
Για παροχή βοήθειας σχετικά µε τη διαδικασία και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, οι
ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθυνθούν στο Γραφείο Απασχόλησης του ∆ήµου Ασπροπύργου

Κατάρτιση Ωφελουµένων στο πλαίσιο της Πράξης
«Προώθηση της Απασχόλησης µέσω Προγραµµάτων

Κοινωφελούς Χαρακτήρα (Β Κύκλος)»

ΗΗ  ααρρππααγγήή  ττηηςς  ΚΚααρρυυάάττιιδδααςς
ττηηςς  ΕΕλλεευυσσίίννααςς  ααππόό  ττοονν  

ΒΒρρεεττααννόό  ΈΈννττοουυααρρννττ  ΚΚλλααρρκκ
 Από την Ελευσίνα στο βυθό της
θάλασσας και µετά στο Κέιµπριτζ 

ΜΜεε  ααππόόλλυυττηη  εεππιιττυυχχίίαα
σσττέέφφθθηηκκεε  ττοο  εεγγχχεείίρρηηµµαα  
ττηηςς  σσυυννεερργγαασσίίααςς  ττοουυ  

ΠΠααννηηππεειιρρωωττιικκοούύ  ΣΣυυλλλλόόγγοουυ  
ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ  κκααιι  ττοουυ  ΣΣυυλλλλόόγγοουυ

ΓΓυυννααιικκώώνν  ««ΗΗ  ΚΚρροοκκωωννίίςς»»  
Με αφορµή την  Παρουσίαση του εξαιρετικού

Βιβλίου «Οι άν δρεςI κάν ουν  τη δουλειά τους», 

∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ
ΤΟ ΛΟΥΚΕΤΟ 

ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΟΥ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 

Αρ. Φύλλου 3398 Πέµπτη 22 Μαρτίου 2018 Έτος 24ο email: info@thriassio.gr www.thriassio.gr
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

ê.2239

ΈΈρργγαα  κκααιι  ππααρρεεµµββάάσσεειιςς  
γγιιαα  ττηηνν  εεννίίσσχχυυσσηη

ττωωνν  υυπποοδδοοµµώώνν  κκααιι  ττηη  
ββεελλττίίωωσσηη  ττηηςς  ζζωωήήςς  

ττωωνν  κκααττοοίίκκωωνν  
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Χ. Παππούς ∆ήµαρχος Φυλής : 
Μέρα µε τη µέρα κερδίζουµε τηΜέρα µε τη µέρα κερδίζουµε τη

µάχη της καθηµερινότητας µάχη της καθηµερινότητας 

Ο Παπαστράτος
«κόβει» 

το τσιγάρο
Τα εγκαίνια της νέας 

µονάδας του 
εργοστασίου που θα 

παράγει τις θερµαινόµενες 
µπάρες καπνού
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Χαϊδάρι: 
Επιτέθηκε φραστικά στους
Αστυνοµικούς για έλεγχο
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για διακίνηση ναρκωτικών σσεελλ..  33



Συγκέντρωση διαµαρτυρίας του ∆ήµου Φυλής και
φορέων του Ζεφυρίου πραγµατοποιήθηκε για το
λουκέτο στο υποκατάστηµα της Εθνικής Τράπε-

ζας
Να ανακαλέσει την απόφασή της για κλείσιµο του υπο-

καταστήµατος στο Ζεφύρι κάλεσε την ∆ιοίκηση της Εθνι-
κής Τράπεζας ο Αντιδήµαρχος Ζεφυρίου Γιάννης Μαυρο-
ειδάκος. Μιλώντας στη συγκέντρωση διαµαρτυρίας που
πραγµατοποίησαν το πρωί της Τρίτης 20 Μαρτίου 2018
ο ∆ήµος, οι µαζικοί φορείς και κάτοικοι και φορείς της
περιοχής τόνισε ότι η Τράπεζα οφείλει να επανεξετάσει
τη στάση της. 

«∆εν µπορεί η Εθνική Τρά-
πεζα να καταδικάζει σε υπο-
βάθµιση µια ολόκληρη περ-
ιοχή και να ταλαιπωρεί δέκα
χιλιάδες κατοίκους. ∆εν
δεχόµαστε οι συνταξιούχοι
της περιοχής µας να είναι
υποχρεωµένοι να χρησιµο-
ποιήσουν ταξί για να εξυπηρ-
ετηθούν σε άλλα  υποκατα-
στήµατα» είπε µεταξύ άλλων
ο Αντιδήµαρχος Ζεφυρίου. 

Παρευρέθηκαν, µεταξύ άλλων, ο Αντιδήµαρχος Θανά-
σης Σχίζας, η πρώην ∆ήµαρχος Ζεφυρίου Φωτεινή Γιαν-
νοπούλου, οι αναπλ. ∆ήµαρχοι Νίκος Χατζητρακόσιας,
Γιώργος Αντωνόπουλος,Τζένη Μπάρα και Μαρίνος
Σαρλάς, ο Πρόεδρος των Παιδικών Σταθµών Ζεφυρίου
Γιώργος Κούρκουλος, ο Πρόεδρος των Παιδικών
Σταθµών Άνω Λιοσίων Παναγιώτης Καµαρινόπουλος, η
τοπική Σύµβουλος Άννα Κουµερτά κά. 

Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Εφηµερίδα - Εκδόσεις - Εκτυπώσεις

Εκδότης- ∆ιευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης
Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Nοµικός σύµβουλος: Μιχάλης Κοντίνος

τηλ.: 6977982173

∆ιεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300
Ασπρόπυργος Αττικής

Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν: 6977410968
Συνδροµές Ετήσιες: 20€ 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 6501020000000

20060191531

∆ιεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου  Γρηγο-
ρίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

Χειρόγραφα δηµοσιευόµενα ή όχι, δεν επιστρέφον-
ται. Υπογεγραµµένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγ-

κη τις απόψεις της εφηµερίδας

���������

2-θριάσιο Πέµπτη 22 Μαρτίου 2018  

Ασπρόπυργος
Παπαγιαν ν οπούλου Αφροδίτη Π. Καποδιστρίου 27

& Μιαούλη Αν δρέα, 2105570007

Ελευσίνα 
Καρατζάς Γεώργιος Ε. 

Ηρώων  Πολυτεχν είου 17-19, 2105549375

Μάνδρα
Λουκόπουλος Σωτήριος Ν.

Στρατηγού Ρόκα Ν. 84, 2105556375

Άνω Λιόσια
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΣΑΜΑΡΑΣ - ΑΡΤΑ ΦΡΑΓΚΟΥ ΟΕ 
Μεγάλου Αλεξάν δρου 61, 2102484258

Αχαρν ές
ΒΑΝ∆ΩΡΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 117, 210 2442311

Χαιδάρι

ΚΩΝΣΤΑ ΕΛΕΝΗ ΜΑΝΙΚΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΕ 
Καραϊσκάκη 84, 2105985845

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Αραιή συννεφιά   

Η θερµοκρασία από 10 έως 19
βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

2,6,10,14,18,22,26,30

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
∆ρόσος, ∆ροσίδα, ∆ροσούλα, ∆ροσία,
∆ρόσω, ∆ροσοσταλία, ∆ροσοσταλίδα

∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΥΚΕΤΟ 
ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΟΥ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 

Το µνηµείο Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνι-
σµού στην Ελευσίνα έγινε στόχος βανδαλιστών,
καθώς απο αυτό αφαιρέθηκαν οι µπρούτζινες

επιγραφές.
Σύµφωνα µε πληροφορίες η κλοπή έγινε την περα-

σµένη Κυριακή (18 Μαρτίου).

ΚΚααττααδδιικκάάζζεειι  ττοο  ππεερριισσττααττιικκόό  ηη  ∆∆ηηµµοοττιικκήή  ΑΑρρχχήή
Με ανακοίνωση του δηµάρχου Γιώργου Τσουκαλά, ο

∆ήµος Ελευσίνας καταδίκασε την ενέργεια, ενώ παράλ-
ληλα πρότεινε την συνεργασία µε τον Σύλλογο Ποντίων
για την αποκατάσταση του µνηµείου.

Ο ∆ήµαρχος Ελευσίνας σε µέσο κοινωνικής δικτύωσης
δήλωσε χαρακτηριστικά:«Η κλοπή µπρούτζινων επιγρα-
φών απο το µνηµείο Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνι-
σµού είναι πράξη παράνοµη, καταδικαστέα, οπισθοδρο-
µική.  Ο ∆ήµος υπερασπιζόµενος την ιστορία και τον
δηµόσιο χώρο όπως και στην περίπτωση της προτοµής
Πυρουνάκη ειναι διατεθειµένος σε συνεργασια και συµφ-
ωνία µε τον Σύλλογο Ποντίων να επαναφέρει το µνηµείο
στην αρχική του µορφή.»

ΆΆγγννωωσσττοοιι  ββααννδδάάλλιισσαανν  ττοο  µµννηηµµεείίοο  
ΓΓεεννοοκκττοοννίίααςς  ττωωνν  ΠΠοοννττίίωωνν  σσττηηνν  ΕΕλλεευυσσίίνναα
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ΈΈρργγαα  κκααιι  ππααρρεεµµββάάσσεειιςς  γγιιαα  ττηηνν  εεννίίσσχχυυσσηη  ττωωνν
υυπποοδδοοµµώώνν  κκααιι  ττηη  ββεελλττίίωωσσηη  ττηηςς  πποοιιόόττηηττααςς  ζζωωήήςς

ττωωνν  κκααττοοίίκκωωνν  ττοουυ  ∆∆ήήµµοουυ  ΦΦυυλλήήςς
Χ. Παππούς ∆ήµαρχος Φυλής : Μέρα µε τη µέρα

κερδίζουµε τη µάχη της καθηµερινότητας 

Τρεις σηµαν τικές παρεµβά-
σεις υλοποιεί ο ∆ήµος
Φυλής , στον  τοµέα της

αποχ έτευσης, της δηµιουργίας
ν έων  ελεύθερων  χ ώρων  για την
αν αψυχ ή των  κατοίκων  του ,
καθώς και της αν αβάθµισης παι-
δικών  χ αρών  σε όλη την  πόλη. 

Ενίσχυση του ∆ικτύου
Αποχέτευσης 

Μετά την  ολοκλήρωση της
κατασκευής δικτύου ακαθάρτων
στην  περιοχ ή ΠΗΓΗ, µπήκε σε
φάση ολοκλήρωσης και το έργο
της αποχ έτευσης που αφορά την
περιοχ ή της Χασιάς , το οποίο
χ ρηµατοδοτείται από την  Περιφ-
έρεια. 

Με την  παράδοση του έργου,
έν α σηµαν τικό πρόβληµα για την  περιοχ ή επιλύεται.
Προβλέπεται η κατασκευή ν έου αγωγού ακαθάρτων  δια-
τοµής Φ200,  µήκους περίπου 6,5χ λµ , καθώς και 240
ν έων  συν δέσεων  .

Κατασκευή νέων Πλατειών στα Άνω Λιόσια
Με στόχ ο την  βελτίωση της καθηµεριν ότητας των

κατοίκων  του ∆ήµου Φυλής, η δηµοτική αρχ ή προχ ωρά
στην  κατασκευή 5 ν έων  πλατειών , στα Άν ω Λιόσια. 

Συγκεκριµέν α δηµιουργούν ται , συν τηρούν ται και
αν αβαθµίζον ται αισθητικά στα Ο.Τ. 312 ( Π.Ε. Άγιος 

Γεώργιος), 313 ( Π.Ε. Άγιος Γεώργιος), 930 ( Π.Ε.
Κέν τρο) , 923 ( Π.Ε. Κέν τρο) και Κ1217 , 5 ελεύθεροι
χ ώροι αν αψυχ ής, συν ολικού εµβαδού 2300 τ.µ. , οι
οποίοι θα αποδοθούν  στη συν έχ εια στους κατοίκους

συνεχί ζεται  στη σελ. 4

ΧΕΙΡΟΠΕ∆ΕΣ
ΣΕ ΑΝΗΛΙΚΟ  
στην Αγ. Σωτήρα Αχαρνών   
για διακίνηση ναρκωτικών 

Έξι άτοµα, µεταξύ των οποίων και ένας
ανήλικος, που είχαν συστήσει εγκληµατι-
κή οµάδα, συνελήφθησαν µε την κατηγο-

ρία ότι διακινούσαν ναρκωτικά στην περιοχή των
Αχαρνών.

Ειδικότερα, οι πέντε ενήλικοι, από 18 έως 50
ετών, καθώς και ο ανήλικος, συνελήφθησαν στην
περιοχή της Αγίας Σωτήρας, έπειτα από οργανω-
µένη αστυνοµική επιχείρηση.

Σύµφωνα µε την αστυνοµία, οι δράστες, µαζί µε
άγνωστους συνεργούς τους, είχαν συστήσει
συµµορία, που νόθευε, αποθήκευε και διακινούσε
ναρκωτικές ουσίες.

Εκρυβαν τα ναρκωτικά σε µικρές ποσότητες και
σε διάσπαρτα σηµεία σε χωράφια κοντά στον

καταυλισµό της Αγίας Σωτήρας Αχαρνών 

Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι έκρυβαν τα
ναρκωτικά σε µικρές ποσότητες και σε διάσπαρτα
σηµεία σε χωράφια κοντά στον καταυλισµό της
Αγίας Σωτήρας Αχαρνών, ενώ την επιτήρηση
αυτών την ανέθεταν σε παιδιά, στα οποία υπο-
δείκνυαν να παίζουν στον συγκεκριµένο χώρο.

Στη συνέχεια, οι δράστες εντόπιζαν χρήστες ναρ-
κωτικών που πήγαιναν στην περιοχή και τους καθ-
οδηγούσαν σε σηµεία αγοράς. 

Εκεί τους περίµεναν άλλα µέλη της σπείρας και
ανάλογα µε το είδος του ναρκωτικού που επιθ-
υµούσαν, τους οδηγούσαν σε παραπήγµατα.

Μετά το κλείσιµο της συµφωνίας για την αγορα-
πωλησία, τα µέλη της εγκληµατικής οµάδας που
ήταν επιφορτισµένα µε αυτόν τον ρόλο, πήγαιναν
στα χωράφια και «ξέθαβαν» την συγκεκριµένη
ποσότητα, την οποία παρέδιδαν στους ενδιαφερό-
µενους.

Από τις αστυνοµικές έρευνες σε οικίσκους και
χώρους βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:
195 γραµµάρια κάνναβης, 18 γραµ. ηρωίνης, 14
γραµ. κοκαΐνης, 163 γραµ. νοθευτικής ουσίας, 49
ναρκωτικά δισκία, ένα πιστόλι, το χρηµατικό ποσό
των 5.677 ευρώ και µια ηλεκτρονική ζυγαριά.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα
Πληµµελειοδικών Αθηνών, ο οποίος τους παρέπεµ-
ψε σε τακτικό ανακριτή.

Ο∆ήµαρχος Ασπρ-
οπύργου, κ. Νικόλα-
ος Μελετίου ενηµε-

ρώνει τους ενδιαφερόµενους
ότι, ανακοινώθηκε στις
16/03/2018 η Πρόσκληση
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
για συµµετοχή στη ∆ράση µε
αντικείµενο, την Κατάρτιση
ωφελουµένων στο πλαίσιο
της πράξης «Προώθηση της
απασχόλησης µέσω προγρ-
αµµάτων κοινωφελούς χαρ-
ακτήρα σε 17 ∆ήµους θύλα-
κες υψηλής ανεργίας, συµπε-
ριλαµβανόµενης της κατάρτισης των
συµµετοχών για 3.494 θέσεις πλήρ-
ους απασχόλησης (Β Κύκλος)» (Αρ.
Πρωτ. 8.4222/15-3-2018).

∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν οι
άνεργοι που συµµετέχουν στο Πρό-
γραµµα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε 

17 ∆ήµους Θύλακες Ανεργίας (Β
Κύκλος), οι οποίοι έχουν τοποθετηθ-
εί σε θέσεις απασχόλησης και έχουν
επιλέξει να παρακολουθήσουν τα
προγράµµατα κατάρτισης (µέσω της
συµπλήρωσης του παραπεµπτικού
του ΟΑΕ∆).

Ειδικότερα, στο
πλαίσιο της δράσης θα
υλοποιηθεί µία δέσµη
παρεµβάσεων η οποία
θα περιλαµβάνει:

• Πρόγραµµα θεω-
ρητικής κατάρτισης
120 ωρών που περι-
λαµβάνει 100 ώρες
Χρήση Τεχνολογιών
Πληροφορικής και Επι-
κοινωνιών (ΤΠΕ)
συµπεριλαµβανοµένων
των υποχρεωτικών

ενοτήτων που αφορούν οριζόντιες
δεξιότητες και 20 ώρες «Κοινωνική
Οικονοµία και Κοινωνική Επιχειρ-
ηµατικότητα». 

συνεχίζεται στη σελ. 11

Για παροχή βοήθειας σχετικά µε τη διαδικασία και τα απαραίτητα δικαιολογητικά ,
 οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθυνθούν στο Γραφείο 

Πληροφόρησης και Προώθησης της Απασχόλησης του ∆ήµου Ασπροπύργου,

Κατάρτιση Ωφελουµένων στο πλαίσιο της Πράξης 
«Προώθηση της Απασχόλησης µέσω Προγραµµάτων 

Κοινωφελούς Χαρακτήρα (Β Κύκλος)»
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Συνεχίζεται από τη σελ. 3

Αναβάθµιση Παιδικών Χαρών 

Ταυτόχ ρον α ξεκίν ησαν  οι εργασίες για την  συν τήρηση και αν αβάθµιση 16 παι-
δικών  χ αρών  του ∆ήµου Φυλής.

Με αφορµή τις ν έες παρεµβάσεις ο ∆ήµαρχ ος Φυλής Χ. Παππούς έκαν ε την  παρ-
ακάτω δήλωση : « Υλοποιούµε µε συν έπεια κι ευθύν η έν α φιλόδοξο πρόγραµµα, που 

στόχ ο έχ ει αφεν ός την  εν ίσχ υση των  υποδοµών  της πόλης µας. Αφετέρου, τη
βελτίωση της ποιότητας ζωής των  συµπολιτών  µας. Με τον  τρόπο αυτό µέρα µε τη
µέρα, κερδίζουµε ως ∆ήµος τη µάχ η της καθηµεριν ότητας κι αν ατρέπουµε όλα όσα
µας κρατούσαν  όλα αυτά τα χ ρόν ια πίσω».

Ο Αν τιδήµαρχ ος Τεχ ν ικών  Υπηρεσιών  Θαν άσης Σχ ίζας επισήµαν ε ότι : «Οι
τεχ ν ικές υπηρεσίες του ∆ήµου δίν ουν  καθηµεριν ά αγών α, αφεν ός για ν α αν ταπο-
κριθούµε στις απαιτήσεις των  συµπολιτών  µας. Αφετέρου, για ν α υλοποιήσουµε τους
στόχ ους της ∆ιοίκησης του ∆ήµου. Είµαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρουµε». 

ΕΛΜΕ  Άνω Λιοσίων - Ζεφυρίου - Φυλής
ΝΝαα  εεππααννααλλεειιττοουυρργγήήσσεειι  άάµµεεσσαα  ττοο  ∆∆..ΙΙ..ΕΕ..ΚΚ..  ΦΦυυλλήήςς

Άνω Λι όσι α, 6/3/18,

Προς:       Τη ∆ι εύθυνση Κοι νωνι κής Προστασί ας, Παι -
δεί ας και  Πολι τι σµού

Την Πρόεδρο ∆ηµοτι κού Συµβουλί ου ∆ήµου Φυλής
Το ∆Σ της ΕΛΜΕ Άνω Λι οσί ων – Ζεφυρί ου – Φυλής

Θέµα: Επαναλειτουργία του ∆ηµόσιου ΙΕΚ Φυλής

Θα θέλαµε να σας πληροφορήσουµε ότι  οι  κτι ρι ακές
υποδοµές του 1ου ΕΠΑΛ Άνω Λι οσί ων εξακολουθούν να µπο-
ρούν να υποστηρί ξουν τη λει τουργί α ∆ηµόσι ου ΙΕΚ στο ∆ήµο
Φυλής.

Πι ο αναλυτι κά µπορούν να παραχωρηθούν γι α χρήση:
•        1 γραφεί ο δι ευθυντή
•        1 γραφεί ο υποδι ευθυντή
•        1 γραφεί ο γι α τους εργαζόµενους
•        10 αί θουσες δι δασκαλί ας
•      2 τηλεφωνι κές γραµµές, οι  οποί ες µπορούν να υπο-

στηρί ξουν τη χρήση τηλεοµοι οτυπι κού (φαξ) και  δι αδι κτύου
(ί ντερνετ)

Με βάση τη χωρητι κότητα των 10 αι θουσών δι δασκαλί ας,
εί ναι  εξασφαλι σµένη η δυνατότητα κάλυψης των αναγκών
έως 100 καταρτι ζόµενων. 

ΕΛΜΕ  Άνω Λι οσί ων - Ζεφυρί ου - Φυλής

Να επαναλει τουργήσει  άµεσα το ∆.Ι.Ε.Κ. Φυλής 
Η εκπαί δευση και  µε τη µορφή της κατάρτι σης εί ναι  από

τα βασι κά εργαλεί α της πολι τεί ας γι α την αποτελεσµατι κή
και  µακροχρόνι α αντι µετώπι ση και  της κοι νωνι κής και
οι κονοµι κής κρί σης και  ανάλογων προβληµάτων στη χώρα
και  στην περι οχή µας. Ο στρατηγι κός σχεδι ασµός γι α την
παι δεί α στην περι οχή µας θα κρι θεί  από τη στάση του
Υπουργεί ου Παι δεί ας απέναντι  στους νέους, αλλά και  τους
µακροχρόνι α άνεργους, µε δι ατήρηση και  ενδυνάµωση των
εκπαι δευτι κών δοµών της ∆ι α Βί ου Μάθησης και  της Τεχνι -
κής – Επαγγελµατι κής Εκπαί δευσης, ώστε να ωφεληθεί  η
τοπι κή κοι νωνί α του ∆ήµου Φυλής.   

Το ∆ΙΕΚ Φυλής εντάσσεται  σε ένα εκτεταµένο χώρο
εκπαί δευσης και  αθλητι σµού στα Άνω Λι όσι α, όπου λει το-
υργούν το 2ο ΕΚ ∆υτι κής Αττι κής, το 9ο ∆ηµοτι κό Άνω
Λι οσί ων και  το 1ο ΕΠΑΛ Άνω Λι οσί ων και  σχεδι άζεται  να
λει τουργήσει  και  το 11ο ∆ηµοτι κό Άνω Λι οσί ων στο παλι ό
ΕΠΑΛ. Επί σης, εκεί  βρί σκεται  το Ολυµπι ακό κλει στό στά-
δι ο της Πάλης και  το ποδοσφαι ρι κό γήπεδο του Ακράτητου. 

Εί ναι  σηµαντι κό να προχωρήσουν οι  νέες παρεµβάσει ς
που προγραµµατί ζονται  από τον ∆ήµο, γι ατί  αναβαθµί σουν
επι πλέον αυτό τον χώρο εκπαί δευσης και  την περι οχή και
θα ενι σχύσουν περι σσότερο την ασφάλει α. 

Ο ∆ήµος στηρί ζει  έµπρακτα τι ς δοµές του ΙΕΚ µε επι π-
λέον οι κονοµι κούς πόρους πέραν των κονδυλί ων του ΥΠΠΕΘ
κυρί ως µέσω της εργαστηρι ακής κάλυψης των σπουδαστών
του ΙΕΚ, που φι λοξενούνται  στο 2ο ΕΚ ∆υτι κής Αττι κής, λόγω
και  των αντι σταθµι στι κών εσόδων του από την εκµετάλλευ-
ση του ΧΥΤΑ Φυλής (Άνω Λι οσί ων). Έτσι , το ΙΕΚ, όπως και
οι  άλλες εκπαι δευτι κές δοµές, αποτελεί  «στολί δι » γι α την
περι οχή των Άνω Λι οσί ων - Ζεφυρί ου - Φυλής, και  η αναγ-
και ότητα ύπαρξης και  ενί σχυσής του εκτός από χρήσι µη
κρί νεται  και  απαραί τητη γι α την περι οχή, καθώς εί ναι  µι α
εργατούπολη µε πολυπολι τι σµι κά χαρακτηρι στι κά
(παλι ννοστούντες, ροµά, µετανάστες) χαµηλό οι κονοµι κό
υπόβαθρο, πολύ µεγάλη σχολι κή δι αρροή, που οι  κάτοι κοί
της δι αβι ούν τόσα χρόνι α δί πλα στη µοναδι κή οργανωµένη
χωµατερή της Αττι κής. Εδώ να τονί σουµε ότι  τα συνεχή παρ-
αβατι κά συµβάντα το καλοκαί ρι  του 2017, στα σύνορα των
∆ήµων Αχαρνών και  Φυλής, που κατέληξαν στον τραγι κό
θάνατο µι κρού µαθητή, αλλά και  οι  φονι κότατες πληµµύρες
του Νοεµβρί ου υπενθυµί ζουν δυστυχώς γι α άλλη µι α φορά
µε τραγι κό τρόπο την κατάσταση στην ευρύτερη περι οχή
της ∆υτι κής Αττι κής. 

Ο εξοπλι σµός των εργαστηρί ων στο 2ο ΕΚ ∆υτι κής Αττι -
κής, όπου φι λοξενεί ται  και  το ∆ΙΕΚ Φυλής, µπορεί  να
καλύψει  όχι  µόνο τι ς υπάρχουσες ανάγκες, µόλι ς το ∆ΙΕΚ
επαναλει τουργήσει , αλλά και  τη λει τουργί α νέων εργα-
στηρί ων, που αυτό χρει άζεται  γι α να αναπτυχθεί  περι σσό-
τερο. 

Αυτό θα συµβεί  και  µε την ανακατανοµή των εργα-
στηρί ων, αλλά και  µε την κατασκευή εξολοκλήρου νέων
εγκαταστάσεων στο χώρο του 2ου ΕΚ, που εί ναι  χαρακτηρ-
ι σµένος δηµοτι κός χώρος, απαλλοτρι ωµένος και  άµεσα
οι κοδοµήσι µος. Ο ∆ήµος, αφουγκραζόµενος στι ς ανάγκες
των νέων της περι οχής, εί ναι  έτοι µος να προχωρήσει  στι ς
απαραί τητες ενέργει ες γι α την αναβάθµι ση των εργα-
στηρί ων και  την κατασκευή νέων, που εί ναι  ήδη στον σχε-
δι ασµό του από το 2017. Έτσι , θα υπάρχει  η δυνατότητα να
λει τουργήσουν ει δι κότητες όπως των µαγεί ρων και  των
τεχνι κών κι νητής τηλεφωνί ας, µαζί  µε αυτές της νοσηλευτι -
κής, της αι σθητι κής και  της δηµοσι ογραφί ας.

Το ∆ΙΕΚ δεν λει τούργησε ούτε καν 2 χρόνι α, από το Β΄
εξάµηνο, το φθι νοπωρι νό, του 2015. Μάλι στα οι  εγγραφές
τον Οκτώβρι ο του 2015 δεν έγι ναν από τη ∆ι εύθυνση του 

Ι.Ε.Κ., που δεν εί χε ορι στεί  ακόµη, αλλά αναγκαστι κά
από τι ς υπηρεσί ες του ∆ήµου Φυλής και  χωρί ς να υπάρξει
εκ των πραγµάτων και  γι ΄ αυτό το λόγο επαρκής ενηµέρω-
ση κατά την κατάθεση των αι τήσεων των ενδι αφεροµένων.
Όµως, παρά τι ς πολλαπλές αντι ξοότητες το ∆ΙΕΚ το 2016
και  το 2017 άρχι σε να γί νεται  γνωστό ευρύτερα και  να δέχε-
ται  αξι οσηµεί ωτες θετι κές κρι τι κές. Αυτό επι τεύχθηκε µε
µεγάλη και  συνεχή προσπάθει α των εργαζόµενων, της
δι εύθυνσης, των υπόλοι πων εκπαι δευτι κών της περι οχής
και  του ∆ήµου γι α την ενηµέρωση των νέων στην ευρύτερη
περι οχή µέσω εκδηλώσεων, της ι στοσελί δας του ΙΕΚ, των
τοπι κών ενηµερωτι κών ι στοσελί δων και  ενηµερώσεων στα
σχολεί α. Σηµει ώνουµε ότι  παραµένει  µεγάλο το ενδι αφέρ-
ον γι α το ∆ΙΕΚ από πολλούς νέους στον ∆ήµο και  στι ς γει το-
νι κές περι οχές, απόφοι τους ΕΠΑΛ και  ΓΕΛ, αλλά και
µεγαλύτερους κατοί κους.  Αυτό το ενδι αφέρον θα καταγρα-
φεί  και  µε τη συγκέντρωση υπογραφών, που θα κατατεθούν
άµεσα στο Υπουργεί ο. 

Το ∆ΙΕΚ µε τη λει τουργί α του επι τελεί  τον βασι κό σκοπό
του στο πλαί σι ο της δι α βί ου µάθησης, προετοι µάζοντας
και  καταρτί ζοντας τους νέους της περι οχής, που ζητούν µι α
δι έξοδο προς την αγορά εργασί ας, γι α καλύτερη επαγγε-
λµατι κή αποκατάσταση σε µι α περι οχή µε πολύ υψηλά
ποσοστά ανεργί ας, αλλά και  σχολι κής εγκατάλει ψης. Η
ανάγκη γι α τέτοι ες ευκαι ρί ες έχει  αυξηθεί  ι δι αί τερα µετά
την κατάργηση το 2014 της ΕΠΑΣ στην περι οχή µαζί  µε
άλλες 100 ΕΠΑΣ πανελλαδι κά. Το αποτυχηµένο µοντέλο
προηγούµενων ετών, όπου σπουδαστές λόγω της µη ύπαρξ-
ης ΙΕΚ στην περι οχή τους έπρεπε να µετακι νηθούν σε ΙΕΚ
άλλων δήµων σε µεγάλες αποστάσει ς, εί χε ως αποτέλε-
σµα η δυναµι κή γι α κατάρτι ση των νέων της περι οχής να
εξασθενήσει  σηµαντι κά, αν και  πολλοί  εξέφραζαν την επι θ-
υµί α αυτή.  Τέλος, γι α όλους τους λόγους, που προαναφέρ-
θηκαν, το Υπουργεί ο Παι δεί ας εί ναι  ανάγκη να αναθεωρή-
σει  άµεσα την απόφασή του γι α αναστολή λει τουργί ας του
∆ΙΕΚ Φυλής. Γι ΄ αυτό και  επι βάλλεται , σήµερα κι όλας, η
∆ηµοτι κή αρχή και  όλες οι  παρατάξει ς στο ∆ηµοτι κό
Συµβούλι ο οµόφωνα να ζητήσουν από το Υπουργεί ο την
επαναλει τουργί α του ∆ΙΕΚ Φυλής. Και  το Υπουργεί ο αντι -
λαµβανόµενο το µεγάλο κοι νωνι κό και  εκπαι δευτι κό όφε-
λος, που προσφέρει  η δι ευρυνόµενη επαναλει τουργί α του
∆ΙΕΚ στην τοπι κή κοι νωνί α και  στην ευρύτερη περι οχή,
χρει άζεται  να προχωρήσει  στην άµεση επαναλει τουργί α
του γι α το Β΄ εξάµηνο, το φθι νοπωρι νό, του 2018. 

