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Μόνο στο 10% λειτουργεί
Τσίπρας:
το Κέντρο Επεξεργασίας
Φύγαμε για
λίγο από το
Λυμάτων Θριασίου
Μαξίμου, θα
Yπάρχει ένα υπερσύγχρονο ΚΕΛ
επιστρέψουμε
που υπολειτουργεί
για χρόνια

Óåë. 4

Προσπάθεια να
«ξεκολλήσει» η σύνδεση του Θριασίου με το
αποχετευτικό δίκτυο
και να βελτιωθούν οι
απελπιστικά χαμηλοί
ρυθμοί σύνδεσης
νέων κατοικιών καταβάλλουν η ΕΥΔΑΠ, η
Περιφέρεια και οι
δήμοι της περιοχής.

Óåë. 2

Πρώτο κουδούνι
Διεθνές Συνέδριο για τον
«Ξεκινάμε
για να μετα- κόλπο της Ελευσίνας στις με 6.000 κενά στα
11 & 12 Σεπτεμβρίου
τρέψουμε τον
σχολεία
Óåë. 3
Óåë. 2
όρο «χαμένη
Σύσκεψη για τα προβλήματα
Στην φυλακή ο 38χρονος
γενιά» σε «κερδισμένη των σχολείων Δευτεροβάθμιας
πρώην αθλήτης - μοντέλο
Εκπαίδευσης συγκάλεσε ο
γενιά».
για τα 27 κιλά κοκαΐνης
Νίκος Χατζητρακόσιας
Ανακοίνωση της υποψηφιότητας ως
βουλευτή του Ευάγγελου Γ. Λιάκου
για την Περιφέρεια Αττικής
με τη Νέα Δημοκρατία Óåë

.3

Óåë. 5

Óåë. 5

Óåë. 3

¨Δημιουργία Δικτύου Αλληλεγγύης υπέρ των οικονομικά αδυνάτων
του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι του Δήμου Ελευσίνας Óåë. 9
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2-θριάσιο

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Ασπρόπυργος
Καπάτου Μαρία Γ. Αγίου Δημητρίου 9 &
Αχαρνών, 2105578420
Ελευσίνα
Σαμπάνης Σπυρίδων Α. Περικλέους 40
& Κοντούλη, 2105547581
Άνω Λιόσια
Μοσχογιάννη Σπυριδούλα Σ. Δημαρχείου 15, 2102475470

Αχαρνές
Κόλλια Ελένη Ε. Ουγκώ Βίκτωρος 70,
2102445844

Χαϊδάρι
Μανίκαρος Ιωάννης Δ. Καραϊσκάκη 82,
2105985845
ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Αίθριος
Η θερμοκρασία θα κυμανθεί απο 22
εως 33 βαθμούς Κελσίου. Υγρασία 47%

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ευανθία, Εύα, Ευάνθης
Ευφρόσυνος, Φρόσυνος

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

Διεθνές Συνέδριο για τον κόλπο της
Ελευσίνας στις 11 & 12 Σεπτεμβρίου

Τ

α αποτελέσματα των
πρόσφατων ερευνών για
τον κόλπο της Ελευσίνας
θα παρουσιαστούν σε Διεθνές
Επιστημονικό Συνέδριο που
διοργανώνεται στην Ελευσίνα στις
11 και 12 Σεπτεμβρίου στην
Ελευσίνα
με
τίτλο
:
«Περιβαλλοντικές προοπτικές του
Κόλπου Ελευσίνας/ εκεί που
επιστήμη συναντά την κοινωνία».
Το συνέδριο συνδιοργανώνεται
στην
αίθουσα
Δημοτικού
Συμβουλίου (Χατζηδάκη και
Δήμητρος) από τον Δήμο
Ελευσίνας, το Εργαστηρίου
Χημείας Περιβάλλοντος του
Τμήματος Χημείας (Εθνικό και
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών-ΕΚΠΑ), το Υπουργείο
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας
και το Πρόγρμμα Περιβάλλοντος του ΟΗΕ (UNEP/MAP) στα
πλαίσια της δράσης «Αριστεία Ι» του ΕΚΠΑ.
Η πρώτη ημέρα του Συνεδρίου θα επικεντρωθεί στην
παρουσίαση των επιστημονικών αποτελεσμάτων της
ανωτέρω έρευνας, ενώ η δεύτερη ημέρα θα αφιερωθεί κυρίως
στην σύνθεση και σύγκριση με τις προηγούμενες γνώσεις για
τον Κόλπο της Ελευσίνας και την σύντομη διερεύνηση των
προοπτικών και κατευθύνσεων για το μέλλον και θα
απευθύνεται κυρίως στην Κοινωνία της Ελευσίνας και της
ευρύτερης περιοχής.
Στο τέλος του συνεδρίου θα αναγορευθεί σε επίτιμο δημότη
Ελευσίνας ο καθηγητής του ΕΚΠΑ κ. Μιχαήλ Σκούλλος σε
αναγνώριση των επί 40/ετία και πλέον σημαντικών
επιστημονικών ερευνών και προσπαθειών του για τη μελέτη
και περιβαλλοντική προστασία του Κ. Ελευσίνας.
Είναι γνωστό ότι κατά την 20/ετία 1960-80 η ποιότητα του
Κόλπου Ελευσίνας υποβαθμίστηκε δραματικά με τη
διοχέτευση στη θάλασσα ακατέργαστων βιομηχανικών
αποβλήτων και αστικών λυμάτων.
Τα τελευταία χρόνια όμως, όπως έχουν δείξει οι διάφορες

επιστημονικές έρευνες, παρατηρείται σημαντική βελτίωση της
ποιότητας του Κ. Ελευσίνας, η οποία οφείλεται στη μείωση
των υγρών βιομηχανικών αποβλήτων (λόγω επιβολής
μέτρων, διακοπής λειτουργίας ρυπαινουσών μονάδων και
αλλαγής παραγωγικής διαδικασίας κάποιων μονάδων), στη
βελτίωση της ποιότητας των βιομηχανικών αποβλήτων
(εγκατάσταση συστημάτων καθαρισμού των αποβλήτων), στη
μείωση των παροπλισμέων πλοίων, στην λειτουργία του
κέντρου επεξεργασίας λυμάτων της Ψυττάλειας και στον
χαρακτηρισμό του Κ. Ελευσίνας ως ευαίσθητης περιοχής.
καθοριστικής σημασίας για την βελτίωση ήταν οι αγώνες των
κατοίκων και της τοπικής αυτοδιοίκησης του Θριασίου Πεδίου.
Αναγνωρίζοντας τη βελτίωση της ποιότητας του Κ.
Ελευσίνας, το καθ’ ύλη αρμόδιο Υπουργείο Υγείας επιτρέπει
με τις σχετικές αποφάσεις του από το 2003 την κολύμβηση
στις ακτές της Ελευσίνας. Καθοριστικής σημασίας για τις
αποφάσεις αυτές είναι και η κατάταξη των υδάτων
κολύμβησης της Ελευσίνας (σύμφωνα με τις μετρήσεις του
Υπουργείου Περιβάλλοντος) στην “εξαιρετική ποιότητα” από
το 2011 και μετά. Σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική
νομοθεσία οι τέσσερις κατηγορίες των υδάτων κολύμβησης
είναι: “εξαιρετική”, “καλή”, “επαρκής” και “ανεπαρκής
ποιότητα”. Παρ’ όλη τη βελτίωση οι έρευνες δεν έχουν
σταματήσει.

Μεϊμαράκης : Παλαβός και κατάδικος ο Καμμένος, ήταν
συνομιλητής του Τσοχατζόπουλου - Ο Τσίπρας θα
ξαναγίνει αντιμνημονιακός μέχρι τις εκλογές

Σ

φοδρή επίθεση στον Πάνο Καμμένο και τον
Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης στην εφ' όλης της ύλης συνέντευξη που παραχώρησε
Με αφορμή όσα είπε εναντίον του ο πρόεδρος των
ΑΝΕΛ στο ντιμπέιτ των αρχηγών, ο πρόεδρος της ΝΔ
κατηγόρησε τον Πάνο Καμμένο ότι δηλητηριάζει το πολιτικό κλίμα, λέγοντας ότι «βλέπει ότι δεν μπαίνει στη
Βουλή και κοντεύει να τρελαθεί».
Απαντώντας στον χαρακτηρισμό «υπόδικος» που τού
απέδωσε ο κ. Καμμένος, είπε:
«Κι εγώ τον λέω κατάδικο. Έχει τρεις καταδίκες», ενώ
χρησιμοποίησε ακόμη πιο σκληρή γλώσσα λέγοντας
χαρακτηριστικά:
Ο Καμμένος δεν είναι κεντροδεξιός. Παλαβός και κατάδικος είναι, δεν είναι δεξιός, αφού συνεργάζεται με τον
Αλέξη Τσίπρα σε αριστερή πορεία και όχι για συγκεκριμένο πρόγραμμα.
Παράλληλα, διερωτήθηκε, «γιατί ενώ μπορούσε ο κ.
Καμμένος να ζητήσει η σχετική δικογραφία με 50 υπογραφές να πάει στην Ολομέλεια, δεν το έκανε».
«Τώρα το θυμήθηκε, αλλά δεν βλέπει ότι η κοινή γνώμη
έχει καταλάβει τι -να μην πω τώρα- είναι ο κ. Καημένος
πως τον λένε…», είπε συγκεκριμένα.
«Θα έρθει ο κ. Καμμένος να κάνει κήρυγμα σε μένα και
ο κ. Τσίπρας να μιλήσει για διαπλοκή και διαφθορά», τόνισε ο πρόεδρος της ΝΔ, εξαπολύοντας επίθεση και κατά
του πρώην πρωθυπουργού.
Ο Τσίπρας θα ξαναγίνει αντιμνημονιακός
«Ο Αλέξης έχει μπέιμπι φέις, όλο δεν ξέρει. Δεν ήξερε
για τον Βαρουφάκη, δεν ήξερε για τη Ζωή, δεν ήξερε ότι

είχαν δύναμη οι τράπεζες, δεν ήξερε ότι
έχουμε θαλάσσια
σύνορα…», είπε και
χαρακτήρισε
τον
πρώην πρωθυπουργό «μνημονιακό».
Κατηγόρησε,
επίσης, τον Αλέξη
Τσίπρα ότι ήθελε
σύντομη προεκλογική περίοδο 20 ημερών για να μην δει ο
κόσμος
τι
θα
πληρώσει με τις
δεσμεύσεις που περιλαμβάνει το μνημόνιο.
«Να μην προλάβει να δει ο κόσμος ότι από αριστερούλης, αντιμνημονιακός τα υπέγραψε όλα φαρδιά πλατιά», ανέφερε και συμπλήρωσε πως «αν ο κ. Τσίπρας δεν
θέλει τελικά συνεργασία να πάρει και το κόστος του», ενώ
εκτίμησε ότι «όσο πλησιάζουμε στις εκλογές ο Τσίπρας
θα ξαναγίνει αντιμνημονιακός.
Για τις μετεκλογικές συνεργασίες, ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης επανέλαβε ότι δεν απορρίπτει τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί
προτεραιότητα έχει η επίλυση των προβλημάτων και η
χώρα ζητά συναινέσεις και συνεργασίες.
«Για αυτό θέλω να πάω από τώρα στην Κουμουνδούρου να του πω ότι για αυτά τα προβλήματα εγώ προτείνω
αυτά, πού διαφωνείς, να συμβαδίσουμε...», σημείωσε και
επισήμανε την ανάγκη εφαρμογής εθνικού σχεδίου που
θα μας βγάλει από την κρίση.
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«Ξεκινάμε για να μετατρέψουμε τον όρο
«χαμένη γενιά» σε «κερδισμένη γενιά».

