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Αποστολή Αποστολή 

αντιβιοτικών στααντιβιοτικών στα
Κοινωνικά ΦαρμακείαΚοινωνικά Φαρμακεία

οκτώ Δήμωνοκτώ Δήμων

Στο Δημαρχείο Αχαρνών ο 
Βουλευτής Αλέξης Μητρόπουλος
Με στόχο να 
ενημερωθεί για τα
εργασιακά 
προβλήματα που 
αντιμετωπίζει ο
Δήμος, αλλά και για
τις δυσκολίες των
συνταξιούχων 

Υπεγράφη σύμβαση 400.000€ 
για την αποκατάσταση

του οδικού δικτύου 

Ανάμεσα στον δημο
Αχαρνών με την 

Περιφέρεια Αττικής

«Νιώθω τη ΓΡΙΖΑ σπίτι μου» 
Τόνισε ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος 

Παππούς στην κοπή πίτας του Συλλόγου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Πρόθεσή της να μην αφαιρεθεί καμία άδεια
επαγγελματιών πωλητών Λαϊκών Αγορών

Σελ: 5

Σελ: 3

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ
ΣΤΑ ΚΑΠΗ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ          
Από φοιτητές του 

τμήματος Νοσηλευτικής
του ΤΕΙ Αθήνας 

Διαμαρτυρία δημοτικής
αρχής Μεγάρων 

και αντιπολίτευσης 
στον Υπουργό 

Δημοσίας Τάξης

Κορωνίδα το έγκλημα
εις βάρος ζευγαριού 

με ένα νεκρό την Κυριακή 
το βράδυ.

Σελ: 7 Σελ: 7

Σελ: 8

Τιμή : 0,01€ 

Σελ: 12-13

– Έπαιρνε επίδομα τυφλότητας και οδηγούσε

Ο «τυφλός» βρήκε 
το… φως του 
Μια ακόμη υπόθεση

«μαϊμού» επιδομάτων
στη Δυτική Αττική 

αποκάλυψε 
η αστυνομική έρευνα

Σελ: 3

Σελ: 4

Σελ: 6

Σελ: 3

Υποψήφια Πολιτιστική  
Πρωτεύουσα Ευρώπης 2021
η Ελευσίνα  

Ομόφωνη η απόφαση 
του Δ.Σ. για την 

υποβολή αίτησης και 
διεκδίκησης του τίτλουΣελ: 3 Σελ: 2

Σελ: 2
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ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ
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Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου

 Γρηγορίου 4,  19300 Ασπρόπυργος
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τις απόψεις της εφημερίδας

Ελευσίνα

ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
ΔΑΡΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Βενιζέλου 
Ελευθερίου 79,

2105544246

Ασπρόπυργος
Χατζή Μαρία Ι.

Θεμιστοκλέους 49, 
Τηλέφωνο:
2105575331

Φυλή - Άνω Λιόσια 
Μοσχογιάννη Σπυρι-

δούλα Σ. 
Δημαρχείου 15,

2102475470

Αχαρνές
Μυστακίδου Δήμητρα
Λεωφόρος Θρακομα-
κεδόνων 22, 2466608

Ώρες Εφημερίας
08:00-08:00 
(Επόμενης)

Λουτσίδου Αριάδνη
Πάρνηθος 95, 

Τηλέφωνο:
2102445975

Μάνδρα
ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ

Βασιλείου Ισιδώρα.
Στρατηγού Ρόκκα

Νικολάου 67,
2105555236

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2015

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
13, 17, 21, 25, 29.13, 17, 21, 25, 29.

 ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

ΚΑΙΡΟΣ: Συννεφιά 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 
Από 08 έως 15
βαθμούς Κελσίου  

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ευθύμιος, Ευθύμης, Θύμιος, Θέμης,

Ευθυμία, Ευθυμούλα,Θύρσος, Θύρσης,
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Ο «τυφλός» βρήκε το…φως του 
– Έπαιρνε επίδομα τυφλότητας και οδηγούσε

Μια ακόμη υπόθεση «μαϊμού» επιδομάτων 
στη Δυτική Αττική αποκάλυψε η αστυνομική έρευνα

Μια ακόμη απίστευτη υπόθεση «μαϊ-
μού» επιδομάτων έφερε στο φως η
αστυνομική έρευνα.

Συγκεκριμένα, το περασμένο Σάββατο η
Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας συνέλα-
βε, σε περιοχή της Αττικής, έναν 78χρονο
Ελληνας, ο οποίος κατηγορείται για απάτη
κατ’ εξακολούθηση, καθώς λάμβανε παράνο-
μα επίδομα τυφλότητας από Δήμο της Δυτι-
κής Αττικής.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης της
υπόθεσης προέκυψε ότι ο 78χρονος συντα-
ξιούχος λάμβανε, κατά το χρονικό διάστημα
από το 2005 μέχρι σήμερα, μηνιαίο επίδομα
τυφλότητας, περίπου 320 ευρώ, από τη
Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας Δήμου της

Δυτικής Αττικής, η οποία ανανεώθηκε το 2010, εφ’ όρου ζωής.
Επίσης, από την εμπεριστατωμένη έρευνα της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, με τη συνδρομή της Γενικής

Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών, διαπιστώθηκε ότι ο 78χρονος είχε ανανεώσει την άδεια ικανότητας οδή-
γησης κατά τα έτη 2006, 2009 και 2012.

Προχθές το πρωί, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας τον εντόπισαν να οδηγεί το αυτοκίνητο της
συζύγου του και τον συνέλαβαν.

Όπως προέκυψε το συνολικό ποσό που πιστώθηκε στο λογαριασμού του δικαιούχου έως και τον Δεκέμβριο 2014,
ανέρχεται στις 36.234 ευρώ.

Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών
Αθηνών, ο οποίος παρέπεμψε την υπόθεση για κύρια Ανάκριση.

Υποψήφια Πολιτιστική  
Πρωτεύουσα Ευρώπης 2021

η Ελευσίνα  
Ομόφωνη η απόφαση του Δ.Σ. για την υποβολή

αίτησης και διεκδίκησης του τίτλου 

Το Δημοτικό
Συμβούλιο του
Δήμου Ελευσί-

νας την Τρίτη 13 / 1 /
2015 ψήφισε ομόφω-
να την υποβολή αίτη-
σης υποψηφιότητας
της Ελευσίνας για
Πολιτιστική Πρωτεύ-
ουσα της Ευρώπης το
2021, μετά από πρό-
ταση της κ. Μαρίας
Βασιλείου προέδρου
του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτι-
σμού – Αθλητισμού -
Κοινωνικής Πολιτικής –Προ-
σχολικής Απασχόλησης και
του κ. Γαβριήλ Καμπάνη
Προέδρου της Κοινωνικής
Επιχείρησης Δήμου Ελευσί-
νας.

Με βάση τόσο την εξέ-
χουσα πολιτιστική κληρονο-
μιά της όσο και τη σημαντική
σύγχρονη πολιτιστική της
ανάπτυξη η Ελευσίνα μπο-
ρεί να διεκδικήσει με αξιώ-
σεις τον τίτλο της Π.Π. και

πρέπει να το κάνει αξιοποιώντας αυτή τη μοναδική
ευκαιρία. 

Η διαδικασία προετοιμασίας αλλά και η διοργάνωση
του ίδιου του θεσμού εφόσον καταφέρει να διακριθεί
στο διαγωνισμό, θα αποτελέσουν δυναμικό μοχλό ανά-
πτυξης για την πόλη μας , μοναδική ευκαιρία να ανα-
πτύξει τις υποδομές της, τον τουρισμό, οικονομική δρα-
στηριότητα που διαφοροποιείται από την βιομηχανία
και φυσικά εξέχουσα πολιτιστική δραστηριότητα. 

Βασικός στόχος  είναι να ενταχθεί η Ελευσίνα στο
χάρτη των δημιουργικών πόλεων της Ευρώπης γιατί
έχει τις δυνατότητες να ανταποκριθεί σε μια τέτοια πρό-
κληση.

Βασικός στόχος
είναι να ενταχθεί 

η Ελευσίνα στο
χάρτη των 

δημιουργικών
πόλεων της Ευρώ-
πης γιατί έχει τις
δυνατότητες να
ανταποκριθεί 
σε μια τέτοια
πρόκληση.
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Πέντε χρόνια αναμονής
για 3.000 επιτυχόντες του

ΑΣΕΠ, που διεκδικούν την 
τοποθέτησή τους στους ΟΤΑ

Εδώ και πέντε χρόνια βρίσκονται σε αναμονή για
διορισμού 3.000 επιτυχόντες του ΑΣΕΠ, διεκδι-
κώντας την τοποθέτησή τους στους ΟΤΑ.

Οι αδιόριστοι, ζητούν άρση της απαγόρευσης των
προσλήψεων εργαζομένων Υποχρεωτικής και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης (ΥΕ και ΔΕ) στους ΟΤΑ και προ-
σλήψεις μονίμου προσωπικού, έτσι ώστε να αποκατα-
σταθεί η αδικία για τους 3.000 επιτυχόντες του ΑΣΕΠ.

Ο Δημήτρης Χαρίτου, πρόεδρος του Συλλόγου Αδιόρι-
στων του ΑΣΕΠ, μιλώντας εκ μέρους 3.000 επιτυχό-
ντων του διαγωνισμού, κατηγορίας ΥΕ και ΔΕ και 600-
700 επιτυχόντων κατηγορίας ΤΕ και ΠΕ, διεκδικεί την
τοποθέτηση των αδιόριστων στους ΟΤΑ. Επισημαίνει
επίσης, ότι ακόμα και σε περίπτωση που κρίνονται
πλεονάζοντες από έναν δήμο, μπορούν να κάνουν
χρήση της Ενδοαυτοδιοικητικής Κινητικότητας και να
μεταφερθούν σε άλλο δήμο με διαπιστωμένα κενά.

Η αναμονή διορισμού των επιτυχόντων των διαγωνι-
σμών του ΑΣΕΠ, έχει ξεπεράσει τα 5 χρόνια. Στους
δήμους σήμερα καταγράφεται πολύ μεγάλη συρρίκνω-
ση του μεγέθους του προσωπικού και διαπιστώνονται
τρομερά κενά σε υπηρεσίες. 

Σύμφωνα με στοιχεία που καταγράφονταν σε μελέτη
του Κοινωνικού Πολυκέντρου της ΑΔΕΔΥ για την Τοπι-
κή Αυτοδιοίκηση, μέσα στην τριετία 2011 -2013 το προ-
σωπικό των δήμων μειώθηκε κατά 10.768 άτομα, αριθ-
μός που αντιστοιχεί σε ποσοστιαία μείωση εργαζομέ-
νων ύψους 12%.

Πάντως, μέχρι τώρα, η κυβέρνηση είχε επιλέξει να
επουλώσει την «αιμορραγία» των δήμων σε προσωπι-
κό, με προγράμματα ανακύκλωσης της ανεργίας και
προσλήψεις με πεντάμηνες συμβάσεις. Ακόμη και οι
χιλιάδες «ωφελούμενοι» των συγκεκριμένων προγραμ-
μάτων έχουν μπει στην αναμονή, καθώς το υπουργείο
Εργασίας πάγωσε την υλοποίηση του προγράμματος
χωρίς να εμπίπτει στις απαγορεύσεις του εκλογικού
νόμου.

