
Χρήστος Παππούς: ∆εν µπορεί η Αυτοδιοίκηση να
είναι ο τελευταίος τροχός της αµάξης

ΤΤοο  ψψήήφφιισσµµαα  ττηηςς  ΚΚΕΕ∆∆ΕΕ  γγιιαα  ττηηνν  ααππόόσσυυρρσσηη  ττοουυ  ΝΝοοµµοοσσχχεεδδίίοουυ  ««ΚΚλλεειισσθθέέννηηςς
11»»  ααπποοδδέέχχθθηηκκεε  κκααττάά  ππλλεειιοοψψηηφφίίαα  ττοο  ∆∆ηηµµοοττιικκόό  ΣΣυυµµββοούύλλιιοο  ΦΦυυλλήήςς

Η ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ 

ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ 1821 ΑΠΟ ΤΟΥΣ
ΧΩΡΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, 

ΥΠΟ ΤΟΝ ΚΑΠΕΤΑΝ ΜΕΛΕΤΗ 

ΝΝ..  ΜΜΕΕΛΛΕΕΤΤΙΙΟΟΥΥ::  ΕΕίίµµαασσττεε  εεδδώώ,,  γγιιαα  νναα
ααννααδδεείίξξοουυµµεε,,  εεππιιττέέλλοουυςς,,  όόλλεεςς  ττιιςς  

ηηρρωωιικκέέςς,,  ττιιςς  όόµµοορρφφεεςς  δδυυννάάµµεειιςς  
ττοουυ  ττόόπποουυ  µµααςς,,  ττηηςς  ΑΑττττιικκήήςς,,

πποουυ  ππρρααγγµµάάττωωσσαανν  ττοονν  ππρροοααιιώώννιιοο
ππόόθθοο  ττηηςς  ΛΛεευυττεερριιάάςς!!  

Ο δήµαρχος Ασπροπύργου ζήτησε να 
περιληφθεί η σηµαντική αυτή πτυχή του αγώνα,

στην Ιστορία που διδάσκονται οι Νέοι στα Σχολεία. 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

Κ 2239

Συνεχίζεται η
υποβολή 

αιτήσεων στο ∆ήµο
Φυλής για την 
επανασύνδεση 
του ηλεκτρικού

ρεύµατος

ΣΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ∆.Σ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 
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2-θριάσιο Tετάρτη 9 Μαΐου 2018   

Ασπρόπυργος
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΓΑΒΑΘΑ ΑΡΓΥΡΩ
ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΟΕ Αχαρν ών  7,

2105576029

Ελευσίνα 

Λουκοπούλου Σοφία Σ. 
Βενιζέλου Ελευθερίου 39, 2105560390

Μάνδρα
Γκίν η Γεωργία Π. Στρατηγού Ρόκα Νικολάου 96,
Πλησίον  Γρηγόρης Μικρογεύµατα, 2105550309

Άνω Λιόσια
Αν αστόπουλος Σταµάτιος 

∆ηµαρχείου & Στρατηγού Λιόση, 2102473654

Αχαρν ές
Στράγκα Μαρία Χ. Βεν ιζέλου Ελευθερίου 78,

Έν αν τι Ιερού Ναού Παν αγίας Σουµελά, Αχαρν ές -
Άγιος Πέτρος, 2102440400

Χαιδάρι
Σακόπουλος Θεόδωρος Κ.

Παπαν δρέου Γεωργίου 4 - ∆άσος Χαϊδαρίου,
2105813912

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Νεφώσεις          

Η θερµοκρασία από 14 έως 24
βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

1,5,9,13,17,21,25,29

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Χριστόφορος, Χριστοφόρης, Φόρης,
Χριστόφης, Χριστοφία, Χριστοφίνα

Ησαΐας
Ηµέρα της Ευρώπης

ΚΚΑΑΡΡΑΑΜΜΠΠΟΟΛΛΑΑ  ΣΣΤΤΑΑ  ΑΑΝΝΩΩ  ΛΛΙΙΟΟΣΣΙΙΑΑ  
Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε λεωφορείο της 
ΟΣΥ και µετά σε άλλο όχηµα

Καραµπόλα στην οποία ενεπλάκησαν
δύο αυτοκίνητα και λεωφορείο της
ΕΘΕΛ σηµειώθηκε νωρίς το µεσηµέρι

της Κυριακής στη λεωφόρο Φυλής στα Άνω Λιό-
σια.

Σύµφωνα µε τις πρώτες πληροφορίες το
«749» εκτελούσε τοπικό δροµολόγιο από τα
Άνω Λιόσια προς τις κατοικίες Γεννηµατά και
ενώ βρισκόταν επί της λεωφόρου Φυλής ένα
ασηµί αυτοκίνητο παραβίασε το STOP µε απο-
τέλεσµα να συγκρουστεί αρχικά µε το λεωφορ-
είο.

Από τη σύγκρουση το όχηµα εκσφεν-
δονίστηκε και χτύπησε ένα ακόµη διερχόµενο
αυτοκίνητο που βρισκόταν στο αντίθετο ρεύµα

ενώ η τρελή του πορεία κατέληξε σε κολώνα της ∆ΕΗ. Όπως αναφέρει το µέλος του ∆.Σ. του Συνδικάτου Εργαζοµέ-
νων ΟΑΣΑ Φώτης Νικολακόπουλος, από την καραµπόλα τραυµατίστηκαν συνολικά τρία άτοµα.Πρόκειται για τον
οδηγό του λεωφορείου, τον οδηγό του ασηµί αυτοκίνητου και µια ακόµη γυναίκας επέβαινε στο δεύτερο όχηµα. Την
υπόθεση έχει αναλάβει η Τροχαία.

Συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων στο ∆ήµο
Φυλής, για την επανασύνδεση του ηλεκτρικού
ρεύµατος στα νοικοκυριά που είχε διακοπεί λόγω

ληξιπρόθεσµων οφειλών. 
Σηµειωτέον ότι µετά την εξέταση, από την Ειδική τρι-

µελή επιτροπή, των αιτήσεων που υποβλήθηκαν,  επα-
νασυνδέθηκαν µε το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας αρκε-
τά νοικοκυριά, τα οποία είχαν αποσυνδεθεί λόγω ληξι-
πρόθεσµων οφειλών.

Ο ∆ήµαρχος Χρήστος Παππούς, ως µέλος της τριµε-
λούς Επιτροπής, δήλωσε σχετικά:

«Καλούµε όσους αντιµετωπίζουν πρόβληµα διακοπής
ηλεκτρικού ρεύµατος και δεν έχουν προσέλθει,  να 

καταθέσουν αίτηση µε τα προβλεπόµενα δικαιολογ-
ητικά.  Στόχος µας είναι να µην στερηθεί κανείς από
τους συνδηµότες µας το βασικό αυτό κοινωνικό αγαθό.  

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι
µπορούν να επικοινωνούν µε το Γραφείο ∆ηµάρχου
Φυλής, από ∆ευτέρα ως Παρασκευή και ώρες 09:00 

έως 14:00, στο τηλέφωνο 210-2474067 ( κα. Βερ-
ούτη Αναστασία).

∆ικαίωµα επανασύνδεσης έχουν τα νοικοκυριά  που
πληρούν τις προϋποθέσεις της Κοινής Υπουργικής
Απόφασης ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/7408/1228/14.02.2018 ΚΥΑ
(ΦΕΚ 474/Β/14-2-2018).

Συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων στο ∆ήµο Φυλής 
για την επανασύνδεση του ηλεκτρικού ρεύµατος

Το 1ο Γυµνάσιο Μάνδρας διορ-
γανώνει ηµερίδα στο πλαίσιο
της διάχυσης των αποτελε-

σµάτων του Ευρωπαϊκού Προγράµµα-
τος Erasmus+/KA1 που υλοποιεί.

Η ηµερίδα µε τίτλο «Εκπαιδευτικοί-
Εµπνευστές ενός Πολυπολιτισµικού
Σχολείου» θα πραγµατοποιηθεί τη
∆ευτέρα, 12 Μάϊου 2018 και ώρα 18:00
στο  Πολιτιστικό Κέντρο ∆ήµου Ελευ-
σίνας                               (Παγκάλου και
Κίµωνος 11, Ελευσίνα)                                                                                                                                                                                                                                        

ΗΜΕΡΙ∆Α ΤΟΥ 1ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 
««ΕΕκκππααιιδδεευυττιικκοοίί  --  ΕΕµµππννεευυσσττέέςς  εεννόόςς  ΠΠοολλυυπποολλιιττιισσµµιικκοούύ  ΣΣχχοολλεείίοουυ»»

συνεχίζεται στη σελ. 8
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Σ
υν εδριάζει σηµερα  9 Μαΐου, και
ώρα 20:00 µ.µ., το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο Ασπρούργου , για τη

συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων  στα
παρακάτω θέµατα της  ηµερήσιας διά-
ταξης,

Θέµα 1ο :Έγκριση 3ης Αν αµόρφωσης
προϋπολογισµού ∆ήµου Ασπροπύργου,
οικον οµικού έτους 2018, και Τροπο-
ποίηση Τεχ ν ικού Προγράµµατος.

Εισηγητής: Ο ∆ιευθυν τής Οικον οµικής
Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάν ος.

Θέµα 2ο :Συζήτηση επί του
Νοµοσχ εδίου «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», που
αφορά τη µεταρρύθµιση του θεσµικού
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
και λήψη απόφασης επί του σχ ετικού
Ψηφίσµατος της Κεν τρικής Έν ωσης
∆ήµων  Ελλάδος (Κ.Ε.∆.Ε.).

Εισηγητής: Ο ∆ήµαρχ ος Ασπροπύρ-
γου, κ. Νικόλαος Μελετίου.

Θέµα 3ο :Συµµετοχ ή του ∆ήµου Ασπρ-
οπύργου στη 2η Συν άν τηση Εργασίας
των  Αδελφοποιηµέν ων  ∆ήµων  Ασπρ-
οπύργου και Πλοϊέστι, και το Επιχ ειρ-
ηµατικό Φόρουµ, µε συν διοργάν ωση της
Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βουκουρέ-
στι και του Επιµελητηρίου της Περιφέρ-
ειας Πράχ οβα, της Ρουµαν ίας.

Εισηγητής: Ο ∆ήµαρχ ος Ασπροπύρ-
γου, κ. Νικόλαος Μελετίου.

Θέµα 4ο : Καθορισµός αµοιβής
της δικηγορικής εταιρείας ``ΛΑΖΑΡΑΤΟΣ

& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ`` και έγκριση Σχ εδίου
Σύµβασης, σύµφων α µε την  υπ` αριθµ.
401/ΟΙΚ.ΥΠ./3-5-2018 εισήγηση του
∆ιευθυν τή της Οικον οµικής Υπηρεσίας.

Εισηγητής: Ο ∆ιευθυν τής Οικον οµικής
Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάν ος.

Θέµα 5ο : ∆ιαγραφή ∆ηµοτικών
Τελών  Καθαριότητας & Φωτισµού, Μη
ηλεκτροδοτούµεν ων  χ ώρων , για τον  κο
Παύλο Παν τελιά, του Πέτρου, και επα-
ν αβεβαίωση της διαφοράς.

Εισηγητής: Ο ∆ιευθυν τής Οικον οµικής
Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάν ος.

Θέµα 6ο : Λήψη απόφασης για
την  έγκριση υλοποίησης, µε ίδια µέσα,
του Υποέργου µε τίτλο: «Κέν τρο
Κοιν ότητας ∆ήµου Ασπροπύργου», µε
κωδικό ΟΠΣ 5002594, στο ΠΕΠ Αττικής
2014-2020, σύµφων α µε την  υπ` αριθµ.
4150/14-12-2016 Απόφαση Έν ταξης.

Εισηγητής: Ο Αν τιδήµαρχ ος Πολεο-
δοµίας και Τ.Υ ., κ. Αν αστάσιος
Παπαδόπουλος.

Θέµα 7ο : Έγκριση του Εσωτερι-
κού Καν ον ισµού Λειτουργίας της δοµής
του Κέν τρου Κοιν ότητας ∆ήµου Ασπρ-
οπύργου.

Εισηγητής: Ο Αν τιδήµαρχ ος Πολεο-
δοµίας και Τ.Υ ., κ. Αν αστάσιος
Παπαδόπουλος.

Θέµα 8ο :Λήψη απόφασης για τη
σύσταση, στελέχ ωση και λειτουργία του
Μηχ αν ισµού Πιστοποίησης Εκτέλεσης

της πράξης µε τίτλο: «Κέν τρο Κοιν ότ-
ητας ∆ήµου Ασπροπύργου».

Εισηγητής: Ο Αν τιδήµαρχ ος Πολεο-
δοµίας και Τ.Υ ., κ. Αν αστάσιος
Παπαδόπουλος.

Θέµα 9ο : Απαλλοτρίωση ιδιοκ-
τησιών  για τη διαπλάτυν ση των  οδών :
1) Φυλής και 2)Γκορυτσάς, σε εκτός
σχ εδίου τµήµατά τους.

Εισηγητής: Ο Αν τιδήµαρχ ος Πολεο-
δοµίας και Τ.Υ ., κ. Αν αστάσιος
Παπαδόπουλος.

Θέµα 10ο : Παραχ ώρηση του υπ`
αριθµ. Ζ-0582 οικογεν ειακού τάφου
στην  ΤΕΠΕΤΟΥ ΣΟΦΙΑ, του Ευσταθίου
και της Μαρίας.

Εισηγητής: Ο Αν τιδήµαρχ ος ∆ιοικη

τικών  & Οικον οµικών  Υπηρεσιών , κ.
Ισίδωρος Τσίγκος.

Θέµα 11ο : Παραχ ώρηση του υπ`
αριθµ. ∆-0474-1 οικογεν ειακού τάφου
στον  ΘΑΜΝΙ∆Η ΓΕΩΡΓΙΟ, του Κων -
σταν τίν ου και της Ελέν ης.

Εισηγητής: Ο Αν τιδήµαρχ ος ∆ιοικ-
ητικών  & Οικον οµικών  Υπηρεσιών , κ.
Ισίδωρος Τσίγκος.