Ανακοίνωση της υποψηφιότητας ως βουλευτή του Ευάγγελου Γ. Λιάκου
για την Περιφέρεια Αττικής με τη Νέα Δημοκρατία

Ε

άν κάτι κάνει για εμένα ξεχωριστή αυτήν την ημέρα δεν είναι η συμμετοχή μου στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στην Περιφέρεια Αττικής, αλλά το κάλεσμα του αρχηγού Ευάγγελου Μεϊμαράκη στους ΟΝΝΕΔίτες και
στις ΟΝΝΕΔίτισσες να συμμετάσχουν τιμητικά στην εκλογική διαδικασία, για να δείξουμε σε όλους πως
κερδίζονται οι μάχες.Μέσα από τους αγώνες μου τόσο στο φοιτητικό κίνημα όσο και στην νεολαία της Ν.Δ. έμαθα να
σέβομαι το παρελθόν, να κρίνω το παρόν και να αγωνίζομαι για το
μέλλον.
Βρισκόμαστε στην κρισιμότερη περίοδο της Μεταπολίτευσης,
γεγονός που δεν αφήνει σε κανέναν περιθώρια να μείνει αμέτοχος
στις πολιτικές εξελίξεις και ιδιαίτερα σε όσους ανήκουν στη νέα γενιά.
Αποδέχθηκα λοιπόν την πρόσκληση του προέδρου της Ν.Δ. για
τους εξής λόγους:
•
Θέλω να συμβάλλω ενεργά στην αναδιαμόρφωση του πολιτικού σκηνικού στη χώρα μου.
•
Θέλω να έχω τους φίλους μου κοντά μου και να μην μεταναστεύουν σε άλλες χώρες για να βρουν δουλειά.
•
Θέλω να έχουμε απάντηση στην ερώτηση «πού δουλεύεις;» και
όχι στο «εάν δουλεύεις;».
•
Θέλω όποιος το ονειρεύεται να έχει την ευκαιρία να δημιουργεί
και να διατηρεί μια επιχείρηση.
•
Θέλω να ζω σε μια σταθερή και κοινωνικά δίκαιη Ελλάδα, σε
ένα κράτος που δείχνει ενεργά τον σεβασμό του σε κάθε ατομική προσπάθεια και στη διαφορετικότητα κάθε ανθρώπου.
•
Θέλω μια κοινωνία στην οποία κάθε γενιά θα αναλαμβάνει τις
ευθύνες και τις υποχρεώσεις της και δεν θα τις μεταφέρει υποκριτικά
στις επόμενες.
•
Θέλω να είμαι υπερήφανος για την χώρα στην οποία ζω.
Θέλω τα αυτονόητα όπως όλοι μας. Δεν χωρίζουμε τους πολίτες σε
«καλούς Έλληνες» και σε «κακούς Ευρωπαίους», σε «παλιούς και
νέους», σε δημοσίους υπαλλήλους και σε υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα. Πληρώσαμε ακριβά τέτοιες διακρίσεις και
ατελέσφορους διχασμούς.
Ας κτίσουμε μεταξύ μας μια σχέση εμπιστοσύνης και αμοιβαίου σεβασμού, με καθαρά συναινετική και ενωτική διάθεση, με γερά θεμέλια, για να φτιάξουμε την χώρα μας όπως ακριβώς θα θέλαμε να είναι.
Η απουσία σταυρού προτίμησης στη συγκεκριμένη εκλογική αναμέτρηση, δεν συνεπάγεται την απουσία προσωπικής δέσμευσης. Δεσμεύομαι έτσι, προσωπικά, να παλέψω για να αναδείξω τα προβλήματα της Περιφέρειας Αττικής, των νέων και όλων των κοινωνικών ομάδων που πλήττονται από την βαθιά οικονομική και κοινωνική κρίση.
Ξεκινάμε για να μετατρέψουμε τον όρο «χαμένη γενιά» σε «κερδισμένη γενιά».
Με εκτίμηση,
Ευάγγελος Γ. Λιάκος

Πρώτο κουδούνι με 6.000 κενά στα σχολεία

Μ

ε 6.000 κενά σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια
εκπαίδευση αρχίζει η σχολική χρονιά.Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε η υπηρεσιακή υπουργός Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων έκανε λόγο
για «αγώνα δρόμου» το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου,
που ήταν και το πρώτο της στο υπουργείο.
Κάνοντας απολογισμό, η Αγγελική - Ευφροσύνη Κιάου
τόνισε ότι «στο πλαίσιο του εφικτού και λαμβάνοντας υπόψη
τις οικονομικές συνθήκες της χώρας μας, είμαστε σε παρά
πολύ καλό δρόμο».
Η κ. Κιάου αναφερόμενη στα ζητήματα του εκπαιδευτικού
προσωπικού, τόνισε ότι έχουν προχωρήσει οι αποσπάσεις
2.600 μόνιμων εκπαιδευτικών, ενώ παράλληλα προχωρούν
οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών στο εξωτερικό. «Τα 2/3 των
αποσπάσεων (σ.σ. εξωτερικού) είχαν ολοκληρωθεί από την
προηγούμενη ηγεσία», ανέφερε.
Στη συνέχεια, η υπουργός αναφέρθηκε στο θέμα των
αναπληρωτών, λέγοντας ότι έχει διασφαλιστεί η χρηματοδότηση για 19.000 εκπαιδευτικούς από το ΕΣΠΑ και εθνικούς
πόρους, ωστόσο, λόγω των περιορισμών που έχει φέτος το
ΕΣΠΑ, θα δυσκολέψει η κατανομή της χρηματοδότησης, εξού
και τα κενά που μένουν ακάλυπτα στην έναρξη της χρονιάς.
Ειδικότερα, οι 12.000 θέσεις θα καλυφθούν από το ΕΣΠΑ,
ανά περιφέρεια, με δεσμευτικούς όρους. Οι υπόλοιπες 7.000
θα καλυφθούν από εθνικούς πόρους: 3.000 από τον τακτικό
προϋπολογισμό και 4.000 και ίσως παραπάνω, από τη μεταφορά 72 εκατ. ευρώ από το εθνικό σκέλος του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων στο υπουργείο Παιδείας. Η μεταφορά αυτή έγινε με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που
εκδόθηκε σήμερα από το υπουργείο Οικονομικών.
«Η εγκεκριμένη χρηματοδότηση για το έτος 2014-15 ήταν
11.000 από ΕΣΠΑ και 6.000 για τον κορμό (σ.σ. Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση). Από αυτή την οπτική
γωνία, η χρόνια φέτος είναι καλύτερη από άποψη έγκρισης
πιστώσεων», ανέφερε η κ. Κιάου. Ωστόσο προσέθεσε ότι
«για τον κορμό -τα κενά Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας-

υπάρχουν λεφτά για 7.000 θέσεις, αλλά τα κενά είναι
13.500, έτσι, είναι αυξημένες οι ανάγκες». Με αυτόν τον
τρόπο, προκύπτουν οι 6.000 και πλέον κενές θέσεις, οι
οποίες αφορούν και γενική και ειδική αγωγή, καθώς οι
χρηματοδοτήσεις που καλύπτει το ΕΣΠΑ καλύπτουν,
μεταξύ άλλων, τα ολοήμερα σχολεία, εκπαιδευτικές δράσεις, υποστηρικτική διδασκαλία, ξένες γλώσσες.
«Φέτος είναι μεγαλύτερες οι ανάγκες, και δύσκολα θα
καλυφθούν με τις εγκεκριμένες πιστώσεις. Αυτό οφείλεται
στους περιορισμούς του ΕΣΠΑ και τις συνταξιοδοτήσεις
εκπαιδευτικών (σ.σ. υπολογίζονται περίπου στις 3.500). Το
πρόβλημα των κενών είναι διαχρονικό, επειδή δεν γίνονται
διορισμοί», είπε συνοψίζοντας η κ. Κιάου και προσέθεσε
ότι οι εκπαιδευτικοί της χώρας είναι συνολικά 137.000, και
άρα ο αριθμός των κενών θέσεων δεν είναι τέτοιος που θα
εμποδίσει την ομαλή λειτουργία των σχολείων.
Πάντως, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Παιδείας, οι αιτήσεις των αναπληρωτών έχουν ξεπεράσει τις
100.000 και αναμένεται να προσεγγίσουν τις 130.000. Η κ.
Κιάου δήλωσε ότι αύριο, που λήγει η προθεσμία των αιτήσεων, το υπουργείο θα παραλάβει τα κενά και οι προσωρινοί
πίνακες αναπληρωτών μπορούν να αναρτηθούν την ερχόμενη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι θα ακολουθήσει ένα τριήμερο για
τυχόν ενστάσεις, οι οριστικοί πίνακες αναμένονται από τις 22
Σεπτεμβρίου, που θα ανοίξουν τα σχολεία μετά τις εκλογές,
και ακολούθως θα προχωρήσουν οι τοποθετήσεις. Ειδικότερα, το υπουργείο θα δώσει προτεραιότητα στα σχολεία της
Πρωτοβάθμιας, γι' αυτό από τον κορμό των 7.000 εκπαιδευτικών, το 54,36% θα αφορά στην Πρωτοβάθμια, «γιατί τα
σχολεία πρέπει να λειτουργήσουν άμεσα κ πλήρως», όπως
επισήμανε η κ. Κιάου. Ακόμη, η υπουργός Παιδείας δήλωσε
ότι «θα προσπαθήσουμε αύριο να ανοίξουν όλα τα σχολεία,
ιδιαίτερα τα δημοτικά» και ανέφερε ότι προβλήματα στη λειτουργία των δημοτικών εντοπίζονται κυρίως στο βόρειο και
νότιο Αιγαίο και την Κρήτη.

θριάσιο-3

Ζημιές και μηνύσεις στο
Δημοτικό Νεκροταφείο
Μεγάρων

O

φύλακας του Δημοτικού Νεκροταφείου Μεγάρων
διαπίστωσε την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου το πρωί και
ανέφερε στο Δήμο, ότι άγνωστοι προξένησαν ζημιές
σε τάφους (σπασμένες μαρμάρινες πινακίδες, καντήλια, ανθοδοχεία).
Ο Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Γρηγόρης Σταμούλης επισκέφθηκε
αργότερα το χώρο και πραγματοποίησε αυτοψία μαζί με συνεργάτες του και υπηρεσιακούς παράγοντες για καταγραφή και
εκτίμηση των ζημιών.
Αμέσως μετά προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

Ο δήμαρχος Μεγαρέων Γρηγόρης Σταμούλης
«Το γεγονός είναι απαράδεκτο. Τέτοιες ενέργειες προσβάλλουν την μνήμη των νεκρών. Οι ζημιές είναι μικρής εκτάσεως,
όμως έδωσα εντολή στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου να υποβάλλει μηνύσεις κατ’ αγνώστων. Ήδη η Αστυνομία ερευνά για να
βρεθούν οι ένοχοι. Ανεξάρτητα από το μέγεθος των ζημιών η
τιμωρία του ενόχου ή των ενόχων πρέπει να είναι παραδειγματική, για να μην συμβούν ξανά στο μέλλον παρόμοια περιστατικά.»

Στην φυλακή ο 38χρονος
πρώην αθλήτης - μοντέλο για τα
27 κιλά κοκαΐνης

Σ

τη φυλακή οδηγούνται με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και
εισαγγελέα το 38χρονο μοντέλο και οι δυο συγκατηγορούμενοι του οι οποίοι κατηγορούνται για κακουργηματικές παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών και συγκεκριμένα
για 27 κιλά κοκαΐνης αξίας 1,5 εκατ. ευρώ που βρέθηκε σε αποθήκη στον Ασπρόπυργο.
Σύμφωνα με τον συνήγορο του Σάκη Κεχαγιόγλου, ο 38χρονος πρώην αθλητής που μεσουρανούσε στις πασαρέλες στις
αρχές του 2000 αρνήθηκε τις κατηγορίες και υποστήριξε:
«Δεν είμαι εγώ ο εγκέφαλος. Δεν είμαι ο οργανωτής. Είμαι ο
τελευταίος τροχός της αμάξης. Υπήρξα αναλώσιμος. Όλη η
εμπλοκή μου οφείλεται στη μακροχρόνια εξάρτηση μου από την
κοκαΐνη και άλλα ναρκωτικά. Επειδή δεν είχα χρήματα και είχα
ισχυρή εξάρτηση από τα ναρκωτικά θα έπαιρνα μια ποσότητα
ως αμοιβή για τη βοήθεια που θα έδινα σε τρίτους. Αν οργάνωνα εγώ τη μεταφορά της κοκαΐνης δεν θα ήμουν παρών στην
αποθήκη. Ήμουν το εκτελεστικό όργανο».
Μάλιστα, σύμφωνα με τους συνηγόρους του, το μοντέλο φέρεται να κατονόμασε ένα πρόσωπο στον ανακριτή υποστηρίζοντας ότι εκείνος τον έμπλεξε στην υπόθεση.

Εξάλλου, παράλληλα με την έκδοση της ΠΝΠ, λύθηκαν και
νομοθετικές ρυθμίσεις που εκκρεμούσαν για να προχωρήσουν οι διαδικασίες για τον καθαρισμό στα σχολεία και τη
μεταφορά των μαθητών. Όσον αφορά τους οδηγούς για τη
μεταφορά μαθητών στα ειδικά σχολεία, υπάρχει ειδική συμφωνία με το γενικό επιτελείο στρατού, που παρέχει οδηγούς.
Επιπλέον, όσον αφορά τα βιβλία είναι ήδη στα σχολεία,
καθώς είχαν προχωρήσει όλες οι σχετικές διαδικασίες από
την προηγούμενη ηγεσία του υπουργείου
Ως προς τη χρηματοδότηση των πανεπιστημίων και ΤΕΙ, η
υπουργός ανέφερε ότι έχουν προχωρήσει οι πληρωμές 25
εκατ. ευρώ προς τα ιδρύματα και τις σχολές και αναμένεται
μέσα στον Σεπτέμβριο να προχωρήσουν και τα υπόλοιπα 75
εκατομμύρια που έχουν προβλεφθεί.
Τέλος, όσον αφορά τις μετεγγραφές, η σχετική εγκύκλιος
θα βγει μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των εγγραφών. Έτσι, περί τις αρχές Οκτωβρίου, θα ανοίξει η σχετική
πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων μετεγγραφών. Μόνη
εξαίρεση, η διαδικασία μετεγγραφών της Αρχιτεκτονικής, η
οποία είναι διαφορετική και έχει ήδη ξεκινήσει και αναμένεται
να ολοκληρωθεί μέσα στον Σεπτέμβριο.