Διαμαρτυρία δημοτικής αρχής Μεγάρων
και αντιπολίτευσης  στον Υπουργό 

Δημοσίας Τάξης
Κορωνίδα το έγκλημα εις βάρος ζευγαριού 

με ένα νεκρό την Κυριακή το βράδυ.
Σοκαρισμένη η τοπική κοινωνία

Η εγκληματικότητα έχει 
ξεπεράσει κάθε όριο

Με κορωνίδα το προχθεσινό
έγκλημα εις βάρος μιας οικο-
γένειας στα Μέγαρα και

συγκεκριμένα την «εισβολή» σε κατοι-
κία με σκοπό την κλοπή, η οποία
άφησε πίσω της έναν νεκρό, ο Δήμαρ-
χος κ. Σταμούλης κάλεσε τους Επικε-
φαλής όλων των Συνδυασμών, ζητώ-
ντας τους να συνδράμουν στο μείζον
αυτό ζήτημα. 

Πρότεινε –και η πρότασή του έγινε
αποδεκτή- όλοι μαζί να συνεννοηθούν και να παραστα-
θούν στο γραφείο του Υπουργού Προστασίας του Πολί-
τη, στον οποίον θα μεταβούν, ώστε να διαμαρτυρηθούν
για την υποβάθμιση και αποξένωση του Δήμου .

Οι πολίτες έχουν απολέσει το αίσθημα ασφάλειας
 και διακατέχονται από φόβο και  θυμό.

Είναι πια ξεκάθαρο πως δεν υπάρχει άλλη υπομονή.
Οι πολίτες έχουν απολέσει το αίσθημα ασφάλειας και
διακατέχονται από φόβο, αλλά και πολύ θυμό. Είναι
απαράδεκτο σήμερα να είμαστε ένας Δήμος σχεδόν
απροστάτευτος στις ορέξεις των παρανόμων. Τα αστυ-
νομικά τμήματα δεν έχουν τις αναγκαίες δυνάμεις για να
ανταπεξέλθουν επαρκώς στις ανάγκες φύλαξης του
τόπο μας.

Είναι η πρώτη φορά που όλες οι πολιτικές δυνάμεις,
ομονοούν, ενώνονται, για να διεκδικήσουν το αναφαίρε-
το δικαίωμα της διαβίωσης των πολιτών με ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΚΑΙ ΗΡΕΜΙΑ. Ο κ. Μαρινάκης, ο κ. Μπερδελής, ο κ.
Μιχάλαρος και ο κ. Χοροζάνης κατέδειξαν πως στα
σοβαρά θέματα, ο τόπος είναι υπεράνω πάντων.

Αυτό είναι το μήνυμα που όλοι ενωμένοι εκπέ-
μπουν προς κάθε κατεύθυνση: Επιβάλλεται να προ-
στατευθούν οι πολίτες από κάθε λογής εγκληματι-
κές ενέργειες. Φτάνει πια.

Υπέστη πιθανότατα καρδιακό επεισόδιο, όταν έξι
άντρες μπήκαν στο σπίτι του για να ληστέψουν

Νεκρός είναι ένας 59χρονος άντρας στα Μέγαρα,
καθώς, σύμφωνα με τις πληροφορίες, υπέστη καρ-
διακό επεισόδιο κατά τη διάρκεια εισβολής
ληστών στο σπίτι του!

Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 9 το βράδυ
της Κυριακής και έχει καταγραφεί από τις κάμερες
ασφαλείας του σπιτιού.

Ο άτυχος άνδρας και η σύζυγός του δέχτηκαν
επίθεση εντός της οικίας τους από έξι άγνωστους
που εισέβαλλαν στο σπίτι με σκοπό να τους ληστέ-
ψουν.

Οι έξι άγνωστοι, που είχαν καλυμμένα τα πρόσω-
πά τους με κουκούλες, σύμφωνα με τη μαρτυρία
της συζύγου, επιτέθηκαν τόσο στην ίδια όσο και
στον άτυχο 59χρονο ο οποίος αντιμετώπιζε πρό-
βλημα με την καρδιά του.

Άμεσα κατέφθασε στο σπίτι ιατρική βοήθεια
καθώς και άνδρες της Αστυνομίας αλλά δυστυχώς
παρά τις προσπάθειες του γιατρού ο άντρας δεν τα
κατάφερε.

Ιατροδικαστής και ειδικές ομάδες της Αστυνομίας
ερευνούν τα ακριβή αίτια του θανάτου, ενώ οι δρά-
στες διέφυγαν χωρίς να έχει γίνει γνωστό εάν
άρπαξαν κάτι από το σπίτι.

Υπεγράφη σύμβαση 400.000€
για την αποκατάσταση 

του οδικού δικτύου 
Ανάμεσα στον δημο Αχαρνών με την Περιφέρεια Αττικής

Υπεγράφη από τον Δήμαρχο Αχαρνών Γιάννη Κασσαβό η προγραμματική
σύμβαση ανάμεσα με την Περιφέρεια Αττικής για την συντήρηση ή ανακα-
τασκευή τμημάτων κύριων οδικών αξόνων του Δήμου Αχαρνών, ύψους

400.000€. 
Η νέα σύμβαση που υπογράφηκε με στόχο την καλυτέρευση του ιδιαίτερα επιβα-

ρυμένου οδικού δικτύου των Αχαρνών θεωρείται η μεγαλύτερη των τελευταίων
μηνών. Άμεσα θα ξεκινήσουν οι εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης κεντρι-
κών οδών της πόλης όπως οι οδοί Αριστοτέλους, Μπόσδας, Σαλαμίνος κ.ά. 
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ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΜΟΥΖΑΚΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΜΟΥΖΑΚΑΣ
MSc. MSc. Πανεπιστημίου ΑθηνώνΠανεπιστημίου Αθηνών

•ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
•ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

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

ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ •ΕΡΓΑΤΙΚΑ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
ΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΤΕΣ ΤΙΜΕΣ

Φυλής 3, 3ος όροφος  (έναντι Ταχυδρομείου) - Ασπρόπυργος
Τηλ./fax:  210 5577912 email: mouznikol@hotmail.com

22.5.14

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

- Θεραπεία τενοντίτιδων 
με αυτόλογους βιολογικούς 

παράγοντες PRP

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

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

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

Γεώργιος ΓιουρμετάκηςΓεώργιος Γιουρμετάκης
Ορθοπεδικός - ΧειρούργοςΟρθοπεδικός - Χειρούργος

12.12.14

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ - ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΦΥΛΗΣ

Κάλεσμα κατοίκων 

Ο Σύλλογος Πανοράματος
Δήμου Φυλής
προσκαλεί τους κατοίκους
που έχουν εκρεμμοτητες 
και προβλήματα
με πολεοδομικά άλυτα θέματα που αφορούν
οικόπεδα η κατοικίες , πράξεις εφαρμογής
κ.λπ . να τα καταθέσουν στα γραφεία του συλ-
λόγου μας ως προς την βοήθεια στην τακτο-
ποιηση τους . Πλ. Ανοίξεως 1 Πανόραμα ,
καθε Τετάρτη 18:00 - 21:00 μ.μ. τηλ επικοινω-
νιας 6983631127

Μετά
τις
15

Ιανουαρίου
2015,  ξεκί-
νησε στους
δήμους
όλης της
χώρας η
διαδικασία
για την
καταβολή
των προνοι-
ακών επιδο-
μάτων   του
διμήνου
Νοεμβρίου-
Δεκεμβρίου 2014.

Τα κονδύλια για τα προνοιακά επιδόματα των
μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2014 έχουν
εγκριθεί με απόφαση του υπουργείου Εσωτερι-
κών και  οι δήμοι σταδιακά ετοίμασαν και εξέδω-
σαν σχετικές ανακοινώσεις για την ενημέρωση

του κοινού ως
προς την 

καταβολή των
προνοιακών
επιδομάτων.

«Η καταβολή
των επιδομά-
των δεν θα
γίνει  από
όλους τους
δήμους  ταυτό-
χρονα», είχε
επισημάνει σε
δηλώσεις του
ανέφερε ο κ.
Κεγκέρογλου.

Σύμφωνα με
ανακοίνωση του ΟΓΑ, η προθεσμία για την υπο-
βολή αίτησης Α21 για το έτος 2014 έληγε στις
15η Ιανουαρίου 2015, οι δε δικαιούχοι των οικο-
γενειακών επιδομάτων που δεν έχουν υποβάλει
αίτηση Α21, καθίστανται μη δικαιούχοιος για το
έτος αυτό.

ΑΡΧΙΣΕ Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ
ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ 

ΣΕ ΠΟΛΛΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 
Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων
Δημοτικού Σχολείου Μαλακάσας
Μαλακάσα, 15 Ιανουαρίου 2015

Αξιότιμοι γονείς,
ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων σε συνέχεια της

προσπάθειας για τη Σχολή Γονέων στο Σχολείο μας,
προχωρά στη δεύτερη συνάντηση με τους εθελοντές
ψυχολόγους-συμβούλους οικογένειας της ΜΚΟ
«ΔΙΕΞΟΔΟΣ» την Τρίτη 20/1/2015 και ώρα 18.00 στο
Δημοτικό Σχολείο Μαλακάσας

Στα πλαίσια του γενικότερου θέματος «Το παιδί και ο
κόσμος του», συνεχίζουμε με τη βία και τον εκφοβισμό
στο σχολείο. Το θέμα αυτό ζητήθηκε από τους γονείς
και θα έχει τίτλο: «Ελάτε να σπάσουμε τις αλυσίδες της
δυστυχίας». Η συμμετοχή είναι ανοιχτή όχι μόνο για
τους γονείς και κηδεμόνες των παιδιών του Σχολείου
μας, αλλά και σε όλους τους γονείς και κηδεμόνες της
ευρύτερης περιοχής που έχουν ενδιαφέρον στη θεμα-
τολογία και θέλουν να συμμετάσχουν στη συζήτηση
που θα γίνει.

Το θέμα της τρίτης συνάντησης θα έχει τον τίτλο «Το
κέρδος των καλών πρακτικών» και θα αναφέρεται στα
ηθικά, συναισθηματικά και οικονομικά ΕΣΟΔΑ που
μπορεί να έχει κάθε οικογένεια όταν εφαρμόζει κάποι-
ες καλές και σύγχρονες πρακτικές στην καθημερινότη-
τά της.

Η ΔΙΕΞΟΔΟΣ είναι Μ.Κ.Ο. αποτροπής του εκφοβι-
σμού (Ενδοσχολική – Οικογενειακή – Διαδικτυακή
Βία), που λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες της κοινωνίας
κυρίως των νέων. Περισσότερες πληροφορίες μπορεί-
τε να βρείτε στην ιστοσελίδα: www.diexodos.org

Με εκτίμηση,
Το Δ.Σ. του Συλλόγου.
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ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΤΑ ΚΑΠΗ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ   

Από φοιτητές του τμήματος 
Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Αθήνας    
Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του τμήματος Νοσηλευτικής του ΤΕΙ

Αθήνας συνεχίζοντας την πρακτική τους άσκηση στα Κ.Α.Π.Η.
Ελευσίνας-Μαγούλας θα πραγματοποιήσουν ιατρικές ομιλίες και
στα τρία παραρτήματα.Το πρόγραμμα έχει ως εξής:

Τρίτη 20/1/15 στις 10:30πμ στο Β' παράρτημα
Ομιλία με θέμα την ΑΝΟΙΑ 
θα παρουσιάσουν οι: Καραμουσαλή Αγγελική, Κατσαρή Σόνια

Δευτέρα 26/1/15 στις 9:00πμ στο Α' παράρτημα
Ομιλία με θέμα την ΑΝΟΙΑ 
θα παρουσιάσουν οι:  Καρπουζης Αναστάσιος 
Ερεβμπεναζιέ Μπλέσσινγκ , Θεοδωροπούλου Σάια-Τρισεύγη

Τρίτη 27/1/15
στις 10:00 στο
Κ.Α.Π.Η Μαγού-
λας 

Ομιλία με θέμα
την ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ 

θα παρουσιά-
σουν οι: Δρόσου
Φωτεινή 

Ευσταθίου
Μαρία, Κώτσου
Παναγιώτα , Δρα-
κοπούλου Αγγελική

Καλιαμούτου Ευθυμία , Θεοδωρίτση Αναστασία
Υπεύθυνες πρακτικής άσκησης 
Ζωγοπούλου-Μπότση Μαρία
Επισκέπτρια Υγείας Κ.Α.Π.Η. Ελευσίνας: Μαντούδη Αλεξάνδρα
Καθηγήτρια ΤΕΙ Αθήνας

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΚΠΠΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙA

ΣΤΗΝ ΑΥΡΙΑΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΜΕΓΑΡΕΩΝ 

Η  Έγκριση σχεδίου στρατηγικού σχεδιασμού 
δήμου Μεγαρέων για την περίοδο 2015 – 2019.