Θέµα 12ο : Έγκριση αιτηµάτων
χ ορήγησης Οικον οµικών  Εν ισχ ύσεων  –
Επιχ ορηγήσεων .

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου, κ. Αν τών ιος Καραµπούλας.

Θέµα 13ο : ΑΙΤΗΣΕΙΣ –
ΕΓΓΡΑΦΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ.

Τ
ην αποδοχή του ψηφίσµατος της Κεντρικής
Ένωσης ∆ήµων Ελλάδος (ΚΕ∆Ε) σχετικά
µε το Νοµοσχέδιο του ΥΠΕΣ «Κλεισθένης

1».για την Αυτοδιοίκηση αποφάσισε κατά πλειοψ-
ηφία το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Φυλής το µεσηµέρι
της ∆ευτέρας 7 Μαΐου. 

Κατά την τοποθέτησή του ο ∆ήµαρχος Φυλής
Χρήστος Παππούς επεσήµανε χαρακτηριστικά
«ότι η Αυτοδιοίκηση δεν µπορεί να είναι ο τελευ-
ταίος τροχός της αµάξης» και ότι «∆εν µπορούν
να λαµβάνονται αποφάσεις για τη λειτουργία της
ερήµην της». 

«∆εν µε ενδιαφέρει το εκλογικό σύστηµα.
Όποτε κι αν έρθουν οι εκλογές καλώς να ‘ρθουν.
Αυτό που µε ενδιαφέρει είναι να µπορούν να λει-
τουργήσουν οι ∆ήµοι. Αυτό που ζούµε οι άνθρ

ωποι της Αυτοδιοίκησης είναι µια καθηµερινή
απογοήτευση. Ήρθε στα χέρια µας ένα νοµοσχέ-
διο 350 σελίδων για το οποίο τα θεσµικά µας
όργανα, οι Περιφερειακές Ενώσεις και η Κεντρική
Ένωση ∆ήµων δεν έχει καταθέσει θέσεις και
προτάσεις γιατί δεν τους δόθηκε η ευκαιρία. 

∆εν µπορούν κάποιοι που δεν γνωρίζουν την
Αυτοδιοίκηση να αποφασίζουν για µας χωρίς
εµάς. Το νοµοσχέδιο θα πρέπει να αποσυρθεί
και να τεθεί προς  διαβούλευση σε όλα τα ∆ηµο-
τικά Συµβούλια της χώρας ώστε να καταθέσουµε
τις προτάσεις µας.  Να προκύψει εν τέλει ένας
ισχυρός νόµος και να πάρει η Αυτοδιοίκηση της
θέση που της αξίζει, ώστε να µπορεί να λειτο-
υργήσει προς όφελος των συνδηµοτών µας»
τόνισε µεταξύ άλλων ο ∆ήµαρχος Φυλής .

Χρήστος Παππούς: ∆εν µπορεί η Αυτοδιοίκηση να
είναι ο τελευταίος τροχός της αµάξης

ΤΤοο  ψψήήφφιισσµµαα  ττηηςς  ΚΚΕΕ∆∆ΕΕ  γγιιαα  ττηηνν  ααππόόσσυυρρσσηη  ττοουυ
ΝΝοοµµοοσσχχεεδδίίοουυ  ««ΚΚλλεειισσθθέέννηηςς  11»»  ααπποοδδέέχχθθηηκκεε  κκααττάά  

ππλλεειιοοψψηηφφίίαα  ττοο  ∆∆ηηµµοοττιικκόό  ΣΣυυµµββοούύλλιιοο  ΦΦυυλλήήςς

ΣΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ∆.Σ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

ΑΝΑΝΕΩΣΕ ΤΟΝ ΣΤΟΛΟ 
ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 
Ο ∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

Οκτώ ν έα οχ ήµατα προµηθεύτηκε ο ∆ήµος Ελευσίν ας
το ∆εκέµβριο του 2017 και τον  Ιαν ουάριο – Φεβρουάρ-
ιο του 2018. Συγκεκριµέν α έγιν ε η προµήθεια:

- Εν ός αν ατρεπόµεν ου φορτηγού για µεταφορά
ογκωδών  αν τικειµέν ων , µπάζων , χ ωµάτων

- Εν ός ηµιρυµουλκούµεν ου µε σύστηµα συµπίε-
σης απορριµµάτων  

- Εν ός τράκτορα 
- Εν ός αν ετρεπόµεν ου φορτηγού 
- Εν ός απορριµµατοφόρου – πρέσας 
- Εν ός σαρώθρου (σκούπας)
- ∆ύο ηµιφορτηγών  

Τα ν έα οχ ήµατα έρχ ον ται ν α συµπληρώσουν  ή και
ν α αν αν εώσουν  το «στόλο» των  µηχ αν ηµάτων  µας.
Μετά από τη ν οµιµοποίησή τους είν αι διαθέσιµα στην
Υπηρεσία. Η συν ολική αξία τους αν έρχ εται στο ποσό
του 1.016.168 ευρώ.  
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Ολοκληρώθηκαν την Κυριακή 6
Μάη οι τριήµερες εκδηλώσεις
τιµής και µνήµης, αφιερωµένες

στη θυσία των 200 Κοµµουνιστών εκτελε-
σθέντων από τους Γερµανούς- ναζί-, την 1η
Μάη 1944 στο Σκοπευτήριο της Καισαρια-
νής.

Οι εκδηλώσεις «άνοιξαν» µε την παρου-
σίαση της έκθεσης έργων ζωγραφικής του
Βασίλη Βλασσίδη και ιστορικού λευκώµατος
για τον ΕΑΜίτη Κοµµουνιστή Καλλιτέχνη,
την Παρασκευή 4 Μάη στην αίθουσα
εκδηλώσεων του ∆ηµαρχείου. Με την τέχνη
του, ο Κοµµουνιστής ζωγράφος αποδίδει
τον ηρωισµό, την αποφασιστικότητα, την
αντοχή των Κοµµουνιστών στους τόπους
εξορίας, αποτυπώνοντας µε µοναδική
λεπτοµέρεια και ακρίβεια τα συναισθήµατα
από τα πρόσωπα που απεικονίζονται στα
έργα του. Η έκθεση και η παρουσίαση του
λευκώµατος έγιναν µε τη φροντίδα του
Κώστα Λυγιαζή. Η έκθεση θα παραµείνει
στην αίθουσα εκδηλώσεων του ∆ηµαρχείου
έως τις 13 Μάη.

Η κεντρική εκδήλωση στο Χαϊδάρι πραγ-
µατοποιήθηκε το Σάββατο 5 Μάη στο στρ-
ατόπεδο Χαϊδαρίου, δίπλα στο ιστορικό
κτίριο του Μπλόκ 15, χώρο κράτησης και
τόπο µαρτυρίων χιλιάδων Κοµµουνιστών
και αγωνιστών από τους Χιτλερικούς. Παρά
τη βροχή, ο κόσµος δεν πτοήθηκε και υπήρ-
ξε µαζική προσέλευση, µε ιδιαίτερη την
παρουσία της νεολαίας που παρακολούθη-
σε σε κλίµα συγκίνησης την εκδήλωση.

«Το ∆ίδαγµα Της Θυσίας Να Γίνει Μάθ-
ηµα Αντίστασης Και Αγώνα»

Στην κεντρική οµιλία ο ∆ήµαρχος Χαϊδα-
ρίου Μιχάλης Σελέκος τόνισε: «Εβδοµήντα
τέσσερα χρόνια πέρασαν από την αιµατο-
βαµµένη Πρωτοµαγιά του 1944 που σηµα-
δεύτηκε από την ηρωική θυσία των 200
παλληκαριών που το αίµα τους πότισε και
γιγάντωσε το δέντρο της λευτεριάς.

∆ιακόσια ονόµατα, 200 ήρωες, 200 κοµ-
µουνιστές, παλιοί εξόριστοι της Ακροναυ-
πλίας και της Ανάφης που παραδόθηκαν
από την κυβέρνηση του Μεταξά στους
κατακτητές, παρ΄ότι είχαν ζητήσει από την
πρώτη µέρα κήρυξης του πολέµου να πάνε
στην πρώτη γραµµή για να πολεµήσουν
τους φασίστες εισβολείς.

Η στάση των κρατούµενων του κολα-
στηρίου του Στρατοπέδου Χαϊδαρίου είναι
µια λαµπρή σελίδα στην ηρωική πάλη του
Λαού µας κατά τη διάρκεια της κατοχής.

Είναι ένα ακόµα δείγµα της δύναµης του
Λαού, που κάτω κι από τις πλέον δύσκολες
και αντίξοες συνθήκες, απέδειξε πως ακόµα
και στις πιο µαύρες µέρες, 

όταν ΘΕΛΕΙ,  ΜΠΟΡΕΙ να ανατρέψει τους
συσχετισµούς, να αντιµετωπίσει και τον πιο
σκληρό εχθρό, να γράψει την δική του ηρωι-
κή ιστορίαI»

Ενώ, σε άλλο σηµείο, είπε: «Η αλήθεια

όµως είναι πως κανείς δεν γεννιέται ήρωας,
δεν γεννιέται για να σταθεί απέναντι στο
εκτελεστικό απόσπασµα ή για να υποστεί
φρικτά βασανιστήρια. Οι ήρωες διαµορ-
φώνονται, γαλουχούνται µέσα από µικρές
και µεγάλες µάχες, µέσα από τη φωτιά της
ταξικής πάλης. Όλοι οι ήρωες που σήµερα
τιµάµε ήταν απλοί, καθηµερινοί άνθρωποι
που έβαλαν το «εµείς» πάνω απ’ το «εγώ»,
που δεν έχασαν την πίστη τους στη δύναµη
του Λαού, στο δίκιο της εργατικής τάξης.

Ήταν βέβαιοι ότι η εξέλιξη δεν καθορίζεται
από τη θέληση των ισχυρών αλλά από τη
δύναµη της πάλης των τάξεων και αυτήν
κανείς δεν µπορεί να την καταργήσει.

Πίστευαν µε όλη τους την ύπαρξη στην
δυνατότητα να ξηµερώσουν καλύτερες
µέρες για αυτούς και τα παιδιά τους, σε µια
νέα Ελλάδα, τη Σοσιαλιστική Ελλάδα.

Αυτή η ιστορία αποτελεί για εµάς τους
νεώτερους µεγάλη κληρονοµιά και παρακα-
ταθήκη, τεράστια πηγή έµπνευσης, διδαχής
στην πάλη µας, συνεχίζοντας στο δρόµο της
τιµής και του καθήκοντος µέχρι τη νίκηI»

Κλείνοντας την οµιλία του, είπε: 
«Απαίτηση του Λαού της πόλης µας

είναι:
να αποµακρυνθεί το Στρατόπεδο που

λειτουργεί σήµερα 
να αποδοθεί στο Λαό και 
να δηµιουργηθεί Μουσείο της Εθνικής

Αντίστασης στο Μπλοκ 15. 
Να γίνει πράξη η εξαγγελία της

Κυβέρνησης για την απόδοσή του στο
∆ήµο.

Μέχρι να υλοποιηθεί αυτό το αίτηµα, ο
∆ήµος µας προχωράει στην άµεση δηµιο-
υργία Μουσείου Εθνικής Αντίστασης στο
κτίριο «Ιστορικό» δίπλα στο Παλατάκι, που
πιστεύουµε ότι θα είναι έτοιµο το Φθινό-
πωρο. Κάνουµε έκκληση στους Αγωνιστές
της Εθνικής Αντίστασης και του ∆ΣΕ, στους
απογόνους  και τους φίλους να φέρουν ότι
υλικό έχουν για να εµπλουτιστεί το Μου-
σείο. 

Φωτογραφίες, γράµµατα, αφίσες,
σηµαίες, ενθύµια και ότι αντικείµενο έχει
σχέση µε αυτή την ηρωική εποχή θα χρησι-
µοποιηθεί για να µπορεί η νέα γενιά να
γνωρίσει την πραγµατική ιστορία του τόπου
µας.

Πρέπει ο χώρος να γίνει επισκέψιµος για
τα σχολεία, τους Μαζικούς φορείς, τη Νεο-
λαία και το Λαό µας που πρέπει να µαθαίνει,
να διδάσκεται, να διαπαιδαγωγείται στα ιδα-
νικά της ειρήνης, της ανθρωπιάς, της

αλληλεγγύης, της συναδέλφωσης των
Λαών, να µάθει να παλεύει για ένα καλύτε-
ρο κόσµο χωρίς εκµετάλλευση, πολέµους,
φτώχεια και ανέχεια.

Ιδιαίτερα σήµερα, που ο Φασισµός
σηκώνει κεφάλι και στην Ελλάδα µε την
εγκληµατική δράση της Χρυσής Αυγής,
αλλά και στην Ευρώπη, σήµερα που οι
Ιµπεριαλιστικοί πόλεµοι και οι επεµβάσεις
δηµιουργούν εκατόµβες νεκρών, κατα-
στρέφουν τις πόλεις, τα χωριά και τις υπο-
δοµές πολλών χωρών, αναγκάζοντας χιλιά-
δες κυνηγηµένους και απελπισµένους
συνανθρώπους µας να γίνουν πρόσφυγες
προσπαθώντας να ξεφύγουν απ΄το θάνατο,
σήµερα που η επίθεση εναντίον των λαϊκών
δικαιωµάτων γενικεύεται, πρέπει τα διδάγ-
µατα τέτοιων θυσιών να γίνονται µάθηµα
αντίστασης και αγώνα, κυρίως για τις νέες
γενιές. 

Ένα µάθηµα που πρέπει να γίνει πράξη,
να πάρει σάρκα και οστά στους αγώνες του
σήµερα.

Στο σήµα του ∆ήµου Χαϊδαρίου απει-
κονίζονται το Μπλοκ 15 και τα συρµατοπ-
λέγµατα του Στρατοπέδου.

Όµως πάνω απ’ αυτά ανοίγει ένα λου-
λούδι, που συµβολίζει την ελπίδα της τελι-
κής νίκης.

