ΘΡΙΑΣΙΟ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

Τιμή : 0,01€

NEO KΡΟΥΣΜΑ
ΕΠΙΘΕΣΗΣ ΣΕ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΤΟΥ
ΟΑΣΑ ΣΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

Σελ: 3

Οι δράστες προκάλεσαν
φθορές πετώντας πέτρες
και άλλα αντικείμενα

‘’Ο ΚΑΤΗΦΟΡΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΑ ΕΔΩ
Να τελειώσουμε
οριστικά με αυτούς που
θέλουν να κρατήσουν
τον τόπο μας δέσμιο
του παρελθόντος’’
Τόνισε ο Θ. Πανωλιάσκος
στην προεκλογική του συγκέντρωση στο
Δημοτικό Θέατρο ‘’Μελίνα Μερκούρη’’

Σελ: 2-9

Η ανάγκη ψυχολογικής υποστήριξης
του διαβητικού ασθενούς

Σε π ρώτο π λάνο στην ημερίδα του
Δήμου Αχαρνών

Σελ: 5

Λειτουργία
Σχολής Γονέων
στον Παιδικό
Σταθμό της
Δημοτικής
Ενότητας Φυλής

Σελ: 6

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ,
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΑΝΔΡΑΣ–ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ

Στο τέλος της
εκδήλωσης, έγιναν
δωρεάν μετρήσεις
σακχάρου
στους πολίτες.

Ένα βήμα
πριν τον...
γκρεμό

κ.2239
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ΕΚΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ
ΔΗΜΑΡΧΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ
ΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ
ΓΙΑ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟ
Σελ: 3

οι διαγωνισμοί
για τα
απορρίμματα;

ΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ
ΟΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΙ ΜΕ ΤΟ
ΝΕΟ Δ.Σ. ΣΤΟΝ ΕΔΣΝΑ
Καταγγέλλουν απάνθρωπες συνθήκες

Σε μαζική απεργία
πείνας οι μετανάστες
στην Αμυγδαλέζα

Σελ: 3

Δωρεάν εξέταση
για AIDS
στις 21 /11στο
Δήμο Φυλής

Σελ: 6

Άσκηση ετοιμότητας για μεγάλο
σεισμό μέχρι τα Χριστούγεννα

Επιφυλακτικοί οι ειδικοί, δεν αποκλείουν
νέα σεισμική δόνηση
Σελ: 8

ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΤΙΚΟΥΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
«Η ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ
ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ: ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ»

Σελ: 5

Σελ: 3

ΘΡΙΑΣΙΟ ΣΠΟΡ

ΟΙ ΠΑΙΔΕΣ ΤΗΣ ΕΠΣΔΑ 2-2
ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΟΙ ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 3-1 ΤΗ
ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟ

Σελ: 10-11

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση των
νοικοκυριών που δεν μπορούν
να προσφέρουν ούτε φαϊ
στα παιδιά τους! Σελ: 16

2 - ΘΡΙΑΣΙΟ

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2014
Ελευσίνα

Κώτσου - Σαριμπεγιόγλου Κωνσταντίνα Γ.
Βενιζέλου
Ελευθερίου 76,
2105548122
Ασπρόπυργος

Παπαχριστόπουλος
Χρήστος Π.
Περικλέους 1,
Τηλέφωνο:
2105575600
Φυλή - Άνω Λιόσια
Αεράκης Νικ. Αιγαίου
Πελάγους 32,
Τηλέφωνο:
2102470189

Αχαρνές

Πορικού Παρασκευή
Ι. Σαλαμίνος 36,
Τηλέφωνο:
2102463245
Καραγιάννης
Νικόλαος Θ. Εθνικής
Αντιστάσεως 20,
Τηλέφωνο:
2102409494
Μάνδρα
ΣΙΜΠΑΡΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Δήλου 12 & Κοροπούλη Βαγγέλη,
Τηλέφωνο:
2105551232

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30.
ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
ΚΑΙΡΟΣ: Με λίγη συννεφιά
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ:
Από 11 έως 17
βαθμούς Κελσίου

ΕΟΡ ΤΟΛΟΓΙΟ

Ανθίμου, Θαλελαίου, Χριστόφορου, Ευφημίας. Βαρλαάμ

ΘΡΙΑΣΙΟ
ιδιοκτησία:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Εφημερίδα - Εκδόσεις - Εκτυπώσεις

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος
Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης
Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Αθλητικά:
Ανέστης Τσακίρογλου
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

‘’Ο ΚΑΤΗΦΟΡΟΣ ΣΤΑΜΑΤΑ ΕΔΩ
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Να τελειώσουμε οριστικά με αυτούς που θέλουν να
κρατήσουν τον τόπο μας δέσμιο του παρελθόντος’’
Τόνισε ο Θ. Πανωλιάσκος
στην προεκλογική
του συγκέντρωση στο Δημοτικό
Θέατρο ‘’Μελίνα Μερκούρη’’

Η

διενέργεια επαναληπτικών εκλογών δεν είναι
μια τυπική απόφαση της Δικαιοσύνης: είναι
πρώτα απ’ όλα μια νίκη της ίδιας της δημοκρατίας, ήταν ένα από τα κυρίαρχα μηνύματα της
προεκλογικής ομιλίας του υποψήφιου δημάρχου Μάνδρας - Ειδυλλίας, Θανάση Πανωλιάσκου, η οποία
πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα το απόγευμα στο δημοτικό θέατρο Μάνδρας.
Ο επικεφαλής της
‘’Στέλνουμε τους
παράταξης ‘’Δημοτική Συνεργασία’’
υπεύθυνους για την
στην πρώτη μεγάΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
λη συγκέντρωση
πριν την επανάληΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ
ψη των δημοτικών
του τόπου μας ,
εκλογών στον
στο ένοχο παρελθόν
δήμο στις 30
Νοεμβρίου , τόνισε όπου ανήκουν φύση
χαρακτηριστικά τα
και θέση’’
εξής : Η
ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΤΗΣ
ΚΟΡΟΪΔΙΑΣ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΣΤΙΣ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ.
ΓΚΡΕΜΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ του
απερχόμενου δημάρχου. Με την ψήφο μας βάζουμε
την ΕΝΤΙΜΟΤΗΤΑ στη Διοίκηση του Δήμου και καταδικάζουμε τους εκπροσώπους της ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ.
Ψηφίζουμε για ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ και
ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ μέσω της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. Η Δημοτική Συνεργασία είναι η παρά-

ταξη που δεν εξαγοράζει την εμπιστοσύνη των πολιτών.
Είναι η παράταξη που θα δώσει προσφέρει ίσες ευκαιρίες σε όλους τους πολίτες’’ .

Παραθέτουμε την ομιλία του επικεφαλής της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ Συνεργασίας, Θ. Πανωλιάσκου
Αγαπητές φίλες και φίλοι,
Αγαπητοί συμπολίτες,
Βρισκόμαστε σήμερα εδώ γιατί όλο το προηγούμενο διάστημα δώσαμε μια σημαντική μάχη.
Και με πίστη, επιμονή και κατάλληλους χειρισμούς πετύχαμε την πρώτη, σπουδαία νίκη.
Πετύχαμε και ανακόψαμε την πορεία προς την καταστροφή του τόπου, την πορεία προς τον πλήρη ξεπεσμό αρχών και αξιών. Πετύχαμε και ανατρέψαμε την
ενορχηστρωμένη προσπάθεια να αλλοιωθεί το εκλογικό
αποτέλεσμα του Μαϊου και να καταλυθεί το δικαίωμα των
πολιτών της Μάνδρας – Ειδυλλίας να αποφασίζουν
ελεύθερα.
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Ένα βήμα πριν τον...
γκρεμό
οι διαγωνισμοί για
τα απορρίμματα;
ΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ
ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΙ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ
Δ.Σ. ΣΤΟΝ ΕΔΣΝΑ

Το νέο ΔΣ του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Ν. Αττικής (ΕΔΣΝΑ) -είναι εκείνο που θα αποφασίσει για το μέλλον
του περιφερειακού σχεδιασμού απορριμμάτων και ειδικότερα για την ακύρωση ή μη των διαγωνισμών που αφορούν
την κατασκευή τεσσάρων εργοστασίων- απαρτίζεται από
24 μέλη που προέρχονται από την Περιφέρεια Αττικής και
36 από την ΠΕΔΑ.
Η συνεδρίαση του περιφερειακού για την εκλογή των
μελών στο ΔΣ του ΕΔΣΝΑ ήταν άκρως επεισοδιακή, καθώς
χρειάστηκαν περίπου τρεις ώρες μέχρι το Σώμα να καταφέρει να συμφωνήσει τόσο για το ψηφοδέλτιο όσο και για τον
τρόπο εκλογής.
Η σύνθεση του νέου ΔΣ του ΕΔΣΝΑ πάντως παρουσιάζει
έντονο ενδιαφέρον, καθώς η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει
εξασφαλίσει απόλυτη πλειοψηφία, αφού έχει εκλέξει συνολικά 25 μέλη μαζί με τη Ρ. Δούρου που μετέχει αυτοδικαίως.
Αυτό σημαίνει ότι όλα θα εξαρτηθούν από τους συσχετισμούς που θα δημιουργηθούν, εάν δηλαδή θα καταφέρει η
παράταξη της κας Δούρου να προσεγγίσει συμβούλους

από άλλες παρατάξεις , προκειμένου να προχωρήσουν οι
ριζικές αλλαγές που έχει εξαγγείλει η περιφερειάρχης στον
σχεδιασμό των απορριμμάτων.
Αλλωστε η πρώτη κρίσιμη απόφαση που θα πάρει ο
ΕΔΣΝΑ αφορά την αξιολόγηση της πρότασης της Ρ. Δούρου
αναφορικά με την ακύρωση των διαγωνισμών για την κατασκευή των τεσσάρων ΧΥΤΑ.
Από τις ισορροπίες λοιπόν που θα διαμορφωθούν θα κριθεί ενδεχομένως κι η τύχη των τεσσάρων εν εξελίξει διαγωνισμών για τις μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων σε
Φυλή, Άνω Λιόσια, Γραμματικό και Κερατέα.
Η περιφερειάρχης Ρένα Δούρου, πάντως, φαίνεται αποφασισμένη να ακυρώσει τον συγκεκριμένο σχεδιασμό, θεωρώντας πως σχεδιάστηκαν φαραωνικά έργα που δεν λαμβάνουν υπόψη τις απαιτήσεις των κοινοτικών οδηγιών για
ανακύκλωση κ.λπ.
Δείγμα των νέων ισορροπιών αποτελούν οι συνεχείς ακυρώσεις (διά της αναβολής…) διαγωνισμών που είχαν προκηρυχθεί επί διοίκησης Γ. Σγουρού.
Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται τρεις διαγωνισμοί για
αποκατάσταση παράνομων χωματερών, ένας διαγωνισμός
για την πυρασφάλεια στο εργοστάσιο μηχανικής ανακύκλωσης στα Άνω Λιόσια, ο διαγωνισμός για πληροφορικό
σύστημα στον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων
(ΣΜΑ) στο Σχιστό κ.λπ.
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ΤΟ Π Ι Κ Ε Σ Ε Ι Δ Η Σ ΕΙ Σ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ,
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΑΝΔΡΑΣ–ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ

ΕΚΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΝΑ ΜΗΝ
ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ
ΓΙΑ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟ

Τ

ο Δημοτικό Συμβούλιο
και
το
Δήμαρχο Ασπροπύργου, να πάρουν απόφαση και να μην παραδώσουν ούτε ένα
φάκελο
εργαζόμενου στις ελεγκτικές αρχές, καλεί ο Σύλλογος Εργαζομένων στους
ΟΤΑ με ανακοίνωσή του.
Όπως είναι ήδη γνωστό,
πολλοί υπάλληλοι του
Δήμου
Ασπροπύργου,
έχουν ήδη λάβει ειδοποιήσεις και τους ζητείται η
κατάθεση διάφορων δικαιολογητικών για τις συμβάσεις τους. Η παραπάνω
ενέργεια, αποτελεί τον
‘’προθάλαμο’’ μαζικών απολύσεων στον δήμο, καθώς
υπάρχουν περιπτώσεις συμβάσεων που δεν πληρούν
τις νόμιμες διαδικασίες.
Βέβαια, ο δήμαρχος Ασπροπύργου Νικόλαος Μελετίου
είχε επισημάνει σε παλιότερες συνεδριάσεις του Δ.Σ. ότι
πάγια θέση του Δήμου είναι να μην απολυθεί κανένας
εργαζόμενος, διότι αν συμβεί κάτι τέτοιο δεν θα μπορεί να
λειτουργήσει, ενώ ταυτόχρονα είχε τονίσει ότι εάν δεν
τηρηθούν οι εντολές του Υπουργείου, τότε οι δήμαρχοι θα
βρεθούν αντιμέτωποι με ποινικές κυρώσεις.
Παραθέτουμε τη σχετική επιστολή του Συλλόγου :
‘’ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α.
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Κ
Α
Ι
ΜΑΝΔΡΑΣ–
ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
Συναδέλφισσες,
συνάδελφοι
Το ζήτημα με
τον επανέλεγχο
των συμβάσεων
και τις επικείμενες
απολύσεις που
έχουν δρομολογήσει η συγκυβέρνηση και η Ε.Ε. δεν
έχει τέλος.
Στο
Δήμο
Ασπ ροπ ύργου
αφού επανελέγχτηκαν τα στοιχεία των φακέλων
των συναδέλφων που μετατράπηκαν οι συμβάσεις τους
από ορισμένου χρόνου σε αορίστου με το Π.Δ. 164/2004
και κινδυνεύουν να απολυθούν, σήμερα ζητούνται για
επανέλεγχο τα στοιχεία των φακέλων των συναδέλφων
που μετατράπηκαν οι συμβάσεις τους από ορισμένου
χρόνου σε αορίστου με το ν. 2839/2000.
Είναι σίγουρο ότι οι έλεγχοι θα φτάσουν σε βάθος
20ετίας, όπως έχουν ψηφίσει
ν. 4250/2014.
Η κυβέρνηση θέλει με αυτόν τον τρόπο να νομιμοποιήσει τις επιλογές της για απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων,
για αποψίλωση των υπηρεσιών των δήμων και εκχώρησή τους στους επιχειρηματικούς ομίλους.
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ΘΡΙΑΣΙΟ - 3

NEO KΡΟΥΣΜΑ
ΕΠΙΘΕΣΗΣ ΣΕ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΤΟΥ
ΟΑΣΑ ΣΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
Οι δράστες προκάλεσαν
φθορές πετώντας πέτρες
και άλλα αντικείμενα

Νέα επίθεση με πέτρες σε λεωφορεία του
ΟΑΣΑ καταγράφηκε προχθές στα Άνω Λιόσια.
Άγνωστοι δράστες - προκάλεσαν φθορές με
πέτρες, σε δύο λεωφορεία του ΟΑΣΑ, τα οποία
βρίκσονταν εντός του αμαξοστασίου των Άνω Λιοσίων.
Συγκεκριμένα, στις 23:09, οι δράστες πέταξαν
πέτρες στα δύο λεωφορεία, ραγίζοντας τα μπροστινά τους τζάμια, ενώ αυτά ανεφοδιάζονταν εντός
του αμαξοστασίου.
Οι νεαροί δράστες πιθανότατα ανήκουν σε ομάδες Ρομα της περιοχής και ήδη αναζητούνται από
τις αστυνομικές αρχές.

