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Στο επίκεντρο της
επίσκεψης Γ. Πατούλη

στο ∆ήµο Αχαρνών

ΕΠΙΘΕΣΗ ΜΕ ΚΑΠΝΟΓΟΝΑ ΣΕ ΧΩΡΟ
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΑ ΒΙΛΙΑ

Ασφαλιστικά µέτρα
για την αποµάκρυνσή

τους από τον ∆ήµο

Έκτακτη συνεδρίαση του ∆.Σ. Μάνδρας -
Ειδυλλίας σήµερα και ώρα 19:00 στα Βίλια

ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ ΕΚ∆ΡΟΜΕΣ
∆ράσεις Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η. για τους µήνες
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Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν: 6977410968

Συνδροµές Ετήσιες: 20€ 
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Χειρόγραφα δηµοσιευόµενα ή όχι, δεν επιστρέφον-
ται. Υπογεγραµµένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγ-

κη τις απόψεις της εφηµερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

2-θριάσιο ∆ευτέρα 18 Μαρτίου 2019

ΠΠΡΡΟΟΓΓΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙΡΡΟΟΥΥ
Ηλιοφάνεια . Η  θερµοκρασία 

έως 20 βαθµους Κελσίου 

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Εδουάρδος, Έντουαρντ, Έντυ

∆ιεθνής Ηµέρα Κινητοποιήσεων κατά της
Κατοχής του Ιράκ

Ασπρόπυργος

ΜΑΣΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΙΚΕ 
Μακρυγιάν ν η 2 & Θερµοπυλών , 2105580002

Ελευσίνα 

Σαµπάνης Σπυρίδων Α. 
Περικλέους 40 & Κοντούλη, 2105547581

Μάνδρα
Γιάννου Γεώργιος Ι. 

Κοροπούλη Βαγγέλη 25, 2105555844 
(08:00 - 23:00)

Άνω Λιόσια - Φυλή 
ΑΡΤΑ ΦΡΑΓΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Ιονίου Πελάγους 42Β & Πηνειού, 
2102474311 (08:00 - 22:00)

Χαϊδάρι 
Γαλανοπούλου Χριστίνα Κ. 

Φυλής 1 & Πύλου, Χαϊδάρι - ∆άσος, 
2105320973

Σ
οβαρά επεισόδια
σηµειώθηκαν  την
περασµένη Παρασ-

κευή σε ξενοδοχείο στα
Βίλια Αττικής, όπου φιλοξε-
νούνται  οικογένειες  προ-
σφύγων  από τη Συρία,
όταν  άτοµα επιτέθηκαν µε
καπνογόνα, προκαλώντας
ταραχές αλλά και υλικές
ζηµίες στην είσοδο του
ξενοδοχείου. Τελικά µετά
την άµεση επέµβαση της
Αστυνοµίας αποφεύχθηκαν
τα χειρότερα . 

Σηµειώνουµε ότι οι πρόσφυγες  κατέλυσαν στο ξενο-
δοχείο µετά από επίσηµο διαγωνισµό του ∆ιεθνούς
Οργανισµού Μετανάστευσης του ΟΗΕ, που προβλέπει
την µίσθωση ξενοδοχείου στα Βίλια για να φιλοξενηθ-
ούν πρόσφυγες από τη Συρία. Να τονίσουµε ότι ο ∆ιεθ-
νής Οργανισµός Μετανάστευσης του ΟΗΕ έχει πράξει το
ίδιο σε όλη τη χώρα. Οι πρόσφυγες που έφθασαν  στα
Βίλια την Παρασκευή είναι οικογένειες µε µικρά παιδιά,
αιτούντες ασύλου και στην πλειοψηφία τους Χριστιανοί
Ορθόδοξοι. 

