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Eκτός
ψηφοδελτίων
ΣΥΡΙΖΑ
ο Αλέξης
Μητρόπουλος

Α ποκλε ί στ ηκε τ ε λι κά κα ι ο
πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ
και της ΔΗΜΑΡ Θανάσης Λεβέντης

Πρόεδρος ΚΕΔΕ
για Δούρου: Αόρατη, άεργη, αλαζονική, καθεστωτική και διχαστική
Óåë. 5

Óåë. 3

Συνελήφθη
38χρονος, πρώην
μοντέλο, με 27
κιλά κοκαϊνης

Έπειτα από ευρεία αστυνομική
επιχείρηση συνελήφθησαν στον
Ασπρόπυργο και
στο κέντρο της
Αθήνας, τρία μέλη
της οργάνωσης,

Μάχη στήθος με στήθος
ΣΥΡΙΖΑ - ΝΔ δείχνουν
δύο νέες δημοσκοπήσεις

Ο Παγκόσμιος Πόντιος αθλητής Γιώργος Πιλίδης και ο
προπονητής του Αμιράν Καρντάνοφ έτοιμοι για νέες νίκες
Óåë. 3

Óåë. 6

Óåë. 2

Óåë. 2-12

Τον επικεφαλής του Επικρατείας, Ν.Διαμαντούρο,
παρουσίασε
ο Στ.Θεοδωράκης Óåë. 5

Τα είχαμε χύμα μας
ήρθαν και σε μπαλέτα!!!
του Βασίλη Στεφάνου

Óåë. 9

ê.2239

Μεϊμαράκης: Η διακυβέρνηση της χώρας
δεν είναι τηλεπαιχνίδι
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ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Ασπρόπυργος
Λιόσης Αναστάσιος Κ. Ειρήνης 2 & Αγίου
Δημητρίου, 2105580218

Ελευσίνα
Θεοφυλακτίδη Άννα, Ερμού 82, 2105561723
Άνω Λιόσια
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Τσακάλωφ Αθανάσιου 14 & Λεβέντη, Έναντι ΙΚΑ,
2102484070
Αχαρνές
Διαμάντη Αγγελική Φιλαδελφείας 237-239, Κόκκινος Μύλος, 2102316737

Χαϊδάρι
Σακόπουλος Θεόδωρος Κ. Παπανδρέου Γεωργίου
4, Δάσος Χαϊδαρίου, 2105813912

Έπειτα από ευρεία αστυνομική επιχείρηση συνελήφθησαν στον
Ασπρόπυργο και στο κέντρο της Αθήνας, τρία μέλη της οργάνωσης,

Ε

ξαρθρώθηκε εγκληματική
οργάνωση διεθνικού χαρακτήρα, που μετέφερε
κοκαΐνη, από τη Νότια Αμερική
στην Ελλάδα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Έπειτα από ευρεία αστυνομική
επιχείρηση συνελήφθησαν στον
Ασπρόπυργο και στο κέντρο της
Αθήνας, τρία μέλη της οργάνωσης,
ένας υπήκοος Γουϊάνας και ένας
Ολλανδός, ηλικίας 38, 48 και 38
ετών αντίστοιχα, ενώ κατασχέθηκε
σημαντική ποσότητα κοκαΐνης,
βάρους 27 κιλών και 170 γραμμαρίων.
Σε βάρος των συλληφθέντων
σχηματίσθηκε ποινική δικογραφία
κακουργηματικού χαρακτήρα, για
τα αδικήματα της σύστασης και
συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση και παράβαση του νόμου

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Κυρίως Ηλιοφάνεια

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί απο 24 εως
34 βαθμούς Κελσίου. Υγρασία 37%

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Κασσιανή, Κάσσυ, Κασιανή,
Κασσιανός, Κασιανός, Κασσία,
Κασία, Κάσσιος, Κάσιος, Κάσσος, Κάσος, Κάσσης, ΚάσηςΣώζων,
Σώζος, Σωζούσα, Σώζης, Σώζα, Σώζη

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
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

Συνελήφθη 38χρονος, πρώην
μοντέλο, με 27 κιλά κοκαϊνης

περί εξαρτησιογόνων ουσιών.
Όπως πρόεκυψε, από τις αρχές
του χρόνου ο 48χρονος υπήκοος
Γουϊάνας, δραστηριοποιούμενος
κυρίως στην Ολλανδία και ο
38χρονος - πρώην μοντέλο στην Ελλάδα, αναζητούσαν τη
διάνοιξη διόδων εισαγωγής κοκαΐνης και την εγκαθίδρυση δικτύου,
με δυνατότητα συναλλαγών με τη
Γουιάνα, για τη συνεχή αποστολή
ποσοτήτων κοκαΐνης, με σκοπό
την περαιτέρω διακίνησή τους,
τόσο στο εσωτερικό της χώρας
μας, όσο και σε άλλες ευρωπαϊκές
χώρες.
Στο πλαίσιο αυτό, στις αρχές
του καλοκαιριού, κατόπιν συνεννοήσεων μεταξύ των μελών της
εγκληματικής οργάνωσης στη
Γουϊάνα και την Ελλάδα, απεστάλη με πλοίο μεταφοράς εμποΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΕΛΙΔΑ. 12

Μεϊμαράκης: Η διακυβέρνηση της χώρας
δεν είναι τηλεπαιχνίδι

Ε

πίθεση στον Αλέξη Τσίπρα για την επιλογή
του να οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές εξαπέλυσε ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης, μιλώντας
σε στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε κεντρικό
ξενοδοχείο της Αθήνας.
«Πήρε 251 ψήφους στη Βουλή και πήγε σε εκλογές» είπε ο κ. Μεϊμαράκης και εξήγησε ότι η Νέα
Δημοκρατία έδωσε θετική ψήφο, ώστε η χώρα να
μη φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
«Είναι δυνατόν να βρίσκεται στο παιχνίδι και να
ζητάει τη βοήθεια του κοινού και να ανοίξει η
κουρτίνα δύο; Εδώ κυβερνάμε τη χώρα» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μεϊμαράκης.
Ο πρόεδρος της ΝΔ κατηγόρησε τον κ. Τσίπρα
ότι πραγματοποιεί εκλογές-εξπρές, χωρίς να
υπάρχει ο απαιτούμενος χρόνος για διάλογο και
τόνισε πως το έκανε αυτό, για να προλάβει πριν
έρθουν τα "ραβασάκια" για τον ΕΝΦΙΑ και το 23% ΦΠΑ.
«Φοβάται και το διάλογο. Καλά να φοβάται να κυβερνήσουμε μαζί, αλλά και να μην συζητήσουμε;» υπογράμμισε ο
κ. Μεϊμαράκης και ειρωνικά ζήτησε συγγνώμη από τον κ. Τσίπρα για το χαρακτηρισμό «ψευτράκος», που ο ίδιος του
είχε αποδώσει.
Απευθυνόμενος ουσιαστικά στους αναποφάσιστους, ο κ. Μεϊμαράκης είπε πως δεν υπάρχει περιθώριο για ψήφο
διαμαρτυρίας και αποχής, καθώς τον Ιανουάριο αυτή η ψήφος κόστισε 90 δισ. στη χώρα από τα λάθη της κυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ.
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Πρόεδρος ΚΕΔΕ για Δούρου: Αόρατη, άεργη,
αλαζονική, καθεστωτική και διχαστική

«

Αόρατη», λόγω ανυπαρξίας ουσιαστικού έργου, χαρακτήρισε την
περιφερειάρχη Αττικής το γραφείο του πρόεδρου της ΚΕΔΕ & δήμαρχου Αμαρουσίου, Γιώργου Πατούλη, με αφορμή την απάντηση της
Ρένας Δούρου σχετικά με τις χρηματοδοτήσεις του προγράμματος ΕΣΠΑ.
Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι τα μόνα «έργα» που έχει να επιδείξει στο διάστημα αυτό «η κομματικά στρατευμένη περιφερειάρχης Αττικής
είναι»:
-Η τυφλή υποταγή στις κομματικές εντολές
Πρώτο «έργο» της κας Δούρου,
είναι η τυφλή υπακοή της στις
εντολές της απελθούσας κυβέρνησης.
Εκείνη πρώτη από όλους και
πριν καν εκδοθεί η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, που νομιμοποίησε εκ των υστέρων την παράνομη πράξη της, έσπευσε να παραδώσει τα ταμειακά διαθέσιμα της
Περιφέρειας Αττικής στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Παρέδωσε χωρίς να δώσει λογαριασμό σε κανέναν τα χρήματα των
πολιτών, τα οποία υπάρχουν για να χρηματοδοτήσουν αποκλειστικά έργα
που έχουν ανάγκη οι Δήμοι της Αττικής.
Τα ταμειακά διαθέσιμα της Περιφέρειας Αττικής δεν είναι η «προίκα» της
κας Περιφερειάρχη για να τα παραχωρεί άνευ όρων στον κ. Βαρουφάκη και
την παρέα του, προκειμένου να στηρίξει όπως αποδείχθηκε στην πράξη μια
αποτυχημένη διαπραγμάτευση.
Αντί λοιπόν να κατηγορεί τον Πρόεδρο της Κ.Ε.Δ.Ε. Γ. Πατούλη για έλλειμμα σοβαρότητας, ας μας απαντήσει καλύτερα στο εξής ερώτημα:
Πόσα χρήματα της Περιφέρειας κατέθεσε στην Τράπεζα της Ελλάδος το προηγούμενο διάστημα
Πόσα από αυτά τα χρήματα έχουν επιστραφεί σήμερα στο Ταμείο της.
Για να διαπιστωθεί τελικά ποιος είναι αυτός που έχει έλλειμμα όχι μόνον σοβαρότητας, αλλά και στο ταμείο του.
-Αλαζονεία, καθεστωτική και διχαστική συμπεριφορά
Δεύτερο «έργο» της κας Δούρου, είναι η αλαζονική, διχαστική και καθεστωτική συμπεριφορά και νοοτροπία τόσο της
ίδιας, όσο και στενών συνεργατών της. Η συμπεριφορά και νοοτροπία αυτή εκδηλώνεται με διάφορους τρόπους.
Με υβριστικές ανακοινώσεις κατά καιρούς σε βάρος αιρετών εκπροσώπων της Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού, με τους
οποίους διαφωνούν πολιτικά.
Με απειλές για αποκλεισμό Δήμων από τα κονδύλια της Περιφέρειας και τη χρηματοδότηση έργων.
Με την κατανομή των κονδυλίων του Προϋπολογισμού του 2016 στους Δήμους της Βόρειας Αττικής, με κομματικά
κριτήρια. Έχουν προβλέψει να διαθέσουν σε τρεις από τους έντεκα Δήμους του Βόρειου Τομέα, που διαθέτουν Δημοτικές Αρχές προσκείμενες στο ΣΥΡΙΖΑ), το 78,2% των κονδυλίων. Αποκλείοντας εντελώς από τη χρηματοδότηση
Δήμους, στους οποίους δεν διαθέτουν ούτε ένα ευρώ για έργα.
Κι εύλογα αναρωτιόμαστε, ποιος είναι αυτός που έχει έλλειμμα σοβαρότητας.
Αυτός που διχάζει και συμπεριφέρεται με μικροκομματική λογική, ή όσοι προσπαθούν να κρατήσουν ενωμένη την
Αυτοδιοίκηση;
-Το αόρατο σχέδιο για τα σκουπίδια
Τρίτο «έργο» της κας Δούρου, είναι το αόρατο μέχρι σήμερα σχέδιο της για τη διαχείριση των απορριμμάτων της
Αττικής.
Αφού πρώτα φρόντισε να ακυρώσει τον προηγούμενο σχεδιασμό της Περιφέρειας, στη συνέχεια επέλεξε να πετάξει στους Δήμους «μπαλάκι» της ευθύνης διαχείρισης του προβλήματος.
Κι όλα αυτά ενώ οι προθεσμίες τρέχουν, το πρόβλημα οξύνεται και κινδυνεύουμε να χάσουμε δεκάδες εκατομμύρια
ευρώ εξασφαλισμένης χρηματοδότησης.
Θα προτείναμε λοιπόν στην κα Δούρου να αφήσει τα λόγια και να ασχοληθεί επιτέλους με τα καθήκοντά της. Εκτός
αν την ικανοποιεί ο ρόλος του ανθρώπου που κουβαλά το σακάκι του αρχηγού, στις προεκλογικές του ομιλίες, καταλήγει η ανακοίνωση.