Καταγγέλλουν απάνθρωπες συνθήκες
Σε μαζική απεργία πείνας οι μετανάστες στην Αμυγδαλέζα

Ε

κατοντάδες μετανάστες που στερούνται
νομιμοποιητικών εγγράφων και κρατούνται
στο Κέντρο Κράτησης Μεταναστών στην
Αμυγδαλέζα ξεκίνησαν τη Δευτέρα απεργία πείνας, διαμαρτυρόμενοι για τον θάνατο ενός 26χρονου από το Πακιστάν και για τις άθλιες, όπως
καταγγέλλουν, συνθήκες κράτησης.

Ο 26χρονος, ο οποίος κρατείτο στην Αμυγδαλέζα, μαζί με άλλους 2.000 μετανάστες, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όταν ήταν ήδη πολύ αργά. Σύμφωνα με το Κίνημα «Ενωμένοι Ενάντια στον
Ρατσισμό και τη Φασιστική Απειλή (ΚΕΕΡΦΑ)», ο
26χρονος είχε επανειλημμένα ζητήσει να μεταφερθεί σε νοσοκομείο, εκκλήσεις τις οποίες οι Αρχές
αγνόησαν επιδεικτικά. Μάλιστα, η κατάσταση της
υγείας του είχε επιβαρυνθεί αρκετά πριν από μερικούς μήνες στο Κέντρο Κράτησης της Κορίνθου.
Μάλιστα, το θέμα έχει ξεπεράσει και τα σύνορα
της Ελλάδας, με το γαλλικό ραδιόφωνο Radio
France να σημειώνει στην ηλεκτρονική του εφημερίδα πως δεν πρόκειται για την πρώτη φορά που

οι μετανάστες
κρατούμενοι
της Αμυγδαλέζας προχωρούν
μέσα
στο 2014 σε
απεργία πείνας, καθώς
αντιδρούν
στην απόφαση της κυβέρνησης
να
παρατείνει
τον
χρόνο
κράτησής
τους επ' αόριστον, ενώ το μακρύτερο χρονικό διάστημα που
επιτρέπεται από τον νόμο είναι ενάμισης χρόνος.
Παράλληλα, το γαλλικό κρατικό Μέσο επισημαίνει τις δύσκολες συνθήκες διαβίωσης μέσα στα
κέντρα κράτησης, τον υπερπληθυσμό, την απου-

σία δραστηριοτήτων και την άσχημη αντιμετώπιση
των μεταναστών από τους φύλακες.
Μάλιστα, το Radio France επικαλείται και την
έκθεση του Συμβουλίου της Ευρώπης που δημοσιεύθηκε τον Οκτώβριο του 2011 και στην οποία
γινόταν λόγος για «καταστροφική κατάσταση»
στην Ελλάδα.

Οχυρώστε τον οργανισμό σας

Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2014
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-Απλές συνήθειες για να μην αρρωστήσετε αυτό το χειμώνα

Α

πλές συνήθειες, διατροφικά
μυστικά και άλλα μπορούν να
ενισχύσουν το ανοσοποιητικό
σύστημα και να το προστατεύσουν από
το κρυολόγημα και τη γρίπη. Αυτοί είναι
μερικοί από τους καλύτερους τρόπους
για να το πετύχετε:

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες,
Είναι ανάγκη να συνεχίσουμε τον αγώνα μας με τις
επιτροπές των ΙΔΑΧ και το συντονιστικό τους. Κόντρα
στην λογική της ΠΟΕ ΟΤΑ για διάσπαση των εργαζομένων και εκφυλισμό των αγώνων τους.
Δεν πρέπει να έχουμε αυταπάτες. Κανένας δήμαρχος,
κανένας δικηγόρος, καμιά κυβέρνηση δεν θα μας
σώσει.
Δεν πρέπει να κάνουμε καμιά υποχώρηση από το
δικαίωμα για μόνιμη και σταθερή δουλειά.
Δεν πρέπει να φύγουν οι φάκελοι των συναδέλφων
μας για επανέλεγχο από τους ελεγκτές Δημόσιας Διοίκησης.
Δεν θα επιτρέψουμε σε αυτούς που χρόνια τώρα
εκμεταλλεύονταν την ανάγκη για μόνιμη και σταθερή
δουλειά για να ενσωματώνουν συνειδήσεις στην πολιτική τους και να δημιουργούν στρατούς εργαζομένων με
σκυμμένο το κεφάλι, να καταστρέψουν τις ζωές μας.
Καλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο και το Δήμαρχο
Ασπροπύργου, έστω και την ύστατη στιγμή να πάρουν
απόφαση για να μην παραδώσουν ούτε ένα φάκελο
εργαζόμενου στο Δήμο σε κανένα ελεγκτικό αρχή.
ΤΟ Δ.Σ.’’

1. Ενισχυθείτε με βιταμίνες
Η βιταμίνη D μπορεί πραγματικά να
οχυρώσει τον οργανισμό από το κρυολόγημα. Η λήξη για μία εβδομάδα μειώνει τον κίνδυνο στο μισό.
2. Μην αγγίζετε τον εαυτό σας
Οσοι αγγίζουν συχνά τη μύτη και τα
μάτια τους είναι 41% πιο πιθανό να
παρουσιάσουν αναπνευστικές λοιμώξεις, σύμφωνα με έρευνες.
3. Φάτε γιαούρτι
Οσοι καταναλώνουν καθημερινά γιαούρτι, μειώνουν τον κίνδυνο να αρρωστήσουν κατά 27%.

4. Κάντε διαλογισμό
Ερευνητές από το Γουισκόσιν ανακάλυψαν ότι όσοι διαλογίζονται έχουν 76%
λιγότερες ημέρες ασθένειας από εκείνους που δεν είναι τόσο... ζεν. Αυτή η
πρακτική σας εκπαιδεύετε να μείνετε
συγκεντρωμένοι και ήρεμοι, κάτι που
σημαίνει ότι κρατά μακριά το στρες που
αφήνει τον οργανισμό ευάλωτο.
5. Οχι στον καφέ, ναι στο τσάι
Είναι η εποχή που πρέπει να απαρνηθείτε τον καφέ και να προτιμήσετε το
πράσινο τσάι. Οι κατεχίνες μπορούν να
καταστρέψουν τα σωματίδια του ιού της
γρίπης και να τα εμποδίσουν να μπουν
στον οργανισμό σας.

6. Εμβολιαστείτε
Ο καλύτερος τρόπος για να προστατευτείτε από τη γρίπη είναι ο εμβολιασμός, σύμφωνα με τους γιατρούς.
Ακόμη κι αν σας μολύνει άλλο στέλεχος,
το εμβόλιο θα περιορίσει τα συμπτώματα.
7. Πρώτα γυμναστική, μετά εμβόλιο
Αν γυμναστείτε πριν κάνετε εμβόλιο
για τη γρίπη, βοηθάτε το ανοσοποιητικό

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ 23 Νοέμβρη
11.30 π.μ. πλατεία ΜΑΝΔΡΑΣ

Θα μιλήσουν: ΠΡΩΤΟΥΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
μέλος της Κ.Ε. του ΚΚΕ,
Περιφερειακός Σύμβουλος Αττικής
ΚΟΥΜΠΟΥΡΗΣ ΔΗΜΟΣ
μέλος της Κ.Ε. του ΚΚΕ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΠΑΜΠΗΣ

ΔΩΣΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΗ ΔΥΝΑΜΗ
ΣΟΥ στη ΜΑΝΔΡΑ - ΕΙΔΥΛΛΙΑ

ψήφισε Υποψήφιος Δήμαρχος
ΜΠΑΜΠΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

σας να ανταποκριθεί καλύτερα στο
εμβόλιο, δηλαδή να «οχυρωθεί» καλύτερα.

8. Προσέξτε τη μύτη
Αν κρυώνετε, δώστε μεγαλύτερη προσοχή στη μύτη σας. Ο τρόπος που λειτουργεί η ρινική κοιλότητα, κρατώντας
μακριά τα μικρόβια, επηρεάζεται από τη
θερμοκρασία.

9. Βράστε τα λαχανικά
Για να μειώσετε τον κίνδυνο να αρρωστήσετε, ζεματίστε τα λαχανικά σε βραστό νερό για 2-3 λεπτά. Μετά, βυθίστε τα
σε κρύο νερό, για να σταματήσετε το
βρασμό.

10. Πείτε όχι στο ποτό
Οι ειδικοί συνιστούν την αποχή από
το αλκοόλ, καθώς μπορεί να ανεβάσει
τον πυρετό και να εντείνει τα συμπτώματα της φλεγμονής.

11. Δώστε προσοχή στην υγρασία του
περιβάλλοντος
Οι ειδικοί συνιστούν το επίπεδο της
υγρασίας στο σπίτι να είναι 30-50%. Αν
στεγνώνει η ρινική κοιλότητα, ο οργανισμός είναι εκτεθειμένος στα μικρόβια.
12. Ιδρώστε, κάνει καλό
Η ήπια άσκηση μπορεί να μειώσει τον
κίνδυνο κρυολογήματος κατά 27%, σύμφωνα με μελέτη στην Κορέα. Η γυμναστική ενισχύει τις άμυνες του ανοσοποιητικού, ενώ αν είστε ήδη άρρωστοι, πρέπει να συνεχίσετε να γυμνάζεστε, καθώς
αυτό προκαλεί ανακούφιση από τα
συμπτώματα.

13. Βάλτε ψάρι στο πιάτο
Η έντονη γυμναστική μπορεί να κάνει
το σώμα πιο ευάλωτο σε μολύνσεις.
Αλλά αν δεν θέλετε να μειώσετε την
ένταση, φάτε περισσότερο ψάρι. Αυξάνοντας τη λήψη ωμέγα-3, ενισχύεται η
παραγωγή κυττάρων που καταπολεμούν τις μολύνσεις μετά από την άσκηση.
14. Κάντε ήχους

Το να «βουίζετε» με τη μύτη ενοχλεί
κάθε άνθρωπο γύρω σας, αλλά και τα
μικρόβια. Αυξάνει το νιτρικό οξύ στη
μύτη, το οποίο είναι αντιμικροβιακό.
Πάρτε μία βαθιά αναπνοή, κλείστε το
ένα ρουθούνι και εκπνεύστε από το
άλλο, ενώ «βουίζετε». Επαναλάβετε
αλλάζοντας και κάντε το για πέντε
φορές,
15. Πάρτε ευκάλυπτο
Η κινεόλη, συστατικό που μπορεί να
βρεθεί στον ευκάλυπτο, απαλύνει το
βήχα και καταπολεμά τη φλεγμονή που
τον προκαλεί.

16. Εφοδιαστείτε με πιπερόριζα
Μελέτες στην Ταϊβάν έδειξαν ότι η
πιπερόριζα- ή τζίντζερ όπως είναι πιο
γνωστό και στη χώρα μας- μπορεί να
εμποδίσει αναπνευστικούς ιούς να εξαπλωθούν στο σώμα. Προσθέστε πιπερόριζα στο τσάι ή σε λαχανικά.

17. Να πλένετε τα χέρια σας
Αρκεί ένα καλό τρίψιμο με σαπούνι
και νερό για να διώξετε έναν ιό από το
δέρμα σας. Αυτό σημαίνει διαδικασία 20
δευτερολέπτων και καλό στέγνωμα, γιατί
τα υγρά χέρια είναι πιο πιθανό να μεταδώσουν μικρόβια, από ότι τα στεγνά.

18. Κάντε γιόγκα
Ιάπωνες κατέληξαν ότι η γιόγκα μπορεί να ενισχύσει τις άμυνες του ανοσοποιητικού έτσι ώστε να προετοιμαστεί
για να αντιμετωπίσει ασθένειες όπως η
πνευμονία, το κρυολόγημα και η γρίπη.
19. Κοιμηθείτε
Ακόμη και μία εβδομάδα κακού
ύπνου- λιγότερες από τέσσερις ώρες
κάθε βράδυ- μπορεί να επηρεάσει δραματικά το ανοσοποιητικό και να κάνει τον
οργανισμό πιο ευάλωτο.
20. Μην καπνίζετε
Κάθε τσιγάρο που ανάβετε κάνει το
σώμα σας πιο ευάλωτο στη γρίπη, σύμφωνα με Κορεάτες ερευνητές.

ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΚΟ ΧΩΡΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

«Βιωματική προσέγγιση σύγχρονου λαϊκού δρώμενου»

Η Διεύθυνση ΠΕ Δυτικής Αττικής , μέσω του Υπεύθυνου Πολιτιστικών Θεμάτων, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση
ΔΕ Δυτικής Αττικής, μέσω της Υπεύθυνης Πολιτιστικών Θεμάτων και το Λαογραφικό Σύλλογο «Αδράχτι», καλεί τους
εκπαιδευτικούς σε βιωματική προσέγγιση σύγχρονου λαϊκού δρώμενου αφιερωμένου στην Παναγία Μεσοσπορίτισσα. Αυτό θα λάβει χώρα την παραμονή των Εισοδίων της Θεοτόκου, την Πέμπτη 20/11/2014 και ώρα
16.00, στον αρχαιολογικό χώρο της Ελευσίνας και ειδικότερα στην Παναγιά Μεσοσπορίτισσα. Έχει τις ρίζες του,
στον τόπο, όπου η Δήμητρα αποχαιρετούσε για τον κάτω κόσμο την κόρη της, Περσεφόνη.

Νέα στήριξη στο Κοινωνικό Παντοπωλείο Μάνδρας-Ειδυλλίας...

Μια νέα δράση στήριξης του Κοινωνικού Παντοπωλείου Μάνδρας - Ειδυλλίας, ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 14
Νοεμβρίου 2014.
Στην αίθουσα του Κοινωνικού Παντοπωλείου Μάνδρας-Ειδυλλίας, στο δημοτικό Μέγαρο μοιράστηκαν 150 κιλάφρούτα και λαχανικά προσφορά της εταιρείας «ΤΟΥΡΟΝ ΑΕ», με έδρα της τον Ασπρόπυργο και με την βοήθεια του
κ. Ζάγκα Φώτιου και σε συνεργασία με το «boroume.gr» .
Τα είδη αυτά θα μοιραστούν σε οικογένειες άπορες και σε άτομα με αναπηρία .

Η ανάγκη ψυχολογικής υποστήριξης
του διαβητικού ασθενούς

Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2014
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Σε πρώτο πλάνο στην ημερίδα του Δήμου Αχαρνών

Στο τέλος της εκδήλωσης, έγιναν δωρεάν μετρήσεις σακχάρου στους πολίτες.

Η

μερίδα με αφορμή την παγκόσμια
ημέρα διαβήτη πραγματοποιήθηκε στο
Δήμο Αχαρνών, υπό την αιγίδα της
Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, την
Παρασκευή 14 Νοεμβρίου. Κεντρικό θέμα της
ημερίδας «Ο σακχαρώδης διαβήτης και η αντιμετώπισή του το 2014».