Το ∆Σ της ΕΛΜΕ
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Μ
ε απόλυτη επιτυχία στέφθηκε
το εγχείρηµα της συνεργασίας
του Πανηπειρωτικού Συλλό-

γου Ασπροπύργου και του Συλλόγου
Γυναικών «Η Κροκωνίς», µε αφορµή
την Παρουσίαση του εξαιρετικού
Βιβλίου «Οι άνδρες9 κάνουν τη δου-
λειά τους», της Ηπειρώτισσας, Συγγρ-
αφέως και ∆ηµοσιογράφου Λίας
Λάππα, το Σάββατο, 17 Μαρτίου
2018 στο Πνευµατικό Κέντρο του
∆ήµου Ασπροπύργου.  

∆ύο Σύλλογοι, µε πολλές δράσεις στο
βιογραφικό τους, θέλον τας ν α τιµήσουν
τη Γυν αίκα αποφάσισαν  από κοιν ού,
ν α διοργαν ώσουν  µια γιορτή, διαφορετι-
κή από ό,τι συν ηθίζεται, παρουσιάζον -
τας έν α βιβλίο, που µιλά για τους άν δρες
αλλά αφορά κυρίως τις Γυν αίκες. 

Η Συγγραφέας, µια σύγχ ρον η γυν αίκα
σκέφτηκε κάτι, που στον  περισσότερο
κόσµο φαν τάζει απλό, αλλά στην  ουσία
είν αι πολύ δύσκολο. Παίρν ον τας πολλές
συν εν τεύξεις,  από δηµοσιογράφους,
ποδοσφαιριστές, προπον ητές, αθλητές,
εφοπλιστές, επιχ ειρηµατίες, δικηγόρους,
πολιτικούς και από πολλές άλλες ειδικότ-
ητες, και αφού της εκµυστηρεύτηκαν   τα
πάν τα για τη ζωή τους, µέσα από το βιβ-
λίο της προσπαθεί ν α εξηγήσει πόσο
σηµαν τικό είν αι το επάγγελµα για έν αν
άν δρα και πως αυτό επηρεάζει αλλά και
διαµορφών ει το χ αρακτήρα του. Η
συγγραφέας µε την  κοφτερή και γεµάτη
θηλυκότητά µατιά της, διεισδύει, εξερευ-
ν ά και αποκαλύπτει τα καλά κρυµµέν α
µυστικά των  αν δρών , καταγράφον τάς
τα στο βιβλίο της, µε τολµηρή και γεµάτη
κάλλος γραφή. 

Το Πάν ελ της εκδήλωσης απαρτίζον -
ταν  από αν θρώπους µε εµπεριστατω-
µέν η άποψη πάν ω στο θέµα, όπως η
Ψυχ ολόγος, κ. Νόπη Σιδηροπούλου, ο

Τραγουδιστής, κ. Γιώργος Λεµπέσης, οι
Σπουδαστές ∆ηµοσιογραφίας κ. ∆ηµήτρ-
ης Παπακώστας και η κ. Χριστίν α Ταρά-
στα, καθώς και η Παρουσιάστρια της
βραδιάς η κ. Γωγώ Καπετάν ιου. 

Οι δύο Σύλλογοι θέλουν  ν α ευχ αριστή-
σουν  θερµά τον  ∆ήµαρχ ο Ασπροπύρ-
γου κ. Νικόλαο Μελετίου και τη ∆ηµοτική
Αρχ ή, για τη στήριξη που τους προσφ-
έρουν  σε κάθε δράση  που υλοποιούν .
Επίσης τον  µέγα χ ορηγό της βραδιάς,
τον  φούρν ο «Ηπειρώτικο» για τα υπέρ-
οχ α γλυκίσµατα που προσέφερε, το
αν θοπωλείο «Ροδαν θός» για την  εξαιρε-
τική σύν θεση που δηµιούργησε και τον
∆άσκαλο του ∆ηµοτικού Ωδείου Ασπρ-
οπύργου κ. Γιώργο ∆εδούση για το
µαγικό, µουσικό ταξίδι που µας χ άρισε. 

Το µεγαλύτερο όµως ευχ αριστώ
πηγαίν ει στα ∆ιοικητικά Συµβούλια, στα
µέλη των  δύο Συλλόγων  αλλά και στους
φίλους τους, που βρίσκον ται πάν τα στο
πλευρό τους, συµµετέχ ον τας και
στηρίζον τας κάθε εγχ είρηµά τους. 

Στην  εκδήλωση παρευρέθηκαν : Ο
∆ήµαρχ ος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος
Μελετίου, οι Αν τιδήµαρχ οι, κ.κ. Αβραάµ
Κων σταν τιν ίδης, Ισίδωρος Τσίγκος, ο
Πρόεδρος του Πν ευµατικού Κέν τρου, κ.
Μελέτιος Μπουραν τάς, η Πρόεδρος της
Κ.Ε.∆.Α, κ. Σοφία Μαυρίδη και ο  Εν τε-
ταλµέν ος ∆ηµοτικός Σύµβουλος, Αν τιπρ-
όεδρος της Κ.Ε.∆.Α και Πρόεδρος του
Συλλόγου Κατοίκων  Παραλίας κ.
Αν τών ιος Κον αξής. Από την  Παν ηπειρ-
ωτική Συν οµοσπον δία Ελλάδος, ο Έφο-
ρος Πολιτισµού κ. Κώστας Μάτσας , ο
Πρόεδρος κ. Κώστας Παπαπάν ος, από
τον  Σύλλογο Ηπειρωτών  Πετρούπολης,
ο Πρόεδρος της Οµοσπον δίας Μουργκά-
ν ας Θεσπρωτίας, κ. Αλέξης Τσέκας, ο
Πρόεδρος της Αδελφότητας Ρωµα-
ν ιωτών , κ. Θεόδωρος Τζαρτζούλης, ο
Πρόεδρος Ηπειρωτών  Χαϊδαρίου, κ.
∆ηµήτρης Σούκης και η Γραµµατέας της
Έν ωσης Ηπειρωτών  Ιλίου, κ. Μαρίκα
Γκόν η.  

Επιπρόσθετα, οι τοπικοί Σύλλογοι της

πόλης παραβρέθηκαν  στην  εκδήλωση
των  δύο Συλλόγων . Ειδικότερα, από τη
Εθελον τική Οµάδα Ασπροπύργου
«ΘΡΙΑ», η Γραµµατέας, κ Φαίη Χατ-
ζηπολυχ ρόν η, από τη ∆ηµοτική Τοπική
Οργάν ωση Νέας ∆ηµοκρατίας, η κ. Γεω-
ργία Πηλιχ ού, από το Αθλητικό Σωµατίο
«Κριός Ασπροπύργου», ο Πρόεδρος κ.
Θεόδωρος Βάτζος,   από τον  Εξωραϊ-
στικό Σύλλογο Ήµερου Τόπου και από
τον  Αθλητικό Σύλλογο «Ολύµπιος ∆ίας
Ασπροπύργου», ο Πρόεδρος, κ. Νικόλα-
ος Ματθαίου, από την  Εθελον τική
Οµάδα «Φωλιά Αετού» η Γραµµατέας κ.
Μαρία Μπατσίλα,  από τον  Αθλητικό
Σύλλογο Πυρρίχ ιος, η Γραµµατέας κ.
Σοφία Σαµψων ίδου, από τον  Σύλλογο
Γον έων  και Κηδεµόν ων  του 3ου
Γυµν ασίου, η Πρόεδρος κ. Αθην ά Τσο-
κάν η, από τον  Σύλλογο Γον έων  και
Κηδεµόν ων  του 6ου ∆ηµοτικού Σχ ο-
λείου Νεοκτίστων , ο Γραµµατέας κ. Χρή-
στος Κατσαΐτης, από το Σύλλογο Κρη-
τών  Ασπροπύργου ο Πρόεδρος, κ.
Μιχ άλης Σιν άκης καθώς και ο ∆ιευθυ-
ν τής της «Βραδυν ής» και του «Πρω-
ταθλητή», κ. Σωτήρης Πουλόπουλος.  Με
εκτίµηση για τα ∆.Σ.

Με εκτίµηση για τα ∆.Σ.
Η Πρόεδρος του Συλλόγου                                                     
Γυν αικών  «Η Κροκων ίς»                                                                 

Μαρία Ρηγάτου                                                                         

Ο Πρόεδρος του Παν ηπειρωτικού 
Συλλόγου Ασπροπύργου

Κων σταν τίν ος Ζηκόπουλος

ΜΜεε  ααππόόλλυυττηη  εεππιιττυυχχίίαα  σσττέέφφθθηηκκεε  ττοο  εεγγχχεείίρρηηµµαα  
ττηηςς  σσυυννεερργγαασσίίααςς  ττοουυ  ΠΠααννηηππεειιρρωωττιικκοούύ  ΣΣυυλλλλόόγγοουυ  

ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ  κκααιι  ττοουυ  ΣΣυυλλλλόόγγοουυ  ΓΓυυννααιικκώώνν  ««ΗΗ  ΚΚρροοκκωωννίίςς»»,,  
Με αφορµή την Παρουσίαση του εξαιρετικού Βιβλίου «Οι άνδρεςI κάνουν τη δουλειά τους», 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
Ενηµερωτική ηµέρίδα για τον εξωδικαστικό Ενηµερωτική ηµέρίδα για τον εξωδικαστικό 

Το Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Πειραιά στα πλαίσια της  προσπάθειας συν εχ ούς εν ηµέρωσης των  µελών  του 
διοργαν ών ει, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙ∆Α ΜΕ ΘΕΜΑ:  «Αν αδιάρθρωση ∆αν εισµού Επιχ ειρήσεων  – ∆ιαδικασίες 

Ρύθµισης & Εξωδικαστικός Μηχ αν ισµός Ρύθµισης Οφειλών  Επιχ ειρήσεων  (Ν. 4469/2017)»Η εκδήλωση θα 
πραγµατοποιηθεί την  ∆ευτέρα 26 Μαρτίου 2018  & ώρα 18.00- 21.00 στην  Αίθουσα Εκδηλώσεων  του Επιµελητηρίου

( Αγ. Κων /ν ου 3  2ος όροφος Τ.Κ. : 18531 Πειραιάς).   Πειραιάς 19/03/2018



ΧΧΑΑΪΪ∆∆ΑΑΡΡΙΙ::  ΠΠαασσχχααλλιιννόό  
ΠΠααζζάάρριι  ΑΑγγάάππηηςς  ααππόό  
ττηηνν    ""ΓΓέέφφυυρραα  ΖΖωωήήςς""

Ο
ι εθελον τές της
Γέφυρα Ζωής
κάθε χ ρόν ο

κατασκευάζουν  για εσάς
τις πιο ιδιαίτερες λαµπά-
δες!!! Με ν έες, φρέσκιες
ιδέες, αλλά κυρίως µε
µεράκι και καλή διάθε-
ση, χ ειροποίητες Λαµ-
πάδες αποκτούν  αν α-
στάσιµη διάσταση, και
«µοσχ οβολούν » Πάσχ α
σε έν α bazaar γεµάτο
δηµιουργίες που
δηµιούργησαν  οι εθε-
λον τές µας µαζί µε τα
παιδιά µας , µε χ ρώµα-

τα, κορδέλες , και όµορφα στολίδια σας περιµέν ουν  
Σχ έδια πολλά για µικρούς και µεγάλους φτιαγµέν α µε

όρεξη, αγάπη, φαν τασία, µεράκι και έµπν ευση, 
Φέτος το Πάσχ α σας καλούµε ν α προσφέρετε έν α

δώρο αγάπης και ν α συµβάλετε στο έργο της  Γέφυρα
Ζωής 

Σας περιµέν ουµε επί της οδού  Ιερά Οδός 310 &
Κύπρου στο Χαϊδάρι

Ηµέρες λειτουργίας για το Πασχ αλιν ό Παζάρι από 26
/3/18 - έως 4/4/18

Ώρες λειτουργείας  καθηµεριν ά : 11:00 έως 14:00 &
18:00 – 20:00

Πληροφορίες  2112143437 – Αγορές : στην  Γραµµα-
τεία του Πολυχ ωρου 

6-θριάσιο Πέµπτη 22 Μαρτίου 2018 

Ο Σύλλογος Γονέων και κηδεµόνων του
6ου ∆ηµοτικού σχολείου 

Ασπροπύργου,σας εύχεται 
Καλή Ανάσταση και σας προσκαλεί 

στο Bazaar που                                     
διοργανώνει,στο χώρο του σχολείου.
Χειροποίητες λαµπάδες,γλυκά και 

πασχαλινές κατασκευές,δώρα που θα
ικανοποιήσουν µικρούς και µεγάλους.                                                                                   

Μέρες λειτουργίας Bazaar:  
Από ∆ευτέρα 26 Μαρτίου 2018 έως και

Παρασκευή 30 Μαρτίου 2018
Ώρες λειτουργίας   :  09:30-13:30 και

17:30-20:00 

Ο Πρόεδρος                Ο Γραµµατέας
Μπεϊνάς Στέλιος       Κατσαΐτης Χρήστος

Ο ∆ήµος Ελευσίνας υποδέχεται την Άνοιξη Ο ∆ήµος Ελευσίνας υποδέχεται την Άνοιξη 
ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΘΑ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙ ΤΟΥΣ ΠΙΟ ΚΑΛΑΙΣΘΗΤΟΥΣ ΚΗΠΟΥΣ 

Με την  εαριν ή ισηµερία υποδεχόµαστε επίσηµα την  Άν οιξη,
ιδαν ική εποχ ή για  ν α καµαρώσουµε τους αν θισµέν ους
κήπους µας.Το τµήµα πρασίν ου του δήµου Ελευσίν ας

επιθυµεί  ν α επαιν έσει τις προσπάθειες δηµιουργίας και
συν τήρησης ιδιωτικών  καλαίσθητων  κήπων  οι οποίοι θα προβ-
ληθούν   και  θα αν αδειχ θούν  µέσα από την  φωτογράφιση τους.
Ιδιοκτήτες χ ώρων  πρασίν ου και  λάτρεις της φωτογραφίας (ερα-

σιτέχ ν ες και επαγγελµατίες) καλούν ται ν α φωτογραφίσουν
κήπους  µε λουλούδια,  δέν δρα ή  κηπευτικά και ν α µας δώσουν
την  ευκαιρία ν α καµαρώσουµε την  σπουδαία δουλειά των  κηπο-
υρών  αλλά και των  φωτογράφων  που αποδίδουν  την  εικόν α.
Για πληροφορίες απευθυνθείτε στη γεωπόνο του τµήµατος πρασίνου Αλεξάνδρα
Σαρηγιαννίδη στο τηλέφωνο 6932822758 (καθηµερινές 9:00- 13:00).

