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5.000 θέσεις εργασίας

«υπόσχεται» ο Εµπορευµατικός Σταθµός Θριασίου
– Στην εντοπιότητα των θέσεων εργασίας εστίασε ο Ν. Μελετίου,
κατά την τοποθέτησή του στη συζήτηση στη Βουλή για το νοµοσχέδιο

∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ:
ΚΑΘΟΡΙΣΤΗΚΕ ΤΕΛΙΚΑ ΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
ΜΕ ΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

∆ήµαρχος, φορείς και στελέχη δηµοτικών παρατάξεων
θα συναντηθούν µε τον Ταξίαρχο, Εµµανουήλ ∆ασκαλάκη

σελ. 3

1Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
«ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2030»
ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ: ΕΙΝΑΙ
Η ΤΕΧΝΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ;

∆ράσεις
που αλλάζουν
την πόλη

σελ. 2

σελ. 2

Νέο περιστατικό
επίθεσης

σε λεωφορείο του ΟΑΣΑ στα Νεόκτιστα

Τροχαίο δυστύχηµα στο Χαϊδάρι
Μία νεκρή και δύο τραυµατίες σε καραµπόλα
σελ. 8

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ
Για εκπαιδευτικούς και γονείς µε πρωτοβουλία
του Ν.Π. παιδικών σταθµών Άνω Λιοσίων

ΠΑΝΝΑΤΙΚΟ ΚΑΛΕΣΜΑ - ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ

σελ. 5

Βγαίνουν στους δρόµους οι
συµβασιούχοι ∆ήµω ν στις 8 Νοεµβρίου

σελ. 9

σελ. 3-10

σελ. 3-6

ΣΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ
∆ΗΜΑΡΧΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΜΕ
ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ

Η διεύρυνση συνεργασίας
της Πολιτικής Προστασίας
του ∆ήµου µε την εθελοντική
Οµάδα Πολιτικής Προστασίας
Ολυµπιακού Χωριού

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ-ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
& ΒΟΗΘΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

σελ. 12

2-θριάσιο

Τετάρτη 7 Νοεµβρίου 2018

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Ασπρόπυργος

Λιόση Ιωάννα Σ. Σαλαµίνος 17Α & Τσίγκου Α.,
2105576927
Ελευσίνα

Τσάµος Παναγιώτης Α.
Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 54, 2105549976

∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ:
ΚΑΘΟΡΙΣΤΗΚΕ ΤΕΛΙΚΑ ΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
ΜΕ ΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

∆ήµαρχος, φορείς και στελέχη δηµοτικών παρατάξεων
θα συναντηθούν µε τον Ταξίαρχο, Εµµανουήλ ∆ασκαλάκη

Μάνδρα
ΣΙΜΠΑΡ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ
ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΟΕ ∆ήλου 12 & Κοροπούλη Βαγγέλη,
2105551232 , 08:00-23:00
Ανω Λιόσια

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΟΕ
Μεγάλου Αλεξάνδρου 61, 2102484258

Αχαρν ές
ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗ
ΕΥ∆ΟΚΙΑ ΟΕ Πάρν ηθος 102, 2102476440
Χαιδάρι
Ζεν έτου Μαρία ∆., Αγίας Παρασκευής 17
- ∆άσος, 2105815974

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

Μ

ε την Ηγεσία της Ελληνικής Αστυνοµίας
θα συναντηθεί αντιπροσωπεία του
∆ήµου Ασπροπύργου, όπου στόχος
είναι να υπάρξει ένα σαφές και ουσιαστικό σχέδιο
αντιµετώπισης της εγκληµατικότητας που µαστίζει
την περιοχή και επηρεάζει την καθηµερινότητα των
πολιτών αλλά και των επαγγελµατιών µε δυσάρεστες συνέπειες.
Σε ανακοίνωσή του ο δήµος αναφέρει: Μετά την
αντίδραση του ∆ήµου µας, για τα περιστατικά

ανοµίας που συµβαίνουν στην πόλη µας, καθορίστηκε τελικά το ραντεβού µε την Ηγεσία της
Ελληνικής Αστυνοµίας.

Η συνάντηση θα πραγµατοποιηθεί την Πέµπτη, 8
Νοεµβρίου 2018 στο Ολυµπιακό χωρίο «Π. Πατουλίδου 1», στο γραφείο του Ταξίαρχου, κ. Εµµανουήλ ∆ασκαλάκη, µε επικεφαλής το ∆ήµαρχο Ασπροπύργου, κ. Νικόλαο Μελετίου, εκπροσώπους των
∆ηµοτικών παρατάξεων και φορέων της πόλης.

Νέο περιστατικό επίθεσης

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Νεφώσεις
Η θερµοκρασία έως 22
βαθµούς Κελσίου

σε λεωφορείο του ΟΑΣΑ στα Νεόκτιστα

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Αθηνόδωρος, Αθηνοδώρα
Ερνέστος,Θεαγένης, Θεαγένιος, Θεαγενεία,
Θεαγενία, Θεµέλιος, Θεµέλη, Θεµελίνα

ΘΡΙΑΣΙΟ

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: Σ. Μακρυγιάννη & Θερµοπυλών
- Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300
Ασπρόπυργος Αττικής
Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν: 6977410968
Συνδροµές Ετήσιες: 20€
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 65011020000000
20060191531

∆ιεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου Γρηγορίου 4, 19300 Ασπρόπυργος
Χειρόγραφα δηµοσιευόµενα ή όχι, δεν επιστρέφονται. Υπογεγραµµένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της εφηµερίδας

Ι

δού έν α απο τα πολλά περιστατικά βίας και αν οµίας που συν τελούν ται στην ευρύτερη περιοχ ή του Ασπροπύργου . Νέο περιστατικό επίθεσης σε λεωφορείο του ΟΑΣΑ σηµειώθηκε προχ θες
το απόγευµα στο δρόµο Ηρώων Πολυτεχ ν είου στην περιοχ ή Νεόκτιστα Ασπροπύργου.
Αν ακοίν ωση του Εξωραιστικου Πολιτιστικού Συλλόγου αν αφέρει
χ αρακτηριστικά:
«Γίν αµε µάρτυρες για ακόµη µια φορά µιας από τις δεκάδες πλέον
επιθέσεις Ροµά εν αν τίον των οδηγών της λεωφορειακής γραµµής
805. Οι επιβάτες έν τροµοι κατέβαιν αν από το λεωφορείο ,σπασµέν α
τζαµια ,φων ές, κλωτσιές στο πίσω µέρος σαν ν α επρόκειτο για
εχ θρό,σκην ές βίας κ παραφροσύν ης! Αµέσως παραβρέθηκαµε στο
συµβάν µε όλα τα µέλη του Εξωραιστικου Πολιτιστικού Συλλόγου.
Όλες οι εν έργειες για την οµαλή λειτουργία της λεωφορειακής γραµµής(αύξηση δροµολογίων ) της περιοχ ής µας θα πέφτουν στο κεν ό µε
τις επαν αλαµβαν οµεν ες επιθέσεις των Ροµά απέν αν τι σε λεωφορείο
κ οδηγούς.»
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5.000 θέσεις εργασίας

«υπόσχεται» ο Εµπορευµατικός
Σταθµός Θριασίου
– Στην εντοπιότητα των θέσεων
εργασίας εστίασε ο Ν. Μελετίου

θριάσιο-3
ΣΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΜΕ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ

Η διεύρυνση συνεργασίας της Πολιτικής
Προστασίας του ∆ήµου µε την εθελοντική Οµάδα
Πολιτικής Προστασίας Ολυµπιακού Χωριού
Ανοίγει ο δρόµος για Ίδρυση ΚΕΠ και ΚΑΠΗ
στο Ολυµπιακό Χωριό, είπε ο Γ. Κασσαβός

Κ

υρώθηκε η απόφαση για το ν έο Εµπορευµατικό
Κέν τρο Θριασίου. Μετά την κύρωση της σύµβασης παραχ ώρησης για το ν έο Εµπορευµατικό
Σταθµό Θριασίου «αποκωδικοποιούν ται» οι θέσεις
που θα προκηρυχ θούν , τουλάχ ιστον , σε πρώτη
φάση.
Συγκεκριµέν α, θα ζητηθούν κυρίως:
Οδηγοί
Μηχ αν οδηγοί
Σταθµάρχ ες
∆Ε Κλειδούχ οι
Υ πάλληλοι ελέγχ ου και κίν ησης αµαξοστοιχ ιών
Εργάτες γραµµής
Τεχ ν ίτες γραµµής
Μηχ αν ικοί ΠΕ, ΤΕ
Η επέν δυση αγγίζει τα 200 εκατ. ευρώ εν ώ υπολογίζεται η δηµιουργία 3 – 5.000 οργαν ικών θέσεων
εργασίας.
Σηµειώστε ότι, το προσωπικό θα απασχ ολείται εξ
ολοκλήρου στον ΟΣΕ, µε τον φορέα ν α είν αι υπεύθυν ος για την διαχ είριση του δικτύου.Οι οι ν έες θέσεις θα
προκηρυχ θούν σταδιακά και σε βάθος χ ρόν ου
Αν αφορά Ν. Μελετίου για την εν τοπιότητα

Σηµειών ουµε οτι ο δήµαρχ ος Ασπροπύργου Νίκος
Μελετίου, κατα την τοποθέτησή του στη συζήτηση
στη Βουλή για το ν οµοσχ έδιο, αν αφέρθηκε στις θέσεις
εργασίας και είπε πως δεν είν αι δυν ατόν ν α γίν ον ται
τόσο µεγάλες επεν δύσεις στην περιοχ ή και οι εταιρείες
ν α απασχ ολούν ελάχ ιστους εργαζόµεν ους από την
ίδια την περιοχ ή.

Μ

ε µέλη της Οµάδας Πολιτικής Προστασίας
Ολυµπιακού Χωριού - Αχ αρν ών συν αν τήθηκε
ο ∆ήµαρχ ος Αχ αρν ών κ. Γιάν ν ης Κασσαβός,
όπου παραβρέθηκε, ο Αν τιδήµαρχ ος Τοπικής Αν άπτυξης και Εξυπηρέτησης του Πολίτη κ. ∆ηµήτρης
Γιαν ν ακόπουλος, ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Φρον τίδας Αχ αρν ών κ. Γιώργος ∆ασκαλάκης και ο Γεν ικός
Γραµµατέας του ∆ήµου Αχ αρν ών κ. Θαν άσης Κατσιγιάν ν ης.

Αν τικείµεν ο της συν άν τησης ήταν η διεύρυν ση της
συν εργασίας της Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου
Αχ αρν ών µε την εθελον τική Οµάδα Πολιτικής Προστασίας Ολυµπιακού Χωριού - Αχ αρν ών σε θέµατα
όπως, η συµµετοχ ή των µελών της οµάδας σε δράσεις
επ ιµόρφωσης Πολιτικής Προστασίας, η επ ικαιροποίηση του σχ εδίου "Ξεν οκράτης", η οποία θα περιλαµβάν ει το Ολυµπιακό Χωριό, η εκπόν ηση ειδικού
Σχ εδίου Αν τιµετώπισης Εκτάκτων Αν αγκών σχ ετικά
µε την εγκατάσταση Φυσικού Αερίου στο Ολυµπιακό

Χωριό, η έν ταξη της Οµάδας Πολιτικής Προστασίας
Ολυµπιακού Χωριού – Αχ αρν ών σε Προγράµµατα
Τοπικής και Εθν ικής Εµβέλειας σε θέµατα πυροπροστασίας, καθώς και η υλοποίηση κοιν ών δράσεων –
ασκήσεων της εθελον τικής οµάδας µε την Πολιτική
Προστασία του ∆ήµου Αχ αρν ών .
Τα µέλη της οµάδας εν ηµερώθηκαν επίσης σχ ετικά
µε τα αποτελέσµατα της τακτικής συν εδρίαση του
Συν τον ιστικού Οργάν ου Πολιτικής Προστασίας της
Περιφερειακής Εν ότητας Αν ατολικής Αττικής, η οποία
πραγµατοποιήθηκε την Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2018 και
συµµετείχ ε ο ∆ήµος Αχ αρν ών , όπου συζητήθηκαν οι
δράσεις προετοιµασίας για την πρόληψη και αν τιµετώπιση εκτάκτων αν αγκών από πληµµύρες και χ ιον οπτώσεις - παγετό κατά την τρέχ ουσα περίοδο,
καθώς και οι δράσεις προετοιµασίας για την πρόληψη
και αν τιµετώπιση κιν δύν ων από την εκδήλωση σεισµού.

∆ράσεις που αλλάζουν την πόλη

συν εχ ίζεται στη σελ. 10

1Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2030» ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ: ΕΙΝΑΙ Η ΤΕΧΝΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ;

Η

Ελευσίνα 2021 Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης και το Υπουργείο Πολιτισµού και
Αθλητισµού πραγµατοποιούν την πρώτη Συνάντηση «Πολιτισµός 2030» από την Πέµπτη 8 Νοεµβρίου µέχρι και την Κυριακή 11 Νοεµβρίου 2018 στην Ελευσίνα.

Το Πρόγραµµα «Πολιτισµός 2030» είναι ένας από τους βασικούς θεσµούς της Θεµατικής «The
EU Working Classes». Εστιάζει στην ενίσχυση ικανοτήτων τόσο του πολιτιστικού χώρου, όσο και
της πόλης. Περιλαµβάνει την ετήσια «Συνάντηση Culture 2030» που πραγµατοποιείται στην Ελευσίνα, δορυφορικές συναντήσεις που θα ακολουθήσουν σε άλλες ελληνικές πόλεις, καθώς και µία
σειρά προγραµµάτων κατάρτισης για το ανθρώπινο δυναµικό της Ελευσίνας 2021, επαγγελµατίες
του πολιτιστικού χώρου, καλλιτέχνες καθώς και τους κατοίκους της πόλης.

Με το βλέµµα στη διαµόρφωση των πολιτιστικών όρων ανάπτυξης της επόµενης δεκαετίας, η
Συνάντηση «Πολιτισµός 2030» έχει στόχο να δηµιουργήσει έναν χώρο συνάντησης µεταξύ καλλιτεχνών, επιµελητών και επαγγελµατιών του πολιτιστικού χώρου, από τη µια µεριά, θεσµικών πολιτιστικών διοργανωτών, στελεχών της τοπικής αυτοδιοίκησης και των περιφερειών, από την άλλη,
καθώς και θεωρητικών και επιστηµόνων.

Μέσα από αυτή την τετραήµερη Συνάντηση που περιλαµβάνει τρεις κεντρικές οµιλίες, δεκαοκτώ
οµάδες εργασίας, συναντήσεις δικτύωσης και την «Καλλιτεχνική Παραγωγή από Μέσα», δηλαδή
τις δράσεις που βρίσκονται σε µία ενδιάµεση περιοχή µεταξύ καλλιτεχνικού έργου και συζήτησης,
προσεγγίζονται ζητήµατα πολιτικής του πολιτισµού, καλλιτεχνικής παραγωγής, θεσµικού πλαισίου,
συνεργασιών, όπως επίσης και καλών πολιτιστικών και καλλιτεχνικών πρακτικών.