Στην ημερίδα μίλησαν ο κ Αντώνης Λέπουρας, Ιατρός
Παθολόγος με εξειδίκευση στον Σακχαρώδη Διαβήτη
που εξήγησε αναλυτικά όλα τα στάδια του σακχαρώδους διαβήτη και τις επιπτώσεις του στην υγεία του

ασθενούς, η κα Φλωρεντία Μπακομήτρου, Κλινική
Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπεύτρια, για την ανάγκη ψυχολογικής υποστήριξης του διαβητικού ασθενούς, και η κα
Μελαδάκη Δήμητρα, Κλινική Διαιτολόγος – Διατροφολό
γος, για την αξία της σωστής διατροφής με πρακτικές
συμβουλές για τα άτομα με διαβήτη.
Στο τέλος της εκδήλωσης, έγιναν δωρεάν μετρήσεις
σακχάρου στους πολίτες.
Την εκδήλωση χαιρέτησε η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής
Πολιτικής κα Σαχσανίδη Ελένη που τόνισε ότι η προαγωγή και η προστασία της δημόσιας υγείας αποτελεί
βασικό πυλώνα της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου
Αχαρνών, ενώ ο Δήμαρχος κ Γιάννης Κασσαβός τόνισε:
«Η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση σε θέματα υγείας
παίζουν καθοριστικό ρόλο στο να έχουμε υγιείς πολίτες.
Ο ενημερωμένος πολίτης είναι σε θέση να αντιμετωπίσει καλύτερα τα θέματα της υγείας του, και να βοηθήσει
τον εαυτό του και τα μέλη της οικογένειάς του με πρόβλημα υγείας».
Στην εκδήλωση μεταξύ άλλων παρέστησαν οι κκ Αναστάσιος Χίος Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών,
Παναγιώτης Πολυμενέας Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Θεόφιλος Αφουξενίδης Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών, Γιώργος Δασκαλάκης Αντιδήμαρχος
Τοπικής Ανάπτυξης & Εξυπηρέτησης του Πολίτη.

ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΤΙΚΟΥΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

«Η ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ:
ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ»

Η

Διεύθυνση
Π.Ε. Δυτικής
Αττικής, δια
της Υπεύθυνης Αγωγής Υγείας, διοργανώνει σε συνεργασία με
το Κέντρο Πρόληψης
των Εξαρτήσεων και
Προαγωγής
της
Ψυχοκοινωνικής Υγείας «Άρηξις» των
Δήμων Αγίας Βαρβάρας, Αιγάλεω και Χαϊδαρίου, εισαγωγικό
σεμινάριο με θέμα:
«Εφαρμόζοντας ένα
Πρόγραμμα προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας μέσα στην
τάξη: Ιδέες και προβληματισμοί».
Το εν λόγω σεμινάριο έχει σκοπό την ανάδειξη της σπουδαιότητας των Προγραμμάτων προαγωγής της
ψυχοκοινωνικής υγείας στο σχολείο και την ανάλυση των παραμέτρων που πρέπει να λάβουν υπόψη
τους οι εκπαιδευτικοί κατά την υλοποίηση των ως άνω Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας.
Το σεμινάριο, που δεν έχει καμία οικονομική επιβάρυνση, θα διεξαχθεί, κατά το συνημμένο πρόγραμμα,
στο χώρο του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «Άρηξις»
(Σμύρνης 28, Αιγάλεω, τηλ. 210 5313243), σήμερα 19 Νοεμβρίου 2014 από 16:15 έως 21:15.
Απευθύνεται σε όλους τους εκπαιδευτικούς των Νηπιαγωγείων και των Δημοτικών Σχολείων της Δ/νσης
Π.Ε. Δυτικής Αττικής, οι οποίοι δεν έχουν παρακολουθήσει αντίστοιχο εισαγωγικό σεμινάριο και θα προηγηθούν οι εκπαιδευτικοί που υλοποιούν με τους μαθητές τους εγκεκριμένο Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας
ανάλογης θεματικής.
Επισημαίνεται ότι προαπαιτείται η παρακολούθηση του συγκεκριμένου σεμιναρίου για τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε σεμινάρια Αγωγής Υγείας του Κέντρου Πρόληψης «΄Αρηξις» που θα ακολουθήσουν σύντομα και θα αφορούν στις «Δεξιότητες» του ΚΕΘΕΑ.

Στη σημερινή συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ

Οι Επιτροπές Πολιτικής
της ΚΕΔΕ
και η συγκρότησή τους

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ συνέρχεται,
σήμερα, Τετάρτη, και ώρα 12.00, στα γραφεία της
Ένωσης. Μεταξύ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:
- Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ, Γ.
Πατούλη, για τη συνάντηση με τον Υφυπουργό
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Οδυσσέα
Κωνσταντινόπουλο.
- Οι Επιτροπές Πολιτικής ΚΕΔΕ και η συγκρότησή
τους. Εισηγητής: Δ. Καφαντάρης, α' Αντιπρόεδρος
ΚΕΔΕ.
- Εκπροσωπήσεις ΚΕΔΕ σε Εθνικά Συμβούλια,
Διοικητικά Συμβούλια και άλλες Επιτροπές. Εισηγητής: Δ. Καφαντάρης, α' Αντιπρόεδρος ΚΕΔΕ.
- Πρόταση υιοθέτησης από την ΚΕΔΕ της δημιουργίας του Δικτύου «Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές».
Εισηγητής: Δ. Κουπτσίδης, γραμματέας Εποπτικού
Συμβουλίου.

Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2014
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«Πρώτη Ώρα Σινεμά» σε σχολεία της Αττικής

Έ

πειτα από μια επιτυχημένη παρουσία σε 40 σχολεία της Αττικής την
περασμένη σχολική χρονιά, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Πρώτη Ώρα
Σινεμά» επιστρέφει για να παρουσιάσει δωρεάν στους μαθητές της
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης την ιστορία του σινεμά, με
τρόπο ευφάνταστο και ψυχαγωγικό.
Μέσω μιας συνοπτικής εικόνας της ιστορίας του παγκόσμιου και του ελληνικού κινηματογράφου και σε συνδυασμό με γνώσεις σχολικών μαθημάτων όπως
η Ιστορία, οι Θετικές επιστήμες, η Ελληνική ή Ξένη Γλώσσα και η Γεωγραφία, δημιουργεί ένα
κινηματογραφικό ΠΑΙΧΝΊΔΙ μάθησης.
Το πρόγραμμα αποτελείται από τρεις διαφορετικές παρουσιάσεις: Παγκόσμιο, Ελληνικό Και Γαλλικό Σινεμά
(το τελευταίο παρουσιάστηκε με μεγάλη επιτυχία στο παρελθόν στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου με τη συνεργασία του Γαλλικού Ινστιτούτου της Ελλάδος).
Ένας ειδικά εκπαιδευμένος νέος ηθοποιός παρουσιάζει μια διαδραστική παράσταση, που αποτελείται από
μικρά αποσπάσματα γνωστών ή και άγνωστων ταινιών, ενώ παράλληλα με την προβολή, προκαλεί τους μαθητές να σκεφτούν, να συζητήσουν και τέλος να ανακαλύψουν μέσα από αυτή την πρωτότυπη διαδικασία -η οποία
διαρκεί όσο μια διδακτική ώρα- τα μυστικά που κρύβουν οι κινηματογραφικές εικόνες. Ειδικά φέτος, θα συμμετάσχουν γνωστοί Έλληνες σκηνοθέτες, ηθοποιοί και παραγωγοί.
Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα εισαγωγής στην τέχνη του κινηματογράφου, διοργανώνεται από το 2006 με
επιτυχία από την Κινηματογραφική Εταιρεία Αθηνών (Νύχτες Πρεμιέρας, Athens Open Air Film Festival).
Από τον Ιανουάριο του 2014 το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας ξεκίνησε συνεργασία με το
Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου και παρουσιάζουν το «Πρώτη Ώρα: Σινεμά», σε μια εξελιγμένη και άκρως διαδραστική μορφή σε δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια της Αττικής.

Tτιμητική εκδήλωση
στην Πλατεία Ηρώων Μεγάρων

Εορτάζεται φέτος στα Μέγαρα η 21η Νοεμβρίου Ημέρα
εορτής των Εισοδίων της Θεοτόκου και Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων, .

Πρόγραμμα εορτασμού
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014
(Εισόδια της Θεοτόκου και “Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων”)

Γενικός Σημαιοστολισμός από την 8η πρωϊνή ώρα
μέχρι τη δύση του ηλίου.
Φωταγώγηση όλων των καταστημάτων του Δημοσίου,
των ΟΤΑ, καθώς και των καταστημάτων των Ν.Π.Δ.Δ.
και των Τραπεζών σε Μέγαρα και Νέα Πέραμο, κατά τις

βραδινές ώρες της 21ης Νοεμβρίου.
Ώρα 08.30: Επίσημη Έπαρση Σημαίας στην Πλατεία
Ηρώων, στα Μέγαρα, με συμμετοχή Τμήματος απόδοσης τιμών και Στρατιωτική Μουσική.
Ώρα 10.30: Δοξολογία στον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως
της Θεοτόκου (Μητρόπολη) Μεγάρων και πανηγυρική
Ομιλία
(πέρας προσελεύσεως επισήμων στον Ιερό Ναό ώρα :
10.20 )
Ώρα 10.50 : Επιμνημόσυνη Δέηση και κατάθεση Στεφάνων στο Ηρώο από το Δήμο Μεγάρων, Περιφέρεια
Δυτ. Αττικής, Εκπρόσωπο των Ενόπλων Δυνάμεων,
Σύλλογο Στρατιωτικών Ενόπλων Δυνάμεων Μεγάρων
και
λοιπούς φορείς.
– Τήρηση “ενός λεπτού σιγής”.
– Εθνικός Ύμνος.
Ώρα 17.10 : Επίσημη υποστολή Σημαίας με συμμετοχή
Τμήματος Αποδόσεως τιμών και Στρατιωτικής Μουσικής.

Λειτουργία Σχολής Γονέων στον Παιδικό Σταθμό
της Δημοτικής Ενότητας Φυλής

Μ

ε στόχο την ενημέρωση των γονέων σε
παιδαγωγικά θέματα,
άρχισε στον Παιδικό Σταθμό
της Δημοτικής Ενότητας Φυλής
η λειτουργία Σχολής Γονέων.
Στην πρώτη συνάντηση, που
πραγματοποιήθηκε την
Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου 2014, η
Ψυχολόγος του Παιδικού Σταθμού μίλησε για τους φόβους
του παιδιού γενικά και ειδικότερα για τους φόβους κατά το
διάστημα της προσαρμογής
του στον Παιδικό Σταθμό. Στη συνέχεια ανέπτυξε το θέμα του θανάτου, δηλαδή για τον τρόπο που θα
πρέπει να μιλάνε οι γονείς στα παιδιά, σχετικά με το θάνατο ενός συγγενικού ή φιλικού προσώπου.
Κλείνοντας ανέφερε ότι τα παιδιά δείχνουν ικανοποιημένα με το πρόγραμμα του Παιδικού Σταθμού.
Ακολούθησε ενημέρωση του Προέδρου Βαγγέλη Σταματάκου προς τους γονείς που είχαν την ευκαιρία να απευθύνουν ερωτήσεις.

Επίσκεψη της Περιφερειάρχη
Αττικής Ρ. Δούρου
στο Μουσικό Σχολείο Ιλίου

Α

ντιπροσωπεία της Περιφέρειας Αττικής, με επικεφαλής την Περιφερειάρχη Ρένα Δούρου, που
συνοδευόταν από τον αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών, Χρήστο Καραμάνο και την περιφερειακή σύμβουλο, Αγγέλικα Σαπουνά, επισκέφθηκε εχθές το Μουσικό Σχολείο Ιλίου. Την αντιπροσωπεία της Περιφέρειας
υποδέχθηκε στο σχολείο ο διευθυντής του, Φώτης Μαρκόπουλος.
Η Περιφερειάρχης επισκέφθηκε τις τάξεις και τα εργαστήρια και συνομίλησε με μαθητές και καθηγητές, που
της παρουσίασαν το έργο αλλά και τα προβλήματα του
Μουσικού Σχολείου. Κατόπιν, παρακολούθησε τη γιορτή
που οργάνωσαν οι μαθητές και οι καθηγητές του σχολείου για την επέτειο του Πολυτεχνείου. Η γιορτή περιλάμβανε τη θεατρική παράσταση «Το μεγάλο μας τσίρκο»
καθώς και τραγούδια. Σε φορτισμένο συγκινησιακά
κλίμα, η Περιφερειάρχης τόνισε ότι στο εξής το Σχολείο
δεν θα γνωρίζει το θεσμό της Περιφέρειας, μόνο μέσα
από τη «βάσανο» της μετακίνησης των μαθητών αλλά
μέσα από ένα δίαυλο επικοινωνίας και δημιουργικών
πρωτοβουλιών.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Έναρξη προετοιμασίας της νέας
θεατρικής περιόδου 2014 – 2015

H Θεατρική Σκηνή Eλευσίνας, για 9η συνεχή χρονιά, είναι
έτοιμη να ξεκινήσει την προετοιμασία της νέας της θεατρικής
παραγωγής.
Με συστηματική δουλειά και θεατρική αγωγή, υπηρετώντας το θέατρο και τον πολιτισμό, έχει καταξιωθεί με τη δραστηριότητά της στους κατοίκους της Ελευσίνας και έχει γνωρίσει την αποδοχή των θεατών όπου παρουσίασε τις παραστάσεις της.
Λειτούργησε από το 2007 μέχρι το 2014 με σκηνοθέτη τον
κ. Δημήτρη Θεοδώρου, παρουσιάζοντας τα έργα: “Το Πανηγύρι” του Δημήτρη Κεχαϊδη, “Οι Χωριάτες” του Ρουτζάντε,
“Μαρία Πενταγιώτισσα” του Μποστ. “Δον Καμίλλο” του
Σωτήρη Πατατζή. “Οι Κουραμπιέδες” του Γιώργου Χασάπογλου, “Το Μεγάλο μας Τσίρκο” του Ιάκωβου Καμπανέλλη,
“Μήδεια” του Μποστ, “Ο Καλός Στρατιώτης Σβέικ” του Γιάροσλαβ Χάσεκ.
Έδωσε παραστάσεις στην Ελευσίνα, Νίκαια (3), Χαϊδάρι
(2), Κηφισιά, Μάνδρα, Ρέθυμνο Κρήτης, Μαγούλα (2),
Μέγαρα, Βοιωτία, Άμφισσα, Ασπρόπυργο, Φεστιβάλ Αισχυλείων.
Πληροφορίες για τη συμμετοχή και συνεργασία όσων το
επιθυμούν, στην καινούργια θεατρική περίοδο στο τηλ:
6972297567 .
Ο υπεύθυνος της θεατρικής σκηνής
Δημήτρης Ανδρώνης
Η Πρόεδρος
Μαρία Βασιλείου
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Δωρεάν εξέταση
για AIDS
στις 21 /11
στο Δήμο Φυλής

Ο

Δήμος Φυλής και η
Κοινωνική Υπηρεσία,
συνεχίζοντας τις δράσεις για την προαγωγή και πρόληψη της υγείας και στο πλαίσιο
της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας
για τον HIV, παρέχουν στους
δημότες τη δυνατότητα να ενημερωθούν και να εξεταστούν
δωρεάν για HIV (AIDS).
Η ενημερωτική αυτή δράση θα
πραγματοποιηθεί από την κινητή μονάδα της ΜΚΟ PRAKSIS,
την Παρασκευή 21/11/2014 και
ώρες 18:00-22:00 στην Πλατεία
Ηρώων στα Άνω Λιόσια (πλατεία Δημαρχείου), στο πλαίσιο
της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας
Καταπολέμησης του στίγματος
για τον HIV, από τις 21 έως τις
28 Νοεμβρίου.
Η ενημέρωση και η εξέταση
γίνεται από επιστημονικό προσωπικό, ενώ για την εξέταση
διενεργείται γρήγορο τεστ ανίχνευσης αντισωμάτων του
συγκεκριμένου ιού, ανώδυνα,
ανώνυμα, δωρεάν και εμπιστευτικά.
Η διενέργεια του τεστ υλοποιείται σε ένα προστατευμένο για
τον εξεταζόμενο, περιβάλλον,
όπου εκτός από την καθεαυτή
εξέταση, πραγματοποιείται και
συμβουλευτική πριν και μετά
από αυτό.
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Σύγκρουση συρμού του Προαστιακού με τρένο του ΟΣΕ