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Μεγά-
ρων την Τετάρτη 21/1, έχοντας στην ημε-
ρήσια ατζέντα εγκρίσεις ρυθμίσεων για

ληξιπρόθεσμα ,  συγκρότηση επιτροπών και
παράτασης του υποέργου 1: “Ανέγερση Γηροκο-
μείου θέση Κ.Φ. 557 του δήμου Μεγαρέων”

Θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.      Έγκριση σχεδίου στρατηγικού σχεδια-

σμού δήμου Μεγαρέων για την περίοδο 2015 –
2019.

2.       Ορισμός ελεγκτών για τη διενέργεια τακτι-
κού διαχειριστικού ελέγχου της ΔΗΚΕΔΗΜΕ για
το έτος 2014.

3.       Περί έγκρισης καταβολής αποζημίωσης
και περί καθορισμού του ύψους  αυτής του Προ-
έδρου της ΔΗΚΕΔΗΜΕ.

4.       Περί έγκρισης ρύθμισης ληξιπρόθεσμων
οφειλών διαφόρων οφειλετών.

5.       Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και
οριστικής παραλαβής του έργου “Κατασκευή
ξύλινου πατώματος (παρκέ) στο κλειστό γυμνα-
στήριο Ν. Περάμου”. 

6.       Περί έγκρισης 1ης παράτασης του υπο-
έργου 1: “Ανέγερση Γηροκομείου θέση Κ.Φ. 557
του δήμου Μεγαρέων” της Πράξης με κωδικό
ΟΠΣ “380324”.

7.       Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παρα-
λαβής του έργου: “Συμπληρωματικές εργασίες
τοποθέτησης σωλήνων υδροσυλλογής στην οδό
Ομήρου και λοιπές εργασίες”.

8.       Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παρα-
λαβής του έργου “Καθαίρεση αόπλου και οπλι-
σμένου σκυροδέματος στις οδούς Πανταζοπού-
λου & Ομήρου”. 

9.       Εφαρμογή της ΚΥΑ 5494/04, ΦΕΚ
204/Β/4-2-04 για την περιοχή Αλεποχωρίου του
δήμου Μεγαρέων (περιοχή Ζ.Ο.Ε.). 
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ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΤΙΝΟΥ 
ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

‘’Ο ΣΤΟΧΟΣ ΗΤΑΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΕΝΑΣ. ΘΕΛΟΥΜΕ ΜΙΑ 
ΕΛΛΑΔΑ ΑΥΤΑΡΚΗ ΜΕ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ.
ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ ΜΕ ΠΙΣΤΗ, ΘΕΛΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ! 

Η ΨΗΦΟΣ ΣΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΗ. ΜΗΝ ΤΗ ΣΠΑΤΑΛΗΣΕΙΣ‘’

«Απευθυνόμαστε στο λαό, στους εργαζόμε-
νους, στον κόσμο εκείνο που λέει ότι δεν πάει
άλλο αυτή η κατάσταση. Τον καλούμε να απορ-
ρίψει και αυτούς που μας έφεραν σε αυτή την
κατάσταση, και όσους τον καλούν να βαδίσει
στον ίδιο δρόμο, στο δρόμο της ΕΕ και των
μονοπωλίων».

Τα παραπάνω τόνισε μεταξύ άλλων το μέλος
της ΚΕ του ΚΚΕ και υποψήφιος βουλευτής
Αττικής Γιάννης Γκιόκας, σε συγκέντρωση
εργαζομένων στο Θριάσιο Νοσοκομείο.

Το στέλεχος του ΚΚΕ στάθηκε ιδιαίτερα σε
αυτό που όλα τα κόμματα ονομάζουν «επόμε-
νη μέρα». 

Αναλύοντας την κατάσταση που θα έχει να
αντιμετωπίσει ο λαός μετεκλογικά, σημείωσε
χαρακτηριστικά ότι δε χρειάζονται νέοι νόμοι
από την οποιαδήποτε κυβέρνηση για να χει-
ροτερέψει η ζωή μας, καθώς υπάρχει ένα ολό-
κληρο αντιλαϊκό οπλοστάσιο, διαμορφωμένο
σε μια σειρά από τομείς, στην Υγεία, στην Παι-
δεία, στην Ασφάλιση κ.α., που είναι υπεραρκε

τό για να επιδεινώσει τη ζωή μας. Ανέφερε
πολλά σχετικά παραδείγματα με πιο χαρακτη-
ριστικό την αντιασφαλιστική νομοθεσία. 

Υπογράμμισε ότι υπάρχει νόμος που επιβάλ-
λει ότι οι όποιες παροχές των Ταμείων θα εξαρ-
τώνται από τη βιωσιμότητά τους, επομένως
δεν χρειάζεται κανένας νέος νόμος για μείωση
συντάξεων και νέα επίθεση στα εισοδήματα.
«Ούτε η ΝΔ, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ μιλούν για κατάρ-
γηση των αντιασφαλιστικών νόμων», σημείω-
σε.

‘’Το ΚΚΕ μόνη εγγύηση για πάλη 
ενάντια στο αντιλαϊκό οπλοστάσιο’’
Σε συγκέντρωση εργαζομένων στο Θριάσιο Νοσοκομείο μίλησε το μέλος 
της ΚΕ του ΚΚΕ και υποψήφιος βουλευτής Αττικής Γιάννης Γκιόκας

Στο Δημαρχείο Αχαρνών ο Βουλευτής 
Αλέξης Μητρόπουλος
Με στόχο να ενημερωθεί για τα εργασιακά προβλήματα που 
αντιμετωπίζει ο Δήμος, αλλά και για τις δυσκολίες των συνταξιούχων 

Επίσκεψη από τον Βουλευτή
του ΣΥΡΙΖΑ, Καθηγητή Πανε-
πιστημίου και Νομικό δέχτη-

κε ο Δήμαρχος Αχαρνών Γιάννης
Κασσαβός στο Δημαρχιακό Μέγαρο.
Ο κ. Μητρόπουλος επισκέφτηκε τον
Δήμαρχο του μεγαλύτερου Δήμου της
Περιφέρειας μας με στόχο να ενημε-
ρωθεί για τα εργασιακά προβλήματα
που αντιμετωπίζει ο Δήμος Αχαρνών. 

Ο Δήμαρχος επεσήμανε πως ανά-
μεσα στους 150.000 κατοίκους των
Αχαρνών χιλιάδες είναι οι συνταξιού-
χοι που βρίσκονται σε πολύ δύσκολη
κατάσταση ενώ έδωσε έμφαση στα
προβλήματα που προκύπτουν από
την στιγμή που ένας εργαζόμενος
καταθέσει όλα τα απαραίτητα έγγρα-
φα για να συνταξιοδοτηθεί. «Η γρα-
φειοκρατία ταλαιπωρεί για χρόνια

χιλιάδες συμπολίτες μας που αναμένουν την συνταξιοδότηση τους δίχως να έχουν κανένα οικονομικό πόρο
διαβίωσης. Κάτι που θα έπρεπε να γίνεται με συνοπτικές και διάφανες διαδικασίες δίχως να ταλαιπωρούνται
οι πολίτες. Ευελπιστούμε αυτός ο γόρδιος δεσμός να λυθεί άμεσα» τόνισε ο κ. Κασσαβός. 

Ο κ. Μητρόπουλος διδάσκει Εργατικό και Συνδικαλιστικό Δίκαιο στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημό-
σιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Υπήρξε Νομικός Σύμβουλος πολλών Συνδικαλιστικών Οργανώ-
σεων και χειρίσθηκε, μαζί με τους συνεργάτες του, τα πιο σημαντικά ζητήματα που απασχόλησαν, κατά και-
ρούς, τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους της πατρίδας μας. Όλα όσα του ανέφερε ο Δήμαρχος τα γνώ-
ριζε γι’ αυτό και δεσμεύτηκε πως θα βρίσκεται στο πλευρό του Δήμου. 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Πρόθεσή της να μην αφαιρεθεί 
καμία άδεια επαγγελματιών 
πωλητών Λαϊκών Αγορών

ΗΠεριφέρεια Αττικής αναφορικά με τις διαδικα-
σίες που είναι σε εξέλιξη και αφορούν την
ανανέωση των αδειών των επαγγελματιών

πωλητών Λαϊκών Αγορών, διευκρινίζει ότι:
Από την αρχή της σχετικής διαδικασίας, έχει ήδη

δώσει οδηγία στην αρμόδια Διεύθυνση Λαϊκών Αγο-
ρών, να παραλαμβάνει όλες ανεξαιρέτως τις αιτήσεις
ανανέωσης των αδειών.

Έχει κάνει σαφείς τις προθέσεις της για να μην
αφαιρεθεί καμία άδεια που θα οφειλόταν στις μνημο-
νιακές επιλογές της σημερινής Κυβέρνησης.

Με την ευκαιρία, θυμίζει την ομόφωνη απόφαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου (υπ’ αριθμ. 419/10-12-
2014) σύμφωνα με την οποία «η υποχρέωση προ-
σκόμισης φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότη-
τας δεν θα πρέπει να συνιστά αρνητική προϋπόθεση
για την άσκηση της δραστηριότητας των εμπόρων
των Λ.Α.»

Αυτή την απόφαση δεσμεύεται να την προωθήσει
και στη νέα Κυβέρνηση που θα προκύψει από τις
εκλογές της ερχόμενης Κυριακής, έτσι ώστε να δοθεί
οριστική νομοθετική ρύθμιση για τα θύματα της μνη-
μονιακής πολιτικής.

«Νιώθω τη ΓΡΙΖΑ σπίτι μου» 
Τόνισε ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς 

στην πίτα του Συλλόγου

Στη ΓΡΙΖΑ νιώθω σαν στο σπίτι
μου, δήλωσε ο Δήμαρχος Χρή-
στος Παππούς, χαιρετίζοντας την

εκδήλωση για την κοπή της πίτας του
Συλλόγου, που πραγματοποιήθηκε το
βράδυ του Σαββάτου, 17 Ιανουαρίου. 

Με την ιδιότητα του πρώην Αντιπροέ-
δρου, ο Χρήστος Παππούς προέτρεψε το
νεοεκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο της
ΓΡΙΖΑΣ να προχωρήσει μπροστά και δια-
βεβαίωσε ότι ο Δήμος θα βρεθεί συμπαρα-
στάτης. 

