας Χατζηνεοφύτου και οι φωτογραφίες της Βούλας Ανδρώνη.

Παίζουν: Σταύρος Χανάς, Έλενα
Κακαρή, Αναστασία Τσοπόκη,
Δέσποινα Ζουμή, Μαρία Λιβάνιου,
Βαγγέλης Καλαντζής, Τασία Μπρέμπου, Κωνσταντίνα Δημητρίου,
Νατάσσα Μενή, Βαγγέλης Λινάρδος, Θανάσης Μίχας
Συμμετέχουν: Ελένη Πέππα,
Βάσω Σπανούδη, Ευαγγελία Παπανικολάου, Ελένη Μαΐλη, Άγγελος
Σαμπάνης, Αλέξανδρος Δούκας,
Γιάννης Ρόκας.

Γιάροσλαβ Χάσεκ
Γεννήθηκε στην Πράγα στις 30
Απριλίου 1883. Γιος καθηγητή Μαθηματικών, αποβλήθηκε από το γυμνάσιο γιατί είχε πάρει μέρος σε αντιαυστριακές εκδηλώσεις. Ασχολήθηκε με
το εμπόριο, αλλά γρήγορα κατέληξε
στη δημοσιογραφία. Έγραψε αναρίθμητα χιουμοριστικά διηγήματα και
άρθρα. Έζησε ακατάστατη ζωή, που
τη χαρακτήριζε έντονη αναρχική διάθεση.
Ταξίδεψε στην κεντρική και νοτιοανατολική Ευρώπη κερδίζοντας τα’απαραίτητα δημοσιογραφώντας. Από
το 1900 ως το 1915 έγραψε περίπου
1000 ιστορίες, ταξιδιωτικές εντυπώσεις, οικογενειακές παραδόσεις και
π ροσωπ ικές ιδέες και αργότερα
πολλά σατιρικά κομμάτια για τους
μικροπωλητές, τους υπαλλήλους, το
Στρατό, την Αστυνομία, τους κληρικούς
και τον πολιτικό οπορτουνισμό.
Όταν στρατεύθηκε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, λιποτάκτησε για να πολεμήσει μαζί με τους τσέχους αντάρτες εναντίον της Αυστρίας. Το 1917 προσχώρησε στην Οκτωβριανή Επανάσταση και τα
επόμενα τρία χρόνια κατέλαβε διάφορες
θέσεις στον κόκκινο στρατό. Όταν ξαναγύρισε στην πατρίδα του εξέδωσε το
σημαντικότερο από τα πολυάριθμα ευθυμογραφικά και σατιρικά έργα του: «Περιπέτειες του καλού στρατιώτη Σβέικ»
(Dobry voják Svejk, 1920-1923), αντιμιλιταριστική και αντιαυστριακή σάτιρα,
γύρω από ένα παράξενο πρόσωπο,
που κατά καιρούς παρομοιάστηκε με τον
Μπερτόλδο και τον Σάντσο Πάντσα, τον
Γαργαντούα και τον Ομπλόμωφ και που
με την αφοπλίζουσα αφέλειά του παίζει
έναν απροσδόκητο ρόλο στην αποκάλυψη της απάτης. Η επιτυχία του βιβλίου
ήταν κολοσσιαία και αποτελεί έναν από
τους πιο μεγάλους σταθμούς της Τσεχικής λογοτεχνίας. Μεταφράστηκε σε 60
γλώσσες και διασκευάστηκε για το θέατρο από τον Μαξ Μπροντ και τον Χανς
Ράιμαν, σε σκηνοθεσία του Πισκάτορ
(1927-28). Αργότερα ο Μπρεχτ προσήρμοσε τις περιπέτειές του στον Δεύτερο
Παγκόσμιο Πόλεμο (1940-44).

ΑΣΔΑ: Ισοθερμικά καλύμματα
στο δημοτικό κολυμβητήριο Φυλής
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Θα επιφέρουν σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας
συμβάλλοντας στην απρόσκοπτη λειτουργία του

ΔΩΡΕΑΝ test-pap σε
32 γυναίκες της Πάρου

T

ην προμήθεια και εγκατάσταση ισοθερμικών
καλυμμάτων στις δημοτικές πισίνες των Δήμων
Αιγάλεω και Φυλής, ανέθεσε μετά από σχετικό
διαγωνισμό, ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας.
Το έργο αυτό, ήταν απαραίτητο να γίνει στο κολυμβητήριο του Δήμου Φυλής, γιατί είναι ιδιαίτερης περιβαλλοντικής σημασίας και το κυριότερο θα επιφέρει σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας, κάτι που είναι πρωταρχικός παράγων για την συνεχή και απρόσκοπτη λειτουργία του κολυμβητηρίου.

αρχείο
Η προμήθεια και η εγκατάσταση ισοθερμικών καλυμμάτων καθώς και μηχανισμών περιτύλιξής τους, στις
κολυμβητικές δεξαμενές ολυμπιακών διαστάσεων στα
Δημοτικά Κολυμβητήρια των Δήμων Αιγάλεω και
Φυλής, ανατέθηκε την 1η Σεπτεμβρίου 2014 στηνεταιρεία POOL SPORT A.E, που ανακηρύχθηκε ανάδοχος
της δημοπρασίας.
Η προμήθεια έχει ενταχθεί, με ενέργειες του Αναπτυξιακού Συνδέσμου, στο πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» του Πράσινου Ταμείου και η ανάθεση
έγινε, μετά και την κατακύρωση των αποτελεσμάτων
του σχετικού διαγωνισμού, που διεξήγαγε ο ΑΣΔΑ.

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 3
Αναλυτικότερα, η Παπαστράτος, θυγατρική του πολυεθνικού ομίλου Philip Morris, έχει υπογράψει τριετές σύμφωνο
συνεργασίας με την ελληνική κυβέρνηση για την αγορά
καπνών ανατολικού τύπου.
Συγκεκριμένα, για την τριετία 2013-2015, η συμφωνία προβλέπει αύξηση 20% των ποσοτήτων των ελληνικών καπνών
ανατολικού τύπου που θα αγοράσει η Philip Morris
International σε σχέση με την προηγούμενη τριετία. Ειδικότερα, η καπνοβιομηχανία το διάστημα 2013-2015 σκοπεύει να
απορροφήσει πάνω από το 50% της συνολικής ποσότητας
καπνού ανατολικού τύπου που παράγεται στη χώρα, δαπανώντας για τον σκοπό αυτό περί τα 150-200 εκατ. ευρώ.
Μόνο πέρυσι απορρόφησε πάνω από το 50% της εγχώριας παραγωγής της συγκεκριμένης κατηγορίας
καπνών.

Ο σημαντικός ρόλος των καπ νικών π ροϊόντων ως εξαγώγιμο ελληνικό υλικό

Ο κλάδος των καπνικών προϊόντων, πρωτογενούς παραγωγής και τελικού προϊόντος, είναι από τους
βασικούς τομείς εξαγώγιμων ελληνικών προϊόντων. Μόνο πέρυσι οι εξαγωγές άγγιξαν τα 366 εκατ. ευρώ.
Την ίδια ώρα 60.000 οικογένειες, συμπεριλαμβανομένων των αγροτών, των εργαζομένων στη μεταποίηση
και την καπνοβιομηχανία καθώς και των λιανεμπόρων καπνικών προϊόντων (περίπτερα - ψιλικά), συνεχίζουν να ζουν από τον καπνό.
Ωστόσο μεγάλο εμπόδιο στον κλάδο εξακολουθούν να είναι τα παράνομα προϊόντα καπνού τα οποία
«ελέγχουν» το 20% της εγχώριας κατανάλωσης (σ.σ. το ποσοστό αυτό μεταφράζεται σε περίπου 4 δισ.
τσιγάρα που καταναλώνονται ετησίως στη χώρα), την ώρα που από το 2009, οπότε ξεκίνησε και το μπαράζ αυξήσεων στους φόρους η νόμιμη κατανάλωση έχει μειωθεί 40%. Μόνο πέρυσι σημείωσε πτώση
10%, ενώ μείωση 9% καταγράφεται από τις αρχές του έτους.
Αυτή η υποχώρηση σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς συνδέεται με την υπερφορολόγηση, η οποία
εξακολουθεί να αποτελεί το μεγάλο πρόβλημα, όχι όμως και για τα κρατικά ταμεία, στα οποία μπαίνουν
περί τα 3,2 δισ. ευρώ ετησίως από ΦΠΑ και ΕΦΚ.
Σε ό,τι αφορά την πορεία των οικονομικών μεγεθών τηςΠαπαστράτος, για τη φετινή χρήση, τα στελέχη
προβλέπουν ότι θα καταγραφεί βελτίωση των οργανικών αποτελεσμάτων με βάση τη μέχρι στιγμής
πορεία, ωστόσο ακόμη δεν είναι σε θέση να εκτιμήσουν πόσο θετική θα είναι η φετινή χρονιά .

Με τη συμβολή της Αντικαρκινικής
Εταιρείας Αχαρνών
…Ταξιδεύψαμε και στο Αιγαίο!
Το Παράρτημα Αχαρνών της Ελληνικής Αντικαρκινικής
Εταιρείας Αχαρνών…βάζει πλώρη στο Αιγαίο! Tο Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου κλιμάκιο του Παραρτήματος
παρευρέθηκε στο Αγροτικό Ιατρείο της Μάρπησσας
Πάρου, όπου υπέβαλε ΔΩΡΕΑΝ σε test-pap 32 γυναίκες του νησιού.
Η δράση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Σύλλογο Γυναικών Μάρπησσας Πάρου και τη Δημοτική Κοινότητα Μάρπησσας, μετά από πρωτοβουλία της κ.Ελένης Καμπόλη, μέλους του Δ.Σ. του Παραρτήματός, με τη
συμβολή της εθελόντριας μαίας κ.Μαρίας Γρυπαίου.
Τα δείγματα θα εξετασθούν αφιλοκερδώς από την κυτταρολόγο κ. Κλειώ Βρεττού.

Νέα μορφή στο Γραφείο
Επικοινωνίας
και Δημοσίων Σχέσεων
Δίδει η νέα Δημοτική Αρχή Μεγαρέων

Μ

ε σκοπό την αποτελεσματικότερη ενημέρωση των δημοτών, η νέα Δημοτική Αρχή
Μεγαρέων δίδει στο Γραφείο Επικοινωνίας και
Δημοσίων Σχέσεων νέα μορφή .
Στόχος της νέας δομής, όπως προκύπτει από
σχετική ανακοίνωση του Δήμου Μεγαρέων, είναι:
Η ενημέρωση των πολιτών για τις ενέργειες της
δημοτικής αρχής, αποκλειστικά και μόνον σε
θεσμικό επίπεδο και όχι για την εξυπηρέτηση
άλλων λογικών.
Η υποστήριξη των προσπαθειών εξωστρέφειας,
καθώς και της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής μας.
Για τον σκοπό αυτό σχεδιάζεται άμεσα να προκηρυχθεί θέση Ειδικού Συμβούλου του Δημάρχου, με
υψηλά κριτήρια γνώσης και εμπειρίας σε θέματα
Οργάνωσης, Ανάπτυξης και Επικοινωνίας, ο οποίος μεταξύ άλλων, θα αναλάβει την επιτελική ευθύνη καθοδήγησης και συντονισμού του Γραφείου
Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων, υπό την
επίβλεψη του Δημάρχου.
Στα πλαίσια της καλύτερης αξιοποίησης του
υπάρχοντος προσωπικού του Δήμου, ο κ. Ιωάννης
Γκίνης, μόνιμος δημοτικός υπάλληλος, θα αξιοποιείται και στο Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων
Σχέσεων του Δήμου.