Με τρένο του ΟΣΕ συγκρούστηκε μετωπικά, στις 8:15, χθες το
πρωί, αμαξοστοιχία του Προαστιακού, κοντά στο Σταθμό του Ρουφ.
Σύμφωνα με το γραφείο Τύπου του Προαστιακού, η σύγκρουση
έγινε με χαμηλή ταχύτητα και έτσι δεν υπήρξαν τραυματισμοί.
Λόγω της σύγκρουσης έχουν διακοπεί τα δρομολόγια του Προαστιακού προς τον Πειραιά.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο συρμός του Προαστιακού
μετέφερε 20 επιβάτες και εκτελούσε το δρομολόγιο Χαλκίδα - Πειραιάς, ενώ το τρένο του ΟΣΕ εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα Καλαμπάκα.
Στο σημείο της σύγκρουσης βρέθηκε αμέσως κλιμάκιο της
ΤΡΑΙΝΟΣΕ, προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια του ατυχήματος.
ενώ άντρες της Τροχαίας, πήραν καταθέσεις από τους εμπλεκόμενους στο ατύχημα. Υπήρχε ένας ελαφρύς τραυματισμός επιβάτη από το ατύχημα, ο οποίος και προληπτικά μεταφέρθηκε σε Νοσοκομείο. Στο μεταξύ τοποθετήθηκε στις ράγες η αμαξοστοιχία του Προαστιακού και αποσύρθηκε, όπως και αυτή του ΟΣΕ, ενώ αποκαταστάθηκε η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Αθήνα - Πειραιάς, όπως ανακοίνωσε η ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής
το θέμα της πώλησης του ΟΛΠ
Την Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου 2014, θα συζητηθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, το θέμα της πώλησης της
πλειοψηφίας των μετοχών του ΟΛΠ, με εισηγητή τον Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά, Γιώργο Γαβρίλη.
Το Περιφερειακό Συμβούλιο θα συζητήσει το θέμα, το
οποίο σχετίζεται με την Εθνική ασφάλεια, την Εθνική οικονομία, τη νησιωτική Ελλάδα, λόγω της λειτουργίας της
ακτοπλοΐας, τη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη, τη μελλοντική λειτουργία όλων των λιμανιών της Αττικής και μια σειρά

από επιχειρήσεις διαφόρων κλάδων στην ευρύτερη
περιοχή του Πειραιά.
Στη διάρκεια της συζήτησης θα προταθεί η έγκριση ψηφίσματος, «να παραμείνει ο ΟΛΠ στο Δημόσιο, με όλες τις
δραστηριότητες του».
Επίσης, θα προταθεί η λήψη απόφασης, ώστε η Περιφέρεια Αττικής να κάνει παρέμβαση κατά την εκδίκαση στο
Συμβούλιο της Επικρατείας, στις 2 Δεκεμβρίου, υπέρ των
προσφυγών των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζόμενων, του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά και των Επιμελητηρίων της πόλης για να σταματήσει η διαδικασία
πώλησης του ΟΛΠ.

Στις κοινωνικές υπηρεσίες των 13 δήμων οι αιτήσεις
για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα

Σ

τις κοινωνικές υπηρεσίες των 13 δήμων που έχουν επιλεγεί για την πιλοτική εφαρμογή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος μπορούν να υποβάλλουν αίτηση οι
ενδιαφερόμενοι πολίτες, σύμφωνα με τον υφυπουργό Εργασίας Βασίλη Κερκέρογλου. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι των υπηρεσιών έχουν ήδη εκπαιδευτεί και θα μπορούν να
βοηθήσουν τους πολίτες για την υποβολή των δηλώσεών τους. Να σημειωθεί ότι η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων άνοιξε το βράδυ του Σαββάτου, στην ιστοσελίδα www.energoeke.gr, του υπουργείου Εργασίας. Μετά όμως την υποβολή των πρώτων 505 αιτήσεων το
σύστημα «έπεσε». Αν και η βλάβη έχει αποκατασταθεί ωστόσο οι δυσκολίες παραμένουν.
Το «Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα» περιλαμβάνει επίδομα το οποίο ανέρχεται σε 200 ευρώ το μήνα για ένα άτομο και 300 ευρώ
για ζευγάρι. Το ποσό αυξάνεται κατά 100 ευρώ το μήνα για κάθε ενήλικο και 50 ευρώ το μήνα για κάθε ανήλικο τέκνο.
Ο θεσμός θα εφαρμοστεί πιλοτικά σε 13 δήμους της χώρας για το επόμενο εξάμηνο και αναμένεται να ενταχθούν περί τα 20.000
άτομα, ενώ στην πλήρη ανάπτυξή του προγράμματος, θα περιλάβει, σύμφωνα με το σχεδιασμό, περίπου 700.000 άτομα.
Για την πιλοτική εφαρμογή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, έχουν επιλεγεί οι δήμοι Δράμας, Έδεσσας, Γρεβενών, Ιωαννίνων,
Καρδίτσας, Λευκάδας, Μεσολογγίου, Χαλκίδας, Καλλιθέας, (περιφέρεια Αττικής), ο δήμος Μαλεβιζίου (περιφέρεια Κρήτης), ο δήμος
Τρίπολης (περιφέρεια Πελοποννήσου), ο δήμος Σύρου (περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου) και ο δήμος Σάμου (περιφέρεια Βορείου Αιγαίου).

Μεγάλη η συμβολή των κατοίκων στην
εθελοντική αιμοδοσία του Δήμου Αχαρνών
Με επιτυχία διεξήχθη η Εθελοντική
Αιμοδοσία του Δήμου
Αχαρνών,
που
π ραγματοπ οιήθηκε
σε συνεργασία με το
Νοσοκομείο Αμαλία
Φλέμινγκ,
στην
αίθουσα Δημοτικού
Συμβουλίου
του
Δημαρχείου.
Στην
εθελοντική
αιμοδοσία συμμετεί-

χαν συνολικά 50 συμπολίτες μας, καθώς και υπάλληλοι του Δήμου Αχαρνών,
δείχνοντας εμπράκτως την αλληλεγγύη τους για τον συνάνθρωπο.
Στη προσπάθεια αυτή, μεγάλη συμβολή είχαν οι δυο γιατροί και το προσωπικό της Κινητής Μονάδας Αιμοδοσίας του Αμαλία Φλέμινγκ.
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Άσκηση ετοιμότητας για μεγάλο
σεισμό μέχρι τα Χριστούγεννα

Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2014

Επιφυλακτικοί οι ειδικοί, δεν αποκλείουν νέα σεισμική δόνηση

έσα στο επόμενο δίμηνο θα υπάρχει ένα ευρείας κλίμακος
σχέδιο ετοιμότητας, με τη συμμετοχή όλων των σωμάτων
ασφαλείας και των αρμόδιων φορέων, όπως αποφασίστηκε
σε σύσκεψη υπό τον υπουργό Δημόσιας Τάξης, με φόντο τους δίδυμους σεισμούς που ταρακούνησαν Εύβοια και Αττική.
Η ασκηση προορίζεται για την αντιμετώπιση σεισμών
και άλλων καταστροφικών φυσικών φαινομένων και θα
πραγματοποιηθεί τις επόμενες 60 ημέρες. Στην άσκηση
θα συμμετέχουν η πυροσβεστική, η αστυνομία, ο στρατός και όλοι οι συναρμόδιοι φορείς προκειμένου να εξακριβωθεί εάν τα πρωτόκολλα για την αντιμετώπιση των
φαινομένων που έχουν οι υπηρεσίες μπορούν να εφαρμοστούν στην πράξη.

Αυτό αποφασίστηκε σε ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι στο υπουργείο Δημόσιας Τάξης,
υπό την προεδρία του υπουργού Βασίλη Κικίλια.
Η σύσκεψη με όλους τους αρμόδιους φορείς έγινε με
φόντο τους «δίδυμους» σεισμούς που ταρακούνησαν
χθες τη νύχτα την Αττική, την Εύβοια και πολλές ακόμη
περιοχές, αλλά και την πρόσφατη νεροποντή που προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές κυρίως στη Δυτική Αττική.
Ο καθηγητής Παναγιώτης Βαρώτσος, ιδρυτής της ομάδας ΒΑΝ, που έχει ως αρμοδιότητα την πρόβλεψη των
σεισμών, σημείωσε ότι υπήρχαν ενδείξεις για τον χθεσινό σεισμό στον Βόρειο Ευβοϊκό Κόλπο. «Υπήρχαν μηνύματα ότι θα γίνει ο σεισμός από τις 7 Αυγούστου», δήλωσε σχετικά και υποστήριξε ότι από τη χθεσινή δόνηση
δεν επηρεάζεται το ρήγμα της Αταλάντης.

Όπως διευκρίνισε ο καθηγητής, η ομάδα ΒΑΝ σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, δεν ενημερώνει για σεισμούς κάτω των 6 Ρίχτερ. Οι προγνώσεις δημοσιοποι-

ούνται μόνο στην περίπτωση που
πρόκειται για μεγάλο σεισμό, ανέφερε σχετικά.

Από πλευράς του, ο διευθυντής
του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, Άκης
Τσελέντης, μιλώντας επ ίσης στο
Πρωινό ΑΝΤ1, δεν απέκλεισε έναν
νέο μεγαλύτερο σεισμό απ ό την
περιοχή του Ευβοϊκού Κόλπου.
Ο κόσμος πρέπει να προσέχει, σημείωσε, γιατί η
περιοχή που έδωσε τις δύο δονήσεις τα ξημερώματα
είναι μεγάλης σεισμικότητας. Ο κ.Τσελέντης διευκρίνισε
ότι το επίκεντρο του σεισμού δεν προέρχεται από το
ρήγμα της Αταλάντης, είναι πολύ κοντά σ' αυτό όμως,
ενώ εκτίμησε ότι οι σεισμοί που σημειώθηκαν δεν μπορούν να ενεργοποιήσουν το ρήγμα της Αταλάντης.
Δεν αποκλείεται ένας νέος σεισμός μικρότερος των 5
Ρίχτερ στην ίδια περιοχή του Ευβοϊκού χωρίς αυτό να
είναι ανησυχητικό, εκτίμησε την ίδια ώρα ο καθηγητής
Γεωλογίας και πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού
Σχεδιασμού και Προστασίας, Ευθύμιος Λέκκας, σε συνέντευξή του στο ΑΠΕ. «Ένας σεισμός ιδίου μεγέθους είναι
πιθανός, αλλά εκείνο που θεωρώ πιο πιθανό είναι ένας
σεισμός της τάξης των 4,7 ή και 4,8 βαθμών της κλίμακας
Ρίχτερ.
Είναι μάλιστα πολύ θετικό να εκδηλωθούν κι άλλοι
μετασεισμοί ανάλογου μεγέθους ώστε να αποσβεστεί
πλήρως η όλη διαδικασία», υποστήριξε ο κ. Λέκκας.

Ο καθηγητής Γεωλογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών
ανέφερε ότι οι «δίδυμοι» σεισμοί προκλήθηκαν από την
ενεργοποίηση μικρών παρακείμενων ρηγμάτων του ρήγματος της Αταλάντης, τα οποία « δεν έχουν τη δυνατότητα για μεγάλα σεισμικά μεγέθη. Συνεπώς αυτό που αναμένουμε είναι μικρές σεισμικές δονήσεις που μπορεί να
φτάσουν έως 5,2 ή και 5,3 Ρίχτερ. Είναι θετικό ότι αποσβένεται σιγά-σιγά η ενέργεια με τους μετασεισμούς που
εκδηλώνονται».
Ο κ. Λέκκας υποστήριξε ακόμη ότι δεν πρέπει να αναμένεται μεγάλος σεισμός από το ρήγμα της Αταλάντης
στους επόμενους επτά έως εννιά αιώνες. «Το ρήγμα της
Αταλάντης είχε δώσει τον τελευταίο πριν από 110 χρόνια, το 1894. Από εκεί και πέρα δεν έχει προλάβει να
γεμίσει ενέργεια. Γεμίζει ενέργεια κάθε 700, 800 έως και
900 χρόνια, συνεπώς έχουμε πολύ χρόνο μπροστά μας
για να ενεργοποιηθεί το ρήγμα της Αταλάντης», εκτίμησε.

Από 1η Ιανουαρίου του 2015 αυξάνεται η αξία των δικαιωμάτων τους

«Μπόνους» για τους νέους αγρότες με το «καλημέρα» της νέας ΚΑΠ

Α

πό τον πρώτο χρόνο εφαρμογής της
νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής
(ΚΑΠ), δηλαδή από την 1η Ιανουαρίου 2015, οι άμεσες ενισχύσεις των νέων
αγροτών (έως 40 ετών) θα πιάσουν… ταβάνι.
Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Γιώργος Καρασμάνης, ύστερα από σύσκεψη που είχε με τη
διοίκηση της Πανελλήνιας Ένωσης Νέων
Αγροτών (ΠΕΝΑ) αποφασίστηκε ότι οι νέοι
αγρότες θα πάρουν με την έναρξη της νέας
ΚΑΠ το ανώτατο ύψος του δικαιώματος που
προβλέπεται για κάθε κατηγορία - περιφέρεια, δηλαδή περίπου 25 ευρώ ανά στρέμμα
για τους βοσκοτόπους, 43 ευρώ για τις αροτραίες καλλιέργειες και περίπου 50 ευρώ για
τις δενδρώδεις.
Τον τελευταίο μήνα, οι οργανώσεις των
νέων αγροτών εμφανίζονταν ιδιαιτέρως δυσαρεστημένες, διότι θα έφταναν να πάρουν στην
εξαετία (δηλαδή το 2019), μόνο το 60% της
μέσης αξίας της κατηγορίας - περιφέρειας

όπου εντάσσονται με βάση την παραγωγή
τους.

Και αυτό την ίδια στιγμή που το υπουργείο
διατηρεί τα ιστορικά δικαιώματα (εκείνα που
είχαν ενεργοποιηθεί το 2006, ανάλογα με το τι
καλλιεργούσε και τι επιδοτήσεις έπαιρνε ο
παραγωγός το διάστημα 2000 - 2002) αν και

αρχικώς υπήρχε η πρόθεση οι κάτοχοί τους
να τεθούν εκτός της νέας ΚΑΠ, προκειμένου
να δοθεί τέλος στους αγρότες του… καναπέ.
Οι έντονες πιέσεις των μεγαλοαγροτών όμως
οδήγησαν το υπουργείο στην απόφαση να
διατηρήσει τα υψηλά τους δικαιώματα και τις
παχυλές επιδοτήσεις - θα χάνουν μόνο ένα
μικρό ποσοστό κάθε χρόνο.