Μπακογιάννη: Το τρίτο μνημόνιο θα εφαρμοστεί με οποιαδήποτε κυβέρνηση

Τ

ο τρίτο μνημόνιο θα εφαρμοστεί όποιος κι αν είναι
στην κυβέρνηση, δήλωσε η Ντόρα Μπακογιάννη
από την Αλεξανδρούπολη, κατά την διάρκεια της
τετραήμερης περιοδείας που πραγματοποιεί στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
Απαντώντας σε σχετικό ερώτημα του ΑΠΕ-ΜΠΕ, στη
διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχώρησε στο επιμελητήριο της πόλης, η κυρία Μπακογιάννη εκτιμά ότι η
δημοσκοπική άνοδος της ΝΔ οφείλεται αφενός στo ότι ο
λαός συνειδητοποίησε πως η πολιτική της κυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ οδήγησε σ’ ένα εξαιρετικά δυσμενές
μνημόνιο, που διέψευσε τις όποιες ελπίδες είχαν δημιουργηθεί και αφετέρου στο ότι και η ΝΔ συνειδητοποίησε
τα λάθη της και ότι δεν υπάρχει περιθώριο αλαζονικών
συμπεριφορών.
«Σήμερα πλέον οι πολίτες ξέρουν ότι το σκίσιμο του
μνημονίου ήταν μύθος, ότι η 13η σύνταξη όχι μόνο δεν
δόθηκε, αλλά μειώθηκαν οι συντάξεις, ότι οι υποσχέσεις

τις οποίες έδωσε συνολικά ο ΣΥΡΙΖΑ, το περίφημο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, όχι μόνο δεν μπορούσε να
εφαρμοστεί, αλλά ήταν πραγματικά όπως είπαν τα ίδια τα
στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ένα πρόγραμμα που βασιζόταν σε
μηδενικά δεδομένα. Βεβαίως μάθαμε κι εμείς απ’ τα δικά
μας λάθη. Εμείς λοιπόν ευθέως και κατηγορηματικά λέμε
στον ελληνικό λαό ότι ναι σου ζητάμε να μας εμπιστευτείς,
σου ζητάμε να μας αναδείξεις πρώτο κόμμα, αλλά θα ξέρεις ότι εμείς θα συνεργαστούμε» είπε.
Η κυρία Μπακογιάννη εξήγησε ότι το τρίτο μνημόνιο
πρέπει να εφαρμοστεί και με τη ΝΔ στην κυβέρνηση
καθώς έχει ψηφιστεί. «Αν είμαστε κυβέρνηση πρέπει να
το εφαρμόσουμε. Απλώς θα προσπαθήσουμε σε ακραίες
περιπτώσεις, όπως η περίπτωση φορολόγησης αγροτών,
το οποίο κατά τη γνώμη μας είναι η απόλυτη υπονόμευση
της πρωτογενούς παραγωγής της χώρας, ο ΦΠΑ στην
ιδιωτική εκπαίδευση και ορισμένες άλλες φορολογικές
επιβαρύνσεις, να τις μειώσουμε και να πετύχουμε στο

θριάσιο-3

Μάχη στήθος με στήθος
ΣΥΡΙΖΑ - ΝΔ δείχνουν
δύο νέες δημοσκοπήσεις

Π

ροβάδισμα του ΣΥΡΙΖΑ έναντι της ΝΔ χαμηλότερη του στατιστικού λάθους -κατά 0,6%- δίνει
νέα δημοσκόπηση της Κάπα Research για
λογαριασμό του Βήματος της Κυριακής, ενώ δημοσκόπηση για λογαριασμό του Εθνους, ψαλιδίζει ακόμα περισσότερο τη διαφορά, στο 0,4%.

Συγκεκριμένα, ο ΣΥΡΙΖΑ συγκεντρώσει 26,5%, η ΝΔ
25,9%, η Χρυσή Αυγή 6,5%, το ΠΑΣΟΚ 5,8%, το ΚΚΕ
5,3%, το Ποτάμι 5,1%, η Λαϊκή Ενότητα 4,7%, η Ένωση
Κεντρώων 3,5% και οι Ανεξάρτητοι Έλληνες στο 3%. Η
αδιευκρίνιστη ψήφος βρίσκεται στο 11,6%.
Στην παράσταση νίκης, το 46,1% θεωρεί πως πρώτο
κόμμα θα αναδειχθεί ο ΣΥΡΙΖΑ και το 34,5% η ΝΔ.
Μεταξύ των αρχηγών των δύο μεγάλων κομμάτων,
καταλληλότερο για πρωθυπουργό θεωρεί τον Αλέξη
Τσίπρα το 37,2% και τον Βαγγέλη Μεϊμαράκη το 35,2%.
Στο ερώτημα "αν δεν προκύψει αυτοδύμανη κυβέρνηση ποια λύση κυβερνητικής συνεργασίας πιστεύεται ότι
θα είναι καλύτερη για τη χώρα;", κυβέρνηση μεγάλου
συνασπισμού ΣΥΡΙΖΑ - ΝΔ προτιμά το 30,3%, ΝΔ ΠΑΣΟΚ - Ποτάμι το 25,9%, ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ το 18,1% και
ΣΥΡΙΖΑ - ΠΑΣΟΚ - Ποτάμι το 9,1%.
Συγκρότηση κυβέρνησης συνεργασίας επιθυμούν οι
επτά στους δέκα ερωτηθέντες δημοσκόπησης της εταιρείας Marc για το Έθνος της Κυριακής. Ειδικότερα, το
34,4% δηλώνει πως προτιμά κυβέρνηση εθνικής ενότητας, το 18,5% κυβέρνηση συνεργασίας με κορμό τη ΝΔ
και 17,7% κυβέρνηση συνεργασίας με κορμό τον
ΣΥΡΙΖΑ. Αυτοδύναμη κυβέρνηση προτιμά το 20,2%, εκ
των οποίων το 14,3% επιθυμεί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και το
5,9% κυβέρνηση ΝΔ.
Στην πρόθεση ψήφου ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζεται να έχει
βραχύ προβάδισμα 0,4% έναντι της ΝΔ με ποσοστά
24,4% και 24% αντίστοιχα. Ακολουθούν η Χρυσή Αυγή με
5,9%, το Ποτάμι με 5,1%, το ΚΚΕ με 4,8%, το ΠΑΣΟΚ ΔΗΜΑΡ ΜΕ 4,3%, η Λαϊκή Ενότητα με 3,6%, η Ένωση
Κεντρώων με 3,6% και οι ΑΝΕΛ με 2,8%. Το ποσοστό
των αναποφάσιστων είναι 14,1%.

τέλος το στόχο μιας
ευρύτερης μείωσης της
φορολογίας για να πάει η
οικονομία μπροστά».
Παράλληλα, απηύθυνε
έκκληση προς τους ψηφοφόρους να μη δώσουν
ψήφο αγανάκτησης, ή
τιμωρίας γιατί το μόνο
που θα πετύχουν είναι η
προσωπική τους τιμωρία
καθώς εκλέγονται άνθρωποι ή πολιτικές δυνάμεις
που όπως είπε δεν έχουν
τίποτα να προσφέρουν.
Η κυρία Μπακογιάννη
έστειλε μήνυμα προς την κεντρική διοίκηση ότι θα πρέπει
να θυμάται τους ανθρώπους των ακριτικών περιοχών
που φυλούν Θερμοπύλες. «Είτε πρόκειται για τις
πλημμύρες, είτε για τη νόσο των βοοειδών, είτε για τα
έργα του ΕΣΠΑ που κινδυνεύουν να χαθούν, δυστυχώς η
ανυπαρξία δράσης είναι απαράδεκτη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

4-θριάσιο

28η Συνεδρίαση Περιφερειακού
Συμβουλίου Αττικής

Τ

ο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής πρόκειται να συνεδριάσει την Πέμπτη 10
Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 15:30 στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Οικονομίας,
Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, ΠαπάγουΧολαργός).
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.
Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας για το έργο «ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ Δ. ΒΙΛΙΩΝ», συνολικού
προϋπολογισμού 1.504.544,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ι. Βασιλείου)
2.
Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και των Δήμων Κερατσινίου - Δραπετσώνας, Κορυδαλλού, Νίκαιας - Αγ.
Ιωάννη Ρέντη, Πειραιά και Περάματος για την παροχή υπηρεσίας «Καθαρισμός φρεατίων απορροής ομβρίων και συνδετήριων αγωγών στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας
Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά», συνολικού προϋπολογισμού 59.992,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%).
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γ. Γαβρίλης)
3.
Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της Επιτροπής Εγχώριας Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων για την
εκτέλεση του έργου με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΕΡΟΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ
ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΚΥΘΗΡΩΝ» συνολικού προϋπολογισμού 35.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Π. Χατζηπέρος)
4.
Ορισμός νέων μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με τους αναπληρωτές τους για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης Προγραμματικής Σύμβασης
του έργου «ΝΕΑ ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ‘ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΠΡΑΛΟΥ’».
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Π. Χατζηπέρος)
5.
Χωροθέτηση λαϊκής αγοράς Παγκρατίου (Στ’ Αθηνών), ημέρα Παρασκευή.
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Στ. Κοροβέσης)
6.
Χωροθέτηση λαϊκής αγοράς Πόρτο Ράφτη (Ζ’ Αττικής), ημέρα Τρίτη.
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Στ. Κοροβέσης)
7.
Χωροθέτηση λαϊκής αγοράς Τσακός του Δήμου Αγίας Παρασκευής (Γ’ Αθηνών), ημέρα Δευτέρα.
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Στ. Κοροβέσης)
8.
Λήψη απόφασης για παραίτηση της Περιφέρειας Αττικής από τα ένδικα μέσα
(έφεση) κατά της αριθμ. 531/17-1-2014 οριστικής απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών μετά από παραπομπή του θέματος από την Οικονομική Επιτροπή.
(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κα Ε. Τασούλη - Γεωργιάδου)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ
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Η Περιφέρεια Αττικής στηρίζει
τους γονείς

Σ

την ένταξη των δύο πρώτων έργων του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής
περιόδου του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, προχώρησε η Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας, στις 31 Αυγούστου 2015,
ύστερα από σχετικές αποφάσεις της Περιφερειάρχη
Αττικής, Ρένας Δούρου.
Πρόκειται για έργα που αξιοποιούν τους διαθέσιμους
για την Περιφέρεια Αττικής πόρους του Ευρωπαϊκού
Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και χρηματοδοτούν την υλοποίηση
του
Προγράμματος
«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ
ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 – 2016» που αποσκοπεί
στην οικονομική ενίσχυση γονέων της Περιφέρειας Αττικής, οι οποίοι βρίσκονται κάτω από τα όρια της φτώχειας, με απώτερο στόχο τη διευκόλυνσή τους για να ενταχθούν στην αγορά εργασίας και
να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις που δημιουργεί ο ρόλος τους ως γονείς.
Ειδικότερα, το συγκεκριμένο Πρόγραμμα, αφορά στην παροχή θέσεων φροντίδας,
φιλοξενίας και φύλαξης σε βρέφη, νήπια, και παιδιά σε δημόσιους και ιδιωτικούς βρεφικούς, βρεφονηπιακούς, βρεφονηπιακούς ολοκληρωμένης φροντίδας, παιδικούς σταθμούς και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης στην Περιφέρεια Αττικής. Οι ωφελούμενοι
είναι μητέρες καθώς και άνδρες, που έχουν την επιμέλεια τέκνων, οι οποίοι βρίσκονται
κάτω από το όριο της φτώχειας και η τοποθέτηση των παιδιών τους πραγματοποιείται
με «εντολή τοποθέτησης» (voucher) που λαμβάνουν από την ΕΕΤΑΑ Α.Ε. μετά από
σχετική διαδικασία αξιολόγησης.
Με αυτές τις αποφάσεις η Περιφέρεια Αττικής συμβάλλει έμπρακτα και ουσιαστικά
στην κάλυψη μιας από τις σημαντικότερες ανάγκες των οικογενειών της Περιφέρειας,
που πλήττονται περισσότερο από τις επιπτώσεις της παρατεταμένης οικονομικής
κρίσης που βιώνει η χώρα μας.

Λαφαζάνης: Ο ΣΥΡΙΖΑ εκλιπαρεί για
μνημονιακούς εταίρους

Νέα πυρά κατά του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη
Τσίπρα εξαπέλυσε ο επικεφαλής της Λαϊκής Ενότητας Παναγιώτης Λαφαζάνης.
Ο κ. Λαφαζάνης κατηγορεί τον ΣΥΡΙΖΑ ότι
«μέσα σε χρόνο αστραπή κατόρθωσε να φέρει
στο προσκήνιο νέο αδηφάγο μνημόνιο και να
νεκραναστήσει τα συντετριμμένα παραδοσιακά
μνημονιακά κόμματα».
«Αν έλεγε κάποιος στον ενιαίο ΣΥΡΙΖΑ ότι αυτός
θα συγκυβερνούσε ποτέ με το ΠΑΣΟΚ και το
Ποτάμι και πολύ περισσότερο με τη ΝΔ. θα έπεφτε το γέλιο της αρκούδας. Τώρα η ίδια η ηγεσία
του εναπομείναντος ΣΥΡΙΖΑ, σχεδόν, εκλιπαρεί
να βρει μνημονιακούς κυβερνητικούς εταίρους
εκείνους που μέχρι χθες χλεύαζε και να τρώει και
πόρτα από πάνω», δήλωσε ο κ. Λαφαζάνης.
Όπως είπε ο ίδιος, «το περισσότερο που ζητά ο
Αλέξης Τσίπρας είναι να πάρει την πρωτιά για να έχει προβάδισμα στον κυβερνητικό,
συνεταιρικό, μνημονιακό, καταστροφικό αλισβερίσι».
Ο επικεφαλής της Λαϊκής Ενότητας εξέφρασε τέλος την πεποίθηση ότι οι πολίτες θα
βγάλουν τα συμπεράσματα τους από τις ραγδαίες εξελίξεις, για το ποιοι εκφράζουν « το
παλιό και καταδικασμένο» και ποιοι «προτείνουν μία σύγχρονη, ριζοσπαστική, αντιμνημονιακή διέξοδο στην ελληνική τραγωδία».
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Eκτός ψηφοδελτίων ΣΥΡΙΖΑ
ο Αλέξης Μητρόπουλος

Ο

Αποκλείστηκε τελικά και ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και της
ΔΗΜΑΡ Θανάσης Λεβέντης

ριστικά εκτός του ψηφοδελτίου Αττικής του
ΣΥΡΙΖΑ έμεινε ο Αλέξης Μητρόπουλος,
παρά την εισήγηση της κομματικής
επιτροπής να τοποθετηθεί στην τελευταία τιμητική
θέση και την θετική απάντηση από τον ίδιο.
Η κεντρική επιτροπή του κόμματος στη δραματική
συνεδρίαση το βράδυ του Σαββάτου αποφάσισε να
τον αφήσει έξω από τη λίστα, μετά από τις έντονες
αντιδράσεις πολλών κομματικών στελεχών.
Στη συγκεκριμένη
περιφέρεια έγινε και
μια ακόμη ανατροπή
σε σχέση με την
αρχική
εισήγηση,
καθώς αποκλείστηκε
τελικά και ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και της
ΔΗΜΑΡ Θανάσης Λεβέντης, που προορίζονταν για
την έκτη θέση, την οποία κατείχε η Ελένη Σωτηρίου,
που ψήφισε κατά του μνημονίου, αποχώρησε από το
κόμμα και δεν θα είναι υποψήφια σε αυτές τις εκλογές.
Το ψηφοδέλτιο της Αττικής διαμορφώθηκε πλέον ως
εξής, κατά σειρά κατάταξης:
Αριστείδης Μπαλτάς, Νάσος Αθανασίου, Πάνος
Σκουρολιάκος, Γιώργος Πάντζας, Γιάννης Δέδες,
Κατερίνα Καράλη, Κατερίνα Θεοχάρη, Άννα Στεργίου, Σταύρος Καραγκούνης, Θόδωρος
Γκοτσόπουλος, Κ. Καλογρανης, Α. Μαραγκάκη, Ε. Δελαγραμμάτικα, Ν. Πέππας,
Κώστας Δέδες, Γιωτα Παππά, Ευαγγελία Ντελάκη, Σπύρος Μιχαήλ, Πάνος Ροδάκης.