6 - ΘΡΙΑΣΙΟ

Το αδιαχώρητο στο
''Πάρκο Α. Τρίτσης''

Για την Γιορτή του Κρασιού

Μεγάλη η προσέλευση στις τριήμερες εκδηλώσεις της ''Γιορτής του Κρασιού'' από την 'Ένωση
Κρητών Ιλίου στο Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης ‘’Αντώνης Τρίτσης''.
Οι συμμετέχοντες διασκέδασν την πρώτη μέρα
με τον Γιάννη Κακλή τον Χρήστο Μακριδάκη και
τον Γιάννη Μακριδάκη, ενώ το Σαββατοκύριακο
απόλαυσαν τον Νίκο Ζωιδάκη και το συγκρότημά
του.
Θερμό χειροκρότημα απέσπασαν και τα χορευτικά της ''Ένωσης Κρητων Ιλίου'' με την καθοδήγηση του χοροδιδάσκαλου Γιώργου Φραγγκάκη,
ενώ την παράσταση έκλεψαν οι μικροί χορευτές
της Ένωσης.
Το τριήμερο των εκδηλώσεων τίμησαν με την
παρουσία τους, ο Δήμαρχος της πόλης, ο επικεφαλής της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης του Δήμου
Ιλίου κ. Μπάμπης Καούκης, ο Πρόεδρος της
Παγκρητίου κ. Γιώργος Μαριδάκης, η Πρόεδρος
της Αδελφότητας Κρητών Περιστερίου κ. Βίκυ
Λιλυμπάκη, απο την ΓΓΤ ο κ. Ανδρέας Νταγιάκος,
ο εκδότης κ. Κώστας Γκαβούνας η π. Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Ιωάννα Πανταλάκη και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ, Παντελής Πατακιάς, Βασίλης
Φεγγερός, Αντώνης Κακούρης, Ελένη Γρετσίστα,
Δημήτρης Δαλαμάγκας και Γιώργος Κανελλόπουλος.

ΤΙΜΗΣΕ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Την «Ημέρα Εθνικής Μνήμης της
Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας»

Ενενήντα
δύο χρόνια
απ ό
τη
Μικρασιατική Καταστροφή, η
Περιφέρεια
Αττικής σε
συνεργασία με την Ομοσπονδία Προσφυγικών Σωματείων
Ελλάδος (Ο.Π.Σ.Ε), διοργάνωσαν φέτος σειρά
εκδηλώσεων σε ανάμνηση της 14ης Σεπτεμβρίου,
«Ημέρας Εθνικής Μνήμης της Γενοκτονίας των
Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το Τουρκικό Κράτος».
Η Αντιπεριφερειάρχης Κεντρικού Τομέα Αθήνας κ.
Ερμίνα Κυπριανίδου εκπροσώπησε τη νέα Περιφερειακή Αρχή τόσο στην ημερίδα της Ο.Π.Σ.Ε.,
που διεξήχθη στο ξενοδοχείο Τιτάνια το Σάββατο
13 Σεπτεμβρίου, όσο και την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου, κατά την επιμνημόσυνη δέηση που πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό Αγίας Ειρήνης, κλείνοντας τις εκδηλώσεις με κατάθεση στεφάνου στο
Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη στο Σύνταγμα.
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Τίμησαν τη μνήμη των
θυμάτων της ναζιστικής
θηριωδίας στη Φυλή

Επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνου στη
μνήμη των σφαγιασθέντων, από τους Γερμανούς,
κατοίκων της Χασιάς, στις 14 Σεπτεμβρίου 1944,
πραγματοποίησε, ο Δήμος Φυλής.
Με αφορμή τη συμπλήρωση 70 ετών από την αποφράδα μέρα, ο Αντιδήμαρχος και το Τοπικό Συμβούλιο Φυλής τίμησαν, το πρωί της Κυριακής, 14
Σεπτεμβρίου, τη μνήμη
των συγχωριανών τους, στο μνημείο που έχει ανεγερθεί για να θυμίζει στους μεταγενέστερους την
περιφρόνηση της ανθρώπινης ζωής και τη θηριωδία
των δυνάμεων κατοχής.
Παραθέτοντας το χρονικό των γεγονότων, ο Αντιδήμαρχος Σπύρος Μπρέμπος έκανε λόγο για έγκλημα

πολέμου και ζήτησε την τήρησε ενός λεπτού σιγής.
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τον Εθνικό ύμνο,
τον οποίο έψαλαν, συγκινημένοι, οι παρευρεθέντες.

Στην ιστορική Βάση του Τατοίου από 26 – 28 Σεπτεμβρίου

ΘΕΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΑΙΘΕΡΕΣ

Η

Διεθνής Αεροπορική
Επίδειξη ‘’ATHENS
FLYING WEEK AIRSHOW 2014’’, θα διεξαχθεί φέτος από 25 έως 28
Σεπτεμβρίου 2014, στο
Φάληρο και στο Τατόι.
Στην Αεροπορική Εβδομάδα της Αθήνας, που βαδίζει
στον τρίτο χρόνο επιτυχημένης παρουσίας, συμμετέχουν και πάλι παγκοσμίου
φήμης solo πιλότοι και
σμήνη, προσφέροντας με τις
πιο σύγχρονες αεροπορικές
μηχανές ένα θέαμα μοναδικό!
Οι εκδηλώσεις της AFW
ξεκινούν από την Δευτέρα 22
Σεπτεμβρίου με το Θεματικό Συνέδριο,
‘’Aviation
Development
Conference ΙΙΙ’’ στο ξενοδοχείο
Divani Caravel, από τις 09:30 έως
τις 17.00. Θα παρευρεθούν σημαίνουσες προσωπικότητες από την
Ελλάδα και το εξωτερικό, ενισχύοντας έτσι το διεθνές προφίλ του. Με
μία ποικίλης ύλης σε θεματολογία
agenda, στοχεύουμε να κεντρίσουμε το ενδιαφέρον όχι μόνο όλων
όσων είναι μυημένοι στα μυστικά
της αεροπορίας, αλλά και του ευρύτερου κοινού.
Η είσοδος είναι ελεύθερη.
(HYPERLINK "http://www.athensflyingweek.gr/index.php/afwprogramgr/afwconferencegr"http://www.athe
nsflyingweek.gr/index.php/afwprogramgr/afwconferencegr)
Την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου θα
πραγματοποιηθεί το καθιερωμένο
pre-show του Φλοίσβου, στην
παραλία Παλαιού Φαλήρου. Το
κοινό θα έχει φέτος την ευκαιρία να
απολαύσει το ακροβατικό Σμήνος
της Βρετανικής Αεροπορίας ‘’Red
Arrows’’, σε μία από τις καλύτερες
εναέριες χορογραφίες τους. Θα
πλαισιώνονται από 2 επιθετικά ελικόπτερα Apache του Στρατού μας,
τον διάσημο Jurgis Κairys με τους
Air Bandits, καθώς και τρία υδροπλάνα.

Το θέαμα αρχίζει στις 17.30 και η
είσοδος είναι ελεύθερη.
Στην ιστορική αεροπορική Βάση
του Τατοίου, από 26 – 28 Σεπτεμβρίου, ο Αθηναϊκός ουρανός θα
φιλοξενήσει μια πλειάδα διεθνών
συμμετοχών με 4 Άσσους στην
κορυφή.
Την Demo-team της Πολωνικής
Αεροπορίας με MiG - 29 Fulcrum
για πρώτη φορά στην Ελλάδα, την
Demo–team της Πολεμική μας
Αεροπορίας ‘’’Ζευς’’ με το F-16 Blk
52+ και τις ομάδες της Ολλανδικής
και Βελγικής Αεροπορίας, επίσης
με F-16.
Ακόμα, οι θεατές θα απολαύσουν
την παγκόσμια πρωταθλήτρια Aude
Lemordant και τον Francesco
Fornabaio της BREITLING και τον
επίσης παγκόσμιο πρωταθλητή
Jurgis Kairys της VOSTOK , τις
εμφανίσεις του Team ‘’Δαίδαλος’’
της Αεροπορίας μας με το Τ-6
Texan, τα περίφημα σμήνη των
Blue Circe, Wefly! team, Royal
Jordanian Falcons, Orlik, Hawks of
Romania και solo αεροπόρων
όπως ο Luca Bertossio και πολλών
άλλων.
Μαζί μας, επίσης, μέλη του πληρώματος της Red Bull με το ελικόπτερο Bo-105 CB των Flying Bulls
όπως και το R/C model της ομάδας
Schaerer Modellflug.
Η Αεροπορία Στρατού θα πετάξει

με τα Apache και Chinook- με ρίψεις
αλεξιπτωτιστών- το ΠΝ με τα Sea
Hawk και Augusta Bell και το Λιμενικό Σώμα με τα F-406, TB20 και
Dauphin. Η Aegean Airlines θα είναι
εκεί με ένα Air Bus 320 και η
Olympic Air με ένα Bombardier Q400.
Θεαματικές εκπλήξεις για το σαββατοκύριακο μας επιφυλάσσουν η
AEGEAN AIRLINES και η Πολεμική
Αεροπορία.
Θα υπάρχουν επίσης σημαντικές
αεραθλητικές δραστηριότητες της
ΕΛΑΟ, πτήσεις ανεμοπλάνων, Τ/Κ
Αερομοντελισμού, πτώσεις αλεξιπτωτιστών ακριβείας και πολλά
ακόμα αεροπορικά δρώμενα.
Κατά την διάρκεια της εβδομάδας
θα λειτουργεί στην πλατεία Συντάγματος ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο αεροπορικού χαρακτήρα στο
οποίο θα παρέχονται πληροφορίες για το πρόγραμμα των εκδηλώσεων, τους διαγωνισμούς και τις
εκθέσεις.
Στο Τατόι, κατά το τριήμερο των
επιδείξεων, θα υπάρχει ελεύθερο
parking εντός του αεροδρομίου, ενώ
το κόστος αγοράς εισιτηρίου ξεκινά
από 8€ ανά εισιτήριο & 4€ για παιδιά από 3-12 ετών για την Παρασκευή 26/09 - και 10€ ανά εισιτήριο
& 5€ για παιδιά από 3-12 ετών για
το Σάββατο 27 και την Κυριακή
28/09/2014.

Φεύγουν από το Δημόσιο
για να μην τους «πιάσουν»
με πλαστά πιστοποιητικά;
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Τ

ο μεγάλο κύμα εξόδου
υπαλλήλων που δεν
βρίσκονται κοντά σε
ηλικία συνταξιοδότησης παρα-
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τηρείται απ ό το Δημόσιο
Τομέα αποδίδεται στο φόβο
επ ίορκων εργαζόμενων, οι
οποίοι αποφασίζουν να απο-

χωρήσουν πριν βρεθούν αντιμέτωποι με
κυρώσεις.
Ενδεικτικά είναι τα
παραδείγματα που
αναφέρει το Εθνος με
δημοσίους υπαλλήλους που φαίνεται να
προτίμησαν την έξοδο
απ ό τις υπ ηρεσίες
τους από το να βρεθούν
με
π λαστά
πιστοποιητικά. Υπενθυμίζεται πως το 2013, 780
υπάλληλοι αποχώρησαν για
ποινικούς ή π ειθαρχικούς
λόγους.

Διοικητικός μόνιμος υπάλληλος κεντρικής υπ ηρεσίας
υπουργείου, πανεπ ιστημιακής εκπαίδευσης παραιτήθηκε
τον Αύγουστο του 2014.
Ο συγκεκριμένος υπάλληλος
είχε υποβάλει πλαστό πανεπιστημιακό τίτλο από το εξωτερικό. Είχε ξεκινήσει η διαδικασία για την πειθαρχική του
δίωξη.