Ο μέσος όρος των απωλειών δεν θα υπερβεί το 30% στην πενταετία 2015 - 2019.
Το ζητούμενο είναι πλέον πως θα αντιδράσουν στις νέες αλλαγές οι κάτοχοι χαμηλών
δικαιωμάτων, οι οποίοι είναι άνω των 40 ετών
και χρόνια αγρότες, καθώς θα λαμβάνουν
χαμηλότερες επιδοτήσεις ανά στρέμμα για την
ίδια καλλιέργεια από τους νέους αγρότες.
Μάλιστα, κάθε νέος γεωργός που διανύει τα
πέντε πρώτα έτη της δραστηριότητάς του θα
λαμβάνει και ένα έξτρα «μπόνους» ίσο με το
25% της αξίας των δικαιωμάτων του.
Ο αριθμός και η αξία των δικαιωμάτων για τη
νέα ΚΑΠ θα κλειδώσει στις αρχές του 2015.
Η απόφαση αύξησης της αξίας των δικαιωμάτων των νέων αγροτών μέχρι το ανώτατο
ύψος του δικαιώματος της περιφέρειας, όπως
επεσήμανε ο κ. Καρασμάνης αποτελεί τμήμα
της ολοκληρωμένης πολιτικής του υπουργείου που εφαρμόζουμε για τους νέους αγρότες
με στόχο την ηλικιακή ανανέωση της ελληνικής γεωργίας και κτηνοτροφίας.
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Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΠΑΝΩΛΙΑΣΚΟΥ

‘’Απροκάλυπτα η
Απροκάλυπτα η παρέα του
απερχόμενου δημάρχου προπαρέα του
σπάθησε να χειραγωγήσει την
απερχόμενου
ψήφο μας, με στόχο να ελέγξει
δημάρχου
το αποτέλεσμα. Θα λέγαμε ότι
προσπάθησε
να
πρόκειται για πρωτοφανή
ενέργεια, αν δεν τους γνωρίζαχειραγωγήσει την
με τόσο καλά. Αν δεν γνωρίζαψήφο μας, με
με το ποιόν τους και τον τρόπο
στόχο
να ελέγξει
με τον οποίο τόσα χρόνια
το
αποτέλεσμα’’
πορεύονται.
Γι’ αυτό τα αντανακλαστικά
μας αποδείχτηκαν τόσο καλά. Γιατί σε καμία περίπτωση δεν θα
μπορούσαμε να επιτρέψουμε μια τέτοιας έκτασης απάτη σε
βάρος του τόπου. Εξάλλου, τα στοιχεία που κατατέθηκαν δεν
χωρούσαν καμία αμφισβήτηση, καμία παρερμηνεία. Κι έτσι, η
διενέργεια επαναληπτικών εκλογών δεν είναι μια τυπική απόφαση της Δικαιοσύνης: είναι πρώτα απ’ όλα μια νίκη της ίδιας
της δημοκρατίας.
Αλλά και μια ηθική δικαίωση για όλους εμάς που δεν μπορούμε να βλέπουμε το Δήμο μας να βουλιάζει στη λάσπη των
πρακτικών και των μεθοδεύσεων της απερχόμενης δημοτικής
αρχής.
Ο κατήφορος αυτός σταματά εδώ.
Γιατί είναι μονόδρομος να ολοκληρώσουμε τη νίκη.
Να τελειώσουμε οριστικά με αυτούς που θέλουν να κρατήσουν τον τόπο μας δέσμιο του παρελθόντος.
Είναι μονόδρομος να υπερασπιστούμε το παρόν και το
μέλλον του Δήμου μας, το παρόν και το μέλλον των παιδιών μας.
Γιατί είναι ζήτημα τιμής και αξιοπρέπειας, να ανατρέψουμε τα συμφέροντα που εκπροσωπούν ο απερχόμενος
δήμαρχος και η ομάδα του.
Να λυτρώσουμε τον Δήμο από αυτούς που τον έχουν
μετατρέψει σε προσωπική επιχείρηση.
Και να κλείσουμε την πόρτα σε όλους αυτούς που παζαρεύουν την υπερηφάνεια των παιδιών μας για να αγοράσουν
χρόνο παραμονής στην εξουσία.
Απέναντι λοιπόν σε όλους αυτούς που έχουν λερωμένα χέρια,
εμείς κάνουμε καθαρή επιλογή: συμμετέχουμε στις εκλογές και
ψηφίζουμε Δημοτική Συνεργασία.
Τη μόνη παρά‘’Απέναντι λοιπόν σε όλους ταξη που έχει τη
δύναμη και το
αυτούς που έχουν
σχέδιο να υπελερωμένα χέρια, εμείς
ρασπιστεί
τις
κάνουμε καθαρή επιλογή: πόλεις και τα
μας, να
συμμετέχουμε στις εκλογές χωριά
βάλει φραγμό
και ψηφίζουμε
στην κατάπτωση αξιών και
Δημοτική Συνεργασία’’
θεσμών και να
υλοποιήσει έργο
προς όφελος των πολιτών.Τη μόνη επιλογή που εγγυάται ένα
καλύτερο μέλλον για τον τόπο.

Γιατί, αγαπητές φίλες και φίλοι, σε αυτή την εκλογική μάχη η
κατάσταση είναι πολύ ξεκάθαρη.
Δεν υπάρχει χώρος για συνταγές που έχουν ήδη δοκιμαστεί, που έχουν ήδη αποτύχει.
Γιατί σε αυτές τις εκλογές τελειώνουμε και με τις δύο
όψεις του νομίσματος. Και με τις δύο όψεις του αμαρτωλού
παρελθόντος.
Είναι ακόμα νωπές οι μνήμες από την αλαζονεία, από τις κλειστές πόρτες και τις παρασκηνιακές κινήσεις για τη δημιουργία
Καλλικρατικού Δήμου. Ενός Δήμου κομμένου και ραμμένου στα
μέτρα συγκεκριμένων πολιτικών φιλοδοξιών, συγκεκριμένων
δημάρχων. Ακόμα πιο νωπές είναι εξάλλου οι συνέπειες που
βιώνουν οι πολίτες του Δήμου μας, τα τεράστια προβλήματα
που έχει γεννήσει αυτή η συνένωση.
Γι’ αυτό λέμε ότι η κατάσταση είναι πια πολλή καθαρή.
Γιατί οι υπεύθυνοι για τον ξεπεσμό των αξιών στον τόπο μας
έχουν Ονοματεπώνυμο.
Γιατί οι διαδρομές των πελατειακών σχέσεων, η κοροϊδία και
η ρεμούλα είναι η κοινή τους συνισταμένη.
Γιατί από διαφορετικές αφετηρίες έχουν αποδείξει ότι μοιράζονται κοινό στόχο: Να κρατήσουν το Δήμο μας δέσμιο των
προσωπικών τους συμφερόντων.
Και εμείς – εδώ - τώρα, τολμάμε την ανατροπή, τολμάμε και
ξεσκεπάζουμε το ψέμα, τολμάμε και τερματίζουμε την πελατειακή λογική, τολμάμε και δημιουργούμε την ευρεία κοινωνική συμμαχία που θα φέρει στο Δήμο την αλλαγή.
Γιατί δεν έχουμε το δικαίωμα να κρατήσουμε τον Δήμο απομονωμένο, αποκομμένο από τις εξελίξεις.
Γιατί η 30η Νοεμβρίου είναι η μοναδική ευκαιρία να ανακτήσουμε τη χαμένη υπερηφάνεια μας και να βάλουμε τη ΜάνδραΕιδυλλία στην τροχιά της νέας διακυβέρνησης. Είναι η μοναδική ευκαιρία να κάνουμε κι εμείς το βήμα που έγινε στην Περιφέρεια Αττικής και στη Δυτική Αττική.

Η μάχη που έχουμε μπροστά μας είναι μάχη αξιοπρέπειας.
Είναι όμως και ένας αγώνας για την καθημερινότητα των πολιτών και την ποιότητα ζωής. Βουτηγμένη στο ψέμα και τις ανέξοδες υποσχέσεις, η απερχόμενη διοίκηση άφησε τα προβλήματα να γιγαντώνονται, μέρα με τη μέρα.

Διότι εκτός από το ποιόν τους, έχουν αποδείξει ότι είναι ανίκανοι να διαχειριστούν ακόμη και απλά θέματα που προκύπτουν στη ζωή ενός Δήμου.
Γι’ αυτό είναι και τόσο επικίνδυνοι, γι’ αυτό πρέπει να
φύγουν.
Λόγω της ανευθυνότητας της απερχόμενης δημοτικής αρχής
ένα αίτημα ετών για την πόλη μας, το έργο της αποχέτευσης
στη Μάνδρα, κινδυνεύει να μείνει ανολοκλήρωτο.
Το Μαϊο στο πρόγραμμά τους με περίσσιο θράσος παρουσίαζαν τους εαυτούς
τους ως σωτήρες του
‘’Η μάχη που έχουμε
έργου που κινδύνευε
μπροστά
μας είναι μάχη
με απένταξη.
αξιοπρέπειας.
Σήμερα, η εγκληματική ανευθυνότητα
Είναι όμως και
του
απερχόμενου
ένας αγώνας για την
Δημάρχου, θέτει σε
καθημερινότητα
κίνδυνο ολόκληρη τη
των πολιτών
χρηματοδότηση ενώ
ο Δήμος μας θα κληκαι την ποιότητα ζωής’’
θεί να επιστρέψει όλα
τα ποσά που έχουν καταβληθεί από Ευρωπαϊκά κονδύλια.
Την ώρα που στον Ασπρόπυργο και την Ελευσίνα χιλιάδες
σπίτια έχουν πλέον αποχέτευση, ο κ. Δρίκος δέχεται εγκλήσεις
από το Υπουργείο Ανάπτυξης γιατί δεν έχουν ολοκληρωθεί οι
συνδέσεις με τα σπίτια.
Μπορούμε λοιπόν να εμπιστευτούμε, αυτούς που μας
λένε ψέματα και οδηγούν τον Δήμο σε τραγικό αδιέξοδο;
Μπορούμε να εμπιστευτούμε αυτούς που ούτε οι υπηρεσίες του Δήμου δεν εμπιστεύονται;
Οι υπηρεσίες που μόλις ένα μήνα πριν τις εκλογές του Μαϊου,
προειδοποιούσαν με έγγραφό τους ότι ο Δήμος έχει καταρρεύσει οικονομικά;
Και ζητούσαν εναγωνίως από τη Δημοτική Αρχή να σταματήσει την πολιτική των πελατειακών σχέσεων;
Ζητούσαν εναγωνίως να προστατευτεί το ταμείο του Δήμου
από την πελατειακή προεκλογική εκστρατεία του απερχόμενου
δημάρχου, στο «μενού» της οποίας είχαν συμπεριλάβει νέες
δίμηνες προσλήψεις, εκδηλώσεις βιτρίνας και «εξαγορά» κοινωνικής αλληλεγγύης;
Και ενώ ο Δήμος βρίσκεται στο χείλος της οικονομικής καταστροφής

Και ενώ νέα χρέη ύψους 3 εκατ. Ευρώ βαραίνουν το Δήμο, και
η ΕΥΔΑΠ απειλούσε με κατάσχεση παρότι είχε ληφθεί επιχορήγηση ύψους 4,5 εκατ. ευρώ για την εξόφληση παλαιότερων
χρεών από το ΥΠΕΣ,
Αυτοί στο προεκλογικό τους πρόγραμμα έλεγαν το παραμύθι
της οικονομικής εξυγίανσης!!!
Και μάλιστα μας απέκρυπταν την αλήθεια μέχρι και το πέρας
της εκλογικής διαδικασίας του Μαϊου, φανερώνοντάς την όταν
αισθάνθηκαν σίγουροι ότι θα βρίσκονται στο τιμόνι του Δήμου
για τα επόμενα
‘’Η 30η Νοεμβρίου είναι
πέντε
χρόνια.
η μοναδική ευκαιρία να
Όταν νόμιζαν ότι
το ψέμα τους είχε
ανακτήσουμε τη χαμένη
κερδίσει!
υπερηφάνεια μας και να
Ξέχασαν όμως
βάλουμε τη Μάνδραότι το ψέμα έχει
κοντά ποδάρια.
Ειδυλλία στην τροχιά της
Γι αυτό σήμερα,
νέας διακυβέρνησης’’
η αναξιοπιστία
του απερχόμενου
δημάρχου έχει γίνει αντιληπτή και από τους ίδιους τους συνεργάτες του, τους οποίους διαβεβαίωνε ότι δεν θα γίνουν εκλογές!
Αυτός που σήμερα τολμάει και μιλάει για λαϊκή ετυμηγορία!
Τολμάει και μας πιάνει στο στόμα του, ανακαλύπτοντας δήθεν
συμπράξεις!
Λίγη τσίπα κύριε Δρίκο, ακόμα και για τα δικά σας μέτρα το
έχετε παρακάνει!
Αγαπητοί συμπολίτες, αγαπητοί φίλοι,

Στην ίδια μοίρα έχουν καταδικάσει κάθε γειτονιά του ενιαίου
δήμου μας. Στην ίδια μοίρα, στην ανυπαρξία έργων και υποδομών απαραίτητων για τη βελτίωση της καθημερινότητας καταδικάζουν και τις Ερυθρές. Ο Βιολογικός καθαρισμός δεν λειτουργεί, οι κακοτεχνίες στο δίκτυο ύδρευσης παραμένουν, το
δίκτυο ακαθάρτων δεν έχει ολοκληρωθεί και το χωριό παραμένει εκτεθειμένο στον κίνδυνο πλημμύρας.
Ο κ. Δρίκος και οι συνεργάτες του, είναι αυτοί που συνεχίζουν
να εμπαίζουν τους κατοίκους των Βιλίων για το σχέδιο. Είναι
αυτοί που χωρίς ίχνος ντροπής είπαν ψέματα σε ένα ολόκληρο χωριό, ότι δήθεν έλυσαν το πρόβλημα.
Την ίδια στιγμή είχαν οδηγήσει το θέμα του σχεδίου σε απόλυτο αδιέξοδο, απορρίπτοντας το 1,5 εκατ. ευρώ της Περιφέρειας Αττική για την υλοποίηση του έργου. Είπαν ότι θα διαθέσουν 750 χιλιάδες ευρώ, από το ταμείο του Δήμου, το
οποίο σύμφωνα με τις Οικονομικές Υπηρεσίες είναι… άδειο.
Σήμερα 6 μήνες μετά, είναι σίγουρο ότι το έργο δεν μπορεί να
υλοποιηθεί.
Δεν χωρά λοιπόν καμία απολύτως αμφιβολία: ο πολιτικός
χρόνος του κ. Δρίκου και των συνεργατών του στη Διοίκηση
του Δήμου έχει εξαντληθεί, μεταξύ του ψεύδους και της ανυπαρξίας έργων.
Τώρα έχουμε μοναδική ευκαιρία να βάλουμε όλους αυτούς
που μας κορόιδεψαν στο περιθώριο.
Η ΠΑΡΆΤΑΞΗ ΤΗΣ ΚΟΡΟΪΔΙΑΣ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΣΤΙΣ 30
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ.
ΓΚΡΕΜΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ του απερχόμενου δημάρχου.
Με την ψήφο
‘’Η Δημοτική Συνεργασία
μας βάζουμε την
Ε Ν Τ Ι Μ Ο Τ Η ΤΑ
μπορεί να επιτύχει την
στη Διοίκηση του
οικονομική
Δήμου και καταανασυγκρότηση του
δικάζουμε τους
Δήμου, με διαφάνεια
εκπ ροσώπ ους
τ
η
ς
στα οικονομικά,
ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ.
νοικοκύρεμα και
Ψηφίζουμε για
διεκδίκηση κονδυλίων
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
που θα διατεθούν
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
και ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ
στην παραγωγή έργου’’
μέσω
της
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ.
Στέλνουμε τους υπεύθυνους για την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ του τόπου μας , στο ένοχο παρελθόν όπου ανήκουν φύση και θέση
Ψηφίζουμε Δημοτική Συνεργασία για ένα καλύτερο ΜΕΛΛΟΝ
κλείνοντας οριστικά την πόρτα στο ΠΑΡΕΛΘΟΝ.
Η Δημοτική Συνεργασία, είναι η επιλογή που θα ενώσει όλους
τους πολίτες την επόμενη μέρα.
Είναι η παράταξη που μπορεί να επιτύχει την οικονομική ανασυγκρότηση του Δήμου, με διαφάνεια στα οικονομικά, νοικοκύρεμα και διεκδίκηση κονδυλίων που θα διατεθούν στην παραγωγή έργου.
Η Δημοτική Συνεργασία είναι η παράταξη που μπορεί να
εγγυηθεί για τη λύση προβλημάτων που χρονίζουν, με την
πολύτιμη βοήθεια των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής.
Είμαστε εμείς, που θα κάνουμε πράξη την Κοινωνική Αλληλεγγύη μέσω της δημιουργίας Κοινωνικών δομών, που ως
στόχο θα έχουν να ανακουφίσουν τους συμπολίτες μας που
δοκιμάζονται από την οικονομική κρίση και την αδιαφορία της
σημερινής δημοτικής αρχής.
Η Δημοτική Συνεργασία είναι η παράταξη που δεν εξαγοράζει
την εμπιστοσύνη των πολιτών. Είναι η παράταξη που θα
δώσει προσφέρει ίσες ευκαιρίες σε όλους τους πολίτες.
Είμαστε η παράταξη που αποτελούμε φορείς της υπερήφανης, συνειδητής και αξιοπρεπούς στάσης των πολιτών, που
δίνουν τη σωστή απάντηση στο φθαρμένο σύστημα και τους
απανταχού, μικρούς και μεγάλους εκπροσώπους του.