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ
«ΕΛΕΥΣΙΝΑ. ΜΕΓΑΛΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ»

T
o Τµήµα  Πολιτισµού του Ν.Π.∆.∆. Π.Α.Κ.Π.Π.Α,
λαµβάνοντας υπόψη το έκδηλο ενδιαφέρον των
συµπολιτών µας, µε πρωτοβουλία του, προγραµ-

µατίζει επισκέψεις στην περιοδική  έκθεση «ΕΛΕΥΣΙΝΑ.
ΜΕΓΑΛΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ», που οργανώθηκε από το Μουσείο της
Ακρόπολης σε συνεργασία µε την Εφορεία Αρχαιοτήτων ∆υτι-
κής Αττικής, τις ακόλουθες ηµεροµηνίες, µε  ώρα έναρξης
11:30, στο χώρο της έκθεσης. Συγκεκριµένα:

1. Σάββατο   31 Μαρτίου
2. Κυριακή     1 Απριλίου  
3. Τετάρτη    11 Απριλίου    
4. Κυριακή    22 Απριλίου   
5. Κυριακή    29 Απριλίου   

Στην έκθεση παρουσιάζονται τα σηµαντικότερα έργα που
έχει φέρει στο φως η αρχαιολογική σκαπάνη στην Ελευσίνα,
όπως το µοναδικό άγαλµα της Φεύγουσας Περσεφόνης, το
πρώιµο κλασικό ανάγλυφο µε την παράσταση ∆ήµητρας και
Κόρης, ιερά σκεύη όπως κέρνοι, πληµοχόες και θυµιατήρια,
αλλά και µνηµεία µε παραστάσεις των πρωταγωνιστών των

µεγάλων µυστηρίων, του Ιεροφάντη και του ∆αδούχου. 
Επίσης,  και ευρήµατα από το Ελευσίνιο της Αθήνας αλλά

και την Ιερά Οδό, δεδοµένου ότι η πανηγυρική ποµπή ξεκι-
νούσε από την Αθήνα µε πλήθος µυηµένων και υποψηφίων
για µύηση και κατέληγε στο Τελεστήριο της Ελευσίνας.

Παρακαλούνται, όσοι ενδιαφέρονται, να δηλώνουν έγκαιρα
τη συµµετοχή τους, στην κα Καρέλου Μαρία, από τις 9:00 -
12:00 , στα τηλέφωνα :210-5565629 και 210-5565615  ή
µέσω e-mail, στο: gram.pro@pakppa.gr., και προσερχόµενοι
στον 2ο όροφο (Γραφείο Προέδρου), να καταβάλλουν στην
ίδια, το αντίτιµο του εισιτηρίου, ποσού (3) τρία  ευρω. Το 

όριο των συµµετεχόντων δεν υπερβαίνει τον αριθµό των
(50) ατόµων, κάθε φορά. 

Κατόπιν οδηγιών του Μουσείου,  η επίσκεψη στο χώρο των
εκθεµάτων  διεξάγεται σε δύο φάσεις, δηλ.  25 άτοµα  ανά
γκρουπ, µε ενδιάµεση αναµονή.

Η αναχώρηση θα γίνεται µε πούλµαν από το πάρκινγκ του
Πυρουνάκειου Λυκείου, στις 10:30, την αντίστοιχη ηµεροµ-
ηνία. 

Η µεταφορά  των συµµετεχόντων προς και από το Μου-
σείο, θα παρέχεται  δωρεάν από το Νοµικό Πρόσωπο.  

Το Νοµικό Πρόσωπο, εφόσον υπάρξει περαιτέρω ενδιαφ-
έρον, θα οργανώσει επιπλέον επισκέψεις και θα σας ενηµε-
ρώσει σχετικά. 

Ευελπιστούµε, να ικανοποιήσουµε την επιθυµία των
δηµοτών µας, που στη συγκεκριµένη περίπτωση αποτελεί
υποχρέωσή µας, αφού το γεγονός αφορά την παρουσίαση,
προβολή και ανάδειξη της ιστορίας της πόλης µας. 

Για το Ν.Π.∆.∆  Π.Α.Κ.Π.Π.Α
Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
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Ο Πανοσιολογιότατος 
Αρχιµανδρίτης, Πατήρ 

∆ιονύσιος Κατερίνας στο 
Ανοιχτό Πανεπιστήµιου ∆ήµου

Ασπροπυργου 

Ο
∆ ή µ α ρ χ ο ς
Ασ π ροπ ύρ-
γου και Μέλος

του ∆.Σ. της Κεν τρι-
κής Έν ωσης ∆ήµων
Ελλάδας (Κ.Ε.∆.Ε), κ.
Νικόλαος Μελετίου,
σας προσκαλεί στη
διάλεξη που θα δώσει
, ο Παν οσιολογιότα-
τος Αρχ ιµαν δρίτης, 

Πατήρ ∆ιον ύσιος
Κατερίν ας*Προϊστάµεν ος του Ιερού Ναού Αγίας Παρ-
ασκευής Αττικής ,τη ∆ευτέρα, 26 Μαρτίου 2018,στις
19:30, στην  Αίθουσα Τελετών  του Πν ευµατικού Κέν τρ-
ου του ∆ήµου Ασπροπύργου (¨∆ηµήτριος Καλλιέρης¨),
µε θέµα:«Ρίξε έν α βλέµµα σιωπηλό, στον  κόσµο τον
αµαρτωλό».

* Ο  Πανοσιολογιότατος Αρχιµανδρίτης, πατήρ ∆ιονύσιος Κατε-
ρίνας, γεννήθηκε το 1973. Χειροτονήθηκε Αναγνώστης, εκάρη
Μοναχός, χειροτονήθηκε ∆ιάκονος, Πρεσβύτερος και Αρχιµαν-
δρίτης, δια των Τιµίων Χειρών του Μακαριστού Αρχιεπισκόπου,
Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, Χριστόδουλου. Από την ηλικία των
15 ετών, µαθήτευσε επί εικοσαετία πλησίον αυτού του Μεγάλου
Ανδρός, και διετέλεσε, επί εξαετία, Αρχιδιάκονός του και ∆ιε-
υθυντής του Ιδιαίτερου Γραφείου του, στενός συνεργάτης του
Μακαριστού, µέχρι της κοιµήσεώς του.
Ο πατήρ ∆ιονύσιος διετέλεσε, επίσης, Προϊστάµενος του Ιερού

Ναού Αγίου Νικολάου Καλλιθέας, ∆ιευθυντής του Ιδιαίτερου Γρα-
φείου του Σεβασµιότατου Μητροπολίτη Σερρών, πατρός Θεολό-
γου και Προϊστάµενος του Μητροπολιτικού Ναού Μεγάλων
Ταξιαρχών Σερρών, Προϊστάµενος του Ιερού Ναού Παναγίας
Θεοτόκου, οδού Βουλιαγµένης, και Προϊστάµενος του Ιερού Ναού
Αγίας Παρασκευής. του οµώνυµου ∆ήµου, στον οποίο διακονεί
µέχρι σήµερα. Είναι πτυχιούχος Θεολογίας του Πανεπιστηµίου
Αθηνών.

Η οµάδα χειροτεχνών Ελευσινίων 
∆ηµιουργίες θα συγκεντρώσει ποσό για 

την αγορά παιχνιδιών κήπου 
στους ΠΑΙ∆ΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ∆ΗΜΟΥ

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – ΜΑΓΟΥΛΑΣ.

Η οµάδα χειροτεχνών Ελευσινίων ∆ηµιουργίες
σας προσκαλεί στο πασχαλινό της παζάρι, που

θα πραγµατοποιηθεί στην αίθουσα 
«Αµφιθέατρο – Ελευσίνια Μυστήρια», 

στο πεζόδροµο της Ελευσίνας, 
Σάββατο 31 Μαρτίου και Κυριακή 
1 Απριλίου, 10:00 έως 22:00.
Μέρος των εσόδων θα δοθεί 

για την αγορά παιχνιδιών κήπου 
για τους ΠΑΙ∆ΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ∆ΗΜΟΥ

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – ΜΑΓΟΥΛΑΣ.
Σας περιµένουµε για να δηµιουργήσουµε µαζί,

να παρακολουθήσουµε καλλιτεχνικές δραστηριότ-
ητες και να µοιράσουµε αγάπη. 

Με εκτίµηση
Ελευσιν ίων  ∆ηµιουργίες

∆ήµος Ιλίου: Μεγάλη η συµµετοχή στον δωρεάν εργαστηριακό 
έλεγχο για την πρόληψη Νεφρολογικών Παθήσεων

Μ
εγάλη ήταν η συµµετοχή στον δωρεάν Αιµατολογικό και Ουρολογικό έλεγχο που πραγµατοποίησε ο ∆ήµος Ιλίου, την
Τετάρτη 14 Μαρτίου 2018, στο ∆ηµαρχιακό Μέγαρο «Βασίλειος Κουκουβίνος», στο πλαίσιο της Παγκόσµιας Ηµέρας
Νεφρού, µε στόχο την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση Νεφρολογικών Παθήσεων.

Συγκεκριµένα, 334 άτοµα υποβλήθηκαν σε αιµατολογική και ουρολογική εξέταση, στοχευµένη στη διάγνωση Νεφρολογικών
Παθήσεων και για τα αποτελέσµατα θα ειδοποιηθούν εγγράφως τις επόµενες ηµέρες από την Κοινωνική Υπηρεσία του ∆ήµου
Ιλίου.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι, οι εξετάσεις πραγµατοποιήθηκαν µε την ευγεν ική προσφορά της Μονάδας Χρόνιας Αιµοκάθαρσης
MEDIFIL, στο πλαίσιο της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης.

Όπως δήλωσε ο ∆ήµαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος:«Η πρόληψη σώζει ζωές, για το λόγο αυτό, υλοποιούµε πλήθος εξετάσεων που
στοχεύουν αφενός στην προαγωγή της υγείας των πολιτών, αφετέρου στην ευαισθητοποίησή τους στο σοβαρό ζήτηµα της
πρόληψης. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά παθήσεις που στα πρώτα τους στάδια είναι ασυµπτωµατικές, όπως οι νεφρολογικές, ο έλεγχος
κρίνεται µείζονος σηµασίας, για την αντιµετώπιση των ολοένα αυξανόµενων περιστατικών χρόνιας νεφρικής νόσου.Θα ήθελα
να ευχαριστήσω θερµά όλους όσοι στηρίζουν την προσπάθεια που καταβάλλουµε, προκειµένου να ευαισθητοποιήσουµε τους
συνανθρώπους µας και να τους βοηθήσουµε να κάνουν την πρόληψη τρόπο ζωής.»
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Γράφει ο Βασίλης Καραµπούλας

E
χ θές ήµουν  και εγώ στην  κηδεία
του Ταξίαρχ ου Γ. Παπαµελετίου,
όπως εκατον τάδες άλλοι.

Πρόλαβα ν α προσκυν ήσω τελευταία
στιγµή, µε την  ψυχ ή στο στόµα, έν εκεν
επαγγελµατικών  υποχ ρεώσεων .

Καθώς περίµεν ε το πλήθος την  έξοδο
της σωρού, και άρχ ισαν  ν α απλών ον -
ται σηµαίες και παν ό, η κηδεία άρχ ισε
στιγµιαία ν α αποκτά µια ν ότα εορτής !
Θύµιζε κάτι από 28η Οκτωβρίου και 25η
Μαρτίου!

Όταν  δε το φέρετρο, τυλιγµέν ο µε την
Ελλην ική σηµαία, έβγαιν ε έξω από την
εκκλησία, ήταν  σαν  ν α µην  ήταν
φέρετρο. Ήταν  κάτι άλλο. Έµοιαζε µε
έν α είδους γαλαν όλευκου επιταφίου,
που κατά κάποιον  τρόπο σου έφερν ε
την  χ αρά του µπλε του αιγαίου και του
λευκού των  σύν ν εφων . ∆υστυχ ώς η
ελλιπής παιδεία µου, µου απαγορεύει ν α
αποτυπώσω καλύτερα την  εικόν α και
τα συν αισθήµατα, µε αποτέλεσµα ν α
µειών ω την  αισθαν τικότητα της
σκην ής.

Το δε άγηµα στην  εκκλησία της Ευαγ-
γελιστρίας αποτελούταν  από
ηλικιωµέν ους Λοκατζήδες. Πιθαν ολογώ,
και σύµφων α µε την  λογική, πως όλοι
αυτοί οι ηλικιωµέν οι σχ ετίζον ταν  µε τον
Ταξίαρχ ο δια ζώσης. Εν τύπωση έκαν ε,
πως το µόν ο ‘ελαφρώς’ περίεργο ήταν
τα κατάλευκα µαλλιά των  στρατιωτών ,
µιας και η κιν ησιολογία τους, η αν τα-
πόκριση τους, το στρατιωτικό σφρίγος
τους και το σθέν ος τους στην  εκτέλεση
των  παραγγελµάτων , δεν  απείχ ε
καθόλου από εικοσάρηδες !!! Και πάλι
όµως η εικόν α τους έστεκε αρκετά καλά,
σε σηµείο ν α αν αρωτιέσαι αν  ήταν
ακόµα αυτά τα γηραιά παλικάρια µε τα
κατάλευκα µαλλιά, έν στρατοι, και όχ ι
απόστρατοι ! Κατά πάσα πιθαν ότητα,
τα πρόσωπα αυτά ήταν  και αυτοί κατα-
δροµείς της επιχ ειρήσεως ΝΙΚΗ το
1974, της οποίας ηγήθηκε ο Ταξίαρχ ος.

Γν ώριζες εκείν η τη στιγµή λοιπόν ,
πως αυτοί οι βετεράν οι, που την  ηµέρα
θα τους έβλεπες µε τα πολιτικά τους, και
θα αποκαλούσες συν ταξιούχ ους, µε
τον  κατάλληλο εξοπλισµό και συν αθρι-
ζόµεν οι στην  κατάλληλη οµάδα, ήταν
απολύτως φον ικοί.

Εκείν η τη στιγµή σκέφτηκα πως είν αι
πολύ χ ρήσιµο ν α περιβάλλεσαι από ηλι-
κιωµέν ους, βετεράν ους πολεµιστές µα
ακόµα εν  δυν άµει µάχ ιµους, και ν α
αισθάν εσαι την  περιρρέουσα προστα-
τευτικότητα τους, όπως τότε που
ήσουν  µικρό παιδί και ο πατέρας σου
σε κρατούσε από το χ έρι και δεν
φοβόσουν  τίποτα !!

Όταν  η µπάν τα άρχ ισε ν α παίζει και
οι βετεράν οι ν α εκτελούν
παραγγέλµατα, σκέφτηκα πως ο
Ταξίαρχ ος είν αι σαν  ν α µην  πέθαν ε.
Και επειδή όταν  επεξεργάζεσαι το περι-
βάλλον  σου, τα λόγια της εσωτερικής
φων ής σου δεν  είν αι τόσο πολύπλοκα

και µακρά όσα αυτά εδώ που
διαβάζουµε, αλλά πολύ λακων ικότερα
(µιας και βρίσκεσαι σε άλλο συν ειδησια-
κό επίπεδο) οι λέξεις που ήρθαν  ακρι-
βώς και φων αχ τά στο µυαλό µου ήταν :
«ΜΑ ΕΤΣΙ ∆ΕΝ ΠΕΘΑΙΝΕΙΣ
ΠΟΤΕ!!!!!!!!!!!!»