Συνεχίζεται στη σελ. 6

4-θριάσιο

Τετάρτη 7 Νοεµβρίου 2018
Ένταξη επαγγελµατικών κατηγοριών στο ειδικό εποχικό βοήθηµα

Ένταξη, από 01-11-2018, στο ειδικό εποχικό βοήθηµα προς οµοειδείς επαγγελµατικές κατηγορίες των χορευτών - µέλη των οικείων κλαδικών ή οµοιοεπαγγελµατικών σωµατείων, καθώς και
των τεχνικών απασχολούµενων σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις - µέλη των οικείων
κλαδικών ή οµοιοεπαγγελµατικών σωµατείων.
Το ύψος του ειδικού εποχικού βοηθήµατος για τις παραπάνω επαγγελµατικές κατηγορίες
ανέρχεται στο ποσό των 458,15 €.

Συµβουλευτική γονέων στον
παιδικό σταθµό Μαγούλας

Α

νταποκρινόµενοι στις αυξηµένες ανάγκες
σε θέµατα που αφορούν το παιδί, την ανάπτυξη του και τις δυσκολίες του γονικού
ρόλου, την περαιτέρω ενηµέρωση των γονέων
και κατόπιν ατοµικής πρόσκλησης συµµετοχής
που δόθηκε σε όλους τους παιδικούς σταθµούς,
ξεκινά τµήµα συµβουλευτικής γονέων 25 ατόµων
από γονείς των παιδικών σταθµών στον παιδικό
σταθµό Μαγούλας.
Η σχολή γονέων θα λειτουργεί κάθε δεύτερη
Τετάρτη 5µ.µ. έως 7µ.µ. και είναι ευγενική χορηγία της Εταιρείας ΤΙΤΑΝ.
Η Προϊσταµένη
ΠαιδικώνΣταθµών

Κολιοφώτη Αικατερίνη

Για το Ν.Π.∆.∆. Π.Α.Κ.Π.Π.Α.
Ο Πρόεδρος
Αγριµάκης Κ. Βασίλης

Πληρώνονται τα διατροφικά
επιδόµατα Οκτωβρίου 2018

Οδεύουν σε πληρωµή τα διατροφικά επιδόµατα
Οκτωβρίου αφού εγκρίθηκε εχ θές η καταν οµή ποσού
ύψους 5.525.664,18€ στις Περιφέρειες της Χώρας από
τους Κεν τρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2018 προς
καταβολή του διατροφικού επιδόµατος στους κατά
ν όµο δικαιούχ ους.
Το Υ ΠΕΣ καταν έµει, από τον λογαριασµό του Υ πουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆αν είων µε τον τίτλο «Κεν τρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών », συν ολικό π οσό
5.525.664,18€ σε Περιφέρειες της χ ώρας, αποκλειστικά και µόν ο προς καταβολή του διατροφικού επιδόµατος στους κατά ν όµο δικαιούχ ους ν εφροπαθείς, στους
µεταµοσχ ευµέν ους ν εφροπαθείς, στους µεταµοσχ ευµέν ους καρδιάς, ήπατος, πν ευµόν ων και µυελού των

Γεγονός είναι πλέον
η χρέωση 1 ευρώ

οστών καθώς και σε αλλοδαπούς και οµογεν είς ν εφροπαθείς, για το µήν α Οκτώβριο έτους 2018.
Από το αν ωτέρω συν ολικό ποσό, αυτό που αφορά
σε κάθε δικαιούχ ο Περιφέρεια, αποδίδεται στον οικείο
λογαριασµό της έδρας της, µε χ ρηµατική εν τολή του
Υ πουργείου µας προς το Ταµείο Παρακαταθηκών και
∆αν είων .
Επισηµαίν εται ιδιαιτέρως ότι οι αποδιδόµεν ες µε την
παρούσα Απόφαση πιστώσεις, αφορούν στην καταβολή του διατροφικού επιδόµατος στους κατά ν όµο
δικαιούχ ους για τον µήν α Οκτώβριο τρέχ ον τος έτους
και για όσο χ ρον ικό διάστηµα καθίσταν ται δικαιούχ οι
λήψης αυτού.
Οι Περιφέρειες, στις οποίες κοιν οποιείται η Απόφαση αυτή, ν α µας γν ωρίσουν έως τις 30.11.2018, τον
αριθµό των δικαιούχ ων καθώς και τα ποσά που απαιτούν ται για την κάλυψη του εν λόγω επιδόµατος µην ός
Νοεµβρίου έτους 2018, συν υπολογίζον τας τυχ όν αδιάθετα σχ ετικά ταµειακά υπόλοιπα

στους έντυπους λογαριασµούς της ∆ΕΗ
µετά από απόφαση του ∆Σ της εταιρείας

Γεγονός είναι πλέον η χρέωση 1
ευρώ στους έντυπους λογαρι ασµούς της ∆ΕΗ µετά από απόφαση
του ∆Σ της εταιρείας
Σύµφωνα µε ανακοίνωση της εταιρείας η ∆ΕΗ, καλεί τους πελάτες της
στην επιλογή χρήσης ηλεκτρονικού
λογαριασµού. Το ∆.Σ. αποφάσισε
ότι οι έγχαρτοι λογαριασµοί θα επιβαρύνονται µε 1€ όσο περίπου το
κόστος έκδοσης και αποστολής
τους.
Η ∆ΕΗ πιστεύει ότι η πρωτοβουλία αυτή θα αποτελέσει λειτουργικό
κίνητρο για τους όλους τους πελάτες
της.
Επιλέγοντας τη λήψη ηλεκτρονικού λογαριασµού, εκµεταλλεύονται
παράλληλα και όλες τις δυνατότητες

διαχείρισης θεµάτων του λογαριασµού ρεύµατος όπως η δυνατότητα
έκδοσης µηνιαίου λογαριασµού µε
ασφάλεια, αξιοπιστία, ταχύτητα, και
πλήρη διαφάνεια και πληροφόρηση.
Τα παραπάνω θα τεθούν σε ισχύ
από την 01.12.2018.
Ωστόσο, στην περίπτωση που οι
πελάτες προβούν σε εγγραφή στο ebill και επιλέξουν λήψη ηλεκτρονικού λογαριασµού έως 31.12.2018
και στην περίπτωση που η χρέωση
έχει ενσωµατωθεί σε λογαριασµό
τους, αυτή θα πιστωθεί στον επόµενο λογαριασµό που θα εκδοθεί.
Με τον τρόπο αυτό, όπως υποστηρίζει, βελτιώνεται ο χρόνος και η
ποι ότητα
εξυπηρέτησης
των
πελατών της επιχείρησης, η εξοι-

κονόµηση ανθρώπινων και οικονοµι κών πόρων και η ουσι αστι κή
ενί σχυση του περι βαλλοντι κού
αποτυπώµατος, στο πλαίσιο πρωτοβουλιών αειφορίας της.
Παράλληλα, παραµένει σταθερά
προσηλωµένη στο στόχο του
εκσυγχρονισµού και της εναρµόνισης της µε τις τάσεις της εποχής σε
ευρωπαϊκή κλίµακα, για την ηλεκτρο-

νική εξυπηρέτηση.
Στο πλαίσιο αυτό, πέραν των διαφηµιστικών πρωτοβουλιών σχεδιάζει
την ανάληψη συγκεκριµένων δράσεων στα καταστήµατά της, και γενικά
σε κάθε επαφή προκειµένου να
διευκολύνει τους πελάτες της να
εξοικειωθούν µε τους ηλεκτρονικούς λογαριασµούς και να τους χρησιµοποιούν αντί των έγχαρτων.

θριάσιο-5
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ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ
Για εκπαιδευτικούς και γονείς µε πρωτοβουλία
του Ν.Π. παιδικών σταθµών Άνω Λιοσίων

Νοέµβριος 2018

Μ

ε µεγάλη συµµετοχή
γονέων και τη παρουσία του προσωπικού
των Παιδικών Σταθµών Άνω
Λιοσίων ∆ήµου Φυλής πραγµατοποιήθηκε το Εκπαιδευτικό
Σεµινάριο Εκµάθησης Παροχής
Πρώτων Βοηθειών που διοργάνωσε το Νοµικό Πρόσωπο Παιδικών Σταθµών Άνω Λιοσίων το
Σαββατοκύριακο 3 και 4 Νοεµβρίου 2018 στην Αίθουσα
Μελίνα Μερκούρη του ∆ηµαρχείου Φυλής, στα Άνω Λιόσια,
από τις 10 το πρωί έως τις 2 το
µεσηµέρι.
Το σεµινάριο υλοποιήθηκε σε
συνεργασία µε την ∆ιεύθυνση
Κοινωνικής Προστασίας ∆ήµου
Φυλής, το Ελληνικό ∆ιαδηµοτικό
∆ίκτυο Υγιών Πόλεων και τους
Εθελοντές ∆ιασώστες της Εθελοντικής ∆ιασωστικής Οµάδας
Κρίσεων “Ε.∆.Ο.Κ.”.
Το σεµινάριο περιελάµβανε
εκπαίδευση σε θέµατα όπως :

Καρδιοαναπνευστική ανάνηψη
/ Ξένο σώµα στο λάρυγγα (Πνιγµονή) / Λιποθυµία / ∆ηλητηρίαση / Τραύµα / Αιµορραγία /Ρινορραγία /Εγκαύµατα / ∆ιαστρέµµατα κ.α.
Με τη λήξη του σεµιναρίου
δόθηκε
“ΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ” σε όσους το
παρακολούθησαν.
Εκπαιδεύτριες στο σεµινάριο
ήταν οι εξαιρετικές στην µετάδο
ση γνώσεων, Εθελόντριες
∆ιασώστριες
κυρίες
Άννα
Οικονόµου, Μαίρη Μπουραντά ,
Λουίζα Λογοθέτη και Ευγενία
Νικολού. Μαζί τους κι ο Αντιπρόεδρος του ∆.Σ. της Ε∆ΟΚ κος
Νίκος Λίντας.
Χαιρετισµό στο σεµινάριο έκαναν ο ∆ήµαρχος Φυλής κος Χρήστος Παππούς, ο Πρόεδρος των
Παιδικών Σταθµών Κος Πανα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

γιώτης Καµαρινόπουλος, η
∆ιευθύντρια κα Γιάννα Σταθοπούλου κι ο Πρόεδρος των Παιδικών Σταθµών Ζεφυρίου κος
Γιώργος Κούρκουλος.
Παρουσία κατά το διήµερο
σεµινάριο έκαναν στον χώρο διεξαγωγής του, ο Αντιδήµαρχος
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισµού κος Γιώργος Αντωνόπουλος, ο Αντιδήµαρχος κος Αθανάσιος Σχίζας, ο
Αναπληρωτής ∆ήµαρχος Κος
Νίκος Χατζητρακόσιας κι ο ∆ιευθυντής της Κοινωνικής Υπηρεσίας κος Γιάννης Τέγος.
Σύµφωνα µε τον ∆ήµαρχο
Φυλής οι εκπαιδευτές αξίζουν
χίλια ευχαριστώ για την προσφορά και τον εθελοντισµό τους
αλλά κι οι εκπαιδευόµενοι άπειρα συγχαρητήρια για την ευαισθητοποίησή τους σε θέµατα
που αφορούν στην ανθρώπινη
ζωή.

Η ∆ιευθύντρια των Παιδικών
Σταθµών δεσµεύτηκε ότι εκτός
των σεµιναρίων για τη παροχή γνώσεων στους γονείς,
θα ακολουθήσουν και σεµινάρια που στόχο θα έχουν τη
δική τους ψυχολογική υποστήριξη αλλά και ψυχαγωγία.
Συντονίστρια του Σεµιναρίου
ήταν η Κοινωνιολόγος και
Σύµβουλος Σχέσεων του Νοµικού
Προσώπου
Παιδικών
Σταθµών Άνω Λιοσίων κα Ιωάννα Λιόση, η οποία επεσήµανε ότι
το συγκεκριµένο διήµερο ήταν
γεµάτο αγάπη και βοήθεια για
τον εαυτό, τα παιδιά και τους
συνανθρώπους.

Ο ∆ήµαρχος ανακοίνωσε
επίσης την δηµιουργία τριών
νέων Παιδικών Σταθµών στο
∆ήµο Φυλής στο Ζεφύρι, τη
συνοικία της ∆ροσούπολης και
στη ∆ηµοτική Ενότητα Φυλής.
Ο Πρόεδρος των Παιδικών

∆υναµική παρουσία στο σεµινάριο κι η νοσηλεύτρια της Κοινωνικής Υπηρεσίας κα Μαρία
Μπίρµπα που εξασφάλιζε την
προµήθεια των εκπαιδευόµενων
µε έντυπο υλικό σχετικό µε την
Παροχή Πρώτων Βοηθειών.

Σταθµών κος Καµαρινόπουλος
ευχήθηκε να είναι ¨αχρείαστο¨ το
σεµινάριο και τόνισε ότι κάνει το
καλύτερο για να εξασφαλίσει την
φροντίδα των παιδιών και το
χαµόγελό στα πρόσωπά τους.

Ο ∆ήµος Μάν δρας – Ειδυλλίας,
σας προσκαλεί στην εκδήλωση,
µε τον διεθν ώς αν αγν ωρισµέν ο καρδιοχειρουργό Κων σταν τίν ο Πλέστη, µε θέµα
«Η Ιστορία της Καρδιοχειρουργικής»
που θα πραγµατοποιηθεί
την Τρίτη 13 Νοεµβρίου 2018
στις 7.30µµ στο
Πν ευµατικό Κέν τρο Μάν δρας.
H ∆ήµαρχος
Ιωάν ν α Κριεκούκη

ΣΤΟΥΣ ΡΥΘΜΟΥΣ ΤΗΣ
«ΛΕΥΚΗΣ ΝΥΧΤΑΣ»
Η ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ

Γρ. Σταµούλης : Υπάρχουν προοπτικές
να καθιερωθεί ως ένας θεσµός
για την περιοχή

Σ

το πν εύµα της «Λευκής Νύχτας», κιν ήθηκε η πόλη
των Μεγάρων , την Κυριακή 4 Νοέµβρη 2018, µε αρκετούς επισκέπτες και δηµότες ν α βολτάρουν σε πλατείες αλλά και τους κεν τρικούς πεζόδροµους µε εµπορικά καταστήµατα.
.
Την εν λόγω εκδήλωση, διοργάν ωσε ο ∆ήµος Μεγαρέων , ο
Εµπορικός Σύλλογος Μεγάρων , ο Σύλλογος Καταστηµαταρχών Μεγάρων , οι Εθελον τικές οµάδες των Μεγάρων , τα χορευτικά συγκροτήµατα Μεγάρων και οι Σύλλογοι Γον έων και
Κηδεµόν ων
των
∆ηµοτικών
Σχ ολείων
Μεγάρων .
Ζων ταν ή µουσική, disk jockey , τραγούδι, χορός, µαγείρεµα, διαγων ισµός βιτρίν ας, επίδειξη µόδας και πολλά είδη
πρωτότυπων δραστηριοτήτων αποτέλεσαν τις βασικές δράσεις αυτής της ν ύχτας για την αγορά της πόλης των Μεγάρω
ν
.
Ήταν µια εκδήλωση, που σκοπό είχε, ν α τον ώσει την
εµπορική δραστηριότητα της τοπικής αγοράς µέσα από δελεαστικές εκπτώσεις και προσφορές σε συν δυασµό µε µουσική,
χ ορό
και
πολλές
εκπλήξεις.
Ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων Γρηγόρης Σταµούλης στο µήν υµά
του µεταφέρει, πως «η Λευκή Νύχτα ξεπέρασε κάθε προσδοκία προσφέρον τας µον αδικές και πρωτόγν ωρες στιγµές για
τον κάθε επισκέπτη, που βρέθηκε στο εµπορικό κέν τρο της
πόλης
το
βράδυ
της
Κυριακής».
Καταλήγον τας ο κ. Σταµούλης δηλών ει πως «η εκδήλωση
αποτέλεσε έν α ιδιαίτερα µεγάλο πολιτιστικό και εµπορικό
γεγον ός, διότι το εµπορικό κέν τρο των Μεγάρων κατέστη
πόλος έλξης και εν διαφέρον τος όλων των ηλικιών , που κατέκλυσαν την Μεγαρίτικη αγορά και υπάρχουν προοπτικές ν α
καθιερωθεί ως έν ας θεσµός για τη περιοχή των Μεγάρων , που
χρόν ο µε το χρόν ο θα γιγαν τών εται αφού θα εµπλουτίζεται
συν εχώς µε πρωτότυπες εκδηλώσεις και δραστηριότητες.
Θερµά συγχαρητήρια σε όλους όσους συν έβαλαν στην επιτυχία».