Αγαπητοί φίλοι,
Έτσι όπως τα έκαναν έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας.
Αλλά είμαστε έτοιμοι, μαζί με τους πολίτες, με οδηγό τις ανάγκες τους και όχημα το όραμά μας να ανασυγκροτήσουμε τον
Δήμο, να κάνουμε τη ζωή όλων μας καλύτερη.
Με ακόμη μεγαλύτερη ένταση, με ακόμα μεγαλύτερη θέληση και πάθος, όλοι μαζί και ο καθένας μας ξεχωριστά, αξιοποιούμε κάθε μέρα, κάθε ώρα μέχρι το μεγάλο ραντεβού.
Δίνουμε την ψυχή μας για να υπερασπιστούμε τη Μάνδρα,
τα Βίλλια, τις Ερυθρές, την Οινόη.
Δίνουμε την ψυχή μας για να ξημερώσει μια νέα πενταετία στον Δήμο μας.

Στις 30 Νοεμβρίου συμμετέχουμε στις εξελίξεις, συμμετέχουμε στις εκλογές, συμμετέχουμε στο μέλλον.
Στις 30 Νοεμβρίου κάνουμε την ανατροπή.

Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2014
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ΟΙ ΠΑΙΔΕΣ ΤΗΣ ΕΠΣΔΑ 2-2 ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Η ομάδα Παίδων της ΕΠΣΔΑ σε
φιλικό αγώνα που έδωσε στο γήπεδο Ρουμελιωτης και προετοιμαζόμενη για το μάτς με την ομάδα της Ανατολικής Αττικής αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 με την ομάδα των Αγ.Αναργύρων Ελευσίνας του Αργύρη Τσεβρενίδη.

Τα γκολ της μικτής ΕΠΣΔΑ σημείωσαν οι: θεοφάνης Ζίου, Αντώνης
Σεμερτζάκης .Για την αντίστοιχη των
Αγίων Αναργύρων οι: Γιάννης
Κωσταράς και Χρήστος Αντωνάρας.
ΠΑΙΔΕΣ
ΕΠΣΔΑ(προπονητής
Σωκράτης Τυρλής): Τσίτος, Λογοθέτης Α, Φίλης, Γκέρτσος, Μανάφας,

Σταύρου, Λογοθέτης Φ, Σεμερτζάκης, Τσαλούχος, Πουρσανίδης, Τερζάκης.

Αγωνίστηκαν και οι: Τσακουριδης,
Ηλιόπουλος, Χαραλαμπίδης, Καίσαρης, Φίλης, Παππάς, Ζίου, Τερζάκης, Σκλιάς, Κωσταράς, Γκουσέτης,
Δρομούσης.

ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ(προπονητής
Κώστας Λαζάρου: Μικρός, Ραπάι,
Καλατζάκος, Τζώρας, Κατσουλάκης,
Αντωνάρας Χ, Κωσταράς Ι., Κωσταράς Φ., Τρόκα, Πιτσικάλης, Μύρτα.
Αγωνίστηκαν και οι:
Βλέκος,
Περαματζής, Γεωρνταμιλής, Τσίγκος,
Ζιμπέρι, Τυρλής, Πολίτης, Λουρδής,
Κεραμμυδάς.

ΟΙ ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 3-1 ΤΗ
ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟ
Επιστροφή στις νίκες για την ομάδα Παλαιμάχων του
Ασπροπύργου που επικράτησε για το πρωτάθλημα
(5η αγωνιστική) της αντίστοιχης της Νέας Περάμου με
3-1. Τα τέρματα της ομάδος του Πάρη Λιάκου σημείωσαν οι: Καψάλας 2, Μπαμπάς. Για λογαριασμό της
Νέας Περάμου σκόραρε ο μόνιμος σκόρερ Κώστας Τσιβλέρης. Οι φιλοξενούμενοι αγωνίστηκαν με πολλές
ελλείψεις.
Διαιτήτευσε ο Δημόπουλος. Βοηθοί: Κολμπής, Βιτζέτζος.
ΠΑΛΙΑΜΑΧΟΙ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ: Νάκος, Καμπανάρος, Σαμπάνης, Χατζηδημητρίου, Καλλεργης, Αλμπάνης, Τριανταφυλλίδης, Καψάλας, Μιχελής, Μπαμπάς,
Νταλακώστας, Δέδες, Πέππας.
ΠΑΛΙΑΜΑΧΟΙ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ: Λέπουρας, Μπαμπάνης, Κώνστας, Μπαρκονίκος, Χατζής, Πατσιονίδης,
Γρίβας, Γραμματικός, Μουτσόπουλος, Βαλαβάνης, Τσιβλέρης, Σουγιουλτζής.

ΟΙ ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΥ 3-2 ΤΟΝ
ΠΕΡΑΜΑΙΚΟ
Για την 5η αγωνιστική του πρωταθλήματος παλαιμάχων ο Πανελευσινιακός επικράτησε στο γήπεδο Γιώργος Ρουμελιώτης του Περαμαικού με 3-2 ύστερα απο
ένα συναρπαστικό αγώνα.
Τα τέρματα των σταχυοφόρων σημείωσαν οι: Στεφανίδης, Κρητικός, Τσολάκης.

ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Αγωνίστηκαν οι: Δήμας, Χαραλαμπίδης, Τσατσαρώνης, Τυρλής, Μπακαλούμης, Αθανσίου, Τσολάκης,
Σγουρόπουλος, Λινάρδος Κ, Κρητικός, Στεφανίδης.

ΟΙ ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΔΑΦΝΗΣ
ΕΡΥΘΡΩΝ 1-0 ΣΤΗΝ ΘΗΒΑ

Η ομάδα παλαιμάχων της Δάφνης Ερυθρών επικράτησε στο γήπεδο του Ελαιώνα στην Θήβα της αντίστοι

ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ

ΔΑΦΝΗ ΕΡΥΘΡΩΝ

χης του Πελοπίδα με 1-0. Το τέρμα σημείωσε ο Αλέκος Τζαβάρας 55'. Η ομάδα της Δάφνης είχε και δυο
δοκάρια με τους Δρόση και Χάλιο.
Διακρίθηκαν οι: Μιχ. Μεγαρίτης, Παύλος Αγγέλου,
Σωτ.Σταμούλης και ο σκόρερ Αλέκος Τζαβάρας.
Διαιτητής ήταν ο Γιώργος Μεγαρίτης.

ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΔΑΦΝΗΣ ΕΡΥΘΡΩΝ: Μεγαρίτης, Σταμούλης, Μπουγέτσας, Τζοτζόλης, Κοτσίφης, Μεγαρίτης
Μ, Αγγέλου Π, Χάλιος, Παυλιώτης, Τζαβάρας, Δρόσης.
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Βύζας Μεγάρων:

Αγωνιστική δραστηριότητα
των ακαδημιών

Έντονη αγωνιστική δραστηριότητα για τις ακαδημίες
ποδοσφαίρου του «Α.Γ.Σ. ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ», το Σαββατοκύριακο 15 και 16 Νοεμβρίου 2014.
Στο πλαίσιο του πρωταθλήματος παίδων της ΕΠΣΔΑ,
η ομάδα του Βύζαντα έδειξε μέσα στον αγωνιστικό χώρο
το επίπεδο στο όποιο βρίσκεται νικώντας πολύ άνετα
την ομάδα της Αργώ 4-1.
Επίσης στο πλαίσιο του πρωταθλήματος Νέων της
ΕΠΣΔΑ, η ομάδα του Βύζαντα πέρασε νικηφόρα αφού
επικράτησε εκτός έδρας του Μανδραϊκού με 5-0.

Ο ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΣΚΟΥΝΑΣ
ΣΤΗΝ 2Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ
ΠΙΝΑΚΑ ΤΩΝ ΣΚΟΡΕΡ
Ο
ποδοσφαιριστής
του
Πανελευσινιακού
Νίκος Κουσκουνάς βρίσκεται στην 2η θέση του
πίνακα των σκόρερ
στον 3ο όμιλο της Γ'
Ε θ ν ι κ ή ς
κατηγορίας.Στην δεύτερη βρίσκονταιται οι Σκαφτούρος και Δουκάκης
με δύο τέρματα. Αναλυτικά.

Μπρέσκα Παναργειακός
4
Ετόφ Παναργειακός 3
Ηλιόπουλος Καλαμάτα
3
Σαλαπάτας Καλαμάτα
3
Κουσκουνάς Πανελευσινιακός
3
Καραμαλίκης Ζακυνθιακός 3
Μιχαλάκης Αιολικός 3
Πούτσι Παναργειακός
2
Σκαφτούρος Πανελευσινιακός
2
Δουκάκης Πανελευσινιακός 2
Καλαντζής Καλαμάτα
2
Ζακόφ ΠΑΟ Βάρδας 2
Αρδάμης Παναρκαδικός
2
Ζαγοριανός Αιολικός
2
Μικελάτος Αχαϊκή 2
Στρατάκης Βύζας Μεγάρων
2
Σελμανάι Βύζας Μεγάρων 2
Μελετίδης Δόξα Μανωλάδας
2
Τσούπρος Αστέρας Μαγούλας
2
Φούφουλας Αχαϊκή 2
Σιώκος ΑΟ Λουτράκι
2
Λιβέρης Ζακυνθιακός
2
Αγγελόπουλος Παναργειακός
2
Παπαϊωάννου Παναργειακός
2
Θεοδωρακόπουλος ΠΑΟ Βάρδας 2

Στο πρωτάθλημα AFC Θουκυδίδειο, η ομάδα
παίδων υπέταξε την αντίστοιχη ομάδα του ΑΟ
Ιλίου εκτός έδρας, με σκορ 5-0.
Τέλος στα Μέγαρα αγωνίστηκαν οι υπόλοιπες ομάδες
για το πρωτάθλημα OPEN WEST ATTICA SOCCER
STARS.
Κατηγορία Παίδων: Βύζας -Ν. Πέραμος: 0-0
Κατηγορία Juniors: Βύζας -Ν. Πέραμος: 0-0
Κατηγορία proJuniors : Βύζας – Δύναμη Ασπροπύργου : 2-2

ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΒΟΛΕΪ ΤΟΥ ΕΥΚΛΕΙΔΗ

ΜΙΝΙ

Για τις μικρές του φίλες ο Αθλητικός Σύλλογος Ευκλείδης
Μεγάρων οργάνωσε και ξεκίνησε πριν έναν περίπου
μήνα τμήμα mini Volley για κορίτσια δημοτικού. Υπεύθυνη προπόνήτρια του φυτωρίου ανέλαβε η κα Ξενάκη
Κάσση έμπειρη προπονήτρια η οποία έχει περάσει από

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΣΤΟΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟ ΑΟΚ

Την Τετάρτη 19/11/2014 και ώρα
18:00 στα γραφεία του Συλλόγου
(Ασκληπιού 5) στη Γενική Συνέλευση των μελών με τα εξής θέματα:
Διαδικαστικά
Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα
Γενικής Συνέλευσης
Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
και έγκριση της.
Διοικητικός απολογισμός από 0811-2012 μέχρι 31-10-2014.
Οικονομικός απολογισμός από 19-2012 μέχρι 31-8-2014.
Προϋπολογισμός χρήσεως 20142015.
Εκλογή εφορευτικής επιτροπής.
Αρχαιρεσίες για την εκλογή έντεκα
τακτικών και πέντε αναπληρωματικών μελών Δ.Σ. διετούς θητείας
καθώς και τριών μελών για την Εξελεγκτική Επιτροπή.
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί
την ίδια μέρα στον ίδιο χώρο και
ώρα 20:00.
Για τον Πανελευσινιακό Α.Ο. Καλαθοσφαίρισης
ΕΠΣΔΑ:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΚΥΠΕΛΛΟΥ (3η φάση)

Συνεχίζεται κανονικά την Τετάρτη
19/11/2014 η 3η φάση του κυπέλλου Δυτικής Αττικής.

Κατηγορία Αστεράκια : Βύζας – Δύναμη Ασπροπύργου : 3-0
Στόχος της Διοίκησης η συμμετοχή όλων των αθλητών
σε τουρνουά ποδοσφαίρου, με σκοπό εκτός της διασκέδασης και της άθλησης και της σωστής εκμάθησης του
ποδοσφαίρου, των διαιτητικών κανόνων, τον σεβασμό
των αντιπάλων και την προαγωγή του υγιούς συναγωνισμού.
"μεγάλους" πάγκους ομάδων του γυναικείου βόλεϊ,
όπως ο Ολυμπιακός, ο Ιωνικός Ν. Φιλαδελφείας, ο
ΖΑΟΝ, το Αιγάλεω, η Ηλιούπολη κ.ά. Έχει εργαστεί σε
πρωταθλήματα επιπέδου Α1 και Α2.
Οι προπονήσεις γίνονται στο κλειστό γυμναστήριο δίπλα
από το 8ο δημοτικό σχολείο κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατρο 4-5, ενώ θα γίνουν ενέργειες και για μια ακόμα
προπόνηση κάθε Τετάρτη.
Για πληροφορίες επικοινωνήστε στο τηλ. 6979-157798

Αναλυτικά το προγράμμα έχει ως
εξής: Ολα τα μάτς θα ξεκινήσουν
στις 15:00.
Πανοράματος: Ακράτητος-Ελπίδα
Ασπροπύργου
Γκορυτσάς: Πυρρίχιος-Ατταλος
Νέας Περάμου
Ασπ ροπ ύργου: Ενωση Πανασπροπυργιακού/Δόξας-ΠΑΟΚ Μάνδρας
Νέας Περάμου: Νέα ΠέραμοςΗρακλής Ελευσίνας.