Εκεί βούρκωσα, και τα δάκρυα
µπλέχ τηκαν  µε τα γυαλιά ηλίου µου, και
η όραση µου επηρεάστηκε λίγο, και
αποφάσισα πως ήταν  σώφρων  ν α
αποχ ωρίσω, µιας και µε περίµεν αν  και
άλλες υποχ ρεώσεις ξωπίσω. Αν τιλαµβα-
ν όµουν  όµως πως και άλλοι δίπλα µου
είχ αν  βουρκώσει, ή ακόµα και έκλαιγαν
καν ον ικά. Μα και πάλι όµως τα δάκρυα
αυτά δεν  ήταν  όπως τα δάκρυα όλων
των  άλλων  κηδειών  ! Πως ν α το
εξηγήσω; Ήταν  χ αρµόλυπα δάκρυα !

Κάπου εκεί επίσης η ψυχ ή µου
θλίφτηκε που δεν  έγιν α και εγώ στρα-
τιωτικός και θα πεθάν ω κάποτε όπως
όλοι οι άλλοι, εν ώ ο Γ. Παπαµελετίου θα
παραµείν ει αθάν ατος στις καρδιές
όλων , στις µν ήµες όλων , στις 

συν ειδήσεις όλων , στην  καταγεγραµ-
µέν η ιστορία του έθν ους, και κατά έν αν
περίεργο και µυστηριακό τρόπο, στον
χ ώρο των  ψυχ ών  και των  πν ευµάτων
των  προγόν ων  µας.

Μια κηδεία σωµατοποιείται και πν ε-
υµατοποιείται. Σωµατοποιείται όταν
πηγαίν εις στην  εκκλησία, φυσικά, ν α
προσκυν ήσεις τον  αποθαν όν τα, και
πν ευµατοποιείται όταν  φεύγεις από την
εκκλησία, µε τις εικόν ες και τα συν αι-
σθήµατα ν α έχ ουν  αποτυπωθεί εν τός
σου, για ν α τα αν ακαλέσεις αργότερα:
είτε ν α τα διηγηθείς, είτε ν α γράψεις γι
́αυτά, είτε ν α τα επαν αστοχ αστείς, είτε
ν α τα ον ειρευτείς αργότερα στον  ύπν ο
σου και ν α εξάγεις τα προσωπικά
διδάγµατα σου.

Ο Ταξίαρχ ος έµειν ε στην  ιστορία όχ ι
µόν ο γιατί επισκέφθηκε την  Κύπρο την
εποχ ή του ‘Αττίλα, όν τας ∆οιηκητής της
Α’ Μοίρας Καταδροµών . Αυτή ήταν  η
δουλειά του. Ούτε γιατί επιχ είρησε µε
θάρρος και αν δρεία. Αυτή ήταν  η δου-
λειά του. Ούτε γιατί υπήρξε απόπειρα
δολοφον ίας του από πυρά µάλλον  του
ΟΗΕ, παρά των  Τούρκων . Η αν οχ ή
στον  κίν δυν ο ήταν  κοµµάτι της δου-
λειάς του.

Ο Ταξίαρχ ος έµειν ε αθάν ατος γιατί
αν αµεταξύ όλων  των  παραπάν ω,
εξεπέδειξε την  αν άλογη βούληση ν α
‘σπάσει’ τους διεθν είς στρατιωτικούς
καν όν ες, ν α µην  υπακούσει σε
σκιώδεις και παραπλαν ητικές εξωγεν είς 

εν τολές του ΟΗΕ, ν α κρατήσει τα
‘δορύκτητα’ εδάφη του και δη το Αερο-
δρόµιο της Λευκωσίας, και ν α µην
αποχ ωρήσει σαν  πειθήν ιος και άβουλος
γραφειοκράτης, σαν  µεταπολιτευτικός
λακές και y esman, µε αποτέλεσµα η
γν ωστή σε όλους µας σηµεριν ή Κυπρ-
ιακή ∆ηµοκρατία ν α οφείλεται, εδαφικά
µιλών τας, σε αυτόν  και µόν ο αυτόν .
Στην  ελεύθερη και πατριωτική, αρραγή
και αδαµάν τιν η βούληση του.

Οι πράξεις του αυτές, σωρευτικά,
οδήγησαν  στην  χ θεσιν ή τιµώµεν η
κηδεία του ως εθν ικού ήρωα, και στην
επικείµεν η αθαν ασία του. Είν αι αυτοί
ακριβώς οι λόγοι που εµείς οι κοιν οί
θν ητοί, θα θαβόµαστε πάν τοτε µε
άχ αρους και θλιβερούς τρόπους, εν ώ οι
ήρωες πάν τοτε µε χ αρµόσυν ους και
εορταστικούς.

Η απελευθέρωση του από τα έµβια
και πεπερασµέν α αυτά σαρκικά δεσµά,
και το πέρασµα του στην  αθαν ασία,
είθε ν α µας κιν ητοποιήσουν  ν α ερευ-
ν ήσουµε λίγο την  δράση του στην
Κύπρο, ν α µας εµπν εύσουν , και ν α
µας βοηθήσουν  ν α µον τελοποιήσουµε
το ηθικό του, ειδικά σε αυτούς τους
πολιτικά κακόπ ιστους και διεθν είς
µακιαβελικούς καιρούς που διαν ύουµε,
και ν α καταν οήσουµε πως η Ελλάδα θα
διασωθεί πρωτίστως από τους Έλλην ες,
παρά µον άχ α επιβάλλον τας στους
συµµάχ ους µας ν α ακολουθήσουν  την
βούληση µας, σε δεύτερο χ ρόν ο.

Η κηδεία του ήρωα Γ. ΠαπαµελετίουΗ κηδεία του ήρωα Γ. Παπαµελετίου

∆∆∆∆ΗΗΗΗΜΜΜΜΟΟΟΟΣΣΣΣ    ΧΧΧΧΑΑΑΑΪΪΪΪ∆∆∆∆ΑΑΑΑΡΡΡΡΙΙΙΙΟΟΟΟΥΥΥΥ::::

ΠΠααρράάσστταασσηη
ΛΛόόγγοουυ  

κκααιι  ΜΜοουυσσιικκήήςς  
γγιιαα  ττοο  ΠΠάάθθοοςς

Η ∆ιεύθυνση Νεολαίας, Αθλητικών και
Πολιτιστικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Χαϊδα-
ρίου σας προσκαλεί σε µια Παράσταση λόγου
και µουσικής για το Πάθος,

την Πέµπτη 29 Μαρτίου 2018 στις 20:00
στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του ∆ηµαρχείου
Χαϊδαρίου.

Η είσοδος στην παράσταση είναι ελεύθερη
και έχει διάρκεια 1 ώρα και 30 λεπτά.

Στην σκηνοθεσία και την ερµηνεία της παρά-
στασης είναι ο ∆ηµήτρης Βερύκιος, στο τρα-
γούδι η Ντοµένικα Ρέγκου, στην κιθάρα η
Αρετή Κόκκινου και στο βιολοντσέλο ο Βαγ-
γέλης Μπάκαλος.
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Η
αρπαγή της Καρυάτιδας της Ελευσίν ας από τον
Βρεταν ό Έν τουαρν τ Κλαρκ, που κατηγορούσε
τον  Έλγιν  για λεηλασία του Παρθεν ών α.

Στην  αρχ ική φωτογραφία από την  Ελευσίν α του
1910, εικον ίζον ται παιδιά στα αρχ αία ερείπια. Στον
ίδιο ακριβώς χ ώρο εκατό χ ρόν ια πριν  έν ας Βρεταν ός
«αρχ αιολάτρης», ο Edward D. Clarke, σκάρωσε µια
µεγάλη πλεκτάν η για ν α αρπάξει την  Καρυάτιδα της
περιοχ ής.

Το 1676 χ ωρικοί εν τόπισαν  στην  Ελευσίν α έν α
µαρµάριν ο άγαλµα. Είχ ε τη µορφή µιας λυγερόκορµης
γυν αίκας και το κεφάλι της κοσµούσε µία κίστη, έν α
κυλιν δρικό κουτί µε γιρλάν τες και στάχ υα για στολίδια.
Οι χ ωρικοί δεν  το πείραξαν , πεπεισµέν οι ότι µία
αν ώτερη δύν αµη είχ ε φέρει το άγαλµα εκεί.

Με τα χ ρόν ια, η Καρυάτιδα συν δέθηκε µε τις λαϊκές
δοξασίες και έγιν ε η προστάτιδα των  καλλιεργειών
τους.

Σχ εδόν  δύο αιών ες αργότερα, τον  χ ειµών α του
1801, έν ας Βρεταν ός ακαδηµαϊκός αν τίκρισε το άγαλµα
στα βοσκοτόπια της Ελευσίν ας. Το όν οµά του ήταν
Έν τουαρν τ Κλαρκ και σαν  τον  συµπατριώτη του,
Λόρδο Έλγιν , αν τιλήφθηκε αµέσως την  τεράστια αξία
του.

Στο παρελθόν  είχ ε κατηγορήσει τον  Έλγιν  για την
καταστροφή του Παρθεν ών α, αλλά όταν  ήρθε αν τιµέ-
τωπος µε τον  δικό του αρχ αίο θησαυρό, άλλαξε γν ώµη.

Η Καρυάτιδα της
Ελευσίνας,
σχέδιο του John 
Flaxman, 1803

Το φιρµάν ι του πασά και
η «ευλογία» του παπά 

Ο Βρεταν ός δεν  έδωσε
σηµασία στις εκκλήσεις
των  ν τόπιων  που του
ζητούσαν  ν α µην  πάρει

την  Καρυάτιδα, γιατί πίστευαν  ότι µόλις έχ αν αν  την
«προστάτιδά» τους, θα καταστρέφον ταν  οι καλλιέργει-
ές τους. Συν εν ν οήθηκε µε τον  Τούρκο Πασά και µε
έν α αδρό φιλοδώρηµα, εξασφάλισε την  πολυπόθητη
άδεια για τη µεταφορά του γλυπτού. Όταν  ο Κλαρκ επέ-
στρεψε στην  Ελευσίν α, προσέλαβε διάφορους χ ωρι-
κούς για ν α τον  βοηθήσουν  ν α µεταφέρει το άγαλµα.
Για ν α τους πείσει, επέδειξε το φιρµάν ι που είχ ε παρ-
αλάβει από τους Τούρκους. Ο λαϊκός µύθος λέει ότι την
ώρα που οι ν τόπιοι συζητούσαν , έν α βόδι πλησίασε
το άγαλµα, το χ τύπησε µε τα κέρατά του και έφυγε
τρέχ ον τας προς την  αν τίθετη κατεύθυν ση.

Η περίεργη συµπεριφορά του παν ικόβαλε τους ν τό-
πιους. Εξέλαβαν  την  κίν ηση ως προειδοποίηση από
το Θεό ν α µην  πειράξουν  το άγαλµα, γιατί θα ζηµιων ό-
ταν  η σοδειά. Ο Κλαρκ όµως, δεν  θα άφην ε τις ν τόπιες
δοξασίες ν α τον  σταµατήσουν . Το επόµεν ο πρωί εµφ-
αν ίστηκε στην  περιοχ ή µαζί µε έν αν  παπά στο πλε-
υρό του. Ο ιερέας της Ελευσίν ας πήρε στα χ έρια του
έν α κασµά και έδωσε το πρώτο χ τύπηµα στη βάση του
αγάλµατος. Ήταν  το σήµα που χρειάζον ταν  οι ν τόπιοι
για ν α πειστούν  ότι ο Θεός ήταν  µαζί τους και επέτρε-
πε την  µεταφορά του αγάλµατοςI

Αρπαγή µε «λαϊκή συµµετοχ ή» 
Αµέσως συγκεν τρώθηκαν  περίπου 100 εργάτες που

χ ωρίστηκαν  σε δύο οµάδες. 
Έδεσαν  το άγαλµα µε σχ οιν ιά και η µία οµάδα τρα-

βούσε απ’ τη µεριά, εν ώ η δεύτερη οµάδα απ’ την
αν τίθετη για ν α το ξεκολλήσουν  απ’ το χ ώµα. Ορισµέ-
ν οι είχ αν  τοποθετήσει λοστούς στη βάση και πίεζαν
µε όλη τους τη δύν αµη. Τα παιδιά καθάριζαν  το δρόµο
από πέτρες για ν α γίν ει πιο οµαλά η µετακίν ηση. Μέχ ρι
το τέλος της ηµέρας, είχ αν  µεταφέρει το άγαλµα στο
λιµάν ι και από εκεί έφυγε για Αγγλία στις 23 Νοεµβρίου.

Από την  Ελευσίν α στο βυθό της θάλασσας και µετά
στο Κέιµπριτζ 

Το πλοίο βούλιαξε λίγο πριν  φτάσει στον  προορισµό
του και η Καρυάτιδα έµειν ε στο βυθό της θάλασσας για
δύο χ ρόν ια. Κατάφεραν  ν α την  αν ασύρουν  την  1η
Ιουλίου του 1803 και την  τοποθέτησαν  στη βιβλιοθήκη
του Κέιµπριτζ. Για την  προσφορά του, ο Κλαρκ κέρδι-
σε τον  τίτλο του «Doctor of  Laws» και το όν οµά του
χ αράχ τηκε στη βάση του αγάλµατος. Πέθαν ε το 1822
και δεν  είδε ποτέ τη δεύτερη Καρυάτιδα της Ελευσίν ας,
που αν ασκάφηκε το 1892 και εκτίθεται στο Μουσείο
της Ελευσίν ας σε άριστη κατάσταση.

Αριστερα η
Καρυάτιδα που
άρπαξε ο Έντουα-
ρντ Κλαρκ την
τοποθέτησαν στη
βιβλιοθήκη του
Κέιµπριτζ.

∆εξιά η άλλη
Καρυάτιδα που
διασώθηκε και
εκτίθεται στην Ελευ-
σίνα.

Πηγές: Eλένη Στούµπου-Κατσαµούρη, Η άλλη Καρυάτιδα,
εφ.»Μακεδονία», Κυριακή 29.05.2011

Το κείµενο βασίζεται στην έρευνα για την αρχαιολογική ταινία
µικρού µήκους «Το παράξενο πεπρωµένο της αρπαγείσας
κόρης», σενάριο-σκηνοθεσία: Ελένη Στούµπου-Κατσαµούρη,
βραβείο µικρού µήκους στο Φεστιβάλ Αρχαιολογικών Ταινιών
της Αµιένης (Γαλλία) το 2011

ΗΗ  ααρρππααγγήή  ττηηςς  ΚΚααρρυυάάττιιδδααςς  ττηηςς  ΕΕλλεευυσσίίννααςς
ααππόό  ττοονν  ΒΒρρεεττααννόό  ΈΈννττοουυααρρννττ  ΚΚλλααρρκκ
Από την Ελευσίνα στο βυθό της θάλασσας και µετά στο Κέιµπριτζ 

Χαϊδάρι: Επιτέθηκε φραστικά στους Αστυνοµικούς για έλεγχο 
σε τσιγγάνους, µέχρι που κατάλαβε ότι την έκλεψαν

Α
στυν οµικοί του ΑΤ Χαϊδαρίου, σταµάτησαν  (14/03) για έλεγχ ο φορτηγάκι
έµφορτο µε οπωροκηπευτικά και επιβαίν ον τες δύο τσιγγάν ους. Οι τσιγγά-
ν οι, µε τη µέθοδο της απασχ όλησης προέβαιν αν  σε διαρρήξεις. Οι δύο

Ροµά -αν ιψιός και θεία- από τα Άν ω Λιόσια, εν τοπίσθηκαν  στην  οδό Αν θέων ,
στην  περιοχ ή του Προφήτη Ηλία Χαϊδαρίου, από Αστυν οµικούς του ΑΤ Χαϊδαρίου
και σταµάτησαν  για έλεγχ ο, εν ώ ηλικιωµέν η είχ ε βγει από το σπίτι της και ψών ι-
ζε τη µαν αβική της.