Να θυµίσουµε ότι υπάρχει από το 2016 απόφαση (όχι
οµόφωνη) του δηµοτικού συµβουλίου να µη γίνουν
δεκτοί πρόσφυγες στην περιοχή (δείτε παρακάτω), ενώ
σύµφωνα µε πληροφορίες, την Παρασκευή το βράδυ -
µετά τα επεισόδια- συγκλήθηκε έκτακτη συνεδρίαση
στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Βιλίων, όπου ακούσθηκε ο
ισχυρισµός ότι η µίσθωση του ξενοδοχείου είναι παρά-
νοµη και γι΄αυτό ο δήµος  Μάνδρας - Ειδυλλίας έχει
καταθέσει ασφαλιστικά µέτρα για την αποµάκρυνση των
προσφύγων από τον συγκεκριµένο χώρο. Επίσης σήµε-
ρα θα συγκληθεί νέο ∆ηµοτικό Συµβούλιο στα Βίλια και
ώρα 19:00 όπου θα συζητηθούν όλες οι εξελίξεις γύρω
από το θέµα. 

Περισσότερες λεπτοµέρειες  θα δηµοσιεύσουµε τις
επόµενες ηµέρες. Παραθέτουµε επίσης την ανακοίνωση
της Λαικής Συσπείρωσης Μάνδρας-Ειδυλλίας  - υποψήφ-
ιος δήµαρχος Μπάµπης Θεοδώρου 

«Η ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΒΙΛΙΩΝ ∆ΕΝ
ΑΠΟ∆ΕΧΕΤΑΙ ΤΗΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΟ
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ ΒΕΡΟΡΙ»

03/11/2016
Οφείλουµε να αφουγκραστούµε και να σεβαστούµε

τις αποφάσεις των συµπολιτών µας. Η διοίκηση δεν
ασκείται ερήµην των πολιτών, δήλωσε τότε η ∆ήµαρχος
κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.

Ένα σηµαντικό θέµα τέθηκε στην κρίση της Τοπικής
Κοινωνίας των Βιλίων που αφορούσε στην φιλοξενία
Σύρων Προσφύγων σε ξενοδοχειακή µονάδα στα Βίλια.
Πρόκειται για µία απόφαση που σε καµία περίπτωση δεν
θα µπορούσε να παρθεί ερήµην της τοπικής κοινωνίας,
η οποία θα αντιµετώπιζε µία καινοφανή κατάσταση. Για
το λόγο αυτό ο ∆ήµος Μάνδρας – Ειδυλλίας πραγµατο-
ποίησε συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου στο
∆ηµοτικό Κατάστηµα των Βιλίων την Κυριακή 30 Οκτω-
βρίου 2016 στις 6 το απόγευµα απευθύνοντας ανοικτή
πρόσκληση σε όλους.

Το ζήτηµα τέθηκε όταν έγινε γνωστό πως ξενοδοχει-
ακή µονάδα των Βιλίων αιτήθηκε στην Ύπατη Αρµοστεία
του ΟΗΕ να αναλάβει τη φιλοξενία 100 Σύρων προ-
σφύγων, που σήµερα διαµένουν προσωρινά σε άλλα
κέντρα φιλοξενίας. ∆εδοµένης της σοβαρότητας και της
έκτασης που έχει πάρει το προσφυγικό ζήτηµα τον
τελευταίο καιρό σε όλη την χώρα η δηµόσια διαβούλευ-
ση και η κατάθεση των απόψεων όλων των φορέων
αλλά και των απλών κατοίκων των Βιλίων µέσα από
δηµοκρατικές διαδικασίες ήταν το καταλληλότερο µέσο
για την λήψη οποιασδήποτε απόφασης. Από την πλευρά
του ο ∆ήµος και σύσσωµο το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
θεώρησε ότι σε ότι αφορά την οποιασδήποτε µορφής
φιλοξενία αριθµού προσφύγων θα πρέπει οι κάτοικοι να
είναι απολύτως ενηµερωµένοι και κύριοι των επιλογών

τους.