Τιµή και ∆όξα στους Κοµµουνιστές εκτε-
λεσµένους!

Τιµή και ∆όξα σε όλους όσους
αγωνίστηκαν,

φυλακίστηκαν, εξορίστηκαν, διώχτηκαν,
σ΄όσους

είχαν συµβολή στη Λευτεριά της Πατρίδας
µας.»

Στη συνέχεια, σύντοµο χαιρετισµό
απεύθυνε ο Κώστας Κουβαράς εκ µέρους
της ΠΕΑΕΑ- ∆ΣΕ Χαϊδαρίου, όπως είπε:
«Το στρατόπεδο Χαϊδαρίου ως χώρος
φυλάκισης και τιµωρίας για όποιον σήκωνε
το κεφάλι πρωτολειτούργησε από τη Μετα-
ξική δικτατορία και στη συνέχεια πήραν τη
σκυτάλη οι Γερµανοί-ΝαζίI» Επεσήµανε
µεταξύ άλλων πως, « Πατριώτης είναι
εκείνος που υπερασπίζεται και παλεύει για
το δίκιο του λαού αταλάντευτα, µε συνέπεια,
χωρίς να λογαριάζει τη θυσία. Εκείνοι που
ύψωναν, πριν την κατοχή, την ελληνική
σηµαία, αµέσως µετά συνεργάστηκαν µε
του γερµανούς και στη θέση της έβαλαν τη
Γερµανική. Μετά την απελευθέρωση, ύψω-
σαν την Ελληνική και την Αγγλική, τιµώντας
του συµµάχους τους που ξεκλήρισαν την

Αθήνα στα γεγονότα του ∆εκέµβρη, µετά
δίπλα ύψωσαν την Αµερικάνικη και µόλις
τελείωσε ο εµφύλιος, τοποθετήθηκαν οι
δήµιοι του λαού σε Κυβερνητικούς θώκους,
σε θέσεις ευθύνης στο κράτος και το στρά-
τευµα» 

Γιατί, συνέχισε, «σήµερα πολλοί
σηκώνουν την Ελληνική σηµαία και έχουν
ακριβώς τους ίδιους σκοπούς µε τους πολι-
τικούς τους προγόνους, και ακόµα παρα-
πέρα η Κυβέρνηση τιµά και σηκώνει ψηλά
την αστερόεσσα ορκιζόµενη πίστη στο
δόγµα Τρούµαν, διαφηµίζει ως εγγυητή
ασφάλειας το ΝΑΤΟ, ξεχνά επιδείχτηκα τα
γεγονότα στην Κύπρο το 1974, το διαµελι-
σµό της Γιουγκοσλαβίας το 1999, του δεκά-
δες πολέµους που διεξάγει µακελεύοντας
λαούς ολόκληρους για τα συµφέροντα µιας
χούφτας καπιταλιστώνI»

Η εκδήλωση συνεχίστηκε µε ανάγνωση
ποιηµάτων και το προσκλητήριο νεκρών
από τους ηθοποιούς Κερασία Σαµαρά και
Αντώνη Φραγκάκη. Το µουσικό αφιέρωµα
επιµελήθηκε ο Θοδωρής Καρέλλας. 

Λαµπαδηδροµία Τιµής απ’ το Μπλοκ
15 στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής

Την Κυριακή στις 9 το πρωί δόθηκε η ένα-
ρξη για τη Λαµπαδηδροµία απ’ το Χαϊδάρι
στην Καισαριανή. Αφετηρία ήταν η πύλη του
στρατοπέδου Χαϊδαρίου, απ’ όπου την
Πρωτοµαγιά του 1944, 10 καµιόνια µετέφε-
ραν τους 200 αθάνατου ήρωες στον τόπο
της θυσίας. Σήµερα, δεκάδες αθλητές,
µαθητές, απλοί κάτοικοι της πόλης τίµησαν
τη µνήµη τους και τη θυσία τους κου-
βαλώντας τη δάδα της «ελπίδας» µέχρι το
θυσιαστήριο της Καισαριανής. 

Στον αγώνα, συµµετείχαν άνθρωποι
όλων των ηλικιών, ανάµεσα τους πολλοί
νέοι απ’ όλες τις περιοχές της Αττικής. Κατά
τη διαδροµή η δάδα εναλλάσσονταν από
αθλητή σε αθλητή, ενώ συνθήµατα
ακούγονταν από τους αθλητές σε όλη την
πορεία, ενώ ο κόσµος ξεσπούσε σε χειρο-
κροτήµατα.

Οι εκδηλώσεις συνεχίστηκαν και «έκλει-
σαν» µε µια µεγαλοπρεπή εκδήλωση στην
Καισαριανή, έπειτα από την άφιξη των λαµ-
παδηδρόµων

∆ΗΜΟΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ: ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΙΜΗΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ 200 ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΕΣ ΤΗΝ 1 ΜΑΗ ΤΟΥ 1944
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Τ
ην Τετάρτη 9 Μάιου 2018, σας
καλούµε να παρακολουθήσετε το
µάθηµα σύµφωνα µε το πρόγραµµα

της Έκτης Θεµατικής ενότητας: Βιωµατικό
Θέατρο και ψυχοθεραπεία- Αναζητώντας τον
εαυτό µας-3ο Θεατρικό  Βιωµατικό εργα-
στήριο η κα. Άννα Μαυρολέων θα αναφερθ-
εί µε θέµα  : «Η θεατρική σκηνή ως µονοπά-
τι αυτογνωσίας και κάθαρσης». Οι εκπαι-
δευόµενοι στο σύνολό τους θα συµµε-
τάσχουν ενεργά στο εργαστήριο µε στόχο
την παρουσίαση ενός µικρού θεατρικού δρω-
µένου. Είναι το 20ο µάθηµα του Λαϊκού
Πανεπιστηµίου, του Ακαδηµαϊκού έτους
2017-2018, που συνεχίζει για 3η συνεχή χρο-
νιά και που αποτελεί τον επιτυχηµένο θεσµό
του Τµήµατος Πολιτισµού του Ν.Π.∆.∆.
Π.Α.Κ.Π.Π.Α. του ∆ήµου Ελευσίνας.

Βιογραφικό Σηµείωµα Άννας Μαυρο-
λέων: 

Πτυχιούχος Κοινωνιολογίας, 
∆ιδάκτορας Επικοινωνίας Μέσων και Πολι-

τισµού Θεατρολογικής κατεύθυνσης, του
Παντείου Πανεπιστηµίου. Επιστηµονικά
πεδία: Ζητήµατα Πρόσληψης Αρχαίου
Θεάτρου, Μεθοδολογία της Θεατρολογικής
Έρευνας, Κοινωνιολογία Θεάτρου, Πολιτιστι-
κή διαχείριση Επικοινωνία και Τουριστική
Αξιοποίηση. Μέλος του ∆Σ της ΑΕ Πολιτιστι-
κή Πρωτευουσα της Ευρώπης Ελευσίνα
2021.

Εντεταλµένη διδάσκουσα (π.δ.
407 αντιστοιχία επίκουρου) στο τµ. Θεατρ-
ικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστρια-
κού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Έχει διδάξει επί
σειρά ετών στο Τµήµα Επικοινωνίας Μέσων
& Πολιτισµού του Παντείου Πανεπιστηµίου
τα µαθήµατα: «Ιστορία θεάτρου» και «Θεα-

τρικό Αναλόγιο» (1992-2004 & 2008), στο
Τµήµα Θεατρικών Σπουδών Σχ. Καλών
Τεχνών Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου και στο
Μεταπτυχιακό πρόγραµµα του ίδιου τµήµα-
τος, τα µαθήµατα «Μεθοδολογία της έρευ-
νας» (2009-2013), «Σκηνοθετικά Ρεύµατα:
Θεωρία & εφαρµογές» (2012), «Σκηνοθετι-
κές Προσεγγίσεις Αρχαίου ∆ράµατος» (2007,
«Ζητήµατα Πρόσληψης Αρχαίου ∆ράµατος»
(2006-2010). Έχει διδάξει στα προγράµµατα
«Ακαδηµία Πλάτωνος» (Αισθητική ως
ζητούµενο δηµιουργίας) και «Κωστής Παλα-
µάς» (Πολιτισµός και τουριστική αξιοποίηση
– Θέατρο και Επικοινωνία) του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστήµιου. ∆ιδάσκουσα
στο πρόγραµµα E-learning (ΕΚΠΑ) στο πρό-
γραµµα «Τουριστική προβολή, επικοινωνία
και δραστηριότητα: πολιτιστικά δρώµενα,
φεστιβάλ, αναβιώσεις και καινοτόµες καλλι-
τεχνικές δράσεις» (2016-2017). ∆ιοργανώτρ-
ια προγράµµατος σπουδών & διδάσκουσα
του Λαϊκού Πανεπιστηµίου Ελευσίνας (2015-
2016). Τα τελευταία 20 χρόνια εργαζόταν
στο Κέντρο Μελέτης και Έρευνας του Ελληνι-
κού Θεάτρου ως υπεύθυνη της ψηφιακής
βάσης του θεατρολογικού αρχείου. Μέλος
του ∆ιεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου και µέλος
του συλλόγου Ελλήνων Κοινωνιολόγων.
Πιστοποιηµένη από τον ΕΟΠΠΕΠ εκπαι-
δεύτρια ενηλίκων.

Αρθρογραφεί στην στήλη της θεατρικής

κριτικής στο περιοδικό Νέα Ευθύνη. Συγγρα-
φέας των βιβλίων:

• Περί Αναβίωσης, εκδ. Ι. Σιδέρης
(2016)

• Η Έρευνα στο Θέατρο-Ζητήµατα
Μεθοδολογίας, εκδ. Ι. Σιδέρης (2010), 

• µέλος της συγγραφικής επιστηµο-
νικής οµάδας του βιβλίου Στα ίχνη του
∆ιονύσου – Παραστάσεις Αρχαίας Τραγωδίας
στην Ελλάδα 1867-2000, εκδ. Ι. Σιδέρης,
(2005).

Το 2012 διακρίθηκε µε το δεύτε-
ρο βραβείο θεατρικής γραφής µονόπρακτου
στο διαγωνισµό που οργάνωσε η Θεατρική
Επιχείρηση Λεµεσού (ΕΘΑΛ) στην µνήµη του
µεταφραστή Κωστή Κολώτα µε το έργο,  «Η
ιστορία δεν µας αγάπησε. Κυριάκος» το
οποίο παραστάθηκε στην σκηνή της ΕΘΑΛ
τον Απρίλιο 2013. Το καλοκαίρι του 2014
παραστάθηκε στα πλαίσια του διαδηµοτικού
Φεστιβάλ Αττικής το έργο της «Η Υπόσχεση»
(δραµατουργική επεξεργασία της παραλογής
Του Νεκρού αδερφού) από το θεατρικό
εργαστήρι «Εν δράσει» του δήµου Ταύρου -
Μοσχάτου. Το 2015 εργάστηκε ως σύµβου-
λος δραµατουργίας στην παράσταση «Ηλέκ-
τρα – τελευταίο αίµα» σε σκηνοθεσία Κ.
Ντέλλα στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών.

Ο
Τοµεάρχης Υγείας της
Νέας ∆ηµοκρατίας,
βουλευτής Επικρα-

τείας κ.  Βασίλης Οικονόµου,
έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Απαιτείται εδώ και τώρα η
αποποµπή των ανίκανων, κοµ-
µατικά τοποθετηµένων διοική-
σεων των δύο νοσοκοµείων
στα οποία εξελίχθηκε το πρω

τοφανές σκάνδαλο υπεξαίρε-
σης αντικαρκινικών φαρµάκων,
που προκάλεσε ζηµία 25 εκα-
τοµµυρίων ευρώ στο ∆ηµό-
σιο».

Πλήρης δήλωση
«Το µεγάλο σκάνδαλο υπε-

ξαίρεσης αντικαρκινικών
φαρµάκων από δύο δηµόσια 

νοσοκοµεία προκάλεσε
ζηµία 25 εκατοµµυρίων
ευρώ στο ∆ηµόσιο, αλλά το
πλέον θλιβερό είναι ότι εκα-
τοντάδες ασθενείς µε
καρκίνο στερήθηκαν τα φάρ-
µακά τους, µε κίνδυνο της
ζωής τους.

∆υστυχώς, η ηγεσία του
υπουργείου Υγείας
συνεχίζει να αποφεύγει να
αποδώσει  ευθύνες στις
διοικήσεις των νοσοκο-
µείων και να λάβει αυστηρά
µέτρα για τον έλεγχο της
σωστής και διαφανούς λει-

τουργίας των νοσοκοµειακών
φαρµακείων.

Η περαιτέρω παραµονή,
όµως, των ανίκανων, κοµµατικά
τοποθετηµένων διοικήσεων
των νοσοκοµείων στα οποία
εξελίχθηκε το πρωτοφανές
αυτό σκάνδαλο, δεν µπορεί να
γίνει αποδεκτή. Απαιτείται εδώ
και τώρα η αποποµπή τους».

ΠΠααρρααδδόόθθηηκκεε  ττοο  ννέέοο  
δδίίκκττυυοο  ύύδδρρεευυσσηηςς  

ββοορρεειιοοδδυυττιικκάά  ττωωνν  ΜΜεεγγάάρρωωνν

Από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου
Μεγαρέων, γνωστοποιείται ότι έχει ολοκ-
ληρωθεί ακόµη ένας τοµέας στο νέο

δίκτυο ύδρευσης, που βρίσκεται βόρεια και δυτικά
της πόλεως των Μεγάρων.

Ο τοµέας αυτός βρίσκεται εντός των ακόλουθ-
ων οδών:

Σιθνιδών – Μπούσκου (µόνο η ανατολική πλε-
υρά του δρόµου) – Ευπαλίνου – Έξω Βρύση –
Λεωφ. Αλεποχωρίου – Σωτήρος (µόνο η δυτική
πλευρά).