Στον  έλεγχ ο των  Αστυν οµικών  στους πλαν όδιους τσιγγάν ους, η ηλικιωµέν η
επιτέθηκε φραστικά στους Αστυν οµικούς επικρίν ον τας τους, γιατί «δεν  αφήν ουν
τους συν αν θρώπους µας ν α βγάλουν  τίµια το µεροκάµατο». Ο έλεγχ ος
συν εχ ίστηκε στους τσιγγάν ους, µε την  ηλικιωµέν η, αφού ολοκλήρωσε την  αγορά
της επέστρεψε στο σπίτι της.

Ωστόσο η ηλικιωµέν η λιγο αργότερα, βγήκε έν τροµη, φων άζον τας στους
Αστυν οµικούς πως διέρρηξαν  το σπίτι της. Όπως διακριβώθηκε  ο άγν ωστος δρά-
στης είχ ε εισβάλλει από το παράθυρο του σπιτιού στα λεπτά που απουσίασε εν ω
ψών ιζε και της αφαίρεσε τα κοσµήµατά της και χ ρηµατικό ποσό περίπου #€250.

Όπως προέκυψε κατά την  Αστυν οµική έρευν α, δράστης ήταν  ο σύζυγος της
τσιγγάν ας, που επέβαιν ε στο φορτηγάκι µε τα οπωροκηπευτικά.

Οι τσιγγάν οι εφάρµοζαν  σχ έδιο δράσης, εν ώ οι δύο πωλούσαν  τα οπωροκ-
ηπευτικά, ο τρίτος έµπαιν ε στα σπίτια και ααφαιρούσε τιµαλφή και χ ρήµατα.

Οι συλληφθέν τες προσήχ θησαν  στο Αστυν οµικό Τµήµα Χαϊδαρίου. Σε βάρος
των  δυο τσιγγάν ων  σχ ηµατίστηκε ποιν ική δικογραφία και οδηγήθηκαν  στον
Εισαγγελέα µε την  κατηγορία της συν έργειας σε κλοπές, εν ώ ο τρίτος δράστης, ο
οποίος διέφυγε µε τα κλοπιµαία, αν αζητείται.



10-θριάσιο Πέµπτη 22 Μαρτίου 2018 

ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς::
ππωωλλοούύννττααιι  77,,55

σσττρρέέµµµµαατταα  
θθέέσσηη  ΚΚααττσσοουυλλιιέέρρηη

κκοοννττάά  σσττοο  ΡΡοουυππάάκκιι
Πωλούνται 7,5 στρέµµατα
θέση Κατσουλιερη κοντά

στο Ρουπάκι
Τηλέφωνο επικοινωνίας:

6948560208

ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς::
ΠΠωωλλοούύννττααιι  2244
σσττρρέέµµµµαατταα  σσττηη
θθέέσσηη  ΡΡυυκκιιάά

Αχαρακτήριστη ζώνη
περίπου 24 στρέµµατα θέση 

Ρυκιά Ασπρόπυργος
Τηλέφωνο επικοινωνίας:

6948560208

Ενοικιάζεται ισόγειος  επαγγελµατικός χώρος  (160τµ) 
στο κέντρο του Ασπροπύργου (Κολοκοτρώνη & 

Υψηλάντου). ∆ιαµορφωµένος χώρος µε αυτόνοµη 
θέρµανση, µεγάλο περιβάλλοντα χώρο. Τηλ. 6973823418
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ΑΜΑΛΙΑ Κ. ΛΙΑΣΚΟΥ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Απόφοιτος Πανεπιστηµίου Αθηνών 

Αναγνωρισµένη άδεια ασκήσεως 
επαγγέλµατος στη Γερµανία

∆ΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΟΝΤΟΥΛΗ & ∆ΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΟΝΤΟΥΛΗ & 
ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 16 - ΕΛΕΥΣΙΝΑΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 16 - ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Τηλέφωνο: 210 5547957 κινητό: 6974470394
email: amalia.liaskou@yahoo.gr

ΑΑΝΝΑΑΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΣΣΗΗ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟΥΥ  XXAAΪΪ∆∆ΑΑΡΡΙΙΟΟΥΥ  
ΟΟ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟΣΣ  ΧΧΑΑΙΙ∆∆ΑΑΡΡΙΙΟΟΥΥ  ΣΣΥΥΜΜΦΦΩΩΝΝΑΑ  ΜΜΕΕ  ΤΤΟΟ  ΦΦΕΕΚΚ  ΒΒ΄́  447744//1144--0022--22001188

ΠΠΡΡΟΟΚΚΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ  ΝΝΑΑ  ∆∆ΕΕΧΧΤΤΕΕΙΙ  ΑΑΙΙΤΤΗΗΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΗΗΝΝ  ΕΕΠΠΑΑΝΝΑΑΣΣΥΥΝΝ∆∆ΕΕΣΣΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ
ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΡΡΕΕΥΥΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ    ΣΣΕΕ  ΕΕΥΥΠΠΑΑΘΘΕΕΙΙΣΣ  ΣΣΥΥΜΜΠΠΟΟΛΛΙΙΤΤΕΕΣΣ  ΜΜΑΑΣΣ

ΤΤΩΩΝΝ  ΟΟΠΠΟΟΙΙΩΩΝΝ  ΗΗ  ΠΠΑΑΡΡΟΟΧΧΗΗ  ΡΡΕΕΥΥΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ  ΕΕΙΙΧΧΕΕ
ΑΑΠΠΕΕΝΝΕΕΡΡΓΓΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΘΘΕΕΙΙ    ΕΕΩΩΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΤΤΙΙΣΣ  1144//0022//22001188  

ΛΛΟΟΓΓΩΩ  ΛΛΗΗΞΞΙΙΠΠΡΡΟΟΘΘΕΕΣΣΜΜΩΩΝΝ  ΧΧΡΡΕΕΩΩΝΝ,,  ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΕΕΣΣ  ΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΥΥΠΠΗΗΡΡΕΕΣΣΙΙΑΑ  
ττηηλλ..::  221133--22004477226666,,  221133--22004477226677

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 3

Τα προτεινόµενα προγράµµατα κατάρτισης είναι τα εξής:
- Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα Επιπέδου Ι: Word, Excel & Internet
- Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα Επιπέδου ΙΙ: Word, Excel, Internet &

Powerpoint
- Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα Επιπέδου ΙΙΙ: Word, Excel, Internet, Powerpoint

& Access
• Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων Πληροφορικής (σε ένα από τα

τρία επίπεδα) που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράµµατος κατάρτισης.

Οι γενικοί όροι του προγράµµατος είναι οι εξής:
1. Η παρακολούθηση των προγραµµάτων κατάρτισης όπως και η συµµετοχή

στις εξετάσεις πιστοποίησης θεωρείται υποχρεωτική από όλους τους ωφελούµενο-
υς που έχουν δηλώσει ότι θέλουν να παρακολουθήσουν (βλ. παραπεµπτικό από
ΟΑΕ∆)

2. Οι ωφελούµενοι έχουν δικαίωµα απουσιών µέχρι και 10% του συνολικού
αριθµού ωρών του προγράµµατος (ή µέχρι και 20% σε περίπτωση ΑΜΕΑ ή κατα-
ρτιζόµενων που έχουν αποδεδειγµένη νοσηλεία σε ∆ηµόσιο Νοσοκοµείο, εγκυµο-
νούσες ή γυναίκες σε λοχεία)

3. Η υλοποίηση των προγραµµάτων θα γίνεται 1 ή 2 φορές την εβδοµάδα (η
µια εκ των οποίων Παρασκευή). Η ηµερήσια διάρκεια κάθε µαθήµατος θα είναι 8
διδακτικές ώρες.

4. Το γεγονός ότι ο ωφελούµενος θα δουλεύει 4 ή 3 ηµέρες την εβδοµάδα και 1 ή 2 ηµέρες θα παρακολουθεί το σεµινάριο, δεν επηρεάζει το ύψος των µηνιαίων του απο-
δοχών, οι µηνιαίες αποδοχές παραµένουν σταθερές.

5. Σε περίπτωση που ο ωφελούµενος δεν επιτύχει στις εξετάσεις, δεν µειώνεται το σύνολο των αποδοχών του από το πρόγραµµα και δεν επηρεάζει σε κανένα επίπεδο την
σύµβασή του µε τον ∆ήµο.

Για  παροχή πληροφοριών σχετικά µε τη δράση Κατάρτισης του Προγράµµατος, τα Εκπαιδευτικά Προγράµµατα και την Πιστοποίηση καθώς και για τη διαδικασία και τα απα-
ραίτητα δικαιολογητικά για τη δήλωση συµµετοχής στο Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθυνθούν στο Γραφείο Πληροφόρησης και Προώθησης της
Απασχόλησης του ∆ήµου Ασπροπύργου, Σαλαµίνος 20, καθηµερινά από τις 9:00 έως τις 15:30, στο τηλ: 2132006489 και στο e- mail: info@apasxolisiasp.gr .

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
∆/ΝΣΗ  ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ &
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τµήµα Πολεοδοµικών  Εφ αρ-
µογών
Ταχ. ∆/ν ση : Λ. ∆ηµοκρατίας 18
Ταχ. Κωδ. :  19 300
Πληρ. :   Σκουρτιάς Γεώργιος
Τηλέφ ων ο : 213 200 6423
Email :  skourtias.g@aspropyr-
gos.gr

Ασπρόπυργος  20/03/ 2018
Αριθµός Πρωτ. 7334

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: Aπαλλοτρίωση ιδιοκ-
τησιών  για τη διαπλάτυν ση και
βελτίωση των  οδών  Γκορυ-
τσάς και Φυλής σε εκτός
σχεδίου περιοχές.

Η ∆ιεύθυνση Πολεοδοµίας και

Τεχνικών Υπηρεσιών προτείνει
την απαλλοτρίωση τµηµάτων των
όµορων ακινήτων για την διαπ-
λάτυνση και βελτίωση τµηµάτων
των οδών Φυλής και Γκορυτσάς,
αναλυτικότερα:   

1. Οδός Φυλής, στο εκτός
σχεδίου τµήµα της από το εγκε-
κριµένο σχέδιο Ασπροπύργου
µέχρι την Λεωφ. Ειρήνης (πρώην
Λεωφ. ΝΑΤΟ), µήκους 540 µ.(µε
συνολική απαλλοτριούµενη έκτα-
ση 2924,34 τ.µ.)

2. Οδός Γκορυτσάς, στο εκτός
σχεδίου τµήµα της από το εγκε-
κριµένο σχέδιο Ασπροπύργου
µέχρι την Λεωφ. Ειρήνης (πρώην
Λεωφ. ΝΑΤΟ), µήκους 1049
µ.(µε συνολική απαλλοτριούµενη
έκταση 2772,43 τ.µ.)

Καλούν ται οι ιδιοκτήτες ν α
προβούν  σε υπόδειξη των  ακι-
ν ήτων  για την  απαλλοτρίωση.

Ο ∆/ν της 
Πολεοδοµίας & Τ.Υ.
Παν αγιώτης Καραγιαν ν ίδης
Πολιτικός Μηχαν ικός
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ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΑΡΤΥΡΑ ΣΕ ΤΡΟΧΑΙΟ
Την Κυριακή 4/3/18 στην Λεωφόρο Αθηνών- Κορίνθου πρός Ελευσίνα στο

σηµείο  'Πιλινίου hot spot' οδηγός χτύπησε πεζό στις 22:00  µ.µ.  
Όποιος είδε το περιστατικό και έχει πληροφορίες παρακαλείται 

να επικοινωνησει µε την Τροχαία Περιστερίου ή µε το 6973517965 .

ΓΑΜΟΣ 

Ο ΧΑΤΣΗΓΙΑΝΝΙ∆ΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΤΟΥ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΤΑΤΙΑΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ

ΟΛΕΪΝΙΚΟΒΑ
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ

ΤΣΙΜΚΕΝΤ
ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 
ΚΑΙ Η ΑΣΛΑΝΙ∆ΟΥ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ

ΛΙΟΥΜΠΟΒ ΤΟ
ΓΕΝΟΣ 

ΧΙΟΥΜΠΕΒ 
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ

ΝΤΖΑΜΠΟΥΛ
ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ 
ΚΑΤΟΙΚΟΣ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 
ΘΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ 
ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ 
(ΕΝΤΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΣ

∆ΕΚΑ) ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

ΠΠΩΩΛΛΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ  ΚΚΑΑΥΥΣΣΟΟΞΞΥΥΛΛΑΑ  ΣΣΕΕ  ΠΠΟΟΛΛΥΥ
ΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΤΤΙΙΜΜΕΕΣΣ  ΑΑΠΠΟΟ  112200  ΕΕΥΥΡΡΩΩ  ΟΟ  ΤΤΟΟΝΝΟΟΣΣ

ΚΚΑΑΙΙ  ΜΜΕΕ  ΠΠΑΑΡΡΑΑ∆∆ΟΟΣΣΗΗ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΧΧΩΩΡΡΟΟ  ΣΣΑΑΣΣ  
ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα    66998822115555668844

48
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ΠΕ∆Α: ∆ιοργανώνει ηµερίδα για την προστασία των προσωπικών δεδοµένων
Η µερίδα µε θέµα «ο νέος κανονισµό προστασίας των προσωπικών δεδοµένων (GDPR) » διοργανώνει η ΠΕ∆Α. Η ηµερίδα είναι προγρ-

αµµατισµένη για σήµερα  Πέµπτη, 22 Μαρτίου στα γραφεία της, οδός Κότσικα 4, Αθήνα θα αρχίσει στις 12:00 µ.µ.

ΚΕ∆Ε: Οριστική και µόνιµη λύση για εργαζοµένους του «Βοήθεια στο Σπίτι»

Σ
την αναγκαιότητα εξεύρεσης µιας µόνιµης και κοινά αποδεκτής λύσης στο πρόβληµα των εργαζοµένων του Προγράµµατος Βοήθ-
εια στο Σπίτι, αναφέρθηκε ο Πρόεδρος Γ. Πατούλης.Με αφορµή τη χθεσινή στάσης εργασίας, καθώς και την 24ωρη πανελλαδική
απεργία των εργαζοµένων στο «Βοήθεια στο Σπίτι» στις 29 Μαρτίου, ο Πρόεδρος της ΚΕ∆Ε υπογραµµίζει ότι:

«Είναι απολύτως απαραίτητη η διασφάλιση της απρόσκοπτης συνέχισης του προγράµµατος «Βοήθεια στο σπίτι», µε ταυτόχρονη δια-
σφάλιση της απασχόλησης του υφισταµένου προσωπικού. Είναι ανάγκη να αναζητηθεί µια µόνιµη, κοινά αποδεκτή λύση για τους εργαζό-
µενους. ∆εν θα κουραστώ να επαναλαµβάνω ότι οι συγκεκριµένοι εργαζόµενοι µε την αφοσίωση και τις άοκνες προσπάθειες τους
στηρίζουν και επικοινωνούν τα οφέλη ενός προγράµµατος που είναι χρήσιµο για την κοινωνία και τους συνανθρώπους µας που δεν έχουν
τη δυνατότητα εύκολης πρόσβασης στις δοµές υγείας. Οφείλουµε να προστατεύσουµε τόσο το Πρόγραµµα, όσο και τους εργαζόµενους
σε αυτό».