Η  κ. Γιάννα Κριεκούκη, ενηµέρωσε όλους τους παρε-
υρισκόµενους για το ζήτηµα ενώ στην συνέχεια ζήτησε
την τοποθέτηση και την κατάθεση των απόψεων όλων
των πλευρών. Τον λόγο πήραν τόσο οι κάτοικοι των
Βιλίων, που είχαν κατακλύσει την αίθουσα του ∆ηµοτι-
κού Συµβουλίου, όσο και οι εκπρόσωποι της ξενοδοχει-
ακής µονάδας, εκπρόσωποι των τοπικών φορέων και ο
Πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίου.

Στις τοποθετήσεις τους οι παρευρισκόµενοι τόνισαν
την συµπαράστασή τους στους πρόσφυγες αλλά εξέφρ-
ασαν, στο σύνολό τους, την αντίθεσή τους στο ενδεχό-
µενο της εγκατάστασης και διαµονής προσφύγων στα
Βίλια για λόγους που σχετίζονται κυρίως στο γεγονός ότι
η διαµονή 100 προσφύγων θα επιφέρει αναστάτωση
στην τοπική κοινωνία λόγω του µικρού πληθυσµιακού
µεγέθους των Βιλίων (περίπου 700 µόνιµοι κάτοικοι
τους χειµερινούς µήνες) καθώς επίσης ότι το ιατρείο της
περιοχής είναι µικρό και δεν επαρκεί ούτε για τους µόνι-
µους κατοίκους. Τέλος στις τοποθετήσεις τους εξέφρα-
σαν τις ανησυχίες τους για τις επιπτώσεις που µπορεί να
επιφέρει στον τουρισµό που αποτελεί και την µοναδική
πηγή εσόδων της περιοχής µε δεδοµένο οτι δεν πρόκει-
ται για προσωρινή διαµονή αλλά για χώρο µόνιµης φιλο-
ξενίας προσφύγων στα Βίλια.

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, µετά από πρόταση της
∆ηµάρχου Γιάννας Κριεκούκη, αποφάσισε κατά πλειοψ-
ηφία να συνταχθεί µε τη θέση των κατοίκων και να µην
αποδεχθεί την πρόταση του Γραφείου της Ύπατης
Αρµοστείας για παραµονή Σύρων προσφύγων στη ξενο-
δοχειακή µονάδα «ΒΕΡΟΡΙ» της Τοπικής Κοινότητας
Βιλίων.∆εν υπερψήφισαν αυτή την απόφαση, που στην
ουσία αποτελεί τη θέση των κατοίκων και των εκπρ-
οσώπων τους, και ψήφισαν ΚΑΤΑ της απόφασης (ο
∆ηµοτικός Σύµβουλος Θεοδώρου Χαράλαµπος, ο οποίος
έκανε επίκληση στα φιλάνθρωπα αισθήµατα των
κατοίκων και πρότεινε να πιέσουν όλοι για να λάβουν
όλοι τα απαραίτητα έγγραφα και να µπορέσουν να µετα-
κινηθούν) ή δήλωσαν ΠΑΡΩΝ (οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι
Πανωλιάσκος Αθανάσιος, ∆ουδέσης ∆ηµήτριος και
Κώνστα Αγλαΐα οι οποίοι δήλωσαν ότι κατανοούν τις
ανάγκες των ανθρώπων που ξεριζώθηκαν από την
πατρίδα τους, είναι διάχυτοι οι φόβοι που εκφράστηκαν
αλλά δεν µπορούν να συνηγορήσουν στην µη παραµο-
νή Σύρων προσφύγων αλλά µπορούµε να ζητήσουµε
περισσότερες εγγυήσεις).

Παρά το γεγονός ότι η απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου δεν ήταν οµόφωνη, στοιχείο που θα εξέφ-
ραζε ακόµη πιο καθαρά τη θέση της τοπικής κοινωνίας,
η διοίκηση του ∆ήµου και προσωπικά η ∆ήµαρχος
δεσµεύονται να λάβουν όλα εκείνα τα µέτρα ώστε να
γίνει σεβαστή τόσο από την Ύπατη Αρµοστεία όσο και
από τον ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Κ.Ο ΜΑΝ∆ΡΑΣ ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ
ΤΟΥ ΚΚΕ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΑ ΒΙΛΙΑ.