Οι κάτοικοι πρέπει να καλέσουν υδραυλικό της
επιλογής τους και να συνδέσουν την οικία τους µε
το νέο δίκτυο ύδρευσης.

Το παλαιό δίκτυο θα καταργηθεί στις 30/5/2018,
οπότε θα διακοπεί η υδροδότηση µέσω του παλαι-
ού ∆ικτύου, άνευ άλλης ειδοποίησης.

Για πληροφορίες καλέστε στην Τεχνική Υπηρ-
εσία Τηλ: 22960 81034 κ. Μουρελάτου Αικατερίνη,
τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.

Απόψε στο Λαϊκό Πανεπιστηµίο Ελευσίνας 
Το 3ο Θεατρικό  Βιωµατικό εργαστήριο µε την κα. Άννα Μαυρολέων 

Τοµεάρχης Υγείας της Νέας ∆ηµοκρατίας, Βασίλης Οικονόµου

Να αποπεµφθούν άµεσα οι ∆ιοικήσεις των δύο 
Νοσοκοµείων για το κύκλωµα διακίνησης φαρµάκων 

ΠΟ∆ΗΛΑΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ 
Απ ό το Στάδιο Μεγάρων έως τη ΣαλαµίναΑπ ό το Στάδιο Μεγάρων έως τη Σαλαµίνα

Για τέταρτη συν εχ όµεν η χ ρον ιά ο Γυµν αστικός
Σύλλογος Μεγάρων , διοργαν ών ει  σε συν εργασία µε

το «be activ e – ευ αγων ίζεσθαι», ποδηλατική δράση,
στην  οποία µπορούν  ν α συµµετάσχ ουν  ελεύθερα
όλοι όσοι αγαπούν  τον  αθλητισµό, εν τός και εκτός

συλλόγων .Φέτος ο προορισµός µας θα είν αι η
Σαλαµίν α.Ηµέρα διεξαγωγής θα είν αι 20 Μαΐου και ώρα
έν αρξης 8.30 π.µ.Η µόν η προϋπόθεση είν αιIπολύ

κέφι και έν α ποδήλατο!
Για πληροφορίες και δηλώσεις συµµετοχ ής: 

τηλ.: 6977406810



ΤΤην Κυριακή 6 Μαΐου πραγµατο-
ποιήθηκε στο Σύνταγµα η
εκδήλωση µνήµης προς τιµήν

των χωρικών προγόνων µας που απε-
λευθέρωσαν την Αθήνα από τους Τούρ-
κους στις 26 Απριλίου (9 Μαίου) το
1821. Η εκφώνηση του πανηγυρικού
της Ηµέρας, έγινε από τον δήµαρχο
Ασπροπύργου και µέλος του ∆.Σ. της
ΚΕ∆Ε, Νικόλαο Μελετίου. 

Ακολουθεί απόσπασµα της οµιλίας
του.

«Η απελευθέρωση της Αθήνας, στις 25 του
Απρίλη, του 1821, έχει τεράστιο ιστορικό φορτίο!
Να γιατί, Φίλες και Φίλοι µου, χρήζουν της ανά-
λογης προβολής, όσα φέρνει στο φως, η σύγχρ-
ονη ιστορική έρευνα, η οποία αποκαλύπτει δια-
ρκώς, νέα – συνταρακτικά στοιχεία, για τον άθλο
που συντελέστηκε, κείνη τη µέρα! Στοιχεία που
µας κάνουν υπερήφανους, όλους τους Έλληνες!
Ιδιαίτερα όµως, τους κατοίκους της αττικής γης.
Απ΄ το Κατάδεµα και το Κέντρο, µέχρι τα Μεσόγαια. Απ΄ τη
Χασιά, την Ελευσίνα, τη Σαλαµίνα, και τις Αχαρνές, µέχρι τα
Σπάτα και την Κερατιά! ∆ιότι, αποκαλύπτουν ένα δίκτυο, απ΄ τα
ελάχιστα, που έχει να παρουσιάσει η Ιστορία. Με πρωταγωνι-
στές, αγωνιστές, που η ψυχή τους είχε σµιλευτεί από τα νάµα-
τα της Φιλικής Εταιρείας. Αυτή η φλόγα ζέσταινε την ψυχή του
Καπετάν Μελέτη και των ατρόµητων αδελφών του, τη σκέψη
του Μήτρου Τσεβά, του ∆ήµου Τσεβά, του ∆ηµήτρη Τσεβά, του
Προκόπη Αντωνίου, του Γιάννη Τζουκλίδη, των Καµπόληδων,
των αρβανιτών ιερωµένων, όπως ο Παγκράτης Καµατερός, ο
∆ανιήλ Βρεττός, ο Σωτήρης Τσίγκος, ο ∆ηµήτρης Μπρέµπος, ο
Αναστάσης ∆έδες, ο Γιάννης Ισιδώρου. 

Κι  έχει  τεράστι α σηµασί α, γι α τη φύση της εξέγερσης, το
γεγονός ότι , η φλόγα της εξέγερσης ξεπηδά από τη Χασι ά και
µεταδί δεται  αστραπι αί α σε όλη την Αττι κή! Το γεγονός ότι , ο
πρωτοκαπετάνι ος και  οι  συγχωρι ανοί  του, εί ναι  εκεί νοι  που
απολάµβαναν µοναδι κά προνόµι α αποτυπωµένα σε σουλτανι -
κά φι ρµάνι α, σαν αυτό που δι ασώζουµε στο ∆ηµαρχεί ο του
Ασπρόπυργου. Οι  πρόγονοί  µας, οι  οποί οι , στην ουσί α, δεν
ένι ωσαν ποτέ, βαρύ, τον τουρκι κό ζυγό, όπως σ΄ άλλα σηµεί α
της Ελλάδας, οι  παππούδες µας, που οπλοφορούσαν αδι α-
λεί πτως, µε την άδει α του κατακτητή, αυτοί  που ζούσαν άνετα,
µε όσα κέρδι ζαν απ ΄ τα  ∆ερβένι α, µε όσα ει σέπρατταν απ΄
τους εµπόρους, απ΄ τους ταχυδρόµους και  τους µεταφορεί ς, όχι
µόνο δεν επαναπαύθηκαν στα προνόµι ά τους, στην οι κονοµι κή
τους άνεση και  στην αυτονοµί α του τόπου τους. Ήταν αυτοί  που
ξεσήκωσαν, εξόπλι σαν κι  οδήγησαν στην αθανασί α, τους
κατοί κους όλης της Αττι κής! Γι ατί  τους συνεί χε ο ί δι ος, εθνι κός
πόθος! 

Να, λοι πόν, γι ατί , Ελληνί δες και  Έλληνες, Πολί τες της Αττι -
κής, σήµερα, εί µαστε υποχρεωµένοι  να επαναλάβουµε, άσχε-
τα αν πέρασαν 198 χρόνι α, από τότε, το αί τηµά µας, γι α την
εκπλήρωση µι ας σοβαρής, εθνι κής υποχρέωσης! Ζητούµε, την
άµεση καθι έρωση, µε Προεδρι κό ∆ι άταγµα, της 25ης Απρ-
ι λί ου, ή -αν προτι µάτε- της 7ης Μαΐ ου, µε το νέο ηµερολόγι ο, ως
ηµέρας Μνήµης και  Τι µής, ως Εθνι κής Εορτής, γι α το Νοµό
Αττι κής! 

Και  το ζητούµε, δι ότι , η µέρα αυτή απει κονί ζει  τον κοι νό
αγώνα των κατοί κων, τούτου του τόπου, γι α το ύψι στο αγαθό,
που εί ναι  η Ελευθερί α! Ένα αγαθό, που κατακτάται , µε αγώνες
και  θυσί ες!  Σαν κι  αυτούς που ει σέφεραν οι  κάτοι κοι  της Αττι -
κής, στην κοι νή προσπάθει α γι α την αποτί ναξη του τουρκι κού
ζυγού.

Η αναγνώρι ση αυτή, θα αγγί ξει , τι ς χι λι άδες ψυχές που
θυσι άστηκαν στον αγώνα γι α να δούµε ελεύθερη την Αθήνα, την
πόλη σύµβολο, που αντι προσωπεύει  τον Πολι τι σµό και  τι ς
αρχές τι ς ∆ηµοκρατί ας. Αυτό το ¨τοπόσηµο¨, του οποί ου η απε-
λευθέρωση, έστει λε σε όλο τον κόσµο, ηχηρότατο, το µήνυµα της
Ανάστασης της Ελλάδας! Το µήνυµα ότι , και  οι  Έλληνες της
Αττι κής, συνοµι λώντας µε τους ένδοξους προγόνους τους, εγέρ-
θηκαν και  νί κησαν! Το µήνυµα ότι , πλέον, πορεύονται , αποφα-
σι σµένοι  να ζουν ελεύθεροι !

Από εδώ, λοι πόν, από το Σύνταγµα, µε το βλέµµα στη Βουλή
των Ελλήνων, συνοµι λώντας µε τους Ήρωες που τι µούµε, µε τον
Καπετάν Μελέτη Βασι λεί ου κι  όλους τους συµπολεµι στές του,
στέλνουµε σήµερα ξεκάθαρο µήνυµα: Εί µαστε εδώ, γι α να δι α-
τρανώσουµε την απόφασή µας, να αναδεί ξουµε, επι τέλους,
όλες τι ς ηρωι κές, τι ς όµορφες δυνάµει ς του τόπου µας, της
Αττι κής, που πραγµάτωσαν τον προαι ώνι ο πόθο της Λευτερ-
ι άς! Εί µαστε εδώ, γι α να επι σηµάνουµε ότι , τα παι δι ά µας,

έχουν πολλά να δι δαχτούν, απ΄ τη Μνήµη της 25ης του Απρί λη,
του 1821. Γι α τούτο, λοι πόν, απαι τούµε να περι ληφθεί , επι τέλο-
υς, τούτη η σηµαντι κή πτυχή του αγώνα, στην Ιστορί α που δι δάσ-
κονται  οι  Νέοι  στα Σχολεί α. 

‘’Έχουµε ευθύνη, καθώς πλησιάζουµε στη συµπλήρωση
διακοσίων χρόνων απ΄ την αποτύπωση του ηρωισµού
των προγόνων µας, να αναδείξουµε τούτη τη µέρα ‘’

Βέβαι οι  ότι , το µήνυµα που θα εκπέµψει , τούτη η συνει δητή
αποκατάσταση της ι στορι κής αλήθει ας, θα εί ναι  εξαι ρετι κά

χρήσι µο, επί και ρο, γι α όλους! Απ΄ τι ς δυνάµει ς που δροµολο-
γούν το νέο γεωπολι τι κό τοπί ο στην ευρύτερη περι οχή, µέχρι
εκεί νους, που ονει ρεύονται  την αναπαλαί ωση της Οθωµανι κής
Αυτοκρατορί ας!

Όσα χρόνι α κι  αν περάσουν, η αττι κή γη, που έζησε τον
αγώνα και  τη θυσί α των προγόνων µας, θα κρατά σαν φυλαχτό
το µήνυµα τούτης της µέρας. Γι ατί  ενσαρκώνει  Μνήµες που
άντεξαν, που ταξί δεψαν, κυρί ως µέσα από την προφορι κή
παράδοση, απ΄ τι ς σελί δες βι βλί ων, που παραµένουν «εξόρι -
στα» απ΄ τη συλλογι κή µνηµοσύνη, αλλά κι  απ΄ όσα φέρνει  στο
φως η νεότερη η ι στορι κή έρευνα, που αποκαλύπτει  -καθηµερ-
ι νά- το µέγεθος του θαύµατος που συντελέστηκε τον Απρί λη του
1821. Όταν, η Ανάσταση του Χρι στού γι ορτάστηκε µε την Ανά-
σταση της Αθήνας! Έχουµε χρέος, λοι πόν, τα παι δι ά µας και  τα
εγγόνι α µας, να µαθαί νουν, από πού έρχονται , γι α να ξέρουµε
και  να ξέρουν, πού βρι σκόµαστε, και  πού πρέπει  να πάµε! 

Η εξέγερση των κατοί κων της Αττι κής, συνι στά µέρος του
Πολι τι σµού µας! Πυξί δα που, γι α 198 χρόνι α, δεν έχουµε! Γι ΄
αυτό και  µοι άζουµε, µε καράβι  που πελαγοδροµεί !  Φτάσαµε
να υποµένουµε, γι α χρόνι α, κάποι οι  δήθεν «συνετοί », αλλά στην
πραγµατι κότητα υποταγµένοι  και  µε υβρι δι κή συνεί δηση, να
υπαγορεύουν το εξανέµι σµα του ι δεολογι κού και  ι στορι κού
κεφαλαί ου, που µας κατέλει παν οι  πρόγονοί  µας και  οι  Γονεί ς
µας!I 

Εί ναι  η στι γµή που, µε βούληση, ταυτότητα και  όραµα,
καλούµαστε να εκπληρώσουµε το δι κό µας χρέος. Να κάνουµε
το παν, γι α να βάλουµε τέλος στην εποχή των µι σών ι στορι κών
αληθει ών, που έστρωσαν το δρόµο γι α την εποχή των µει ωµέ-
νων προσδοκι ών, γι α την αγαπηµένη µας Πατρί δα! Αν το κάνο-
υµε, να εί µαστε βέβαι οι  πως, σύντοµα θα έρθει  η ώρα που θα
υποδεχτούµε, πί σω στην Πατρί δα, τον ανθό που απώλεσε τα
τελευταί α χρόνι α. Τους χι λι άδες µορφωµένους Έλληνες, που
πήραν το δρόµο γι α τα ξένα!

Επι βάλλεται  να προχωρήσουµε, όλοι  µαζί , µε οδηγό τη
δι αχρονι κή κατάθεση, το απαράλλαχτο µήνυµα που εκπέµπουν
όλοι  οι  αγώνες του Λαού µας, γι α την Ελευθερί α! Εί ναι  η στι γ-
µή να βροντοφωνάξουµε: Ο δι κός µας, ακάθι στος εκσυγχρονι -
σµός, δεν κατεδαφί ζει  τα ι δανι κά των Πατέρων µας! ∆εν ξεφ-
εύγει  από το δρόµο του Καπετάν Μελέτη και  των Ελευθερωτών
της Αθήνας!   