Κλείνοντας, έκανε ιδιαίτερη μνεία σε δύο
αρβανίτες ΣΥΡΙΖΑΙΟΥΣ, δηλαδή στον Αντι-

περιφερειάρχη Γιάννη Βασιλείου και στον υποψή-
φιο Βουλευτή και πρώην Διευθυντή του ΚΑΤ Γιάν-
νη Δέδε. «Με τον πρώτο έχουμε άριστη συνεργα-
σία στην Περιφέρεια κι ο δεύτερος έχει βοηθήσει
πολλούς δημότες των Άνω Λιοσίων, από τη θέση
του γιατρού στο νοσοκομείο», διευκρίνισε ο
Δήμαρχος Φυλής, ο οποίος δεν παρέλειψε να
αναφέρει ότι η κομματική τοποθέτηση του ιδίου
στη ΝΔ δεν του επιτρέπει να παραγνωρίζει τη
αλήθεια. 

Τέλος, ο Δήμαρχος δεν παρέλειψε να καλωσορί-
σει έναν ακόμα αρβανίτη ΣΥΡΙΖΑΙΟ: Τον επικεφα-
λής της παράταξης του ΣΥΡΙΖΑ στο Μενίδι, Οδυσ-
σέα Καμπόλη, με τον οποίο διατηρεί προσωπική
φιλία. 

ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ ΤΟΥ
ΘΑΝΑΣΗ ΜΠΟΥΡΑ ΣΤΟΥΣ

ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΧΑΡΝΕΣ

Το πρόγραμμα των προε-
κλογικών δράσεων του
υποψήφιου βουλευτή της
Νέας Δημοκρατίας Θανάση
Μπούρα τις επόμενες ημέ-
ρες περιλαμβάνει επισκέ-
ψεις στους δήμους της Δυτι-
κής Αττικής και τι;ς  Αχαρ-
νές ως ακολούθως: 

20-1-2015  ΩΡΑ 18:00  -
Αχαρνές

Πολιτικό Γραφείο , Φιλα-
δελφείας 46

20-1-2015 ΩΡΑ  19:30 Ελευσίνα
Πολιτιστικό Κέντρο, Κίμωνος 11 και  Παγκάλου
21-1-2015 ΩΡΑ 18:00 Βίλια
Ξενοδοχείο VERORI
21-1-2015  ΩΡΑ 20:00 Μέγαρα
Κέντρο PUZZLE, Βαρέα Μεγάρων
22-1-2015 ΩΡΑ 19:30 Ερυθρές
- Καφενεία 

Kαλύτερη απορροή 
των νερών της βροχής

Με την ολοκλήρωση νέων
φρεατίων επί της οδού Διογένους

στην Ελευσίνα. 

Ολοκλήρωση νέων φρεατίων επί της
οδού Διογένους. Θυμίζουμε ότι η οδός
αυτή είχε πληγεί από τις πρόσφατες
έντονες βροχοπτώσεις καθώς επίσης και
την υπόσχεση της δημοτικής αρχής
προς τους κατοίκους για τη δημιουργία
νέων φρεατίων για την καλύτερη απορ-
ροή των νερών της βροχής.
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Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΕΞΟΔΟΥ ΕΙΔΑΝ 695 ΕΠΙΟΡΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟ 2014

Συνολικά 695 δημόσιοι υπάλληλοι απολύθηκαν από το Δημόσιο το 2014 για ποινικούς και πειθαρχικούς λόγους. Από αυτούς οι 133 απολύθηκαν το
τελευταίο τετράμηνο του έτους (Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος). Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθ-
μισης, τα τρία προηγούμενα έτη είχαν απομακρυνθεί για τους ίδιους λόγους συνολικά 428 υπάλληλοι και συγκεκριμένα 77 το 2011, 133 το 2012 και

218 το 213. 
Τους τελευταίους 18 μήνες, από τον Ιούλιο 2013 έως το Δεκέμβριο 2014), οδηγήθηκαν εκτός Δημοσίου, μέσα από τις προβλεπόμενες διαδικασίες, συνο-

λικά 828 υπάλληλοι. 
Το αντίστοιχο διάστημα, από τις αρχές του 2012 έως και τον Ιούνιο του 2013, απολύθηκαν για τους ίδιους λόγους μόλις 160 υπάλληλοι. «Όταν υπάρχει

βούληση και σχέδιο δράσης μπορούμε να πετύχουμε σημαντικές νίκες κατά της διαφθοράς και της κακοδιοίκησης», δήλωσε ο υπουργός Διοικητικής Μεταρ-
ρύθμισης Κυριάκος Μητσοτάκης.   

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Οργάνωση Μελών του ΣΥΡΙΖΑ
Φυλής σας καλεί την Τρίτη

20-1-2015 & ώρα 19:00, 
στα ΕΓΚΑΙΝΙΑ των γραφείων 

(Παν. Γρηγορούσης 36) στο Ζεφύρι.
Θα παραβρεθούν και θα χαιρετίσουν

υποψήφιοι βουλευτές της
Περιφέρειας Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ.

Η Οργάνωση Μελών του ΣΥΡΙΖΑ Φυλής

Με καθυστέρηση 3 ετών δόθηκαν 
τα χρήματα στις υποτρόφους 

του Κληροδοτήματος Ροδίας Στριφτού 

Μετά από τρία χρόνια
γ ρ α φ ε ι ο κ ρ α τ ι κ ή ς
ταλαιπωρίας οι υπό-

τροφοι του Κληροδοτήματος
Ροδίας Στριφτού του Ακαδη-
μαϊκού Έτους 2010-2011 έλα-
βαν την πολυπόθητες επιτα-
γές ύψους 10.800€! 

Οι Παπαδοπούλου Ευαγγε-
λία του Κωνσταντίνου (Ιατρική
Αθηνών), Πουρνά Παγώνα του
Αθανασίου (Ιατρική Αθηνών),
Βούλκου Μαρία του Σταύρου
(Παιδαγωγικά Καποδιστρια-
κό), Παπαδάκη Ηλέκτρα του
Δημητρίου (Αρχιτέκτων Μηχα-
νικός ΕΜΠ), Λώλα Κωνσταντί-
να του Γεωργίου (Αρχιτέκτων
Μηχανικών ΕΜΠ) και Χορμοβί-
τη Αγγελική του Ιωάννη (Διαι-
τολόγια ΤΕΙ Λάρισας) εισέπρα-
ξαν μετά από 3 χρόνια σπου-

δών (2011-2012-2013) το συνολικό ποσό των 10.800€ που αντιστοιχεί σε 400€/μήνα σπουδών. 
Ο Δήμαρχος Αχαρνών Γιάννης Κασσαβός σε μία σεμνή τελετή έδωσε τις επιταγές στις υποτρόφους τονίζοντας

πως αισθάνεται υπερήφανος που οι Αχαρνές συνεχίζουν να γεννούν επιστήμονες πολύτιμους για την ανάπτυξη
της πόλης μας, ενώ ευχήθηκε στο μέλλον να συνεργαστεί με τις υποτρόφους και μέσα από τον Δήμο. 

Χίλιες συσκευασίες αντιβιοτι-
κών σε 8 δήμους-μέλη του,

απέστειλε την περασμένη Παρα-
σκευή 16 Ιανουαρίου, ο Αναπτυξια-
κός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας
(Α.Σ.Δ.Α.), στο πλαίσιο λειτουργίας
του Δικτύου Άμεσης Κοινωνικής
Παρέμβασης, με την υποστήριξη
και τη δωρεά της  Οργάνωσης  »Φαρμακοποιοί του
Κόσμου».

Τα αντιβιοτικά θα διατεθούν δωρεάν από τις Δομές
Κοινωνικής Μέριμνας των Δήμων (κοινωνικά φαρμα-
κεία), σε ανασφάλιστους ή ασφαλισμένους από την

Πρόνοια πολίτες, που έχουν προβλή-
ματα υγείας και δεν έχουν πρόσβαση
στο σύστημα ιατροφαρμακευτικής περί-
θαλψης.

Ο Πρόεδρος του Αναπτυξιακού Συνδέ-
σμου Δυτικής Αθήνας και Δήμαρχος
Περιστερίου Ανδρέας Παχατουρίδης, σε
δήλωσή του, αφού ευχαρίστησε την

οργάνωση «Φαρμακοποιοί του Κόσμου», τόνισε  ότι
«Μέσα από τις Κοινωνικές Δομές των Δήμων – μελών
μας, με αμεσότητα, ανθρωπιά και υπευθυνότητα θα
σταθούμε όλοι μαζί  στα προβλήματα της κοινωνίας
μας».

ΑΣΔΑ: Αποστολή αντιβιοτικών ΑΣΔΑ: Αποστολή αντιβιοτικών 
σε Κοινωνικά Φαρμακεία 8 Δήμωνσε Κοινωνικά Φαρμακεία 8 Δήμων
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Άνοιγμα Τσίπρα στη μεσαία τάξη 
με στόχο την αυτοδυναμία

Τη διασφάλιση του προβαδίσματος, αλλά και της δυναμι-
κής της τελευταίας εβδομάδας θέτει ως πρώτο πλέον
στόχο ο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς εκτιμά ότι πλέον δύο με τρεις

βασικές παράμετροι θα κρίνουν και το τελικό εκλογικό αποτέλε-
σμα.

Η κρισιμότερη μεταβολή που διασφαλίζει το προβάδισμα του
ΣΥΡΙΖΑ -εκτός από την υψηλή συσπείρωση- σύμφωνα με την Κουμουνδούρου είναι να συνε-
χιστεί η απευθείας ροή πρώην ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας με ρυθμούς οι οποίοι δεν
θα αναπληρώνονται από τη μετατόπιση ψηφοφόρων του κόμματος της αξιωματικής αντιπολί-
τευσης προς το κυβερνών κόμμα.

Ηδη και από τις  αναφορές του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ -μιλώντας στην Καρδίτσα αλλά και
στον Βόλο απευθύνθηκε στους ψηφοφόρους που ψήφισαν τη ΝΔ το 2012- φαίνεται η στρατη-
γική της Κουμουνδούρου, η οποία συμπληρώνεται τόσο και με τα «ανοίγματα» προς τη λεγό-
μενη μεσαία τάξη όσο και με διλήμματα για τον στόχο της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας.Το
δεύτερο μέτωπο με τη Νέα Δημοκρατία είναι η «μάχη του μεσαίου χώρου», με σημείο αναφο-
ράς τον ΕΝΦΙΑ και τη φορολόγηση. Η φράση του κ. Τσίπρα ότι «ο κ. Σαμαράς και η τρόικα δεν
άφησαν τίποτα για να εξολοθρεύσει ο ΣΥΡΙΖΑ στη μεσαία τάξη» είναι και μία άμεση απάντηση
στη ρητορική που ασκεί τις τελευταίες ώρες το κυβερνών κόμμα.

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΝΔ
ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΥΘΕΙΑ

Βασικός στόχος 
οι αναποφάσιστοι

Οι δύο κεντρικές προεκλογικές
συγκεντρώσεις στη Θεσσαλονί-
κη την Τετάρτη και στην Αθήνα

την Παρασκευή, οι δημόσιες παρεμβάσεις
-μέσω συνεντεύξεων- του πρωθυπουρ-
γού, αλλά και το τρίτο μέρος της διαφημι-
στικής καμπάνιας, είναι οι κινήσεις που θα
«σφραγίσουν» την προεκλογική εκστρα-
τεία της ΝΔ σε αυτή την τελευταία εβδομά-
δα πριν ανοίξουν οι κάλπες για τις εκλογές
της Κυριακής.

Πέραν της κεντρικής ομιλίας του πρωθυ-
πουργού την Παρασκευή στην Αθήνα, ο
Αντ. Σαμαράς θα πραγματοποιήσει τις
επόμενες ημέρες επισκέψεις-αστραπή σε
δήμους της Β' Αθήνας

Η στόχευση του κ. Σαμαρά δεν είναι άλλη
από τον διεμβολισμό των αναποφάσι-
στων, σημαντικό μέρος των οποίων προ-
έρχεται από τη ΝΔ.