6-θριάσιο
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ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΕΩΣ ΤΟ ΠΑΛΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ

Συνεχί ζεται από τη σελ. 3

Κεντρικές Οµιλίες
«Πολιτισµική περιφερειακή πολιτική στην Ελλάδα: πόροι,
οργάνωση, οικονοµία, διαχείριση»
Μυρσίνη Ζορµπά, Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού |
Πέµπτη 8 Νοεµβρίου, 15:30-17:00
Βρισκόµαστε ακόµη στα πρώτα βήµατα του σχεδιασµού και της
εφαρµογής µιας πολιτισµικής περιφερειακής πολιτικής, παρότι η
ανάγκη για κάτι τέτοιο είναι εµφανής και η αναδιάρθρωση των πόρων
έχει ξεκινήσει. Προκειµένου να εξετάσουµε το ζήτηµα αυτό, όχι τόσο
από τη σκοπιά των γραφειοκρατικών αγκυλώσεων, αλλά, κυρίως,
µέσα από την προσέγγιση της πολιτισµικής ανάλυσης, θα εστιάσουµε
στην επανεννοιολόγηση των πόρων, της οργάνωσης, της οικονοµίας
και της διαχείρισης, µέσα από επιτυχηµένα παραδείγµατα και τα
βελτιωµένα αποτελέσµατα που απέδωσαν. Ο σχεδιασµός και η εφαρµογή της περιφερειακής πολιτισµικής πολιτικής µπορούν να λειτουργήσουν, όχι µόνο ανακουφιστικά, αλλά και φιλόδοξα, στην κατεύθυνση της ανασυγκρότησης της ταυτότητας και της προβολής των
πόλεων και των περιφερειών, της πολιτισµικής συνοχής και της
συµπερίληψης των περιθωριοποιηµένων οµάδων του πληθυσµού,
της οικονοµικής αναζωογόνησης που θα έρθει µέσα από παραγνωρισµένους ή/και υποτιµηµένους πόρους, δυνητικά αποδίδοντας υψηλά
ποσοστά προστιθέµενης αξίας. Οι συµµετοχικές διαδικασίες είναι
προς τούτο αναγκαίες, χωρίς αποκλεισµούς και µε πνεύµα αλληλεγγύης, προκειµένου να υποστηριχθούν οι αναδυόµενες δυνάµεις της
κάθε περιφέρειας και να ενθαρρυνθούν να αναλάβουν κοινές πρωτοβουλίες, µε εξωστρέφεια και συνέπεια ευθύνης.
«Επαναπροσεγγίζοντας τα φεστιβάλ µας»
Jan Goossens, ∆ιευθυντής του Φεστιβάλ της Μασσαλίας |
Παρασκευή 9 Νοεµβρίου, 15:00-16:00

Τα ευρωπαϊκά φεστιβάλ είναι µεν επιτυχηµένα, αλλά παράλληλα
επιδεικνύουν κορεσµό και επαναλαµβάνονται. Είναι σηµαντικό να
αναζητήσουµε µία νέα ιδιαιτερότητα και µοναδικότητα για αυτά τα
φεστιβάλ, που θα τους επιτρέψουν να επανασυνδεθούν µε τον
αρχικό, απελευθερωτικό τους ρόλο. Με την πλούσια ιστορία τους, την
τεράστια προβολή τους στα µέσα ενηµέρωσης και το ευρύ κοινό τους,
πολλές ευρωπαϊκές εκδηλώσεις θα µπορούσαν να είναι πολύ πιο
θαρραλέες και πραγµατικά καινοτόµες, από καλλιτεχνική και πολιτική
άποψη. Επανεξετάζοντας τα θεµελιώδη στοιχεία που επιτρέπουν στα
φεστιβάλ να συνδέονται µε τις τοπικές πραγµατικότητες, και
αντλώντας ταυτόχρονα έµπνευση από τις αντίστοιχες διοργανώσεις
εκτός Ευρώπης, τα ευρωπαϊκά φεστιβάλ µπορούν να ξαναγίνουν
πρωτοποριακοί κινητήριοι µοχλοί της καλλιτεχνικής δηµιουργίας και
της χειραφέτησης των πολιτών.
«”Για τον Καλλιτέχνη”: Ενώνοντας και χωρίζοντας τα πράγµατα»
Αλέξανδρος Μιστριώτης, καλλιτέχνης | Σάββατο 10 Νοεµβρίου, 15:00-16:00

Είναι ο καλλιτέχνης µέρος της εποχής του; Την εκφράζει ή µήπως
τη δηµιουργεί; Οδηγεί ή ακολουθεί; ∆ιαµορφώνει ή διαµορφώνεται
από το κοινό; Παράγει ή υπηρετεί την τέχνη του; Αυτά είναι κάποια
από τα εύλογα ερωτήµατα που αναδύονται όταν θέλουµε να µιλήσουµε για τη θέση της τέχνης και του καλλιτέχνη σήµερα. Μια θέση
επίµαχη που επηρεάζει όλη την κοινωνία και τα όνειρά της, τους
φόβους και τις ελπίδες της. Μια θέση σε διαρκή κίνηση που κάνει
αυτά τα ερωτήµατα να µοιάζουν όχι δύσκολα να απαντηθούν, αλλά
απλώς λανθασµένα. ∆ιότι δεν είναι απαραίτητο να διαλέξει κανείς
µεταξύ δύο αντιθέτων, το αντίθετο φαίνεται πως πρέπει να ισορροπεί
ανάµεσα τους. Ήδη από τον καιρό που δεν υπήρχαν «καλλιτέχνες»,
η λειτουργία τους σίγουρα υπήρχε, και έπαιζε κρίσιµο ρόλο. Σήµερα
όµως, που ο ιστορικός χρόνος έχει επιταχυνθεί και η νεοτερικότητα
µοιάζει να εξαντλείται, τα πράγµατα φέρνουν στην επιφάνεια µια νέα
διάσταση της τέχνης που δεν οργανώνεται ιδεολογικά. Βλέπουµε
πλέον καθαρά την σχέση της τέχνης µε τον καιρό.
∆ικτύωση
Τετ-α-τετ | Πέµπτη 8 Νοεµβρίου, 12:00 – 13:00
Πολιτιστικό Κέντρο Ελευσίνας «Λεωνίδας Κανελλόπουλος»

Μέσα από σύντοµα τετ-α-τετ, οι συµµετέχοντες γνωρίζονται µεταξύ
τους. Σας διαβεβαιώνουµε ότι από την πρώτη ώρα της Συνάντησης
θα έχετε γνωρίσει τουλάχιστον 10 – 20 καλλιτέχνες και επαγγελµατίες
του χώρου που δεν γνωρίζατε µέχρι τώρα. Εσείς βεβαιωθείτε ότι έχετε
µαζί σας επαγγελµατικές κάρτες και υλικό για να συστηθείτε στους
υπόλοιπους συµµετέχοντες µέσα σε 3’ λεπτά.
Νέες Ιδέες, Μόνες Ψάχνουν1 | Πέµπτη 8 Νοεµβρίου, 13:00 –
14:00 - Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας

Γνωρίστε νέες ιδέες, πρωτοβουλίες, έργα και δράσεις τα οποία
είναι αυτή τη στιγµή υπό διαµόρφωση και αναζητούν συνεργάτες.
Μήπως είσαι εσύ αυτός που αναζητούν; Ακόµη κι αν δεν είσαι, µέσα
σε µία ώρα µπορείς να µάθεις τι ετοιµάζεται για το µέλλονL
Βραδινές Συναντήσεις- Λυκίσκος
Μετά από τις κεντρικές οµιλίες, τις συναντήσεις εργασίας, τη γνωρ-

ιµία µας µε καλλιτέχνες και επαγγελµατίες του καλλιτεχνικού
χώρου τις απογευµατινές ώρες, η
ανταλλαγή και η δικτύωση
συνεχίζονται µε ποτό και µουσική.

«Η Καλλιτεχνική Παραγωγή
από Μέσα»
Η ενότητα «Η Καλλιτεχνική
Παραγωγή από Μέσα» περιλαµβάνει δράσεις που βρίσκονται σε
µία ενδιάµεση περιοχή µεταξύ
καλλιτεχνικού έργου και συζήτησης. Παρέχει την ευκαιρία να
έρθουν οι συµµετέχοντες σε απευθείας επαφή µε τους δηµιουργούς, να εµβαθύνουν στις πρακτικές
τους και να κατανοήσουν υλικά της “κουζίνας” της σύγχρονης τέχνης
καθώς και σύγχρονων πρακτικών πολιτισµικής διαχείρισης.

∆ράσεις που αλλάζουν την πόλη | 8 – 11 Νοεµβρίου και ώρες
λειτουργίας 19:00-20:00
Κανελλοπούλου 2, Παραλία Ελευσίνας
Η ενότητα «∆ράσεις που αλλάζουν την πόλη» παρουσιάζει µια
σειρά από κοινωνικο πολιτιστικές πρωτοβουλίες, δράσεις καθώς και
καλές πρακτικές φεστιβάλ που πραγµατοποιούνται στην ελληνική
περιφέρεια και στόχο έχουν την ενεργοποίηση των κατοίκων, την
πολιτιστική ανταλλαγή, τη βιώσιµη αστική και πολιτισµική ανάπτυξη
µιας πόλης και την προώθηση της ενεργού συµµετοχής των πολιτών
στο διάλογο για την ποιότητα ζωής και το µέλλον της πόλης.

Το Στέκι της EUphoria | 8 – 11 Νοεµβρίου και ώρες λειτουργίας: 11:00-13:00 & 14:00-20:00
Παλιό Αναψυκτήριο Ο.Λ.Ε, Οδός Κανελλοπούλου, 192 00
Παραλία Ελευσίνας

Το Αναψυκτήριο, ως σταθερός χώρος δράσεων, εργαστηρίων και
εκδηλώσεων της Ελευσίνας 2021 Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της
Ευρώπης, φιλοξενεί οπτικοακουστικό υλικό των δράσεων που υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του δεύτερου έτους από την ανακήρυξη
της Ελευσίνας ως Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης. Περιλαµβάνονται προγράµµατα όπως: «Ένας αιρετός, ένας καλλιτέχνηςτεχνίτης», το Φεστιβάλ Συνοικισµός, «365 Μέρες Πριν, σε 1147
Μέρες Ξεκινάµε!», ECoC’sNeighbours’ Day και 100 First Times |
International YouthSummerCamp. Από τις 7 έως τις 11 Νοεµβρίου, το
Αναψυκτήριο µετατρέπεται σε ένα στέκι/σηµείο πληροφόρησης,
όπου οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της πόλης µπορούν να ενηµερωθούν για τη φιλοσοφία της Ελευσίνας 2021 καθώς και για το καλλιτεχνικό πρόγραµµα που πραγµατοποιείται παράλληλα µε τη Συνάντηση «Πολιτισµός 2030».
Οι Περίπατοι της
EUphoria | Πέµπτη
8 Νοεµβρίου και
ώρες 11:00-13:00
& Κυριακή 11
Νοεµβρίου
και
ώρες 16:30-18:30
Σ η µ ε ί ο
Εκκίνησης: Γραφεία
Ελευσίνας 2021,
Παλιός Σιδηροδροµικός Σταθµός Ελευσίνας
Συµπόσια | Παρασκευή 9 και Σάββατο 10 Νοεµβρίου, 20:00-22:00

Τα συµπόσια αφορούν έναν νέο τρόπο «σχετίζεσθαι» ανάµεσα
στους συµµετέχοντες, τους οµιλητές και τους καλλιτέχνες της συνάντησης. Είναι δράσεις σε µία ενδιάµεση περιοχή µεταξύ δείπνου και
καλλιτεχνικής παρουσίασης. Γύρω από ένα τραπέζι, οι συµµετέχοντες γνωρίζουν τον ίδιο τον καλλιτέχνη, την ιστορία του και τη µέχρι
τώρα πορεία του, το καλλιτεχνικό του σύµπαν καθώς και στοιχεία της
κουζίνας του. Τα Συµπόσια πραγµατοποιούνται από καλλιτέχνες
συνεργάτες της Ελευσίνας 2021, οι οποίοι έχουν εργαστεί ή εργάζονται τώρα σε πολύµηνη βάση στην πόλη, διεξάγοντας έρευνα ή / και
δουλεύοντας µε συγκεκριµένες οµάδες πληθυσµού της πόλης, για να
καταλήξουν στη δηµιουργία ενός πρωτότυπου έργου. Τα Συµπόσια
πραγµατοποιούνται σε εστιατόρια και ταβέρνες της Ελευσίνας στη
βάση του “ρεφενέ”. Το κόστος κατ’ άτοµο για φαγητό και ποτό υπολογίζεται σε 10 – 15 €, ενώ κάθε Συµπόσιο έχει 20 συνδαιτηµόνες. Γι’
αυτό, είναι απαραίτητη η κράτηση θέσης.
Καλλιτεχνικό Πρόγραµµα- Έκθεση Initiator
Εγκαίνια και ξενάγηση: 8 Νοεµβρίου 2018, 18:30

Στο πλαίσιο του πρώτου διεθνούς προγράµµατος φιλοξενίας καλ-

λιτεχνών γύρω από την εικαστική
εγκατάσταση Initiator εγκαινιάζεται
στις 8 Νοεµβρίου 2018, η έκθεση
των Sophie Innmann (Γερµανία),
Εύη Καλογηροπούλου (Ελλάδα),
Doruntina Kastrati (Κόσοβο),
Hortense Le Calvez (Γαλλία),
Πάνος Προφήτης και ∆έσποινα
Χαριτωνίδη (Ελλάδα) υπό την καθοδήγηση των φετινών Initiators
(µέντορες) Anne Langlois και
Benoît- Marie Moriceau στην Κεντρική και Κάτω Ελευσίνα.