4-θριάσιο

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε.
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - 10-9-2015

ΤΡΑΓΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ Η ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣΓΟΝΕΙΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Πρωτοφανής κατάσταση επικρατεί τη φετινή χρονιά στην εκπαίδευση! Το σχολικό έτος
ξεκινά σε λίγες ημέρες και για πρώτη φορά δεν θα έχει προσληφθεί ούτε ένας εκπαιδευτικός, μιας και οι συνάδελφοι αναπληρωτές κλήθηκαν να ξανακάνουν αιτήσεις πρόσληψης ως τις 11/9 ενώ συγχρόνως δεν έχει γίνει ούτε ένας μόνιμος διορισμός! Την ίδια
στιγμή το ΥΠΟΠΑΙΘ εκτιμά σε ότι τα κενά σε Α’ βάθμια και Β’ βάθμια εκπαίδευση είναι
πάνω από 23.000 και οι προσλήψεις αναπληρωτών δε θα γίνουν πριν τις 30/9 το
νωρίτερο. Οι χιλιάδες ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό διαμορφώνουν ένα τοπίο
εγκατάλειψης και διάλυσης του δημόσιου σχολείου.
ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ πριν ακουστεί το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς
λείπουν:
•
307 δάσκαλοι
•
79 νηπιαγωγοί
•
169 εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων πλήρους και 20 μειωμένου ωραρίου
•
καθαρίστριες
Τα δημόσια σχολεία της Δυτικής Αττικής με το μισό εκπαιδευτικό προσωπικό αδυνατούν να ανοίξουν τις πόρτες τους για να υποδεχτούν τους μαθητές τους. Τα σχολεία θα
μείνουν κλειστά ή θα υπολειτουργούν!!!
Για το κουκούλωμα των κενών τα επιτελεία του ΥΠΟΠΑΙΘ σχεδιάζουν :
1.
Αύξηση μαθητών ανά τμήμα ως τους 30!!! Κατάργηση ολοήμερων τμημάτων
στην A/βάθμια.
2.
Τη διάλυση των υποστηρικτικών δομών στην A/βάθμια (τμήματα ένταξης, υποδοχής, παράλληλης στήριξης) και την υποστελέχωση των ειδικών σχολείων.
3.
Αύξηση του ωραρίου των εκπαιδευτικών, ευρεία χρήση των υποχρεωτικών
υπερωριών και υποχρεωτικές μετακινήσεις εκπαιδευτικών σε άλλες περιοχές.
4.
Συμπτύξεις τμημάτων και συγχωνεύσεις σχολείων.
5.
Μετατροπή πάγιων εκπαιδευτικών αναγκών σε πιλοτικές ώστε να απορροφούν ΕΣΠΑ.
6.
Ευέλικτο πρόγραμμα, που σημαίνει ότι το κράτος δε θα έχει υποχρέωση να
έχει συγκεκριμένων ειδικοτήτων εκπαιδευτικό προσωπικό με παιδαγωγικά και εκπαιδευτικά κριτήρια, αλλά όλα θα καθορίζονται από τη ροή προσλήψεων που θα επιτρέπει
η πολιτική του 3ου μνημονίου.
Καλούμε τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς αλλά και τους μαθητές, σε κοινή δράση για
να αντιπαλέψουμε την επίθεση στα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών μας. Είναι μια
μάχη που πρέπει να δοθεί για το μέλλον του σχολείου και της εργασίας, μια μάχη ενάντια στην ανεργία και την κινεζοποίηση των ζωών μας.
Απαιτούμε: Άμεση κάλυψη των κενών! Καμία διδακτική ώρα χαμένη. Έναρξη ενισχυτικής διδασκαλίας και πρόσθετης διδακτικής στήριξης. Μαζικούς και μόνιμους διορισμούς.

Ενθουσιασμός και συγκίνηση στη βράβευση των νέων Φοιτητών στο Ζεφύρι

Τ

ους νέους Ακαδημαϊκούς Πολίτες του Ζεφυρίου, που πέτυχαν την εισαγωγή
τους σε ΑΕΙ και ΑΤΕΙ τίμησε η Ένωση Γονέων Ζεφυρίου, στο πλαίσιο των Πολιτιστικών Εκδηλώσεων «ΖΕΦΥΡΕΙΑ 2015»
Η απονομή των βραβείων πραγματοποιήθηκε σε κλίμα ενθουσιασμού και
συγκίνησης, ανήμερα του εορτασμού της Παναγίας Γρηγορούσας το βράδυ της Τρίτης
8 Σεπτεμβρίου, στο κατάμεστο από κόσμο Πάρκο «Κώστας Λιάρος» όπου κι έλαβαν

χώρα οι πολιτιστικές εκδηλώσεις.
Κατά τον σύντομο χαιρετισμό του, ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς απευθυνόμενος στους νέους φοιτητές ευχήθηκε να ολοκληρώσουν επιτυχώς τις σπουδές τους και
να επιστρέψουν στο Ζεφύρι, προκειμένου να βάλουν το δικό τους λιθαράκι, στην ανάπτυξη του τόπου.
Στις βραβεύσεις συμμετείχαν εκπρόσωποι του Κοινοβουλίου, πρώην Δήμαρχοι, Αντιδήμαρχοι, η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Επικεφαλής Παρατάξεων, Δημοτικοί
και Τοπικοί Σύμβουλοι κι εκπρόσωποι Μαζικών Φορέων της πόλης.

Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2015

Τσίπρας: Φύγαμε για λίγο από το
Μαξίμου, θα επιστρέψουμε για χρόνια

«

Ο ελληνικός
λαός θα είναι ο
κριτής. Αυτός
θα αποφασίσει ποια
θα είναι η κυβέρνηση
και ποιος θα είναι ο
πρωθυπουργός και
όχι τα σκοτεινά δωμάτια της διαπλοκής, όχι
τα σκοτεινά συμφέροντα μέσα και έξω
από τη χώρα» διεμήνυσε από την ιδιαίτερη
πατρίδα του, την 'Αρτα
ο Αλέξης Τσίπρας.
Ο πρόεδρος του
ΣΥΡΙΖΑ εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η προσπάθεια «που κάνουμε να ξαναστήσουμε τον
τόπο σε στέρεα θεμέλια κοινωνικής δικαιοσύνης και προκοπής δεν θα είναι μια σύντομη
παρένθεση», γιατί, όπως τόνισε, από όλη την Ελλάδα, αλλά και από την Αρτα, έρχονται
μηνύματα νίκης, τα οποία θα σταλούν και στην κάλπη.
«Εμείς οι Ηπειρώτες ξέρουμε να αγωνιζόμαστε και ξέρουμε όταν μας ρίχνουν, να
σηκωνόμαστε και να συνεχίζουμε» είπε απευθυνόμενος στους συμπατριώτες του και
πρόσθεσε:
«Να είστε σίγουροι ότι η Ήπειρος και η Αρτα θα έχουν πρωθυπουργό για αρκετά χρόνια και όχι μόνο για ένα εξάμηνο. Φύγαμε για λίγες ημέρες από το Μαξίμου και θα επιστρέψουμε για αρκετά χρόνια, να δουλέψουμε σκληρά για να ξαναστήσουμε την
πατρίδα».
Στο σύντομο χαιρετισμό του προς τους συμπατριώτες του στην κεντρική πλατεία της
Άρτας, ο Αλέξης Τσίπρας απάντησε και σε εκείνους, οι οποίοι -όπως είπε- «προσπαθούν να μας πείσουν ότι όλοι είναι ίδιοι».
«Έχει πολύ μεγάλη διαφορά» επισήμανε ο Αλεξης Τσίπρας «το δείγμα γραφής που
αφήσαμε πίσω μας. Όχι μόνον σκληρές διαπραγματεύσεις, σε σχέση με την άνευ όρων
παράδοση των προηγούμενων, αλλά και με τα όσα πράξαμε με τη θηλιά στο λαιμό επί
εξήμισι μήνες» και παρέθεσε τα κυριότερα σημεία του νόμου για την αντιμετώπιση της
ανθρωπιστικής κρίσης.
Ο Αλέξης Τσίπρας, τον οποίον συνοδεύει στην περιοδεία του η εκπρόσωπος Τύπου
Ολγα Γεροβασίλη, θα μιλήσει απόψε στις 7.30 το απόγευμα σε προεκλογική συγκέντρωση στα Γιάννενα.

Λαπαβίτσας: Δεν είμαστε εμείς δραχμιστές - η Ελλάδα χρειάζεται δραχμή

Γ

ια το ντιμπέιτ των πολιτικών αρχηγών της Τετάρτης, ο υποψήφιος βουλευτής της Λαϊκής Ενότητας σημείωσε πως δεν έγινε ουσιαστική συζήτηση με ανταλλαγή απόψεων
και ότι ο Παναγιώτης Λαφαζάνης ήταν ο μόνος αρχηγός που έθετε ζητήματα «επί της
ουσίας».
«Δεν είμαστε δραχμιστές, δεν είμαστε οπαδοί της δραχμής, εμείς θέλουμε πρόγραμμα ανασυγκρότησης», υπογράμμισε ο υποψήφιος βουλευτής της Λαϊκής Ενότητας, Κώστας
Λαπαβίτσας, εκτιμώντας ωστόσο πως «η αναγέννηση της χώρας» δε μπορεί να γίνει όσο η
Ελλάδα είναι μέλος της ΟΝΕ και πως «για να πάει η χώρα μπροστά χρειάζεται εθνικό νόμισμα».
Μιλώντας σε ραδιοφωνικό σταθμό, ο κ. Λαπαβίτσας παραδέχτηκε πως μία ενδεχόμενη
μετάβαση από το ευρώ σε ένα εθνικό νόμισμα θα είναι «δύσκολη διαδικασία» αλλά εμφανίστηκε σίγουρος πως η κατάσταση θα ήταν καλύτερη αν η Ελλάδα είχε δικό της νόμισμα.
Για το ντιμπέιτ των πολιτικών αρχηγών της Τετάρτης, ο Κώστας Λαπαβίτσας σημείωσε πως
δεν έγινε ουσιαστική συζήτηση με ανταλλαγή απόψεων και ότι ο Παναγιώτης Λαφαζάνης ήταν
ο μόνος αρχηγός που έθετε ζητήματα «επί της ουσίας».
«Οι συζητήσεις αυτές στην Ελλάδα γίνονται με τρόπο πάρα πολύ ξύλινο, είναι όλα στημένα
πολύ προσεκτικά, στην ουσία αποφεύγεται η συζήτηση» πρόσθεσε κλείνοντας.
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Σύσκεψη για τα προβλήματα των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
συγκάλεσε ο Νίκος Χατζητρακόσιας

Τ

η διαβεβαίωση ότι η εκπαίδευση αποτελεί βασική προτεραιότητα της Δημοτικής
Αρχής, έδωσε
ο Δήμαρχος
Φυλής, Χρήστος Παππούς, στους Διευθυντές των Γυμνασίων
και
Λυκείων
του
Δήμου, κατά τη συνάντησή τους, την Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου,
με τον νέο Πρόεδρο
του Ν.Π.Δ.Δ. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Δήμου Φυλής, Νίκο
Χατζητρακόσια
και
μέλη της διοίκησης
του Δήμου, ενόψει της
νέας σχολικής χρονιάς.
Ιδιαίτερα ευαίσθητος σε θέματα εκπαίδευσης λόγω της ιδιότητάς του ως εκπαιδευτικός, ο Δήμαρχος Χρήστος Παππούς διαβεβαίωσε ότι η Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση,
με τη συνδρομή όλων των εκπροσώπων της Δημοτικής Αρχής και των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου, θα ανταποκριθεί άμεσα και αποτελεσματικά στα ζητήματα που
απασχολούν την εκπαιδευτική κοινότητα του Δήμου μας. Ήδη, όπως ανακοίνωσε, έχει
επιλυθεί το θέμα της θέρμανσης των σχολείων για όλη τη διάρκεια της φετινής σχολικής
χρονιάς, ενώ σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής, προωθείται το σημαντικό έργο
της αναβάθμισης και ενεργειακής αυτονομίας των σχολικών εγκαταστάσεων.
Παράλληλα, δεσμεύτηκε ότι στόχος είναι «οι χώροι των σχολείων να γίνουν χώροι
πρότυποι για τον Δήμο» και εξέφρασε την ευαρέσκειά του για τη διάθεση συνεργασίας
που επιδεικνύουν οι εκπαιδευτικοί του Δήμου μας. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις σχολικές εκδρομές, τονίζοντας ότι είναι υποχρέωση του Δήμου να συμβάλει στην πραγματοποίησή τους και πρόσθεσε ότι θα επιχορηγηθούν, άμεσα, οι σχολικές μονάδες, ώστε να
αντιμετωπίσουν τις ανάγκες σε αναλώσιμα, γραφική ύλη κλπ.
Στην πρώτη αυτή συνάντηση των Διευθυντών των σχολείων με τον νέο Πρόεδρο της
Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής (ανέλαβε τα καθήκοντά του την Παρασκευή 4
Σεπτεμβρίου), Νίκο Χατζητρακόσια, συζητήθηκαν τα ζητήματα που απασχολούν την
εκπαιδευτική κοινότητα και οι τρόποι αντιμετώπισής τους.
Ο νέος Πρόεδρος, που ανέλαβε την πρωτοβουλία σύγκλισης της σύσκεψης, ζήτησε
από τους Διευθυντές να προβούν στην καταγραφή όλων των θεμάτων που αντιμετωπίζουν με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, προκειμένου να δρομολογηθεί η
επίλυσή τους. Προς αυτή την κατεύθυνση, μάλιστα, καθημερινά επισκέπτεται ο ίδιος τα
σχολεία ώστε να ενημερωθεί επί τόπου για τα προβλήματα.
Ανακοίνωσε ότι λύθηκε το ζήτημα της καθαριότητας στα σχολεία και ζήτησε να ιεραρχηθούν τα προβλήματα, ώστε να επιλυθούν, άμεσα, αυτά που σχετίζονται με την έναρξη της σχολικής χρονιάς.
Επισημάνθηκε ακόμη ότι βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες συντήρησης και απολύμανσης των σχολικών εγκαταστάσεων.
Όσον αφορά το έργο της αναβάθμισης και ενεργειακής αυτονομίας των σχολείων, ήδη
έχει ξεκινήσει η εκπόνηση της Μελέτης από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, ενώ τη
χρηματοδότηση, ύψους 6 εκατ. ευρώ, έχει αναλάβει η Περιφέρεια Αττικής.
Ακολούθησαν οι τοποθετήσεις των Διευθυντών, οι οποίοι επεσήμαναν ότι το
μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η φύλαξη των σχολικών χώρων, από τους βανδαλισμούς κι
από τις διαρρήξεις και ιδίως στα σχολεία που βρίσκονται στις δύσκολες συνοικίες όπου
κατοικούν και ΡΟΜΑ. Τόνισαν ακόμα ότι οι περισσότερες σχολικές μονάδες αντιμετωπίζουν πρόβλημα έλλειψης ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Στη σύσκεψη με τους Διευθυντές των Γυμνασίων και Λυκείων παρευρέθηκαν ο
Γενικός Γραμματέας του Δήμου Αργύρης Αργυρόπουλος και οι Αντιδήμαρχοι Περιβάλλοντος Μιχάλης Οικονομάκης, Τεχνικών Υπηρεσιών Θανάσης Σχίζας, Ζεφυρίου Γιάννης
Μαυροειδάκος και Φυλής Σπύρος Μπρέμπος.
Εξάλλου την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2015, συνεδρίασε υπό την Προεδρεία του Νίκου
Χατζητρακόσια η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας (ΔΕΠ), το ανώτατο όργανο παιδείας του
Δήμου, για να αποφασίσει για την κατανομή πίστωσης 102 χιλ. ευρώ στα σχολεία.
Τέλος, άμεσα, θα πραγματοποιηθεί συνάντηση του Νίκου Χατζητρακόσια με τους
υπεύθυνους λειτουργίας των σχολικών κυλικείων για να διασφαλισθεί η ομαλή λειτουργία τους.