‘’Η ∆ηµοτική Αρχή Μάνδρας – Ειδυλλίας µε το ρατσι-
στικό της παροξυσµό διαµόρφωσε τις συνθήκες για την
εγκληµατική επίθεση που δέχθηκαν πρόσφυγες το από-
γευµα της Παρασκευής στα Βίλια. 

ΕΠΙΘΕΣΗ ΜΕ ΚΑΠΝΟΓΟΝΑ ΣΕ ΧΩΡΟ
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΑ ΒΙΛΙΑ 

Συν εχ ίζεται στη σελ. 4



∆∆∆∆ΗΗΗΗΜΜΜΜΟΟΟΟΣΣΣΣ    ΦΦΦΦΥΥΥΥΛΛΛΛΗΗΗΗΣΣΣΣ
Επιχορηγήσεις Αθλητικών - 
Πολιτιστικών Σωµατείων και 
Συλλόγων για το 2019

Ο∆ήµος Φυλής πρόκει ται  εντός του 2019 να ενισχύσει  οικονο-
µικά τους Αθλητικούς – Πολι τιστικούς Συλλόγους που έχουν
την έδρα τους εντός των ορίων του ∆ήµου. Για το λόγο αυτό,

σύµφωνα µε την απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και  τι ς πρά-
ξεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καλούνται , εφόσον το επιθυµούν, να
καταθέσουν από  ∆ευτέρα  18 Μαρτίου 2019 – Παρασκευή 29
Μαρτίου 2019 τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στο ΝΠ∆∆ Πολι τι -
σµού & Αθλητισµού ∆ήµου Φυλής “ Η ΠΑΡΝΗΘΑ”, µε έδρα το Κολ-
υµβητήριο Άνω Λιοσίων  (Αιγαίου Πελάγους – Πάρκο Πόλης από
9.00 – 14:00   τηλ, επικοινωνίας 210  2484453) .

Το αί τηµα θα περιλαµβάνει  τι ς εκδηλώσεις τι ς οποίες αφορά
αυτή η επιχορήγηση συνοδευόµενη µε αναλυτικό προϋπολογισµό
εξόδων των εκδηλώσεων αυτών και  προϋπολογισµό της συνολικής
οικονοµικής δραστηριότητας του Συλλόγου για το τρέχον έτος. Επι -
σηµαίνεται  ότι  οι  δράσεις πρέπει  να είναι  συγκεκριµένες και  όχι
αόριστες.

   Επιπλέον, στο φάκελο θα πρέπει  να περιλαµβάνονται  τα απο-
δεικτικά έγγραφα για την νόµιµη λει τουργία του Συλλόγου:

1. Το καταστατικό µε βεβαίωση του Γραµµατέα του Πρωτο-
δικείου ότι  έχει  εγγραφεί  (καταχωρηθεί ) στο βιβλίο Σωµατείων και
τυχόν τροποποιήσεις αυτού.

2. Απόσπασµα πρακτι κών συνεδριάσεως του ∆.Σ., στο
οποίο αναφέρονται  τα πρόσωπα, που εκπροσωπούν ή δεσµεύουν

µε την υπογραφή τους το Σύλλογο ή το σωµατείο, εφόσον παρέχεται
από το καταστατικό η δυνατότητα αυτή. Εάν δεν παρέχεται  τέτοια
δυνατότητα από το καταστατικό, τότε απαιτεί ται  πρακτικό του ∆ιοικ-
ητικού Συµβουλίου µε το οποίο παρέχεται  εξουσιοδότηση σε ορι -
σµένο µέλος του για την είσπραξη της επιχορήγησης.

3. Απολογισµό της συνολικής οικονοµικής δραστηριότητας
του συλλόγου και  ξεχωριστό απολογισµό της επιχορήγησης ή
χρηµατοδότησης που έλαβε και  είναι  µικρότερη του 100% των συνο-
λικών χρηµατικών ποσών που διαχειρίστηκε. Με τα ανωτέρω
υποχρεούται  να συνυποβάλλει  και  τον προϋπολογισµό του για το
επόµενο έτος.