Όπως γράφει το ελculture , το
πρόγραµµα ξεκινά πιλοτικά στις 8 Οκτωβρίου 2018 µε ένα ταχύρυθµο εργαστήριο διάρκειας µιας εβδοµάδας, µια περίοδο επιτόπιας
έρευνας και παραγωγής έργων και ολοκληρώνεται µε την έκθεση. Οι
δραστηριότητες του Initiator επικεντρώνονται στην περιοχή της Κάτω
Ελευσίνας, το λιµάνι και τη βιοµηχανική ζώνη.
Κατά τη διάρκεια του προγράµµατός τους, οι καλλιτέχνες θα έχουν
τη δυνατότητα να διερευνήσουν κοινωνικοπολιτικά ζητήµατα γύρω
από την εργασία και την αποβιοµηχάνιση και να αλληλεπιδράσουν µε
την τοπική κοινωνία. Το πρόγραµµα αυτό δίνει την ευκαιρία σε ανερχόµενους καλλιτέχνες, µε τη συνοδεία έµπειρων καλλιτεχνών και
επιµελητών να συλλάβουν ένα έργο και να πειραµατιστούν σε εγκαταστάσεις µικρής κλίµακας.
Σηµείο εκκίνησης: Το περίπτερο που βρίσκεται στο πεζόδροµο της
Νικολαΐδου, απέναντι από το νούµερο 45
∆ιεύθυνση: Σε διάφορα σηµεία της πόλης
Μπορείτε να προµηθευτείτε το χάρτη σας από Περίπτερο Πληροφοριών στο πεζόδροµο της Νικολαΐδου, απέναντι από το νούµερο
45/Πέµπτη έως Κυριακή 12 µε 8 µ.µ. εκτός εγκαινίων και στο Παλιό
Αναψυκτήριο (8 – 11 Νοεµβρίου και ώρες λειτουργίας: 11:00-13:00 &
14:00-20:00).
Συµµετοχή: Ελεύθερη
Το (Η’) εργαστήρι στο Συνοικισµό
Εγκαίνια: Τετάρτη 7 Νοεµβρίου, από τις 19:00-22:00
∆ιάρκεια έκθεσης: 7 Νοεµβρίου έως 16 ∆εκεµβρίου 2018

Έκθεση σε συνεργασία µε την Ανωτάτη Σχολή Καλών
Τεχνών

Στο πλαίσιο του πρώτου προγράµµατος φιλοξενίας και επιµόρφωσης καλλιτεχνών σε συνεργασία µε την Ανωτάτη Σχολή Καλών
Τεχνών της Αθήνας και τους καθηγητές Ζάφο Ξαγοράρη, Γιάννη Κονταράτο, Heike Schuppelius και Κώστα Χριστόπουλο εγκαινιάζεται η
έκθεση Το (Η’) εργαστήρι στο Συνοικισµό µε έργα των φοιτητών του
πρώτου και δεύτερου έτους.
Ωράρια: Τρίτη-Πέµπτη- Σάββατο- Κυριακή 12-8 µ.µ. εκτός
εγκαινίων
∆ιεύθυνση: ∆αρδανελλίων 59 και 63, Ελευσίνα
Συµµετοχή: Ελεύθερη

Αποθέµατα : Inventory | Τζένη Αργυρίου, Βασίλης Γεροδήµος

Τα «Αποθέµατα : Inventory» είναι ένα οδοιπορικό στις εργατικές
κινητοποιήσεις στην Ελευσίνα από τις αρχές του 20ου αιώνα – στα
100 χρόνια από την ίδρυσή της Γ.Σ.Ε.Ε.– που βασίζεται σε επιτόπια
συµµετοχική αρχειακή έρευνα και εργαστήρια, και καταλήγει σε µια
δηµόσια, ψηφιακή και παραστατική πορεία / ποµπή, και σε µια ζωντανή εικαστική εγκατάσταση.
Πρόκειται για ένα έργο συµµετοχικό που δηµιουργείται από την
πόλη για την πόλη, µε την ενεργό συµµετοχή συλλόγων και κατοίκων
της Ελευσίνας και των γειτονικών πόλεων. Γι’ αυτό το έργο δεν περιορίζεται απλώς στην πορεία της 11/11. Αντίθετα, η περφόρµανς της
11/11 είναι η κορύφωση µιας δηµιουργικής διαδικασίας που έχει παρελθόν και µέλλον.
Ξεκίνησε µε τη δηµιουργία µιας εφήµερης εγκατάστασης στο δηµόσιο χώρο. Στην παραλία της Ελευσίνα δηµιουργήθηκε µε κοντέινερ –
µια µονάδα οικεία τόσο µε το λιµάνι της Ελευσίνας, όσο και γενικότερα µε τη βιοµηχανική παραγωγή – ένα εργαστήριο συλλογής υλικού.
Εκεί οι κάτοικοι της Ελευσίνας αποθέτουν τµήµατα της µνήµης και της
εµπειρίας τους (προφορικές µαρτυρίες, φωτογραφίες κ.α.), τα οποία
χρησιµοποιούνται για τη δηµιουργία του έργου, διαµορφώνοντας
παράλληλα ένα αποθετήριο µνήµης της πόλης, που υπό τη µορφή
µιας «ζωντανής εικαστικής εγκατάστασης» θα είναι ανοιχτό στο κοινό
από τις 11 µέχρι τις 18 Νοεµβρίου.
Ποµπή: Κυριακή 11 Νοεµβρίου
Σηµείο εκκίνησης: Πλατεία Ηρώων, 192 00 Ελευσίνα
Ώρα εκκίνησης: 18:30
Συµµετοχή: Ελεύθερη

Εργαστήριο: Παραλία Ελευσίνας – στο σηµείο γνωστό ως
«Φονιάς» – Κανελλοπούλου και Νικολαίδου. Ο χώρος του εργαστηρίου θα λειτουργεί και ως έκθεση έως τις 18 Νοεµβρίου: ∆ευτέρα–
Παρασκευή 18:00– 21:00/Σάββατο – Κυριακή 12:00 – 22:00

Τετάρτη 7 Νοεµβρίου 2018
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Την άµεση παραίτηση του αντιπεριφερειάρχη
Αττικής ζητά ο Γ. Σγουρός

Τ

ην άµεση παραίτηση του αντιπεριφερειάρχη επί των Οικονοµικών της Περιφέρειας Αττικής
και την απόσυρση της επίµαχης διακήρυξης για τη συντήρηση της οδοποιίας
του πρωτεύοντος αστικού δικτύου προϋπολογισµού 15 εκατοµµυρίων ευρώ
ζητά ο Γιάννης Σγουρός µε φόντο τις
αποκαλύψεις για όρους που νοθεύουν
τον ανταγωνισµό.

Όπως σηµειώνει ο Γ. Σγουρός οι
εξηγήσεις που δόθηκαν µε την απάντηση του αντιπεριφερειάρχη όχι µόνο
δεν υπήρξαν πειστικές, αλλά αντιθέτως
ενισχύουν τη βασιµότητα των ισχυρισµών περί ευθείας καταστρατήγησης
του νόµου και των κοινοτικών οδηγιών,
αφού παραδέχεται και οµολογεί ότι για
να συµµετάσχει οικονοµικός φορέας
στον διαγωνισµό θα πρέπει υποχρεωτικά να συνεργαστεί µε συγκεκριµένα,
µετρηµένα στα δάκτυλα των χεριών
ασφαλτικά συγκροτήµατα. Αναφέρει
µάλιστα την πρόθεση διενέργειας συνολικά 5 διαγωνισµών ύψους 88 εκατοµµυρίων ευρώ για έργα οδοποιίας µε ίδιο-

υς όρους

Όπως υποστηρίζει ο Γιάννης Σγουρός, στην γενικόλογη απάντησή του ο
αρµόδιος Αντιπεριφερειάρχης δεν δίνει
καµία εξήγηση για τα γεωγραφικά όρια
που τέθηκαν, από ποια διάταξη νόµου ή
κοινοτική οδηγία απορρέουν και πως
είναι δυνατόν να συνδέεται η ποιότητα
των παρεχόµενων υπηρεσιών µε την
απόσταση από την ... πλατεία Συντάγµατος!!!
Επίσης ο Γιάννης Σγουρός επισήµανε τα εξής:

Κάθε χρόνο εκτελείται στην Αττική
ένας σηµαντικός αριθµός έργων οδοποιίας από την Περιφέρεια και τους
∆ήµους. Η υπηρεσία που προωθεί το
συγκεκριµένο διαγωνισµό για τη
συντήρηση του εθνικού δικτύου ανήκε
µέχρι το 2011 στο ΥΠΟΜΕ∆Ι. Ουδέποτε
από τις πρώην Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, τους ∆ήµους, την Περιφέρεια Αττικής αλλά και το Υπουργείο τέθηκαν
τέτοιου είδους όροι για διαγωνισµούς
συντήρησης των οδών.

Φαίνεται ότι η νέα Περιφερειακή Αρχή ανακάλυψε στον πέµπτο χρόνο
της θητείας της και λίγο
πριν τις εκλογές «τον υγιή
ανταγωνισµό» διαµέσου
του περιορισµού των
συµµετεχόντων σε αυτόν.
Το οδικό δίκτυο εκτείνεται από το Σούνιο έως το
Καπανδρίτι και την παλαιά
εθνική οδό Ελευσίνας
Θήβας. Εποµένως η ποιότητα του υλικού δεν εξαρτάται από την απόσταση
που τίθεται ως όρος αλλά
από τη θέση κατασκευής
της οδού, το χρόνο µεταφοράς του υλικού και την
εξωτερική θερµοκρασία.

Ο κ. Σγουρός επανέλαβε το αρχικό αίτηµά του να
επιληφθεί αυτεπάγγελτα
στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή
∆ηµοσίων Συµβάσεων και το αρµόδιο

υπουργείο προκειµένου να διερευνηθούν και να αποδοθούν ευθύνες.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Θέµα: Σχετικά µε ανακρίβειες
για έργα οδοποιίας. Με τον υγιή ανταγωνισµό ή µε την προχειρότητα;

Α

ν αφορικά µε αν ακριβή δηµοσιεύµατα για έργα οδοποιίας της
Περιφέρειας Αττικής, ο Αν τιπεριφερειάρχ ης Οικον οµικών Χρήστος Καραµάν ος επισήµαν ε τα εξής:
«Η Περιφέρεια Αττικής σταθερά προωθεί έν α µεγάλο Τεχ ν ικό Πρόγραµµα µε
327 έργα συµβατικού κόστους 383 εκατοµµύριων ευρώ, µε έµφαση στην κάλυψη
των ελλείψεων δεκαετιών στις υποδοµές
της Αττικής αλλά και την ποιοτική εκτέλεση των έργων και τη διασφάλιση του
δηµοσίου συµφέρον τος.
Στο πλαίσιο αυτό προωθεί στον τοµέα
της Οδικής Ασφάλειας, που επί δεκαετίες
δεν αποτέλεσε προτεραιότητα για καµία
από τις Αρχ ές αυτού του τόπου, έν α
µεγάλο πρόγραµµα 5 διαγων ισµών συν ολικού προϋπολογισµού 88 εκατοµµυρίων

ευρώ. Αυτό συµβαίν ει για πρώτη φορά
στην Αττική.
Ήδη δηµοσιεύθηκε η ∆ιακήρυξη του
πρώτου διαγων ισµού ύψους 15 εκατοµµυρίων ευρώ και σύν τοµα ακολουθούν
και οι υπόλοιποι.
Στους διαγων ισµούς αυτούς περιλαµβάν ον ται οι αν αγκαίοι όροι ώστε οι εργασίες
ν α εκτελούν ται ποιοτικά και ν α σταµατήσουν επιτέλους τα φαιν όµεν α των κακοτεχ ν ιών , που πολλές φορές συµβαίν ουν
µόλις µικρό χ ρον ικό διάστηµα µετά την
εκτέλεση των έργων . Στους όρους,
λοιπόν , του διαγων ισµού περιλαµβάν εται
α) η απαίτηση ν α είν αι διαθέσιµα τα
µηχ αν ήµατα για την εκτέλεση των έργων
β) το ασφαλτικό συγκρότηµα ν α διαθέτει
όλα τα σύγχ ρον α πιστοποιητικά ποιότητας και επίσης ν α βρίσκεται σε απόστα-

ση τέτοια που ο χ ρόν ος µεταφοράς ν α
µην επηρεάζει την ποιότητα του ασφαλτικού υλικού.
Σηµειών εται ότι ο συγκεκριµέν ος όρος,
που αφορά απόσταση 40 χ ιλιοµέτρων σε
ευθεία γραµµή (και όχ ι σε διαδροµή δρόµου) καλύπτει όλη την Αττική και τµήµατα των γειτον ικών Νοµών . Είν αι καταν οητό ότι µεγαλύτερος χ ρόν ος µεταφοράς
βλάπτει την ποιότητα του ασφαλτικού
υλικού.
Μάλιστα στην περιοχ ή της Αττικής
υπάρχ ουν πάν ω από έξι (6) τέτοια
συγκροτήµατα, µε τα οποία µπορούν ν α
συν εργασθούν όλοι αν εξαιρέτως οι εν διαφερόµεν οι ν α συµµετέχ ουν στον διαγων ισµό, είτε 10 είν αι αυτοί είτε 20 είτε 30.
Προφαν ώς, λοιπόν , δεν υφίσταται καν έ-

ν ας περιορισµός του αν ταγων ισµού,
αν τίθετα τίθεν ται καν όν ες και εχ έγγυα
ποιότητας, δηλαδή διασφαλίζον ται συν θήκες υγιούς αν ταγων ισµού – κι αυτό προφαν ώς στεν αχ ωρεί όσους θήτευσαν στις
παρελθούσες δεκαετίες της προχ ειρότητας και της αδιαφορίας για τις κοιν ων ικές
αν άγκες.