θριάσιο-5

Μόνο στο 10% λειτουργεί το Κέντρο
Επεξεργασίας Λυμάτων Θριασίου

Π

Yπάρχει ένα υπερσύγχρονο ΚΕΛ που υπολειτουργεί

ροσπάθεια να «ξεκολλήσει» η σύνδεση του Θριασίου με το αποχετευτικό
δίκτυο και να βελτιωθούν οι απελπιστικά χαμηλοί ρυθμοί σύνδεσης νέων
κατοικιών καταβάλλουν η
ΕΥΔΑΠ, η Περιφέρεια και οι δήμοι της
περιοχής. Χαρακτηριστικό είναι ότι ο
βιολογικός καθαρισμός λειτουργεί
μόλις στο 10% της δυναμικότητάς του.
Πρόσφατα η ΕΥΔΑΠ παρέτεινε κατά
ένα έτος το άτοκο δάνειο που χορηγεί
στους πολίτες για τη σύνδεσή τους με
το δίκτυο, ενώ παρέλαβε από τον
ιδιώτη τη λειτουργία και συντήρηση
του βιολογικού καθαρισμού. Τα πρώτα
έργα για τη δημιουργία αποχετευτικού
δικτύου στο Θριάσιο ξεκίνησαν το
2006, υπό την πίεση της παραπομπής
(και τελικά καταδίκης) της χώρας στο Ευρωδικαστήριο. Ομως ο συντονισμός ΕΥΔΑΠ,
Περιφέρειας και δήμων ήταν κακός, με αποτέλεσμα το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων
(ΚΕΛ) Θριασίου να λειτουργήσει το 2010, αλλά με ελάχιστες συνδέσεις, αφού η κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης βρισκόταν σε εξέλιξη. Σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Δυτ. Αττικής, Γιάννη Βασιλείου, η κατάσταση σήμερα είναι η εξής:
- Η ΕΥΔΑΠ ολοκλήρωσε το ΚΕΛ Θριασίου και το πρωτεύον δίκτυο αποχέτευσης
(μεγάλους αγωγούς).
- Η Περιφέρεια έχει κατασκευάσει 184,5 χλμ. δικτύου από τα 195 χλμ. και τα 5.075
από τα 5.500 φρεάτια (ποσοστό 93%). Τα έργα βρίσκονται σήμερα σε εξέλιξη.
- Οι δήμοι έχουν προχωρήσει σε 6.600 συνδέσεις στα σημεία όπου υπάρχει λειτουργικό δίκτυο, ως εξής: Ελευσίνα 3.500 (από 6.600), Ασπρόπυργος 1.500 (από 4.500),
Μαγούλα 1.000 (από 1.200) και Μάνδρα 600 (από 3.000). Στο σημείο αυτό υπάρχει
διχογνωμία με την ΕΥΔΑΠ, η οποία εκτιμά ότι οι συνδέσεις συνολικά δεν ξεπερνούν τις
2.500.
«Δύο είναι τα βασικά προβλήματα που καθυστερούν την ολοκλήρωση του έργου»,
εκτιμά ο κ. Βασιλείου. «Κατά πρώτον, το δίκτυο που έχει κατασκευαστεί, δεν έχει παραληφθεί, καθώς η αρμόδια επιτροπή επικαλείται τεχνικές αστοχίες. Ομως, έτσι το έργο
έχει μπλοκαριστεί και δεν μπορεί να προχωρήσει με νέες συνδέσεις λ.χ. στην Κάτω
Ελευσίνα. Κατά δεύτερον, κατά την κατασκευή εμφανίστηκαν διάφορες δυσκολίες, λ.χ.
στην Κάτω Ελευσίνα λόγω του υψηλού υδροφόρου ορίζοντα και του πλήθους των
αρχαιολογικών ευρημάτων, ή στη Μάνδρα όπου λόγω παλαιότητας του δικτύου ύδρευσης προκαλούνται συνεχώς βλάβες».
Η ΕΥΔΑΠ παρέτεινε κατά ένα έτος (μέχρι το καλοκαίρι του 2016) το άτοκο δάνειο των
1.500 ευρώ προς τους πολίτες, επεκτείνοντάς το και στα έξοδα του δικαιώματος σύνδεσης που καταβάλλεται στον δήμο. «Δυστυχώς μόλις 65 πολίτες έχουν μέχρι στιγμής
κάνει χρήση του δανείου, παρότι το διαφημίσαμε σε τοπικό επίπεδο», λέει ο κ. Γιώργος
Καραγιάννης, γεν. διευθυντής δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης στην ΕΥΔΑΠ. «Η
ουσία είναι ότι υπάρχει ένα υπερσύγχρονο ΚΕΛ που υπολειτουργεί, λόγω καθυστερήσεων και οικονομικής κρίσης». Η υπόθεση του Θριασίου πάντως, δεν έχει κλείσει για
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που ανά διαστήματα ζητεί πληροφόρηση για την πορεία του
έργου.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΛΙΟΣ

Ο

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ,
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

Δήμαρχος Ασπροπύργου & Μέλος του Δ.Σ. της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος
(Κ.Ε.Δ.Ε.), κ. Νικόλαος Μελετίου, εν όψει της αυριανής έναρξης των μαθημάτων
στα Σχολεία της Χώρας, απηύθυνε προς τους Εκπαιδευτικούς, τους Μαθητές των
Σχολείων, και τους Γονείς και Κηδεμόνες τους, το ακόλουθο μήνυμα:
«Σεβαστοί Εκπαιδευτικοί των Σχολείων της πόλης μας,
Αγαπητοί Μαθητές, Γονείς και Κηδεμόνες,
Με την έναρξη της καινούριας σχολικής χρονιάς, απευθύνω σε όλους, από καρδιάς, θερμό
χαιρετισμό, και ευχές για Καλή Πρόοδο.
Όλοι γνωρίζουμε τις ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες, υπό τις οποίες τα Σχολεία της
Πατρίδας μας καλούνται να ανταποκριθούν στον κρίσιμο ρόλο τους. Κι όλοι ευχόμαστε να
διαψευσθούν οι πληροφορίες για κενά, ως προς το εκπαιδευτικό – παιδαγωγικό προσωπικό
των Σχολικών Μονάδων, της Ελλάδας και της πόλης μας. Ελπίζουμε και ευχόμαστε, επίσης,
φέτος να κινηθούν -από την πρώτη μέρα- τα λεωφορεία που μεταφέρουν τους μαθητές στα
Σχολεία.
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, ο Δήμος μας βρίσκεται συνειδητά, και θα εξακολουθήσει να στέκει εσαεί, αρωγός και συμπαραστάτης των Νέων μας, των Εκπαιδευτικών και
Γονέων. Δαπανώντας πολλαπλάσια από τα ελάχιστα κονδύλια, που δίνει στο Δήμο Ασπροπύργου η Πολιτεία, για τα λειτουργικά έξοδα των Σχολείων μας. Οργανώνοντας Βιωματικά
Σεμινάρια για Εκπαιδευτικούς και Γονείς, που όμοιά τους δεν έχει εκδηλώσει ούτε η ίδια η
Πολιτεία. Λειτουργώντας υπηρεσία άμεσης υποστήριξης των τεχνικών ζητημάτων που
ανακύπτουν στις Σχολικές μας Μονάδες.
Φέτος, στο δυναμικό των Σχολικών Μονάδων που λειτουργούν στην πόλη μας, προστίθεται ένα νέο, πρότυπο, βιοκλιματικό Δημοτικό Σχολείο (το 8ο), που ολοκληρώθηκε μεσούσης
της βαθιάς κρίσης που πλήττει τον Τόπο μας. Την ίδια ώρα, ο Δήμος μας εξακολουθεί να
είναι μάλλον ο μόνος Δήμος της Ελλάδας, που δεν χρεώνει ούτε ένα ευρώ, τους εργαζόμενους Γονείς (πεντακόσιους και πλέον), που εγγράφουν τα παιδιά τους στους Δημοτικούς,
Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Ασπρόπυργου.
Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας, με ενότητα, αλληλεγγύη και πίστη ότι, θα ξεπεράσουμε
νικηφόρα κι αυτή, την εθνική φουρτούνα. Καλή Σχολική Χρονιά! Καλή Δύναμη σε όλους!».

6-θριάσιο

Από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού
Εγκλήματος εξιχνιάστηκε υπόθεση διαδικτυακής απάτης και πλαστογραφίας
κατ΄εξακολούθηση

Σ

χηματίστηκε
δικογραφία τακτικής
διαδικασίας, στην οποία
εμπλέκονται πέντε (5)
άτομα στη χώρα μας
Πραγματοποιώντας
ηλεκτρονική
επίθεση
στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ιδιώτη-θύματος, οι
εμπλεκόμενοι
προέβησαν σε παράνομες
διαδικτυακές συναλλαγές σε Ελλάδα και εξωτερικό
Από τη μέχρι σήμερα
έρευνα, το ύψος της
οικονομικής ζημίας ανέρχεται περίπου στα 30.000 ευρώ
Από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος εξιχνιάστηκε υπόθεση διαδικτυακής απάτης και πλαστογραφίας κατ΄ εξακολούθηση, η οποία διαπράχθηκε, μέσω
διαδικτύου. Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία τακτικής διαδικασίας, στην οποία
εμπλέκονται πέντε (5) άτομα στη χώρα μας, εκ των οποίων τρεις αλλοδαποί, ηλικίας 36,
40 και 60 ετών και δύο ημεδαποί, ηλικίας 41 και 35 ετών.
Ειδικότερα, η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε ύστερα από καταγγελία, σύμφωνα
με την οποία άγνωστοι δράστες, πραγματοποιώντας ηλεκτρονική επίθεση στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ιδιώτη-θύματος, προέβησαν σε τέσσερις (4) διαδικτυακές συναλλαγές
σε Ελλάδα και εξωτερικό, συνολικού ποσού που ξεπερνάει τα 30.000 ευρώ.
Τα ανωτέρω τέθηκαν υπ’ όψιν της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και παραγγέλθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης και έρευνας.
Ακολούθησε μεθοδική και εμπεριστατωμένη αστυνομική έρευνα και ψηφιακή ανάλυση
των δεδομένων της υπόθεσης, στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης και ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή των προαναφερομένων.
Κατόπιν των ανωτέρω, χθες (9-9-2015), αστυνομικοί της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος πραγματοποίησαν εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, όπου παρουσία δικαστικών λειτουργών, διενήργησαν έρευνες
στις οικίες και τους χώρους εργασίας των εμπλεκομένων.
Από τις επιτόπιες ψηφιακές έρευνες και αναλύσεις βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ως
πειστήρια τέλεσης των εγκληματικών πράξεων, τρεις (3) φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, οι οποίοι θα αποσταλούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια για περαιτέρω εξέταση.
Η δικογραφία τακτικής διαδικασίας, που σχηματίστηκε, θα υποβληθεί στην αρμόδια
Εισαγγελία Πρωτοδικών, ενώ παράλληλα, ερευνάται η τυχόν συμμετοχή των εμπλεκομένων σε άλλες παρόμοιες πράξεις.
Επιπλέον, ερευνάται η συμμετοχή ακόμα τριών (3) ατόμων στο εξωτερικό, στους
οποίους πραγματοποιήθηκαν παράνομα μεταφορές χρημάτων και εμβασμάτων.
Υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν, ανώνυμα ή επώνυμα, με τη
Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος προκειμένου να παρέχουν πληροφορίες
ή να καταγγέλλουν παράνομες ή επίμεμπτες πράξεις ή δραστηριότητες του τελούνται
μέσω Διαδικτύου, στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:
•
Τηλεφωνικά: 111 88
•
Στέλνοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου e-mail στο: ccu@cybercrimeunit.gov.gr
•
Μέσω της εφαρμογής (application) για έξυπνα τηλέφωνα (smart phones) με
λειτουργικό σύστημα ios-android: CYBERKID
•
Μέσω Twitter «Γραμμή SOS Cyber Alert»: @cyberalertGR.