Ελληνί δες και  Έλληνες, Πολί τες της Αττι κής, δεν αρκεί  να
υπερηφανευόµαστε γι α τη δόξα τούτης της µέρας! ∆εν εί ναι
δι κή µας. ∆εν εί ναι  καν δανει κή. Αν φι λοτι µηθούµε, να την ξανα-
ποκτήσουµε µε ι δρώτα, µε σκληρή δουλει ά και  µε αί µα, αν
χρει αστεί , αν -επι τέλους- συµφωνήσουµε και  πορευτούµε,
χωρί ς ανέξοδες ρητορεί ες και  λαϊ κι σµούς, χωρί ς εξαλλοσύνες
και  τάσει ς αυτοκαταστροφής, τότε, καλόν το καύχηµα ετούτης
της ∆όξας! Ας εργαστούµε γι α τη σωτήρι α αφύπνι ση, αναφ-
ωνώντας, σήµερα και  πάντα: 

Στώµεν καλώς, στώµεν µετά φόβου Θεού! Ζήτω η 25η Απρ-
ι λί ου  1821! Ζήτω ο Καπετάν Μελέτης Βασι λεί ου κι  όλοι  οι
Οπλαρχηγοί  και  οι  Φι λι κοί , τούτου του ανυπότακτου τόπου! Οι
οδοδεί κτες της πορεί ας του Έθνους µας!».

6-θριάσιο Tετάρτη 9 Μαΐου 2018   

Η ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ 1821 ΑΠΟ 
ΤΟΥΣ ΧΩΡΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΥΠΟ ΤΟΝ ΚΑΠΕΤΑΝ ΜΕΛΕΤΗ 

ΝΝ..  ΜΜΕΕΛΛΕΕΤΤΙΙΟΟΥΥ::  ΕΕίίµµαασσττεε  εεδδώώ,,  γγιιαα  νναα  ααννααδδεείίξξοουυµµεε,,  εεππιιττέέλλοουυςς,,  όόλλεεςς  ττιιςς  ηηρρωωιικκέέςς,,  ττιιςς  όόµµοορρφφεεςς  
δδυυννάάµµεειιςς  ττοουυ  ττόόπποουυ  µµααςς,,  ττηηςς  ΑΑττττιικκήήςς,,  πποουυ  ππρρααγγµµάάττωωσσαανν  ττοονν  ππρροοααιιώώννιιοο  ππόόθθοο  ττηηςς  ΛΛεευυττεερριιάάςς!!  

ΕΕίίµµαασσττεε  εεδδώώ,,  γγιιαα  νναα  εεππιισσηηµµάάννοουυµµεε  όόττιι,,  τταα  ππααιιδδιιάά  µµααςς,,  έέχχοουυνν  πποολλλλάά  νναα  δδιιδδααχχττοούύνν,,  
ααππ΄́  ττηη  ΜΜννήήµµηη  ττηηςς  2255ηηςς  ττοουυ  ΑΑππρρίίλληη,,  ττοουυ  11882211..  

Ο δήµαρχος Ασπροπύργου ζήτησε να περιληφθεί η σηµαντική αυτή πτυχή του αγώνα,
στην Ιστορία που διδάσκονται οι Νέοι στα Σχολεία. 



Ε
ντυπωσιακή εµφάνιση στο 9ο Φεστιβάλ Φιλαρµο-
νικών και Ορχηστρών που οργανώθηκε στο
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών πραγµατοποίησαν, το

βράδυ της Κυριακής 6 Μαΐου 2018, τα Μουσικά Σύνολα
του ∆ήµου Φυλής.

Το µουσικό σχήµα που απαρτίζεται από τη Φιλαρµονι-
κή και τη Λαϊκή Ορχήστρα του ∆ήµου Φυλής παρουσία-
σε, υπό τη διεύθυνση του µαέστρου Νίκου Καλοµοίρη,
ένα δεκαπεντάλεπτο αφιέρωµα στους µεγάλους µας
συνθέτες Μίκη Θεοδωράκη, Μάνο Χατζηδάκι, Σταύρο
Ξαρχάκο και Βασίλη Τσιτσάνη και απέσπασε το χειροκρ-
ότηµα του κοινού µε τα εξής, κατά σειρά εκτέλεσης, µου-
σικά κοµµάτια:

• Αν θυµηθείς τ’ όνειρό µου (Μίκης Θεοδωράκης)
• Οδός Ονείρων (Μάνος Χατζηδάκις)
• Σαββατόβραδο στην Καισαριανή (Σταύρος

Ξαρχάκος)
• Αθήνα (Μάνος Χατζιδάκις)
• Έχω µια αγάπη (Μίκης Θεοδωράκης)
• Συννεφιασµένη Κυριακή (Βασίλης Τσιτσάνης)
Την εµφάνιση των Μουσικών Συνόλων του ∆ήµου στο

Μέγαρο παρακολούθησαν ο ∆ήµαρχος Χρήστος Παππούς
µε τη σύζυγό του Ντίνα και η αναπλ. ∆ήµαρχος Τζένη
Μπάρα. Μετά το τέλος του προγράµµατος η διοργάνωση,
κάλεσε το ∆ήµαρχο Φυλής να απονείµει αναµνηστική
πλακέτα στον αρχιµουσικό Νίκο Καλοµοίρη.

Ο ∆ήµαρχος έδωσε θερµά συγχαρητήρια στο µαέστρο
και σε όλους τους µουσικούς, ανάµεσα στους οποίους
περιλαµβάνεται και η κόρη του Φανή.

Στόχος η εξωστρέφεια 

«Στόχος µας πρέπει να είναι η εξωστρέφεια. Να βγάλο-
υµε το πολιτιστικό απόθεµα του ∆ήµου προς τα έξω και

είµαι ευτυχής που τα Μουσικά Σύνολα του ∆ήµου Φυλής
το κάνουν. Πέρσι στο Φεστιβάλ του ∆ήµου Πεύκης και
σήµερα στο Μέγαρο µας έκαναν περήφανους και έδειξαν
ότι περιλαµβάνονται στα καλύτερα µουσικά σχήµατα της
Χώρας. Είµαι βέβαιος ότι θα συνεχίσουν µε τον ίδιο ζήλο
διαφηµίζοντας το ∆ήµο µας», τόνισε χαρακτηριστικά ο
∆ήµαρχος Φυλής. 

Τι είναι τα Μουσικά Σύνολα του ∆ήµου Φυλής

Τα µουσικά σύνολα του ∆ήµου Φυλής συγκροτούνται
από τη Φιλαρµονική και τη Λαϊκή Ορχήστρα. 

Η Φιλαρµονική της, τότε, Κοινότητας Άνω Λιοσίων
ιδρύθηκε το 1965. 

Το 1976 κι ενώ από το 1971 τα Άνω Λιόσια είχαν
µετασχηµατιστεί σε ∆ήµο, ανέλαβε τη διεύθυνση της
∆ηµοτικής Φιλαρµονικής ο αείµνηστος αρχιµουσικός
Σταύρος Καλοµοίρης. Επί των ηµερών του η Φιλαρµονι-
κή εξελίχθηκε σε ένα πειθαρχηµένο µουσικό σύνολο και
ανέδειξε πολλούς αξιόλογους νέους µουσικούς.

Το 2003 ανέλαβε τη διεύθυνση της ∆ηµοτικής Φιλαρ-
µονικής ο αρχιµουσικός Νικόλαος Καλοµοίρης, ο οποίος
προσάρµοσε τη λειτουργία της στα δεδοµένα ενός
σύγχρονου ∆ήµου.

Η Λαϊκή Ορχήστρα του ∆ήµου ιδρύθηκε το 2007 και σε
συνεργασία µε τη ∆ηµοτική Φιλαρµονική ανέδειξαν τις
ικανότητες των µουσικών της πόλης.

Τα δύο µουσικά σχήµατα έχουν συµπράξει σε πολλές
εκδηλώσεις, εντός και εκτός του ∆ήµου Φυλής, κερδίζον-
τας, επάξια, την αναγνώριση του κοινού.  

Ποιος είναι ο αρχιµουσικός Νίκος Καλοµοίρης

Ο Νικόλαος Καλοµοίρης ασχολείται µε τα πνευστά από
την ηλικία των 7 ετών. 

Σπούδασε θεωρία στο Ελληνικό Ωδείο.
Ανδρώθηκε µουσικά στη ∆ηµοτική Φιλαρµονική Άνω

Λιοσίων, ως εκτελεστής τροµπέτας. 
Το 2003 ανέλαβε καθήκοντα αρχιµουσικού στη ∆ηµο-

τική Φιλαρµονική Άνω Λιοσίων.
Το 2007 συνέβαλε στη δηµιουργία της Λαϊκής Ορχή-

στρας και έκτοτε ασκεί καθήκοντα αρχιµουσικού των
Μουσικών Συνόλων του πρώην ∆ήµου Άνω Λιοσίων και
µετέπειτα ∆ήµου Φυλής.

Παράλληλα µε τα καθήκοντα του αρχιµουσικού διδάσ-
κει πνευστά σε παιδιά, ανοίγοντας το δρόµο για τη
συµµετοχή τους στα Μουσικά Σύνολα του ∆ήµου Φυλής.
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ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΣΕ ΣΤΟ ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 
Η ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ
Αναµνηστική πλακέτα στον αρχιµουσικό Νίκο Καλοµοίρη.

Tα γραφεία της Ελευσίνας
2021 µετατρέπονται 

σε Wi-Fi hotspot
Σηµείο µε δωρεάν ίντερνετ για τους κατοίκους και

της επισκέπτες της Ελευσίνας το κτήριο των
γραφείων της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας
Με τον κωδικό «Elefsis2021» και σύνδεση στο

δίκτυο µε όνοµα «Elefsis2021» θα παρέχεται
δωρεάν wifi Internet πέριξ του κτηρίου του ΟΣΕ
που φιλοξενεί τα γραφεία της ΠΠΤΕ 2021, στο
κέντρο της Ελευσίνας.

Μεγάλη συνεισφορά από εθελοντές στην Τράπεζα
Αίµατος του Συλλόγου Κρητών Αχαρνών

Ο
πρόεδρος του Συλλόγου Κρητών  Αχ αρν ών  Αχ αρ-
ν ων  κος ∆ηµήτρης Γιαν ν ούλης και τα µέλη του ∆Σ,
αισθαν όµαστε την  αν άγκη ν α ευχ αριστήσουµε

θερµά, όλους εσάς τους φίλους και τα µέλη του συλλόγου
µας που δώσατε το παρόν  στην  Εθελον τική Αιµοδοσία
που διοργαν ώσαµε την  Κυριακή 29 Απριλίου 2018, είτε
καταφέρατε ν α δώσετε αίµα, είτε όχ ι. 
Αποδείξατε για µια ακόµα φορά ότι το αίσθηµα ευθύν ης
και αγάπης προς τους συν αν θρώπους µας, παραµέν ει
υψηλό.
Θα θέλαµε επίσης ν α σας εν ηµερώσουµε ότι αν  κάποιος
δεν  κατάφερε ν α προσέλθει για οποιοδήποτε λόγο, µπο-
ρεί αν ά πάσα στιγµή ν α µεταβεί στο Τµήµα Αιµοδοσίας
του Νοσοκοµείου "Αγία Όλγα" στην  Νέα Ιων ία και ν α
δηλώσει ότι επιθυµεί ν α προσφέρει αίµα για την  Τράπε-
ζα Αίµατος του Συλλόγου Κρητών  Αχ αρν ών .
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ΤΤααξξίίδδεεψψεε  σσττοο  ΖΖεεφφύύρριι  
««ΤΤοο  κκυυννήήγγιι  ττηηςς  ∆∆ιικκααίίωωσσηηςς»»  
ττοουυ  ΓΓιιάάννννηη  ΑΑδδεελλιιααννάάκκηη  

Είναι µόλις 20 ετών και φοιτητής στη Σχολή
Καλών Τεχνών του Τµήµατος Θεατρικών Σπου-
δών του Ναυπλίου. Έχει ήδη βραβευτεί για το

διήγηµά του Reunion και αυτές τις µέρες κυκλοφόρησε το
πρώτο του µυθιστόρηµα «Το κυνήγι της ∆ικαίωσης» από
τις εκδόσεις ΛΕΜΒΟΣ. 

Πρόκειται για τον συντοπίτη µας Γιάννη Αδελιανάκη
ένα νέο παιδί που όπως όλα δείχνουν έχει ήδη αρχίσει να
διαγράφει µια λαµπρή πορεία στους δύσκολους δρόµους
του Πολιτισµού και των Γραµµάτων. 

Έτσι µετά την βιβλοπαρουσίαση στο Φροντιστήριο
«ΑΛΦΑ» στα Άνω Λιόσια στις 21 Απριλίου του 2018,
σειρά είχε το Ζεφύρι  όπου και το απόγευµα της Παρασ-
κευής 4 Μαΐου το Πνευµατικό Κέντρο άνοιξε τις πύλες
του,  για «Το κυνήγι της ∆ικαίωσης». 

Παρουσιάστρια και Συντονίστρια της όµορφής εκδήλω-
σης υπήρξε η σκηνοθέτις Στέλλα Νικολοθανάση η οποία
επεσήµανε πως αν και δεν γνωρίζει καλά τον Γιάννη Αδε-
λιανάκη, της είχε κάνει µεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι
όταν η θεατρική Οµάδα Ζεφυρίου αναζητούσε έναν ερα-
σιτέχνη ηθοποιό για  συγκεκριµένο ρόλο, ο Γιάννης αν
και µαθητής της Γ’ Λυκείου τότε κι εν µέσω Πανελληνίων,
έσπευσε να βοηθήσει. 

Τον ρόλο τελικά δεν τον πήρε λόγω του νεαρού της
ηλικίας του. 