Στελέχη του Μεγάρου Μαξίμου εκτιμούν
ότι μέσα στις επόμενες πέντε ημέρες θα
παιχθούν όλα και πως η διαφορά που 

εμφανίζει σήμερα στις δημοσκοπήσεις ο
ΣΥΡΙΖΑ είναι αναστρέψιμη. 

Στο «παιχνίδι» μπήκε από το Σαββατο-
κύριακο και η «γκρίζα διαφήμιση», η ανά-
δειξη δηλαδή άστοχων δηλώσεων στελε-
χών του κόμματος της αξιωματικής αντι-
πολίτευσης, οι οποίες -όπως πιστεύουν οι
επιτελείς της ΝΔ- μπορούν να παίξουν
αποφασιστικό ρόλο στην προσπάθεια για
την προσέλκυση των αναποφάσιστων.

Το «βάρος» της προεκλογικής καμπά-
νιας της ΝΔ και την τελευταία εβδομάδα θα
δοθεί στο λεκανοπέδιο, καθώς τα αποτε-
λέσματα σε αυτό αποτελούν και το «κλει-
δί» της εκλογικής αναμέτρησης. Πέραν της
κεντρικής ομιλίας του πρωθυπουργού την
Παρασκευή, ο κ. Σαμαράς θα πραγματο-
ποιήσει τις επόμενες ημέρες επισκέψεις-
αστραπή σε δήμους της Β' Αθηνών, αλλά
και του υπολοίπου Αττικής.

Ε. Βενιζέλος: 
Δεν είμαστε 
«μπαστακωμένοι» 
σε καμία κυβέρνηση
«Δίνουμε έναν πολυμέτωπο αγώνα και

από αυτόν ξεχωρίζει η σοβαρότητα, η
ευθύτητα, η υπευθυνότητα και το κόστος
που έχει σηκώσει το ΠΑΣΟΚ» είπε ο πρό-
εδρος του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελος Βενιζέλος,
μιλώντας για τον στόχο της τρίτης θέσης,
της τρίτης εντολής, και σημείωσε ότι προ-
σπαθεί να παίξει έναν ρόλο ψύχραιμο και
συναινετικό στο όνομα του εθνικού συμφέ-
ροντος.

Σε μια ερώτηση -που παραπέμπει στο
σχετικό προεκλογικό σποτ του ΠΑΣΟΚ-,
για το εάν θα ήταν «συγκυβερνήτης» αν
κυβερνάει το «αεροπλάνο» ο κ. Τσίπρας, ο
κ. Βενιζέλος τόνισε ότι «εμένα δεν με νοιά-

ζει να είμαι συγκυβερνήτης, μπορώ να
είμαι στον πύργο ελέγχου, μπορώ να είμαι
στην υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας, ως
ΠΑΣΟΚ πάντα, μπορώ να είμαι στις υπη-
ρεσίες εδάφους, μπορεί να έχουμε συμμε-
τοχή στο σχέδιο πτήσης».

«Δεν είμαστε» είπε «μπαστακωμένοι σε
καμία κυβέρνηση, δεν ψάχνουμε κυβερνη-
τικό ρόλο, προσπαθούμε να βοηθήσουμε
να ολοκληρωθεί μια προσπάθεια για την
οποία έχουμε φτύσει αίμα και δεν θέλουμε
να την αφήσουμε να χαθεί με ερασιτεχνι-
σμούς, ανευθυνότητες, επιπολαιότητες και
αντιφάσεις».

Για το αν μπορεί να αποκλείσει το γεγο-
νός να είναι στο «κόκπιτ» ή υπουργός,
ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι δεν μπορεί να
είναι συνεχώς υπουργός εκείνος προσω-
πικά ούτε αντιπρόεδρος, «αλλά αν κάποια
στιγμή πρέπει να βοηθήσουν στελέχη του
ΠΑΣΟΚ ή τεχνοκράτες που έχουν εμπειρία
και έχουν σχέση μαζί μας θα το κάναμε».
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Καταβάλλεται σε 11.000 δικαιούχους 
το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα

Ουφυπουργός Εργασίας κ. Βασίλης
Κεγκέρογλου ανακοίνωσε ότι θα κατα-
βληθεί,  στους τραπεζικούς λογαρια-

σμούς  των 11.000 δικαιούχων, το ελάχιστο
εγγυημένο εισόδημα. 

Περίπου 11.000 αιτήσεις έχουν ήδη εγκριθεί
μετά την διασταύρωση των στοιχείων από τις
αρμόδιες υπηρεσίες. Οι δικαιούχοι μπορούν να
δουν την κατάσταση της αίτησης τους στην ιστο-
σελίδα energo-eke.gr. Το Ελάχιστο Εγγυημένο
Κοινωνικό Εισόδημα περιλαμβάνει επίδομα το
οποίο ανέρχεται σε 200 ευρώ το μήνα για ένα
άτομο και 300 ευρώ για ζευγάρι. Το ποσό αυξάνε-
ται κατά 100 ευρώ το μήνα για κάθε ενήλικο και 50
ευρώ το μήνα για κάθε ανήλικο τέκνο. 

Περιλαμβάνει επίσης κοινωνικές υπηρεσίες,
όπως η παροχή βιβλιαρίου ανασφάλιστου, το επί-
δομα θέρμανσης, το κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ,
πρόσβαση σε κοινωνικό παντοπωλείο καθώς
επίσης και προγράμματα κατάρτισης και επανα-
κατάρτισης με τελικό στόχο την επανένταξη στην
εργασία. 

Ακόμη, στους ωφελούμενους παρέχεται πλέγμα
κοινωνικών υπηρεσιών, όπως είναι το επίδομα
θέρμανσης, το κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ,
βιβλιάριο ανασφάλιστου, προγράμματα κοινωνι-
κού παντοπωλείου, όπως και δράσεις ένταξης και
επανένταξης στην εργασία. 

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 περιλά-
βει, σύμφωνα με το σχεδιασμό, περίπου 700.000
άτομα. 

Για την πιλοτική εφαρμογή του ελάχιστου εγγυη-
μένου εισοδήματος, έχουν επιλεγεί οι δήμοι Δρά-
μας, Έδεσσας, Γρεβενών, Ιωαννίνων, Καρδίτσας,
Λευκάδας, Μεσολογγίου, Χαλκίδας, Καλλιθέας,
(περιφέρεια Αττικής), ο δήμος Μαλεβιζίου (περι-
φέρεια Κρήτης), ο δήμος Τρίπολης (περιφέρεια
Πελοποννήσου), ο δήμος Σύρου (περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου) και ο δήμος Σάμου.

ΓΑΜΟΣ
Ο Δαμιανόπουλος Θεόδωρος του Ευσταθίου και της

Σοφίας, το γένος Δαμιανοπούλου, γεννηθείς στο
Κρασνοντάρ Ρωσίας, κάτοικος Αχαρνών, 

και η Μπαμπαέβσκαγια Λιουντμίλα του Ανατόλι και της
Ειρήνης το γένος Αθανασιάδη, γεννηθείσα στο 

Καρατάου Ντζαμπούλ Καζακσταν, κάτοικος 
Ασπροπύργου, πρόκειται να έλθουν σε γάμο που θα
τελεστεί στον Ι.Ν. Παναγίας Κανάλας στα Άνω Λιόσια.

ΓΑΜΟΣ
Ο ΚΟΡΙΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ
ΤΗΣ  ΡΕΒΕΚΚΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΡΙΤΣΙΟΥΛΗ ΠΟΥ 

ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ  ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΑ  ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

ΚΑΙ Η  ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ  ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΤΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΖΑΡΓΚΛΗ

ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΑ  ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΘΑ
ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 

ΕΕΛΛΛΛΑΑΔΔΑΑ  --   ΕΕΛΛΛΛΑΑΔΔΑΑ

Ιδιαίτερη προσοχή συνιστούν οι γιατροί

Στους οκτώ οι νεκροί από επιπλοκές της γρίπηΣτους οκτώ οι νεκροί από επιπλοκές της γρίπη

Στα οκτώ ανέρχονται πλέον τα θύματα της γρίπης στη χώρα μας, μετά το θάνα-
το ενός ακόμα ασθενούς, το Σαββατοκύριακο, από επιπλοκές που του προκά-
λεσε ο ιός. 

Οι ασθενείς που έχουν νοσηλευθεί σε ΜΕΘ, είναι 30 σύμφωνα με τα νεώτερα
στοιχεία, από τους οποίους οι 15 εξακολουθούν να βρίσκονται υπό παρακο-
λούθηση στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.

Το ΚΕΕΛΠΝΟ εφιστά την προσοχή των υγειονομικών αρχών για την καλύτερη
αντιμετώπιση των κρουσμάτων της εποχικής γρίπης, καθώς το στέλεχος που

κυριαρχεί φέτος δεν καλύπτεται από το υπάρχον εμβόλιο. Το επίμαχο στέλεχος φαίνεται να «προτιμά» περισσότε-
ρο ηλικιωμένα άτομα με υποκείμενα νοσήματα.

Πάντως, οι επιδημιολόγοι συνιστούν τον εμβολιασμό των ευπαθών ομάδων (άτομα άνω των 60 ετών, παιδιά και
ενήλικες με χρόνια νοσήματα, έγκυες και θηλάζουσες, παχύσαρκα άτομα με ΔΜΣ> 40kg/m2, και όλοι οι κλειστοί πλη-
θυσμοί σε φυλακές, ιδρύματα σχολές, ειδικά σχολεία) έστω και τώρα, αφού το στέλεχος Α(Η1Ν1)pdm09 και τα λίγα
απομονωθέντα στελέχη Β, μέχρι τώρα δείχνουν καλή αντιστοιχία με αυτά που περιέχονται στο φετινό εμβόλιο.

Προκήρυξη σε αυτοκίνητο έξω από
τη Ναυτεμπορική στη Λένορμαν

Στον εμπρησμό αυτοκινήτου τον περασμένο
Αύγουστο στα Εξάρχεια αναφέρεται, σύμφωνα
με πληροφορίες, το περιεχόμενο της προκήρυ-
ξης που βρήκε το μεσημέρι της Δευτέρας η Αντι-
τρομοκρατική, πάνω σε παρμπρίζ σταθμευμέ-
νου αυτοκινήτου, στην οδό Λένορμαν, στα Σεπό-
λια.
Προηγήθηκε τηλεφώνημα στην εφημερίδα Ναυ-

τεμπορική, στις 14.45, από άνδρα που προσδιό-
ρισε συγκεκριμένο όχημα, απέναντι από τα γρα

φεία της εφημερίδας, πάνω στο οποίο, όπως
υποστήριξε, υπάρχει φάκελος «με προκήρυξη
για ανάληψη ευθύνης».

Στην περιοχή μετέβη κλιμάκιο της αντιτρομο-
κρατικής, το οποίο βρήκε τον φάκελο, που είχε
ως αποστολέα -σύμφωνα με πληροφορίες της
Ναυτεμπορικής- οργάνωση που αυτοαποκαλεί-
ται «Αναρχικός Κομάντο Νέστορ Μάχνο».

Στον φάκελο αναγράφεται το όνομα του Χρή-
στου Πατουχέα, του απότακτου αστυνομικού
που συνελήφθη προ ημερών ως συνεργός του
Χριστόδουλου Ξηρού.

Την υπόθεση ανέλαβε η Κρατική Ασφάλεια. 