A

Σοκ στον Βόλο: 38χρονος
κρεμάστηκε σε πλατεία

παγχονισμένος βρέθηκε στις 4.30 τα
ξημερώματα σε δένδρο της Πλατείας
Τσιγάντε, στη Νέα Ιωνία του Βόλου,
ένας 38χρονος, που εντοπίστηκε από περίοικο
των εργατικών πολυκατοικιών.
Σύμφωνα με το magnesianews.gr o
αυτόχειρας έφτιαξε βρόγχο με σεντόνι του οποίο
πέρασε από κλαδί δένδρου και πέρασε στο
λαιμό του, με αποτέλεσμα να βρει τον θάνατο.
Στο σημείο έσπευσε η Αστυνομία που
απέκλεισε το ενδεχόμενο εγκληματικής
ενέργειας.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν άφησε
σημείωμα που να εξηγεί τους λόγους για τους οποίους προέβη στην πράξη του.
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Στο Λαύριο οι πρόσφυγες από τα νησιά
με απόφαση της κυβέρνησης

Σ

ταθμό πρώτης
υποδοχής για τους πρόσφυγες
δημιουργεί η υπηρεσιακή
κυβέρνηση στο Λαύριο,
προκειμένου να αποσυμφορηθεί το κέντρο της Αθήνας και του Πειραιά από τις
αυξημένες ροές από τα
νησιά.
Σύμφωνα με πληροφορίες κλιμάκιο κυβερνητικών στελεχών με επικεφαλής τον υπουργό Επικρατείας, Λευτέρη Παπαγεωργόπουλο και τον αναπληρωτή υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, Γιάννη Μουζάλα, επισκέφθηκε χθες το Λαύριο και είχε πολύωρη συνεργασία με τη δημοτική αρχή Λαυρεωτικής, προκειμένου να βρεθεί προχωρινή και λειτουργική
λυση στο εκρηκτικό πρόβλημα του μεταναστευτικού.
Οι αρμόδιοι υπουργοί έχουν ήδη δρομολογήσει τη δημιουργία κέντρου υποδοχής στην περιοχή, που θα μπορεί να φιλοξενήσει περίπου 2.000 πρόσφυγες που θα έρχονται από τα νησιά
του Αιγαίου, . Ωστόσο, η παραμονή των προσφύγων στο Λαύριο θα είναι ολιγόωρη, το πολύ
έως 48 ώρες, ενώ το κέντρο διαμορφώνεται με όλες τις απαραίτητες υποδομές ώστε να γίνεται
άμεση καταγραφή και ταυτοποίηση και εν συνεχεία να διαβιβάζονται με άλλα μέσα στη Βόρεια
Ελλάδα, για να εξέλθουν της χώρας με προορισμό την υπόλοιπη Ευρώπη.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το κυβερνητικό κλιμάκιο επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις
της ΕΒΟ-ΠΥΡΚΑΛ στο Λαύριο και αποφασίστηκε να δημιουργηθεί ο χώρος προσωρινής διαμονής, ο οποίος θα αναμορφωθεί καταλλήλως για τη φιλοξενία ανθρώπων που καταφθάνουν
καθημερινά στην πρωτεύουσα. Μάλιστα, ο συγκεκριμένος χώρος θα είναι έτοιμος άμεσα και θα
δοθεί σε λειτουργία τις επόμενες ημέρες.
Στόχος της υπηρεσιακής κυβέρνησης και της Πρωθυπουργού, Βασιλικής Θάνου, είναι να αντιμετωπιστεί σε άμεσο χρόνο το εκρηκτικό κύμα των προσφύγων και μεταναστών που κατακλύζουν τα νησιά, γι' αυτό και επελέγη η λύση του Λαυρίου, έπειτα και από τις έντονες αντιδράσεις του δημάρχου Αθηναίων, Γιώργου Καμίνη, για τη διάχυση χιλιάδων μεταναστών στην
Ομόνοια και το Πεδίον του Άρεως.

Το ψηφοδέλτιο Επικρατείας της Δημοκρατικής Συμπαράταξης - Επιστροφή Λαλιώτη

Ο

πρόεδρος της ΔΗΜΑΡ, Θανάσης Θεοχαρόπουλος, είναι επικεφαλής στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, το οποίο ανακοινώθηκε σήμερα. Στην τελευταία θέση του ψηφοδελτίου τοποθετήθηκε ο Κώστας Λαλιώτης.

Το ψηφοδέλτιο Επικρατείας
1. Θανάσης Θεοχαρόπουλος, πρόεδρος ΔΗΜΑΡ
2. Ξενοφών Κοντιάδης, συνταγματολόγος στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

3. Θάνος Μωραΐτης, πρώην βουλευτής
4. Μαρία Παπουτσάκη, δημοσιογράφος
5. Μιχάλης Κατρίνης, πρώην βουλευτής
6. Λίλιαν Μήτρου, καθηγήτρια και πρώην συνεργάτης του Κώστα Σημίτη
7. Συμεών Κεδίκογλου, πρώην βουλευτής
8. Χαριτίνη Καρακωστάκη
9. Σπύρος Γαρυφάλλης, ομογενής από τις ΗΠΑ
10. Γιάννης Βαρδακαστάνης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας ΑμεΑ
11. Νίκος Τσούκαλης, πρώην βουλευτής
12. Κώστας Λαλιώτης, πρώην υπουργός, γραμματέας του ΠΑΣΟΚ και στενός συνεργάτης
του Ανδρέα Παπανδρέου
Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, η Φώφη Γεννηματά ανέφερε ότι το ψηφοδέλτιο απεικονίζει την προσπάθεια συμπόρευσης προσώπων από διαφορετικά κόμματα και κινήσεις,
σηματοδοτεί την πίστη και την ελπίδα ότι η Δημοκρατική Συμπαράταξη ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ θα
είναι ο τρίτος πόλος και η δύναμη αναφοράς για κοινή πορεία δυνάμεων της σοσιαλδημοκρατίας της ανανεωτικής αριστεράς και του δημοκρατικού κέντρου, καθώς επίσης ότι θα εγγυάται
ένα σύγχρονο ιεραρχημένο σχέδιο ανασυγκρότησης της χώρας, για να βγει από την κρίση.
Τέλος, ο κ. Θεοχαρόπουλος σημείωσε ότι το ψηφοδέτιο έχει αναφορά στην κοινωνία και την
ανανέωση και πως θα προωθήσει πλαίσιο προοδευτικών μεταρρυθμίσεων, ώστε η Δημοκρατική Συμπαράταξη να είναι ο καθοριστικός καταλύτης των εξελίξεων.
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Τσακαλώτος: Δεν απορρίπτω τη
συζήτηση για το νόμισμα

Α

υτοκριτική για
τις διαπραγματευτικές κινήσεις της απερχόμενης
κυβέρνησης έκανε σήμερα στον αέρα του ραδιοφωνικού σταθμού «Στο
κόκκινο» ο Ευκλείδης
Τσακαλώτος, κάνοντας
λόγο για ''ήττα του
ΣΥΡΙΖΑ στην διαπραγμάτευση'', ενώ πρόσθεσε
ότι δεν απορρίπτει τη
συζήτηση για το νόμισμα.
Σύμφωνα με τον κ.
Τσακαλώτο:
Και εμείς και τα κινήματα κοιτάζαμε μόνο τι θα γίνει με τα μνημόνια και δεν βλέπαμε τι θα μπορούσαμε σε πολλούς τομείς να κάνουμε. Όταν όμως έχεις υποστεί ήττα, τότε χρειάζεται συζήτηση με ποιους στόχους και με ποια μέσα. Έτσι πρέπει να κάνουν οι αριστεροί άνθρωποι.
Για τη ΛΑΕ και για την συζήτηση για την επιστροφή στο εθνικό νόμισμα είπε:
Οι σύντροφοι και οι συντρόφισσες που πήγαν στη ΛΑΕ, ας σκεφθούν εάν τα σύνθετα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Αριστερά μπορούν να αντιμετωπισθούν με επιστροφή στο εθνικό
νόμισμα. Δεν είναι αυτή η λύση, διότι δεν είναι καν η απάντηση στο σωστό ερώτημα. Δεν απορρίπτω τη συζήτηση και για το νόμισμα, αυτή όμως θα πρέπει να είναι μέρος της συζήτησης για
τη στρατηγική της Αριστεράς.
Σε σχεση με την στάση των δανειστών υπογράμμισε:
Υπήρχε σε μεγάλο μέρος των πιστωτών η ιδέα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έπρεπε να πετύχει, να μη
χαλάσει ο Τσίπρας τη μανέστρα. Είναι αμείλικτη η λογική των θεσμών. Έχουν κάνει πολλές φορές αυτήν τη δουλειά, ξέρουν πού θέλουν να φθάσουν και τι θα κάνουν για αυτό.
Ο ιδιος, τόνισε, ωστόσο ότι αυτό που έχει σημασία για την κυβέρνηση της αριστεράς είναι
«να αφήσει τα αποτυπώματά της» – όπως οι μεταρρυθμίσεις που έκανε «στις φυλακές, στη Δικαιοσύνη», και συμπλήρωσε πως αυτές οι αλλαγές δεν θα είχαν γίνει αν η κυβέρνηση είχε έρθει σε ρήξη με τους δανειστές στις 20 Φεβρουαρίου.
Σημείωσε δε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν απώλεσε κάποιο «ηθικό πλεονέκτημα» με τη συμφωνία της
13ης Ιουλίου.
Μπορεί κάποιοι να μας κατηγορήσουν ότι ήμασταν αγαθοί και δεν υπολογίσαμε σωστά τους συσχετισμούς, αλλά κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει την προσπάθειά μας.
Για το Grexit και το σχέδιο Σόιμπλε συμπλήρωσε:
Όταν σκεφτόμασταν τον σχεδιασμό των διαπραγματεύσεων, δεν είχαμε υπολογίσει σωστά
ότι ένα μέρος των αντιπάλων μας είχε το Grexit ως πρωταρχικό στόχο. Ο Σόιμπλε νομίζω ότι
πραγματικά πίστευε πως η Ελλάδα δεν είχε χώρο στην Ευρωζώνη.

Έξι άτομα παραπέμπονται σε δίκη για την
υπόθεση με το σκάνδαλο ακινήτων

Σ

θριάσιο-7

Πόλεμος… ατάκας Τσίπρα Μεϊμαράκη στο ντιμπέιτ

Μ

πορεί το ντιμπέιτ των πολιτικών αρχηγών
από πολλούς να χαρακτηρίστηκε «σούπα», ωστόσο είχε και αρκετές
στιγμές χιούμορ, με τον
Αλέξη Τσίπρα και τον
Ευάγγελο Μεϊμαράκη να
ανταλλάσσουν έξυπνες ατάκες.
Ανάμεσα στους δύο
πάντως, νικητής στη μάχη
της ατάκας βγήκε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος φαίνεται
πως είχε… κέφια.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι όταν ο κ. Μεϊμαράκης αναφερόμενος στη δήλωση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ περί «θαλάσσιων συνόρων», προέτρεψε το επιτελείο του κ. Τσίπρα να τον
ενημερώσει καλύτερα για να «μην μας πάρουν 'κανα νησάκι και ψαχνόμαστε».
«Υπάρχουν θαλάσσια σύνορα, αυτό πρέπει να το ξέρει ο κ. Τσίπρας και οφείλει μάλιστα να
τα φυλάει. Μην μας πάρουν ‘κανα νησάκι και ψαχνόμαστε», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μεϊμαράκης.
Σε άλλο σημείο, ο πρόεδρος της ΝΔ δήλωσε ότι ο Αλέξης Τσίπρας «μέχρι να φτάσουμε στις
εκλογές θα έχει γίνει πάλι αντιμνημονιακός». Μάλιστα, του απηύθυνε τον λόγο, ρωτώντάς τον
«έχεις χρόνο να έρθω στην Κουμουνδούρου να συζητήσουμε;».
Κατά τη διάρκεια του ντιμπέιτ, ο Ευάγγελος Μεϊμαράκης ρώτησε τον Αλέξη Τσίπρα: «Ξέρω
ότι θες να με χτυπήσεις, γιατί βάζεις τον Πάνο να κάνει τη βρώμικη δουλειά;», αναφερόμενος
στην επίθεση που του εξαπέλυσε ο Πάνος Καμμένος χαρακτηρίζοντάς τον υπόδικο για την
υπόθεση των υποβρυχίων. Από την πλευρά του, ο επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ του απάντησε:
«Μην με μπλέκεις εμένα σ’ αυτά».