Τον επικεφαλής του Επικρατείας, Ν.Διαμαντούρο, παρουσίασε ο Στ.Θεοδωράκης

Η

πρόταση από το Ποτάμι στον Νικηφόρο
Διαμαντούρο να τεθεί επικεφαλής του ψηφοδελτίου Επικρατείας και η αποδοχή της
συνιστά μήνυμα προς την κοινωνία ότι υπάρχουν
άνθρωποι ικανοί να κυβερνήσουν κι όχι τα παιδιά του
κομματικού σωλήνα, τόνισε ο Σταύρος Θεοδωράκης
παρουσιάζοντας τον πρώην ευρωπαίο διαμεσολαβητή και ακαδημαϊκό.
Ο επικεφαλής του Ποταμιού πρόσθεσε ότι έχει
επαφή εδώ και καιρό με τον κ. Διαμαντούρο, τόσο
όσο ήταν Συνηγορος του Πολίτη στην Ελλάδα, όσο
και τη δεκαετία στην αντίστοιχη θέση στην Ευρώπη.
Ο Νικηφόρος Διαμαντούρος ευχαρίστησε το Ποτάμι για την πρόταση και εξήγησε ότι την αποδέχθηκε,
καθώς θεωρεί ότι είναι υποχρέωση του πολίτη να
αναλαμβάνει ευθύνες στις κρίσιμες περιστάσεις.
«Θέλω να δώσω μια άλλη διάσταση, καθώς φθάσαμε στην άκρη του γκρεμού και κάναμε μόνο λίγα βήματα πίσω» ανέφερε ο κ. Διαμαντούρος, ενώ όταν ρωτήθηκε αν είναι έτοιμος να αναλάβει κυβερνητικές ευθύνες δεν
το απέκλεισε. Σημείωσε ,όμως, ότι είναι κάτι πρόωρο και τις σχετικές αποφάσεις θα τις
πάρει το Ποτάμι.
Ο κ. Διαμαντούρος απάντησε και στις επικρίσεις ότι εκφράζει εκσυγχρονιστικές απόψεις λέγοντας ότι δεν θεωρεί την λέξη εκσυγχρονιστής βρώμικη, αλλά ως άποψη να
βαδίσει η χώρα προς την νεωτερικότητα.
«Αρνούμαι να αποποιηθώ τα όσα έχω κάνει, αλλά είμαι έτοιμος να συζητήσω αν τα
έκανα σωστά» είπε ο επικεφαλής του ψηφοδελτίου Επικρατείας του Ποταμιού.
Σε επόμενη θέση του ψηφοδελτίου θα τοποθετηθεί ο Παναγιώτης Καρκατσούλης, ο
οποίος ήταν επικεφαλής τον Ιανουάριο και εξελέγη, ενώ έγινε γνωστό ότι ο Σταύρος
Θεοδωράκης, εκτός από τα Χανιά, θα είναι επικεφαλής στην λίστα του Ποταμιού, στην
Α' Θεσσαλονίκης.

Ζητείται για ενοικίαση οικία 80 τμ με αυλή
στον Ασπρόπυργο. Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6944434626

θριάσιο-5

Η λίστα των υποψήφιων βουλευτών του ΚΚΕ Επικεφαλής στο Επικρατείας η Παπαρήγα

Η

Αλέκα Παπαρήγα είναι επικεφαλής του ψηφοδελτίου Επικρατείας του ΚΚΕ το οποίο έδωσε
σήμερα στην δημοσιότητα την λίστα των υποψηφίων βουλευτών του κόμματος σε όλη τη χώρα.
Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ και πρόεδρος της ΚΟ του κόμματος, Δημήτρης Κουτσούμπας θα είναι υποψήφιος στην
Β΄Αθήνας και στην Βοιωτία.
Λίστα των υποψηφίων βουλευτών του κόμματος στην
ΑΤΤΙΚΗ

1. ΓΚΙΟΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Μέλος της ΚΕ, υπεύθυνος του
Γραφείου Τύπου της ΚΕ Βουλευτής
2. ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ Συνεργαζόμενη Ηθοποιός
Βουλευτής
3. ΚΟΥΜΠΟΥΡΗΣ ΔΗΜΟΣ Μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ
Πρόεδρος Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΙΚΑ
4. ΣΥΡΙΓΟΣ ΒΑΛΣΑΜΟΣ Πρόεδρος Εργατικού Κέντρου Λαυρίου
5. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ Πρόεδρος Σωματείου
στη Χημική Βιομηχανία
6. ΤΟΠΑΛΙΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γιατρός ΙΚΑ Δημοτικός
Σύμβουλος Μενιδίου
7. ΒΑΣΙΛΑΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ Μέλος ΔΣ Σωματείου Ιντρακόμ
8. ΔΑΡΔΑΛΗΣ ΝΙΚΟΣ Εκπαιδευτικός Μέλος ΟΛΜΕ,
Δημοτικός Σύμβουλος Αρτέμιδας
9. ΠΑΜΦΙΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Αυτοαπασχολούμενος
Δημοτικός Σύμβουλος Λαυρεωτικής
10. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Μέλος ΔΣ Συνδικάτου Μετάλλου Αττικής, μέλος
ΔΣ Εργατικού Κέντρου Ελευσίνας
11. ΡΕΜΠΑΠΗΣ ΝΙΚΟΣ Μέλος του Γραφείου του ΚΣ της ΚΝΕ
12. ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΑΛΕΚΟΣ Οικοδόμος
13. ΒΑΡΔΑΒΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ Νοσηλευτής Μέλος ΔΣ Σωματείου Εργαζομένων στο
Θριάσιο Νοσοκομείο, μέλος ΓΣ της ΠΟΕΔΗΝ, Δημοτικός Σύμβουλος Ελευσίνας
14. ΤΑΚΑΣ ΝΙΚΟΣ Γραμματέας Συνδικάτου Τουρισμού - Επισιτισμού - Ξενοδοχείων
Αττικής
15. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΟΥΛΗ Ιδιωτική Υπάλληλος Δημοτική Σύμβουλος Μενιδίου
16. ΤΡΙΓΑΖΗ ΡΟΥΛΑ Δικηγόρος
17. ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Δημοτικός Σύμβουλος Ανω Λιοσίων
18. ΤΣΙΧΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΓΗΣ Πρόεδρος Σωματείου Συνταξιούχων Μεσογείων
19. ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Μέλος ΔΣ Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Λογιστών, Δημοτικός
Σύμβουλος Ωροπού

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ ,
ΑΧΑΡΝΩΝ & ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ
ΑΓΙΩΝ ΚΩΝ/ΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να τιμήσετε με την παρουσία σας τις Εκδηλώσεις Μνήμης,
προς τιμήν των θυμάτων του καταστροφικού σεισμού της 7ης Σεπτεμβρίου του
1999, που θα πραγματοποιηθούν την

ΔΕΥΤΕΡΑ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Χρήστος Σπ. Παππούς

Εκ του Ιερού Ναού
Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
Ώρα 14.50: Δοξολογία επί τη διασώσει της πόλεως και στη συνέχεια Επιμνημόσυνη
Δέηση για τα θύματα του σεισμού, στον Ιερό Ναό Αγίων Κων/νου &
Ελένης .
Ώρα 15.15: Επιμνημόσυνη Δέηση στο μνημείο των θυμάτων του σεισμού, Πλατεία
Ηρώων
Δημαρχείο Δημοτικής Κοινότητας Άνω Λιοσίων.
ΦΟΡΟΣ ΤΙΜΗΣ στα θύματα του σεισμού
Χαιρετισμός Δημάρχου
Πέρας Τελετής
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Ο Παγκόσμιος Πόντιος αθλητής Γιώργος Πιλίδης και ο
προπονητής του Αμιράν Καρντάνοφ έτοιμοι για νέες νίκες

Ο

Παγκόσμιος Πόντιος αθλητής Γιώργος Πιλίδης
και ο προπονητής του Αμιράν Καρντάνοφ έτοιμοι για νέες νίκες
«Εγώ το ήξερα ότι μας περιμένουν. Όταν άνοιξαν οι
πόρτες είδα τα μάτια του· δάκρυσε από τη συγκίνηση
γιατί δεν το περίμενε. Ήταν ωραίο αυτό το συναίσθημα».
Ο προπονητής του 15χρονου αθλητή Γιώργου Πιλίδη,
Αμιράν Καρντάνοφ, μιλά για τα συναισθήματα του αθλητή
του, όταν συγγενείς, φίλοι και γνωστοί επεφύλαξαν στο
αεροδρόμιο... ποντιακή υποδοχή στον νεαρό που κατέκτησε τη δεύτερη θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα
Ελεύθερης πάλης παίδων στο Σεράγεβο της Βοσνίας.
«Το μετάλλιο το αφιερώνω στον προπονητή μου, για
ό,τι μου πρόσφερε μέχρι εδώ, αλλά και στην οικογένειά
μου», είναι τα μετρημένα λόγια του αθλητή από το «Μέγα
Αλέξανδρο» Ασπροπύργου.
Με αντίπαλους μεγαλύτερους ηλικιακά και ασφαλώς
πιο έμπειρους, το ασημένιο του 15χρονου Γιώργου
Πιλίδη σε μια τέτοια διοργάνωση, ικανοποίησε τον
προπονητή του που δούλεψε σκληρά με τον αθλητή, σε συστηματική προετοιμασία επί μήνες.
Το ίδιο πίστεψε και ο Γιώργος Πιλίδης, ο οποίος
λέει στο pontos-news.gr: «Το περίμενα γιατί κάναμε
έντονη προπόνηση. Θα προσπαθήσω του χρόνου
να πάμε καλύτερα».
Και την επόμενη φορά... χρυσός!
Εκτός από το ασημένιο στο Παγκόσμιο, ο Γιώργος κατέκτησε λίγες μέρες νωρίτερα χάλκινο στο
Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ελευθέρας παίδων,
που έγινε στη Σουμπότιτσα της Σερβίας. Στην απόδοσή του δεν βοήθησε μόνο η προετοιμασία τους
στην Αθήνα. Τον Ιούλιο προπονήθηκε για έναν
μήνα στο Βλαδικαβκάζ, πόλη με παράδοση στο
άθλημα όπου είχε την ευκαιρία να συναγωνιστεί με
μεγάλους αθλητές.
Τώρα επέστρεψε στο σύλλογό του όπου η σκληρή δουλειά συνεχίζεται καθημερινά με προπονήσεις.
Με την επιτυχία του Πιλίδη η καρδιά της Ελλάδας
ξαναχτύπησε αθλητικά. Τι απαιτεί όμως ένας τέτοιος
άθλος;
Κάθε αθλητής που θέλει να συμμετάσχει σε έναν
αγώνα βάζει χρήματα από την τσέπη του και όπως γίνεται αντιληπτό, ειδικά σε τέτοιες εποχές, πολλά σωματεία
δεν μπορούν να εκπροσωπηθούν σε διεθνή τουρνουά.
«Σε έναν χρόνο γίνονται πέντε έξι τουρνουά, αλλά εμείς
πήγαμε σε τρία, γιατί τα οικονομικά μας δεν το επιτρέπουν», μας λέει ο Αμιράν Καρντάνοφ. Και απευθύνει
έκκληση στην Ομοσπονδία πάλης για βοήθεια. «Θέλουμε
να κάνουμε προετοιμασία δίπλα σε μεγάλες ομάδες,
όπως η Εθνική Ομάδα της Ρωσίας, για να βελτιώνουμε
τις επιδόσεις μας. Όταν δεν έχουμε μεγάλους αντιπάλους
και έμπειρους τότε κι εμείς παραμένουμε στο ίδιο επίπεδο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για την εξέλιξή μας.»
Περήφανος ο Ολυμπιονίκης Καρντάνοφ για τον αθλητή
και το σύλλογό του
Ο Αμιράν είναι 30 χρόνια στον χώρο της πάλης και