Αγώνες στίβου από τον
ΑΟ Μεγάρων

Ο Αθλητικός Όμιλος Μεγάρων με την
στήριξη του Ν.Π. Δήμου Μεγάρων
"ΗΡΟΔΩΡΟΣ" και υπό την αιγίδα της
ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Δυτ.Αττικής διοργανώνει
αγώνες στίβου Ακαδημιών μεταξύ των
συλλόγων Α.Ο. Μεγάρων - Ποσειδών
Λουτρακίου και Πανελευσινιακός Α.Π.Ο.
Οι αγώνες θα διεξαχθούν στο Δημοτικό Στάδιο Μεγάρων το Σάββατο 22
Νοεμβρίου 2014 Στους αγώνες κάθε
αθλητής μπορεί να αγωνισθεί σε ΜΟΝΟ
ΣΕ ΕΝΑ αγώνισμα.
ΝΗΠΙΑ - Α ́ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΣ
50Μ
Β ́ & Γ ́ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΣ 50Μ ΜΗΚΟΣ
Δ ́& Ε ́ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΣ 60Μ 600Μ (Ε ́Δημ) - ΜΗΚΟΣ - VORTEX
ΣΤ ́ΔΗΜΟΤ & Α ́ΓΥΜΝΑΣ. ΔΡΟΜΟΣ
60Μ - 600Μ - ΜΗΚΟΣ - ΣΦΑΙΡΑ
• Στα άλματα και στις ρίψεις θα γίνουν
τρεις προσπάθειες
• Οι δρόμοι θα γίνουν σε τελικές σειρές
• Στους τρείς πρώτους νικητές θα
δοθούν μετάλλια

• Σε όλα τα παιδιά που θα συμμετέχουν
θα δοθεί αναμνηστικό δίπλωμα
• Ο Ιατρικός έλεγχος των παιδιών είναι
ευθύνη των γονιών

EΥΚΛΕΙΔΗΣ ΜΕΓΑΡΩΝ:
3 ΝΙΚΕΣ, 2 ΗΤΤΕΣ ΚΑΙ ΜΙΑ
ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ
ΤΟΥ Σ/Κ
Πανδαισία ποδοσφαίρου για τους
μικρούς ποδοσφαιριστές της ακαδημίας του Ευκλείδη το Σ/Κ που μας
πέρασε. Η ομάδα μας μετακίνησε 6
τμήματα εκτός έδρας και σχεδόν όλα
τα πήγαν περίφημα.
Η πρώτη νίκη ήρθε το Σάββατο
εκτός έδρας για τους παίδες του
Γιώργου Χατζή οι οποίοι μετά από
εξαιρετική εμφάνιση "διέλυσαν" τη
Δύναμη Ασπροπύργου με 2-6. Αντίθετα το παιδικό τμήμα του Τάσου
Κίτσιου ηττήθηκε με 4-3.
Την Κυριακή στη Σαλαμίνα τα 2
τμήματα 2004-2005 με προπονητές
το Γιώργο Βαρδάλα και τον Γιώργο
Χατζή επ ικράτησαν με 0-2 του
Ποσειδώνα Σαλαμίνας και 0-4 του
Αμπελακιακού αντίστοιχα. Το παιδικό τμήμα του Τάσου Κίτσιου αναδείχθηκε ισόπαλο με 2-2 με το αντίστοιχο του Αμπελακιακού.
Τέλος οι έφηβοι του Γιάννη Σιδέρη
μετά από καλή εμφάνιση έχασαν με
2-1 εκτός έδρας από την Ακαδημία
Καραταΐδη για το Respect Cup.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΚΑΙ
ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
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ΠΡΟΤΑΣΗ Α. ΛΟΒΕΡΔΟΥ

3.000 εκπαιδευτικοί σε άδεια
ανατροφής τέκνων θα καλύψουν
τα κενά με επίδομα 300 ευρώ

Πρόσκληση ενδιαφέροντος προς τους εκπαιδευτικούς,
οι οποίοι τελούν σε άδεια ανατροφής τέκνων, θα απευθύνει το υπουργείο Παιδείας, προκειμένου να καλυφθούν κατά το δυνατόν τα κενά στην πρωτοβάθμια και
τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Όπως δήλωσε ο υπουργός Παιδείας σε συνέντευξη
Τύπου, οι εκπαιδευτικοί σε άδεια ανατροφής τέκνων,
είναι περίπου 3.000. Η πρόταση του υπουργείου είναι οι
εκπαιδευτικοί αυτοί να καλύπτουν εφόσον το επιθυμούν,
κενά που υπάρχουν στα σχολεία αντί ενός επιδόματος
300 ευρώ που θα δίδεται από το υπουργείο Εργασίας.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Οριστικοποιήθηκε η χρηματοδότηση
για το ηλεκτρονικό εισιτήριο
κι άλλα 3 έργα ΣΔΙΤ

Οριστικοποιήθηκε η χρηματοδότηση για 4 νέα έργα ΣΔΙΤ,
3 έργα ευρυζωνικών δικτύων
και το έργο του ηλεκτρονικού
εισιτηρίου
των
αστικών
συγκοινωνιών Αττικής.
Τα τέσσερα αυτά έργα, ύψους 300 εκατ. ευρώ, αναμένεται πλέον να υπογραφούν εντός Δεκεμβρίου 2014
συνεχίζοντας την επιτυχημένη πορεία των έργων ΣΔΙΤ.
Το α΄εξάμηνο 2014 υπογράφηκαν και έχει αρχίσει η
υλοποίηση 3 έργων 130 εκατ. (2 έργα 24 σχολείων και η
τηλεματική αστικών συγκοινωνιών), κατατάσσοντας την
Ελλάδα στην 4η θέση ευρωπαϊκά.
Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ.
Νότης Μηταράκης προέβη στην ακόλουθη δήλωση: «Τα
έργα ΣΔΙΤ κινούνται με γρήγορους ρυθμούς και είναι ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι η αγορά και οι τράπεζες
ανταποκρίνονται προσδίδοντας ουσιαστικό νόημα στην
ανάπτυξη και την υλοποίηση αναπτυξιακών κοινωνικών
έργων με προστιθέμενη αξία για τον πολίτη και την αναπτυξιακή δυναμική της χώρας».

«Οι άρχοντες των δαχτυλιδιών»
συγκεντρώνουν τρόφιμα για τα
ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS

Η FKMB productions σε συνεργασία με το θέατρο Ορφέας
(Πρωην Χατζηχρήστου) σας προσκαλεί την Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2014 να παρευρεθείτε στην παράσταση μας «Οι άρχοντες των δαχτυλιδιών: Οι μικροί αλλάζουν τον κόσμο» ενισχύοντας την προσπάθειά μας να συγκεντρώσουμε τρόφιμα για τα
ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS. Αφήνοντας στο ταμείο του θεάτρου τρόφιμα μακράς διάρκειας όπως όσπρια, δημητριακά, λάδι, μέλι,
αλεύρι, κακάο, κονσέρβες, γάλα εβαπορέ, ζάχαρη, χυμούς κ.α,
εξασφαλίζεται έκπτωση 50% για κάθε εισιτήριο ( από 12
EUR, € --> 6 EUR, € ) την συγκεκριμένη μέρα είτε στην πρωινή παράσταση (11:00 πμ) είτε στην μεσημεριανή (15:00 μ.μ)
Θεωρούμε απαραίτητο και αυτονόητο ότι πρέπει να βοηθάμε
και να στηρίζουμε συλλόγους που φροντίζουν και αγκαλιάζουν
τα παιδιά με κάθε τρόπο. Την χειμερινή σεζόν 2013-2014
μέρος των εσόδων από την παράσταση «Που ΄ν΄το δαχτυλίδι»
δόθηκαν στο
ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΟΥ.
Φέτος γνωρίζουμε ότι ο στόχος μας να συγκεντρώσουμε όσα
περισσότερα τρόφιμα γίνεται για τα ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS θα
επιτευχθεί και πάλι με την αμέριστή βοήθειά σας !!!
Για μας θα είναι ξεχωριστή μέρα καθώς θα φιλοξενήσουμε
τα παιδιά από τα
ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS, για να παρακολουθήσουν την παράστασή μας γεμίζοντας το θέατρο Ορφέας χαμόγελα!!

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
Το ιστορικό θέατρο του Χατζηχρήστου τη χειμερινή σεζόν
2014-2015 φιλοξενεί μια παραμυθένια και σύγχρονη παράσταση γεμάτη περιπέτεια, χιούμορ, φαντασία, ζωντάνια, γρήγορους ρυθμούς και εκπλήξεις. Η FKMB productions πρωτοπορεί ανεβάζοντας για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τη θεατρική διασκευή της τριλογίας του JRR Tolkien. Πρόκειται για μια
φαντασμαγορική παράσταση με σπουδαία μηνύματα για τα
παιδιά σχετικά με την φιλία, την ομαδικότητα, την οικολογία,
την αποδοχή της διαφορετικότητας, την ανιδιοτελή προσφορά
και την σημασία της αυτοθυσίας. Δέκα ταλαντούχοι ηθοποιοί
συνδυάζονται αρμονικά με τα έξυπνα σκηνικά, τα ευρηματικά

Ο υπουργός Παιδείας σημείωσε, ότι αυτήν τη στιγμή
δεν μπορούν να υπολογιστούν με ακρίβεια τα κενά,
καθώς μετά την έναρξη του σχολικού έτους προστέθηκαν νέα.
Υπενθύμισε παράλληλα, ότι από τις 350 αιτήσεις για
συνταξιοδότηση που κατατέθηκαν μετά την 1η Σεπτεμβρίου, έγιναν δεκτές μόνο οι πενήντα. «Οι υπόλοιποι θα
πρέπει να βρίσκονται στις αίθουσες. Διαφορετικά θα
βρεθούν αντιμέτωποι με κυρώσεις», τόνισε.
Κενά θα καλυφθούν επίσης από 86 εκπαιδευτικούς,
των οποίων ανακλήθηκαν οι αποσπάσεις, 1000 εκπαιδευτικούς οι μισθοί των οποίων θα καλυφθούν από τις
άδειες που έχουν πάρει συνάδελφοί τους άνευ αποδοχών, ενώ θα προσληφθούν εκατό μόνιμοι σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Επίσης θα προσληφθούν 800 αναπληρωτές για τα σχολεία ειδικής αγωγής.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΒΟΡΙΔΗ

Νομοσχέδιο «ασπίδα» έρχεται να βάλει
τέλος στο «φακελάκι»

Με σκοπό την πάταξη της διαφθοράς στον χώρο της υγείας, ο υπουργός Υγείας, Μάκης Βορίδης, παρουσία του προκατόχου του, Άδ. Γεωργιάδη, ανακοίνωσε μέτρα η υλοποίηση των οποίων εκτιμά ότι θα μειώσει τα φαινόμενα παραβατικότητας σε αυτό τον χώρο.
Με τη νέα νομοθεσία θα επιβάλλονται και στον χώρο της
Υγείας οι μέγιστες δυνατές ποινές που προβλέπει ο ποινικός
κώδικας για τη διαφθορά.
Στο εξής, όποιος δέχεται ή αξιώνει «φακελάκι» θα βρίσκεται
αντιμέτωπος με το μέγιστο της ποινής που έχει ορίσει ο νομοθέτης για το συγκεκριμένο αδίκημα, ενώ ακόμη και ανώνυμες
καταγγελίες για χρηματισμό γιατρού ή άλλου επαγγελματία
υγείας θα λαμβάνονται σοβαρά υπόψη.
Ο νομικός κ. Κλαμαρής, που ήταν παρών στις ανακοινώσεις, τόνισε ότι στον χώρο της Υγείας η διαφθορά έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, καθώς συνδέεται με την προσωπικότητα του ανθρώπου. Το θύμα είναι άρρωστος και αυτό κάνει
την κατάσταση πιο δύσκολη και περίπλοκη.
Με στόχο να μειωθεί το φαινόμενο της διαφθοράς στα χειρουργεία των δημόσιων νοσοκομείων, όπου και καταγράφεται το μεγαλύτερο πρόβλημα, θα δημιουργηθεί «ανοιχτό»
ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής των ασθενών που χρειάζονται επέμβαση. Το σύστημα αυτό θα είναι προσβάσιμο,
ώστε να μπορεί να διαπιστωθεί αν παρακάμπτεται η λίστα
προτεραιότητας.
κοστούμια και την τεχνολογία, καθώς χρησιμοποιείται projecting. Στη σκηνή δημιουργείται μια πανδαισία εικόνων, μουσικής και χορού. Η παράσταση πλημμυρίζει τις αισθήσεις, τη
φαντασία και την ψυχή των παιδιών με αισιοδοξία, γέλιο και
πολλή αγάπη. Η παράσταση είναι κατάλληλη για παιδιά ηλικίας από 5 έως….105 ετών, για όσους μπορούν ακόμα να
νιώθουν παιδιά, για όσους δεν έχασαν ποτέ την αθωότητά
τους, για όσους δεν σταμάτησαν ποτέ να τολμούν, να ονειρεύονται, να αγαπούν, να χαμογελούν και να αλλάζουν τον κόσμο.

YΠΟΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ
Ο Φέρυ, ένα μικρό αγόρι, αναλαμβάνει να φέρει εις πέρας μια
δύσκολη αποστολή, την καταστροφή ενός δαχτυλιδιού που
κρύβει μέσα του άπλετη κακία και απληστία. Η αγνή του καρδιά του δείχνει το δρόμο και παρέα με πολλούς και διαφορετικούς συντρόφους κατορθώνει να εξαφανίσει το κακό από τον
κόσμο. Ο δρόμος που θα διασχίσει η συντροφιά των μικρών
ηρώων θα είναι σκοτεινός, γεμάτος παγίδες και δύσβατος. Με
δυνατά όπλα όμως τη φιλία, την αγάπη και την πίστη, θα νικήσουν και θα μάθουν τι αξίζει αληθινά στη ζωή.
Παραστάσεις: Σάββατο 15:00, Kυριακή 11:00 &15:00 Καθημερινές πρωινά για σχολεία
Τιμές εισιτηρίων: 6 EUR, € για groups σχολείων/ Ειδικές
τιμές για πολυάριθμα groups
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:
Κείμενο-θεατρική διασκευή: Κλεοπάτρα Εμμανουήλ,
Σκηνοθεσια - σύνθεση μουσικής: Δημήτρης Παναρετάκης
Σκηνικά:Kώστας Ζωγραφόπουλος
Φωτισμοί: Παναγιώτης Μανούσης
Κοστούμια: Ευδοκία Βεροπούλου
Χορογραφίες: Πάνος Αθανασόπουλος
Φωτογραφίες: Γ. Μαρινάκης/ Πηνελόπη Κ.
Mixage: Ανδρέας Ευριπίδου
Παραγωγή: FKMB productions
ΗΘΟΠΟΙΟΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ: Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος, Πέτρος Γρύλλος, Ιωάννα Δαρμή, Κλεοπάτρα Εμμανουήλ, Αλέξανδρος Ζαχαρέας, Θάνος Καψοράχης, Χρήστος
Μπαλτάς, Βάσια Μπάντιου, Ελισάβετ Μπούρα, Φιλίνη Παναγιωτοπούλου, Μαρία Στάβαρη
Περισσότερο υλικό στη σελίδα μας στο FACEBOOK : «Οι
άρχοντες των δαχτυλιδιών – οι μικροί αλλάζουν τον κόσμο

Γιάννης Βρούτσης: «Η κοινωνική ασφάλιση
πατάει γερά στα πόδια της»

Με αφορμή την ανακοίνωση των στοιχείων του συστήματος «Ήλιος»- για τον μήνα Νοέμβριο- που αφορά στις
συντάξεις και τα προνοιακά επιδόματα, ο Υπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Γιάννης
Βρούτσης, προέβη σε δηλώσεις.
Οι δηλώσεις του Υπουργού κάλλιστα θα μπορούσαν να
εκληφθούν και ως μήνυμα προς δυο αποδέκτες. Στο εσωτερικό προς όσους κινδυνολογούν για το ασφαλιστικό
σύστημα και αναφέρονται χωρίς να κατονομάζονται, αλλά
και στο εξωτερικό καθώς έχουν διαρρεύσει πληροφορίες
πως η τρόικα κατά την επικείμενη επίσκεψη της ενδέχεται
να ανοίξει και πάλι το θέμα του ασφαλιστικού.
Ο Υπουργός στις δηλώσεις του τόνισε με έμφαση «Η κοινωνική ασφάλιση στη χώρα μας ,σε πείσμα όλων όσων
διακινούν διαχρονικά σενάρια κατάρρευσης του συστήματος, σήμερα, περισσότερο από ποτέ, πατάει γερά στα
πόδια της», για να συνεχίσει «καθημερινά διαψεύδονται οι
κάθε λογής προφήτες της καταστροφής που είτε λόγω
άγνοιας είτε λόγω σκοπιμοτήτων ενσπείρουν ανησυχίες
και φόβους υπονομεύοντας την κοινωνική συνοχή, την
ασφαλιστική συνείδηση, τη δικαιοσύνη και τη βιωσιμότητα
του».
Ο Υπουργός στη συνέχεια έκανε λόγο για τις οργανωτικές
και διαρθρωτικές αλλαγές που επήλθαν στο σύστημα
υποστηρίζοντας πως συνέβαλαν στην αποκατάσταση
αδικιών και στρεβλώσεων και ενίσχυσαν την εισπρακτική
ικανότητα του συστήματος ώστε να αποκατασταθεί η
ταμειακή ισορροπία.

Εκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού με βροχές
και καταιγίδες

Επιδείνωση παρουσιάζει από τα ξημερώματα ο καιρός
στη βορειοδυτική Ελλάδα με ισχυρές βροχές και καταιγίδες οι οποίες την Τετάρτη (18-11-2014) βαθμιαία θα επεκταθούν στην υπόλοιπη δυτική χώρα, τη Θράκη, το
βόρειο και ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.
Πιο συγκεκριμένα:
1.Την Τετάρτη (19-11-2014) βροχές και καταιγίδες πρόσκαιρα κατά τόπους ισχυρές θα εκδηλωθούν αρχικά στο
βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά βαθμιαία στο
υπόλοιπο Ιόνιο, τη δυτική Πελοπόνησσο και από τις απογευματινες ώρες στη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού
Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.
Σταδιακή βελτίωση του καιρού αναμένεται στη δυτική
χώρα από τις απογευματινές ώρες και από τα βόρεια.
2. Αύριο Πέμπτη (20-11-2014) ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου
και τα Δωδεκάνησα οι οποίες βαθμιαία θα περιοριστούν
στα νότια και θα ασθενήσουν.

Καθησυχάζει το ΚΕΕΛΠΝΟ
για το περιστατικό με Φιλιππινέζο
σε πλοίο που έπλεε ανοιχτά
της Πελοποννήσου.

Δεν πρόκειται για κρούσμα Έμπολα το περιστατικό
ασθένειας σε ελληνόκτητο εμπορικό πλοίο που έπλεε
ανοιχτά της Πελοποννήσου, σύμφωνα με το
ΚΕΕΛΠΝΟ.
Χθές, γιατροί του ΚΕΕΛΠΝΟ και του Εθνικού Κέντρου
Επιχειρήσεων Υγείας επισκέφθηκαν, με πλωτό μέσο,
το πλοίο για να εξετάσουν τον φιλιππινέζο ασθενή.
Όπως προέκυψε από τα αποτελέσματα των εξετάσεων επιβεβαιώθηκε η αρχική εκτίμηση, ότι το περιστατικό δεν εμπίπτει στον ορισμό ύποπτου κρούσματος
για Έμπολα.
Το πλοίο απέπλευσε από την Αθήνα στις 6.30 τα ξημερώματα της Τρίτης, ενώ ο Φιλιππινέζος νοσηλεύεται
σε ιδιωτικό νοσοκομείο.
Το πλοίο, εταιρείας ελληνικών συμφερόντων, ξεκίνησε από τη Γουινέα με κατεύθυνση την Ουκρανία, μεταφέροντας βωξίτη. Το πρωί της Δευτέρας ενώ ήταν
ανοιχτά της Πελοποννήσου ανέφερε ότι φιλιππινέζος
εργαζόμενος παρουσίασε υψηλό πυρετό και αιμορραγικό επεισόδιο.

Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2014
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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

ΠΟΛΥΙΑΤΡΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ-

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ- ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ - LASER ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ
Οδός Αιγάλεω 3 - Ασπρόπυργος

Τηλ: 210 5578138 - 210 5579997 & 210 5571996

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΟ
ΜΗΧΑΝΗΜΑ
Πωλείται ξυλουργικό μηχάνημα
(πλάτη, σβούρα, ξεχοντριστήρας, δίσκος,
τρυπάνι) σε λογική τιμή.
Πληροφορίες στο 210 5548930
ή στο 6972203340

Η KSM Human Resources ΕΛΛΑΣ.
για λογαριασμό μεγάλης εταιρείας πελάτη της στον
χώρο των πετρελαιοειδών,
ζητεί Υπαλλήλους Πρατηρίου Καυσίμων
για τη λειτουργία του ιδιολειτουργούμενου
πρατηρίου καυσίμων στην Μαγούλα
και στην Ν Πέραμο.
Απαραίτητα κάτοικος Μεγάρων, Ελευσίνας,
Ασπροπύργου, Νέας Περάμου,Μάνδρας,Μαγούλας.
Παρακαλούμε για την αποστολή βιογραφικών
στο mail: cv@ksmhr.gr
ή μέσω fax στον αριθμό 2118008866.
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
Μάνδρα Οικισμός ΤΙΤΑΝ Αγ.
Σωτήρα: Ενοικιάζεται μονοκατοικία 100τμ με ηλιακό, θέρμανση, τζάκι, πάρκινγκ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6948 911
222 κα Βασιλείου. (22.9.14)
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)

διαμέρισμα 60 τμ με ηλιακό,,
αυτόνομη θέρμανση, θέση
p a r k i n g .
Τηλ:6937050218(4.11.14)
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΜΑΝΔΡΑ 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)

Πωλείται οικόπεδο
εντός σχεδίου πόλεως Ρουπακίου 400μ². Τιμή 35.000€.
Είκοσι χιλιάδες μετρητά και
1.500€ τον μήνα. Πληροφορίες στο 6977-646768.

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.

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Τελειόφοιτος Μαθηματικού
Αθηνών. Πολυετής πείρα.
Παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα
σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου. Τηλ:
6974549839 (7.10.14)

(5.5.14)

Μαθηματικός Πανεπιστημίου
Πατρών παραδίδει ιδιαίτερα
μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού-Γυμνασίου-Λυκείου και
φοιτητές στην περιοχήΘριασίου.Ειδικές Τιμές σε ολιγομελή
group.Τηλέφωνο:

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

6944132114 (30.1.14)
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
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 .
Τηλέφωνο-Φαξ:
2105575911(έπειτα απο τηλεφωνική συννενόηση)

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

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

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
Κυρια ελληνιδα αναλαμβανει
φυλαξη παιδιων στην περιοχη
της Μανδρας . Τηλεφωνο επικοινωνιας:6908855698
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.

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

Φυλής 8Α Ασπρόπυργος, Τηλέφωνο: 210-5579801

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

ΑΛΦΑ-ΣΙΓΜΑ ΙΚΕ

Εταιρεία μελετών και κατασκευών

Δώστε στη ΔΕΗ δεύτερο ρόλο.
Κατασκευαστικές επεμβάσεις για την
εξοικονόμηση ενέργειας όπως :
Αλλαγή παλαιών κουφωμάτων σε ενερενεργειακά.
Μονώσεις, εξωτερικής τοιχοποιίαςταρατσών.
Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών.
Εγκατάσταση συστήματος αντλίας θερθερμότητας.
Εγκατάσταση συστήματος γεωθερμίας.
8.10.14
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 πρόστιμο
(50%) αντί για την καταβολή του προστίμου μπορεί να χρησιμοποιηθή στις
κατασκευαστικές επεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του αυθαιρέτου.
Σε συνδυασμό των παραπάνω η εξοικονόμηση σε ετήσια βάση μπορεί να
φτάση και να ξεπεράση το 70%.
Για περισσότερες πληροφορίες σας περιμένουμε στο γραφείο μας,
Φυλής 8Α Ασπρόπυργος. Τηλέφωνο 210-5573042 κ. Μαλιά Άννα.

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση των νοικοκυριών που δεν
μπορούν να προσφέρουν ούτε φαϊ στα παιδιά τους
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υξήθηκαν μέσα σε μια πενταετία, 2009 2013, τα ποσοστά των νοικοκυριών της
χώρας που αδυνατούν να προσφέρουν
βασικά αγαθά στα παιδιά τους, σύμφωνα με
έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ που δόθηκε στη δημοσιότητα.
Αν και στην έρευνα η πλειονότητα των νοικοκυριών εξακολουθεί να έχει τη δυνατότητα να προσφέρει στα παιδιά ηλικίας κάτω των 16 ετών καινούργια ρούχα και φαγητό που περιλαμβάνει
νωπά φρούτα και κρέας, παρατηρείται αύξηση των
νοικοκυριών εκείνων που αδυνατούν, για οικονομικούς λόγους, να παρέχουν στα παιδιά τους, σε
καθημερινή βάση, ένα γεύµα µε κρέας, κοτόπουλο
ή ψάρι, καθώς και νωπά φρούτα και λαχανικά.
Μάλιστα, σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται
πλέον και νοικοκυριά που θεωρούνται μη φτωχά.
Σύμφωνα με την έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ για την
υλική στέρηση των παιδιών, σε σύγκριση µε τα
στοιχεία της έρευνας για το 2009, η μεγαλύτερη
αύξηση καταγράφεται στο ποσοστό των νοικοκυριών που δεν µπορούν να καλύψουν τα έξοδα συμμετοχής των παιδιών τους σε σχολικές εκδροµές,
το οποίο ανέρχεται σε 25,4% το 2013 από 7,6%
που ήταν το 2009.
Κατάλληλο χώρο για σχολική µελέτη δεν µπορούν
να προσφέρουν στα παιδιά τους, για οικονομικούς
πάντα λόγους, τα νοικοκυριά σε ποσοστό 18,4%,
ενώ το 2009 το ποσοστό ήταν 11,7%.
Το ποσοστά των νοικοκυριών που δεν µπορούν
να προσφέρουν στα παιδιά τους ένα γεύµα µε
κρέας, κοτόπουλο ή ψάρι σε καθημερινή βάση
ανέρχονται στο 7,4% το 2013 από 4% που ήταν το
2009. Επίσης το ποσοστό εκείνο που δεν έχει τη
δυνατότητα να καταναλώσει νωπά φρούτα και
λαχανικά µία φορά την ηµέρα έφτασε το 4,4% το
2013 από 1,1% που ήταν το 2009.

Αναλυτικότερα, από την έρευνα προκύπτουν τα εξής:
Τα νοικοκυριά µε παιδιά ηλικίας κάτω των 16 ετών,
παρέχουν στα παιδιά τους καινούρια ρούχα σε ποσοστό 98,7%, και δύο ζευγάρια υποδημάτων στο σωστό
μέγεθος σε ποσοστό 99,3%.
Το 1,3% και το 0,7% των νοικοκυριών αντίστοιχα
δηλώνει ότι δεν έχει την οικονοµική δυνατότητα να
παρέχει τα παραπάνω στα παιδιά του.
Τα νοικοκυριά που δηλώνουν ότι δεν έχουν την οικονοµική δυνατότητα να παρέχουν στα παιδιά τους καινούρια ρούχα ή δύο ζευγάρια υποδημάτων στο σωστό
μέγεθος, ανήκουν στον φτωχό πληθυσμό.
Το 90,3% των νοικοκυριών, παρέχει στα παιδιά του
ένα γεύµα µε κρέας, κοτόπουλο ή ψάρι σε καθημερινή

βάση, ενώ το 94,7% των νοικοκυριών παρέχει στα
παιδιά του τη δυνατότητα να καταναλώνουν νωπά
φρούτα και λαχανικά µία φορά την ηµέρα.
Το 1,7% των µη φτωχών νοικοκυριών δηλώνει ότι δεν
έχει την οικονοµική δυνατότητα να παρέχει στα παιδιά
του ένα γεύµα µε κρέας, κοτόπουλο ή ψάρι σε καθημερινή βάση, ενώ το 1,3% δηλώνει ότι για οικονομικούς
λόγους δεν παρέχει στα παιδιά του τη δυνατότητα να
καταναλώνουν νωπά φρούτα και λαχανικά µία φορά
την ηµέρα.
Τα αντίστοιχα ποσοστά για τον φτωχό πληθυσμό είναι
22,3% και 12,6% αντίστοιχα.
Το 20,8% των φτωχών νοικοκυριών, δηλώνει ότι δεν
µπορεί να παρέχει στα παιδιά του εξοπλισµό υπαίθριων δραστηριοτήτων αναψυχής, ενώ το 15,4% δεν
µπορεί να παρέχει στα παιδιά του παιχνίδια εσωτερικού χώρου.
Σε ποσοστό 82,9% τα νοικοκυριά δηλώνουν ότι έχουν
την δυνατότητα να καλύψουν οικονοµικά την τακτική
συμμετοχή των παιδιών σε δραστηριότητες αναψυχής.
Τα φτωχά νοικοκυριά δηλώνουν ότι δεν έχουν αυτή την
οικονοµική δυνατότητα σε ποσοστό 36,3%.
Το 86% περίπου των νοικοκυριών, µπορεί να καλύψει οικονοµικά τη διοργάνωση παιδικών εκδηλώσεων
(γενέθλια, ονοµαστικές εορτές κ.λπ.), ενώ τα ποσοστά
για τον φτωχό και τον µη φτωχό πληθυσμό είναι 66,9%
και 93,4%, αντίστοιχα.
Το 68,7% των φτωχών νοικοκυριών, δηλώνει ότι δεν
µπορεί να καλύψει οικονοµικά την συμμετοχή των παι

διών του σε σχολικές εκδροµές και εκδηλώσεις µε ίδιους οικονοµικούς πόρους, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό
για τα µη φτωχά νοικοκυριά ανέρχεται σε 8,8%.
Σε ποσοστό 9,2% τα νοικοκυριά, δηλώνουν ότι δεν
µπορούν να παρέχουν στα παιδιά τους τη δυνατότητα
να προσκαλούν περιστασιακά, στο σπίτι ή αλλού,
φίλους για ΠΑΙΧΝΊΔΙ και φαγητό, ενώ τα ποσοστά για
τον φτωχό και τον µη φτωχό πληθυσμό είναι 23,7% και
3,7% αντίστοιχα.
Το 18,4% των νοικοκυριών, δεν έχει κατάλληλο χώρο
στην κατοικία για την σχολική µελέτη των παιδιών, ενώ
τα ποσοστά για τον φτωχό και τον µη φτωχό πληθυσμό
είναι 31,6% και 13,1% αντίστοιχα.
Τα νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν κατά κύριο λόγο
αδυναµία να παρέχουν στα παιδιά τους βασικά αγαθά
και υπηρεσίες είναι τα νοικοκυριά που έχουν 4 ή
περισσότερα παιδιά.
Συγκεκριμένα, τα νοικοκυριά µε 3 παιδιά δεν µπορούν να καλύψουν τα έξοδα συμμετοχής των παιδιών
τους σε σχολικές εκδροµές σε ποσοστό 45,1%, ενώ για
τα νοικοκυριά που έχουν 4 ή περισσότερα παιδιά το
ποσοστό ανέρχεται σε 66,5%.
Αντίστοιχα, τη δυνατότητα διοργάνωσης εκδηλώσεων
(γενέθλια, ονοµαστικές εορτές κλπ.), δεν µπορούν να
προσφέρουν στα παιδιά τους τα νοικοκυριά µε 3 παιδιά σε ποσοστό περίπου 16%, ενώ τα νοικοκυριά µε 4
ή περισσότερα παιδιά δηλώνουν ότι δεν µπορούν να
προσφέρουν τη δυνατότητα αυτή στα παιδιά τους σε
ποσοστό 28,6%.