Αλλοι 4.500 πρόσφυγες φτάνουν
από την Μυτιλήνη στον Πειραιά

Σ

το λιμάνι του Πειραιά αναμένεται να καταπλεύσουν σήμερα, Πέμπτη, δύο επιβατηγά
οχηματαγωγά πλοία, μεταφέροντας από τη Μυτιλήνη 4.487 πρόσφυγες.

Το μεσημέρι, στην πύλη Ε-1, προσέδεσε το επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο «Ελευθέριος Βενιζέλος» με 2.487 άτομα, ενώ το βράδυ αναμένεται στο λιμάνι του Πειραιά και το επιβατηγό

υνολικά έξι άτομα παραπέμπονται σε δίκη για την υπόθεση με το σκάνδαλο των ακινήτων με κεντρικό πρόσωπο τον άλλοτε μεγαλοσκευαστή Ιώαννη Καρούζο.Συγκεκριμένα με το υπ. αριθμ. 1372/2015 βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών παραπέμπονται να δικαστούν ο μεγαλοκατασκευαστής και έγκλειστος στις φυλακές, Ιωάννης Καρούζος, η
πρώην σύζυγός του Ρεβέκα Σκαφτούρα και άλλα τέσσερα άτομα που εμπλέκονται στην υπόθεση. Κατά περίπτωση τα αδικήματα που τους αποδίδονται είναι: νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομη δραστηριότητα, φοροδιαφυγή, ηθική αυτουργίας στη φοροδιαφυγή και έκδοση εικονικών τιμολογίων.
Σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα που υιοθετεί πλήρως την πρόταση του εισαγγελέα
Παναγιώτη Παναγιωτόπουλου, ο Ι.Καρούζος και η Ρεβέκα Σκαφτούρα χρησιμοποίησαν τον
χρηματοπιστωτικό τομέα για να ξεπλύνουν βρόμικο χρήμα προερχόμενο κυρίως από φοροδιαφυγή.
Με το ίδιο βούλευμα απαλλάσσονται για το αδίκημα της απιστίας τα μέλη των επιτροπών και
των συμβουλίων των τραπεζών που χορήγησαν τα δάνεια και οι Ιωάννης Καρούζος, Ρεβέκα
Σκαφτούρα και η μητέρα της , για το αδίκημα της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης.

οχηματαγωγό πλοίο «Blue Star Patmos» με 2.000 ανθρώπους.
Εξάλλου, το καταμαράν «Tera Jet» αναχώρησε στις 11 το πρωί από το λιμάνι του Πειραιά με
προορισμό τη Μυτιλήνη προκειμένου και αυτό να παραλάβει πρόσφυγες με προορισμό τον
Πειραιά.
Το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα Ελληνική Ακτοφυλακή, 235 πρόσφυγες
διεσώθησαν σε πέντε περιστατικά έρευνας και διάσωσης που έλαβαν χώρα στις θαλάσσιες
περιοχές των νησιών Λήμνου, Χίου και Σάμου.
Χθες, Τετάρτη, ο αναπληρωτής υπουργός Ναυτιλίας, Χρήστος Ζώης, συνοδευόμενος από
τον αρχηγό του Λιμενικού Αθανάσιο Αθανασόπουλο επισκέφτηκε το Α' Λιμενικό Τμήμα του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά και τα επιβατηγά οχηματαγωγά πλοία «Νήσος Μύκονος» και
«Ελευθέριος Βενιζέλος».
Ο υπουργός παρακολούθησε την αποβίβαση περίπου 2.500 περίπου προσφύγων από το
πλοίο «Ελευθέριος Βενιζέλος», ενώ είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με ορισμένους από αυτούς και να ξεναγηθεί στη συνέχεια μέσα στο πλοίο, επιβλέποντας τους χώρους στους οποίους φιλοξενήθηκαν.

8-θριάσιο

Γιατί δεν τον ρωτούν "γιατί
υπέγραψες;"

Μ

Του Δημήτρη Παπακωνσταντίνου

ου κάνει εντύπωση που κανείς σε αυτή την προεκλογική περίοδο δεν απευθύνει στον Αλέξη Τσίπρα την απλή και καθοριστική ερώτηση. "Γιατί υπέγραψες;" Τι συνέβη και έκανε τη μεγάλη κολοτούμπα; Και γιατί οι εταίροι εμφανίζονται τόσο σίγουροι ότι θα είναι ένα πειθήνιο όργανο που θα εφαρμόσει απαρέγκλιτα το Μνημόνιο;
Αλήθεια δεν μας έχει πει ο πρώην πρωθυπουργός. Πώς τον έπεισαν οι εταίροι και
έβαλε φαρδιά πλατιά την υπογραφή του; Δεν έχει δώσει απάντηση σε αυτό. Παρά μόνο
κάτι αφηρημένες και αρκετά ασαφείς δικαιολογίες ότι εκβιάστηκε και αναγκάστηκε να
υπογράψει. Με τι λοιπόν εκβιάστηκε; Με έξοδο της χώρας από την Ευρωζώνη; Και γιατί
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Βορίδης: Θα ξανανοίξουμε την
Αμυγδαλέζα

«

Εντυπωσιακή και καινοφανή» χαρακτήρισε
ο υποψήφιος βουλευτής της ΝΔ στην Περιφέρεια
Αττικής, Μάκης Βορίδης τη
δήλωση του Αλέξη Τσίπρα
περί μη ύπαρξης θαλάσσιων
συνόρων.
«Είναι
προφανές
ότι
υπάρχουν θαλάσσια σύνορα,
αυτό που είπε ο πρώην
πρωθυπουργός υλοποιεί την
αριστερίστικη φαντασίωσή του
για χώρα χωρίς σύνορα όπου
όλοι θα μετακινούνται ελεύθερα» είπε χαρακτηριστικά, μιλώντας στα «Παραπολιτικά 90,1».
Ο κ. Βορίδης σημείωσε, επίσης, πως η μεταναστευτική κίνηση δεν ξεκίνησε το Γενάρη
και διερωτήθηκε ποιος εγγυάται πως ανάμεσα στους πρόσφυγες δεν έχουν παρεισφρήσει τρομοκράτες επικίνδυνοι για την Ελλάδα και την Ευρώπη.
«Εάν η ΝΔ γίνει κυβέρνηση θα επαναλειτουργήσει τα Κέντρα Κράτησης της Αμυγδαλέζας», είπε ο κ. Βορίδης. «Υπήρχε μία ευταξία πριν χωρίς να έχουμε καταδικαστεί για
παραβίαση ανθρώπινων δικαιωμάτων», πρόσθεσε.

Συνελήφθησαν δύο (2) ημεδαποί για
κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών
ουσιών καθώς και για πλαστογραφία

δεν επέλεξε να παραιτηθεί και να θέσει στην κρίση του ελληνικού λαού την υπογραφή
της συμφωνίας; Αυτό θα ήταν πολύ τιμιότερη συμπεριφορά από έναν πολιτικό που
υποτίθεται ότι μαχόταν με νύχια και με δόντια το Μνημόνιο.
Τι συνέβη και υπέγραψε; Τι ήταν αυτό που τον τρόμαξε τόσο; Με τι τον απείλησαν βρε
αδερφέ; Δεν πρέπει να γνωρίζει η κοινή γνώμη; Και αν τον εκβίασαν με οικονομική ή και
άλλου είδους κατάρρευση της χώρας γιατί δεν κατήγγειλε τα όσα διεμήφθησαν και τις
απειλές που δέχθηκε στον ελληνικό λαό; Τόσο μεγάλη καρδιά έχει που πήρε πάνω του
όλο το "ανάθεμα" γαι τη σωτηρία της χώρας; Τόσο μεγάλη ψυχή; Και τέτοιο μεγαλείο το
άφησε να πάει ανεκμετάλλευτο προεκλογικά;
Επανλαμβάνω το ερώτημα. Τι τον έκανε να αλλάξει γνώμη και να υπογράψει έντρομος; Τι έφερε τον Έλληνα πρωθυπουργό στα όρια του πανικού; Κάτι που δεν συνέβη
μόνο μία φορά, σύμφωνα με καλά γνωρίζοντες... Τι συνέβη; Έγινε κάποιο deal; Κάποια
προσωπική πολιτική συμφωνία; Γνώριζαν μήπως κάτι οι ξένοι, ή ανακάλυψαν κάτι που
χρησιμοποιήθηκε ως κρυφός άσος την τελευταία κρίσιμη στιγμή; Γιατί αν ο κ. Τσίπρας
πήγε έτοιμος να ενδώσει, δεν θα χρειάζονταν 17 ώρες συζητήσεις για να πεισθεί.
Τι συνέβη λοιπόν; Γιατί την έκανε τελικά την κολοτούμπα; Έχει αυτό οποιαδήποτε
σχέση με τις ενέργειες του κ. Βαρουφάκη; Υπήρξε οτιδήποτε μεμπτό που ήρθε σε
γνώση των εταίρων; Υπήρξε κάποια κρυφή ατζέντα οποιουδήποτε είδους; Και ειλικρινά
απορώ γιατί κανείς δεν θέτει το ζήτημα από τους πολιτικούς του αντιπάλους. Το γεγονός
ότι και εκείνοι στηρίζουν τη μνημονιακή πολιτική, λιγότερο ή περισσότερο δεν αποτελεί
δικαιολογία. Τι πάει να πει αυτό; Στο κάτω κάτω, εκείνοι δεν έκαναν την κολοτούμπα του
αιώνα. Ο κ. Τσίπρας την έκανε. Γιατί; Γιατί δεν παραιτήθηκε αμέσως να αφήσει το θέμα
στα χέρια του επόμενου;
Γιατί υπέγραψε για να σιγουρέψει η συμφωνία; Ποιος θα τον κατηγορούσε πολιτικά
αν επέστρεφε και υπέβαλε την παραίτησή του στον πρόεδρο της Δημοκρατίας λέγοντας
ότι δεν μπορεί να αναλάβει το βάρος της υπογραφής μίας σκληρής συμφωνίας; Ποιος
θα του έλεγε τίποτα αν δεν ήθελε να πάρει την απόφαση; Κάτι συνέβη λοιπόν, εκεί στην
κρίσιμη διαπραγμάτευση. Και πείσθηκε να γίνει αυτός το όργανο.
Ναι, υπήρχε η πίεση από τις κλειστές τράπεζες. Ναι, υπήρχε η ασφυκτική χρονική
πίεση από το γεγονός ότι είχαμε φτάσει στην τελευταία στιγμή. Ναι η αγορά στέναζε, η
οικονομία καταστρεφόταν, οι εναλλακτικές χρηματοδοτικές πηγές είχαν αποδειχθεί
φρούδες ελπίδες. Ναι, υπήρξε εξουσιομανής. Εντάξει όλα αυτά. Ας παραιτούταν. Δεν θα
ήταν αυτό μία έντιμη επιλογή; Έπαιξα κύριοι και έχασα. Γιατί έκανε το... απρόβλεπτο;
Αυτό που βεβαίως πολλοί εύχονταν, αλλά που για τον ίδιο ήταν θεωρητικά κάτι το
εντελώς εκτός λογικής;
Να με συγχωρείτε, αλλά αν δεν είχαμε να κάνουμε με πολιτική και μιλούσαμε για τον
διευθύνοντα σύμβουλο μίας εταιρείας που βρέθηκε σε μία αντίστοιχη θέση, μάλλον θα
λέγαμε ότι εκβιάστηκε γιατί κάπου τον έπιασαν με... την κότα στο χέρι. Αυτό δεν σημαίνει
απαραίτητα κλοπή. Το αναφέρω υπό την έννοια του αιφνιδιασμού από πλευρές που σε
έφεραν εκεί που ήθελαν και στη συνέχεια σε έπιασαν εξαπίνης. Δεν θα σκεφτόμασταν
ότι έπραξε ηρωικά. Θα ψάχναμε να δούμε ποιον λάκκο έχει η φάβα...
Γιατί όλα αυτά είναι σημαντικά; Μα γιατί έχουν να κάνουν με το ποιόν εκείνου που
θέλει να μας κυβερνήσει. Το ζήτημα έχει να κάνει με την πολιτική (τουλάχιστον) εντιμότητα και την αξιοπιστία. Και γιατί κάποια στιγμή πρέπει και να μαθαίνουμε τι πραγματικά
παίζεται πίσω από τις κλειστές κουρτίνες.
ΥΓ: Και για να μην το κουράζουμε. Δεν είναι κανένας από τους υποψήφιους ιδιαίτερα
επαρκής πολιτικά ή ιδανικός για την διακυβέρνηση της χώρας. Απλώς ο κ. Τσίπρας είναι
πολύ χειρότερος όλων...