Διοικητικός υπάλληλος με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου σε δήμο της Αττικής, ο
οποίος είχε τελειώσει το
λύκειο, διαπιστώθηκε ότι είχε

ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Αγαπητοί συμπολίτες,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης
Συλλόγων Γονέων Δ. Ελευσίνας εύχεται
ειλικρινά σε όλους, μαθητές, γονείς,
εκπαιδευτικούς και βοηθητικό προσωπικό των σχολείων Καλή σχολική χρονιά!
Αν και από την έναρξή της, αποδεικνύεται χείριστο ανέκδοτο, ως προς τον άρτιο
προγραμματισμό των αρμοδίων, για
ομαλή και πλήρη λειτουργία των σχολείων !
Στον απόηχο των Ψαλμών του Αγιασμού σε όσα σχολεία έγινε (!), υπάρχουν
μαθητές στα σπίτια λόγο έλλειψης
εκπαιδευτικών, τα Ειδικά Σχολεία είναι
ακόμη κλειστά. Τα προβλήματα είναι
πολλά, υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις σε
όλα τα επίπεδα και σε όλες τις βαθμίδες.
Ο σημερινός χαιρετισμός μας είναι μια
δεσμευτική υπόσχεση προς όλους ότι συνεχίζουμε και θα συνεχίσουμε σταθερά και με αποφασιστικότητα να αντιτασσόμαστε στην επί χρόνια κλιμακούμενη διάλυση της Δημόσιας, Δωρεάν και Ενιαίας Εκπαίδευσης.
Με παρακαταθήκη τις δράσεις μας, στα πολύ σοβαρά θέματα που μας απασχόλησαν την προηγούμενη σχολική
χρονιά, συνεχίσουμε
-να αγωνιζόμαστε για ουσιαστική παιδεία, για ολοήμερα με δασκάλους και ώρες μελέτης, για να μην κλείσει και να
μη συγχωνευτεί κανένα σχολείο.
-να επιδιώκουμε τη δημιουργία νέων σχολείων ώστε να μη μένουν παιδιά εκτός των δημοσίων σχολείων αλλά και
να μην υπάρχουν τμήματα που τα παιδιά στοιβάζονται το ένα πάνω στο άλλο.
-να διεκδικούμε σχολεία ανοιχτά για τα παιδιά μας, φυλασσόμενα και φωτιζόμενα, σχολεία που η υγεία των παιδιών
μας δεν θα κινδυνεύει.
-να συμπαραστεκόμαστε στον δίκαιο και ανιδιοτελή αγώνα των γονέων, μαθητών, εκπαιδευτικών που θίγονται από
την λαίλαπα της κοινωνικής και οικονομικής απαξίωσης. Πάνω απ’ όλα θέλουμε, εκπαιδευτικούς που θα φέρνουν
καθημερινά εις πέρας το λειτούργημά τους χωρίς το φόβο της δίωξης και την απειλή της κακής βαθμολόγησης.
-να απαιτούμε κρατικούς πόρους χρηματοδότησης, για όλες τις ανάγκες ενός σύγχρονου και ευπρεπούς δημόσιου
σχολείου, συμπεριλαμβανομένου την μεταφορά των μαθητών σε αυτό.
-να αντιδρούμε σε όλα αυτά που κατηγοριοποιούν τα σχολεία και οδηγούν τα παιδιά μας στην αμορφωσιά.
Άρα, για να καταστεί «καλή», προαπαιτούμενα είναι: η εγρήγορση, η μαχητικότητα, η αποφασιστικότητα και η
συσπείρωση των γονέων στους Συλλόγους και την Ένωση Γονέων, όλων μαζί και του καθενός μας ξεχωριστά.
Ευχόμαστε όλοι μαζί, εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθητές, να διεκδικήσουμε μια καλύτερη παιδεία κι ένα καλύτερο
αύριο για τα παιδιά μας. Εμείς, το οργανωμένο γονεϊκό κίνημα, δηλώνουμε σταθερά το «παρών».

πλαστό τίτλο χειρισμού η/υ.
Παραιτήθηκε τον Ιούλιο πριν
ξεκινήσει η π ειθαρχική και
ποινική διαδικασία εναντίον
του.

Διοικητικός
υπάλληλος
ασφαλιστικού ταμείου παραιτήθηκε τον Μάιο του 2014 από
αποκαλύφθηκε πως είχε καταθέσει πλαστό πτυχίο.
Υπάλληλος τεχνικής ειδικότητας που εργαζόταν σε
νησιωτικό νοσοκομείο παραιτήθηκε τον Μάρτιο του 2014
μόλις διαπιστώθηκε πως έχει
πλαστό απολυτήριο λυκείου.

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΠΟΛΙΤΩΝ ΦΥΛΗΣ

ΚΑΜΠΑΝΙΑ
"ΠΑΙΔΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ"

Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΦΥΛΗΣ
ΣΥΜΕΤΕΧΕΙ ΕΝΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΄΄ΠΑΙΔΕΙΑ ΓΙΑ
ΟΛΟΥΣ ΄΄ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΕΙ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΙΔΗ
ΣΤΟ ΣΤΕΚΙ ΤΗΣ ΠΗΝΕΙΟΥ 4 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΠΟ
15/9/εως 20/9/2014 KAI ΩΡΕΣ 09 Π.Μ. - 12 Μ.Μ.

Πρωτοβουλία για συλλογή σχολικών ειδών
και από τον δήμο Μεγαρέων

Στο ίδιο κλίμα και ο Δήμος Μεγαρέων, που ανακοίνωσε την συλλογή σχολικών ειδών , για μικρούς μαθητές
που στερούνται των στοιχειωδών αυτών ειδών, λόγω
οικονομικής συγκυρίας .
Καλούνται λοιπόν από τους συμπολίτες θέλουν και
μπορούν να συνδράμουν στην προσπάθεια αυτή να
φέρουν ό, τι επιθυμούν από τσάντες, κασετίνες, τετράδια, στυλό, μολύβια, μπογιές και οτιδήποτε άλλο στο
Δημαρχείο Μεγάρων καθημερινές και εργάσιμες ημέρες
και ώρες στο Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων (αρμόδιος Ιωάννης Δρίτσας) μέχρι την Παρασκευή
26 Σεπτεμβρίου και στη Νέα Πέραμο, στο Δημοτικό
Κατάστημα, Γραφείο Αντιδημάρχου.
Η πρωτοβουλία αυτή στόχο έχει να βοηθηθούν οι
μαθητές που έχουν πραγματικά ανάγκη και η Διοίκηση
του Δήμου και προσωπικά ο Δήμαρχος κ. Γρηγόρης Σταμούλης εκφράζει θερμές ευχαριστίες προς όλους όσους
αγκαλιάσουν αυτήν την προσπάθεια.

Αίσθηση προκαλεί ο επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης
περιγράφοντας στη Βουλή προκλητική ασυλία των επωνύμων.
‘’Δεν δικάζονται όπως όλος ο άλλος κόσμος’’
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Η ποινική Δικαιοσύνη είναι αυτόνομη είπε».
Επέμεινε ωστόσο ότι οι επώνυμοι δεν δικάζονται
όπως όλος ο κόσμος.
Δεν έχουν...χρόνο να ελέγξουν τις ΜΚΟ

Α

ίσθηση προκάλεσε ο επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης περιγράφοντας στη Βουλή
προκλητική ασυλία των επωνύμων.
Στην αποκάλυψη αυτή προχώρησε ο Γενικός
Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης Λέανδρος
Ρακιντζής κατά την τοποθέτηση του στην επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.
Ερωτηθείς σχετικά από τον βουλευτή του
ΣΥΡΙΖΑ Θοδωρή Δρίτσα επιβεβαίωσε ότι εξακολουθεί να υφίσταται μια μεθοδευμένη πρακτική
παραγραφής αδικημάτων υπέρ των επωνύμων.

«Έχετε δει επώνυμους να πηγαίνουν στα δικαστήρια;» απάντησε στον βουλευτή ο κ.Ρακιντζής
και μετέφερε όπως είπε «το παράπονο του» στη
Βουλή διότι «στην προσπάθεια μου να κάνω κάτι
για τους επώνυμους πέφτω πάντα σε ένα τείχος
από απαλλακτικά βουλεύματα».
Ο ίδιος αρνήθηκε πάντως, παρά τις πιέσεις τους
κ. Δρίτσα, να δώσει στοιχεία και ονόματα, τονίζοντας ότι δεν μπορεί να παρέμβει στις υποθέσεις
αυτές και ούτε μπορεί να κατονομάσει. «Υπάρχει
διάκριση των εξουσιών.

Ε ξαπ λών ετ αι ο κα τα ρρ οϊ κ ό ς π υ ρετ ός σ τα αι γο π ρ ό βατ α

Ε κα τον τά δε ς κ την οτ ροφι κέ ς μο νά δε ς σ τ ην Ελλ άδ α π λ ήττ ον τα ι το τ ε λε υ τα ίο δι άσ τημ α
α π ό τ ον κα τ αρ ροϊ κό π υρ ε τό τ ων α ιγο π ρο βά τω ν, μια ς α σ θέ ν ε ια ς π ου με τ α δίδ ε τα ι απ ό
μ ολυ σ μέ νε ς σ κ νίπ ε ς αλ λά δ ε ν π ροσ βά λλε ι τ ον ά νθρ ωπ ο .
« Το π ρ όβλ ημα έ χε ι δι ογκ ωθε ί κα ι ε κτ ιμ ώ ότι π ρέ π ε ι ν α το λμή σουμ ε τ α ε μ βόλ ια »
τ όνι σε ο Δημ ήτρ ης Κα μπ ούρη ς, π ρ όε δρο ς τη ς Πα νε λλή νια ς Έ νωση ς Κτ ηνοτ ρό φων
( Π Ε Κ ) . « Ζ η τά μ ε ό χ ι μ ό ν ο απ ο ζ η μ ί ω σ η γ ι α τ ο ζω ι κ ό κ ε φ ά λ α ι ο π ο υ χ ά ν ο υ μ ε , α λ λ ά κ αι
γ ια τ η με ιω μέ νη π αρ αγ ωγή φέ τ ος κ αι τ ο 201 5».
Ο κ . Κ α μ π ο ύ ρ η ς ε κ τί μ η σ ε ό τ ι « δ ε ν θ α υ π άρ ξε ι θ έ μ α μ ε τ η ν ε ξ α γ ω γ ι κ ή ε π ί δ ο σ η τη ς
χ ώρ ας σ ε ό ,τι α φο ρά τ α Π ΟΠ τυ ριά », ωσ τό σ ο ο ε π ικ ε φα λής τ ου Συ νδέ σ μ ου Ελλ ηνι κ ής Κτ ηνο τρο φία ς (Σ ΕΚ) Πα να γι ώτη ς Πε βε ρ έ το ς ε κτι μά ό τι η ε π ιδημ ία « θα α π ο τε λ έ σ ε ι με γά λο χ τύ π ημα για το υς Έ λλην ε ς κτ ηνοτ ρό φους ε ν δε χ όμε νη α π ε ι λή στ α ΠΟ Π
τ υρ ιά μα ς» .
Σ ύμφω να μ ε το υπ ουρ γε ίο Αγ ροτ ική ς Ανά π τ υξ ης κα ι Τρ οφίμ ων, μ έ χρ ι τις 1 2 Σε π τ ε μβ ρίο υ ε ίχ αν κ ατ αγ ρα φε ί 75 1 ε σ τί ε ς κα τα ρρο ϊκο ύ π υρε τ ού , σ τι ς οπ οί ε ς ζ ουν σ υ νολι κά
1 41. 672 π ρ όβα τ α κα ι 19 .75 4 αίγ ε ς.
Η σ υνολ ική ν οσ ηρ ότη τα σ τα α ιγοπ ρόβ ατ α ε ί να ι της τ ά ξ ης το υ 5,3 6% κα ι η θνη σ ιμό τη τ α φ θά νει στ ο 1,69 %.
Σ ύμφω να μ ε το υπ ουρ γε ίο, υ π ά ρχο υν α κόμ α 20 0 π ιθα νέ ς ε σ τίε ς , «α ριθ μός π ο υ αν αμ έ νε τα ι να α υξ ηθε ί , κα θώς κα ι ση μα ντι κός α ρι θμός ε σ τιώ ν π ου έ χ ου ν ε π ιβ ε βα ιωθ ε ί
α λλ ά ε κκ ρε με ί η κα τ αχ ώρ ησ ή τ ους » όπ ως α να φέ ρ ε τα ι χ αρ ακ τηρ ισ τ ικά .

Άρχισε η καταβολή επιδόματος ΟΓΑ στους δικαιούχους
Από εχθές το απόγευμα οι δικαιούχοι
του οικογενειακού
επιδόματος του ΟΓΑ
θα δουν τα χρήματα
από την τρίτη δόση
στους τραπεζικούς
τους λογαριασμούς.
Η
τρίτη
δόση
αφορά 650.000 οικογένειες και το ποσό
που θα καταβληθεί ανέρχεται σε 150 εκατ. περί

που. Επιπλέον, σ’ αυτήν
την καταβολή θα συμπεριληφθούν και τα δικαιούμενα επιδόματα 1ου και 2ου τριμήνου
για όσους δικαιούχους δεν τα
έχουν λάβει μέχρι τώρα.
Επίσης, τα επιδόματα για το
τέταρτο τρίμηνο θα καταβληθούν 18 Δεκεμβρίου αντί για
τον Ιανουάριο του επόμενου
έτους, κατόπιν εντολής του
υφυπουργού Εργασίας, Β.Κεγκέρογλου.