Να σηµειωθεί ότι την Πέµπτη 29 Μαρτίου οι Σύλλογοι και τα Σωµατεία των εργαζοµένων στο «Βοήθεια στο Σπίτι», κατά τη διάρκεια
της πανελλαδικής απεργίας που πραγµατοποιούν, θα προχωρήσουν και σε συγκέντρωση διαµαρτυρίας στις 10 το πρωί στην πλατεία Κλα-
υθµώνος.Προηγήθηκε χθες  Τετάρτη 21 Μαρτίου θα προηγηθεί στάση εργασίας από τις 11 π.µ. έως το πέρας του ωραρίου.

Μεταξύ άλλων ζητούν την οριστική και µόνιµη λύση που θα διασφαλίζει ως θεσµό το «Βοήθεια στο Σπίτι και θα κατοχυρώνει το υπάρχον
προσωπικό.»

Εφορία: Έρχονται κατασχέσεις σε φορολογούµενους µε χρέη

Στο ξεκίνηµα της νέας χρονιάς οι φορολο-
γούµενοι άφησαν απλήρωτες οφειλές της
τάξεως των 700 εκατ. ευρώ, σύµφωνα µε τα

στοιχεία της ΑΑ∆Ε. Εξι στους δέκα οφειλέτες ληξι-
πρόθεσµων υποχρεώσεων προς το δηµόσιο έχουν
υποστεί αναγκαστικά µέτρα είσπραξης, µε τις
κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασµών να δίνουν
δυναµικό παρόν στο ξεκίνηµα του 2018, ενώ από
τον Μάιο εντάσσονται στο οπλοστάσιο της ΑΑ∆Ε και
οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασµοί ακινήτων στην εµπο-
ρική αξία.

Συνολικά 1.067.857 φορολογούµενοι βρέθηκαν
ήδη αντιµέτωποι µε αναγκαστικά µέτρα είσπραξης.
Φόροι 693 εκατ. ευρώ έµειναν απλήρωτοι τον Ιανο-
υάριο.

Στο ξεκίνηµα της νέας χρονιάς οι φορολογούµενοι
άφησαν απλήρωτες οφειλές της τάξεως των 700
εκατ. ευρώ, όπως δείχνουν τα νεότερα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων, ενώ οι φορολογούµενοι υπό αναγκαστικά
µέτρα είσπραξης έφτασαν τους 1.067.857.

Τα στοιχεία δείχνουν σπάσιµο του φράγµατος των 100 δισ. ευρώ για παλαιά και νέα ληξιπρόθεσµα χρέη και 4.107.315 φορολογούµε-
νους να έχουν άλλοι µικρότερες και άλλοι τεράστιες οφειλές προς το δηµόσιο.

Στο µέτωπο των ελέγχων, τον Ιανουάριο οι εφορίες διενήργησαν 2.100 µερικούς ελέγχους και 513 πλήρεις ελέγχους, το Κέντρο Ελέγχου
Μεγάλων Επιχειρήσεων 47 ελέγχους (µόνο 1 όµως στο µέτωπο πλήρους ελέγχου φρέσκων υποθέσεων) και το Κέντρο Ελέγχου Φορολο-
γουµένων Μεγάλου Πλούτου 14 ελέγχους.

Από τα στατιστικά στοιχεία τα οποία αφορούν στο πλήθος των οφειλετών και τη λήψη αναγκαστικών µέτρων είσπραξης, προκύπτει την
ίδια ώρα ότι ένας στους δύο φορολογούµενους είναι «ανοιχτός» σε οφειλές (4.107.315 φορολογούµενοι) και από αυτούς ο ελεγκτικός,
εισπρακτικός µηχανισµός της φορολογικής διοίκησης, έχει τη δυνατότητα να επιβάλλει αναγκαστικά µέτρα είσπραξης σε 1.757.439 φορ-
ολογούµενους.

Αναλυτικά, τον Ιανουάριο προστέθηκαν στα βιβλία ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων προς το δηµόσιο νέες οφειλές ύψους 766 εκατ. ευρώ
εκ των οποίων τα 693 εκατ. ευρώ είναι απλήρωτοι φόροι. Από τα φρέσκα ληξιπρόθεσµα εισπράχθηκαν µέσω ρυθµίσεων και κατασχέ-
σεων 93 εκατ. ευρώ και 350 εκατ. ευρώ από το στοκ των παλαιών ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων οι οποίες στο τέλος του 20167 είχαν
φτάσει τα 101,332 δισ. ευρώ.

Από αυτό το ποσό, παρ’ ότι είναι αµφίβολο αν πραγµατικά µπορούν να εισπραχθούν περισσότερα από 10-15 δισ. ευρώ, έχουν διαγρα-
φεί ως ανεπίδεκτα είσπραξης 13,742 δισ. ευρώ.

Οι οφειλέτες οι οποίοι έχουν ήδη βρεθεί αντιµέτωποι µε τέτοια µέτρα ανέρχονται σε 1.067.857 ή στο 60,76% των φορολογουµένων
για τους οποίους υπάρχει η σχετική δυνατότητα. Το τσουνάµι των κατασχέσεων τα τελευταία χρόνια προκύπτει από την εξέλιξη του
συγκεκριµένου δείκτη. Στο τέλος του 2015 το ποσοστό οφειλετών υπό αναγκαστικά µέτρα είσπραξης ήταν στο 44,76% των οφειλετών
στους οποίους δύναται να ληφθούν τέτοια µέτρα, αυξήθηκε σε 50,92% στο τέλος του 2016, σε 60,21% στο τέλος του 2017 και πλέον
βρίσκεται στο 60,76%.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
«Πλήρης δικαίωση για τη
∆ΥΝΑΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ και 
τον ∆ηµήτρη Μπουραΐµη»

‘’Από τις αρχές Νοεµβρίου 2016, δηλαδή
σχεδόν 1,5 χρόνο πριν, ο επικεφαλής της
∆ΥΝΑΜΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ∆ηµήτρης Μπο-
υραΐµης, επικαλούµενος το νόµο Ν.
4320/15 (άρθρο 5), σύµφωνα µε τον οποίο
«σε άτοµα και οικογένειες που διαβιούν σε
συνθήκες ακραίας φτώχειας, χορηγείται για
το έτος 2015 δωρεάν ποσότητα ηλεκτρικού
ρεύµατος για την κύρια κατοικία τους έως
1200 kwh ανά τετραµηνία», είχε ζητήσει από
τη διοίκηση Παππού να πράξει αυτό που
έκανε ο ίδιος, όντας δήµαρχος, τόσο στον
πρώην δήµο Φυλής, όσο και στο Καλλικρα-
τικό δήµο. Να βοηθήσει δηλαδή τους
πολίτες, οι οποίοι αποδεδειγµένα δε µπορ-
ούσαν να πληρώσουν, προκειµένου να µην
κοπεί το ρεύµα.

Χαρακτηριστικά είχε αναφέρει: «Στην περ-
ιοχή που ζούµε έχουµε εκατοντάδες κοµµέ-
να ρεύµατα και ανθρώπους που έχουν
ανάγκη από δωρεάν ρεύµα. 

Είναι υποχρέωση του δήµου να βοηθήσει.
Μπορείτε να το κάνετε νόµιµα. Υπάρχουν
νόµοι, όπως το έκανα και εγώ στο παρελθ-
όν. 

Σε ένα δήµο που λαµβάνει αντισταθµιστικά
για µια υπερτοπική χρήση, δε µπορεί κανείς
να βαφτίζει ως «ανάγκη» το δικαίωµα του
δηµότη να απολαµβάνει αγαθά, όπως το
ρεύµα και το νερό» είχε αναφέρει χαρακτηρ-
ιστικά.

Τότε, ο δήµαρχος και µέλη της διοίκησης
(αντιδήµαρχοι, κλπ.) είχαν κατηγορήσει τον
κ. Μπουραΐµη για «ψευτοπολιτική». Σήµερα,
η διοίκηση Παππού σπεύδει µε ανακοίνωσή
της να παρουσιάσει ως καινοτόµα κίνηση
του δήµου, τη µη διακοπή ηλεκτροδότησης
σε νοικοκυριά ακραίας φτώχειας. ∆ηλαδή να
υλοποιήσει την «ψευτοπολιτική» που υλο-
ποιούσε ως δήµαρχος ο ∆ηµήτρης Μπουρα-
ΐµης. Και το κάνει, τη στιγµή που αυτό απο-
τελεί υποχρέωση του δήµου, αφού πλέον
είναι επιταγή του κράτους προς άµεση υλο-
ποίηση.

Ευχόµαστε, έστω και τώρα, η διοίκηση
Παππού να αναλάβει τις ευθύνες της απέ-
ναντι σε αυτούς που πραγµατικά έχουν
ανάγκη και µετά από περίπου 4 χρόνια
διοίκησης να νιώσουν και εκείνοι, ενόψει
των ηµερών του Πάσχα, την Ανάσταση στις
οικογένειές τους.‘’

ΟΑΣΑ: Tροποποιήσεις στα δροµολόγια των ΜΜΜ 
λόγω των παρελάσεων της 25ης Μαρτίου

Λόγω των εκδηλώσεων εορτασµού της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου
2018, τις ηµέρες Σάββατο και Κυριακή 24 & 25 Μαρτίου 2018 κατά την διάρ-
κεια των µαθητικών παρελάσεων και της στρατιωτικής παρέλασης και µε στόχο
την ασφαλή κυκλοφορία των ΜΜΜ, ο ΟΑΣΑ θα προβεί σε προσωρινές τρο-
ποποιήσεις της διαδροµής λεωφορειακών γραµµών, γραµµών τρόλεϊ και τραµ
σε όλους τους ∆ήµους, ανάλογα µε τις υποδείξεις της Τροχαίας και έως πέρ-
ατος των εκδηλώσεων.
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
120ΤΜ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
Ενοικιάζεται επι της οδού Καραϊ-
σκάκη στον Ασπρόπυργο, 4άρι
(3 κρεββατοκαµαρες, κουζίνα,
σαλόνι) 120τµ. Ενοίκιο 300 ε-
υρώ. Τηλέφωνο επικοινωνίας
6977616480

Ενοικιάζεται
τριάρι διαµέρισµα στο κέντρο
του Ασπροπύργου, επί της 
Λεωφόρου ∆ηµοκρατίας
(Πλησίον ∆ηµαρχείου).
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6937168062

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
Ενοικιάζεται επαγγελµατικός

χώρος 105 τετραγωνικών
µέτρων στο κέντρο του Ασπρ-
οπύργου (Σαλαµίνος & Κολο-
κοτρώνη). ∆εν διατίθεται για
χώρο εστίασης (προτίµηση
φαρµακείο / γραφεία)

Τηλέφωνο επικοινωνίας
6974792931 κος Σταύρος

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  

- Ενοικιάζεται κατάστηµα 110
τ.µ. επί  της Λεωφόρου 
∆ηµοκρατί ας και  πωλεί ται  ο
επαγγελµατι κός εξοπλι σµός
του. Τηλέφωνο επι κοι νωνί ας
6945334415

- Ενοικιάζεται  σπί τι  100 τ.µ.
στο κέντρο του Ασπροπύργου,
οροφοδι αµέρι σµα µε 2 κρε-
βατοκάµαρες, κουζί να, 
σαλονοτραπεζαρί α και  µπά-
νι ο. Τηλέφωνο επι κοι νωνί ας
6945334415

Ενοικιάζεται διαµέρισµα 1ου
ορόφου 87 τ.µ. σε νεόδµητη
πολυκατοικία στη Μαγούλα
Αττικής, µε 2 υπνοδωµάτια ,
σαλόνι, τραπεζαρία, κουζίνα-
γραφείο, 1WC, κουφώµατα
αλουµινίου διπλά τζάµια, air
condition, ηλιακό θερµοσίφω-
να, νυχτερινό ηλεκτρικό
τιµολόγιο, αυτόνοµη 
θέρµανση,θέση parking στην
πιλοτή ,αποθήκη 20 τ.µ. στο
υπόγειο. Κοντά σε αστική
συγκοινωνία και προαστιακό
σιδηρόδροµο.
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6944204160

Ενοικιάζεται στην Μάνδρα

ισόγειος επαγγελµατικός
χώρος 67τµ  πλησίον 2ου 
∆ηµοτικού σχολείου.  ∆ιαθέτει
πατάρι, αποθήκη και θέση
στάθµευσης. Κατάλληλο για
γραφείο ή mini market.  Τιµή
συζητήσιµη. 6977982173

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
(ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΚΑΙ

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ) 
ΑΚΙΝΗΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ 160τµ.
∆ΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ
ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ 
( ΠΡΩΗΝ ΒΡΕΦΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ). ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6973823418.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
65 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ ΜΕ 2 WC,
AIRCONDITION,
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
6946288952

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Μονοκατοικία 60 τµ. στα Νεόκτι-
στα Ασπροπύργου στη θέση ∆ε-
µερτζή πίσω από το ∆ηµοτικό
σχολείο κάθετα στην Ηρώων
Πολυτεχνείου.
∆ιαθέτει κήπο 100 τ.µ. , µπάρµ-
πεκιου και υπέρ
οχη θέα στο Θριάσιο και τον
κόλπο του Σκαραµαγκά.Μόνο
για οικογένειες
τηλ. 6944636483

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 
επαγγελµατικοί χώροι - γραφεία
(ισόγειο και 2ος όροφος) στο
κέντρο του Ασπροπύργου, για
οποιαδήποτε χρήση. 
Τηλ. επικοινωνίας 
6974011586.   (21.2. 17)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 65
Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ ΜΕ 2 WC,
AIRCONDITION,
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
6946288952

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: ∆ιατίθεται (ενοικία-
ση ή πώληση) κεντρικό κατά-
στηµα (Οδός Παγκάλου) 300τµ
+ 100τµ βοηθητικός χώρος. τηλ.