Α

νοικτές πόρτες προς τους ψηφοφόρους όλου του
πολιτικού φάσματος μοιάζει να έχει ανοίξει η Νέα
Δημοκρατία, γεγονός που εξηγεί, πέραν από την
αποσυσπείρωση του ΣΥΡΙΖΑ, και τις υψηλές πτήσεις, για
τα δεδομένα της εποχής, που καταγράφει το κόμμα στις

προπονητής της Εθνικής Ομάδας πάλης.
Χάλκινος Ολυμπιονίκης στην Ολυμπιάδα του
Σίδνεϊ το 2000 και καλύτερος αθλητής στους
εφήβους στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα πάλης
που έγινε στη Βουδαπέστη το 1994.
Εδώ και δύο χρόνια είναι προπονητής στον
Σύλλογο «Μέγας Αλέξανδρος» Ασπροπύργου. Ένα σωματείο δέκα ετών με ελάχιστες
υποδομές. Και όμως. Σε αυτό το διάστημα
έχει καταφέρει να φέρει σημαντικές διακρίσεις
στο σύλλογο: 2η θέση τους παίδες, 2η θέση
στους εφήβους και 3η στους άνδρες με αποκορύφωμα τα δύο τελευταία μετάλλια του
Γιώργου Πιλίδη, χάλκινο πανευρωπαϊκό και
ασημένιο παγκόσμιο.
Μετά τον ίδιο, συλλογή μεταλλίων και διακρίσεων και για τα «παιδιά» του...
Προσπαθεί να μεταφέρει την εμπειρία

στους αθλητές του και τα καταφέρνει, αλλά τα πράγματα
θα ήταν πολύ καλύτερα αν υπήρχαν και οι
υποδομές. Η πάλη στην Ελλάδα θα είχε άλλη
τύχη αν αντιλαμβανόταν ότι διαθέτει αθλητές
ενός ολυμπιακού αθλήματος με ιστορία χιλιάδων χρόνων.
«Θα μπορούσε να γίνει μια πολύ ωραία
εκστρατεία για την ανάδειξη του αθλήματος
γιατί ειδικά σε αυτές τις δύσκολες εποχές που
ζούμε, οι αθλητές μας κινδυνεύουν να μας
φύγουν. Προσπαθούμε να τους κρατήσουμε
αλλά κάποιοι φεύγουν σε σωματεία του εξωτερικού όπου υπάρχουν καλύτερες υποδομές.
Την ώρα της προπόνησης, στο Μέγα Αλέξανδρο Ασπροπύργου
»Σε νεαρή ηλικία είναι ενθουσιασμένοι.
Όταν όμως πάνε 19-20 χρονών θα έχουν άλλες απαιτήσεις και κάποια πράγματα δεν θα μπορούμε να τα προσφέρουμε αν δεν υπάρχει βοήθεια από την πολιτεία και
τους φορείς», λέει στο pontos-news.gr ο Καρντάνωφ.

Για την ώρα ο Γιώργος Πιλίδης νιώθει καλά με ό,τι
κάνει και καλύτερα χάρη στη δύναμη που πήρε και
από τη θερμή υποδοχή στο αεροδρόμιο.
«Είναι πολύ συγκινητικό», μας λέει ο Γιώργος
Πιλίδης, «να συνδέουν την παράδοση με την τιμή και
την αναγνώριση μιας διάκρισης σε ένα άθλημα».
Ο Γιώργος αγαπά πολύ την ποντιακή παράδοση και
στο σπίτι του μιλάνε ακόμα τα ποντιακά, μας λέει. Η
οικογένειά του ήρθε στην Ελλάδα από την πόλη Τζαμπούλ του Καζακστάν τη δεκαετία του ’90.
Η πάλη είναι επίσης κάτι που υπεραγαπά και το
μέλλον του είναι άμεσα συνυφασμένο με αυτήν. Και με
τον προπονητή και στήριγμά του Αμιράν Καρντάνοφ,
επίσης. Όχι χωρίς λόγο. Ο Αμιράν είναι αγωνιστής και
παρά τα δύσκολα προσκαλεί τα παιδιά στο άθλημα
της πάλης.
«Δεν χαλαρώνουμε. Συνεχίζουμε πιο εντατικά.
Θέλω ό,τι δεν έκανα εγώ, ό,τι δεν παρείχαν σε μένα,
να τα παρέχω εγώ στα παιδιά. Να τους μάθω τα

πάντα. Υγεία, και έχουμε μέλλον!»

Ρεπορτάζ-φωτογραφίες: Βασίλης Καρυοφυλλίδης

«Κουρεύει» ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Ποτάμι
αλλά και ΑΝΕΛ, ΧΑ ο Μεϊμαράκης

δημοσκοπήσεις.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που συλλέγουν οι δημοσκόποι και φτάνουν στα κομματικά γραφεία της Συγγρού αλλά και της Κουμουνδούρου, ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης καταφέρνει να «κουρέψει» τα ποσοστά όλων
των κομμάτων, πλην ΚΚΕ. Είναι εντυπωσιακό ότι η
Ν.Δ. καταγράφει απευθείας μετακινήσεις από τον
ΣΥΡΙΖΑ, το Ποτάμι και το ΠΑΣΟΚ αλλά και έντονες
ροές από Χρ. Αυγή και ΑΝΕΛ. Μόνος αλώβητος απο
τη... γοητεία Μεϊμαράκη μοιάζει να παραμένει ο
Δημήτρης Κουτσούμπας.
Παρά τις αποκλίσεις ανάλογα με τη μέτρηση, οι
τάσεις είναι σαφείς.

Η Ν.Δ μοιάζει να κερδίζει περίπου 2 έως 2,5 μονάδες
απευθείας από τον ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή ένα ποσοστό περί το
6-8% των ψηφοφόρων της Κουμουνδούρου του Ιανουα-

ρίου δηλώνουν ότι τώρα θα στηρίξουν την κεντροδεξιά.
Εκεί που η Ν.Δ. μοιάζει πραγματικά απειλητική είναι
προς τα μικρότερα κόμματα καθώς σύμφωνα με τις
μετρήσεις έχει καθαρά κέρδη σχεδόν μία μονάδα από
ΑΝΕΛ και ΠΑΣΟΚ, δηλαδή περίπου το 20% της δύναμης
που είχαν τα δύο κόμματα τον Γενάρη.
Ξεχωριστή περίπτωση αποτελεί η Χρυσή Αυγή, από
την οποία – παρά το μετριοπαθές αφήγημά του – ο Μεϊμαράκης αποσπά σχεδόν το 20% των ψηφοφόρων του
Ιανουαρίου.
Το κόμμα, τέλος, που αποτελεί προφανή «στόχο», ανομολόγητο μεν αλλά στόχο, της Συγγρού είναι το Ποτάμι.
Ήδη οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν ροή διψήφιου
ποσοστού ψηφοφόρων του Ποταμιού προς τη Ν.Δ., τάση
που αναμένεται να ενισχυθεί εφόσον ο κ. Μεϊμαράκης δεν
κάνει το λάθος και η πόλωση μεταξύ της ΝΔ και του
ΣΥΡΙΖΑ κλιμακωθεί.
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«Σχολική ένταξη των παιδιών Ρομά:

Δράσεις φορέων, προβλήματα και προοπτικές στη Δυτική Αττική».

ατόπιν σχετικής πρωτοβουλίας του Αντιπεριφερειάρχη
Δυτικής
Αττικής, κ. Γ. Βασιλείου και ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς, διοργανώνεται η
3η συνάντηση του Δικτύου
(forum) για θέματα Ρομά, την
Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου 2015, και
ώρα 10:30, (Ηρώων Πολυτεχνείου 78, Ελευσίνα, 1ος
όροφος) με θέμα:«Σχολική
ένταξη των παιδιών Ρομά: Δράσεις φορέων, προβλήματα και
προοπτικές στη Δυτική Αττική».
Βασικός σκοπός της συνάντησης είναι η παρουσίαση προγραμμάτων προώθησης της
σχολικής ένταξης των τσιγγάνων στη Δυτική Αττική από το
Πανεπιστήμιο Αθηνών, την Ιερά
Μητρόπολη Ιλίου και φορείς της
κοινωνίας των πολιτών (ΑΜΚΕ
Αντίρροπον, ΜΚΟ Κλίμακα) και
η δημιουργία συνεργειών με την
τοπική αυτοδιοίκηση, τη σχολική
κοινότητα και την ευρύτερη
κοινότητα για την όσο το
δυνατόν ομαλή σχολική ένταξη
των παιδιών Ρομά προς όφελος
και των ίδιων αλλά και της
ευρύτερης κοινωνίας της Δυτικής Αττικής.

Ε

Ο πάπας καλεί τις ενορίες
της Ευρώπης να φιλοξενήσουν από μία οικογένεια
προσφύγων

Ο

πάπας Φραγκίσκος έκανε σήμερα έκκληση σε
κάθε ενορία της Ευρώπης και σε κάθε θρησκευτική κοινότητα να φιλοξενήσει η καθεμία
από μία οικογένεια προσφύγων σε ένδειξη αλληλεγγύης

Επτά προτάσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη με
εθνικό πρόσημο για το μεταναστευτικό

πτά βασικούς άξονες μιας γόνιμης ελληνικής
παρέμβασης στο μείζον θέμα του μεταναστευτικού κατέθεσε, σήμερα, Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου,
ο υποψήφιος βουλευτής Β’ Αθηνών της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, με άρθρο στην εφημερίδα
«Πρώτο Θέμα».
Ο κ. Μητσοτάκης, με αφορμή και τη Σύνοδο της Ε.Ε.
στο Καλαί, στις 14 Σεπτεμβρίου, ασκεί σκληρή κριτική
στην επτάμηνη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ που επιδείνωσε το μεταναστευτικό δημιουργώντας σοβαρά
προβλήματα στους κατοίκους και στην οικονομία των
νησιών υποδοχής, ενώ παράλληλα καταλογίζει στην Ε.Ε.
σημαντική καθυστέρηση στη διαμόρφωση κοινής ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής.
«Η χώρα χρειάζεται μια Κυβέρνηση που θα επένδυε
στη συστηματική οικοδόμηση στέρεων ενδοευρωπαϊκών
συμμαχιών, θα ασκούσε κάθε δυνατή πίεση προς την
Τουρκία που ενώ είναι το κατ’ εξοχήν σημείο εκκίνησης
μεταναστών προς τη χώρα μας, δεν δείχνει καμία διάθεση να συνεργαστεί ουσιαστικά τόσο με την Ελλάδα όσο
και με την Ε.Ε., ενώ ταυτόχρονα θα αξιοποιούσε κάθε
ευρώ από τα διαθέσιμα σχετικά ευρωπαϊκά κονδύλια»,
αναφέρει ο κ. Μητσοτάκης.
«Ανάμεσα στο ξέφραγο αμπέλι της αριστεράς και το
λαϊκισμό της άκρας δεξιάς μόνο μια Κυβέρνηση με κορμό
τη Νέα Δημοκρατία μπορεί να οδηγήσει σε μια βιώσιμη
λύση που θα σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά
παράλληλα θα διασφαλίζει την προστασία των συνόρων
μας», τονίζει καταλήγοντας ο πρώην υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης.
Οι επτά βασικοί άξονες της πρότασης Μητσοτάκη
για το μεταναστευτικό είναι οι εξής:
1. Η Ευρώπη πρέπει να κινηθεί στο σύνολό της και τα
κράτη - μέλη της πρέπει να μοιραστούν την ευθύνη των
προσφύγων που ζητούν άσυλο.
2. Να υπάρχει διάκριση ανάμεσα στους πρόσφυγες και
τους οικονομικούς μετανάστες προκειμένου να καταπολεμηθεί η κατάχρηση του δικαιώματος παροχής ασύλου
και μάλιστα με μια συγκεκριμένη πολιτική επαναπατρισμού οικονομικών μεταναστών.
3. Να ληφθούν αυστηρότερα μέτρα για την καλύτερη
φύλαξη των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τη
Frontex να αναλαμβάνει την προστασία των εξωτερικών
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συνόρων της Ε.Ε.
και να έχει τη
δυνατότητα
να
αποφασίζει
για
την είσοδο των
μεταναστών. Διαφορετικά θα εξακολουθούν
να
καθορίζουν την
είσοδο
μεταναστών οι διακινητές
και το χρήμα.
4. Να ενισχυθούν διοικητικά και
οικονομικά
τα
κράτη – πύλες
εισόδου όπως η
Ελλάδα με δημιουργία ευρωπαϊκών κέντρων υποβοήθησης για την
επιτάχυνση της
καταγραφής των
εισερχομένων, της
παροχής ασύλου
και του συντονισμού της επιστροφής των παράτυπων μεταναστών
στη χώρα τους.
5. Να μην επιτρέπονται
οι
συνοριακοί έλεγχοι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να
διαφυλαχθεί η ελευθερία μετακίνησης ως βασική αρχή
του Ευρωπαϊκού οικοδομήματος.
6. Η Ευρώπη να προσφέρει καταφύγιο και αξιοπρέπεια
σε όσους διώκονται με τη δημιουργία ευρωπαϊκών προδιαγραφών κέντρων υποδοχής σε χώρες εισόδου όπως η
Ελλάδα.
7. Η αναπτυξιακή βοήθεια που δίνεται σε αναπτυσσόμενες χώρες να ενισχυθεί υπό την προϋπόθεση ότι οι
χώρες αυτές θα πρέπει να δέχονται πίσω τους πολίτες
τους που δεν γίνονται δεκτοί στην Ευρώπη

τονίζοντας ότι αυτή η πρωτοβουλία θα ξεκινήσει από το
μικρό κράτος του Βατικανού.
"Κάνω έκκληση στις ενορίες, στις θρησκευτικές κοινότητες, στα μοναστήρια...ολόκληρης της Ευρώπης να φιλοξενήσουν από μία οικογένεια προσφύγων", είπε ο πάπας
έπειτα από το κυριακάτικο μήνυμά του στο Βατικανό, ενώ
το συγκεντρωμένο πλήθος στην Πλατεία του Αγίου Πέτρου χειροκροτούσε.
Δύο ενορίες στο Βατικανό, είπε ο πάπας Φραγκίσκος,
θα φιλοξενήσουν από μία οικογένεια προσφύγων.