Κ

ατασχέθηκε ποσότητα ηρωίνης συνολικού βάρους -6.976γραμμαρίων καθώς και το
ποσό των -25.150- ευρώ σε
πλαστά χαρτονομίσματα
Συνελήφθησαν χθες (9-92015) στην περιοχή των Αχαρνών, μετά από επιχείρηση
αστυνομικών του Τμήματος
Ασφαλείας Αχαρνών και τη
συνδρομή της Ο.Π.Κ.Ε, ένας
21χρονος και μία 22χρονη
ημεδαποί, για κατοχή και
διακίνηση ναρκωτικών καθώς
και για πλαστογραφία.
Σε βάρος τους, σχηματίσθηκε ποινική δικογραφία για παράβαση των Νόμων περί
εξαρτησιογόνων ουσιών και νομιμοποίησης χρημάτων από παράνομη δραστηριότητα
καθώς και για πλαστογραφία.
Ειδικότερα, ύστερα από διερεύνηση υπόθεσης σχετικά με διακίνηση ναρκωτικών στις
Αχαρνές, εντοπίσθηκαν οι δύο (2) συλληφθέντες και η οικία τους, εντός της οποίας
βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
Πλήθος αυτοσχέδιων συσκευασιών περιέχουσες ηρωίνη συνολικού μικτού βάρους 6.976- γραμμαρίων
Πλήθος αυτοσχέδιων συσκευασιών περιέχουσες κοκαΐνη συνολικού μικτού βάρους 36- γραμμαρίων
Μία (1) αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα κάνναβη συνολικού βάρους -7,24- γραμμαρίων
-4.112- ναρκωτικά δισκία
Δέκα (10) ζυγαριές ακριβείας
Το ποσό των -25.150- ευρώ σε πλαστά χαρτονομίσματα
Ένα (1) κινητό τηλέφωνο και ένα (1) tablet
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών οποίος
τους παράπεμψε σε Τακτικό Ανακριτή.
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¨Δημιουργία Δικτύου Αλληλεγγύης υπέρ
των οικονομικά αδυνάτων του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι του Δήμου Ελευσίνας΄

T

ο Βοήθεια στο Σπίτι σε συνεργασία με τον Δήμο Ελευσίνας ανέλαβε την πρωτοβουλία να
δημιουργήσει
πειραματικά
ένα
δίκτυο αλληλεγγύης
υπέρ των οικονομικά
αδύνατων με αφορμή
το
κλείσιμο
των
Συσσιτίων του Αγίου
Γεωργίου για τους
καλοκαιρινούς μήνες.
Απευθύνθηκε στα πιο
μεγάλα Super market
της
πόλης
μας
ζητώντας να συνεισφέρουν όπως μπορούν
στην σίτιση των συνανθρώπων μας που
έχουν
πραγματική
ανάγκη και τίθεται
θέμα επιβίωσής τους.
Η ανταπόκριση ήταν άμεση προσφέροντας μας κρέας, κοτόπουλο, μακαρόνια, ρύζι και κονσέρβες με έτοιμο φαγητό για αυτούς που αδυνατούσαν να μαγειρέψουν.
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τα σουπερ μάρκετ για την ευγενική προσφορά
προς τους οικονομικά αδύναμους ωφελούμενους του προγράμματος:
•
ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
•
ΚΡΗΤΙΚΟΣ
•
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ
Ελπίζουμε στο μέλλον να υπάρξει ανάλογη ανταπόκριση από την τοπική κοινωνία

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

Η

Αγαπητοί μαθητές, συνάδελφοι και γονείς,

σχολική χρονιά αρχίζει και με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να ευχηθώ σε όλες
και σε όλους, να είναι δημιουργική κι εποικοδομητική. Αν και τα προβλήματα
δεν λείπουν, είμαστε αποφασισμένοι στο βαθμό που μπορούμε, να κάνουμε το
καλύτερο για να τα αντιμετωπίσουμε. Μας ενδιαφέρει να εξασφαλίσουμε όλες εκείνες τις
προϋποθέσεις και να προσφέρουμε τα μέσα που θα κάνουν τη δουλειά εκπαιδευτικών
και μαθητών ευκολότερη και αποτελεσματικότερη.
Η οικονομική κρίση που αντιμετωπίζουμε και που δυσκολεύει τη ζωή όλων μας είναι
απαραίτητο να μας κάνει να εστιάσουμε και πάλι στη σημασία της γνώσης. Η γνώση
αλλά και η βαθύτερη καλλιέργεια είναι εκείνα που θα εξασφαλίσουν την ανάκαμψη της
χώρας μας από το δύσκολο σημείο που έχει βρεθεί. Η σημαντικότερη επένδυση που θα
μπορούσε να κάνει σήμερα η ελληνική κοινωνία είναι η επένδυση στη παιδεία των νέων
της. Θεωρώ, λοιπόν, ότι υπηρετούμε ένα ιδιαίτερα νευραλγικό κομμάτι της κοινωνίας,
αυτό της παιδείας και η ευθύνη που μας βαραίνει είναι μεγάλη. Έχοντας επίγνωση
αυτής της ευθύνης σας διαβεβαιώνω ότι το γραφείο μου θα είναι ανοιχτό για να συνεργαστούμε και φέτος και να αντιμετωπίσουμε ό, τι χρειαστεί.
Ακόμα όμως κι αν τα προβλήματα δεν λείπουν, θα ήθελα να τονίσω ότι η πραγματική προσωπική επιθυμία για μάθηση στους νέους, είναι εκείνη που μπορεί να τους βοηθήσει να τα ξεπερνούν. Τα παραδείγματα νέων ανθρώπων παλαιότερων γενεών που
πέτυχαν, αντιμετωπίζοντας πολύ αντίξοες συνθήκες, είναι πολλά και πιθανόν όλοι να
γνωρίζουμε τέτοια στο στενότερο περιβάλλον μας. Μ’ αυτό θέλω να πω ότι όσο και αν
μας λυπούν οι ελλείψεις και οι δυσκολίες, τη σημασία των οποίων δεν υποτιμώ, δεν θα
έπρεπε αυτές να μας σταματήσουν και να μας αποθαρρύνουν ούτε εμάς και πολύ περισσότερο τα παιδιά που πρέπει να θέτουν τους στόχους τους και να προσπαθούν να
τους επιτύχουν. Περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη εποχή ευχόμαστε να συμβαίνει
αυτό και η γνώση να ξαναβρεί την θέση που της αξίζει στη συνείδηση όλων μας.
Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς
που εργάζονται υπό δύσκολες συνθήκες και που με το δικό τους υπερβάλλοντα ζήλο και
την αδιάλειπτη προσπάθεια, συχνά όχι απλώς καλύπτουν κενά και ελλείψεις αλλά
θυμίζουν σε όλους μας ότι η δουλειά τους αποτελεί αληθινό λειτούργημα. Έτσι όχι μόνο
βοηθούν τα παιδιά στην απόκτηση της γνώσης, αλλά φροντίζουν να τα ευαισθητοποιούν γύρω από διάφορα θέματα και να τους παρέχουν ποικίλα ερεθίσματα. Με τον τρόπο
αυτόν τίθενται οι βάσεις για τη διαμόρφωση ενεργών και συνειδητών πολιτών στο μέλλον.
Κλείνοντας θα ήθελα να ευχηθώ καλή δύναμη σε όλους σας και να σας διαβεβαιώσω
ότι θα σταθώ δίπλα σας ώστε να αντιμετωπίσουμε μαζί τα προβλήματα, να ακούσω
τυχόν προτάσεις σας αλλά και να ενθαρρύνω πιθανές πρωτοβουλίες όλων σας (εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων) που θα συμβάλλουν στη βελτίωση της παρεχόμενης
εκπαίδευσης στους νέους και στις νέες της περιοχής μας.
Με τις θερμότερες ευχές μου για καλή σχολική χρονιά
.
Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής
Αργύριος Θ. Αργυρίου
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Κίνηση του κάθε ευρώ σε βάθος 10ετίας
μπορούν πια να βλέπουν οι ΔΟΥ

Σ

ε μια κίνηση που αναμένεται να διευκολύνει
τη διεκπεραίωση των
ανοιχτών φορολογικών υποθέσεων διευρύνεται η δυνατότητα που είχαν μέχρι σήμερα οι
εφοριακοί να βλέπουν τα υπόλοιπα των τραπεζικών λογαριασμών, σε βάθος 10 ετών.
Τη δυνατότητα να βλέπουν
κάθε ευρώ που μπήκε ή βγήκε
από έναν τραπεζικό λογαριασμό τα τελευταία 10 χρόνια
έχουν πλέον οι αρμόδιες ελεγκτικές Αρχές των Εφοριών.
Με απόφαση που υπέγραψε ο υπηρεσιακός αναπληρωτής ΥΠΟΙΚ Τρύφων Αλεξιάδης διευρύνεται η δυνατότητα που είχαν μέχρι σήμερα οι εφοριακοί να βλέπουν τα υπόλοιπα των τραπεζικών λογαριασμών, επεκτείνοντας την εν λόγω δυνατότητα σε βάθος
δεκαετίας.
Η συγκεκριμένη απόφαση αναμένεται να διευκολύνει τον έλεγχο όλων των μεγάλων,
ανοιχτών φορολογικών υποθέσεων.

Φ.Γεννηματά: Η πολιτική σταθερότητα
προϋπόθεση για την ανάκαμψη

Χ

ρειάζεται ένα
αναπτυξιακό
σοκ, απαραίτητη προϋπόθεση
είναι η πολιτική σταθερότητα και γι' αυτό
πρέπει να προκύψει
μια κυβέρνηση ευρείας
συνεργασίας
και
μεγάλης λαϊκής υποστήριξης, τόνισε η
πρόεδρος
του
ΠΑΣΟΚ, Φώφη Γεννηματά, η οποία μαζί
με τον πρόεδρο της
ΔΗΜΑΡ και επικεφαλής του ψηφοδελτίου
Επικρατείας της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, Θανάση Θεοχαρόπουλο, επισκέφθηκε την 80ή ΔΕΘ.
«Χρειαζόμαστε κοινωνική ειρήνη και γι αυτό αγωνιζόμαστε η Δημοκρατική Συμπαράταξη, η συνεργασία του ΠΑΣΟΚ με τη ΔΗΜΑΡ. Αγωνιζόμαστε για να επιτύχουμε τη
συνεννόηση των πολιτικών δυνάμεων, γι αυτό ζητάμε τη δύναμη του ελληνικού λαού,
για να μπορέσουμε να δώσουμε λύσεις», είπε η κ. Γεννηματά και πρόσθεσε:
«Απέναντι στις άγονες αντιπαραθέσεις, στις κοκορομαχίες εμείς θα παρουσιάσουμε
τις δικές μας πράσινες γραμμές. Τις πράσινες γραμμές για μια προγραμματική συμφωνία, δεσμευτική, με χρονοδιαγράμματα, με στόχους για το εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης που έχει ανάγκη η χώρα».
Η κ. Γεννηματά και ο κ. Θεοχαρόπουλος ενημερώθηκαν για την 80ή ΔΕΘ από τον
πρόεδρο της ΔΕΘ-HELEXPO και μέλη της διοίκησης και στη συνέχεια επισκέφθηκαν τα
Περίπτερα του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), της Πυροσβεστικής
και το Περίπτερο 3, όπου φιλοξενούνται τα αντίγραφα των «Μαγεμένων».
Νωρίτερα η πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συναντήθηκε με τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης Γιάννη Μπουτάρη και συζήτησαν για θέματα της πόλης.
Στις 20.00 η πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα μιλήσει στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο και
όπως είπε θα παρουσιάσει «τις πράσινες γραμμές για μια προγραμματική συμφωνία
δεσμευτική με χρονοδιαγράμματα, με στόχους για το Εθνικό σχέδιο Ανασυγκρότησης
που έχει ανάγκη η χώρα».

10-θριάσιο
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ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ασπρόπυργος, 8 Σεπτεμβρίου 2015
Αρ. Πρωτ.: Δ.Υ.

Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Δημοκρατίας 18
Ταχ. Κωδ. 193 00 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Τηλ.: 2132006409-10
ΦΑΞ: 210 5572276
e-mail: grafeiodimarxou@aspropyrgos.gr

ΠΡΟΣ: -Τους Πολίτες του
Ασπρόπυργου
-Τα ΜΜΕ
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Δήμος Ασπροπύργου, ενημερώνει τους νέους της πόλης ότι, στο 1ο Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ) Ασπροπύργου, για το Σχολικό Έτος 2015-2016, θα λειτουργήσουν οι κάτωθι ειδικότητες:
Φυσικοθεραπείας, Αισθητικής Τέχνης, Κομμωτικής Τέχνης, Γραφικών Τεχνών,
Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής, Τεχνικών Εφαρμογών Λογισμικού, Υπαλλήλων Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών, Υπαλλήλων Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού (Logistics), Υπαλλήλων Εμπορίου και Διαφήμισης, Πλοιάρχων
Εμπορικού Ναυτικού.
Οι απόφοιτοι ΕΠΑΛ, με την ολοκλήρωση του τριετούς κύκλου σπουδών, αποκτούν ταυτόχρονα: α) Απολυτήριο ισότιμο με του Ενιαίου Λυκείου, β) Πτυχίο ειδικότητας, και γ) Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, μέσω Πανελληνίων Εξετάσεων.
Οι Εγγραφές γίνονται καθημερινά, στο 1ο ΕΠΑΛ Ασπροπύργου, στη διεύθυνση
Κριεζή και Αθανασίου Διάκου, ενώ πληροφορίες δίδονται και τηλεφωνικά στο 210
5579908.