Πλήθος κόσμου παρά τη βροχή στη συγκέντρωση
για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα

Εκατοντάδες πολίτες συμμετεί-
χαν, παρά τη συνεχή βροχή,
στη συγκέντρωση διαμαρτυ-

ρίας για την άμεση επιστροφή των
Γλυπτών του Παρθενώνα, που διορ-
γάνωσαν, στην είσοδο του Μουσείου
της Ακρόπολης, ο πρόεδρος της
Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος
(ΚΕΔΕ) και δήμαρχος Αμαρουσίου
Γιώργος Πατούλης και ο δήμαρχος
Μαραθώνα Ηλίας Ψινάκης. 

Η συγκέντρωση, στη διάρκεια της
οποίας οι συγκεντρωμένοι κρατούσαν
αναμμένα κεριά πραγματοποιήθηκε
στο πλαίσιο της διεθνούς πρωτοβου-

λίας που έχει αναλάβει η ΚΕΔΕ και οι ιστορικοί δήμοι της χώρας, για την επιστροφή των γλυπτών και της οποίας ηγεί-
ται ο Δήμαρχος Μαραθώνα Ηλίας Ψινάκης.

Στην ανάγκη να δημιουργηθεί «ένα κύμα διαμαρτυρίας μέσα στην τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και σε δήμους άλλων
χωρών το οποίο να διεκδικήσει την επιστροφή των γλυπτών», αναφέρθηκε από την πλευρά του ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ
Γιώργος Πατούλης.

Απαντώντας σε ερώτηση για τον συμβολισμό των κεριών τα οποία κρατούσαν οι συγκεντρωμένοι, είπε ότι συμβολί-
ζουν «την ειρήνη τον πολιτισμό και την αλληλεγγύη των λαών».

Σύμφωνα με τον Ηλία Ψινάκη, αφορμή για την σημερινή εκδήλωση είναι η επιστροφή αύριο στο Βρετανικό Μουσείο
ενός από τα αγάλματα που είχαν δανείσει οι Βρετανοί στο Μουσείο Ερμπάζ της Αγίας Πετρούπολης. Ο δήμαρχος
Μαραθώνα τόνισε ότι είναι «ηθικό και θεσμικά» ορθό τα γλυπτά του Παρθενώνα που ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο να
έλθουν και στην Ελλάδα στην οποία θα πρέπει να επιστραφούν μόνιμα. 

«Αυτονόητο, νόμιμο και ηθικό αίτημα», χαρακτήρισε την επιστροφή των μαρμάρων του Παρθενώνα η περιφερειάρ-
χης Αττικής Ρένα Δούρου και πρόσθεσε ότι «σε λίγο καιρό θα αλλάξουν όλα στην Ελλάδα». 

Παρούσα στη συγκέντρωση ήταν και η πρώην υπουργός και υποψήφια βουλευτής της Α' περιφέρειας των Αθηνών
Ντόρα Μπακογιάννη. 

Μιλώντας στο πρακτορείο Reuters, το οποίο κάλυψε τη συγκέντρωση μεταδίδοντας πλάνα σε όλον τον κόσμο, η Ντ.
Μπακογιάννη υπογράμμισε τη φύση του προβλήματος, ότι λόγω της παρουσίας των Γλυπτών στο Βρετανικό Μουσείο
«είναι μισό μνημείο». 

«Οποιος επισκέπτεται είτε την Αθήνα είτε το Λονδίνο βλέπει το μισό μνημείο και αυτό είναι κρίμα» τόνισε η πρώην
υπουργός Εξωτερικών, η οποία σημείωσε ότι «η βρετανική κοινή γνώμη είναι μαζί μας».
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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, χαμομή-
λι, φασκόμηλο, κλπ)
δ) Μπαχαρικά  σε μεγάλη
ποικιλία κάθε είδους όπως
κάρυ, πιπέρι, 

μείγματα μπαχαρικών για ξεχωριστές  χρήσεις και  γεύσεις και αλάτι διαφό-
ρων 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: 210-5579801Φυλής 8Α  Ασπρόπυργος, Τηλέφωνο: 210-5579801

ΙΒΙΣΚΟΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΟΣ 

Φυσικοθεραπευτής-Βελονιστής
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΑΝΩΤ. ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 

Μέλος Π.Σ. Φυσικοθεραπευτών

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

Αποκατάσταση ορθοπεδικών, νευρολογικών παθήσεων και αθλητικών κακώσεων, 
- Βελονισμός, - Ανάλυση τροφικής δυσανεξίας (μέθοδος Bio -solution)

- Σπονδυλομέτρηση - θεραπεία PULSTAR - YAG LASER 5.1.15
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Αποτελέσματα αγώνων 
της Δυτικής Αττικής
Α' Ε.Π.Σ.Δ.Α

Α.Ε. Ζεφυρίου - Ασπρόπυργος 2-1
Ακράτητος - Π.Α.Ο. Κουντουρών 2-0
Πυρρίχιος Ασπροπύργου - Εθνικός

Πανοράματος 2-0
Ελπίδα Ασπροπύργου - Αίας Παρα-

λίας 0-0
Ειδυλλιακός - Άτταλος Νέας Περάμου

2-4
Κριός Ασπροπύργου - Λέων 0-2
Νέα Πέραμος - Θρασύβουλος 0-3

Β' Ε.Π.Σ.Δ.Α.

Ίκαρος Ασπροπύργου - Πανελευσι-
νιακή Ένωση 3-0
Αργώ Μεγάρων - Αστέρας Άνω Λιο-

σίων 2-0
Ελευσινιακός - Απόλλων Ποντίων 1-3
Σκορπιός Φυλής - Ηρακλής Ελευσί-

νας 0-3
Λαμπερή Ελευσίνας - Μεγαρικός 1-0

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

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΑΟΥΛΗΣ:ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΑΟΥΛΗΣ:
<<Η ΑΠΕΙΡΙΑ ΜΑΣ<<Η ΑΠΕΙΡΙΑ ΜΑΣ,,  ΜΑΣ ΠΡΟΔΩΣΕ>> ΜΑΣ ΠΡΟΔΩΣΕ>>

Ο προπονητής του Μανδραικού Βασίλης Καραούλης μετά το τέλος του αγ
ώνα στην συνέντευξη τύπου στο μάτς με τον Παναργειακό τόνισε:<<Παίζαμε
με την πρώτη ομάδα του πρωταθλήματος, αλλά δεν τα καταφέραμε. Αν και
φτάσαμε πολύ κοντά.

Στο α΄ ημίχρονο δικαιούμασταν να είμασταν μπροστά στο σκόρ. Ελέξαμε
τον αγώνα και τον ρυθμό που έπρεπε να είχαμε στο α' ημίχρονο. Στο β΄η
απειρία μας μας πρόδωσε και μιλάμε για την φάση του πέναλτι που προήλθε
το γκόλ γιατί έχουμε με διαφορά το πιό χαμηλό μέσο όρο ηλικίας στον όμιλό
μας. Είναι νέα παιδιά στην προσπάθεια αυτή που κάνουμε.

Αλλά την προσπάθεια την συνεχίζουμε και χωρίς να θελήσω να υποτιμήσω
άλλη ομάδα με αφορμή τον αντίπαλό μας, δεν υπάρχουν διαφορές. Είναι έ
να πρωτάθλημα που όλες οι ομάδες είναι ίδιες. Εμείς θα παλέψουμε μέχρι τ
έλος του πρωταθλήματος και πιστεύω να τα καταφέρουμε. Η διοίκηση έχει κ
άποια πράγματα να κάνει. Δεν θα τα παρατήσει. Εχει τοσθένος, έχει την
υπομονή. Και πιστεύω εγώ και οι παίκτες θα τα καταφέρουμε στο τέλος>>. 

***Επόμενο ματς με τον Αστέρα Μαγούλας στις 28/1 στην Μάνδρα.

ΕΤΗΣΙΟΣΕΤΗΣΙΟΣ
ΧΟΡΟΣ ΧΟΡΟΣ 

ΑΚΡΑΤΗΤΟΥΑΚΡΑΤΗΤΟΥ

Το Σωματείο Α.Π.Ο.Το Σωματείο Α.Π.Ο.

ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ σας προσκαλείΑΚΡΑΤΗΤΟΣ σας προσκαλεί

στην κοπή της πρωτοχρονιάστην κοπή της πρωτοχρονιά

τικης πίτας που θατικης πίτας που θα

πραγματοποιηθεί τοπραγματοποιηθεί το

ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

2015 και ώρα 21:00 στην ταβέ2015 και ώρα 21:00 στην ταβέ

ρνα " ΧΡΥΣΟ ΒΑΡΕΛΙ" στηνρνα " ΧΡΥΣΟ ΒΑΡΕΛΙ" στην

Χασιά. Τιμή πρόσκλησηςΧασιά. Τιμή πρόσκλησης

20,00 ευρώ και περιλαμβά20,00 ευρώ και περιλαμβά

νεται φαγητό, άφθονο κρασίνεται φαγητό, άφθονο κρασί

και ζωντανή μουσική. και ζωντανή μουσική. 

Προσκλήσεις στο γήπεδοΠροσκλήσεις στο γήπεδο

καθημερινά από 18:30 έως 20:30 εκτός Σαββατοκύκαθημερινά από 18:30 έως 20:30 εκτός Σαββατοκύ

ριακου. ριακου. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6909025360.Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6909025360.

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ

Ο Πρόεδρος του Ακράτητου κ. Δαυίδ Μαύρος, τοΟ Πρόεδρος του Ακράτητου κ. Δαυίδ Μαύρος, το

Δ.Σ. οι προπονητές και οι ποδοσφαιριστές εκφράΔ.Σ. οι προπονητές και οι ποδοσφαιριστές εκφρά

ζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια στους συγγενείςζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια στους συγγενείς

και οικείους του κυρ Γιάννη. και οικείους του κυρ Γιάννη. 

Εύχονται στον Κυρ Γιάννη καλό παράδεισο. Εύχονται στον Κυρ Γιάννη καλό παράδεισο. 

Ο Κυρ Γιάννης φρόντιζε από μεράκι και αγάπη τηνΟ Κυρ Γιάννης φρόντιζε από μεράκι και αγάπη την

ομάδα μας. ομάδα μας. 

Αγαπούσε τον Ακράτητο και τους ποδοσφαιριστέςΑγαπούσε τον Ακράτητο και τους ποδοσφαιριστές

του, από τον μεγαλύτερο μέχρι τον μικρότερο. του, από τον μεγαλύτερο μέχρι τον μικρότερο. 

Καλό ταξίδι ΚΥΡΙΕ ΓΙΑΝΝΗ θα είσαι πάντα μέσαΚαλό ταξίδι ΚΥΡΙΕ ΓΙΑΝΝΗ θα είσαι πάντα μέσα

στην καρδιά μας.στην καρδιά μας.

Γ.ΒΑΖΑΚΑΣ:Γ.ΒΑΖΑΚΑΣ: ’’’’ΠΑΛΕΨΑΜΕ ΑΛΛΑ ΠΑΛΕΨΑΜΕ ΑΛΛΑ 

ΔΕΝ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΑΜΕΔΕΝ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΑΜΕ’’’’

Ο Γιώργος Βαζάκας τόνισε μετά το τέλος τουΟ Γιώργος Βαζάκας τόνισε μετά το τέλος του

αγώνα στην συνέντευξη τύπου.αγώνα στην συνέντευξη τύπου.