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝAΣ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε συνεδρίαση
της Οικονομικής Επιτροπής»

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.
3852/10, καλείστε σε συνεδρίαση την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 8:15 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα
Ελευσίνας, προκειμένου ως αρμόδια Επιτροπή να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας
διάταξης:

1.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης
ποσού 6.285,30 € για την προμήθεια στολών Δημοτικής
Αστυνομίας.
2.
έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
4.613,73 € για την αμοιβή δικηγόρου κ. Ιωάννη Παυλόπουλου.
3.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης
ποσού 14.000,00 € για την προμήθεια ανταλλακτικών
για τα οχήματα της υπηρεσίας (Σ).
4.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης
ποσού 1.506,75 € για την προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού.
5.
Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την
εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Πολυμελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών κατά την συζήτηση της υπ’ αριθμ.
καταθ. 56285/2014 αιτήσεως της Μωραίτη Μαγδαληνής.
6.
Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την
εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Πολυμελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών κατά την συζήτηση της υπ’ αριθμ.
καταθ. 81/2014 αιτήσεως των κ.κ. Δολιανίτη Ελένης,
Τσαούσογλου Ιωάννη, Ζέκιου Αννας κ.λ.π.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

8-θριάσιο

Μία εξαιρετική βραδιά ποίησης και μουσικής στο
Δήμο Μάνδρας – Ειδυλλίας,

«

Aφιέρωμα στον Νίκο Γκάτσο,έναν από τους μεγαλύτερους δημιουργούς.

Αρκούν μικρές
αφορμές όπως
η
αποψινή
εκδήλωση για να καταλάβουμε ότι η ποίηση
βρίσκεται μέσα στη
ζωή μας και αρκούν
κάποιοι
άνθρωποι,
καταρτισμένοι
αλλά
προσιτοί, όπως η κ.
Δόλια-Γαβρά, για να
μας ταξιδεύουν με
λόγια απλά και κατανοητά στο μαγικό
κόσμο της ποίησης και
της μουσικής» είπε η
Δήμαρχος, κ. Γιάννα
Κριεκούκη, κλείνοντας την εκδήλωση. Η κ. Κριεκούκη συμπλήρωσε ότι πρόκειται να σχεδιαστεί ένα πρόγραμμα αφιερωμάτων, διαλέξεων καθώς και επιστημονικών συζητήσεων το οποίo θα πραγματοποιείται καθ΄όλη τη διάρκεια του επερχόμενου χειμώνα.
Στόχος του Δήμου είναι να δοθεί η ευκαιρία σε όλους τους πολίτες να παρακολουθήσουν
θέματα που άπτονται των ενδιαφερόντων χωρίς διακρίσεις και θεματικούς αποκλεισμούς.
Προάγγελος του σχεδιασμού αυτού αποτέλεσε η εκδήλωση των Ζερβονικολείων που
πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης 3 Σεπτεμβρίου στο Θερινό Κινηματογράφο
«ΑΣΤΡΟΝ».
Σε μια μαγευτική βραδιά γεμάτη με την ποίηση του Νίκου Γκάτσου και τις μελοποιημένες αποδόσεις της ποίησής του από τους Μάνο Χατζιδάκη, Μίκη Θεοδωράκη, Σταύρου Ξαρχάκο, Δήμο Μούτση και άλλους, οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να
γνωρίσουν το έργο του μεγάλου δημιουργού. Βασική ομιλήτρια ήταν η Δρ. Κλασικής
Φιλολογίας, κ. Δόλια-Γαβρά Κυριακή η οποία είχε και την επιμέλεια της εκδήλωσης.
Αν και ο Ν. Γκάτσος είναι κοινωνός του ρεύματος του υπερρεαλισμού (με το ποιητικό
έργο τους «Αμοργός») εντούτοις είναι παράλληλα και ένας απλός στιχουργός και δημιουργός τραγουδιών που όλοι τραγουδήσαμε και αγαπήσαμε.

Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2015

Οι διαμαρτυρίες συζύγων μεταλλωρύχων
σημάδεψαν την επίσκεψη Τσίπρα στη ΔΕΘ

Ο

λοκληρώθηκε η επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στα περίπτερα της ΔΕΘ, η οποία
πάντως σημαδεύτηκε από διαμαρτυρίες συζύγων μεταλλωρύχων στις Σκουριές.
Ειδικότερα περίπου 10 γυναίκες, οι οποίες βρίσκονταν απέναντι από το περίπτερο

της ΕΡΤ 3, διαμαρτυρήθηκαν στον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, φωνάζοντας:
«Οι άνδρες μας είναι στις στοές. Πόσο περήφανοι είστε για το τι μας κανατε;»
Στο περίπτερο της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας τον Αλέξη Τσίπρα
περίμενε μια ευχάριστη έκπληξη: απεικόνισαν πάνω του ένα virtual ολόγραμμα με...
γραβάτα.
Τέλος ΔΕΘ και Επιμελητήρια υπέγραψαν μνημόνια συνεργασίας, με τον Αλέξη Τσίπρα
να τονίζει πως «χρειάζεται μια κυβέρνηση με σταθερή βάση για να βρεθούμε απέναντι
σε όσα μας κρατούν πίσω».
Στις 19:30 θα πραγματοποιηθεί η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στο Βελίδειο Συνεδριακό
Κέντρο, όπου απευθυνόμενος στους παραγωγικούς φορείς, θα παρουσιάσει το παράλληλο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και θα αναλύσει γιατί μπορεί να διαπραγματευθεί καλύτερα την εφαρμογή της συμφωνίας από τη ΝΔ.

Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2015

Τα είχαμε χύμα μας ήρθαν και σε μπαλέτα!!!

Από το ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, τη ΝΔ και τα λοιπά ανθυγιεινά κόμματα τα οποία κατοικοεδρεύουν
έτη και έτη στο Ελληνικό κοινοβούλιο μπορεί να σωθούμε αν βάλουμε το μυαλό μας να δουλέψει
σωστά και δεν επιτρέψουμε στους εκπροσώπους αυτών να μας δουλέψουν ακόμα μια φορά…

Α

του Βασίλη Στεφάνου

πό τούτα τα μόνιμα και βλαβερά για τη
δημόσια υγεία εισαγόμενα υλικά που
όπου και αν κοιτάξει κανείς αφθονούν,
ποιος μπορεί να μας σώσει; Φώτι (Α)Το
δημοσίευμα μου σήμερα δεν αφορά αποκλειστικά και μόνο τα σκουπίδια, αυτό άλλωστε θα διαπιστώσετε όσοι από εσάς φίλοι μου έχετε την
υπομονή να το αναγνώσετε μέχρι τέλους…
Μικρός όταν ήμουνα είχα βρει ένα κόλπο για
να έρχομαι σε επαφή τουλάχιστον μια φορά την
εβδομάδα με τη μικρή Ολλανδέζα. Μη φανταστείτε καμιά παιδούλα με φακίδες, καρό μίνι
φούστα με ραντάκια και κοτσιδάκια. Όχι η δικιά
μου Ολλανδέζα ήταν αρκετά νταβραντομένη,
είχε μάλιστα εκτεθειμένο και προτεταμένο το
αριστερό στήθος της στο στόμα ενός βρέφους το
οποίο κρατούσε μόνιμα στην αγκαλιά της. Ο λόγος γίνεται για το τενεκεδένιο κουτί των 410 γραμμαρίων, το οποίο στο
εσωτερικό του εμπεριείχε συμπυκνωμένο γάλα μάρκας ΝΟΥΝΟΥ και που το εξωτερικό κυκλικό περίβλημα καλύπτονταν από ένα χάρτινο λογότυπο στο οποίο εκτός των άλλων, απεικονίζονταν και η δική μου μικρή Ολλανδέζα.
Όλοι οι παλιοί που τους άρεσε το ρυζόγαλο θα το θυμούνται αυτό το λογότυπο. Εγώ πάντως δεν τρελαινόμουνα και
πολύ για το συγκεκριμένο επιδόρπιο το οποίο
ζητούσα από τη συχωρεμένη τη μάνα μου
επίμονα να μου το φτιάξει, ένα πιάτο με το ζόρι
το έτρωγα, αφορμή ήτανε για να με στείλει να
αγοράσω γάλα. Ήξερα ότι κάθε φορά που θα
της έλεγα τη μαγική λέξη θέλω (ρυζόγαλο) θα
μου έδινε ένα εικοσάρι και θα με έστελνε στο
Μπακάλη να φέρω δυο κουτιά από εκείνο το
γάλα το εβαπορέ. Μέχρι να επιστρέψω στο σπίτι
είχα ξεκολλήσει τα χαρτιά από τα μεταλλικά κουτιά και τα είχα πρόχειρα κρύψει στην τσέπη του
κοντοπαντέλονου που φορούσα, για να τα τακτοποιήσω αργότερα εκεί που έκρυβα την μοναδική συλλογή μου.
Πόσες φορές είχα ονειρευτεί ότι στη θέση του
βρέφους που κρατούσε στην αγκαλιά της η
μικρή μου Ολλανδέζα ήμουν εγώ ούτε που
θυμάμαι, η πόσες φορές όταν με μάλωνε και
μου τις έβρεχε η μάνα μου γιατί έκανα αταξίες δεν είχε περάσει απ’ το παιδικό μυαλό μου, ότι αν είχα μάνα εκείνη την
Ολλανδέζα η ζωή μου θα ήταν εντελώς διαφορετική. Και φυσικά καθώς μεγάλωνα και άρχισα να πηγαίνω σχολείο,
όλοι οι σελιδοδείκτες των βιβλίων μου αποτελούνταν από τα λογότυπα της ακριβής συλλογής μου. Όταν άρχισα να
διαβάζω συλλαβιστά έμαθα ότι το αγαπημένο μου γάλα εισάγονταν από την Ολλανδία αλλά δεν με ένοιαζε.
Γάλα ΝΟΥΝΟΥ εβαπορέ, δεν ξαναγόρασα όμως ποτέ, έκαμα το προσωπικό μου (εμπάργκο) στο συγκεκριμένο
προϊόν απ’ όταν οι Ολλανδοί γαλακτοβιομήχανοι για λόγους μάρκετινγκ η άλλους πήραν το βρέφος από την αγκαλιά
της μικρής Ολλανδέζας μου, αντικατέστησαν αυτό με ένα μπουκέτο τουλίπες και σκέπασαν με το πέτο από το πανωφόρι της, το αριστερό γυμνό στήθος της. Το γάλα λοιπόν και τα υποπροϊόντα αυτού, το ήξερα από χρόνια ότι εισάγονται από την Ολλανδία όπως επίσης ήξερα ότι εισάγουμε και τις όμορφες τουλίπες, το νερό όμως; Ε λοιπόν φίλοι
μου ναι, μόλις χθες διαπίστωσα και εγώ ότι εισάγουμε ακόμα και εμφιαλωμένο νερό από την Ολλανδία.
Το νερό αυτό έρχεται στη χώρα μας σε πλαστικές συσκευασίες των 86 ml Φώτο (Β) δηλαδή μια η δυο γουλιές το
πολύ, το οποίο όπως πληροφορήθηκα διοχετεύεται στην εγχώρια αγορά και συγκεκριμένα σε ξενοδοχειακές μονάδες
και αεροπορικές εταιρίες. Μία τέτοια λοιπόν μπαλέτα με εισαγόμενο νερό, -δηλαδή κάποιες χιλιάδες πλαστικά κουπάκια- στραπατσαρίστηκε κατά την μεταφορά η την εκφόρτωση και αντί οι ιδιοκτήτες της να φροντίσουν ώστε τα βλαβερά για το περιβάλλον υλικά να μεταφερθούν για ανακύκλωση τα αμόλησαν φόρα παρτίδα στη γειτονιά της ατιμωρησίας Φώτο (Α).
Και καλά κάνουν οι άνθρωποι και προτιμούν το Ολλανδικό νερό ελεύθερη αγορά έχουμε άλλωστε, καλά κάνουν
αφού δε σκέφτονται ότι τα χρήματα αυτά που αγοράζουν το νερό από τα (ξένα) θα μπορούσαν να αποτελέσουν έσοδο
για τη χώρα μας μιας και σε αυτή λειτουργούν δεκάδες εμφιαλωτήρια γάργαρου Ελληνικού νερού. Καλά κάνουν επαναλαμβάνω όμως θα ήθελα να παρακαλέσω μέσω αυτού του άρθρου μου τους φίλους μου τους εξαγωγείς Ολλανδούς, όπως επίσης και τους φίλους μου Έλληνες εισαγωγείς ας είναι λίγο πιο προσεκτικοί με τα σκουπίδια τα οποία
δημιουργούνται από τα προϊόντα που νταραβερίζονται γιατί η Ελλάδα μας, δεν είναι η πίσω αυλή της Ευρώπης τους…