Αποκαλυπτικός ήταν εξάλλου σε ότι αφορά τον
έλεγχο των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, αλλά
και τη διαφθορά στο δημόσιο.
Για το πρώτες είπε ότι έχει υποβάλει σχετικά
ερωτήματα στο αρμόδιο υπουργείο και στις ΔΟΥ,
αλλά υπήρξαν διαμαρτυρίες ότι δεν υπάρχει χρόνος και τελικά δεν έγινε έλεγχος.
Σε ότι αφορά το δημόσιο υπενθύμισε ότι η ίδια η
Βουλή με νόμους της κηρύσσει νόμιμες παράνομες δαπάνες.
Έφερε ως παράδειγμα άτυπες δαπάνες των
ΟΤΑ που θεωρήθηκαν παράνομες, αλλά μετά
από νομοθετικές ρυθμίσεις κρίθηκαν νόμιμες,
αλλά και έτερη νομοθετική ρύθμιση που βγάζει
«λάδι» τις διοικήσεις των ΔΕΚΟ.
Αναγνώρισε βέβαια ότι η «έξοδος» των επίορκων υπαλλήλων από το Δημόσιο έχει επιταχυνθεί,
ενώ το Σώμα Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης
προσφέρει σημαντικό έργο, καθώς έως τώρα η
υφιστάμενη δομή (εσωτερικός έλεγχος) ήταν «μια
υπηρεσία ψυγείου».
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Με την υπ’ αριθμ.
173/2014 Διαταγή του
Ειρηνοδικείου Αθηνών
(Τμήμα Εκουσίας Δικαιοδοσίας), αναγνωρίστηκε
το σωματείο με την επωνυμία
«ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ
ΟΜΑΔΑ ΑΣΠΡΟΠYΡΓΟΥ
‘ ’ Θ Ρ Ι Α’ ’ - Α Θ Λ Η Τ Ι ΚΟ Σ
ΟΜΙΛΟΣ» με έδρα τον
Ασπρόπυργο
Αττικής,
επικυρώθηκε το από

Καλλιτεχνείο
Αχαρνών
Πρώτη
συνάντηση
για τους
"Δημότες των
Αχαρνών"

Σάββατο 20
/9/2014
Ώρα συνάντησης:
19.00

Το facebook group
"Δημότες των Αχαρνών" θα πραγματο-

22.01.2014 καταστατικό
του, υπογεγραμμένο από
32 ιδρυτικά μέλη και αποτελούμενο από 45 άρθρα,
με σκοπούς τους αναλυτικά αναφερόμενους στο
άρθρο 2
αυτού και διατάχθηκε η εγγραφή του
σωματείου στα οικεία
βιβλία του Πρωτοδικείου
Αθηνών.
Αθήνα 03.09.2014
Η Πληρεξούσια Δικηγόρος
ΕΛΕΝΗ Ι. ΓΚΟΝΟΥ

ποιήσει την πρώτη
επίσημη συνάντησή
του ως ομάδα ενερ
γών πολιτών στο
Καλλιτεχνείο
των
Αχαρνών!
*Το
Καλλιτεχνείο
επιλέχθηκε ύστερα
από ψηφοφορία στο
επίσημο group των
"Δημοτών".
Αποτελεί
ενεργό
μέλος της όλης προσπάθειας κι ευχόμαστε σε μια διαρκή,
επ οικοδομητική,
δημιουργική
και
αλληλέγγυα συνεργασία των δημοτών για
το καλό της πόλης
των Αχαρνών!
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H πρώτη Διεθνής Ολυμπιάδα Ελληνικής Γλώσσας και Ελληνικού Πολιτισμού
με την ενεργή συμμετοχή της Ένωσης Ελλήνων Ρουμανίας

Ειδική βράβευση για τρεις μαθητές του Σύλλογο Ελληνορουμανικής Φιλίας και Ανάπτυξης
Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Ασπροπύργου

Η

Ένωση Ελλήνων
Ρουμανίας διοργάνωσε την 1η Διεθνή Ολυμπιάδα Ελληνικής
Γλώσσας & Ελληνικού
Πολιτισμού, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Βουκουρέστια το διάστημα 11-13
Σεπτεμβρίου 2014.
Η δράση αυτή είναι ενταγμένη στο πρόγραμμα σχολικών διαγωνισμών του
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας της Ρουμανίας. Ο διεθνής αυτός διαγωνισμός φέρνει σε
επαφή μαθητές από τη δημόσια και ιδιωτική μέση εκπαίδευση , οι οποίοι προέρχονται από χώρες όπου υπάρχουν ελληνικές κοινότητες και στα σχολεία διδάσκονται η ελληνική γλώσσα και ο ελληνικός
πολιτισμός.
Η Διεθνής Ολυμπιάδα Ελληνικής Γλώσσας πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας της Ρουμανίας.
Υλοποιείται με τη συμμετοχή της Ένωσης Ελλήνων Ρουμανίας και την ενεργή
υποστήριξη του προέδρου της Ένωσης
Ελλήνων Ρουμανίας, Dr. Dragos Gabriel

- Zisopol , αλλά και τη συμμετοχή της
Βουλής των Ελλήνων .
Τελεί, δε, υπό την υψηλή εποπτεία της
Επιτροπής Παιδείας της Βουλής των
Αντιπροσώπων και την Επιτροπή Παιδείας της Γερουσίας της Ρουμανίας.
Η δραστηριότητα πραγματοποιείται στο
πλαίσιο της πολιτικής για την προώθηση
της πολυγλωσσίας .
Ως δράση προσπαθεί να συμβάλει
στην εμπέδωση της αρμονίας που θα
πρέπει να διέπει τη συνύπαρξη μεταξύ
των εθνοτήτων, οι οποίες βρίσκονται στις
ευρωπαϊκές χώρες.
Οι στόχοι της διεθνούς φάσης της Ολυ

μπιάδας Νέας Ελληνικής Γλώσσας είναι
οι εξής:
- Γνώση και προώθηση της νεοελληνικής γλώσσας στον ευρωπαϊκό χώρο
μέσω των δραστηριοτήτων της κοινότητας σε κάθε χώρα.
- Μεταλαμπάδευση των ελληνικών ηθικών και πολιτιστικών αξιών.
- Προώθηση της πολύ- πολιτισμικότητας και της συνύπαρξης σε εθνικό,
καθώς και σε διεθνές επίπεδο.

Στη συγκεκριμένη Ολυμπιάδα συμμετείχαν τρία παιδιά από τον Σύλλογο Ελληνορουμανικής Φιλίας και Ανάπτυξης
Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Ασπροπύργου, που τιμήθηκαν με ειδική βράβευση .
Πρόκειται για τους Κοεμτζή Θεόδωρο,
Ρaval Irina-Mihaela και Taranu Robert Andrei, που συνοδεύονταν από τη σπουδαία καθηγήτριά τους Λουμινίτσα Πετρονέλα Κωτσοπούλου.

Αποδείξαμε ότι η Αυτοδιοίκηση είναι, ο μοναδικός αξιόπιστος συνεκτικός ιστός για την κοινωνία και τους πολίτες που δοκιμάζονται.
Επιταχύναμε την απορρόφηση των πόρων
του ΕΣΠΑ, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και συμβάλλοντας στην επίλυση χρόνιων
προβλημάτων στις βασικές υποδομές, την ενίσχυση της παραγωγής και της επιχειρηματικότητας.
Στην περίοδο αυτή είχαμε να αντιμετωπίσουμε πολλά.
Οι περικοπές στη χρηματοδότησή μας
άγγιξαν το 65% των θεσμοθετημένων μας
πόρων,
Οι διαρκείς νομοθετικές παρεμβάσεις
της κυβέρνησης έφτασαν στο σημείο να θίγουν
πλέον ευθέως τη συνταγματικά κατοχυρωμένη
διοικητική και οικονομική μας αυτοτέλεια.
Παρ’ όλα αυτά σταθήκαμε στα πόδια μας και
αποδείξαμε ότι οι αιρετές Περιφέρειες είναι το
πιο αξιόπιστο και το πιο κατάλληλο επίπεδο
σχεδιασμού και εφαρμογής της περιφερειακής
ανάπτυξης.
Σε αυτήν την κοινή προσπάθεια κεντρικό
ρόλο είχε η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας.
Ένας νέος θεσμός που παρά τα προβλήματα
της υποχρηματοδότησης, της έλλειψης προσωπικού και επιστημονικής στήριξης απέδειξε
ότι αποτελεί πραγματικό εργαλείο στην προσπάθεια ισχυροποίησης του θεσμού της αιρετής περιφέρειας.
Από την πρώτη στιγμή εργαστήκαμε όλοι
μαζί για την θεσμική συγκρότηση του θεσμού.
Συγκροτήσαμε το Διοικητικό Συμβούλιο και
την Εκτελεστική Επιτροπή. Δημιουργήσαμε
και συγκροτήσαμε διαπαραταξιακά τις 6 μόνιμες επιτροπές μας: Θεσμών και Οργάνωσης,
Οικονομικών, Χωροταξίας και Υποδομών,
Αναπτυξιακών Θεμάτων, Κοινωνικών Θεμάτων και Διεθνών Σχέσεων και το Εποπτικό μας
Συμβούλιο.
Μέλη μας συμμετέχουν σε συνολικά 114

θεσμοθετημένες επιτροπές των Υπουργείων
και των διαχειριστικών αρχών των επιχειρησιακών προγραμμάτων.Κάναμε συνολικά 45
συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
Συναντηθήκαμε επανειλημμένως με όλους
τους Πρωθυπουργούς και τους αρμόδιους
Υπουργούς, Αναπληρωτές Υπουργούς και
Γενικούς Γραμματείς όλων των συναρμόδιων
υπουργείων.
Αποστείλαμε συνολικά 156 επιστολές προς
όλους τους αρμόδιους υπουργούς, τα κόμματα
και κοινωνικούς φορείς για την προώθηση των
προτάσεων και θέσεων μας.
Πήγαμε στην Βουλή 16 φορές για την παρουσίαση των θέσεών μας σε νομοθετικές πρωτοβουλίες που αφορούν στις αρμοδιότητές μας.
Η δράση μας είναι καταγεγραμμένη αναλυτικά στα 236 δελτία τύπου της ΕΝΠΕ.
Οι αριθμοί που σας ανέφερα είναι ενδεικτικοί
αλλά δεν λένε την ουσία. Σε αλλεπάλληλες
συναντήσεις με την πολιτική ηγεσία θέσαμε
επιτακτικά στην ατζέντα όλα τα κρίσιμα ζητήματα που σχετίζονται με την οργάνωση και λειτουργία των Περιφερειών αλλά και την ισχυροποίηση του ρόλου των Περιφερειών.
Από την έναρξη της λειτουργίας μας πήραμε
την πρωτοβουλία να καταγράψουμε αναλυτικά
όλα τα προβλήματα που σχετίζονται με τη λειτουργία μας.
Λειτουργήσαμε αποτρεπτικά σε μνημονιακές
νομοθετικές πρωτοβουλίες που θίγουν τόσο τη
συνταγματικά κατοχυρωμένη διοικητική και
οικονομική μας αυτοτέλεια, όπως το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ για
το οποίο προσφύγαμε στο Συμβούλιο της
Επικρατείας για την ακύρωσή του.
Αποτρέψαμε την ίδρυση Περιφερειακών
Ταμείων Ανάπτυξης στις αποκεντρωμένες διοικήσεις.
Διεκδικήσαμε ενεργό ρόλο στην περιφερειακή ανάπτυξη.
Με τις επίμονες προσπάθειές μας καταφέρα-

με να κατοχυρώσουμε το
σημαντικό
μας ρόλο στη
διαχείριση
του
νέου
ΕΣΠΑ για την
π ρογραμματική περίοδο
2014-2020.
Πετύχαμε να συγκροτηθούν 13 αυτόνομα
Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα,
ένα για κάθε Περιφέρεια, που θα είναι πολυτομεακά και πολυταμειακά.
Διεκδικήσαμε και πετύχαμε την ένταξη σε
αυτά σημαντικών πόρων από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο για δράσεις σχετικά με την
αντιμετώπιση της ανεργίας, τη δημιουργία
νέων θέσεων εργασίας και την καταπολέμηση
της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.
Διαπραγματευτήκαμε και πετύχαμε σημαντικές εκχωρήσεις από το Ταμείο Συνοχής για την
ενίσχυση και ολοκλήρωση των βασικών υποδομών κάθε Περιφέρειας.
Ζητάμε και διεκδικούμε σθεναρά την εκχώρηση σημαντικών ποσών από το Γεωργικό
Ταμείο, ώστε να συνδεθούν οι αναπτυξιακές
προσπάθειες στην αγροτική οικονομία με τον
αναπτυξιακό προγραμματισμό κάθε Περιφέρειας.
Πετύχαμε τη διαχείριση σημαντικού ποσοστού του συνολικού προϋπολογισμού του
νέου ΕΣΠΑ που φτάνει το 35%.
Τα αιτήματά μας και οι θέσεις μας έχουν καταγραφεί με συλλογικές αποφάσεις στα δύο
Συνέδριά μας.
Θέσεις και προτάσεις που κατοχυρώνουν
τον αποφασιστικό και διεκδικητικό ρόλο του
θεσμού.Ένα ρόλο που καθιστά το θεσμό της
αιρετής Περιφέρειας συμμέτοχο στην επίλυση
των μεγάλων και σοβαρών προβλημάτων που
απασχολούν τους πολίτες όλης της χώρας.