Ωστόσο η εντύπωση έµεινε
και ήταν παραπάνω από
καλή!.. 

Το βιβλίο του Γιάννη προλό-
γισε κατά την παρουσίαση ο
Συγγραφέας Χάρης Γαν-
τζούδης ο οποίος επεσήµανε
πως το «Κυνήγι της ∆ικαίω-
σης» κατάφερε να τον κερδίσει, να τον συγκινήσει κι εν
τέλει να τον δικαιώσειI 

Ο Χάρης Γαντζούδης υπογράµµισε επίσης πως πρό-
κειται για ένα βιβλίο που διαβάζεται µε άνεση από άτοµα
κάθε ηλικίας, που µπορεί να αγγίξει την ψυχή τόσο των
εφήβων όσο και των ενηλίκων.  

Για το βιβλίο του εξάλλου και για την επιθυµία του να
συνεχίσει την συγγραφική πορεία που µόλις ξεκίνησε µε
ολοκληρωµένο έργο,  εξέφρασε µέσα από τον αυθόρµ-
ητο και νεανικό λόγο του και ό ίδιος ο συγγραφέας Γιάν-
νη Αδελιανάκης που σίγουρα, έχει πολλά να δώσειI 

Τα θερµά του συγχαρητήρια έδωσε στον Γιάννη Αδε-
λιανάκη ο Πρόεδρος του Αθλητικού και Πολιτιστικού
Οργανισµού η «Πάρνηθα» Γιώργος Μαυροειδής  που
υπήρξε συνδιοργανωτής  της εκδήλωσης.

«Έχοντας εδώ και χρόνια βιβλιοπωλείο και συνερ-
γασία µε πολλούς και καλούς εκδοτικούς οίκους  γνωρίζω 

από πρώτο χέρι πως ο δρόµος που διάλεξες δεν είναι
εύκολος αλλά αυτό τον κάνει ακόµη πιο συναρπαστικό.
∆υστυχώς εµείς οι Έλληνες δεν αγαπάµε τα βιβλία όσο
τους αξίζουν αλλά αυτό είναι και το µεγάλο στοίχηµα των
ανθρώπων που επιµένουν να γράφουν» τόνισε µεταξύ
άλλων ο Γιώργος Μαυροειδής ο οποίος και έσπευσε να
κρατήσει το βιβλίο στα χέρια του µε την προσωπική αφι-
έρωση του Γιάννη. 

Το ίδιο έπραξε και ο Αντιδήµαρχος Θανάσης Σχίζας ο
οποίος µαζί µε τις εγκάρδιες ευχές του, προέτρεψε τον
νέο συγγραφέα του τόπου µας Γιάννη Αδελιανάκη, να
συνεχίσει την πορεία που µόλις ξεκίνησε και να συνεχίσει
τον αγώνα του, ώστε το έργο του, να ξεπεράσει κατά
πολύ τα σύνορα του ∆ήµου Φυλής. 

«Σε αυτόν τη  δύσκολη πορεία  και σ’ αυτό το όµορφο
ταξίδι, θα είµαστε κοντά σου» κατέληξε ο Θανάσης
Σχίζας. Αναµφίβολα αξίζει τον κόποI 

ΣΣυυννττααγγοογγρράάφφηησσηη  ΦΦααρρµµάάκκωωνν
∆∆ήήµµοοςς  ΧΧααϊϊδδααρρίίοουυ

ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ 
ΞΕΚΙΝΑΕΙ Η ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ

ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (∆ΑΦΝΙΟΥ - ΑΝΩ &

ΚΑΤΩ ΑΦΑΙΑΣ). ΟΙ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΝΑ
∆ΗΛΩΣΟΥΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ:

2105322181 (∆ΑΦΝΙ)
2130441347 (ΆΝΩ/ΚΑΤΩ ΑΦΑΙΑΣ)  

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΝΑΟΥΑΦ ∆ΑΟΥΑΧΕΡ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙ∆ΑΣ

18.00 – 18.15 Έναρξη - Χαιρε-
τισµοί

18.15- 18.30 «Τα Ευρωπαϊκά
Προγράµµατα στη ∆ευτεροβάθ-
µια Εκπαίδευση»,
Ξανθίππη Φουλίδου, ΜΑ, PhD,
Υπεύθυνη Γραφείου Πολιτι -
στικών 
Θεµάτων ∆.Ε.∆.Α. 

18.30 – 18.40 «Συµµετέχοντας
στο Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα
Erasmus+/KA1: προσδοκίες,
εµπειρίες και προοπτικές»,
Ευαγγελία Παπακωνσταντίνου,
∆ιευθύντρια 1ου  Γυµνασίου
Μάνδρας

18.40 – 18.50 «Επιµόρφωση
στη χρήση των Νέων Τεχνολο-
γιών στην εκπαιδευτική διαδι-
κασία»,
∆ήµητρα Γκαβού, εκπαιδευ-
τικός κλάδου ΠΕ02 και ∆ήµητρα
Πέππα,
εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03

18.50 – 19.00 « ∆ ο µ η µ έ ν η
επίσκεψη στα σχολεία της Φιν-
λανδίας»,
Περιστέρα Τρυψάνη, εκπαιδευ-
τικός κλάδου ΠΕ02 και Σωτήρ-
ιος Γκουσγκούνης, εκπαιδευ-
τικός κλάδου ΠΕ08

19.00 – 19.10 «Η διδακτική
µέθοδος «CLIL» »,
∆ήµητρα Μπακώλη, εκπαιδευ-
τικός κλάδου ΠΕ02 και 

Ελένη Παπαχρήστου, εκπαιδευ-
τικός κλάδου ΠΕ17.04

19.10 – 19.20 « Σ υ γ κ ρ ι τ ι κ ή
προσέγγιση των πολιτισµών της
Ιρλανδίας και της Ελλάδας µέσα
από τον χορό»,
Ελένη Αντωνή, εκπαιδευτικός
κλάδου ΠΕ11

19.20 – 19.30 « T o w a r d s
building a peaceful world»:
παρουσίαση καλής πρακτικής
και σύνθεσης των αξόνων της
επιµόρφωσης,
Μαρία Μπαρµπέρη, εκπαιδευ-
τικός κλάδου ΠΕ06

Λήξη ηµερίδας                      

Συνεχίζεται από τη σελ. 2
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Χιλιάδες προσλήψεις πρό-
κειται να πραγµατοποιηθ-
ούν το αµέσως επόµενο
διάστηµα, µέσα από προ-

γράµµατα κοινωφελούς εργασίας
του ΟΑΕ∆, που την κατάρτισή τους
έχει αναλάβει του Υπουργείο
Εργασίας.

Ειδικότερα, πρόκειται για δύο µεγάλες
προκηρύξεις που θα δηµοσιευτούν από
τον ΟΑΕ∆ και αφορούν τις προσλήψεις
25.000 ανέργων σε δήµους, 5.000 σε
περιφέρειες και 5.066 σε δασαρχεία, µε
τον Ιούνιο να καθορίζεται ως ο µήνας
έναρξης του µεγάλου προγράµµατος. 

Συγκεκριµένα, όπως αναφέρει
δηµοσίευµα της efsyn. gr, την κατάρτιση
του προγράµµατος έχει αναλάβει το
υπουργείο Εργασίας και αυτή τη στιγµή
βρίσκεται στις αρµόδιες υπηρεσίες του,
οι οποίες, σύµφωνα µε πληροφορίες
τoυ ένθετου «Καριέρα+Εργασία» της
«Εφ.Συν.», καθορίζουν τις τελευταίες
λεπτοµέρειες, προκειµένου στη
συνέχεια να δοθεί στον ΟΑΕ∆ για την
υλοποίησή του.

Οι ωφελούµενοι των προγραµµάτων
θα προσληφθούν για οκτώ µήνες, µε
πλήρη ασφαλιστικά δικαιώµατα.

Επίσης, θα διατηρηθεί και ίσως επεκ-
ταθεί το σκέλος της κατάρτισης και
πιστοποίησης των ανέργων που θα
συµµετάσχουν στα προγράµµατα αυτά.

Ωστόσο, µένει ακόµα ανοιχτό το
ενδεχόµενο να υπάρξουν περισσότερες
από µία προκηρύξεις, προκειµένου να
εφαρµοστεί µια διαδοχική υλοποίηση
των προγραµµάτων και να µη µένουν
κενές θέσεις των ωφελουµένων για
µεγάλο χρονικό διάστηµα στις υπηρ-
εσίες των δήµων.

Στον φετινό κύκλο του προγράµµατος
υπάρχει αύξηση στον αριθµό των ωφε-
λουµένων κατά 3,1% σε σχέση µε
πέρυσι, δεδοµένου ότι, σύµφωνα µε τα
δηµοσιοποιηµένα στοιχεία του υπουρ-
γείου και του ΟΑΕ∆, το 2017 οι θέσεις
στους 274 δήµους ανήλθαν στις
24.251, ενώ για το έτος 2018 προβλέ-
πονται 25.000 θέσεις.

Προϋποθέσεις συµµετοχής ανέρ-
γων

Οι ωφελούµενοι άνεργοι που θα έχουν
δικαίωµα να διεκδικήσουν µία από τις

25.000 θέσεις εργασίας, απαιτείται να
είναι εγγεγραµµένοι στα µητρώα ανέρ-
γων του ΟΑΕ∆ και να ανήκουν σε µία
τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγο-
ρίες:

• Εγγεγραµµένοι άνεργοι στα µητρώα
ανέργων του ΟΑΕ∆, µέλη οικογενειών
στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι
σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραµµένοι άνε-
ργοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆.

• Εγγεγραµµένοι άνεργοι στα µητρώα
ανέργων του ΟΑΕ∆, µέλη µονογονεϊ-
κών οικογενειών στις οποίες δεν εργά-
ζεται κανείς.

• Εγγεγραµµένοι µακροχρόνια άνεργοι
στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆.

• Ανεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ πανεπι-
στηµιακού και τεχνολογικού τοµέα,
εγγεγραµµένοι στα µητρώα ανέργων
πτυχιούχων του ΟΑΕ∆.

• Εγγεγραµµένοι άνεργοι στα µητρώα
ανέργων του ΟΑΕ∆ άνω των 29 ετών.

• Εγγεγραµµένοι στα µητρώα ανέργων
ΑµεΑ του ΟΑΕ∆. Υπενθυµίζουµε ότι
ποσοστό 15% των θέσεων θα καλυφθεί
από ΑµεΑ, βάσει της νέας νοµοθεσίας.

Οι άνεργοι – ωφελούµενοι του προ-
γράµµατος θα εργαστούν σε διάφορες
υπηρεσίες των ΟΤΑ για διάστηµα οκτώ
µηνών µε καθεστώς πλήρους απασχόλ-
ησης.

Αντικείµενο της δράσης είναι η δηµιο-
υργία θέσεων πλήρους απασχόλησης
µέσω της τοποθέτησης προσωπικού σε
δήµους–θύλακες υψηλής ανεργίας.

Μετά την έκδοση της σχετικής προ-
κήρυξης θα ακολουθήσει άµεσα η διαδι-
κασία υποβολής των αιτήσεων από
τους ενδιαφερόµενους.

Ειδικότητες

Οι ειδικότητες που καλύπτονται από το
πρόγραµµα είναι οι εξής:

Κοινωνικοί φροντιστές, φωτογράφοι,
γεωπόνοι, µηχανικοί περιβάλλοντος,
κτηνίατροι, βιβλιοθηκονόµοι, οικοδόµοι,
µηχανολόγοι µηχανικοί, δηµοσιογράφ-
οι, βρεφοκόµοι, τοπογράφοι, τραπε-
ζοκόµοι, χειριστές Η/Υ, ψυκτικοί, λογοθ-
εραπευτές, ελαιοχρωµατιστές, νηπια-
γωγοί, γενικών καθηκόντων, οικονοµι-
κού, δασολόγοι, δάσκαλοι, θεατρολό-
γοι, βοηθοί βρεφονηπιοκόµων,
νοσηλευτές, οδηγοί, µάγειρες, ξεναγοί
κ.ά.

Κριτήρια µοριοδότησης

• Χρονικό διάστηµα συνεχόµενης εγγε-
γραµµένης ανεργίας ωφελουµένου, µε
ανώτατο όριο τους 60 µήνες.

• Χρονικό διάστηµα συνεχόµενης εγγε-
γραµµένης ανεργίας του/της συζύγου
των ανέργων, µε ανώτατο όριο τους 60
µήνες.

• Αναπηρία (του υποψήφιου ωφε-
λούµενου) µε ποσοστό 50% και άνω.

• Ετήσιο εισόδηµα, ατοµικό ή οικογε-
νειακό.

• Ηλικία.

• Αριθµός ανήλικων τέκνων.

• Αριθµός εξαρτώµενων τέκνων ΑµεΑ
(ανήλικων ή και ενήλικων) µε ποσοστό
αναπηρίας 67% και άνω.

• Εντοπιότητα.

• ∆ικαιούχοι ΚΕΑ.

Αποδοχές

Οι ωφελούµενοι θα εργαστούν στα νέα
προγράµµατα κοινωφελούς εργασίας
για οκτώ µήνες, µε πλήρη ασφαλιστικά
δικαιώµατα.

Οι εργαζόµενοι στο πρόγραµµα, οι
οποίοι είναι έως 25 ετών, θα λαµβάνουν
µηνιαίως καθαρές αµοιβές 431,75 ευρώ
(ακαθάριστες αποδοχές 638,75), ενώ
όσοι είναι άνω των 25 ετών θα λαµβά-
νουν 495,25 ευρώ (ακαθάριστες απο-
δοχές 732,54).

Κατάρτιση και πιστοποίηση

Επίσης θα διατηρηθεί και ίσως επεκ-
ταθεί το σκέλος της κατάρτισης και
πιστοποίησης των ανέργων που θα
συµµετάσχουν στα προγράµµατα αυτά.