θριάσιο-7

Ντάισελμπλουμ: Η εμπιστοσύνη
δεν έχει αποκατασταθεί αλλά ο
Τσίπρας μπορεί να υλοποιήσει
τις μεταρρυθμίσεις

«

Η εμπιστοσύνη στην ελληνική κυβέρνηση δεν έχει
ακόμη επιστρέψει μετά από μήνες προσπαθειών
να εξασφαλισθεί το τρίτο πακέτο διάσωσης της
χτυπημένης από το χρέος χώρας», δήλωσε ο επικεφαλής
του Eurogroup Γερούν Ντάισελμπλουμ το Σάββατο, στο
περιθώριο της Συνόδου των G20 που
πραγματοποιήθηκε
στην Άγκυρα.
«Το τελευταίο εξάμηνο με τον ΣΥΡΙΖΑ
στην κυβέρνηση, η
εμπιστοσύνη εξαφανίστηκε [...] Οπότε
αυτό που χρειάζεται
τώρα είναι μία σοβαρή κυβέρνηση η
οποία θα εφαρμόζει
με συνέπεια τις μεταρρυθμίσεις και η
οποία θα επαναφέρει
την εμπιστοσύνη»,
τόνισε ο κύριος Ντάισελμπλουμ υπογραμμίζοντας ότι η εμπιστοσύνη είναι το «θέμα-κλειδί» για τους καταναλωτές,
τους παραγωγούς και τους επενδυτές.
Στο ίδιο άρθρο γίνεται αναφορά στην βαρύτητα της
συμμετοχής Ντάισελμπλουμ κατά τις διαπραγματεύσεις
με την Ελλάδα, αλλά και στην «κόντρα» του με την
κυβέρνηση Τσίπρα, ιδίως δε με τον πρώην υπουργό
Οικονομικών Γιάνη Βαρουφάκη. Μάλιστα σημειώνεται
δήλωσή του ότι «η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ήθελε να απορρίψει τα θεμέλια της ευρωζώνης κάτι απαράδεκτο».
«Τελικά, η κυβέρνηση Τσίπρα αποφάσισε ότι “θέλουμε
να μείνουμε στην ζώνη του ευρώ, θα αποδεχθούμε τις
βασικές ρυθμίσεις που αυτή εμπεριέχει και θα δεσμευθούμε σε ένα βασικό πρόγραμμα που αυτοί χρειάζονται".
Οπότε αν με ρωτάτε, θα ήταν λίγο πρώιμο να απαντήσω
ότι η εμπιστοσύνη έχει επιστρέψει, θα χρειαστεί χρόνος»,
δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ολλανδός Υπουργός Οικονομικών.
Αναφορικά με τον Αλέξη Τσίπρα, ο Γερούν Ντάισελμπλουμ εξέφρασε την πεποίθηση ότι μπορεί να υλοποιήσει τις μεταρρυθμίσεις:
«Αυτός μπορεί. Είχαμε τις δύσκολες στιγμές μας κατά
την διάρκεια των διαπραγματεύσεων το περασμένο εξάμηνο, και στην πραγματικότητα, ο μοναδικός τρόπος να
βρεθεί λύση σε εκείνες τις στιγμές ήταν να σηκώσω εγώ
το τηλέφωνο και να επικοινωνήσω με τον ίδιο τον
Έλληνα Πρωθυπουργό».
«Αυτό είχε αποτέλεσμα – προσέθεσε- και πιστεύω ότι
(ο Αλέξης Τσίπρας) μπορεί να πάρει τις απαραίτητες
αποφάσεις, αλλά είναι στο χέρι των ψηφοφόρων φυσικά
να αποφασίσουν αν θα του δώσουν μία ακόμη ευκαιρία»
δήλωσε ο επικεφαλής του Eurogroup αναφερόμενος στο
ενδεχόμενο επανεκλογής του πρώην πρωθυπουργού.
Στις δηλώσεις του προς το αμερικανικό δίκτυο ο κύριος Ντάισελμπλουμ άδραξε την ευκαιρία για να αναφερθεί σε παλιότερο δημοσίευμα της γαλλικής Liberation σχετικά με τον περίφημο καβγά του με τον Γιάνη Βαρουφάκη
κατά την διάρκεια της συνεδρίασης του Eurogroup.
«Έφτασε στα αυτιά μου αυτή η ιστορία, αλλά εγώ δεν
τσακώνομαι. Οι τσακωμοί δεν περιλαμβάνονται στο
ρεπερτόριό μου», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Και συμπλήρωσε με βολές προς τον Έλληνα πρώην
ομόλογό του:
«Προφορικά είχαμε τις εκρήξεις μας, φυσικά κάποιες
συμπεριφορές του έναντι των συναδέλφων ήταν απαράδεκτες και οι πολιτικές διαφορές στην ουσία χειρισμού
του θέματος, ευρύτατες».
Εξάλλου ο κύριος Ντάισελμπλουμ διέψευσε αστειευόμενος και τις πληροφορίες που ήθελαν τον ευρωπαίο
Επίτροπο, Πιερ Μοσκοβισί να παρεμβαίνει για να
χωρίσει τους δύο υπουργούς Οικονομικών από το να
πιαστούν στα χέρια:
«Ανακουφίστηκα που έμαθα ότι ο Επίτροπος Μοσκοβισί ήταν έτοιμος να παρέμβει, αν συνέβαινε κάτι τέτοιο»

10-θριάσιο

Ε

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

νόψει της νέας σχολικής χρονιάς,
συνεχίζεται η συλλογή σχολικών
ειδών, στο κτίριο της Κοινωνικής
Υπηρεσίας (Ελ.Βενιζέλου & Εθν. Αντιστάσεως) του Δήμου Ελευσίνας, έως τις 11
Σεπτεμβρίου καθημερινά 9.00-14.00.

Τ

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου
Ελευσίνας σας ενημερώνει ότι και φέτος
από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσουν να δίνονται σχολικά στους μαθητές που οι
οικογένειές τους εξυπηρετούνται από την υπηρεσία, κάθε Δευτέρα-Τρίτη -Τετάρτη 9.00-12.00 στο
κτίριο της Κοινωνικής Υπηρεσίας (Ελ. Βενιζέλου &
Εθν. Αντιστάσεως).
Παρακαλούνται οι γονείς να έχουν μαζί τους τη
βεβαίωση φοίτησης των μαθητών για τη νέα σχολική χρονιά.
Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε
με την κοινωνική λειτουργό Λυδία Αγγελοπούλου
στο τηλέφωνο 210 5548398.
καλή σχολική χρονιά
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Χαϊδάρι 4.9.2015
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
Αριθ. Πρωτ. οικ. : 24789
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«Προμήθεια ισοθερμικού καλύμματος και μηχανισμού περιτύλιξης».

Ο Δήμος Χαϊδαρίου προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερόμενη οικονομική προσφορά, επί του προϋπολογισμού της μελέτης για την «Προμήθεια ισοθερμικού καλύμματος και μηχανισμού περιτύλιξης» (CPV:
43324100-1), σύμφωνα με την αριθμ. 11389/ΦΕΚ185 Β’/23.3.1993 Υ.Α.
«ΕΚΠΟΤΑ» και των λοιπών νομοθετικών διατάξεων, διαταγμάτων,
αποφάσεων και εγκυκλίων, όπως αυτά ισχύουν σήμερα.

Το αντικείμενο της παρούσας προμήθειας, αφορά την προμήθεια και
τοποθέτηση μηχανισμών περιτύλιξης και ισοθερμικών καλυμμάτων
στις κολυμβητικές δεξαμενές του Κολυμβητηρίου του Δήμου Χαϊδαρίου.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 18 Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή
και ώρα 11:00 π.μ. Ώρα κατάθεσης προσφορών την ημέρα του διαγωνισμού, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής: 10.30 π.μ. – 11.00 π.μ.
Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά
πρόσωπα, συνεταιρισμοί ή ενώσεις εταιριών που δραστηριοποιούνται
στην παραγωγή, εμπορία και διάθεση των υπό προμήθεια ειδών. Ισχύς
Προσφορών 90 ημέρες.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό
των 70.000,00 € (με Φ.Π.Α.) και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό
οικονομικού έτους 2015 του Δήμου. Η εγγύηση για την συμμετοχή στον
διαγωνισμό, ορίζεται στο 2% του συνολικού προϋπολογισμού εκτός
ΦΠΑ, δηλαδή 1.138,22 € .
Το σχετικό τεύχος τεχνικών προδιαγραφών και προϋπολογισμού
(17/2015 Μελέτη) για την «Προμήθεια ισοθερμικού καλύμματος και
μηχανισμού περιτύλιξης», μαζί με το πλήρες κείμενο της
24788/4.09.2015 διακήρυξης, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να το προμηθεύονται από το τμήμα προμηθειών του Δήμου Χαϊδαρίου (2ος όροφος του Δημοτικού Καταστήματος Στρ. Καραϊσκάκη 138 Χαϊδάρι) τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες, τηλ. 2132047330. Πληροφορίες – ηλεκτρονική
αποστολή
διακήρυξης,
τεχνικών
προδιαγραφών
:
smirnis@haidari.gr.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΕΛΕΚΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝAΣ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75
του Ν. 3852/10, καλείστε σε συνεδρίαση την
Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 7:15 μ.μ. , στο
Δημοτικό Κατάστημα Ελευσίνας, προκειμένου ως
αρμόδια Επιτροπή να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.
Λήψη απόφασης για την ανάκληση ή μη
της αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος
Καφενείο ιδιοκτησίας ΔΗΜΑ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗΣ.
2.
Λήψη απόφασης για την ανάκληση ή μη
της αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος
Καφετέρια - Μπάρ ιδιοκτησίας ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ.
3.
Λήψη απόφασης για την ανάκληση ή μη
της αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος
Σνάκ Μπάρ – Καφετέρια ιδιοκτησίας ΗΛΙΑ ΑΔΑΜ.
4.
Λήψη απόφασης για την ανάκληση ή μη
της αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος
Αναψυκτήριο
ιδιοκτησίας
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
ΙΩΑΝΝΗ.
5.
Λήψη απόφασης για γνωμοδότηση επί
της πρότασης εύρεσης χώρου για νέες ταφές στο
Κοιμητήριο του Δήμου Ελευσίνας.
6.
Λήψη απόφασης για γνωμοδότηση και
έγκριση μελέτης των Κυκλοφοριακών ρυθμίσεων
γειτονιάς της οδού Ι.Αγάθου.
7.
Λήψη απόφασης για γνωμοδότηση της
υψομετρικής μελέτης της οδού μεταξύ των Ο.Τ.
258 – 258Α - 257 Ελευσίνας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΧ. ΛΙΝΑΡΔΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σας ενημερώνουμε ότι λόγω της
έκδοσης της υπ. Αριθ. Πρωτ.
ΔΙΔΑΔ/Φ.18.28/2189/οικ.28209/
1-9-2015 εγκυκλίου ΥΠΕΣΔΑ
περί Αναστολής προσλήψεων
και υπηρεσιακών μεταβολών –
Ανάκληση και απαγόρευση
χορήγησης κανονικών αδειών –
Διευκολύνσεις υπαλλήλων για
την άσκηση του εκλογικού τους
δικαιώματος εκλογών ανακαλούμε την ανακοίνωση ΣΜΕ
1/2015 με Αριθ.
Πρωτ.
22024/29/5/2015 για σύναψη
σύμβασης μίσθωσης έργου
συνολικά δυο (2) ατόμων για την
κάλυψη αναγκών του Ωδείου του
Δήμου Φυλής, που εδρεύει στα
Άνω Λιόσια, με αντικείμενο την
στελέχωση, συνολικής διάρκειας
ενός (1) έτους.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ
ΠΑΠΠΟΥΣ Σ. ΧΡΗΣΤΟΣ

Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2015
ΔΗΜΟΣ

ΕΛΕΥΣΙΝAΣ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση στην 25η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου»

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν.
3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας»,
και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 καλείστε την Τρίτη 8
Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 8:30 μ.μ. στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της
ημερήσιας διάταξης :

1.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης
ποσού 2.780,10 για την διοργάνωση
Συνεδρίου με θέμα: «Περιβαλλοντικές προοπτικές του
Κόλπου της Ελευσίνας».
2.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης
ποσού 7.999,99 € για την διοργάνωση τουρνουά μπάσκετ.
3.
Επί αιτήματος Π.Α.Ε. ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ
σχετικά με την παραχώρηση - χρήση του Δημοτικού
Σταδίου.
4.
Διαγραφές Δυνητικής Φορολογίας 2004.
5.
Διαγραφές βεβαιωμένων τελών, φόρων & δικαιωμάτων.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΗΣ Κ. ΑΓΡΙΜΑΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΑΡ.ΠΡΩΤ:105
Ν.Π.Δ.Δ
ΦΥΛΗ
Ε.ΣΕ. Β΄/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
4/09/2015
ΤΗΛ: 210 2487894/2480561
Πληροφορίες : κα ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ
Περίληψη Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την μίσθωση του κυλικείου
του ΕΠΑΛ της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων.
Βάσει της απόφασης 35α/30/6/2015 του Διοικητικού Συμβουλίου της
Ε.Σ.Ε Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φυλής, προκηρύσσεται Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για την μίσθωση του κυλικείου του ΕΠΑΛ της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων.
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 14/09/2015 και ώρα 12:00μ.μ, στα
πλαίσια του κατεπείγοντος, ενώ οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από την
ημέρα δημοσίευσης της παρούσης, ήτοι από τις
7 /09/2015 ως
14 /09/2015 και ώρα 11:30 π.μ.
Τα έντυπα της προκήρυξης, της αίτησης και της οικονομικής προσφοράς θα παραλαμβάνονται από το Γραφείο Σχολείων, Στέλλιου Μυγιάκη,
Οικισμός Γεννηματά, θέση Τσουκλίδι.
Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με δικαιολογητικά συμμετοχής
στο διαγωνισμό και την παραλαβή αιτήσεων μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα. Κατερίνα Γραμματικού τηλ:2102487894/2102480561.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Πρόεδρος
της Ε.Σ.Ε Β/θμιας Εκπαίδευσης
Δήμου Φυλής
ΧΑΤΖΗΤΡΑΚΟΣΙΑΣ ΝΙΚΟΣ

Στα πλαίσια προγραμματισμού των νέων ειδικοτήτων για το φθινοπωρινό εξάμηνο 2015Β το ΙΕΚ Μεγάρων θα προτείνει την λειτουργία
των παρακάτω ειδικοτήτων.