«Κάποια στιγμή θα ερχόταν η ήττα και μας«Κάποια στιγμή θα ερχόταν η ήττα και μας

μαλακώνει ότι ήρθε από την 2η καλύτερη ομάμαλακώνει ότι ήρθε από την 2η καλύτερη ομά

δα στο πρωτάθλημα που είναι η Παναχαϊκή. Ηδα στο πρωτάθλημα που είναι η Παναχαϊκή. Η

Παναχαϊκή μπήκε δυνατά στο πρώτο ημίΠαναχαϊκή μπήκε δυνατά στο πρώτο ημί

χρονο μας πίεσε και μας έβαλε δυο γκολ. Στοχρονο μας πίεσε και μας έβαλε δυο γκολ. Στο

δεύτερο ημίχρονο ήμασταν καλύτεροι, παλέδεύτερο ημίχρονο ήμασταν καλύτεροι, παλέ

ψαμε για να πετύχουμε ένα γκολ αλλά δεν ταψαμε για να πετύχουμε ένα γκολ αλλά δεν τα

καταφέραμε.καταφέραμε.

Η Παναχαϊκή είναι ιστορική ομάδα και εύΗ Παναχαϊκή είναι ιστορική ομάδα και εύ

χομαι να πετύχει τους στόχους της και θα δώχομαι να πετύχει τους στόχους της και θα δώ

σω και συγχαρητήρια και στον Δημήτρη Σπανσω και συγχαρητήρια και στον Δημήτρη Σπαν

ό για τη δουλειά που κάνει».ό για τη δουλειά που κάνει».

ΠΑΡΕΛΘΟΝ Ο ΝΙΚΟΣ ΤΣΑΜΟΓΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΡΙΟ

Ο προπονητής του Κριού Ασπροπύργου Νίκος Τσάμο-
γλου μετά την ήττα της ομάδος απο τον Λέοντα υπέβαλε
την παραιτησή του. 
Ο πρόεδρος Θοδωρής Βάντζος βρήκε αμέσως τον αντι-

καταστάτη του που είναι ο Θανάσης Αφένδρας που έχει
εργαστεί στον σύλλογο.
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ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ
ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΟΜΑΔΟΣ

Μεγάλη συμμετοχή και ανταπόκριση έχει η προσπά-
θεια του ΑΚΡΑΤΗΤΟΥ να δημιουργήσει γυναικείο

τμήμα. Δεκαέξι κορίτσια έδωσαν το παρόν στην πρώτη συγκέ-
ντρωση που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 16/1/2015
στο γήπεδο του ΑΚΡΑΤΗΤΟΥ. 
Οι προπονήσεις προς το παρόν θα είναι Παρασκευή 18:45

με 20:15 και Κυριακή ανάλογα με τις υποχρεώσεις θα βγαίνει
ανακοίνωση. Όσα κορίτσια ενδιαφέρονται, να προσέλθουν
στο γήπεδο του ΑΚΡΑΤΗΤΟΥ καθημερινά 18:30 με 20:30,
εκτός Πέμπτης. 
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6909025360. Μέχρι το επόμενη

Κυριακή θα ανακοινωθεί το ρόστερ του τμήματος.

ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ
ΜΕΓΑΡΩΝ:

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ...

Συγχαρη-
τήρια στην
α θ λ ή τ ρ ι α
μας Οικονο-
μ οπ ο ύ λο υ
Μαρία για
την συμμε-
τοχή της στο
G 1
G R E E C E
5 t h
International
Tournament
Taekwondo, η οποία αγωνίστηκε άξια με την
αθλήτρια που βγήκε πρώτη στην κατηγορία
της.

ΠΡΩΤΙΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΕΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΑΘΛΗΜΑ ΤΗΣ ΠΑΛΗΣ 

ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ 

Νέες διακρίσεις για την πάλη των Άνω Λιοσίων. Η ομάδα του ΑΟ
Άνω Λιοσίων ΕΥΠΥΡΙΔΑΙ είχε εξέχουσα θέση, για την πετυχη-
μένη περσινή χρονιά, στην εκδήλωση για την κοπή της πίτας

της Ελληνικής Ομοσπονδίας Φιλάθλων Πάλης (ΕΟΦΠ) που πραγματο-
ποιήθηκε την Παρασκευή, 16 Ιανουαρίου 2015. 

Πιο συγκεκριμένα βραβεύτηκε για την κατάκτηση δύο πανελληνίων
πρωταθλημάτων, του Πανελλήνιου Εφήβων και Παμπαίδων. 

Επίσης βραβεύτηκαν ξεχωριστά  οι αθλητές της ομάδας Παπαδάτος
Αλέξανδρος και Δεμιρκάν Φίλιππος. 

Ο Παπαδάτος τιμήθηκε για την δεύτερη θέση που κατέλαβε μετά από
συγκλονιστική εμφάνιση και κατάφωρη αδικία από την διαιτησία, στην
Ολυμπιάδα Κωφών ενώ ο Δεμιρκάν για την Τρίτη θέση στο Μεσογειακό
πρωτάθλημα Εφήβων.
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

Ενοικιάζεται στην παραλία
Ασπροπύργου ισόγειο διαμέρι-
σμα στην οδό Παλαιολόγου, 40
τ.μ. με τζάκι και καλοριφέρ.
Διαθέτει 2 κρεβατοκάμαρες
σαλόνι - κουζίνα και είναι επι-
πλωμένο. Τηλ. 6984188137

Μάνδρα Οικισμός ΤΙΤΑΝ Αγ.
Σωτήρα: Ενοικιάζεται μονοκα-
τοικία 100τμ με ηλιακό, θέρ-
μανση, τζάκι, πάρκινγκ. Τηλέ-
φωνο επικοινωνίας 6948 911
222 κα Βασιλείου. (22.9.14)

Ενοικιάζεται πλήρως επιπλω-
μένο οροφοδιαμέρισμα 90 τμ
στη Μάνδρα, πλησίον της
κεντρικής πλατείας, σε διώρο-
φη οικοδομή, επί οικοπέδου
500 τμ, με κήπο. Ενοίκιο:450
ευρώ. Είναι σε άριστη κατάστα-
ση, διαθέτει αυτόνομη θέρμαν-
ση, κλιματισμό και θέση σταθ-
μεύσεως. Τηλ επικοινωνίας:
210-5555391, 6937895583

Ενοικιαζ́εται ισογ́εια κατοικιά
60 τμ στην Ελευσιν́α, με

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

Ενοικιάζεται στη Μάνδρα δια-
μέρισμα 125 τ.μ.ισόγειο σε διό-
ροφη οικοδομή, 3 κρεββατοκά-
μαρες, 2 μπάνια, ηλιακός, επι-
δαπέδια θέρμανση, ΔΕΗ &
ΕΥΔΑΠ πληρωμένα λόγω

φωτοβολταϊκών. 450€/μήνα
συζητήσημη. Τηλ:
6987165866, κος Τσάμος.
(5.5.14)(5.5.14)

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Πωλείται οικόπεδο 
εντός σχεδίου πόλεως Ρου-

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

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Τελειόφοιτος Μαθηματικού

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

Μαθηματικός Πανεπιστημίου
Πατρών παραδίδει ιδιαίτερα
μαθήματα σε μαθητές Δημοτι-
κού-Γυμνασίου-Λυκείου και
φοιτητές στην περιοχήΘριασί-
ου.Ειδικές Τιμές σε ολιγομελή
group.Τηλέφωνο:
6944132114 (30.1.14)

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

ΖΗΤΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

· ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ
ΖΗΤΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗ CNC

ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ. Τηλ Επι-
κοινωνίας 2105552260.

 ·   ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ
ΖΗΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗ –
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ CNCCAM.
Τηλ Επικοινωνίας
2105552260.(11.6.14)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
Με προϋπηρεσία και συστά-

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

Βιογραφικά:vlazaki.pyrogian
nis@gmail.com .

Τηλέφωνο-Φαξ:
2105575911(έπειτα απο τηλε-
φωνική συννενόηση)

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κυρία Ιταλίδα αναλαμβάνει

τη φύλαξη παιδιών στην
περιοχή της Ελευσίνας. Τηλέ-
φωνο επικοινωνίας:
6971829355 (24.7.14)

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

ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

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

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

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
Νοδαρά Μαριάνθη,
Νοδαράς Αναστάσιος 
ΕΘΝΙΚΗ Η ΠΡΩΤΗ

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

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

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

Προετοιμασία Μαθητών
Δημοτικού Γυμνασίου Λυκείου

Τρυπιτσίδη Σοφία, 
Πτυχιούχος του τμήματος

Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής 
και Ψυχολογίας του 

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

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

Νέος 35 ετών ψάχνει
σοβαρή γνωριμία

με κοπέλα. 
Τηλέφωνο 6946455806

Απίστευτη ανατροπή στις αποκαλύψεις του
τάφου της Αμφίπολης καθώς μόλις σήμερα
έγινε γνωστό από το υπουργείο Πολιτισμού

πως στον τύμβο δεν εντοπίστηκε ένας σκελετός αλλά
πέντε.

Οι αρχαιολόγοι βρήκαν τα οστά μίας γυναίκας, δύο
νέων, ενός νεογέννητου και ενός καμμένου ατόμου.

Συγκεκριμένα

1. Μία γυναίκα, περίπου 60 ετών
2. Δύο άντρες, περίπου, 35-40 ετών
3. Ενα νεογέννητο
4. Ενας καμμένος νεκρός

Οι εξετάσεις DNA θα δώσουν στοιχεία για τους σκε-
λετούς και θα επιβεβαιώσουν ή θα διαψεύσουν την

εκτίμηση των αρχαιολόγων ότι πρόκειται για οικογενει-
ακό τάφο. Πιο δύσκολη θα είναι η διαδικασία για τον
καμμένο νεκρό. Ωστόσο εκτιμάται ότι ενδεχομένως
αυτός να είναι και ο πρώτος νεκρός του τάφου, καθώς
μετά τον 2ο-3ο αιώνα π.Χ. είχε σταματήσει η καύση
νεκρών. 

Συνοπτική εικόνα

Τα σκελετικά κατάλοιπα του ταφικού μνημείου, από
τον λόφο Καστά Αμφίπολης αντιστοιχούν σε 550 περί-
που οστά, θρυμματισμένα και ακέραια, ένα κρανίο σε
αρκετά καλή κατάσταση, από το οποίο λείπουν τα
οστά, που συνθέτουν το πρόσωπο και μία σχεδόν
ακέραιη κάτω γνάθο. Δεν βρέθηκαν δόντια, εκτός από
μία τερηδονισμένη ρίζα δεξιού δεύτερου προγόμφιου,

η οποία βρισκόταν μέσα στη κάτω γνάθο και εμφανίζει
προχωρημένο ακρορριζικό απόστημα.

Από τα 550 οστά, που καταμετρήθηκαν, τα 157, τα
οποία προέκυψαν κατόπιν προσεκτικής ανάταξης
από διαφορετικά θραύσματα διάσπαρτων οστών,
καταγράφηκαν συστηματικά σε βάση δεδομένων και
έγινε προσπάθεια απόδοσης τους σε επιμέρους
άτομα.

Επιπλέον, αναγνωρίστηκαν οστά ζώων, κάποια
από τα οποία φαίνεται να ανήκουν σε μακρά οστά
ιπποειδούς. Τα οστά των ζώων θα μελετηθούν από
ειδικό ζωοαρχαιολόγο.

Ο ελάχιστος αριθμός των ατόμων, που ταυτοποιή-
θηκαν από τα διαγνωστικά σκελετικά κατάλοιπα αντι-
στοιχεί σε πέντε άτομα, τέσσερα εκ των οποίων απο-
δίδονται σε ενταφιασμούς και ένα σε καύση.