Ο Πρόεδρος της ΕΝ.Π.Ε. κατέθεσε στο Περιφερειακό Συμβούλιο
τις θέσεις της παράταξής του για το ρόλο των Περιφερειών

Ο

Πρόεδρος της ΕΝ.Π.Ε. και Επικεφαλής της παράταξης «ΑΤΤΙΚΗ», Γιάννης Σγουρός, κατέθεσε στο Περιφερειακό Συμβούλιο τις θέσεις και προτάσεις της
παράταξής του για το ρόλο της ΕΝ.Π.Ε. και
των Περιφερειών, στην πρώτη θητεία με την
εφαρμογή του «Καλλικράτη».
Ο κ. Σγουρός ανέφερε:
«Η πρώτη θητεία των αιρετών περιφερειακών αρχών, που θεσμοθετήθηκαν με το νόμο
του Καλλικράτη το 2010, ολοκληρώθηκε πριν
από λίγες μέρες.
Μια πρώτη θητεία που συνέπεσε με κοσμογονικές αλλαγές σε όλα τα επίπεδα της δημόσιας και ιδιωτικής ζωής των Ελλήνων πολιτών.
Μια πρώτη θητεία που είχε να αντιμετωπίσει
τις τραγικές επιπτώσεις που προκάλεσε η
οικονομική κρίση σε κάθε δραστηριότητα της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Μια πρώτη θητεία που συνέπεσε με την
πρόκληση εφαρμογής του Καλλικράτη, της
μετεξέλιξης του θεσμού από το επίπεδο της
αιρετής νομαρχίας σε αυτό της Περιφέρειας,
της ευρείας ανακατανομής ρόλων και αρμοδιοτήτων.
Μια πρώτη θητεία που είχε να αντιμετωπίσει
τη γενικευμένη απαξίωση του πολιτικού
συστήματος, την ηθική κατάπ τωση των
θεσμών.
Απέναντι σε όλα αυτά, οι Περιφερειακές
Αρχές κατάφεραν να ανταποκριθούν στον κρίσιμο ρόλο που τους ανέθεσε ο νομοθέτης και
να βγουν αλώβητες από την, πρωτοφανή για
τα μεταπολεμικά δεδομένα, οικονομική και κοινωνική κρίση που μαστίζει τη χώρα.
Καταφέραμε όλοι μαζί, μέσα και από την
Ένωση Περιφερειών Ελλάδας, σε μια κρίσιμη
και περίοδο για την χώρα να επιτελέσουμε ένα
σπουδαίο έργο, με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα, προκειμένου ο νεοσύστατος θεσμός
να κερδίσει την εμπιστοσύνη των πολιτών και
να καταξιωθεί στη συνείδησή τους.

Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2014

10 - ΘΡΙΑΣΙΟ

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

Ο ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΕ
ΤΟΥ ΟΚ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΜΕ 69-41

Δ. Κουλουριώτης και Γ. Κούτρας

στο διαφημιστικό τμήμα του ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΥ

Η Διοίκηση της ΠΑΕ ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ καλωσορίζει
στην οικογένεια της δύο συμπολίτες μας που από
σήμερα αναλαμβάνουν το διαφημιστικό τμήμα της
ομάδας, τους κκ. Δημήτρη Κουλουριώτη και Γιώργο
Κούτρα. Είναι σημαντικό στην φάση που βρίσκεται
η ομάδα μας νέοι άνθρωποι με αγάπη σ’ αυτό που
λένε ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ να συμπορεύονται μαζί μας, να
παλεύουν και να ενισχύουν την προσπάθεια που
ήδη καταβάλουμε!
Όσες επιχειρήσεις επιθυμούν να διαφημιστούν
μέσα από τον ΑΧΑΡΝΑΪΚΟ μπορούν να καλούν
απευθείας τους υπευθύνους στα τηλέφωνα:
698.9500.000, 6938.748.364
Μην ξεχνάμε πως όσοι επιλέξουν να διαφημιστούν μέσω του ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΥ ενισχύουν και την
ομάδα, αλλά και την επιχείρησή τους προβάλλοντας την Πανελλαδικά και τοπικά!

Εξιτήριο πήρε ο Νιάρος από
το Νοσοκομείο

Ο Μανδραικός ΑΟΚ επικράτησε σε φιλκό παιχνίδι
προετοιμασίας που διεξήχθει στο κλειστό Μάνδρας του
ΟΚ Ελευσίνας με 69-41. Οι παίκτες του Βασίλη Μαρίνου
αγωνίστηκαν με επτά(7) αφού δεν αγωνίστηκαν οι Μπαλάφας(τραυματίας),
Μπ όγρης(τραυματία)Κοντούλη
(ήταν με την ομάδα του εφηβικού) Γιάννου που σπουδάζει στην Κρήτη και Μακρή (επαγγελματική υποχρέωση).
Διαιτητής ήταν ο Πέππας
Γραμματεία και ηλεκτρονικός πίνακας Γιάννης Λινάρδος.
ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ (προπονητής Βασίλης Μαρίνος. βοηθός προπονητή Ηρακλής Τσιρίδης): Μεντένης, Μάκος,
Καλεμτζάκης, Αττίκος, Ηλιάδης, Καμπερίδης, Καλλιώρας.
ΟΚΕ(Προπονητής): Μελέτης Διολέτης Βοηθός προπονητή: Δημήτρης Τσιγκανάς): Αντωνάρας, Αρβανίτης,
Δασκαλάκης, Δούκας, Κουρίλας, Λιώρης, Μπακογιάν

νης, Μπούτσικος, Νάσης, Ντάρδας, Ντάφας,Παπανικολάου, Παπαχριστοδούλου, Πατάλας, Περαματζής,
Τηγάνης, Χρήστου.
ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΑΘΗΝΩΝ

***Σήμερα Πέμπτη το συγκρότημα του Μανδραικού θα
αγωνιστεί στην Μάνδρα με τον Απόλλωνα Αθηνών.Το
μάτς θα ξεκινήσει στις 20:30.
ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ''ΖΕΡΒΟΝΙΚΟΛΕΙΑ''

Στα πλαίσια των εκδηλώσεων Ζερβονικόλεια 2014 θα
π ραγματοποιηθεί Σάββατο και Κυριακή 20/9/14
&21/914 στο Κλειστό Γυμναστήριο Μάνδρας 27 km
Π.Ε.Ο.Α. Θ τουρνουά με ομάδες της Δυτικής Αττικής. Θα
γίνονται δύο παιχνίδια και θα ξεκινήσουν στις 17:00 και
στις 19:00.

Ανακοίνωσε τον Φρανκ Ρόμπινσον η ΚΑΕ Πανελευσινιακός

Η ΚΑΕ Πανελευσινιακός ανακοινωσε την απόκτηση του Φρανκ Ρόμπινσον (Frank Robinson), παίκτη με
ευρωπαϊκή εμπειρία που παίζει με
ευχέρεια είτε ως guard είτε στις
θέσεις «3» και «4».
Ο Ρόμπινσον είναι 30 ετών και έχει
1,93 μ. ύψος και 90 kg βάρος. Έχει
αγωνιστεί στην Ευρώπη με τα χρώματα της Ολύμπια Λουμπλιάνας, της
Μπουντιβέλνικ και της Πρόκομ. Έχει
επίσης αγωνισθεί και στο κολλεγιακό πρωτάθλημα των ΗΠΑ. Την προηγούμενη σεζόν αγωνίστηκε στην
Νίλαν Μπίσονς της Φιλανδίας και είχε ξεχωρίσει στα παιχνίδια με τον Πανιώνιο για το
Eurocup.
O Ρόμπινσον είναι ένας παίκτης που θα βοηθήσει σημαντικά στη νέα σεζόν με την
εμπειρία του και τις αγωνιστικές του ικανότητες.

Εξιτήριο πήρε από το Νοσοκομείο Metropolitan ο
Χρήστος Νιάρος μετά από επιτυχημένη αρθροσκοπική
επέμβαση που υπεβλήθη από τον ιατρό της ομάδας,
Αθανάσιο Παγώνα.
Ο παίκτης του Αχαρναϊκού χειρουργήθηκε με επιτυχία και θα επιστρέψει σε 1,5 μήνα περίπου.
Η Διοίκηση της ΠΑΕ ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ ευχήθηκε στον
Χρήστο Νιάρο καλή και γρήγορη ανάρρωση.
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ΠΑΡΕΛΘΟΝ
Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΠΟΥΑΣ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΝΔΡΑΙΚΟ
Παρελθόν αποτελεί απο τον Μανδραικό ο τεχνι-

κός διευθυντής Γιώργος Κάπουας.

Ο ίδιος για την συνεργασία που είχαν μέχρι τώρα

τόνισε:<<Θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο του

Μανδραικού Σπύρο Μαραθωνίτη καθώς και την
διοίκηση του Μανδραικού για την έως τώρα

συνεργασία. Λόγοι προσωπικοί δεν μου επιτρέπουν να συνεχίσω. Εύχομαι στον Μανδραικό

καλή πορεία στο πρωτάθλημα>>.

Στον αέρα η Football League

Αναβολή της πρεμιέρας του πρωταθλήματος της Football League
στην προγραμματισμένη (28/9) ημερομηνία, εξαιτίας της μεγάλης μειώσης της χορηγίας του ΟΠΑΠ.
Χθές στα γραφεία μετά από συνεδρίαση του σώματος της διοργανώτριας αποφασίστηκε να μην ξεκινήσει το πρωτάθλημα την μεθεπόμενη Κυριακή, εξαιτίας των οικονομικών προβλημάτων.

Νέες διαθέσιμες θέσεις στους βρεφονηπιακούς σταθμούς

Με τη διάθεση εθνικών πόρων που έχουν μείνει αδιάθετοι

Α

νακοίνωση έδωσε στη
δημοσιότητα ο υφυπουργός
Ανάπ τυξης,
Οδυσσέας
Κωνσταντινόπουλος, σχετικά με τη
διάθεση των εθνικών πόρων για
τους βρεφονηπ ιακούς σταθμούς
που έχουν μείνει αδιάθετοι.
Ο κ. Κωνσταντόπουλος αναφέρει
ότι από το συνολικό ποσό των 200
εκατ. ευρώ έχει μείνει αδιάθετο
ποσό περίπου 23 εκατ. ευρώ.
Το ποσό αυτό θα διατεθεί για
κάλυψη των πρόσθετων θέσεων
στους βρεφονηπιακούς σταθμούς
που θα δηλώσουν οι Δημόσιοι και οι
Ιδιωτικοί βρεφονηπιακοί σταθμοί.
Η ΕΕΤΑΑ ΑΕ θα προσκαλέσει
τους Δημόσιους και Ιδιωτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς, να καταγράψουν και να
ενημερώσουν για τις διαθέσιμες θέσεις βάση της
δυναμικότητάς τους. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:
«Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας τοποθέτησης των παιδιών ωφελουμένων οικογενειών σε
βρεφονηπιακούς σταθμούς, ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ
ΑΜΕΑ, από την ΕΕΤΑΑ ΑΕ (βάση της προκήρυξης 1551, της 2/7/2014), διαπιστώθηκε ότι από
τους πόρους που είχαν διατεθεί μετά τη σύσκεψη
της 12/08/2014, παραμένει αδιάθετο από τους