Συµπερασµατικά, στους διαγων ισµούς
της Περιφέρειας Αττικής δεν υπάρχ ουν
προβληµατικοί όροι.
Όσοι λοιπόν αδιαφόρησαν για τα θέµατα της οδικής ασφάλειας, όσοι έβγαλαν
κατά κόρον διαγων ισµούς µε σύστηµα
‘Μελέτη-Κατασκευή’ και απέκλειαν πλειάδα διαγων ιζοµέν ων , ας µην προσπαθούν ν α διαγράψουν το παρελθόν τους µε
f ake news».
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ΤΙ ΘΑ ΛΑΒΕΙ Η ∆ΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

70.000.000,00 € στις Περιφέρειες
για τη µεταφορά µαθητών

Μ

ε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών,
Αλέξη Χαρίτση, κατανέµεται από τον
λογαριασµό του Υπουργείου, που τηρείται στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, µε
τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών», συνολικό ποσό 70.000.000,00 € στις
Περιφέρειες της χώρας, προς κάλυψη δαπανών
µεταφοράς µαθητών, έναντι της συνολικής τους
δαπάνης για το σχολικό έτος 2018-2019, σύµφωνα µε τον κάτωθι πίνακα:

Τροχαίο δυστύχηµα Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεµό
στην Πετρούπολη
στο Χαϊδάρι
Ο οδηγός νοσηλεύεται στο Θριάσιο.
Μία νεκρή και δύο
τραυµατίες σε καραµπόλα
οχηµάτων

Μ

ία ν εκρή και δύο τραυµατίες είν αι ο τραγικός
απολογισµός τροχ αίου που σηµειώθηκε τα
ξηµερώµατα της Τρίτης (06/11/2018) στο Χαϊ-

δάρι.
Σύµφων α µε την Αστυν οµία, αυτοκίν ητο παραβίασε
το κόκκιν ο σηµατοδότη στη συµβολή της Λ. Αθην ών
µε τη Γ. Παπαν δρέου και συγκρούστηκε µε άλλο
όχ ηµα. Στη συν έχ εια, τα δύο οχ ήµατα προσέκρουσαν
σε τζαµαρία καφετέριας, εν ώ παρέσυραν προηγουµέν ως και σταθµευµέν ο µηχ αν άκι.
Στο σηµείο επιχ είρησαν έξι άν δρες της Πυροσβεστικής µε δύο οχ ήµατα, όπου απεγκλώβισαν από τα
συν τρίµµια δύο άτοµα, εν ώ στο ν οσοκοµείο µεταφέρθηκε τραυµατισµέν ο και έν α ακόµη άτοµο.
Σύµφων α µε τον ΣΚΑΙ, µία εκ των τραυµατιών υπέκυψε στα τραύµατά της.
Για τα αίτια του τροχ αίου δυστυχ ήµατος διεν εργείται
προαν άκριση.

Έν α άτοµο τραυµατίστηκε, όταν το αυτοκίν ητο που
οδηγούσε έπεσε κάτω από αδιευκρίν ιστες συν θήκες σε
γκρεµό.
Το περιστατικό σηµειώθηκε τα ξηµερώµατα της Τρίτης
(6/11), στη συµβολή των οδών Βασιλείου Βουλγαροκτόν ου και Μετεώρων στην Πετρούπολη Αττικής.
Στο σηµείο επιχ είρησαν έξι Πυροσβέστες µε δύο οχ ήµατα.

Συνελήφθη 35χρονος για εξαπάτηση ηλικιωµένων στο Ίλιον

Ε

νας 35χρονος συνελήφθη το βράδυ της 2
Νοεµβρίου στο Ίλιον, ο οποίος από τον
περασµένο Μάρτιο εντόπιζε ηλικιωµένους
στην περιοχή της Παιανίας και µε το πρόσχηµα
επιστροφής χρηµάτων από την εφορία σε στενό
συγγενικό τους πρόσωπο, τους εξαπατούσε, αποσπώντας τους χρήµατα και κοσµήµατα.
Από την έρευνα που πραγµατοποιήθηκε, εξιχνιάστηκαν οκτώ περιπτώσεις απάτης, τις οποίες
διέπραξε µε το ίδιο πρόσχηµα, ενώ περαιτέρω,
επισηµαίνεται ότι ο 35χρονος είχε κατηγορηθεί
στο παρελθόν ως µέλος εγκληµατικής οργάνωσης
που διέπραττε απάτες και κλοπές και του είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι.
Ο 35χρονος, οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Αθηνών, ο οποίος τον παρέπεµψε
στον Ανακριτή.

Συµφωνία Τσίπρα - Ιερώνυµου: Με επιδότηση
η µισθοδοσία των κληρικών

Σ

το Κοι νό Ανακοι νωθέν Εκκλησί ας-Πολι τεί ας στο οποί ο κατέληξαν ο πρωθυπουργός και ο Αρχι επί σκοπος Ιερώνυµος
και το οποί ο δι άβασε ο κ. Τσί πρας αναφέρεται ότι "στόχος µας εί ναι να θέσουµε το
πλαί σι ο δι ευθέτησης και επί λυσης ι στορι κών
εκκρεµοτήτων, αλλά και να ενι σχύσουµε την
αυτονοµί α της Ελλαδι κής Εκκλησί ας έναντι του
Ελληνι κού Κράτους, αναγνωρί ζοντας την προσφορά και τον ι στορι κό της ρόλο στη γέννηση
και τη δι αµόρφωση της ταυτότητάς του".
Προτείνουµε:

1. Το Ελληνι κό ∆ηµόσι ο αναγνωρί ζει ότι
µέχρι το 1939 οπότε εκδόθηκε ο αναγκαστι κός
νόµος 1731/1939 απέκτησε εκκλησι αστι κή
περι ουσί α έναντι ανταλλάγµατος που υπολεί πεται της αξί ας της.
2. Το Ελληνι κό ∆ηµόσι ο αναγνωρί ζει ότι
ανέλαβε τη µι σθοδοσί α του κλήρου, ως µε
ευρεί α έννοι α, αντάλλαγµα γι α την εκκλησι αστι κή περι ουσί α που απέκτησε.
3.Το Ελληνι κό ∆ηµόσι ο και η Εκκλησί α
αναγνωρί ζουν ότι οι κληρι κοί δεν θα νοούνται
στο εξής ως δηµόσι οι υπάλληλοι και ως εκ
τούτου δι αγράφονται από την Ενι αί α Αρχή
Πληρωµών.
4.Το Ελληνι κό ∆ηµόσι ο δεσµεύεται ότι θα

καταβάλλει ετησί ως στην Εκκλησί α µε µορφή
επι δότησης ποσό αντί στοι χο µε το σηµερι νό
κόστος µι σθοδοσί ας των εν ενεργεί α ι ερέων,
το οποί ο θα αναπροσαρµόζεται ανάλογα µε
τι ς µι σθολογι κές µεταβολές του Ελληνι κού
∆ηµοσί ου.
5. Η Εκκλησί α αναγνωρί ζει ότι µετά τη
Συµφωνί α αυτή παραι τεί ται έναντι κάθε άλλης
αξί ωσης γι α την εν λόγω εκκλησι αστι κή περι ουσί α.
6. Η ετήσι α επι δότηση θα καταβάλλεται σε
ει δι κό ταµεί ο της Εκκλησί ας και προορί ζεται
αποκλει στι κά γι α τη µι σθοδοσί α των κληρι κών, µε αποκλει στι κή ευθύνη της Εκκλησί ας
της Ελλάδος και σχετι κή εποπτεί α των αρµόδι ων ελεγκτι κών κρατι κών αρχών.
7.Με τη Συµφωνί α δι ασφαλί ζεται ο σηµερι νός αρι θµός των οργανι κών θέσεων κληρι κών
της Εκκλησί ας της Ελλάδος, καθώς και ο
σηµερι νός αρι θµός των λαϊ κών υπαλλήλων της
Εκκλησί ας της Ελλάδος.
8. Πι θανή επι λογή της Εκκλησί ας της Ελλάδος γι α αύξηση του αρι θµού των κληρι κών δεν
δηµι ουργεί απαί τηση αύξησης του ποσού της
ετήσι ας επι δότησης.
9. Το Ελληνι κό ∆ηµόσι ο και η Εκκλησί α της
Ελλάδος αποφασί ζουν τη δηµι ουργί α Ταµεί ου
Αξι οποί ησης Εκκλησι αστι κής Περι ουσί ας.
10. Το Ταµεί ο αυτό θα δι οι κεί ται από πεν-

ταµελές δι οι κητι κό
συµβούλι ο. ∆ύο µέλη του
Ταµεί ου θα δι ορί ζονται
από την Εκκλησί α της
Ελλάδος, δύο µέλη θα δι ορί ζονται από την Ελληνι κή
Κυβέρνηση, ενώ ένα µέλος
θα δι ορί ζεται από κοι νού.
11.Το Ταµεί ο Αξι οποί ησης Εκκλησι αστι κής
Περι ουσί ας θα αναλάβει
τη δι αχεί ρι ση και αξι οποί ηση των από το 1952
και µέχρι σήµερα ήδη
αµφι σβητούµενων, µεταξύ
Ελληνι κού ∆ηµοσί ου και Εκκλησί ας της Ελλάδος περι ουσι ών, αλλά και κάθε περι ουσι ακού
στοι χεί ου της Εκκλησί ας που εθελοντι κά η ί δι α
θα θελήσει να παραχωρήσει στο εν λόγω
Ταµεί ο προς αξι οποί ηση.
12.Τα έσοδα και οι υποχρεώσει ς του ΤΑΕΠ
επι µερί ζονται κατά ί σο µέρος στο Ελληνι κό
∆ηµόσι ο και την Εκκλησί α της Ελλάδος.
13.Τα ανάλογα ι σχύουν και γι α τι ς περι ουσί ες των επι µέρους Μητροπόλεων, ήτοι των
αµφι σβητούµενων περι ουσι ών, αλλά και όσων
οι Μητροπόλει ς εθελοντι κά παραχωρήσουν
στο ΤΑΕΠ.
14.Η ήδη συσταθεί σα µε τον Ν.4182/2013

Εται ρεί α Αξι οποί ησης Ακί νητης Εκκλησι αστι κής Περι ουσί ας µεταξύ Ελληνι κού ∆ηµοσί ου
και Ιεράς Αρχι επι σκοπής Αθηνών εντάσσεται
επί σης στο ΤΑΕΠ και δι οι κεί ται µε το σηµερι νό κατά νόµο καθεστώς.
15. Οι παραπάνω δεσµεύσει ς των µερών

θα ι σχύουν υπό την προϋπόθεση τήρησης της
Συµφωνί ας στο σύνολό της.
Το ανακοι νωθέν θα πρέπει να εγκρι θεί από
την ι εραρχί α και υπουργι κό συµβούλι ο.

Ο Αλέξης Τσί πρας δι αβεβαί ωσε τον
Αρχι επί σκοπο ότι η επι κεί µενη Συνταγµατι κή
Μεταρρύθµι ση και ει δι κότερα οι αλλαγές που
αφορούν στο 'Αρθρο 3, έχουν στόχο να αναβαθµί σουν το δι ακρι τό ρόλο της Eκκλησί ας,
ενι σχύοντας την αυτονοµί α της, αναγνωρί ζοντας
παράλληλα τη σηµαντι κή προσφορά της στη
γέννηση και δι αµόρφωση της ταυτότητας του
ελληνι κού κράτους.
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ΠΑΝΝΑΤΙΚΟ ΚΑΛΕΣΜΑ - ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ

Βγαίνουν στους δρόµους οι
συµβασιούχοι ∆ήµων στις 8 Ν ο εµ β ρ ί ο υ

Κ

άλεσµα σε όλους τους συµβασι ούχους των ∆ήµων να συµµετέχουν - στα
πλαί σι α της πανελλαδι κής δράσης στην κι νητοποί ηση της 8ης Νοεµβρί ου 2018,
µε στόχο τη µετατροπή των συµβάσεων τους
σε αορί στου χρόνου, απευθύνει µε ανακοί νωσή της η Παναττι κή Επι τροπή Συµβασι ούχων.
Η κι νητοποί ηση θα υλοποι ηθεί µε συγκέντρωση δι αµαρτυρί ας, στι ς 5 το απόγευµα της
ί δι ας ηµέρας, στην Πλατεί α Κλαυθµώνος.
Η ανακοίνωση

Συνάδελφε συµβασι ούχε,

Μαζί δώσαµε τον αγώνα 4 χρόνι α τώρα
γι α µόνι µη και σταθερή εργασί α. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ µας απέλυσε και τώρα η
αστι κή δι και οσύνη ολοκληρώνει το έργο της
απολύοντας µας σταδι ακά ανά δήµο, ακολουθώντας κατά γράµµα το Σύνταγµα που όλοι
µαζί Ν∆, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ ψήφι σαν. Ήρθε η
ώρα να ξαναβγούµε στο δρόµο του αγώνα
χωρί ς αυταπάτες, ενάντι α στο µέλλον που
σχεδι άζουν γι α µας χωρί ς εµάς!
Απαι τούµε τώρα νοµοθετι κή ρύθµι ση γι α
τη µετατροπή των συµβάσεων µας από ορι σµένου σε αορί στου χρόνου
Γι ατί δεν αντέχουµε να ζούµε άλλο µε το
άγχος και την ανασφάλει α γι α το τι θα µας
ξηµερώσει την επόµενη µέρα. Γι ατί θέλουµε

µόνι µο µι σθό γι α να µπορούµε να ζήσουµε µε
αξι οπρέπει α εµεί ς και οι οι κογένει ες µας.

∆εν πρέπει να έχουµε καµι ά αυταπάτη
γι α το ρόλο και της σηµερι νής κυβέρνησης.
Συνέχι σε την ί δι α πολι τι κή µε τι ς προηγούµενες κυβερνήσει ς, υλοποί ησε και υλοποι εί
πλήρως τι ς κατευθύνσει ς της Ευρωπαϊ κής
Ένωσης και τι ς απαι τήσει ς των µεγάλων
επι χει ρηµατι κών οµί λων γι α περαι τέρω
τσάκι σµα της Μόνι µης και Σταθερής δουλει άς και αντι κατάσταση της µε ευέλι κτες µορφές (8µηνα, 3µηνα και 2µηνα).
Στόχος τους να υποβαθµί σουν ακόµα περι σσότερο τι ς υπηρεσί ες ώστε στο µέλλον να
τι ς χαρί σουν στα επι χει ρηµατι κά συµφέροντα προκει µένου να αυξήσουν τη κερδοφορί α
τους. Αυτή εί ναι η «επι στροφή στην κανονι κότητα» και το «τέλος των µνηµονί ων» που µας
τάζει η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, αυτή τη
πολι τι κή στηρί ζουν και η Ν∆, ΚΙΝΑΛ και όλα
τα κόµµατα που έχουν ως θεό τους τη πολι τι κή της ευρωπαϊ κής ένωσης. Αυτή τη πολι τι κή
στηρί ζει και η πλει οψηφί α της ΚΕ∆Ε.
Σπάµε τι ς αυταπάτες και τι ς αναµονές
που προσπαθεί να σπεί ρει η κυβέρνηση.
Σπάµε και τον τεχνητό δι αχωρι σµό ανάµεσα
µας. Ο αγώνας γι α Μόνι µη και Σταθερή δουλει ά εί ναι ενι αί ος και ενι αί α θα πρέπει να
δώσουµε τη µάχη. Αφορά και εσένα που

έπι ασες τώρα δουλει ά µέσα από τη 3Κ,
µε το ΕΣΠΑ, το Βοήθει α στο Σπί τι , τα ΚΗΦΗ,
µε τη Κοι νωφελή Εργασί α, µε οποι αδήποτε
άλλη µορφή ελαστι κής εργασί ας, αφορά τους
µόνι µους και αορί στου χρόνου συναδέλφους
που αντι λαµβάνονται που θα οδηγήσει αυτή η
κατάσταση τι ς δηµοτι κές υπηρεσί ες.
Ξέρουµε ότι ότι έχει κατακτηθεί µέχρι
σήµερα, κατακτήθηκε µε αγώνες.