-Η μαγεία στην Αμφίπολη συνεχίζεται 
Πέντε σκελετοί: Μία γυναίκα, ένα νεογέννητο, δύο νέοι 
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ)

2105586830
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΙΑΤΡΕΙΑ) 210

5586773
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5561388 
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α’ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 210

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ

213 2047002

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581070
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210

5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710

(ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

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

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

ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)

ΕΥΔΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ
214 45504562

ΚΕΠ 213 2060200 (ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ

ΑΧΑΡΝΩΝ 210 24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ

213 2140410

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210
5561840

ΑΣΤΥΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210
5546674-5546285

ΔΕΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5546227
ΔΕΗ ΒΛΑΒΕΣ 10507
ΟΤΕ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 210 5562999
ΔΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 557543560

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

2484210
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 210

5542913 
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 210

5514736
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5565520-580

ΟΛΕ 210 5562805
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 210

5543211
ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5546579-

5546930

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210

55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 210 5559626

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

2132042700-1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213

2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

210 2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ

210 2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180

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

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ 

(5.1.15)

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

ενεργειακά.         
Μονώσεις, εξωτερικής τοιχοποιίας-

ταρατσών.        
Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών.                  
Εγκατάσταση συστήματος αντλίας θερ-

μότητας.       
Εγκατάσταση συστήματος  γεωθερμίας.                  
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 κατασκευαστι-
κές 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.  

8.10.14
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Νέα πρωτοβουλία της εφημερίδας "Θριάσιο" 
με διανομή πατάτας απευθείας από 

τους παραγωγούς. Παραγωγός από το Φενεό
Κορινθίας  θα διανέμει πατάτες στην τιμή 

των 0,30 λεπτών. Η διανομή θα γίνει 
το Σάββατο 31 Ιανουαρίου στην παραλία 

Ασπροπύργου (δίπλα στα ΛΟΚ)
Δώστε τις παραγγελίες σας 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση drasi@thriassio.gr 
και στο τηλέφωνο 210/5571855. 

Μείωση των "λουκέτων" 
καταγράφει έρευνα της ΕΣΕΕ

Τον Αύγουστο του 2010, η ΕΣΕΕ ξεκίνησε την
περιοδική καταγραφή της συγκέντρωσης της
επιχειρηματικής δραστηριότητας και των κλει-

στών καταστημάτων στις εμπορικές περιοχές των
κυριότερων αστικών εμπορικών κέντρων της Ελλάδας
και συνεχίζεται μέχρι σήμερα σε τακτά χρονικά διαστή-
ματα.  

Στόχος της μελέτης είναι η παρουσίαση των επιπτώ-
σεων των υφιστάμενων κοινωνικών και οικονομικών
συνθηκών και των ραγδαίων αλλαγών που έχουν
συντελεστεί τα τελευταία χρόνια, εξαιτίας της οικονομι-
κής κρίσης, στη χωρική και λειτουργική διάρθρωση της
επιχειρηματικής δραστηριότητας, αλλά και στη βιωσιμό-
τητα αυτής, μέσα σε ένα εξαιρετικά ασταθές οικονομικό
περιβάλλον. 

Τα βασικά αποτελέσματα τού 4ου τριμήνου του 2014,
για τα εμπορικά κέντρα στις παρακάτω περιοχές, δεί-
χνουν εμφανώς μια γενική μείωση και περιορισμό των
λουκέτων, αλλά ταυτόχρονα και μια διατήρηση "κόκκι-
νων ζωνών" κλειστών καταστημάτων σε συγκεκριμένες
περιοχές. Αναλυτικότερα:

Αθήνα: Η συνολική απογραφή και χαρτογράφηση της
επιχειρηματικής δραστηριότητας, πραγματοποιείται
σήμερα για πέμπτη φορά. 

Στην τελευταία καταγραφή συγκεντρώνει ποσοστό
κλειστών καταστημάτων της τάξεως του 27%, ενώ σε
σύγκριση με τον προηγούμενο χρόνο παρουσιάζεται
αισθητή μείωση τής τάξεως των 6 ποσοστιαίων μονά-
δων. 

Η διαχρονική μεταβολή, με βάση και τα προγενέστερα
δεδομένα, φανερώνει μία τάση σταθεροποίησης του
ποσοστού των κλειστών μαγαζιών στο εμπορικό κέντρο
της Αθήνας, σε ένα επίπεδο της τάξεως του 30%, με ένα
περιθώριο απόκλισης ±3%. 

Ωστόσο, το εμπορικό κέντρο της Αθήνας δεν αποτελεί
ένα ομοιογενές πεδίο οικονομικής δραστηριότητας.
Αντιθέτως, υπάρχουν έντονες διαφοροποιήσεις σε επι-
μέρους τμήματα του εμπορικού κέντρου, που συνδέο-
νται με τα ιδιαίτερα ανθρωπογεωγραφικά και οικονομικά
χαρακτηριστικά των υπο-περιοχών, διαμορφώνοντας
διακριτές εμπορικές ζώνες με ιδιαίτερα γνωρίσματα. Ως
εκ τούτου, η χωρική κατανομή των κλειστών επιχειρή-
σεων παρουσιάζει ενδιαφέρουσες διαφοροποιήσεις σε
κάθε εμπορική ζώνη του κέντρου της Αθήνας.  

Π.χ. η αγορά της οδού Πατησίων δείχνει μεγαλύτερη
αντοχή στην κρίση και εμφανίζει σημαντικά μικρότερο
ποσοστό κλειστών επιχειρήσεων από τις υπόλοιπες
ζώνες - μόλις 13,5% -, ενώ αντιθέτως τα Εξάρχεια και οι
κεντρικοί οδικοί άξονες της Αθήνας (οδοί Σταδίου, Πανε-
πιστημίου, Ακαδημίας και όλες οι ενδιάμεσες κάθετες
και παράλληλες οδοί), συγκεντρώνουν τα δύο μεγαλύ-
τερα ποσοστά κλειστών επιχειρήσεων. 

Το παραδοσιακό εμπορικό "τρίγωνο"
της Αθήνας διατηρεί ένα σχετικά χαμηλό
ποσοστό λουκέτων, δεδομένης βέβαια και
της ιδιαίτερης σημασίας του ως η «καρ-
διά» του ιστορικού κέντρου της πόλης.

Πειραιάς: Η συνολική απογραφή και
χαρτογράφηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας,
πραγματοποιείται σήμερα για πέμπτη φορά. 

Παρά τα ενθαρρυντικά σημάδια μικρής βελτίωσης τού
επιχειρηματικού κλίματος το 2014, η εικόνα απογοήτευ-
σης είναι πλέον μόνιμη, αφού η αναλογία των κλειστών
επιχειρήσεων στις τρεις εμπορικές ζώνες της πόλης
κυμαίνεται μεταξύ 30,5-42,8% και δυστυχώς συνεχίζει
να ενισχύεται, με το αμιγώς εμπορικό κέντρο να συγκε-
ντρώνει 30,5% ποσοστό κλειστών καταστημάτων. 

Η αναλογία των κλειστών επιχειρήσεων, ανά εμπορι-
κή ζώνη, φαίνεται ότι αποτελεί ακόμη ένα σημαντικό
στοιχείο που τεκμηριώνει την οριοθέτηση ζωνών στο
εμπορικό κέντρο του Πειραιά, καθώς η κάθε μια παρου-
σιάζει διαφορετική εικόνα. Η διαφορά αυτή είναι αξιοση-
μείωτη, καθώς το έντονο φαινόμενο των κλειστών επι-
χειρήσεων δεν πλήττει με την ίδια σφοδρότητα το εμπο-
ρικό κέντρο του Πειραιά, που «κρατάει» μεγαλύτερη
αντίσταση στην μάστιγα των λουκέτων, σε αντίθεση με
τις δύο άλλες ζώνες, που σημειώνουν αναλογίες κλει-
στών καταστημάτων στο επίπεδο του οριακού ποσο-
στού του 40%. 

Για τον Πειραιά, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα, ότι
ουσιαστικά το εμπορικό κέντρο έχει συρρικνωθεί γεω-
γραφικά και έχει περιοριστεί στην ονομαζόμενη ζώνη
«κέντρο Πειραιά».

Θεσσαλονίκη: Η συνολική απογραφή και χαρτογράφη-
ση της επιχειρηματικής δραστηριότητας πραγματοποι-
είται σήμερα για πέμπτη φορά.

Στο διάστημα Σεπτέμβριος 2012 - Σεπτέμβριος 2014,
το ποσοστό των κλειστών επαγγελματικών στεγών στη
Θεσσαλονίκη παρουσιάζει διαχρονικά αξιοσημείωτη
σταθερότητα (Σεπτέμβριος 2012: 27%, Σεπτέμβριος
2014: 26%).

Πάτρα: Η συνολική απογραφή και χαρτογράφηση της
επιχειρηματικής δραστηριότητας, πραγματοποιείται
σήμερα για τρίτη φορά. 

Στο διάστημα Σεπτέμβριος 2013 - Σεπτέμβριος 2014,
η αναλογία των κλειστών προς τις ανοιχτές επιχειρήσεις
στο κέντρο της Πάτρας, κινήθηκε πτωτικά το πρώτο
εξάμηνο (από 24,1% τον Σεπτέμβριο σε 22,1% το Μάρ

τιο), ενώ στην τελευταία καταγραφή επανέρχεται στο
επίπεδο του προηγούμενου Σεπτεμβρίου και φτάνει
στο 24,2%.  

Η περίπτωση της Πάτρας ενέχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον,
καθώς παρουσιάζει και σχετικά σταθερά πρότυπα
χωρικής κατανομής των κλειστών επιχειρήσεων, που
φαίνεται ότι συγκεντρώνονται στο περίγραμμα του
εμπορικού κέντρου.

Εμπορικές αγορές των βορείων προαστίων της Αθή-
νας: Η διαμόρφωση της αναλογίας των λουκέτων κυμαί-
νεται περίπου σε παρόμοια  επίπεδα μεταξύ τους
(κοντά στο 20%). 

Αναλυτικότερα, στην Κηφισιά το ποσοστό των κλει-
στών επιχειρήσεων φτάνει στο 23%, ενώ στο Χαλάνδρι
και το Μαρούσι στο 18,3%.

Νέα Ιωνία: Στην τωρινή καταγραφή η αγορά παρου-
σιάζει βελτιωμένη εικόνα, καθώς επιβεβαιώνεται η
πτώση που είχε σημειωθεί στην προηγούμενη κατα-
γραφή (Μάρτιος 2013) και το ποσοστό των κλειστών
καταστημάτων μειώνεται περαιτέρω φτάνοντας στο
21,1%.

Γλυφάδα: Πολύ χαμηλή αναλογία των κλειστών κατα-
στημάτων, σε σχέση με τις υπόλοιπες περιοχές της
Αττικής, παρουσιάζει η εμπορική αγορά της Γλυφάδας
(μόλις 13,7%), η οποία εξυπηρετεί μια μεγάλη μερίδα
καταναλωτών των νοτίων προαστίων. 

Καλλιθέα: Μπορεί να χαρακτηριστεί ως μια ενιαία
"κόκκινη" ζώνη λουκέτων, καθώς οι κλειστές επιχειρή-
σεις στην Καλλιθέα, δυστυχώς, εξακολουθούν να αγγί-
ζουν το ιδιαίτερα κρίσιμο όριο του 40% (39,3%), που
υποδεικνύει ένα εμπορικό κέντρο σε πλήρη αποδιορ-
γάνωση.

«Τα βασικά αποτελέσματα του 2014 δείχνουν στους
εμπορικούς δρόμους μια βελτίωση στα κέντρα των
πόλεων με περιορισμό των λουκέτων, αλλά και μια
δημιουργία "πιάτσας" λουκέτων σε πολλές περιοχές. 

Οι τάσεις μείωσης των λουκέτων και σταθεροποίησης
της αγοράς παρατηρείται σε περιοχές μεσοαστικών και
αστικών κοινωνικών στρωμάτων, ενώ σε μικροαστικές
και εργατικές περιοχές εξακολουθούν να διατηρούνται
τα κλειστά μαγαζιά.