εθνικούς πόρους το ποσό των 23 εκ. € περίπου,
εκ του συνολικού ποσού των 200 εκ. € .
Σε συνεννόηση που έγινε μεταξύ του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Ο.Κωνσταντινόπουλου, του Υφυπουργού Εσωτερικών κ.
Γ.Ντόλιου, και των Υφυπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ.κ Β.Κεγκέρογλου και Γ.Πλακιωτάκη στην οποία συμμετείχαν
εκπρόσωποι της ΚΕΔΕ και της ΕΕΤΑΑ, ενημερώσαμε την ΕΕΤΑΑ ΑΕ ότι είμαστε σύμφωνοι να διαθέσει το υπόλοιπο ποσό των 23 εκ. €, με απόλυτη τήρηση της προτεραιότητας για κάλυψη των

πρόσθετων θέσεων, που θα δηλώσουν οι Δημόσιοι και οι Ιδιωτικοί βρεφονηπιακοί σταθμοί.
Μέσα στα πλαίσια αυτά, τα επόμενα εικοσιτετράωρα η ΕΕΤΑΑ ΑΕ θα προσκαλέσει τους Δημόσιους και Ιδιωτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς, να
καταγράψουν και να ενημερώσουν για τις διαθέσιμες θέσεις βάση της δυναμικότητάς τους, προκειμένου να απορροφηθεί το υπόλοιπο των εθνικών
πόρων που ανέρχεται στο ποσό των 23 εκ. €.
Ανταποκρινόμαστε έτσι ουσιαστικά, στο αίτημα
να απορροφηθεί το σύνολο των χρημάτων προς
όφελος της ελληνικής οικογένειας.»
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Εξωπραγματικά ποσά φόρων καλούνται να
πληρώσουν χιλιάδες διαζευγμένες γυναίκες

Εξωπραγματικά ποσά φόρων εισοδήματος καλούνται να
πληρώσουν εφέτος χιλιάδες διαζευγμένες γυναίκες μόνο
και μόνο επειδή κατά τη διάρκεια του 2013 εισέπραξαν
από τους πρώην συζύγους τους ποσά διατροφής τα
οποία υπερέβησαν τις 5.000 ευρώ σε ετήσια βάση. Αξίζει να σημειωθεί ότι η φορολόγηση της διατροφής ως
εισόδημα από «ελευθέριο επάγγελμα» ισχύει μόνο εφόσον το συνολικό ποσό αυτής υπερβαίνει σε ετήσια βάση
τις 5.000 ευρώ.
Αν η διατροφή δεν υπερβαίνει τις 5 χιλιάδες ευρώ, τότε
δεν αντιμετωπίζεται φορολογικά ως εισόδημα από
«ελεύθερο επάγγελμα», αλλά ως εισόδημα «από μισθωτές υπηρεσίες».

ΥΠΟΙΚ: Από του χρόνου αφορολόγητη η διατροφή
των χωρισμένων
Τη διάταξη του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος
(4172/2013) η οποία ορίζει ότι η διατροφή προς τον ή
την σύζυγο που έχει καταβληθεί βάσει δικαστικής απόφασης ή συμβολαιογραφικής πράξης μετά την 1/1/2014
είναι αφορολόγητη, επικαλείται η ΓΓ Δημοσίων Εσόδων
σε ανακοίνωσή της αναφορικά με τη φορολόγηση των
χωρισμένων, μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν.
Αυτό σημαίνει ότι το «όφελος» θα το δουν οι ενδιαφερόμενοι στις φορολογικές δηλώσεις για το 2015 (με τα εισοδήματα 2014).

Παρεμβάσεις σε 1800
εγκαταλελειμμένα κτήρια της Αθήνας

Στην υλοποίηση ενός σχεδίου Ολοκληρωμένης Αστικής
Παρέμβασης προχωρεί ο δήμος Αθηναίων. Όπως ανακοινώθηκε σε κοινή συνέντευξη τύπου του υπουργού
ΠΕΚΑ, Γιάννη Μανιάτη και του δημάρχου Αθηναίων,
Γιώργου Καμίνη σε ένα μήνα θα υπάρξει Κοινή Υπουργική Απόφαση για το πλαίσιο δράσεων στο κέντρο της
Αθηνάς.
Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Γ. Μανιάτης στο πρόβλημα
των εγκαταλελειμμένων κτιρίων, σημειώνοντας ότι «υπογράφτηκε η Υπουργική Απόφαση συγκρότησης ομάδας
εργασίας, η οποία θα παραδώσει σε ένα μήνα πόρισμα
για τις αναγκαίες νομοθετικές παρεμβάσεις, προκειμένου
να λυθεί το πρόβλημα των 1800 εγκαταλελειμμένων κτιρίων στην Αθήνα». Αναφερόμενος στην συνεργασία με
τον δήμο Αθηναίων επεσήμανε ότι «για πρώτη φορά η
Αθήνα έχει αποκτήσει Ρυθμιστικό Σχέδιο, η Πανεπιστημίου αναβαθμίζεται μέσα από μια ολοκληρωμένη παρέμβαση για την οποία το ΥΠΕΚΑ δίνει 40 εκατ. ευρώ, ενώ
προχωρά το σχέδιο ανάπλασης του Φαληρικού Όρμου
ύψους 230 εκτ. ευρώ από τα οποία το υπουργείο διαθέτει τα 110 εκτ. ευρώ».

Κονδύλιο 5,5 εκ.για στεγαστικά
φοιτητικά επιδόματα

ΕΛΛΑΔΑ-ΕΛΛΑΔΑ

Συνάντηση Σαμαρά-Μέρκελ
στο Βερολίνο την Τρίτη

Εν όψει της έναρξης της συζήτησης για το χρέος

Στο φθινοπωρινό Βερολίνο θα βρεθεί την προσεχή
Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου ο Πρωθυπουργός Αντώνης
Σαμαράς σε μια επίσκεψη - «αστραπή» για να συναντηθεί, με την Γερμανίδα Καγκελάριο Άνγκελα Μέρκελ, εν
μέσω μηνυμάτων από πολλές πλευρές της Ε.Ε. ότι είναι
αδιέξοδη η γερμανική πολιτική λιτότητας.
Στο Βερολίνο ο Πρωθυπουργός θα πάει, έχοντας στις
βαλίτσες του τα θετικά στοιχεία της ελληνικής οικονομίας
και κυρίως ως βασικό όπλο το πρωτογενές πλεόνασμα,
καθώς προσδοκά και σε στήριξη της γερμανικής πλευράς, ενόψει και της έναρξης της συζήτησης για τη βιωσιμότητα του χρέους.
Σε μια χρονική περίοδο που απαιτείται κοινωνική ηρεμίας και η τρόικα φθάνει στην Αθήνα τις επόμενες ημέρες αλλά και της πολεμικής σύγκρουσης με τον ΣΥΡΙΖΑ,
ο Πρωθυπουργός αναζητεί συμμάχους.
Η συνομιλία τους αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς θα
γίνει στη σκιά των παρεμβάσεων του επικεφαλής της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Μάριο Ντράγκι που
φαίνεται να ενισχύουν τη γραμμή του Γάλλου Προέδρου
Φρανσουά Ολάντ και του Ιταλού Πρωθυπουργού Ματέο
Ρέντσι ότι μόνο με λιτότητα και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις δεν πρόκειται να προχωρήσει η ανάκαμψη της
οικονομίας της Ευρωζώνης, αν και αναγνωρίζουν τα
όρια που θέτει το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης.
Σε αυτό το κλίμα ο κ. Σαμαράς δεν θα θέσει παράλογα
αιτήματα, αλλά θα ζητήσει ουσιαστικά έμπρακτη στήριξη

ΤΡΑΙΝΟΣΕ: Εκπτώσεις στα εισιτήρια
με την Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
Ανανεώθηκε για τρίτη συνεχή χρονιά η πολύ επιτυχημένη Συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς και
της ΤΡΑΙΝΟΣΕ μέσω της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων.
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι κάτοχοι της
Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων θα συνεχίσουν να ταξιδεύουν
με μειωμένο εισιτήριο στο σιδηροδρομικό άξονα ΑθηνώνΘεσσαλονίκης-Αλεξανδρούπολης καθώς και στην απ’
ευθείας γραμμή Αθήνα-Καλαμπάκα. Η συμφωνία για την
ανανέωση της συνεργασίας υπεγράφη, στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ,
από τον Αντιπρόεδρο της ΤΡΑΙΝΟΣΕ κ. Τσαμπαρλή
Νικόλαο και τον Γενικό Γραμματέα Νέας Γενιάς κ. Παναγιώτη Κανελλόπουλο.
Αναλυτικότερα η συμφωνία προβλέπει :

• Τη διάθεση στους κατόχους της Ευρωπαϊκής Κάρτας
Νέων συνολικά 3.000 θέσεων ανά μήνα στην ειδική
εκπτωτική τιμή των 12 €, για τη μετακίνηση τους σε επιλεγμένες αμαξοστοιχίες Intercity στις γραμμές ΑθήναΘεσσαλονίκη και Θεσσαλονίκη-Αλεξανδρούπολη καθώς

Κόστος εργασίας:

Στην Ελλάδα συνεχίζει να πέφτει,
στην Ευρώπη αυξάνει

Το ποσό των 5,5 εκατ.ευρώ ενέκρινε το υπουργείο
Οικονομικών για τη χορήγηση στεγαστικού φοιτητικού
επιδόματος σε οικογένειες που τα παιδιά τους σπουδάζουν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους,
την ώρα που εντείνεται η ανησυχία για τις μετεγγραφές
καθώς πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι μεγάλος ο
αριθμός των φοιτητών που κάνουν αιτήσεις για τα
πανεπιστήμια Αθηνών και Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Χρήστου Σταϊκούρα,η ενίσχυση προέκυψε από την ένταξη μεγαλύτερου
αριθμού δικαιούχων φοιτητών τη φετινή χρονιά.
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Την ίδια ώρα που στην Ελλάδα το μέσο ωριαίο κόστος
εργασίας μειώνεται κατά 4% περίπου το 12μηνο, που
έληγε στο β' τρίμηνο 2014, στην Ευρώπη αυξάνεται κατά
1%. Ειδικότερα, μεταξύ β' τριμήνου 2014 και β' τριμήνου
2013 το ωριαίο κόστος εργασίας τόσο στην Ευρωζώνη όσο
και στην Ε.Ε.-28 αυξήθηκε 1,2%, σύμφωνα με τη Eurostat,
όταν το α' τρίμηνο η αύξηση ήταν αντίστοιχα 0,6% και 1%.
Η συνολική αυτή αύξηση του κόστους εργασίας της Ευρωζώνης το β' τρίμηνο οφείλεται στην κατά 2,5% αύξησή του
στη βιομηχανία, 0,7% στις κατασκευές, 0,9% στις υπηρεσίες και 0,6% στη μη επιχειρηματική οικονομία.
Οι δύο βασικές συνιστώσες του κόστους εργασίας είναι οι
μισθοί/ημερομίσθια και τα μη μισθολογικά κόστη.
Στην Ευρωζώνη το β' τρίμηνο οι μισθοί/ημερομίσθια αυξήθηκαν ετησίως 1,2%, ενώ τα μη μισθολογικά κόστη 1%