Τί ποτα δεν µας χαρί σθηκε. Αν ακόµα
κάποι οι παραµένουµε ακόµα στη δουλει ά
αυτό οφεί λετε στην οργάνωση µας, το σωστό
προσανατολι σµό µας και στους αγώνες που
αναπτύξαµε όλο το προηγούµενο δι άστηµα.
Συνεχί ζουµε, κλι µακώνουµε. Στι ς 8 του
Νοέµβρη βγαί νουµε στο δρόµο, βουλι άζουµε
την πλατεί α Κλαυθµώνος.
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ΕΡΕΥΝΑ: Ένας στους
δύο Έλληνες αγοράζει
ταινίες και σειρές online

Συν εχίζεται από τη σελ. 3

Ο

παδοί της ψηφιακής ψυχ αγωγίας γίν ον ται - και οι Έλλην ες καταν αλωτές, οι οποίοι λατρεύουν
το online οπτικοακουστικό περιεχ όµεν ο. Αυτό
καταδεικν ύει έρευν α των Pay Pal και SuperData, την
οποία δηµοσιεύει ο Σύν δεσµος Επιχ ειρήσεων Πληροφορικής και Επικοιν ων ιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ).

Οι online ταιν ίες αποτελούν το πιο δηµοφιλές είδος
ψηφιακών προϊόν των στην Ελλάδα: αγοράστηκαν
από περισσότερους από τους µισούς ερωτηθέν τες
καταν αλωτές το τελευταίο τρίµην ο. Σύµφων α µε την
έρευν α των Pay Pal και SuperData, οι Έλλην ες δεν
απ οτελούν εξαίρεση αν άµεσα στις αγορές της
Ευρώπης, αλλά και του κόσµου.
Σήµερα, το 72% των Ευρωπαίων προτιµά τις υπηρεσίες streaming από την αγορά ή το “κατέβασµα”
(downloading) µιας ταιν ίας ή µιας σειράς (στην Ελλάδα
το 67%). Το ίδιο το v ideo streaming ευθύν εται,
πλέον , για πάν ω από το µισό της παγκόσµιας
κίν ησης δεδοµέν ων στο Internet.

Όπως δείχ ν ει η έρευν α (Digital Goods Economy
Surv ey ), οι κιν ητήριες δυν άµεις για την αυξαν όµεν η
δηµοτικότητα της ψηφιακής ψυχ αγωγίας είν αι η
ευκολία και η πρακτικότητα. Το 45% των Ελλήν ων
αγοράζει κιν ηµατογραφικές ταιν ίες ή τηλεοπτικές σειρές ψηφιακά, αν τί για τις “φυσικές” εκδόσεις τους, γιατί
µε αυτό τον τρόπο δεν είν αι καν υποχ ρεωµέν οι ν α
βγουν από το σπίτι τους. Έν α ποσοστό 49% κάν ει
το ίδιο, επειδή δεν χ ρειάζεται ν α περιµέν ει για ν α δει
το φιλµ ή τη σειρά της αρεσκείας του. Όσον αφορά το
πώς επιλέγουν οι Έλλην ες την αγαπηµέν η τους πλατφόρµα streaming, ως πιο σηµαν τικός λόγος καταγράφεται η π ληθώρα του διαθέσιµου π εριεχ οµέν ου
(60%). Ακολουθεί η δυν ατότητα άµεσης πρόσβασης
µέσω PC (47%), καθώς επίσης το φιλικό interf ace
(44%) και η πολύ καλή σχ έση ποιότητας - τιµής
(41%).
Το πλέον δηµοφιλές κιν ηµατογραφικό είδος v ideo
content στην Ελλάδα είν αι η περιπέτεια (το 65% των
ερωτηθέν των θεατών απόλαυσε ταιν ίες ή σειρές περιπέτειας σε διάστηµα 3 µην ών ). Ακολουθούν η
κωµωδία (64%) και η επιστηµον ική φαν τασία (46%).
Στο µεταξύ, σύµφων α µε την έρευν α και κόν τρα στα
στερεότυπα, περίπου αν άλογος αριθµός αν δρών και
γυν αικών παρακολούθησε ταιν ίες τρόµου (31% και
29% αν τίστοιχ α).

Στα θέµατα της συνάντησης προστέθηκαν και δυο
ακόµη ζητήµατα που απασχολούν γενικότερα τους
κατοίκους τους Ολυµπιακού Χωριού που αφορούν την
ίδρυση Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και Κέντρου Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωµένων (ΚΑΠΗ) στο
Ολυµπιακό Χωριό.
Τα κτίρια στο Ολυµπιακό Χωριό ανήκουν στον ΟΑΕ∆
και ύστερα από την ολοκλήρωση των διαδικασιών
σύµβασης χρησιδανείου µεταξύ του ΟΑΕ∆ και τους
∆ήµου Αχαρνών, ανοίγει ο "δρόµος" για την ίδρυση,
Κοινωνικών δοµών και δοµών εξυπηρέτησης πολιτών
στην περιοχή του Ολυµπιακού Χωριού.
Με αφορµή την συνάντηση Οµάδα Πολιτικής Προστασίας Ολυµπιακού Χωριού - Αχαρνών ο ∆ήµαρχος
Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός δήλωσε: "Η εθελοντική
Οµάδα Πολιτικής Προστασίας Ολυµπιακού Χωριού –

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ:

Αχαρνών, από ιδρύσεως της, έχει υπηρετήσει µε
συνέπεια και υπευθυνότητα τους σκοπούς της, προάγοντας τις αξίες του εθελοντισµού και της προσφοράς στο
κοινωνικό σύνολο και συµµετέχοντας σε δράσεις Πολιτικής Προστασίας αλλά και σε Περιβαλλοντικές δράσεις
στον ∆ήµο Αχαρνών.
Η συγκεκριµένη εθελοντική οµάδα έχει ενταχθεί στη
Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας Ελλάδος και
συµµετέχει ενεργά και εποικοδοµητικά στα Συντονιστικά
Όργανα Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου Αχαρνών, καθιστώντας την σε έναν σηµαντικό και αξιόµαχο σύµµαχο
στην αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών.
Πέρα από τη διεύρυνση της συνεργασίας µε την
Οµάδα Πολιτικής Προστασίας Ολυµπιακού Χωριού –
Αχαρνών, σκοπός µας είναι να διαδώσουµε και να
προωθήσουµε το µήνυµα εθελοντισµού και προσφοράς
στο κοινωνικό σύνολο ".

Στο ∆ηµόσιο 170.000
ακίνητα «αγνώστου ιδιοκτήτη»

Έ

ως τα µέσα του 2021 προβλέπεται να έχουν ολοκληρωθεί όλα τα έργα κτηµατογράφησης, τα οποί α ήδη
έχουν ανατεθεί και υλοποι ούνται , δι αβεβαι ώνει ο
πρόεδρος του δηµόσι ου φορέα Ελληνι κό Κτηµατολόγι ο, Βύρων
Νάκος. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Αθηναϊ κό-Μακεδονι κό Πρακτορεί ο Ει δήσεων, στο πλαί σι ο της παρουσί ας του στο
15ο Εθνι κό Συνέδρι ο Χαρτογραφί ας της ΧΕΕΕ, ο κ. Νάκος γνωστοποι εί πως εντός του τρέχοντος µηνός ξεκι νά η τέταρτη γενι ά
κτηµατογράφησης (ΚΤΙΜΑ-16), µε τη συλλογή δηλώσεων γι α την
περι φερει ακή ενότητα Αι τωλοακαρνανί ας και γι α τι ς υπό
κτηµατογράφηση περι οχές στα ∆ωδεκάνησα.
Γι α τι ς πέντε συµβάσει ς του δι αγωνι σµού ΚΤΙΜΑ-16, γι α τι ς
οποί ες εκκρεµούν ακόµα δι καστι κές αποφάσει ς, δι ευκρι νί ζει
πως η ολοκλήρωση προβλέπεται ότι θα έχει επι τευχθεί εντός
του 2022. «Σήµερα η κτηµατογράφηση έχει ολοκληρωθεί και
λει τουργεί κτηµατολόγι ο γι α το 29,2% των δι και ωµάτων της
χώρας, ενώ αυτή την περί οδο εξελί σσονται έργα κτηµατογράφησης γι α το 60,8% των δι και ωµάτων της χώρας», λέει και
ενηµερώνει πως οι περι οχές στι ς οποί ες αναµένεται να ξεκι νήσει η προανάρτηση της κτηµατογράφησης εντός του πρώτου
τρι µήνου του 2019 εί ναι οι δήµοι Αθήνας, Βόλου, Λαµί ας και Λει βαδι άς.
Σε ό,τι αφορά τα ακί νητα «αγνώστου ι δι οκτήτη» στι ς περι οχές που έχει ολοκληρωθεί η κτηµατογράφηση και λει τουργεί
κτηµατολόγι ο αναφέρει πως ανέρχονται σε 170.000 και ότι θα
αρχί σουν να περι έρχονται σταδι ακά στο ∆ηµόσι ο, όταν συντε-

λεί ται η ορι στι κοποί ηση των πρώτων εγγραφών της κτηµατογράφησης σε κάθε περι οχή.
Σχετι κά µε την ένταξη των 400 υποθηκοφυλακεί ων της χώρας
στην περι φερει ακή δοµή του Ελληνι κού Κτηµατολογί ου
σηµει ώνει πως προβλέπεται να γί νει έως τον Ιανουάρι ο του
2020, ενώ δι αβεβαι ώνει πως δεν υπάρχουν δυσκολί ες στη
µί σθωση των χώρων που θα χρησι µοποι ηθούν ως γραφεί α
κτηµατογράφησης γι α τη συλλογή δηλώσεων των κτηµατογραφήσεων.
Ερωτηθεί ς γι α τη στελέχωση του φορέα µε δι κηγόρους, οι
οποί οι απασχολούνται στην επί βλεψη και τους ελέγχους των
συµβάσεων κτηµατογράφησης, που υλοποι ούν οι µελετητές
δι ευκρι νί ζει πως σήµερα υπηρετούν 12 δι κηγόροι µε έµµι σθη
εντολή και 30 Πανεπι στηµι ακής Εκπαί δευσης Νοµι κής, οι
οποί οι προέρχονται από τους δι κηγόρους µε έµµι σθη εντολή
που ήταν στην ΕΚΧΑ, ενώ έχει εγκρι θεί η πρόσκληση γι α µετάταξη 19 νοµι κών από άλλους φορεί ς της ευρύτερης ∆ηµόσι ας
∆ι οί κησης.
Γι α τη συνεργασί α µε την Τοπι κή Αυτοδι οί κηση εκτι µά πως
αναγνωρί ζεται η σηµασί α του Κτηµατολογί ου, ενώ γι α την
εκκλησι αστι κή περι ουσί α λέει πως δεν παρουσι άζονται
ι δι αί τερα προβλήµατα στην καταγραφή της στο Κτηµατολόγι ο.
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Με λαµπρότητα
πραγµατοποιήθηκε
η εκδήλωση προς τιµή
του Σµηναγού Ιωάννη
Σακελλαρίου, στα Βίλια

Μ

ε ιδιαίτερη λαµπρότητα αλλά και σε κλίµα εθν ικής περηφάν ιας αποτέθηκε ο ωφελούµεν ος
φόρος τιµής, στην µν ήµη του Βιλιώτη Σµην αγού Ιωάν ν η Σακελλαρίου που χ τυπήθηκε από τα εχ θρικά πυρά, τον Νοέµβριο του 1940, και κατέπεσε
στην περιοχ ή Ζίτσας Ιωαν ν ίν ων µε αποτέλεσµα τον
ηρωικό του θάν ατο.
Η ∆ήµαρχ ος φαν ερά συγκιν ηµέν η τόν ισε στην
οµιλία της: «Πριν από 78 χ ρόν ια έν ας ν έος Βιλιώτης, ο
Ιωάν ν ης Σακελλαρίου, θα δώσει τον υπέρτατο αγών α
για την ελευθερία και την αν εξαρτησία της πατρίδας.
Έν ας ν έος Βιλιώτης θα αν έβει στο Πάν θεον των
Ηρώων αποδεικν ύον τας πως αυτός ο τόπος, πως σε
αυτή τη γων ιά της γης, στα Βίλια, καλλιεργείται η υπερηφάν εια, το υψηλό φρόν ηµα, ο αν τρειωµέν ος χ αρακτήρας και το πατριωτικό καθήκον » αν αφερόµεν η στον
Σµην αγό.
Η εκδήλωση οργαν ώθηκε από τον ∆ήµο Μάν δραςΕιδυλλίας
την Κυριακή 4 Νοεµβρίου 2018 στο
οµών υµο µν ηµείο στα Βίλια, όπου συγκεν τρώθηκε
πλήθος κόσµου και εψάλη Τρισάγιο στο Μν ηµείο του
Σµην αγού Ιωάν ν η Σακελλαρίου.

Στη συν έχ εια και στο πλαίσιο των χ αιρετισµών η
∆ήµαρχ ος κ. Κριεκούκη αν αφέρθηκε στο ιστορικό
γεγον ός και τον ηρωικό θάν ατο του Σµην αγού Ιωάν ν η
Σακελλαρίου τον ίζον τας χ αρακτηριστικά πως «Σας
ζητώ ν α αφουγκραστούµε αλλά και ν α υιοθετήσουµε
από κοιν ού και όλοι µαζί, στους δικούς µας καθηµεριν ούς αγών ες, τα µην ύµατα της θυσίας του Ιωάν ν η
Σακελλαρίου.
Οι κίν δυν οι δεν εκλείπουν . Υ πάρχ ουν ακόµα εχ θροί, ορατοί και αόρατοι, που επιβουλεύον ται την
πατρίδα µας.
Ας αδράξουµε τη δική µας ευκαιρία, ας αν αµετρηθούµε, στους δικούς µας αγών ες, µε πρότυπα και
συµπεριφορές όπως αυτές του Ιωάν ν η Σακελλαρίου,

ας προσπαθήσουµε ν α αν τλήσουµε λίγη από την
ευλογία αυτού του τόπου L..και είµαι σίγουρη πως
αυτή η στόφα και η ποιότητα τέτοιων αν θρώπων θα
καταφέρει ν α µεγαλουργήσει.»
Μετά την κεν τρική οµιλία της ∆ηµάρχ ου απηύθυν αν
χ αιρετισµούς ο Πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίου
Βιλίων , κ. Γιώργος Γκιόκας, εν ώ ο πρώην Πρόεδρος
της Κοιν ότητας Ζίτσας – Σακελλαρικού, κ. Πέτρος
Μίσσος, συγκίν ησε ιδιαίτερα τους παρευρισκοµέν ους
καθώς ήταν έν ας αυτόπτης µάρτυρας του ιστορικού και
ηρωικού γεγον ότος.
Επίσης η κ. Χρυσούλα Ρούσση απήγγειλε έν α
ποίηµα που εµπν εύστηκε από το ιστορικό γεγον ός.
Στη συν έχ εια, µέσα σε κλίµα εθν ικής περηφάν ιας,
έγιν ε κατάθεση στεφάν ων , τηρήθηκε εν ός λεπτού σιγή
και πραγµατοποιήθηκε η αν άκρουση του Εθν ικού
Ύµν ου, εν ώ στη συν έχ εια δόθηκε µία µικρή δεξίωση
για όλους τους παρευρισκοµέν ους στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Βιλίων .