1.ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ –ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ
2.ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
3.ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
4.ΣΤΕΛΕΧΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
–ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
5.ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται να
σπουδάσουν στις παραπάνω ειδικότητες μπορούν να επικοινωνήσουν με το ΙΕΚ:
ΤΗΛ.: 22960-83360-81360
FAX: 22960-83360
E-MAIL: grammateia@iek-megar.att.sch.gr
Ιστοσελίδα : iek-megar.att.sch.gr

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙΤΑΙ ΣΤΗ ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΤΙΤΑΝ - ΑΓ. ΣΩΤΗΡΑ 2 ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 100
ΕΛΑΙΟΔΕΝΔΡΩΝ. 100Μ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. ΜΕ ΦΩΣ - ΝΕΡΟ - ΤΗΕΛΕΦΩΝΟ.
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2105543077
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Αύξηση 44% στη χρήση πλαστικού
χρήματος λόγω capital controls

Κ

ατά 44% εκτιμάται
ότι
ενισχύθηκε η
χρήση πλαστικού χρήματος τους τελευταίους
μήνες στο λιανεμπόριο,
αύξηση που συνδέεται
ευθέως με τη συγκυρία
των capital controls,
όπως τόνισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου
και Επιχειρηματικότητας
(ΕΣΕΕ),
Βασίλης
Κορκίδης, εγκαινιάζοντας στο πλαίσιο της
80ής ΔΕΘ την καμπάνια ενημέρωσης «FEEL SAFE @ e-commerce», που υλοποιεί η
ΕΣΕΕ από κοινού με τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ.
Η τραπεζική αργία και οι κεφαλαιακοί περιορισμοί εκτόξευσαν, εξάλλου, τη χρήση
χρεωστικών καρτών, καθώς μέσα σε περίπου ένα μήνα, από τα τέλη Ιουνίου έως τις
αρχές Αυγούστου, είχαν εκδοθεί περισσότερες από 1,1 εκατ. χρεωστικές κάρτες, όταν
το προηγούμενο διάστημα εκδίδονταν κατά μέσο όρο λιγότερες από 100.000 κάρτες
μηνιαίως, ενώ η χρήση τους κατά μέσο όρο έχει σχεδόν τριπλασιαστεί.
Παρουσιάζοντας την παραπάνω καμπάνια, ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ αναφέρθηκε στις
προοπτικές ανάπτυξης του πλαστικού χρήματος στη χώρα μας, ενώ επισήμανε ότι ο
κλάδος του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ελλάδα παρουσιάζει αύξηση 25%, με τον ετήσιο τζίρο, κατά τον ίδιο, να διαμορφώνεται μέχρι στιγμής για το 2015 σε 3,5 δισ. ευρώ.
Αναφερόμενος στην καμπάνια «FEEL SAFE @ e-commerce», που, όπως αποκάλυψε ο ίδιος, γεννήθηκε κατά την περυσινή διοργάνωση της ΔΕΘ, τόνισε ότι στόχος της
είναι η προφύλαξη του εμπορικού και επιχειρηματικού κόσμου, αλλά και των χρηστών
του διαδικτύου, από τις απάτες μέσω του Ίντερνετ και ειδικότερα στη χρήση του πλαστικού χρήματος (πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες). Παράλληλα, η συγκεκριμένη
δράση προσφέρει τη δυνατότητα στον εμπορικό και επιχειρηματικό κόσμο, σε κάθε
γωνιά της χώρας, να ενημερωθεί για το ηλεκτρονικό εμπόριο, προχωρώντας στη δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop), αλλά και το e-bankink. «Θέλουμε την ψηφιακή συναλλαγή στην πραγματική κι όχι στην εικονική οικονομία. Θέλουμε να διευρύνουμε την οικονομία κι όχι να τη φουσκώσουμε», ανέφερε.
Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, υποστράτηγος Μανώλης Σφακιανάκης, κάλεσε τους Έλληνες, μέσω της συγκεκριμένης καμπάνιας, να εμπιστευτούν το Διαδίκτυο και το πλαστικό χρήμα, να μην διστάζουν να κάνουν ψηφιακές αγορές, διότι «έτσι μόνο μπορεί να ελεγχθεί το χρήμα και να
αισθάνεται ο πολίτης ασφάλεια». «Πρέπει να μάθουμε ότι το πλαστικό χρήμα είναι κανονικό χρήμα», τόνισε, υπενθυμίζοντας τον πενταψήφιο αριθμό 11188 της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, όπου μπορεί να απευθυνθεί κάθε πολίτης. Εξάλλου, οι επισκέπτες της φετινής ΔΕΘ μπορούν να επισκεφθεί το περίπτερο της ΕΛ.ΑΣ. προκειμένου να
ενημερωθούν για την συγκεκριμένη καμπάνια.
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Μυτιλήνη: Μέτρα επίσπευσης της ταυτοποίησης προσφύγων ανακοίνωσε ο υπουργός

Σ

την
Μυτιλήνη
βρέθηκε ο υπηρεσιακός αναπληρωτής υπουργός μεταναστευτικής πολιτικής, Γιάννης
Μουζάλας, από όπου και
ανακοίνωσε σειρά μέτρων
για την ταχύτερη ταυτοποίηση των προσφύγων
και μεταναστών, προκειμένου να ανακουφισθούν οι
κάτοικοι από τις απίστευτες
μεταναστευτικές ροές.
Στο πλαίσιο αυτό θα
γίνουν μεταθέσεις προσωπικού της υπηρεσίας ταυτοποιήσεων προς το νησί και παράλληλα θα ενισχυθούν οι δυνάμεις του λιμενικού, της αστυνομίας αλλά και οι διμοιρίες των
ΜΑΤ, προκειμένου να υπάρχει καλύτερος έλεγχος κατά την διαδικασία. Παράλληλα θα
υπάρξουν επιπλέον δρομολογήσεις πλοίων.
Εντωμεταξύ ένταση προκλήθηκε όταν πολίτες αποδοκίμασαν τον αναπληρωτή υπουργό.
Στο λιμανι της Μυτιληνης παραμένει δεμένο το Ελευθέριος Βενιζέλος. Στο πλοίο έχουν
επιβιβαστεί 1000 προσφυγες αλλά για να αποπλεύσει πρέπει να ολοκληρωθεί η ταυτοποίηση και επιβίβαση άλλων 1500 ατόμων.

ΕΝΑΡΞΗ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ
ΕΤΟΣ 2015-2016

Τ

“ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ»

ο τμήμα καλαθοσφαίρισης του ΓΑΣΕ έγινε
ανεξάρτητο σωματείο με τίτλο “ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΜΠΑΣΚΕΤ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ» και υπό την καθοδήγηση του έμπειρου προπονητή Νίκου Μαυρογιάννη ξεκινάνε την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2015 τα τμήματα υποδομής του συλλόγου.
Καλούνται όλα τα παιδιά του Θριασίου ηλικίας 6 έως 16 ετών να συμμετάσχουν στα
τμήματα υποδομής ώστε όχι μόνο να μάθουν τα μυστικά του μπάσκετ αλλά και να αναπτύξουν την ομαδικότητα, τη δημιουργικότητα και το πνεύμα συνεργασίας τους. Με
γνώμονα την συστηματική, υπεύθυνη και μεθοδική εργασία και με σεβασμό στη προσωπικότητα και στον χαρακτήρα κάθε παιδιού αναπτύσσονται και βελτιώνονται οι δεξιότητές τους και διαμορφώνεται ο χαρακτήρας τους.
Λόγω της οικονομικής κρίσης η μηνιαία συνδρομή είναι μόλις 20€ ενώ παρέχονται και
ειδικές εκπτώσεις οικογένειες με περισσότερα από ένα παιδιά.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Νίκο Μαυρογιάννη στα τηλέφωνα 6936558179 και 6975103906.

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

-Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Αχαρνών συνεργαζόμενος με τον Ερυθρό Σταυρό, σε
συνέχεια της προσπάθειας αύξησης της δύναμης των μελών της τράπεζας αίματος, θα
πραγματοποιήσει εθελοντική αιμοληψία στις 13/9/2015 ημέρα Κυριακή και ώρα 09:00
– 13:00 στα γραφεία του Συλλόγου Σαλαμίνος (Αρχαίου Θεάτρου) 31 Αχαρνές.
Για δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 2102463256 καθημερινά
και ώρες 08:30 - 13:00 το πρωί και απόγευμα 18:00 – 20:30.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΡΙΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2015

12-θριάσιο

ρευματοκιβωτίων, κοντέϊνερ με νόμιμο φορτίο χάλικων

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ. 2 καλωδίων, το οποίο αφίχθη στο λιμάνι του Πειραιά και

αποτελούσε δοκιμαστική αποστολή, εκ μέρους του
εγκληματικού δικτύου, εν όψει της επικείμενης εισαγωγής κοκαΐνης στην Ελλάδα.
Στις 28 Αυγούστου 2015, έφτασε στο λιμάνι του Πειραιά, δύο ακόμα εμπορευματοκιβώτια, με φορτίο επίσης καλώδια, εκ των οποίων το ένα περιείχε ποσότητα κοκαΐνης,
επιμελώς κρυμμένη σε διαφορικά - άξονες οχημάτων, που είχαν μετασκευαστεί στο
εσωτερικό τους, για το σκοπό αυτό.
Καθορίστηκε από τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης η εξαγωγή των ποσοτήτων
της κοκαΐνης, από τις προαναφερόμενες ειδικές κρύπτες, σε αποθηκευτικό χώρο στον
Ασπρόπυργο.
Για το σκοπό αυτό μετέβησαν στις αποθήκες ο 38χρονος και ο 38χρονος Ολλανδός,
οποίοι συνελήφθησαν, στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης, κατά το
χρόνο εξαγωγής και παραλαβής της κοκαΐνης.
Σε έρευνα που έγινε, εντός τεσσάρων διαφορικών αξόνων οχημάτων, βρέθηκαν και
κατασχέθηκαν 27 κιλά και 170 γραμμάρια κοκαΐνης, κατανεμημένα σε 13 ανισοβαρείς
νάϊλον συσκευασίες, απολύτως προσαρμοζόμενες σε κάθε διαφορικό άξονα.
Παράλληλα, την ίδια ώρα συνελήφθη σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας και ο 48χρονος υπήκοος Γουϊάνας, οργανωτικό μέλος της μεταφοράς, ο οποίος είχε αφιχθεί προ
διημέρου στην Ελλάδα, για την επίβλεψη της παραλαβής των ναρκωτικών, την ενημέρωση των υπολοίπων μελών της εγκληματικής οργάνωσης και τον διακανονισμό της
περαιτέρω διακίνησής της.
Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα χρηματικά ποσά των 1.365 ευρώ,
των 3.100 δολαρίων Η.Π.Α και 1.000 δολαρίων Γουϊάνας, ενώ η αξία της κατασχεθείσας
ποσότητας κοκαΐνης ανέρχεται στο ποσόν του 1.500.000 ευρώ.
Η διερεύνηση της υπόθεσης συνεχίζεται, στο πλαίσιο και της διεθνούς συνεργασίας,
προς αποκάλυψη και άλλων μελών της εγκληματικής οργάνωσης στην Ελλάδα, τη
Γουιάνα και την Ολλανδία.
Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν
σήμερα στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.
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ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ Α΄ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΗΣ ΧΑΣΙΑΣ!