Τα νέα προγράµµατα δίνουν τη
δυνατότητα στον ωφελούµενο να
βελτιώσει το βιογραφικό του, ώστε να
διευκολυνθεί στην επανένταξή του στην
αγορά εργασίας. Η αναβάθµιση των
προσόντων θα γίνεται µέσα από υπηρ-
εσίες συµβουλευτικής και κατάρτισης. Ο
ΟΑΕ∆ θα προσφέρει δύο συµβουλευτι-
κές στους ωφελούµενους του προγράµ-
µατος, κατά την είσοδο και την έξοδο
από αυτό.

Η δράση της κατάρτισης είναι προαιρ-
ετική. Ξεκινά µετά τον δεύτερο µήνα
υλοποίησης του προγράµµατος και
περιλαµβάνει κατάρτιση µε αντικείµενο
την Τεχνολογία Πληροφοριών και Επι-
κοινωνίας. Μετά το πέρας της κατάρτι-
σης οι ωφελούµενοι θα συµµετάσχουν
σε εξετάσεις πιστοποίησης στις γνώσεις
και δεξιότητες Πληροφορικής.

5.066 συµβάσεις ανέργων σε δασα-
ρχεία για κάλυψη των αναγκών της
αντιπυρικής προστασίας

Το αργότερο στις αρχές της επόµενης
αναµένεται να δηµοσιοποιηθεί από τον
ΟΑΕ∆ κι η προκήρυξη για την πρό-
σληψη 5.066 ανέργων σε ∆ασαρχεία
της χώρας για την κάλυψη των αναγκών
της αντιπυρικής προστασίας κατά τους
καλοκαιρινούς µήνες.

ΟΑΕ∆: Έρχονται 35.000 θέσεις εργασίας σε Αυτοδιοίκηση και δασαρχεία
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«ΜΕΛΕΤΗ ΒΑΣΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΠΑΕΡΙΩΝ

ΣΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΥΦΑ ΣΤΗ ΡΕΒΥΘΟΥΣΑ»

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνουµε ότι δίδεται παράταση της προθεσµίας για την υποβολή
των προσφορών στον εν θέµατι ∆ιαγωνισµό.

Νέα ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών: 06/06/2018 και
ώρα 12:00
Νέα ηµεροµηνία αποσφράγισης προσφορών 06/06/2018 και ώρα
12:30 µ.µ.

Οι λοιποί όροι της ∆ιακήρυξης παραµένουν αµετάβλητοι.

Τη δέσµευση ότι στη δική του διακ-
υβέρνηση θα προχωρήσουν αποφ-
ασιστικά η συνεργασία δηµόσιου και

ιδιωτικού τοµέα και το outsourcing
δηµοσίων υπηρεσιών στον ιδιωτικό τοµέα,
ανέλαβε ο πρόεδρος της Ν∆, Κυριάκος
Μητσοτάκης, µιλώντας στο συνέδριο του
Συνδέσµου Επιχειρήσεων Πληροφορικής
και Επικοινωνιών (ΣΕΠΕ).

Το ∆ηµόσιο δεν πρέπει να φοβάται τις
συµπράξεις µε τον ιδιωτικό τοµέα, είπε ο κ.
Μητσοτάκης και προσέθεσε ότι το κράτος
έχει µόνο να κερδίσει από τη συνεργασία
και το outsourcing δηµοσίων υπηρεσιών. Η
ηλεκτρονική διακυβέρνηση ίσως είναι η
τελευταία µεγάλη ευκαιρία µεταρρύθµισης
της δηµόσιας διοίκησης, είπε ο κ. Μητσο-
τάκης και προσέθεσε ότι θα γκρεµίσει το
κοµµατικό κράτος και θα οικοδοµήσει ένα νέο κράτος µε
µοναδική αποστολή την εξυπηρέτηση του πολίτη. 

Ασκώντας κριτική στην κυβέρνηση είπε ότι «είναι
προκλητικό να τσακίζει τους Έλληνες στους φόρους και
να κόβει τις συντάξεις και να µην προωθεί πολιτικές
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για να αντιµετωπίσει τη
φοροδιαφυγή».

Ο κ. Μητσοτάκης υποσχέθηκε ότι θα αλλάξει το εκρη-
κτικό κοκτέιλ αυξηµένης φορολογίας και υψηλών ασφα-
λιστικών εισφορών. 

Απευθυνόµενος προς τους επιχειρηµατίες της πληρο-
φορικής και της επικοινωνίας είπε ότι «ξέρω πως χάνε-
τε σηµαντικά στελέχη που φεύγουν στο εξωτερικό γιατί
δεν αντέχουν τον συνδυασµό φόρων και ασφαλιστικών
εισφορών». 

Μιλώντας για τις ευκαιρίες που ανοίγει η νέα ψηφιακή
εποχή έκανε λόγο για ευελιξία στην αφορά εργασίας και
προώθηση άλλου τύπου συµβάσεων εργασίας που
µπορούν να ενισχύσουν την απασχόληση.

Καταλόγισε στην κυβέρνηση απουσία οράµατος στον
τοµέα ψηφιακής πολιτικής και πρόσθεσε ότι µε το πρό-
γραµµα που θα εφαρµόσει η κυβέρνησή του «θα
αρχίσουµε να συγκλίνουµε µε την Ευρώπη». «Το τελευ-
ταίο µεγάλο όραµα είναι ο ψηφιακός µετασχηµατισµός
της χώρας. 

∆εν έχουµε την πολυτέλεια να µείνουµε ουραγοί της
Ευρώπης στα θέµατα του ψηφιακού µετασχηµατισµού.
Έχουµε το σχέδιο και σύντοµα θα κληθούµε να το κάνο-
υµε πράξη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ψηφιακή οικονοµία είναι το όχηµα για την ανάπτυξη
του µέλλοντος αλλά δηµιουργεί και τεράστιες νέες
προκλήσεις που δεν µπορούν να µείνουν αναπάντητες,
ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης και πρόσθεσε ότι αλλαγή
σηµαίνει ευκαιρίες και νέες προοπτικές. «Η ΕΕ έχει
εκπονήσει σχέδια για τη µετάβαση στην ψηφιακή οικο-
νοµία. ∆ισεκατοµµύρια ευρώ επενδύονται ήδη στην
τεχνητή νοηµοσύνη. Ο σχετικές δείκτης ψηφιακής οικο-
νοµίας και κοινωνίας δείχνει ότι η Ευρώπη σηµειώνει
πρόοδο. Η Ελλάδα όµως κατατάσσεται 26η στις 28
θέσεις. ∆εν διαφαίνεται καµία προοπτική να ανακάµ-
ψει».

Συνεχίζοντας έκανε επίθεση στον υπουργό Ψηφιακής
Πολιτικής, Νίκο Παππά, λέγοντας: «Η σηµερινή κυβέρν-
ηση στα έργα παίρνει µηδένI Σε αυτή τη Γη γιατί στο
∆ιάστηµα δεν ξέρωI Ο προηγούµενος διοικητής του
διαστηµικού οργανισµού κατά την αποχώρησή του χρη-
σιµοποίησε την φράση follow the money, που παρα-
πέµπει σε µαύρη τρύπα. Ο αρµόδιος υπουργός ελπίζω
να βγει από αυτή».

Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι από τη χώρα λείπει το ανα-
πτυξιακό σχέδιο, ενώ και από το ολιστικό σχέδιο του κ. 

Τσακαλώτου, από όσα µέχρι στιγµής έχουν διαρρ-
εύσει, λείπει, όπως είπε, αναφορά στην ψηφιακή οικο-
νοµία. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ασχολείται µε αυτά, αφού οι ασχο-
λούµενοι δεν αποτελούν εκλογική του πελατεία, υπο-
στήριξε ο κ. Μητσοτάκης και ανέφερε: «Είναι προσω-
πικό µου στοίχηµα να µη χάσει και αυτό το τρένο η
Ελλάδα. Το ερώτηµα είναι πώς θα ενισχύσουµε τις
επενδύσεις από και προς τις εταιρείες της ψηφιακής
τεχνολογίας».

Ως παράδειγµα προς µίµηση στον τοµέα της ψηφια-
κής τεχνολογίας, ο κ. Μητσοτάκης έφερε την Εσθονία
και πρόσθεσε ότι ακόµη και χώρες όπως η Ρουµανία
έχουν κάνει σηµαντική πρόοδο. Αυτός είναι ο δρόµος
που πρέπει να ακολουθήσει η χώρα µας, τόνισε.

Σήµερα απαιτείται ένα σχέδιο µετάβασης στην ψηφια-
κή εποχή, ωστόσο, είπε ο κ. Μητσοτάκης, οποιαδήποτε
προσπάθεια στο µοντέλο της καινοτοµίας κινδυνεύει να
αποτύχει αν οι επενδυτές αντιµετωπίζουν ένα αρνητικό
περιβάλλονI 

Μακροοικονοµική σταθερότητα, αξιόπιστες δηµοσιο-
νοµικές πολιτικές, αµετάβλητο φορολογικό σύστηµα
είναι προϋποθέσεις για τη διαµόρφωση φιλικού επεν-
δυτικού περιβάλλοντος, είπε ο κ. Μητσοτάκης και πρό-
σθεσε ότι η καινοτοµία δεν αφορά µόνο τον ιδιωτικό
τοµέα αλλά και το δηµόσιο. Η αποτελεσµατική λειτο-
υργία της δηµόσιας διοίκησης, η ποιότητα των υπηρε-
σιών και ο ρόλος του κράτους στην οικονοµία είναι
σηµαντικά στοιχεία, είπε και δεσµεύτηκε ότι θα προωθ-
ήσει την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, την ανασυγκρότ-
ηση του δηµόσιου τοµέα, τη βελτίωση της δραµατικής
κατάστασης πολυνοµίας και κακονοµίας.

Υποσχέθηκε ότι θα δηµιουργήσει συντονιστική
επιτροπή σε επίπεδο υφυπουργού παρά τω
πρωθυπουργώ για την ψηφιακή τεχνολογία.

Ο κ. Μητσοτάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν
έχει σχέδιο για την ενίσχυση της ψηφιακής οικονοµίας
και ότι τα τελευταία τρία χρόνια δεν έχει γίνει ούτε ένα
µεγάλο έργο στον τοµέα αυτό. Υποσχέθηκε ότι θα
δηµιουργήσει συντονιστική επιτροπή σε επίπεδο υφυ-
πουργού παρά τω πρωθυπουργώ για την ψηφιακή
τεχνολογία.

Μεταξύ άλλων υποσχέθηκε ότι θα αναπτύξει δίκτυα
νέας γενιάς υψηλών ταχυτήτων, θα εκπονήσει ευρύ
πρόγραµµα ανάπτυξης δεξιοτήτων στην ψηφιακή
τεχνολογία για όλους τους ανέργους, ότι θα επιδιώξει
πραγµατικό ψηφιακό µετασχηµατισµό του κράτους και
ότι θα καθιερώσει ψηφιακές ταυτότητες, ηλεκτρονικό
φάκελο υγείας, ηλεκτρονικό εισιτήριο τουριστικών
χώρων, καθώς και κεντρικό ψηφιακό οργανόγραµµα
δηµόσιας διοίκησης.

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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Ανακοίνωση

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις
της µε αρ.οικ.1649/45/14 ΚΥΑ
Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ
(ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται
ότι: 

Στο Περιφερειακό Συµβούλιο
Αττικής διαβιβάστηκε από τη
∆/νση Περιβαλλοντικού και Χωρι-
κού Σχεδιασµού της Αποκεντρω-
µένης ∆ιοίκησης Αττικής µε το µε
αρ. πρωτ. 13348/856/Φ12/2018
έγγραφο η Μελέτη Περιβαλλον-
τικών Επιπτώσεων µε:

Α) τίτλο δραστηριότητας:
«Μονάδα Ανακύκλωσης ΟΤΚΖ,
Μεταλλικών & Πλαστικών Αποβ-
λήτων», κατάταξη στην υποκατ-
ηγορία Α2, οµάδα 9η µε α/α:
225.β (Εγκαταστάσεις απο-
ρρύπανσης και διάλυσης οχηµά-
των τέλους κύκλου ζωής χωρίς
τεµαχισµό) και Κατηγορία Β,
οµάδα: 9η, α/α: 224 (Εγκαταστά-
σεις για εργασία R12 σε µεταλλι-
κά και µη µεταλλικά απόβλητα),
οµάδα: 12η, α/α: 9 (Χώροι
συγκέντρωσης και διακίνησης
παλαιών µετάλλων ή προσωρι-

νής συγκέντρωσης οχηµάτων
τέλους κύκλου ζωής) και οµάδα:
4η, α/α: 7.α (Εγκαταστάσεις
αποθήκευσης στερεών µη
επικίνδυνων αποβλήτων)

Β) θέση δραστηριότητας: επί
της Λεωφ. ΝΑΤΟ, στη διασταύρ-
ωση για Νέα Ζωή, στη θέση
Σπιθάρι, στο ∆ήµο Ασπροπύρ-
γου, στην Περιφερειακή Ενότητα
∆υτικής Αττικής, της Περιφέρειας
Αττικής.

Γ) φορέα δραστηριότητας: ‘’RE-
CYCLING CARS
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.’’