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

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

12-θριάσιο
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θριάσιο-13

Τον τίτλο αυτού του δημοσιεύματος θα επιτρέψω να τον διαμορφώσουν όπως εκείνοι νομίζουν ότι ταιριάζει, όσοι από
τους συμπατριώτες μου σπατάλησαν για ακόμα μια φορά, τρεις πολύτιμες ώρες από τη ζωή τους. Ένας από αυτούς φυσικά είμαι και εγώ αφού από νωρίς στήθηκα μπρος στην 22αρα οθόνη μου εφοδιασμένος ευτυχώς με ένα σωρό σνακ, για
να παρακολουθήσω το μέγα (υπερθέαμα) το οποίο παρουσίαζε η Δημόσια τηλεόραση ΕΡΤ1 και αναμετέδιδε απευθείας
πλήθος ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών. Όλα αυτά συνέβησαν την Τετάρτη 9-9-2015. Η υποσημείωση αυτή γίνεται για
όσους τυχερούς αναγνώστες η εν γνώσει τους δεν σπατάλησαν τον πολύτιμο χρόνο τους η είχαν χαλασμένη τηλεόραση.

Ένα χρυσό βατόμουρο ζητά ιδιοκτήτη!!!

Τον υπότιτλο όμως καλοί μου αναγνώστες παρακαλώ
μην μου τον αλλάξει κανείς…

Φ

ΤΟΥ Βασίλη Στεφάνου

ίλοι μου δυστυχώς ένας από τους τηλεθεατές
αυτής της (στημένης) κατά την προσωπική
άποψη παρωδίας ήμουν και εγώ!!! Η Αμερικάνικη πρακτική η οποία φυσικά ήταν πλήρως παραποιημένη απέτυχε παταγωδώς. Αν αυτό το οπτικά κακοστημένο σκηνικό με τους άπειρους καλά μελετημένους
όρους της συζήτησης -και από τις δυο πλευρές- επέβαλε την ανάγκη ώστε στη θέση του συντονιστή των προσυμφωνημένων ερωτοαπαντήσεων να καθίζει ένας
δημοσιογράφος με το βιογραφικό του Πάνου Χαρίτου,
αναρωτιέμαι πόσοι πολεμικοί ανταποκριτές θα χρειάζονταν να συντονίσουν ένα μη προμελετημένο τέτοιου είδους debate, όπου θα παρίσταντο όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί
από όλα νόμιμα κόμματα τα οποία κατοικοεδρεύουν τα
τελευταία χρόνια στην Ελληνική βουλή;
Τελικά η περιβόητη τηλεμαχία η οποία είχε τόσο καλά προετοιμαστεί
τουλάχιστον όσο αφορούσε την παρουσίαση της, αφού
μεταδόθηκε διακαναλικά και παν-Ελλαδικά από 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ μόνο τηλεμαχία δε θύμιζε.
Ρώτησα πάντως για να διασταυρώσω άποψη ένα γνωστό
μου από τις Φιλιππίνες, ο οποίος ζει μόνιμα στην Ελλάδα
και παρακολούθησε και αυτός το κατά την αντίληψη ορισμένων debate και μου είπε ότι έτσι ακριβώς γίνεται και
στην πατρίδα του με ένα ιδιαίτερα δημοφιλές σπορ. Οι
αντίπαλοι προετοιμάζονται από μέρες πριν ριχτούν στη
μάχη, σε μερικές περιπτώσεις χρησιμοποιούν και θηλυκά
για τόνωση ηθικού τους αλλά και για να υπάρχει πιότερο
ενδιαφέρον στο θεατή που παρακολουθεί. Φυσικά και εκεί
τα πράγματα δεν είναι πάντα ρόδινα γιατί την τελευταία
στιγμή, οι αντίπαλοι κρατούν άμυνα, φυλάνε τα νότα τους
και προσπαθούν να σώσουν το τομάρι τους. Σε αυτές τις
περιπτώσεις ο μόνος χαμένος είναι ο θεατής που ξόδεψε
και πολύτιμο χρόνο και χρήμα, όπως για παράδειγμα εγώ
που αγόρασα ένα σορό σνακ. Ζήτησα του πολυλογά
Φιλιππίνου να μου πει με δυο λόγια πως του φάνηκε η
τηλεμαχία των Ελλήνων πολιτικών αρχηγών και κείνος
μου απάντησε ότι ενώ στην αρχή η προετοιμασία προμήνυε ένα μέτριο αγώνα, στο τέλος αποδείχτηκε ότι δεν

είχε καμία διαφορά από μια κακή κοκορομαχία… Γνώριζα από παλιά πως
στήνονται περίπου όλα αυτά τα υπερθεάματα που παρουσιάζονται από τα
κανάλια της τηλεόρασης για να φαντάζουν στα μάτια των θεατών που δεν
έχουν σχέση με τη σύγχρονη τεχνολογία, αλλά γνώριζα μόνο για τα κονσερβοποιημένα του είδους προϊόντα.
Μόλις χθες έμαθα και εγώ ο φουκαράς
ότι και οι εκπομπές που βγαίνουν απ’
ευθείας στον αέρα και συγκεκριμένα
εκπομπές τύπου debate είναι βαθιά
προμελετημένες, επεξεργασμένες και
έχει προ συμφωνηθεί το περιεχόμενο
της συζήτησης. Για τον απλό πολίτη
αυτή η τηλεμαχία δεν έπρεπε να είναι
τίποτε άλλο από μια ξεκάθαρη πολιτική
τοποθέτηση του κάθε κομματικού
αρχηγού που παρίστατο σε αυτή, πέντε ξάστερες κουβέντες για το πρόγραμμα το οποίο προτίθεται να ακολουθήσει το κόμμα του και τέλος. Οι έξη δημοσιογράφοι οι
οποίοι επιλέχτηκαν για να κάνουν ερωτήσεις και οι επτά
κομματικοί αρχηγοί που στήθηκαν απέναντι τους για να
απαντήσουν, όχι μόνο δε με έπεισαν ότι κάθισαν σε αυτό
το μακρύ τραπέζι -που έμοιαζε με εκείνο του μυστικού
δείπνου- για να συζητήσουν σοβαρά θέματα και να τους
ακούσει ο Ελληνικός λαός, αλλά αντιθέτως μου αναζωπύρωσαν την καχυποψία ότι τα άτομα αυτά, είτε ήταν
πολιτικοί, είτε ασκούσαν το παραπλήσιο επάγγελμα της
εξουσίας, εμένα τον απλό πολίτη που ξενύχτησα για χάρη
τους, προσπάθησαν να με δουλέψουν για μια ακόμα
φορά. Ποιες πένες ακόνισαν οι δημοσιογράφοι στο προηγούμενο διάστημα για να είναι έτοιμοι-μες να κάνουν ερωτήσεις αφού όλα τα ερωτήματα τους είχαν καθοριστεί από
την σύσκεψη που είχε προηγηθεί της (μεγάλης) βραδιάς;
Ποιες απαντήσεις να έδιναν οι κομματικοί αρχηγοί και σε
ποιες ερωτήσεις άλλωστε, - ο κόσμος το έχει τούμπανο
- ότι οι κανόνες που είχανε οριστεί από τη διακομματική
επιτροπή είχαν και ένα όριο. Όμως για να πω και τα
πράγματα με το όνομα τους δεν πρέπει να παραλείψω να
σημειώσω ότι οι θεματικοί κύκλοι της συζήτησης είχαν μια
αρκετά καλή σειρά, ο χρόνος φυσικά ελάχιστος για τους
δημοσιογράφους που έκαναν τις ερωτήσεις σε 30’’ και
ακόμα πιο ελάχιστος για
τους πολιτικούς που έπρεπε
να απαντήσουν σε 1,30’.
Και ο πιο ανεπτυγμένος και
επιστημονικά καταρτισμένος
νους θα ήταν αδύνατο να
απαντήσει σε 1,30’ αυστηρό
χρόνο, όταν θα τον ρώταγαν
για την Οικονομία, την Υγεία,

την Παιδεία, την Ανεργία κλπ. Και τι
απάντηση θα μπορούσε να δώσει
αυτός ο εξπέρ της γνώσης όταν θα τον

ρωτούσαν για τη μεταναστευτική πολιτική-προσφυγικό
που είναι πρώτο θέμα στη λίστα των προβλημάτων που
αντιμετωπίζει η χώρα μας το τελευταίο διάστημα; Εδώ την
απάντηση την είχανε όμως όλοι οι πολιτικοί που ονειρεύονται πρωτιά στις επερχόμενες εκλογές στο τσεπάκι
τους, τα λεφτά περιμένουν, τα κανόνισε ο Αβραμόπουλος,
400 και πλέον εκατομμύρια ευρώ φέρνει στην Ελλάδα ο
Ευρωπαίος Επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών
Υποθέσεων και Ιθαγένειας! Δεν έχω άκρες να πλησιάσω
τον κ Αβραμόπουλο αλλιώς θα του ψιθύριζα να τα καθυστερήσει λίγο ακόμα αυτά τα χρήματα, ας τελειώσουν με
το καλό οι εκλογές και ας τα φέρει, γιατί κανείς δεν ξέρει
που μπορεί να χρησιμοποιηθούν προεκλογικά και ύστερα
να ψάχνουμε να τα βρούμε. Τώρα για να τελειώσω με το
σημερινό μου σχόλιο το οποίο προέκυψε από την προχθεσινοβραδινή παρωδία θα σημειώσω και τούτο. Με το
χρυσό βατόμουρο το οποίο υπάρχει, το ανέφερε η κα Γεννηματά -και το γνωρίζει πολύ καλά μιας και μας ήρθε από
την Αμερική για να μας κυβερνήσει ένας από τους προκατόχους της- θα πρέπει να βραβευτούν όχι πρόσωπα,
αλλά και τα τρία υποψήφια κόμματα που έφεραν στην
Ελλάδα τα μνημόνια με πρώτο και καλλίτερο το δικό της…
Ούτε ο Παπαντρέου, ούτε ο Σαμαράς, ούτε ο Τσίπρας,
έφεραν από μόνοι τους τρόικες, μνημόνια, πείνα,
δυστυχία, αυτοκτονίες, κλπ στη χώρα μας, όλο και κάποιοι του ίδιου σιναφιού συνυπόγραφαν και ψήφιζαν ΝΑΙ
κάθε φορά που οι Ευρωπαίοι εταίροι μας πρότειναν μια
νέα λύση. Τέλος ας με συγχωρέσουν οι φίλοι αναγνώστες
που δεν μπορώ να τους ενημερώσω για το ποιος οίκος
υψηλής ραπτικής έντυσε τους δημοσιογράφους και τους
καλεσμένους τους, σε αυτό το παραμυθένιο σόου. Έκλεισα βιαστικά την τηλεόραση και δεν πρόφτασα να δω υπότιτλους γιατί τα νεύρα μου είχανε γίνει τσατάλια, άσε που
είχα πρηστεί από τόσα αλμυρά που έφαγα μέσα σε ένα
πολύτιμο τρίωρο το οποίο σπατάλησα άδικα…

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΓΑΜΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Με την υπ’ αριθμ. 364/2015 Διαταγή του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) αναγνωρίστηκε το σωματείο με την
επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ»
και το διακριτικό τίτλο «Σ.Α.Ε.Α.» το οποίο εδρεύει στον Ασπρόπυργο
Αττικής στη θέση Λάκκα Κατσάρη και σκοποί του Σωματείου είναι όσοι
αναφέρονται στο καταστατικό του.
Αθήνα 01.09.2015
Η Πληρεξουσία Δικηγόρος
Χρυσάνθη Γραμμάτικα

Ο ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΛΑΚΙΑ
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΡΑΪΣΚΑΣΚΑΚΗ ΑΡΤΑΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΡΑΪΣΚΑΣΚΑΚΗ ΑΡΤΑΣ ΚΑΙ Η ΤΣΑΚΛΟΒΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΘΕΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΠΟΙΜΕΝΙΔΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ ΡΩΣΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ
ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΙΑΣΕΛΟΥ ΑΡΤΑΣ
ΓΑΜΟΣ

Ο Παναγιώτου Ελευθέριος του Ευστρατίου και της Ειρήνης το γενος Αθανασοποπούλου, κάτοικος Νίκαιας Αττικης και η Αναστασιάδου Σοφία του Δημητρίου και της Όλγας το γένος Αναστασιάδου κάτοικος Ασπροπύργου, πρόκεται να έλθουν σε γάμο που θα τελεστεί στον ΙΝ Αγίας
Τριάδος στον Ασπρόπυργο
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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)

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.

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
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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

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

θριάσιο-15

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

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 ι οχ έ ς
τ η ς Ε λ λ ά δ ο ς ό π ω ς μ α σ τ ί χ α Χί 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 ι σμ έ ν α σ ε φ υ τ ι 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 ελ ι 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 ο υ ς ε ορ τ α ζ ομ έ ν ο υς φ ί λ ο υ ς σ α ς ό π ω ς ρα κ ί , τ σ ί π ου ρ ο ,
μ α σ τ ί χα .
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
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16-θριάσιο

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