Μ

ε πρωτοβουλία του Προέδρου του
Α΄ Παιδικού Σταθμού της Δημοτικής Ενότητας Φυλής, κ. Ευάγγελου Σταματάκου από τα μέσα Αυγούστου,
έχει στηθεί ένα…εργοτάξιο στο χώρο του
Παιδικού Σταθμού, ώστε να ανανεωθεί και
να εκσυγχρονιστεί άμεσα ο χώρος.
Ήδη ο Παιδικός Σταθμός έχει βαφτεί εξωτερικά κι εσωτερικά ενώ τοποθετήθηκαν
επίσης, καινούργιες πρίζες ασφαλείας, νέος
εξαερισμός καθώς και ειδικός φωτισμός για
παιδικούς σταθμούς.
Επόμενος στόχος του Προέδρου κ. Ευάγγελου Σταματάκου, που βρίσκεται καθημερινά στο χώρο του Παιδικού Σταθμού, ώστε
να επιβλέπει προσωπικά τις εργασίες, είναι
να αλλαχθούν και να τοποθετηθούν καινούργια αλουμίνια αλλά και η δημιουργία νέας
περίφραξης του χώρου.
«Το εργοτάξιο στήθηκε...Οι εργασίες καθημερινά προχωρούν. Αρωγός και συμπαραστάτης μου σε αυτή τη προσπάθεια είναι ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς αλλά και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο. Το σίγουρο είναι ότι οι
μικροί μαθητές από την νέα σχολική χρονιά, θα απολαύσουν το ΝΕΟ ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΟ χώρο τους» επεσήμανε σχετικά ο Ευάγγελος Σταματάκος.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΓΑΜΟΣ
Ο ΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΣΟΪΛΕΜΕΖΙΔΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ ΣΟΥΧΟΥΜΙ ΑΜΠΧΑΖΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΓΑΝΝΙΔΗΣ ΝΤΑΡΙΑ ΤΟΥ ΒΟΛΟΝΤΙΜΙΡ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΑΤΑΛΙΑ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΓΚΡΑΤΣΟΒΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ ΝΙΚΟΠΟΛ ΝΤΝΙΠΡΟΠΕΤΡΟΒΣΚΑ
ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΓΑΜΟ
ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟΝ ΙΝ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΓΑΜΟΣ
Ο ΓΚΙΣΤΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΕΤΚΟ
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΖΡΕΚ ΚΟΡΥΤΣΑΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΙ Η
ΝΙΚΟΛΑΖΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΤΣΟΝΤΑΚΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ 12
ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΓΑΜΟΣ
O ΣΟΪΛΕΜΕΖΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΛΕΤΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΚΑΙ Η ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΑΜΑΡΑΣ
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ
ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΓΑΜΟΣ
O ΜΟΝΟΓΥΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ
Η ΠΕΡΔΙΚΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΤΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟΝ ΓΕΡΑΚΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

θριάσιο-13

Τραγωδία με τρεις νεκρούς
από τη φωτιά στο Δαφνί

Ν

ωρίτερα υπήρχαν πληροφορίες και για έναν
αγνοούμενο...Τραγωδία στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο στο Δαφνί, όπου το απόγευμα της Παρασκευής ξέσπασε φωτιά σε ισόγειο.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία επιβεβαίωσε μέσω Twitter
πως τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη φωτιά, ενώ
νωρίτερα υπήρχαν πληροφορίες και για έναν αγνοούμενο, χωρίς να υπάρχουν νεότερα στοιχεία.
Δεν έχει αποσαφηνιστεί αν τα τρία θύματα έχασαν τη
ζωή τους λόγω αναθυμιάσεων ή επειδή κάηκαν.
Υπάρχουν ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες πως τα θύματα ήταν δεμένα στις κλίνες τους και τοπ νοσηλευτικό προσωπικό δεν πρόλαβε να τους λύσει ώστε να τους απομακρύνει από το κτήριο.
Το ισόγειο του νοσοκομείου εκκενώθηκε μετά την εκδήλωση της φωτιάς.
Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο λίγο πριν τις 18:00 το
απόγευμα, περίπου μια ώρα μετά εκδήλωσή της. Τα αίτια
της τραγωδίας παραμένουν άγνωστα.
Επί τόπου έσπευσαν 33 πυροσβέστες με 11 οχήματα.
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14-θριάσιο

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: 2105555391, 6937895583

Ενοικιάζεται στην Ελευσίνα
4αρι διαμέρισμα με αυτόνομη θέρμανση, στην οδό
Κοντούλη , πλησίον Δημοτικού
πάγκινγκ
Τηλ.
2105542610 ( 4.10.14)

Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυγο διαμέρισμα 60 τμ με
ηλιακό,, αυτόνομη θέρμανση,
θέση
parking.
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 ελλειπτικό μηχάνημα γυμναστικής μάρκας
PEGASUS σε άριστη κατάσταση, τιμή 250€ Τηλ επικοινωνίας 6946 87 32 48 και
213 040 6488
( 18.2.15)

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

ΛΑΥΡΙΟ - ΝΕΑΠΟΛΗΣ επί
Λαυρίου - Σουνίου Θέα απεριόριστη. 200μ από το λιμάνι
και τη μαρίνα. Διαμερίσματα,
54τμ - 62τμ - 74τμ - 77τμ 80τμ - 98τμ - 110τμ - 123τμ.
Τα ισόγεια με μεγάλους κήπους - θέα - 1ος - 2ος - 3ος
με πολύ μεγάλα μπαλκόνια -

περιβάλλον χώρος οικοπέδου με γκαζόν και φυτά. Κουζίνες - ντουλάπες ιταλικές.
Αυτόνομη θέρμανση - αποθήκη - θέσεις parking. Στην
καλύτερη θέση του Λαυρίου.
Τιμές συζητήσιμες, 6944 361
391 Γεώργιος Οικονόμου.
ΩΡΩΠΟΣ παραλία Μαρκόπουλου, μοντέρνα μονοκατοικία με άδεια οικοδομής
κοντά στο κέντρο ,50 λεπτά
από την Αθήνα ,τρία υπνοδωμάτια
,μεγάλος
κήπος.Χαμηλότερο κόστος
χρήσης με δικιά της γεώτρηση. (Κωδ.1009). RE/MAX
ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ,
210-68.96.940
ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Καθηγήτρια Φιλόλογος με
15ετή φροντιστηριακή πείρα
αναλαμβάνει υπεύθυνα την
προετοιμασία
μαθητών
Γυμνασίου, Λυκείου και Πανελληνίων
Εξετάσεων.
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
6906686110 (2.3.15)
Τελειόφοιτος Μαθηματικού
Αθηνών. Πολυετής πείρα.

Παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού,
Γυμνασίου, Λυκείου. Τηλ:
6974549839 (7.10.14)

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

ZΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΦΤΗΣ ΨΗΣΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑΒΕΡΝΑ
ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΤΗΛ: 6977219556
Υπάλληλος
Γραφείου
ζητείται από ανώνυμη εταιρ-

εία με έδρα τη Μαγούλα Αττικής για πλήρη απασχόληση.
Αποδοχές ανάλογες προσόντων. Αποστείλετε
βιογραφικά στο
viografika99graf@gmail.com
(2.3.15)
ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

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

ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ.
Αλ. Παναγούλη 5 Ασπρόπυργος.
Τηλέφωνα2105572695, 6932215870
ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ & ΔΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ. Γραφείο: Φυλής 8 Ά
Ασπρόπυργος.Τηλέφωνο:
210-5573042. Fax: 2105576988

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

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Ι.

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας .Σας
συγχαίρουμε και σας ευχόμαστε καλές σπουδές!

ΕΠΙΤΥΧ0ΝΤΕΣ 2015

Δαυίδ Μπάκας –Φιλόλογος
Α.Π.Θ.

Εύη Δέδε-Φυσικός Ε.Κ.Π.Α.
Γιώργος ΜπάκαςΦιλόλογος ΠΑΝ.ΚΡΗΤΗΣ

Μαγδαληνή Ηλία-Νομική Αθήνας
Γιώργος Πισσάνης-πολιτικής επιστήμης κ ιστορίας –Πάντειο
Αθήνα
Δημήτρης Γαβαθάς-Χημικό Πάτρας
Βούλα Σιδέρη-0ικονομικων επιστημών –Πάτρα
Σοφία Νερούτσου Φ.Π.Ψ.- Ιωάννινα
Πάνος Παυνέρης-Φιλοσοφίας Πάτρας
Παναγιώτης Ζαπουνίδης-Μαθηματικό Σάμου
Κατερίνα Ηλία-Θεολογίας Αθήνας
Ελένη Λιάκου- Γεωπονίας, Ιχθυολογίας κ Υδάτινου Περιβάλλοντος-Πανεπιστήμιο .Βόλου
Μαριαλένα Κατσούλα-ΤΕΙ Διοίκησης επιχειρήσεων-Ηγουμενίτσα
Χάρης Ρόδης-Μηχανολόγων κ Βιομηχανικού σχεδιασμού Τ.Ε
Κοζάνη
Κωνσταντίνα Τσίγκου-ΤΕΙ Τεχνολογίας Τροφίμων –Καλαμάτα
Δήμητρα Ηλία-Διοίκηση Επιχειρήσεων και ΟΤΑ-Καλαμάτα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΣΠΟΥΔΗ-ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 8Α-

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΤΗΛ.2105573317-6946689267
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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
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210
55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 210 5559626

θριάσιο-15

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
2132042700-1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213
2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
210 2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210
2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100
ΙΚΑ 22960 21537
ΚΕΠ 22960 83270

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ : 213 20 47
215, FAX : 210 58 19 841, email :
gm@haidari.gr
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ : 213 20 47 263 , 213 20
47 262 , 213 20 47 269 FAX : 210 58
11 621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253 ,
213 20 47 254 , 213 20 47 258 FAX :
210 58 11 621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ :
213 20 47 265 , 213 20 47 266 ,
213 20 47 267
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 213 20 47
268 , 213 20 47 269 , 213 20 47 270
ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ &
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ : 213 20 47 256
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ : 213 20 47 204, 213
20 47 255, 213 20 47 344
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
: 213 20 47 244 , 210 58 18 860
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : 210 58 22 240
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ : 210 58 10 901
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47
364 , 213 20 47 367
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ-ΒΡΑΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ : 213 20 47 264 , 213 20 47
251 , 213 20 47 249 , 213 20 47 250 ,
213 20 47 252
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΡΕΙΣΜΑ) :
210 53 23 090
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21
574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ :
210 58 21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΑΣΟΥΣ : 210
58 22 074
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ : 210 58
21 723
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΠΗ
1ο ΚΑΠΗ: 210 58 12 080
2ο ΚΑΠΗ: 210 53 21 631
3ο ΚΑΠΗ: 210 58 15 608

Ζητείται απο μεζεδοπωλείο στην Ελευσινα άτομο
για προετοιμασία και κουζίνα, καθαρό, γρήγορο με
ορεξη για δουλειά. Ευέλικτο ωράριο, πενθήμερο,
πτυχίο σχολής και σεμινάριο ΕΦΕΤ προτιμητέα.
12:00-21:00. Τηλ: 2105547910

ΙΒΙΣΚΟΣ
Στο κατάστηµά µας θα βρείτε:
α ) Β ότ α ν α ( ι β ί σ κ ο ς , α λ ό η ,
σ π ι ρο υ λ ί ν α , κ λ π )
β ) Α ρ ω μ α τ ι κ ά φ υ τ ά ( μ έ ν τ α , δ υ όσ μ ο ς , ρ ί γ α ν η , κ λ π )
γ ) Α φ εψ ή μ α τ α (τ σ ά ι , χ α μ ο μ ή λ ι , φ α σ κ ό μ η λ ο , κ λ π )
δ ) Μ π α χ α ρι κ ά σ ε μ ε γ ά λ η π ο ι κ ι λ ί α κ ά θ ε ε ί δ ου ς όπ ω ς
κ ά ρ υ , π ι π έ ρ ι, μ ε ί γ μ α τα μ π α χ α ρ ικ ώ ν γ ι α
ξ ε χ ω ρ ισ τ έ ς χ ρή σ ε ι ς κ α ι γ ε ύ σ ε ι ς κ α ι α λ ά τ ι
δ ι α φ ό ρω ν τ ύ π ω ν κ α ι π ρο ε λ ε ύ σ εω ν .
ε ) Τ οπ ικ ά Ε λ λ η ν ι κ ά π ρ ο ϊ όν τ α α π ό δ ι ά φ ορ ε ς π ε ρ ιο χ έ ς τ η ς Ε λ λ ά δ ο ς ό π ω ς μ α σ τ ί χ α Χ ί ο υ , μ έ λ ι ,
κ λ π κ α ι α ν τ ίσ τ ο ι χ α π ρ ο ' ι ' όν τ α .
σ τ ) Κ α λ λ υ ν τ ι κ ά , α φ ρ ό λ ο υ τ ρ α , οδ ο ν τό κ ρ ε μ ε ς , κ λ π . β α σ ισ μ έ ν α σ ε φ υ τι κ ά
π ρ ο ϊό ν τ α όπ ω ς η μ α σ τ ί χ α , η α λ ό η , η
ε λι ά κ .λ .π .
ζ ) Π ο τά π α ρ α δ οσ ι α κ ά γ ι α σ α ς κ α ι
τ ου ς ε ο ρ τ α ζ ομ έ ν ο υ ς φ ί λ ο υ ς σ α ς ό π ω ς ρα κ ί ,
τ σ ίπ ου ρ ο , μ α σ τ ί χ α .
η ) Π α ρ α δ ο σ ι α κ ά χ ε ι ρ ο π οί η τ α ε ίδ η ζ υμ α ρ ι κ ώ ν
κ α τ α σ κ ε υ α σ μ έ ν α μ ε β ι ολ ο γ ι κ ά υ λ κ ά .
θ ) Ζ ε ά λ ε υρ α κ α ι π ρο ' ι' ό ν τ α ζ έ α ς κ α ι
π ο λ λ ά α κ ό μ α π ρ ο' ι ' ό ν τ α .
Ε π ι σ κ ε φ θ ε ί τε μ α ς κ α ι θ α ε κ π λ α γ ε ί τ ε
α π ό τη ν π ο ι κ ι λ ία , τ η ν π οι ό τ η τ α α λ λ ά
κ α ι γ ι α ν α γ νω ρ ί σ ε τ ε τι ς μ ε γ ά λ ε ς
δ υ ν α τ ό τη τε ς τη ς φ ύ σ η ς μ έ σ α α π ό τα
φ υ τι κ ά μ α ς π ρ ο ϊ όν τ α .

Φυλής 8Α Ασπρόπυργος,
Τηλέφωνο: 2105579801

16-θριάσιο
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