∆) αρµόδια για τη δραστηριότ-
ητα περιβαλλοντική αρχή τη
∆/νση Περιβαλλοντικού και Χωρι-
κού Σχεδιασµού της Αποκεντρω-
µένης ∆ιοίκησης Αττικής

Ε) αρµόδια υπηρεσία της Περ-
ιφέρειας Αττικής, στην οποία
καλείται το κοινό να ενηµερωθεί
και το ενδιαφερόµενο κοινό να
εκφράσει τις απόψεις του επί του
περιεχοµένου του φακέλου της
Μελέτης, τη ∆/νση Περιβάλλον-
τος  (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα,
υποδοχή κοινού: ∆ευτέρα- Παρ-
ασκευή, 9:00-15:00, τηλ.: 210
6984302)

ΣΤ) ηµεροµηνία έναρξης και
λήξης δηµόσιας διαβούλευσης:
8/05/18- 26/06/18

Ζ) ηµεροµηνίες έναρξης και
λήξης προθεσµίας για κατάθεση
απόψεων ενδιαφεροµένου κοι-
νού: 10/05/18- 14/06/18 στη
∆/νση Περιβάλλοντος Περιφέρει-
ας Αττικής και 15/06/18- 28/06/18
στη ∆/νση Περιβαλλοντικού και
Χωρικού Σχεδιασµού της Απο-
κεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής
(Μεσογείων 239 και Παρίτση, Ν.
Ψυχικό)

Η) εφηµερίδα τη  «Θριάσιο» και
link δηµοσίευσης:
www.patt.gov.gr.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ

∆έσµευση Κ. Μητσοτάκη για ανάθεση 
δηµοσίων υπηρεσιών στον ιδιωτικό τοµέα
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ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς::  ππωωλλοούύννττααιι  77,,55  
σσττρρέέµµµµαατταα  θθέέσσηη  ΚΚααττσσοουυλλιιέέρρηη  κκοοννττάά

σσττοο  ΡΡοουυππάάκκιι
Πωλούνται 7,5 στρέµµατα θέση Κατσουλιερη κοντά
στο ΡουπάκιΤηλέφωνο επικοινωνίας: 6948560208

ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς::  ΠΠωωλλοούύννττααιι  2244
σσττρρέέµµµµαατταα  σσττηη  θθέέσσηη  ΡΡυυκκιιάά

Αχαρακτήριστη ζώνη περίπου 24 στρέµµατα θέση 
Ρυκιά ΑσπρόπυργοςΤηλέφωνο επικοινωνίας:

6948560208

ΚΚΚΚΑΑΑΑΘΘΘΘΗΗΗΗΜΜΜΜ ΕΕΕΕΡΡΡΡΙΙΙΙΝΝΝΝΗΗΗΗ    ΕΕΕΕΝΝΝΝΗΗΗΗΜΜΜΜ ΕΕΕΕΡΡΡΡΩΩΩΩΣΣΣΣΗΗΗΗ    ΣΣΣΣΤΤΤΤ ΟΟΟΟ    WWWWWWWWWWWW....TTTT HHHHRRRRIIIIAAAASSSSSSSSIIIIOOOO ....GGGG RRRR    
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ΑΑΑΑΝΝΝΝΑΑΑΑΜΜΜΜΕΕΕΕΣΣΣΣΑΑΑΑ    ΣΣΣΣΤΤΤΤΟΟΟΟΥΥΥΥΣΣΣΣ    ∆∆∆∆ΙΙΙΙΚΚΚΚΑΑΑΑΙΙΙΙΟΟΟΟΥΥΥΥΧΧΧΧΟΟΟΟΥΥΥΥΣΣΣΣ    ΟΟΟΟ    ∆∆∆∆ΗΗΗΗΜΜΜΜΟΟΟΟΣΣΣΣ    ΦΦΦΦΥΥΥΥΛΛΛΛΗΗΗΗΣΣΣΣ
ΥΥΥΥ ΠΠΠΠΕΕΕΕΣΣΣΣ::::     1111,,,,3333    εεεεκκκκ ....     εεεευυυυρρρρώώώώ    ααααππππόόόό    ττττοοοονννν     ««««ΦΦΦΦ ιιιι λλλλόόόό∆∆∆∆ηηηηµµµµοοοο»»»»    γγγγιιιι αααα    
σσσσυυυυννννττττήήήήρρρρηηηησσσσηηηη    σσσσχχχχοοοολλλλεεεείίίί ωωωωνννν     κκκκααααιιιι     ααααγγγγοοοορρρράάάά    µµµµηηηηχχχχααααννννηηηηµµµµάάάάττττωωωωνννν
Στο πλαίσιο των  Προσκλήσεων  του Ειδικού Προγράµµατος Εν ίσχ υσης ∆ήµων

– «Φιλό∆ηµος ΙΙ», του υπουργείου Εσωτερικών , βάσει της Απόφασης 4748
(ΦΕΚ 612/22.2.2018), ο υπουργός Εσωτερικών , Πάν ος Σκουρλέτης, εν έκρι-

ν ε την  έν ταξη των  Πράξεων  επτά δήµων  συν ολικού ποσού ύψους ύψους
1.685.478,37 ευρώ, µε τη συµµετοχ ή των  δήµων  ν α αν έρχ εται στο ποσό των
518.678,37 ευρώ..

Οι πράξεις αφορούν  έργα συν τήρησης σχ ολικών  κτιρίων  και αύλειων  χ ώρων
καθώς και την  προµήθεια µηχαν ηµάτων  έργου.

Συγκεκριµέν α για τη συν τήρηση σχ ολικών  κτιρίων  και αύλειων  χ ώρων , οι Πράξεις
που εν τάσσον ται στο Πρόγραµµα «Φιλό∆ηµος ΙΙ» έχ ουν  ως εξής:

∆ήµος Νοµός Π∆Ε – ΥΠΕΣ Ίδιοι πόροι δήµου       Σύν ολο
Καισαριαν ής Αττικής 102.600 163.445,37 266.045,37
Αγίου ∆ηµητρίουΑττικής 289.800 26.453 315.653

Για την  Προµήθεια Μηχ αν ηµάτων  Έργου, οι Πράξεις που εν τάσσον ται στο Πρό-
γραµµα «Φιλό∆ηµος ΙΙ» έχ ουν  ως εξής:

∆ήµος Νοµός                        Π∆Ε – ΥΠΕΣ      Ίδιοι πόροι δήµου           Σύνολο
Ηρακλείου Αττικής 135.000       70.000 205.000
Θέρµης Θεσσαλον ίκης 185.000 125.000 310.000
Παπάγου – Χολαργού Αττικής 130.000              0                      130.000
Φυλής Αττικής 145.000            83.780                  228.780
Χερσον ήσου Ηρακλείου    180.000            50.000                  230.000
Οι δικαιούχ οι δήµοι για τη χ ρηµατοδότηση των  ως άν ω πράξεων , θα απορροφή-

σουν  πρώτα τους πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών . Στη συν έχ εια θα χ ρησι-
µοποιηθούν  οι ίδιοι πόροι των  δήµων .
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Ενοικιάζεται
τριάρι διαµέρισµα στο κέντρο
του Ασπροπύργου, επί της 
Λεωφόρου ∆ηµοκρατίας
(Πλησίον ∆ηµαρχείου).
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6937168062

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
Ενοικιάζεται επαγγελµα-

τικός χώρος 105 τετραγω-
νικών µέτρων στο κέντρο του
Ασπροπύργου (Σαλαµίνος &
Κολοκοτρώνη). ∆εν διατίθε-
ται για χώρο εστίασης
(προτίµηση φαρµακείο / γρα-
φεία)

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 Ασπροπύρ-
γου, οροφοδι αµέρι σµα µε 2
κρεβατοκάµαρες, κουζί να, 
σαλονοτραπεζαρί α και
µπάνι ο. Τηλέφωνο επι κοι -
νωνί ας 6945334415

Ενοικιάζεται διαµέρισµα
1ου ορόφου 87 τ.µ. σε νεόδ-
µητη πολυκατοικία στη
Μαγούλα Αττικής, µε 2 υπνο-
δωµάτια , σαλόνι, τραπεζα-
ρία, κουζίναγραφείο, 1WC,
κουφώµατα αλουµινίου
διπλά τζάµια, air condition,
ηλιακό θερµοσίφωνα, νυχτε-
ρινό ηλεκτρικό τιµολόγιο,
αυτόνοµη θέρµανση, 
θέση parking στην πιλοτή
,αποθήκη 20 τ.µ. στο υπό-
γειο. Κοντά σε αστική
συγκοινωνία και προαστιακό
σιδηρόδροµο.
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6944204160

Ενοικιάζεται στην Μάνδρα
ισόγειος επαγγελµατικός
χώρος 67τµ  πλησίον 2ου 
∆ηµοτικού σχολείου.  ∆ιαθέ-
τει 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 Νεόκ-
τιστα Ασπροπύργου στη θέση
∆εµερτζή πίσω από το ∆ηµο-
τικό σχολείο κάθετα στην
Ηρώων Πολυτεχνείου.
∆ιαθέτει κήπο 100 τ.µ. ,
µπάρµπεκιου και υπέρ
οχη θέα στο Θριάσιο και τον
κόλπο του Σκαραµαγκά.Μόνο
για οικογένειες
τηλ. 6944636483

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 
επαγγελµατικοί χώροι - γραφ-
εία (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 (ε-
νοικίαση ή πώληση) κεντρικό
κατάστηµα (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 θέρµαν-
ση, κλιµατισµός, ανακαινισµέ-
νο, ανακαίνιση '15, τιµή 250€,
συζητήσιµη
6949629435

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ µονοκα-
τοικία 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 master, κα-
τασκευή '17, µπάνιο, προκασ-
κευασµενο, µεταφέρεται στο
χωρο σας, τιµή 6.500€,
συζητήσιµη , 10:00-22:00--
6970343665

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος Το-
πος, µονοκατοικία 57 τ.µ., ισό-
γεια, 2 υ/δ, κατασκευή '85,
µπάνιο, σε οικόπεδο 170 τ.µ.,
ενιαιο σαλονι - κουζινα, τζάκι,
πάρκιν, αποθήκη, κήπος, ε-
λεύθερη, ανακαινισµένη, ανα-
καίνιση '10, τιµή 30.000€,
συζητήσιµη , 210/5764121

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος το-
πος, µονοκατοικία 280 τ.µ.,
ισόγεια, 2 υ/δ (το 1 master),
µπάνιο, καλή κατάσταση, τιµή
60.000€, συζητήσιµη.

6953058205

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα Ζωή,
µονοκατοικία 100 τ.µ., ισόγεια,
προσόψεως, 3 υ/δ (το 1 mas-
ter), κατασκευή '78, µπάνιο,
wc, σε οικόπεδο 400 τ.µ., θέα
βουνό, ανοικτό πάρκιν, αποθ-
ήκη, κήπος, ελεύθερη, άριστη
κατάσταση, ανακαίνιση '00, τι-
µή 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
περιοχή Ρουπακίου, 600 τ.µ.
το καθένα εντός σχεδίου. Τηλ.
επικοινωνίας 6977010051
(ώρες 10:00-13:00 )  (7.1.17)

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

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρσο-
νιέρα 58 τ.µ., 1ου - 2ου - 4ου,
1 υ/δ, κατασκευή '05, µπάνιο,
επιπλωµένη, αυτόνοµη θέρ-
µανση, κλιµατισµός, πόρτα α-
σφαλείας, τέντες, θέα θάλασ-
σα, µεσίτες δεκτοί, τιµή
57.000€, συζητήσιµητηλ:
6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρσο-
νιέρα 31 τ.µ., 1ου - 2ου, 1 υ/δ,
κατασκευή '05, µπάνιο, studio,
τέντες, δωµάτιο µε ενιαία κου-
ζίνα, κλιµατιστικό, τιµή
28.000€, συζητήσιµη
τηλ:6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος, ηµι-
τελής µεζονέτα 162 τ.µ., 2
επίπεδα, ισόγεια, γωνιακή, 4
υ/δ (το 1 master), 2 µπάνια, σε
οικόπεδο 183 τ.µ., πάρκιν, α-
ποθήκη 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. Πληροφο-
ρίες στο 6977-646768.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κυρία Ελληνίδα αναλαµβάνει
οικιακές 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
χρόνια προϋπηρεσία. Τηλ.
6994948553. 

Ιδιωτικός σεκιούριτι µε εµπει-
ρία, αναλαµβάνει τη φύλαξη σε
γάµους, εστιάσεις, βαπτίσεις
µε εχεµύθεια και υπευθυνότ-
ητα. Επίσης αναλαµβάνει τη
φύλαξη χώρων και σπιτιών.
Τηλ. επικοινωνίας
6985872538 κος Παναγιώτης.
(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 Ασπρόπ-
υργος.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 εκπληρω-
µένες τις στρατιωτικές
υποχρεώσεις για κατά-
στηµα βιοµηχανικών ειδών
στον Ασπρόπυργο. Απαρ-
αίτητη η γνώση χρήσης
Η/ΥΠ. Βιογραφικό στο mail 
centromecanicca@yahoo.g
r. 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

48

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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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 ΣΣΤΤΑΑΥΥΡΡΟΟΛΛΕΕΞΞΟΟ

ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς
∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
Ο∆ΗΓΟΙ Ε  ́ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ ΠΕΙ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 47 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα :Κάτοχοι ∆ιπλώµατος

ADR
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΕΙΤΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ
Επιθυµητά Προσόντα:
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
Περιγραφή Θέσης:
Ηλεκτροσυγκολλητής µε άριστη γνώση
Argon-TIG

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΣ-ΣΤΙΛΒΩΤΗΣ
ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Επιθυµητά Προσόντα:
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

ΖΗΤOYNTAI ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΕΣ 3D-
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

Επιθυµητά Προσόντα:
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ
Μηχανολόγοι Μηχανικοί ή αντίστοιχου αντικει-
µένου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Ξένες Γλώσσες:Αγγλικά
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Περιγραφή Θέσης:
∆ηµιουργία κατασκευαστικών σχεδίων των
προϊόντων/µηχανηµάτων εταιρείας Τροπο-
ποιήσεις και παραλλαγές σχεδίων, Κοστολόγ-
ηση προϊόντων/µηχανηµάτων/έργων, Έρευ-
να και ανάπτυξη νέων προϊόντων, ∆ηµιουργία
και οργάνωση τεχνικών φακέλων, ∆υνατότητα
εξεύρεσης τεχνικών λύσεων σε υπάρχοντα
προβλήµατα, Υποστήριξη του τµήµατος
Πωλήσεων µε σχέδια και τεχνικές οδηγίες.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ 
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ

Επιθυµητά Προσόντα:
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

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

ΤΤηηλλέέφφωωνναα  ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς::  22113322000066448899  &&  22110055557766770044
EEmmaaiill  γγιιαα  ααπποοσσττοολλήή  ΒΒιιοογγρρααφφιικκώώνν::  iinnffoo@@aappaassxxoolliissiiaasspp..ggrr
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