επικοινωνίας:
6934689242.(22.7.17)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 90ΤΜ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2105571925 &
6949073467 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ διαµέρισµα
54 τ.µ., 1ου, 1 υ/δ, κατασκευή
'76, µπάνιο, κεντρική θέρµανση,
κλιµατισµός, ανακαινισµένο, α-
νακαίνιση '15, τιµή 250€,
συζητήσιµη
6949629435

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ µονοκατοικία
80 τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ

, κατασκευή '65, µπάνιο, α
νοικτό πάρκιν, κήπος 170 
τ.µ., ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ
ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 245τµ, τιµή 370€-
2111041100

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Πωλείται οικόπεδο 1400τµ στην
Αγία Σωτήρα µε 40 τµ κτίσµα στην
Αγία Σωτήρα ανταλάσσεται και µε
διαµέρισµα η µαγαζί. 
Επικοινωνία : 6984792490

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΓΚΟΡΥΤΣΑ,
υπό κατασκευή γκαρσονιέρα 35
τ.µ., στον ηµιώροφο, 1 υ/δ mas-
ter, κατασκευή '17, µπάνιο, προ-
κασκευασµενο, µεταφέρεται στο
χωρο σας, τιµή 6.500€, συζητή-
σιµη , 10:00-22:00--
6970343665

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος Το-
πος, µονοκατοικία 57 τ.µ., ισό-
γεια, 2 υ/δ, κατασκευή '85, µπά-
νιο, σε οικόπεδο 170 τ.µ., ενιαιο
σαλονι - κουζινα, τζάκι, πάρκιν,
αποθήκη, κήπος, ελεύθερη, α-
νακαινισµένη, ανακαίνιση '10, τι-
µή 30.000€, συζητήσιµη ,
210/5764121

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος το-
πος, µονοκατοικία 280 τ.µ., ισό-
γεια, 2 υ/δ (το 1 master), µπά-
νιο, καλή κατάσταση, τιµή

60.000€, συζητήσιµη.
6953058205

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα Ζωή, µο-
νοκατοικία 100 τ.µ., ισόγεια, πρ-
οσόψεως, 3 υ/δ (το 1 master),
κατασκευή '78, µπάνιο, wc, σε
οικόπεδο 400 τ.µ., θέα βουνό,
ανοικτό πάρκιν, αποθήκη, κή-
πος, ελεύθερη, άριστη κατάστα-
ση, ανακαίνιση '00, τιµή 35.000€
6986257643

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Πωλείται οικόπεδο εντός
σχεδίου στον περιφερειακό της
Αγίας Παρασκευής έκτα
σης 500 µέτρων . Τηλ.
6936678467  (6.12.16)
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Πωλoύνται 2 οικόπεδα στην πε-
ριοχή Ρουπακίου, 600 τ.µ. το
καθένα εντός σχεδίου. Τηλ. επι-
κοινωνίας 6977010051 (ώρες
10:00-13:00 )  (7.1.17)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νεόκτιστα,
µονοκατοικία 90 τ.µ., 3 υ/δ, κή-
πος 60 τ.µ., καρποφόρα δέντρα,
πωλείται λόγω ανάγκης, τιµή
20.000€τηλ: 2105126436

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρσονι-
έρα 58 τ.µ., 1ου - 2ου - 4ου, 1
υ/δ, κατασκευή '05, µπάνιο, ε-
πιπλωµένη, αυτόνοµη θέρµαν-
ση, κλιµατισµός, πόρτα ασφα-
λείας, τέντες, θέα θάλασσα,
µεσίτες δεκτοί, τιµή 57.000€,
συζητήσιµητηλ: 6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρσονι-
έρα 31 τ.µ., 1ου - 2ου, 1 υ/δ, κα-
τασκευή '05, µπάνιο, studio, τέν-
τες, δωµάτιο µε ενιαία κουζίνα,
κλιµατιστικό, τιµή 28.000€,
συζητήσιµη
τηλ:6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος, ηµιτε-
λής µεζονέτα 162 τ.µ., 2 επίπε-
δα, ισόγεια, γωνιακή, 4 υ/δ (το 1
master), 2 µπάνια, σε οικόπεδο
183 τ.µ., πάρκιν, αποθήκη 25
τ.µ., τιµή 309.000€, συζητήσιµη
Πωλείται οικόπεδο 
εντός σχεδίου πόλεως Ρου-
πακίου 400µ². Τιµή 35.000€

Είκοσι χιλιάδες µετρητά και
1.500€ τον µήνα. Πληροφορίες
στο 6977-646768.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κυρία Ελληνίδα αναλαµβάνει οι-
κιακές εργασίες(καθαριότητα -
σίδερο) µε 5 ευρώ την ώρα . Κα.
Σοφία 6997505700

ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΩΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ. ΤΗΛ.
6974394991

ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΣ ΕΤΩΝ 38
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ
ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙ∆Α
ΒΡΕΦΩΝ. 
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ ΣΕ
ΒΡΕΦΗ ΕΩΣ 3 ΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ -
ΜΑΓΟΥΛΑ ΚΑΙ ΓΥΡΩ
∆ΗΜΟΙ. ΠΡΩΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ. 
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΕΣ.
Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο
Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ :
6977403342

ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΕΙ
ΩΣ ΒΟΗΘΟΣ - ΓΗΡΟΚΟΜΟΣ
(ΟΧΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ)ΣΤΗΝ
ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ
ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ. ΤΗΛ
6986712390. Κα Βάσω.

Κυρία αναλαµβάνει τη φύλαξη
και φροντίδα παιδιών σε περ-
ιοχές της ∆υτικής Αττικής µε χρ-
όνια προϋπηρεσία. Τηλ.
6994948553. 

Ιδιωτικός σεκιούριτι µε εµπει-
ρία, αναλαµβάνει τη φύλαξη σε
γάµους, εστιάσεις, βαπτίσεις µε
εχεµύθεια και υπευθυνότητα. 
Επίσης αναλαµβάνει τη φύλαξη
χώρων και σπιτιών. Τηλ. επικοι-
νωνίας 6985872538 κος Πανα-
γιώτης. (1.10.16)
Κυρία Ελληνιδα αναλαµβανει
φυλαξη παιδιων στην περιοχη
της Μανδρας . 
Τηλεφωνο επικοινωνιας:
6908855698

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΑ &
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ. 
Γραφείο: Φυλής 8 Ά Ασπρόπυρ-
γος.Τηλέφωνο: 210-5573042.
Fax: 210-5576988

ΖΗΤΟΥΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
400,500 ή 600
τµ στα Γερµανικά Ασπροπύργου. Τηλ
επικοινωνίας: 6946971237
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στον Ασπρόπυργο
διαµέρισµα ή µονοκατοικία για
ενοικίαση. 
Κατα προτίµηση τριάρι. 
Τηλ: 6946971237

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ζητείται νέος µε εκπληρωµέ-
νες τις στρατιωτικές υποχρ-
εώσεις για κατάστηµα βιοµ-
ηχανικών ειδών στον Ασπρ-
όπυργο. Απαραίτητη η
γνώση χρήσης Η/ΥΠ. Βιογρ-
αφικό στο mail 
centromecanicca@yahoo.gr.
Τηλ. fax: 2105570474

ΖΖηηττεείίττααιι  αρτοποιός 
περιοχή Μάνδρα Αττικής.
Τηλ: 6945728662 
- Αναστάσιος

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ Η
ΜΙΚΡΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΓΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ /
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ / ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΤΗΛ: 6947882562

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΜΠΕΙΡΗ ΚΥΡΙΑ ΜΕ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΜΟΝΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ
ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙ∆Α
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΗΣ.
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΕΛΕΥΣΙΝΑ
τηλ. 6945930393

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟΥ

Πωλείται επιχείρηση φανοποιείου
(εν ενεργεία) λόγω συνταξιοδότησης. 

Περιοχή Ασπρόπυργος πλησίον
του super market Σκλαβενίτης. 

Επικοινωνία : 6946369359

ΠΩΛΕΙΤΑΙ (ΑΠΟ Ι∆ΙΩΤΗ)
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟΝ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ απο ιδιώτη µονοκατοικία στον
Ασπρόπυργο, οδός Ποσειδώνος 4, σε Α’ ζώνη

∆όµησης. Εµβαδόν 466 τ.µ., µε κτίσµατα
100τ.µ. κύρια κατοικία και 2 αποθήκες των 30

και 40τ.µ. αντίστοιχα. 
∆υνατότητα κατάτµησης οικοπέδου σε

300τ.µ. + 166τ.µ. αντίστοιχα. 
Τιµή διαπραγµατεύσιµη 6980733454
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ) Τηλ: 210-
5586632, 210-5586633 
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΙΑΤΡΕΙΑ) 210
5586773
Κέντρο Υγείας Ελευσίνας Χαριλάου Τρι-
κούπη 213 200 6900
Ι. Κ. Α. ( ∆ιοικητικές Υπηρεσίες )
Κελεού & Μιαούλη 210 55 14 736 
Ι. Κ. Α. ( Ιατρεία ) Κοντούλη 2
210 55 49 168

ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5581070
∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710
(∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
∆ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
∆ΕΗ 210 2469393 (∆. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥ∆ΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ 214
45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
210 24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
∆ΗΜ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 213 2140410
Αστυνοµικό Τµήµα 210 55 46 674
- 210 55 46 285
Τροχαία ∆ήµητρος & Εθν. Αντιστάσεως
210 55 46 579 - 210 55 46 930
Λιµεναρχείο 210 55 42 454
Οργανισµός Λιµένος Ελευσίνας
210 55 62 804 - 8
Αεροδρόµιο Ελευσίνας 210 55 05 000
Ειρηνοδικείο 210 55 46 055
Ο. Σ. Ε. 210 55 46 521
Τελωνείο 210 55 46 502
∆ασονοµείο 210 55 46 964
Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας ∆υτ. Αττικής
210 55 46 237 - 210 55 46 321
Επιθεώρηση Εργασίας 210 55 48 046
Ο. Α. Ε. ∆. 210 55 42 412
∆. Ε. Η. Ηρώων Πολυτεχνείου 108 2 1 0
55 46 227
∆. Ε. Η. ( Βλάβες ) 10507
Ε.Υ.∆.ΑΠ. ( Βλάβες ) 1022
Ο. Τ. Ε. Γ. Παύλου 210 55 42 299
- 210 55 46 399
ΕΛ. ΤΑ. Περσεφόνης 14 210 55 46 564
ΕΛ. ΤΑ. ( Κέντρο ∆ιανοµής ) Κυπραίου 146
210 55 62 769

Εφορία Αρχαιοτήτων 210 32 19 776
Αρχαιολογικό Μουσείο 210 55 46 019

∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210
55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 210 5559626

∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
2132042700-1
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213
2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210
2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210
2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180

∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100
ΙΚΑ 22960 21537 
ΚΕΠ 22960 83270

∆ΗΜΟΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ : 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 ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(∆ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253  ,  213 20
47 254 , 213 20 47 258   FAX : 210 58 11
621

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΙΚΗΣ 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 ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ &
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ : 213 20 47 256 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ : 213 20 47 204, 213 20
47 255, 213 20 47 344 
∆/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 ∆ΗΜΟΥ
ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47 364
, 213 20 47 367  
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ-ΒΡΑΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ : 213 20 47 264 , 213 20 47 251
, 213 20 47 249 , 213 20 47 250 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΡΕΙΣΜΑ) : 210
53 23 090
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21 574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ : 210
58 21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆ΑΣΟΥΣ : 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

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ

ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς
∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

ΖΖΗΗΤΤΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ  ΜΜΟΟΝΝΤΤΑΑ∆∆ΟΟΡΡΟΟΙΙ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: Από 25 έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΣΣΥΥΓΓΚΚΟΟΛΛΛΛΗΗΤΤΕΕΣΣ  TTIIGG  --  MMIIGG
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: Από 25 έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

    ΕΕΦΦΑΑΡΡΜΜΟΟΣΣΤΤΕΕΣΣ  
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: Από 25 έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΒΒΟΟΗΗΘΘΟΟΣΣ  ΜΜΗΗΧΧΑΑΝΝΟΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙΙΟΟΥΥ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: Από 25 έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΒΒΟΟΗΗΘΘΟΟΣΣ  ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΩΩΝΝ
ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΩΩΝΝ

Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: Από 25 έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΑΑΝΝΕΕΙΙ∆∆ΙΙΚΚΕΕΥΥΤΤΟΟΥΥΣΣ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΤΤΕΕΣΣ
ΜΜΕΕΤΤΑΑΛΛΛΛΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΚΚΕΕΥΥΩΩΝΝ

Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: Από 25 έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΤΤΟΟΡΡΝΝΑΑ∆∆ΟΟΡΡΟΟΥΥΣΣ

Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: Από 25 έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα::  ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  ∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ,,  
ΣΣααλλααµµίίννοοςς  2200,,  ΌΌππιισσθθεενν  ∆∆ηηµµααρρχχεείίοουυ..

ΤΤηηλλέέφφωωνναα  ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς::  22113322000066448899  &&  22110055557766770044
EEmmaaiill  γγιιαα  ααπποοσσττοολλήή  ΒΒιιοογγρρααφφιικκώώνν::  iinnffoo@@aappaassxxoolliissiiaasspp..ggrr
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Τέλος εποχ ής για την  ιστορική καπν οβιοµηχ αν ία Παπαστράτος που «κόβει» το (συµβα-
τικό) τσιγάρο και στρέφεται στην  παραγωγή στη χ ώρα µας 20 δισεκ. ράβδων  καπν ού
προς εξαγωγή ετησίως, εν ώ ταυτόχ ρον α προσλαµβάν ει 400 ν έους εργαζοµέν ους. «Η

επιθυµία των  αν θρώπων  για το τελευταίο τσιγάρο, έγιν ε δέσµευση για την  Παπαστράτος» επι-
σήµαν ε ν ωρίτερα ο διευθύν ων  σύµβουλος της εταιρείας Χρήστος Χαρπαν τίδης κατά τη διάρκεια
των  εγκαιν ίων  της ν έας µον άδας του εργοστασίου που θα παράγει τις θερµαιν όµεν ες µπάρες
καπν ού.

«Είν αι επέν δυση – σταθµός για την  ελλην ική οικον οµία. Θα έχ ουµε µαζί και την  κοιν ων ία και
τους 400 ν έους εργαζόµεν ους που έρχ ον ται ν α συµπληρώσουν  τους 800 εργαζόµεν ους. Τους
εκατον τάδες ν έους συν εργάτες των  πωλήσεων  και τους παραγωγούς καπν ού. 20 δισεκ. ράβδοι
καπν ού θα παράγον ται στην  Ελλάδα και θα ταξιδεύουν  σε όλο τον  κόσµο» τόν ισε χ αρακτηρι-
στικά ο κ. Χαρπαν τίδης.

«Τα µέτρα των  κυβερν ήσεων  για τον  περιορισµό του καπν ίσµατος πρέπει ν α συν οδευτούν
από καιν οτόµα προϊόν τα όπως αυτό που θα παράγει εφεξής ο Παπαστράτος» δήλωσε από πλε-
υράς του ο διευθύν ων  σύµβουλος της Phillip Morris International Αν δρέας Καλαν τζόπουλος.

«Το IQos περιέχ ει 90% λιγότερες χ ηµικές επιβλαβείς ουσίες σε σχ έση µε το τσιγάρο. ∆εν  προ-
σπαθούµε ν α υποκαταστήσουµε τις µεθόδους διακοπής του καπν ίσµατος, αλλά ν α
συµπληρώσουµε αυτά τα µέτρα θα συν εχ ίσουµε κάθε προσπάθεια µε επεν δύσεις του µεγαλύτε-
ρου µέρους των  πόρων  µας ώστε αυτοί που θέλουν  ν α καπν ίσουν  ν α χ ρησιµοποιούν  αυτά τα
προϊόν τα. 

Η επιλογή της Ελλάδας για ν α παράγει τις θερµαιν όµεν ες ράβδους για το IQos ήταν  δύσκολη
γιατί είχ ε αν ταγων ισµό από άλλες χ ώρες . Όµως η Ελλάδα και η Παπαστράτος έχ ουν  µέλλον  και
προοπτική» τόν ισε.

Τέλος, ζήτησε από τους Έλλην ες ν α κόψουν  το τσιγάρο, και ν α στραφούν  σε προϊόν τα που
δεν  επιβαρύν ουν  την  υγεία τους.

Ο Παπαστράτος «κόβει» το τσιγάρο
Όσα είδαµε στα εγκαίνια της νέας µονάδας του εργοστασίου που θα 
παράγει τις θερµαινόµενες µπάρες καπνού
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