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν εκτός από τη ∆ήµαρχ ο, κ. Γιάν ν α Κριεκούκη, οι πατέρες Χριστοφόρος
Καλαµπόκης και Γαβριήλ Ηλιόπουλος, η Αν τισµήν αρχ ος κ. Ελέν η Λιώρη Επιτελής ∆ΑΥ , εκ µέρους της 112
Πτέρυγας Μάχ ης ο Αν τισµήν αρχ ος, κ. Μελέτης Κοροπούλης ∆ιοικητής της 412 ΜΑΦ, ο κ. ∆ηµήτριος Μπροζιούτης, ∆ιοικητής Α.Τ. Βιλίων , ο κ. Γιώργος Καρεµφιλάκης Εκπρόσωπος του Κρατικού Εργοστασίου Αεροπορίας, εκ µέρους της οικογέν ειας του Ιωάν ν η Σακελλαρίου κ. Ιωάν ν α Πετροπούλου, ο πρώην Πρόεδρος
της Κοιν ότητας Ζίτσας – Σακελλαρικού, κ. Πέτρος
Μίσσος, ο κ. Ιωάν ν ης Τσέλιος Πρόεδρος της Αδελφότητας Ζιτσαίων Ηπείρου, οι κ.κ. Αγγελική Ράλλη και
Ξαν θούλα Νέζη ως εκπρόσωποι του Παν ελλήν ιου
Συλλόγου Οικογεν ειών Πεσόν των Αεροπόρων , η
Πρόεδρος του ∆.Σ., κ. Ερασµία Στάθη – Οικον όµου, οι
Αν τιδήµαρχ οι, κ.κ. Σπύρος ∆ρίκος, Αγγελική Παπακων σταν τίν ου και Περικλής Ρόκας, η Πρόεδρος του
∆ΟΚΑΠ κ. Αλεξία Νερούτσου, ο Πρόεδρος της Σχ ολικής Επιτροπής α/θµιας Εκπαίδευσης, κ. Μελέτης
Παπακων σταν τής, οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων Βιλίων και Μάν δρας, κ.κ. Γιώργος Γκιόκας, και
Νίκος Παχ ής αν τίστοιχ α, ο Ειδικός Σύµβουλος και
Συν εργάτης, κ. Κώστας Πλούµπης, οι πρώην ∆ήµαρχ οι Βιλίων , δηµοτικοί και τοπικοί Σύµβουλοι καθώς και
εκπρόσωποι Συλλόγων και Πολιτιστικών Φορέων .

Εκδήλωση ∆ΗΜ.Τ.Ο. Νέας ∆ηµοκρατίας
Φυλής στις 11/11

Η ∆ΗΜ.Τ.Ο. Νέας ∆ηµοκρατίας ΦΥΛΗΣ σας π ροσκαλεί στην εκδήλωση-ανοιχτή συζήτηση, π ολιτικές
εξελίξεις π ου θα π ραγµατοπ οιηθεί την Κυριακή 11 Νοεµβρίου 2018 και ώρα 11:00 στην Αίθουσα Μελίνα
Μερκούρη στα Άνω Λιόσια. Την εκδήλωση θα τιµήσει µε την π αρουσία της ως κεντρική οµιλήτρια η Άννα
Καραµανλή βουλευτής Β’ Αθηνών – Αναπ ληρώτρια Τοµεάρχης Πολιτισµού και Αθλητισµού.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Ο Πρόεδρος και το ∆.Σ. της ∆ΗΜ.Τ.Ο. ΦΥΛΗΣ

12-θριάσιο

Γραφείο Απασχόλησης
∆ήµου Ασπροπύργου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

5
ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: Από 25 έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
3
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: Από 25 έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
2 ΒΟΗΘΟΙ ΣΙ∆ΗΡΟΥΡΓΟΥ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: Από 25 έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Γνώσεις: Ηλεκτροσυγκόλλησης
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
3
ΤΕΧΝΙΤΕΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ

Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: Από 25 έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΠΕΝ∆ΥΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝΤΑΠΕΤΣΙΕΡΗ
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Επιθυµητά Προσόντα:
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή όχι Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

20 ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Άντρες
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτοι
Γυµνασίου-Απόφοιτοι Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα: Γνώση Picking
& Scanner
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
10 ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Άντρες
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή ΟΧΙ Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
10 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ (ΜΕ Α∆ΕΙΑ)
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 45 ετών
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

Επικοινωνία: Γραφείο Απασχόλησης ∆ήµου

Ασπροπύργου, Σαλαµίνος 20, Όπισθεν ∆ηµα-

ρχείου. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2132006489
& 2105576704 Email για αποστολή

Βιογραφικών: info@apasxolisiasp.gr

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΚΑΦΟΣ 6,60 Μ. ΜΗΚΟΣ,
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟ, ΞΥΛΙΝΟ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟ ΜΕ
ΜΗΧΑΝΗ 46 HP, Y∆ΡΑΥΛΙΚΗ ΡΕΒΕΡΣΑ
ΚΑΙ ΠΛΗΡΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ 6979578032
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«Ταφόπλακα» εµµέσως πλην σαφώς στον λεγόµενο «νόµο Κατσέλη»
βάζει η κυβέρνηση δια χειλέων Γ. ∆ραγασάκη.

Ο

αν τιπρόεδρος της κυβέρν ησης
και υπουργός Οικον οµίας και
Αν άπτυξης επεσήµαν ε πως «ο
ν όµος Κατσέλη δηµιουργήθηκε προκειµέν ου ν α αν τιµετωπίσει προβλήµατα κατά
τη διάρκεια της κρίσης. Τον ∆εκέµβριο θα
εξετάσουµε την πορεία του ν όµου µε
βάση τα ν έα δεδοµέν α και θα κιν ηθούµε
αν άλογα» είπε.

Ο κ. ∆ραγασάκης έσπευσε ωστόσο ν α
διαµην ύσει πως η κυβέρν ηση σε κάθε
περίπτωση θα εγγυηθεί την προστασία
πρώτης κατοικίας. «Πάν τα θα υπάρχει
έν α σύστηµα πρώτης κατοικίας. Με ποιο
τρόπο θα γίν ει αυτό, θα το δούµε τον
∆εκέµβριο» είπε, διευκριν ίζον τας ότι το ν έο πλαίσιο θα
είν αι δοµηµέν ο µε χαρακτηριστικά της µετά κρίσης
εποχής.

Υπεν θύµισε δε πως το περασµέν ο καλοκαίρι έγιν αν
κάποιες τροποποιήσεις στο ν όµο, όπως η υποχρεωτική
άρση του τραπεζικού απορρήτου, το οποίο άρχισε ν α
εφαρµόζεται από τις 15 Σεπτεµβρίου.

Σύµφων α µε τον κ. ∆ραγασάκη, αυτή τη στιγµή
υπάρχει έν α µεγάλο απόθεµα υποθέσεων που έχουν
υπαχθεί στο ν όµο, οι οποίες δεν έχουν εκδικαστεί,
τον ίζον τας ότι υπάρχει αµοιβαίο συµφέρον ν α βρεθεί
λύση αποσυµφόρησης. Μάλιστα κάλεσε τις τράπεζες ν α
αν αλάβουν πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυν ση,
εξηγών τας ότι στις περιπτώσεις που για µια υπόθεση εκτιµούν ότι θα υπάρξει κούρεµα δαν είου µε δικαστική απόφαση, είν αι προτιµότερο ν α το κάν ουν οι ίδιες και ν α
κλείν ει η υπόθεση.

ν ακίδη και τους γεν ικούς και ειδικούς
γραµµατείς του υπουργείου.
Το πρόγραµµα απαρτίζεται από 142 δράσεις και διαρκώς θα εµπλουτίζεται, µε
συγκεκριµέν η στοχοποίηση είπε ο κ.∆ραγασάκης. Το πρόγραµµα διακρίν ει η
δεσµευτικότητα, τι και πώς υλοποιείται, και
οι αρχές της διαφάν ειας, του κοιν ων ικού
ελέγχ ου και της διαρκούς λογοδοσίας,
καθώς είν αι αν αρτηµέν ο στην ιστοσελίδα
του υπουργείου. Η αξιολόγηση των αποτελεσµάτων είν αι µια ακόµη αρχή του σχεδιασµού του υπουργείου.

Όσο για το τι θα µπορούσε ν α περιλαµβάν ει το ν έο
πλαίσιο προστασίας, ο κ. ∆ραγασάκης εν δεικτικά αν έφερε ότι θα υπάρχουν προληπτικές δράσεις κατά της υπερχρέωσης, όπως η σύσταση της Αρχής Πιστοληπτικής
Ικαν ότητας ιδιωτών και επιχειρήσεων , αλλά και εν εργητικές πολιτικές, όπως η εν εργοποίηση της στεγαστικής
πολιτικής καθώς και της επιδότησης στεγαστικών
δαν είων .
Ερωτηθείς για το αν θα υπάρξει κάποια πρωτοβουλία για
τους δαν ειολήπτες σε ελβετικό φράγκο, σηµείωσε ότι θα
περιµέν ουµε την απόφαση του Αρείου Πάγου, ώστε ν α
δούµε τι χρειάζεται ν α γίν ει.

Ο Γ. ∆ραγασάκης αν αφέρθηκε στους βασικούς άξον ες
και αρχές που διέπουν το σχεδιασµό του υπουργείου
Οικον οµίας και Αν άπτυξης , στην παρουσίαση του προγραµµατισµού του υπουργείου, µαζί µε τον αν απληρωτή
υπουργό Στέργιο Πιτσιόρλα, τον υφυπουργό Στάθη Γιαν

∆ηµοτικός υπάλληλος συνελήφθη
για διακίνηση ναρκωτικών

∆ηµοτικός υπάλληλος, αποσπασµέν ος στο γραφείο
του βουλευτή Καβάλας του ΣΥ ΡΙΖΑ Γιώργου Παπαφιλίππου ήταν ο 58χ ρον ος που είχ ε συλληφθεί στις 10
Οκτωβρίου στο σπίτι του, σε έν α χ ωριό της Καβάλας
µε µεγάλη ποσότητα ακατέργαστης κάν ν αβης! Φυσικά,
ο βουλευτής δεν είχ ε ιδέα για τις παράν οµες «δουλειές» του.
Όπως αποκάλυψε η τοπική εφηµερίδα «Πρωιν ή», ο
συλληφθείς εργαζόταν καθηµεριν ά στα γραφεία του
ΣΥ ΡΙΖΑ Καβάλας όπου στεγάζον ται τα γραφεία και
των τριών βουλευτών .
Μόλις ο κ. Παπαφιλίππου πληροφορήθηκε τι είχ ε
συµβεί, διέκοψε αυτόµατα την απόσπαση του 58χ ρον ου, ο οποίος ωστόσο έχ ει επαν έλθει στις υπηρεσίες
του ∆ήµου Καβάλας, ώσπου ν α εκδικαστεί η υπόθεση.
Το µεσηµέρι της Τετάρτης 10 Οκτωβρίου, οι αστυν οµικοί της ∆ίωξης Ναρκωτικών είχ αν κάν ει έρευν α στην
κατοικία του 58χ ρον ου και είχ αν αν ακαλύψει µία ν άιλον σακούλα απορριµµάτων που ήταν γεµάτη µε ακα-

τέργαστη κάν ν αβη βάρους τριών κιλών και 740 γραµµαρίων , η οποία κατασχ έθηκε. Ο δράστης συν ελήφθη
και σε βάρος του σχ ηµατίστηκε δικογραφία για κατοχ ή
ν αρκωτικών µε σκοπό την διακίν ηση, µε την οποία
παραπέµφθηκε στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Καβάλας.
ΠΗΓΗ: www.protothema.gr |

Πηγή: iefimerida.gr

ΣτΕ: Η Εκκλησία υποχρεούται
να πληρώνει ΕΝΦΙΑ για τα
ακίνητα που µισθώνονται

Ό

σα ακίν ητα αν ήκουν στην Εκκλησία της Ελλάδος ή στο Οικουµεν ικό Πατριαρχ είο, τα οποία
δεν χ ρησιµοποιούν ται για λατρευτικούς, θρησκευτικούς ή κοιν ωφελείς σκοπούς, υποχ ρεούν ται ν α
πληρών ουν ΕΝΦΙΑ.
Αυτό έκριν ε η Ολοµέλεια του Συµβουλίου της Επικρατείας, µετά από προσφυγή της Σταυροηγιακής Μον ής
της Αγίας Αν αστασίας της Φαρµακολύτριας (Χαλκδική) η
οποία κλήθηκε ν α καταβάλει ΕΝΦΙΑ ύψους 259.395
ευρώ, ζητών τας από το υπουργείο Οικον οµικών επαν απροσδιορισµό του ποσού.
Το υπουργείο δεν απάν τησε και η Mον ή προσέφυγε
στο αν ώτατο ακυρωτικό δικαστήριο. Με την αίτησή της
ζητούσε ν α ακυρωθεί ως αν τισυν ταγµατικός ο ν όµος
4223/2013, κατά το σκέλος εκείν ο που προέβλεπε ότι
δεν απαλλάσσον ται από τον ΕΝΦΙΑ τα ακίν ητα της
Εκκλησίας που µισθών ον ται ή παραχ ωρούν ται.
Οι αν ώτατοι δικαστές έκριν αν ότι η επιβολή ΕΝΦΙΑ
στα ακίν ητα της Εκκλησίας δεν δηµιουργεί βάρος ικαν ό
ν α κλον ίσει την περιουσιακή της κατάσταση.