της Ελλάδας, καθώς έχει υλοποιήσει πάρα πολλά από
τα συμφωνηθέντα, έχει «πληρώσει» βαρύ τίμημα σε κοινωνικό και οικονομικό πεδίο και άρα χρειάζεται βοήθεια
για να ενισχυθεί η ανάπτυξη και η απασχόληση.
Εξάλλου μέσα από το οικονομικό, περνάει και το πολιτικό ζήτημα, αφού μια καλυτέρευση της οικονομικής
κατάστασης, ενδέχεται να επηρεάσει και τους πολιτικούς
συσχετισμούς ενόψει και της προεδρικής εκλογής.
Επί της ουσίας ο Πρωθυπουργός θα έχει μια πρώτης
τάξης ευκαιρία να διαγνώσει τις προθέσεις της Καγκελαρίου, στην οποία θα προβάλλει το επιχείρημα ότι η
Ελλάδα έχει καταβάλει τιτάνια προσπάθεια σε μια περίοδο μεγάλης ύφεσης.
Για την ελληνική πλευρά είναι κρίσιμο να τηρήσουν και
οι πιστωτές τα συμφωνηθέντα καθώς η Αθήνα προτάσσει το επιχείρημα ότι η δημοσιονομική προσαρμογή που
έχει κάνει η Ελλάδα στο πλαίσιο του προγράμματος
είναι μέχρι στιγμής η μεγαλύτερη που έχει επιτευχθεί σε
ανεπτυγμένη οικονομία τις τελευταίες τρεις δεκαετίες και
με μεγάλη διαφορά.
Βεβαίως υπάρχουν και τρωτά σημεία στην ελληνική
προσπάθεια, αφού η γερμανική πλευρά αναγνωρίζει τις
προσπάθειες στο δημοσιονομικό σκέλος, αλλά εκφράζει
επιφυλάξεις και αμφιβολίες στο μεταρρυθμιστικό πεδίο.
Με την επίσκεψη αυτή ο Πρωθυπουργός ανοίγει ουσιαστικά και έναν μεγάλο κύκλος επαφών, είτε δια ζώσης,
είτε τηλεφωνικών, για το μεγάλο ζήτημα της βιωσιμότητας του χρέους.
και στην απ’ ευθείας γραμμής Αθήνα-Καλαμπάκα με τους
όρους που γίνεται μέχρι σήμερα η διαχείριση των εκπτωτικών προσφορών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ (εξαίρεση δηλαδή των
ημερών που εμφανίζονται υψηλές πληρότητες σε ορισμένες αμαξοστοιχίες). Στις παραπάνω τιμές εμπεριέχεται ΦΠΑ και Κοινωνικός Πόρος.
• Οι εκπτωτικές τιμές θα καλύπτουν όλο το φάσμα των
αμαξοστοιχιών, για τις οποίες ισχύει κράτηση θέσης στις
παραπάνω γραμμές και θα είναι διαθέσιμες το πολύ
μέχρι 48 ώρες πριν από την αναχώρηση της συγκεκριμένης αμαξοστοιχίας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν
έχουν ήδη πωληθεί. Πέραν του χρονικού αυτού ορίου οι
συγκεκριμένες θέσεις θα διατίθενται στο επιβατικό κοινό
στην κανονική τους κατά περίπτωση τιμή.
• Οι εκπτωτικές τιμές είναι προς το παρόν διαθέσιμες για
τους κατόχους της κάρτας μόνο μέσω θυρίδων πώλησης
της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και όπου υπάρχει μηχανογραφημένο
σύστημα έκδοσης εισιτηρίων. Στα σημεία αυτά θα ελέγχονται απαραίτητα τα στοιχεία της κάρτας του αιτούντος
σε συνδυασμό με την αστυνομική του ταυτότητα, και στη
συνέχεια θα εκδίδεται το εκπτωτικό εισιτήριο σύμφωνα με
τις οδηγίες του ηλεκτρονικού συστήματος και ανάλογα με
τη διαθεσιμότητα της συγκεκριμένης αμαξοστοιχίας.
αντίστοιχα. Στο α' τρίμηνο η μεταβολή τους ήταν 1% και 0,6% αντίστοιχα.
Μεταξύ των χωρών-μελών για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία β' τριμήνου (για την Ελλάδα δεν υπάρχουν),
τα κράτη με τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση κόστους εργα
σίας ήταν οι Εσθονία (7,3%), Σλοβακία (6%), Λετονία
(5,9%), Λιθουανία (5,1%) και Ρουμανία (5%), ενώ μείωση
κόστους εργασίας είχαν μόνον οι Κύπρος (-3,9%) και
Ιρλανδία (-0,4%).
Αξίζει να σημειωθεί πως το ποσοστό των κενών θέσεων
εργασίας επί του συνόλου των θέσεων εργασίας (κατειλημμένων και κενών) παρέμεινε σταθερό στην Ευρωζώνη στο
1,7% το β' τρίμηνο 2014, με επικεφαλής τη Γερμανία (2,8%)
και χαμηλότερη τη Λετονία (0,4%).
Εντύπωση προκαλεί που η Ελλάδα είναι ελάχιστα κάτω
από το μέσον όρο (0,9%), ενώ είναι πρώτη σε ποσοστό
ανεργίας.
Γεγονός που δείχνει πως υπάρχει ακόμη ανικανοποίητη
ζήτηση εργασίας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
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Έναρξη προπονήσεων της σχολής

Η διεύθυνση της σχολής μας σας ενημερώνει ότι λόγω των
συνεχόμενων και καθημερινών νέων εγγραφών και με στόχο να
οργανωθούν όσο καλύτερα γίνεται τα νέα τμήματα της σχολής.
Η έναρξη των προπονήσεων έγινε την
Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου!!!
Στοιχεία επικοινωνίας για πληροφορίες
και εγγραφές: ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6943167656,
2105570665
Email ׃sportlandfc@outlook.com Οι
εγκαταστάσεις μας βρίσκονται στα γήπεδα SPORTLAND στη ΘΕΣΗ ΖΟΥΝΟ στον ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ.

ΓΑΜΟΣ

O ΦΙΣΕΝΚΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΤΟΥ ΑΛΕΞΕΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗ, ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΤΣΙΜΚΕΝΤ ΚΑΖΑΧΣΤΑΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ, ΚΑΙ Η ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΕΛΙΔΟΥ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ
ΣΤΟ ΣΟΧΟΥΜΙ ΑΜΠΧΑΖΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ
ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΜΟΥΖΑΚΑΣ
MSc. Πανεπιστημίου 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

ΝΕΟ ΩΡΑΡΙΟ ΟΤΕ
ΑΠΟ 1/6/14 ΕΩΣ 30/9/14

ΤΗΛΕΠ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Γ. 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
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
Ενοικιάζεται πλήρως επιπλωμένο 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, κλιματισμό και θέση σταθμεύσεως. Τηλ επικοινωνίας:
210-5555391, 6937895583
Ενοικιάζεται ισόγεια κατοικία
60 τμ στην Ελευσίνα, με
αυτό- νομη θέρμανση. Τηλ.
επικοινω νίας 6977680930.
(16.7.14)
Ενοικιάζεται στη Μάνδρα διαμέρισμα 125 τ.μ.ισόγειο σε διόροφη οικοδομή, 3 κρεββατοκάμαρες, 2 μπάνια, ηλιακός, επιδαπέδια θέρμανση, ΔΕΗ &
ΕΥΔΑΠ πληρωμένα λόγω
φωτοβολταϊκών. 450€/μήνα
συζητήσημη. Τηλ:
6987165866, κος Τσάμος.
(5.5.14)

Ενοικιάζεται στην Ελευσίνα
4αρι διαμέρισμα με αυτόνομη
θέρμανση, στην οδό Κοντούλη ,
πλησίον Δημοτικού πάγκινγκ
Τηλ. 2105542610 ( 10.4.14)
Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυργο διαμέρισμα 85 τμ με ηλιακό,
air condition , αυτόνομη θέρμανση, θέση parking, 2 κρεβατοκάμαρες,
2
wc.
Τηλ:
6937050218(6.2.14)
Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυρ-

γο δύαρι διαμέρισμα 3ου ορόφου 55τμστημ οδό Φυλής πλησίον εμπορικού κέντρου West
Plaza.Διαθέτει τζάκι,Air codition,ηλεκτρική
κουζίνα
P i t s o s , η λ ι α κ ό
θερμοσίφωνα,αυτόνομη θέρμανση
και
ιδιόκτητο
p a r k i n g . Χ α μ η λ ά
κοινόχρηστα.Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6932720169(10.1.14)
Ενοικιάζεται τριάρι διαμέριΜΑΝΔΡΑ επί της οδού Ανδρομάχης 9, αέρας 160 τ.μ. (120
τ.μ.) 2ος, (40 τ.μ.) 3ος, οικοδομήσιμος, σε τριώροφη οικοδομή με πιλοτή. Πωλείται και
χωριστά, ήσυχο σημείο, τιμή
ευκαιρίας. Τηλ. 6973315768
(7.5.14)

σμα στον Ασπρόπυργο επί τησ
οδού Εθνικής Αντιστάσεως &
Καποδιστρίου,4ου ορόφου με
ηλιακό,parking.,αποθήκη,αθτόνομη θέρμανση,πόρτες ασφαλείας σε τιμή λογική.
Τηλέφωνο: 210-5577813,
6977096978(17.12)
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Πωλείται οικόπεδο
εντός σχεδίου πόλεως Ρουπακίου 400μ². Τιμή 35.000€.
Είκοσι χιλιάδες μετρητά και
1.500€ τον μήνα. Πληροφορίες στο 6977-646768.
ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Μαθηματικός Πανεπιστημίου
Πατρών παραδίδει ιδιαίτερα

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
μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού-Γυμνασίου-Λυκείου και
φοιτητές στην περιοχήΘριασίου.Ειδικές Τιμές σε ολιγομελή
group.Τηλέφωνο:
6944132114 (30.1.14)
Φιλόλογος καθηγήτρια με
πολυετή εμπειρία,παραδίδει
ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές
Γυμνασίου-Λυκείου στις περιοχές Ελευσίνας-ΜάνδραςΜαγούλας.Τηλέφωνο:
6944298595(27.11.13)
Φιλόλογος καθηγήτρια κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου,με
12ετή εμπειρία μαθημάτων
θεωρητικής κατεύθυνσης,
παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα
σε μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου.Τηλέφωνα: 210-5540847,
6932425665(19.9.13)
ΖΗΤΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Ζητείται κοπέλα που να γνωρίζει κρέπα, σάντουιτς, καφέδες
για κατάστημα της περιοχής
του Ασπροπύργου. Τηλ επικοινωνίας: 6979113414, κος
Δημήτρης (24.7.14)
· ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ ΖΗΤΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗ CNC
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ. Τηλ Επικοινωνίας 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 συστάσεις, για πλήρη απασχόληση σε
φαρμακείο στον Ασπρόπυργο
Αττικής.Απαραίτητες γνώσεις
Η/Υ,αγγλικών και πιστοποιημένο πτυχίο βοηθού φαρμακείου.
Βιογραφικά:vlazaki.pyrogian
nis@gmail.com .ΤηλέφωνοΦαξ: 2105575911(έπειτα απο
τηλεφωνική συννενόηση)
ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κυρία Ιταλίδα αναλαμβάνει τη
φύλαξη παιδιών στην περιοχή της
Ελευσίνας. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6971829355 (24.7.14)

Ελληνίδα κυρία, αναζητά
εργασία αναλαμβάνοντας τη
φύλαξη & φροντίδα ηλικιωμένων 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: 2105573042. Fax: 210-5576988
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
Νοδαρά Μαριάνθη,
Νοδαράς Αναστάσιος
ΕΘΝΙΚΗ Η ΠΡΩΤΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Σαλαμίνος 40,
Ασπρόπυργος.Τηλέφωνα: 2105571472, 210-5570337. Fax:
210-5575184. Κινητά:
6979221888, 6979221885.
ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΩΣ
ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.
ΤΗΛ. 6986734365
Κύριος 75 ετών , λάτρης της
φύσης, αναζητά κυρία κοντά
στην ηλικία του για σοβαρή
γνωριμία. Τηλ. 6943014666

Γεώργιος Γιουρμετάκης
Ορθοπεδικός - Χειρούργος

- Αθλητικές κακώσεις
- Αρθρίτιδες - Οστεοπόρωση
- Παιδοορθ/κα προβλήματα
- Θεραπεία τενοντίτιδων
με αυτόλογους βιολογικούς
παράγοντες PRP

16.11
.12

Για άνεργους με κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ επίσκεψη με τιμολόγηση
ΕΟΠΥΥ.Χατζηδάκη 39 & Δήμητρος γωνία (έναντι Δημαρχείου Ελευσίνας) . Τηλ: 215 530 9303 - 6977.693260 email: ggiourm@gmail.com
Επιστημονικός συνεργάτης του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών
και της Κλινικής Ιπποκράτης
21.11.11

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : - Ορθοπεδικών, νευρολογικών παθήσεων
και αθλητικών κακώσεων, - Βελονισμός,
- Ανάλυση τροφικής δυσανεξίας (μέθοδος Bio -solution)
(18.3.13)

ΙΒΙΣΚΟΣ
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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, Τηλέφωνο: 210-5579801

ΠΟΛΥΙΑΤΡΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ - LASER
ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ
Οδός Αιγάλεω 3 - Ασπρόπυργος
Τηλ: 210 5578138 - 210 5579997 & 210 5571996

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
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 55465795546930
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΟΜΙΚΟ 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
ΡΑΔΙΟ ΤΑΞΙ
ΑΙΟΛΟΣ (ΜΑΝΔΡΑ) 210 5559701
ΑΙΣΧΥΛΟΣ 210 5551030 & ΑΘΗΝΩΝ
210 5150265
ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ) 210
5546993 - 5560800 - 5543065

TO ΣΗΜΕΡΙΝΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΟΥ ΑΤΤΙCA TV

11.00
Υγεία και
νανοτεχνολογία
12.00
Telemarketing
ashwagandha

13.00
Telemarketing
προϊόντων αδυνατίσματος
14.00 Τηλεδώρα
15.00 Μέρα με την
μέρα

16.00 Υγεία και νανοτεχνολογία

17.00 Μικρό Συναξάρι,
Άγιος Νικηφόρος

17.20 Λέξεις κι έννοιες

17.30 Μαγειρεύοντας
ελληνικά, Μπριάμ

17.40 Se lever, προϊόντα ομορφιάς

18.00 Telemarketing
προϊόντων αδυνατίσματος

19.00 Se lever, προϊόντα ομορφιάς

19.20
Ιερά Μονή
Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου & Ειρήνης,

Γρίβας Γουμένισσας

20.00 Ανοιχτό Πανεπιστήμιο: Μηνάγιας
Χρήστος, Τουρκο-ισλαμική ηγεμονία και
κυριαρχία

21.00 Se lever, προϊόντα ομορφιάς

21.20 B u s i n e s s
χωρίς σύνορα
23.30 Se lever, προϊόντα ομορφιάς

00.00
Now

Democracy

«Πώς ζουν οι Έλληνες τέσσερα
χρόνια μετά την χρεοκοπία»

16 - ΘΡΙΑΣΙΟ
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Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2014

Δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας «Rheinische Post»
ε δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας «Rheinische Post», υπό
τον τίτλο «Πώς ζουν οι Έλληνες
τέσσερα χρόνια μετά την χρεοκοπία», αναφέρεται ότι το καλοκαίρι του 2014 η Ελλάδα
«φαίνεται σαν να είναι μια σχεδόν κανονική
ευρωπαϊκή χώρα», αλλά «τα φαινόμενα
απατούν». Στην πραγματικότητα, σημειώνεται, «έχει πέσει στη χώρα μια σοβαρότητα που δεν ταιριάζει στην ευθυμία χώρας
του Νότου». Φωτεινό σημείο διαπιστώνεται
ωστόσο σε ό,τι αφορά τα τελευταία οικονομικά στοιχεία.
Ο συντάκτης περιγράφει ότι θα μπορούσε κανείς να πει πως η Ελλάδα φαίνεται να
έχει ξαναβρεί την ισορροπία της, αλλά τονίζει ότι οι άνθρωποι μιλούν διαρκώς για τα
σημάδια που άφησαν πίσω τους τέσσερα
χρόνια αυστηρής λιτότητας, περικοπών
μισθών, μειώσεων συντάξεων, απώλειας
θέσεων εργασίας.
«Οι αυτοκτονίες έχουν διπλασιαστεί, το
ΑΕΠ μειώθηκε κατά 25% και οι μισθοί στον
ιδιωτικό τομέα πολλές φορές ακόμη περισσότερο», αναφέρει το ρεπορτάζ, στο οποίο
μιλούν εργαζόμενοι και συνταξιούχοι που
υπέστησαν περικοπές. «Ακόμη χειρότερα
είναι για τους ανθρώπους που έχουν χάσει
τη δουλειά τους. Πρέπει να επιβιώσουν με
κατά μέσο όρο 700 ευρώ το μήνα - με τιμές
στο σούπερ μάρκετ υψηλότερες από ό,τι
στην Γερμανία.

Έπειτα από κάποιο διάστημα δεν δίδονται πλέον χρήματα από το κράτος. Στη
συνέχεια βοηθά μόνο η ευρύτερη οικογένεια.
Ο μέσος μισθός είναι 1.265 ευρώ και αντιστοιχεί στα επίπεδα της δεκαετίας του '80.
Πριν από έναν χρόνο ήταν 10% περισσότερο. Ένας συνταξιούχος από ακαδημαϊκό
επάγγελμα εισπράττει 900 ευρώ. Με αυτά
μπορεί κανείς να ζήσει μόνο αν διαθέτει
έσοδα από κεφάλαια. Αλλά τα περιουσιακά
στοιχεία δεν αποδίδουν πλέον σχεδόν
τίποτα», περιγράφει ο συντάκτης και τονίζει ότι το χειρότερο για τους Έλληνες είναι
η έλλειψη προοπτικής για το μέλλον.
«Είναι παγιδευμένοι στο χρέος, όπου
τους οδήγησαν οι ανεύθυνες πολιτικές
προηγούμενων κυβερνήσεων», συνεχίζει ο
δημοσιογράφος και επισημαίνει ότι η Ελλάδα, σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΔΝΤ, θα
χρειαστεί και το επόμενο έτος πάλι 12 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ, αναφερόμενος
στην Αθήνα, υποστηρίζει ότι εκεί φαίνονται
πιο καθαρά οι συνέπειες αυτής της υπερχρέωσης, από ό,τι στα νησιά. Καταγράφει
δε την κατάσταση στο Αστυνομικό Τμήμα
της Ομόνοιας, ενώ κάνει λόγο για κλειστά
καταστήματα και ξενοίκιαστα διαμερίσματα
στο ιστορικό κέντρο.
«Ένα μικρό φωτεινό σημείο είναι τα οικονομικά στοιχεία. Το γεγονός ότι η οικονομία
συρρικνώνεται λιγότερο θεωρείται επιτυ

χία.
Και 19
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συρρέουν φέτος στη χώρα», συνεχίζει το ρεπορτάζ για να επισημάνει ωστόσο ότι ο τουρισμός, ένας κλάδος μεγαλύτερος από την
βιομηχανία και την γεωργία, δεν αρκεί για
να επιβιώσει οικονομικά η Ελλάδα.
«Ακόμη και αν η χώρα πουλήσει περισσότερα ημικατεργασμένα και πετροχημικά
προϊόντα ή γενόσημα φάρμακα, ο δρόμος
για την έξοδο από την κρίση είναι βασανιστικά μακρύς», καταλήγει ο συντάκτης.
O αριθμός των ανθρώπων που ζουν
κάτω από το όριο της φτώχειας στις ΗΠΑ
έφθασε το 2013 τα 45,3 εκατομμύρια, ήτοι
ένα ποσοστό φτώχειας 14,5% που έχει μειωθεί ελαφρώς σε διάστημα ενός έτους,
όπως καταγράφεται σε μία έκθεση της αμερικανικής στατιστικής υπηρεσίας που
δόθηκε στη δημοσιότητα σήμερα.
Πρόκειται για την πρώτη μείωση —κατά
0,5% σε διάστημα ενός έτους— του ποσοστού της φτώχειας από το 2006, όμως η
μετάφρασή της σε απόλυτους αριθμούς
διαφοροποιείται ελαφρώς ανάλογα με την
περίπτωση, σύμφωνα με τους συντάκτες .

TΡΙΠΛΑΣΙΑΘΣΗΚΕ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ
ΕΚΤΟΠΙΣΜΈΝΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

Τ

Λόγω φυσικών καταστροφών

ριπλάσιος αριθμός ανθρώπων – σε
σχέση με τους εκτοπισθέντες λόγω
πολέμων – εκτοπίστηκε το 2013 λόγω
φυσικών καταστροφών, παρά το γεγονός ότι
πέρυσι ήταν αυξημένες οι ένοπλες συγκρούσεις.
Ειδικότερα, 22 εκατομμύρια άνθρωποι έχασαν τα σπίτια τους έπειτα από τυφώνες,
πλημμύρες και άλλες φυσικές καταστροφές,
σύμφωνα με έρευνα του Νορβηγικού Συμβουλίου Προσφύγων.
Επίσης διπλάσιος αριθμός ανθρώπων χάνει
σήμερα τα σπίτια του λόγω φυσικών καταστροφών σε σχέση με τη δεκαετία του ΄70 και
κάθε χρόνο όλο και περισσότεροι άνθρωποι
εκτίθενται σε κίνδυνο.
Ο Γιαν Έγκελαντ, γραμματέας του Συμβουλίου και πρώην αναπληρωτής γ.γ. του ΟΗΕ για
τις τις Ανθρωπιστικές Υποθέσεις εξέφρασε την
ελπίδα τα συμπεράσματα της έρευνας να βοηθήσουν τους ηγέτες που θα συμμετάσχουν
στη σύνοδο κορυφής του ΟΗΕ για το κλίμα την
ερχόμενη εβδομάδα με στόχο την προστασία
των πληθυσμών από μελλοντικές μαζικότερες
φυσικές καταστροφές εξαιτίας της κλιματικής
αλλαγής.
Κατά μέσο όρο 27 εκατομμύρια άνθρωποι
τον χρόνο έχασαν τα σπίτια τους την τελευταία
δεκαετία εξαιτίας φυσικών καταστροφών.
Το 2010 ο αριθμός αυτός ανήλθε σε 42 εκατομμύρια.
Δεδομένου ότι το ενδιαφέρον της διεθνούς
κοινότητας συγκεντρώνουν μαζικές φυσικές
καταστροφές, όπως ο τυφώνας Χαγιάν που
έπληξε τις Φιλιππίνες, συχνά δεν καταγράφο-

νται οι ζημιές από μικρότερης κλίμακας φυσικές καταστροφές, όπως καταιγίδες και τυφώνες.
Περισσότερο κινδυνεύουν οι κάτοικοι στις
αναπτυσσόμενες χώρες. Σύμφωνα με την
έρευνα, περισσότεροι από το 80% των εκτοπισμένων την τελευταία πενταετία ζούσαν στην
Αφρική.
Το ίδιο ίσχυσε και τον περασμένο χρόνο κατά
τον οποίον σχεδόν 19 εκατομμύρια από τα 22
εκατομμύρια εκτοπισμένων ήταν κάτοικοι της
Ασίας.
Σε πολλές περιπτώσεις οι πληγέντες δεν
προλαβαίνουν να ανακάμψουν από μία φυσική καταστροφή και σημειώνεται μία νέα. Τον
περασμένο χρόνο στις Φιλιππίνες περίπου
5,8 εκατομμύρια άνθρωποι έχασαν τα σπίτια
τους εξαιτίας μίας σειράς φυσικών καταστροφών.
Μόνο από τον τυφώνα Χαγιάν εκτοπίστηκαν
περίπου 4,1 εκατομμύρια άνθρωποι, ενώ
άλλοι αναγκάστηκαν να μετακινηθούν εξαιτίας
του τυφώνα Τράμι και ενός σεισμού.
Μαζικοί εκτοπισμοί σημειώθηκαν και στην
Αφρική την περίοδο των βροχοπτώσεων και
συγκεκριμένα στον Νίγηρα, το Τσαντ, το Σουδάν και το Νότιο Σουδάν.
Αλλά και στις ΗΠΑ παρατηρήθηκε το φαινόμενο καθώς σχεδόν 220.000 άνθρωποι έχασαν τα σπίτια τους ύστερα από ανεμοστρόβιλους που έπληξαν την Οκλαχόμα.
Ο κίνδυνος από τέτοιες φυσικές καταστροφές αυξάνεται, ξεπερνώντας σε ρυθμό την
αύξηση του πληθυσμού, ακόμη και την ταχεία
αστικοποίηση.

Το μέσο εισόδημα ανά νοικοκυριό έχει
σημειώσει μικρή αύξηση και έχει ανέλθει
στα 51.939 δολάρια ετησίως έναντι 51.759
δολαρίων το 2012, όμως έχει μειωθεί κατά
8% σε σχέση με το 2007, πριν από την
ύφεση.
Για τις οικογένειες το ποσοστό της φτώχειας έχει μειωθεί ελαφρώς στο 11,2% (9,1
εκατομμύρια οικογένειες) την ώρα που σε
σχεδόν 1 στις 3 οικογένειες είναι μονογονεϊκές με επικεφαλής τη μητέρα.
Ο αριθμός των παιδιών που ζουν κάτω
από το όριο της φτώχειας έχει επίσης
σημειώσει πτώση για πρώτη φορά εδώ και
14 χρόνια, στα 14,7 εκατομμύρια παιδιά
(19,9%) έναντι 16,1 εκατομμυρίων (21,8%)
πέρυσι.
Το όριο της φτώχειας μιας τετραμελούς
οικογένειας έχει οριστεί στα 23.834 δολάρια για τα εισοδήματα έτους.
Σχετικά με την υγειονομική ασφάλιση ο
αριθμός των ανασφάλιστων πολιτών ανήλθε το 2013 στα 42 εκατομμύρια (13,4%).