Τετάρτη 7 Νοεµβρίου 2018

14-θριάσιο

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

Ενοικιάζεται επαγγελµατικός
χώρος (ισόγειο) στη διασταύρωση Ασπροπύργου
(πλησίον ΙΚΑ και στάσης λεοφωρείου), 126 τεραγωνικά
µέτρα, κατάλληλο για φαρµακείο.Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945106860
Ενοικιάζεται οικία (1ος οροφος) στη διασταύρωση
Ασπροπύργου κοντά στο
ΙΚΑ 86 τετραγωνικά µέτρα,
σε οικογένεια που να έχει
σταθερή εργασία
∆ιατίθεται και για επαγγελµατικός χώρος
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945106860 (29.10.18)

Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυργο Λεωφόρος ΝΑΤΟ 222,
επαγγελµατικός χώρος (1ος
όροφος) 160τ.µ. για κέντρο
ξένων γλωσσών. Τιµή
συζητήσιµη.
Βασιλική, τηλ. επικοινωνίας
6970878514, 2105598748

Ενοικιάζεται επαγγελµατικός
χώρος 105 τετραγωνικών
µέτρων στο κέντρο του Ασπροπύργου (Σαλαµίνος & Κολοκοτρώνη). ∆εν διατίθεται για
χώρο εστίασης (προτίµηση
φαρµακείο / γραφεία)
Τηλέφωνο
επικοινωνίας
6974792931 κος Σταύρος
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

- Ενοικιάζεται κατάστηµα
110 τ.µ. επί της Λεωφόρου
∆ηµοκρατίας και πωλείται ο
επαγγελµατικός εξοπλισµός
του. Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945334415
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 Νεόκτιστα Ασπροπύργου στη θέση
∆εµερτζή πίσω από το ∆ηµοτικό
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 - 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 (ενοικίαση ή πώληση) κεντρικό κατάστηµα (Οδός Παγκάλου) 300τµ
+ 100τµ βοηθητικός χώρος.
τηλ. επικοινωνίας:

Ενοικιάζεται Επαγγελµατικός Χώρος
- Περιοχή Ασπρόπυργος
Ενοικιάζεται Επαγγελµατικός Χώρος 1ου
Ορόφου, για γραφείο ή κατάστηµα επι της
Λεωφόρου ∆ηµοκρατίας, στη διασταύρωση
Ασπροπύργου (µε θέα την Εθνική Οδό). 60
τετραγωνικά µέτρα, µε θέση πάρκινγκ.
Ενοίκιο 300 ευρώ
τηλέφωνο επικοινωνίας:
2105574070 & 6974668763

ΓΑΜΟΣ

Ο ΤΕΜΙΟΣΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΑΝΤΟΡΟΒΑ ΠΟΥ
ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΚΑΙ Η
ΓΑΒΝΤΟΥΝΙΚ ΙΖΑΜΠΕΛΑ ΤΟΥ ΦΕΝΤΙΡ (FEDIR)
KAI THΣ ΓΚΑΛΙΝΑ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚONDRUK ΠΟΥ
ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΘΑ
ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

6934689242.(22.7.17)

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ µονοκατοικία 80
τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ κατασκευή
,
'65, µπάνιο,
ανοικτό πάρκιν, κήπος 170
τ.µ., ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
245τµ, τιµή 370€- 2111041100
ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΓΚΟΡΥΤΣΑ,
υπό κατασκευή γκαρσονιέρα 35
τ.µ., στον ηµιώροφο, 1 υ/δ
master, κατασκευή '17, µπάνιο,
προκασκευασµενο, µεταφέρεται
στο χωρο σας, τιµή 6.500€,
συζητήσιµη , 10:00-22:00-6970343665

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος Τοπος, µονοκατοικία 57 τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ, κατασκευή '85, µπάνιο, σε οικόπεδο 170 τ.µ., ενιαιο
σαλονι - κουζινα, τζάκι, πάρκιν,
αποθήκη, κήπος, ελεύθερη, ανακαινισµένη, ανακαίνιση '10, τιµή 30.000€, συζητήσιµη ,
210/5764121

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος τοπος, 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 master),
κατασκευή '78, µπάνιο, wc, σε
οικόπεδο 400 τ.µ., θέα βουνό,
ανοικτό πάρκιν, αποθήκη, κήπος, 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 Νεόκτιστα,
µονοκατοικία 90 τ.µ., 3 υ/δ, κήπος 60 τ.µ., καρποφόρα δέντρα,
πωλείται λόγω ανάγκης, τιµή
20.000€τηλ: 2105126436

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρσονιέρα 58 τ.µ., 1ου - 2ου - 4ου, 1
υ/δ, κατασκευή '05, µπάνιο, επιπλωµένη, αυτόνοµη θέρµανση, κλιµατισµός, πόρτα ασφαλείας, τέντες, θέα θάλασσα,
µεσίτες δεκτοί, τιµή 57.000€,
συζητήσιµητηλ: 6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος, ηµιτελής µεζονέτα 162 τ.µ., 2 επίπεδα, 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 Ρουπακίου 400µ². Τιµή 35.000€
Είκοσι χιλιάδες µετρητά και
1.500€ τον µήνα. Πληροφορίες
στο 6977-646768.
ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Νεαρή νοσοκόµα ζητεί εργασία για φύλαξη παιδιών σε
Μάνδρα - Μαγούλα & Ελευσίνα. Κιν. 6979244790
Απόφοιτος Λυκείου αναζητά
εργασία πενθήµερη πρωινό
ωράριο (4-5 ώρες) σε Ασπρόπυργο- Ελευσίνα. Τηλ.
6986753486

Ζητείται εργασία ως
ανειδίκευτος εργάτης, για
µετακοµίσεις ή σε αποθήκες (υπάρχει προυπηρεσία), στην περιοχή του
Θριασίου. Τηλ
6947882562

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙ∆Α
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ
ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΙ ΕΝΕΣΕΙΣ)
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΜΑΓΟΥΛΑ
ΜΑΝ∆ΡΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΒΑΣΩ 6986712390

ΚΥΡΙΑ ζητά εργασία για οικιακή
βοηθός και φύλαξη ηλικιωµένων
στην περιοχή του Θριασίου
Πεδίου. Τηλ. 6944802271
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.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
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 περιοχές της ∆υτικής Αττικής µε χρόνια προϋπηρεσία. Τηλ.
6994948553.

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Ζητούνται συνεργάτες για
πωλήσεις προϊόντων σε εκθεσιακούς χώρους, ηλικίας
από 20 έως 35 ετών. Ώρες ε-

πικοινωνίας: 11 π.µ. έως 1
µ.µ. – κος Ηλίας - Τηλ.: 210
24 70 341 - 694 43 88 304
–email: ifonitonamea@gmail.com

Ζητείται νέος µε εκπληρωµένες τις στρατιωτικές υποχρεώσεις για κατάστηµα βιοµηχανικών ειδών στον Ασπρόπυργο. Απαραίτητη η γνώση
χρήσης Η/ΥΠ. Βιογραφικό
στο mail
centromecanicca@yahoo.gr.
Τηλ. fax: 2105570474

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΜΠΕΙΡΗ ΚΥΡΙΑ ΜΕ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙ∆Α
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΗΣ.ΠΕΡΙΟΧΗ: ΕΛΕΥΣΙΝΑ
τηλ. 6945930393
Ζητούνται ηλεκτροσυγκολλητές, µε πτυχίο, ανεξαρτήτως ηλικίας για µόνιµη εργασία σε επιχείρηση στην
Ελευσίνα Τηλ. 6955242052
κα Μαρία

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΠΕΡΙΒΟΛΙ
ΓΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
&
ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΤΗΛ. 210 5570555, 6939115146
ΖΗΤΕΙΤΑΙ µικρό διαµέρισµα σε
πολυκατοικία προς ενοικίαση .
Τηλ. 6977257165
ΖΗΤΕΙΤΑΙ µονοκατοικία στην
Ελευσίνα ή τον Ασπρόπυργο
6985960067
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

Ζητούνται συνεργάτες για πωλήσεις προϊόντων
σε εκθεσιακούς χώρους, ηλικίας από 20 έως 35
ετών. Ώρες επικοινωνίας: 11 π.µ. έως 1 µ.µ.
κος Ηλίας - Τηλ.: 210 24 70 341 - 694 43 88
304 –email: ifonitonamea@gmail.com
<<Ενοικιάζεται ισόγειο
κατάστηµα 63µ² επί της οδού Φυλής
8Α. Πληροφορίες στα τηλέφωνα
6947-264784 και 6985066463>>.
Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυργο
Λεωφόρος ΝΑΤΟ 222, επαγγελµατικός χώρος
(1ος όροφος) 160τ.µ. για κέντρο ξένων
γλωσσών. Τιµή συζητήσιµη. Βασιλική,
τηλ. επικοινωνίας 6970878514, 2105598748

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΝΟΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΗ,
ΕΝΤΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΟΣ
ΣΤΡΕΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΟΠΩΡΟΦΟΡΑ
∆ΕΝΤΡΑ, ΦΩΣ-ΝΕΡΟ-ΤΗΛΕΦΩΝΟ,
ΜΕ ∆ΥΟ ΕΙΣΟ∆ΟΥΣ,
ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΕΝΟ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΗ
ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
2105561050, 6945913999
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ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ
213 2028000
ΙΚΑ
ΤΟΠΙΚΗ
ΜΟΝΑ∆Α
ΥΓΕΙΑΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΙΚΑ - Ασπρόπυργος
Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου 18ο ΧΛΜ,
193 00 Ασπρόπυργος Αττικής
2105577550
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α
ΥΓΕΙΑΣΚοντούλη και ∆ραγούµη Ίωνος,
Κάτω Ελευσίνα, 210 556 0948
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
Αρχαιολογικό Μουσείο

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

210 32 19 776
210 55 46 019

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

210

∆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
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16-θριάσιο

Γιώργος Αλεξόπουλος:

«Ο Ενεργειακός Μετασχηµατισµός βρίσκεται στον πυρήνα
του στρατηγικού σχεδιασµού του Οµίλου ΕΛΠΕ»
θα έχ ουν όλα τα πλεον εκτήµατα των συµβατικών καυσίµων και, ταυτόχ ρον α, θα συν εισφέρουν ουσιαστικά
στην αν τιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής, αποτελών τας µέρος της λύσης που - όπως σηµείωσε –
«δεν µπορεί παρά ν α είν αι πολυδιάστατη».
Παράλληλα, ο Γεν ικός ∆ιευθυν τής Στρατηγικού Σχ εδιασµού & Νέων ∆ραστηριοτήτων του Οµίλου κατά την
οµιλία του στην εν ότητα «Εν εργειακός Μετασχ ηµατισµός και Προκλήσεις», αν αφέρθηκε εκτεν ώς στα προγράµµατα συν εχ ούς βελτίωσης της εν εργειακής αποδο

Ο

Όµιλος ΕΛΠΕ υιοθετεί τους στόχ ους για την
αν τιµετώπ ιση της Κλιµατικής Αλλαγής και
π ροωθεί
δυν αµικά
τον
Εν εργειακό
Μετασχ ηµατισµό, επεσήµαν ε µε έµφαση ο κ. Γιώργος
Αλεξόπουλος, Γεν ικός ∆ιευθυν τής Στρατηγικού Σχ εδιασµού & Νέων ∆ραστηριοτήτων Οµίλου και Εκτελεστικό
Μέλος ∆.Σ. της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, κατά την
οµιλία του στο το Στρατηγικό Συν έδριο Athens
Inv estment Forum 2018: «Ο Ρόλος των Ελλην ικών
Επιχ ειρήσεων στη Μελλον τική Αν άπτυξη», που πραγµατοποιήθηκε τη ∆ευτέρα, 5 Νοεµβρίου, στην Αθήν α.
Σύµφων α µε τον κ. Αλεξόπουλο, η Ευρωπαϊκή πετρελαϊκή βιοµηχ αν ία ήδη σχ εδιάζει τη µετάβαση στη ν έα
οικον οµία χ αµηλών εκποµπών άν θρακα, στοχ εύον τας τόσο στην συν εχ ή βελτίωση της εν εργειακής αποδοτικότητας των διυλιστηρίων , όσο και στην σταδιακή
υποκατάσταση του πετρελαίου από πρώτες ύλες χ αµηλού, ή και µηδεν ικού αν θρακικού αποτυπώµατος
(αν αν εώσιµα, απόβλητα, CO2 από την ατµόσφαιρα).
Όπως υπογράµµισε χ αρακτηριστικά ο κ. Αλεξόπουλος, τα υγρά καύσιµα χ αµηλού αποτυπώµατος άν θρακα που θα παράγον ται µέσω καιν οτόµων τεχ ν ολογιών

τικότητας των ΕΛΠΕ, στην έρευν α και αν άπτυξη
τεχ ν ολογιών και εφαρµογών χ αµηλού άν θρακα, αλλά
και στις επεν δύσεις που υλοποιούν ται από την
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ στους τοµείς των Αν αν εώσιµων Πηγών Εν έργειας και των Βιοκαυσίµων . Μάλιστα,
στο πλαίσιο της αν άπτυξης χ αρτοφυλακίου ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ συν ολικής ισχ ύος 200 MW, ο κ.
Αλεξόπουλος αν ακοίν ωσε την πρόσφατη ολοκλήρωση
εν ός από τα µεγαλύτερα φωτοβολταϊκά πάρκα στην
Ελλάδα, δυν αµικότητας 9 MW, στο Νοµό Καρδίτσας.

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ-ΦΥΛΗΣ

Η ∆ύναµη της θέλησης, η αλληλεγγύη και η συλλογική δράση

Τ

ην Κυρι ακή 4 Νοεµβρί ου, πραγµατοποι ήθηκε στην αί θουσα
εκδηλώσεων του ∆ήµου Αχαρνών, εκδήλωση του Παραρτήµατος
του Ε.ΣΥ.Ν , µε τη θεατρι κή οµάδα της Κοι νωνι κής Επανένταξης
της Μονάδας Απεξάρτησης 18ΑΝΩ. Παρουσι άστηκε το έργο του Μάι κ
Κένι (σε µετάφραση Ξένι ας Καλογεροπoύλου) «Το αγόρι µε τη
βαλί τσα». Μι α εκδήλωση µε δι ττή σηµασί α: Την επι βεβαι ωµένη αποτελεσµατι κότητα των στεγνών προγραµµάτων απεξάρτησης που
δήλωναν µε τη ζωντανή παρουσί α τους τα παι δι ά της Επανένταξης,
αλλά και πώς µε τη δύναµη της θέλησης µέσα από την αλληλεγγύη και
τη συλλογι κή δράση βρί σκει ς το δρόµο γι α το µέλλον αφήνοντας πί σω
ό,τι καταστρέφει τη ζωή σου.
Τα µηνύµατα της παράστασης πολλαπλά: Γι α τη φι λί α, την αλληλεγγύη, τι ς συνέπει ες των επεκτατι κών πολέµων που επι βάλλουν
τα συµφέροντα των ι σχυρών σε βάρος των λαών, όπου η υποχρεωτι κή µετακί νηση πληθυσµών γι α να σωθούν, να δραπετεύσουν από
τη φωτι ά που τους κυνηγάει , έχει ως αποτελέσµατα τον ξερι ζωµό από πατρί δα και οι κογένει α, το εµπόρι ο ανθρώπων, την εκµετάλλευση της παι δι κής εργασί ας – όλα µέσα από τα µάτι α και το τρυφερό πνεύµα ενός παι δι ού. Ο ήρωας δε σταµατά ποτέ να
αγωνί ζεται γι α την επόµενη µέρα, αν και δι απι στώνει πως το να ζει στην ξενι τι ά εί ναι το ί δι ο δύσκολο όσο ήταν και στην πατρί δα
- το µόνο που αλλάζει εί ναι ότι δεν υπάρχει ο πόλεµος - κοι τά κατάµατα τη ζωή και τη δι εκδι κεί .
Ένα έργο ταυτόχρονα ευαί σθητο και σκληρό, συγκί νησε, δι ασκέδασε και προβληµάτι σε όσους το εί δαν.....
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