Επίσης στο φάκελο που θα κατατεθεί  πρέπει  να περιλαµβά-
νονται  τα παραστατικά εξόδων των εκδηλώσεων του Συλλόγου ή
Σωµατείου για το ποσό που επιχορηγήθηκε το 2018 (όσοι  επιχορη-
γήθηκαν) και  φορολογική ενηµερότητα. Τέλος, θα πρέπει  να περι -
λαµβάνονται  το ονοµατεπώνυµο και  το τηλέφωνο επικοινωνίας του
νόµιµου εκπροσώπου, καθώς επίσης και  ο αριθµός Τραπεζικού
Λογαριασµού που τηρεί  σε οποιαδήποτε τράπεζα επ’ ονόµατι  του
εν λόγω Σωµατείου ή Συλλόγου.

Υπενθυµίζουµε ότι  µε το άρθρο 10Β Ν.3861/2010, όπως προ-
στέθηκε µε το άρθρο 16 του Ν. 4305/2014, καθιερώθηκε η υποχρέω-
ση των φορέων που επιχορηγούνται  να αναρτούν τα απολογιστικά
στοιχεία δαπανών τους στη ∆ιαύγεια.

Επιπλέον, µε το άρθρο 4 της Απόφασης ∆ιοι κ.Μετ.&Η.∆.
∆Η∆/Φ.40/1057/14.01.2015 καθιερώθηκε η υποχρέωση των φορέων
της Γενικής Κυβέρνησης που παρέχουν την επιχορήγηση να αναγρά-
φουν σε εµφανές σηµείο σε κάθε πράξη έγκρισης επιχορήγησης
προς τους επιχορηγούµενους φορείς την εξής σηµείωση: «Σε
περίπτωση που το ποσό των συνολικών επιχορηγήσεων από φορείς
της Γενικής Κυβέρνησης υπερβεί  τι ς τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ 

συνολικά ετησίως, οι  επιχορηγούµενοι  φορείς οφείλουν να αναρ-
τούν στο Μητρώο Επιχορηγούµενων Φορέων του Προγράµµατος
∆ιαύγεια τα στοιχεία των δαπανών οι  οποίες αφορούν στα ποσά των
επιχορηγήσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 10Β Ν.3861/2010 όπως προ-
στέθηκε µε το άρθρο 16 Ν.4305/2014». 

Η παράλειψη της δηµοσίευσης των στοιχείων δαπανών, σύµφω-
να µε τι ς προβλέψεις του άρθρου 10Β Ν.3861/2010 και  της Απόφα-
σης ∆ιοι κ.Μετ.&Η.∆. ∆Η∆/Φ.40/1057/14.01.2015 συνεπάγεται  τον
αποκλεισµό των υπόχρεων φορέων από παντός είδους επιχορήγ-
ηση ή χρηµατοδότηση από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης στο µέλ-
λον. Οι  πάροχοι  επιχορηγήσεων της Γενικής Κυβέρνησης οφείλουν να
προβαίνουν στο σχετικό έλεγχο πριν την έγκριση της επιχορήγησης.

Το ύψος της επιχορήγησης και η καταβολή της θα αποφα-
σιστούν από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ∆ήµου Φυλής.

Η κατάθεση των φακέλων θα γίνει στο Κολυµβητήριο Άνω
Λιοσίων  (Αιγαίου Πελάγους – Πάρκο Πόλης από 9,00 – 14:00
τηλ, επικοινωνίας 210  2484453). 
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∆ιάλεξη απόψε στο «Ανοιχτό
Πανεπιστήµιο» Ασπροπύργου 

Οµιλητής ο Υποστράτηγος
ε.α., Χρήστος Μπολώσης 

Ο
∆ήµαρχος Ασπροπύρ-
γου και ο Πρόεδρος
του Πνευµατικού Κέν-

τρου του ∆ήµου µας, σας
προσκαλούν στη διάλεξη του
«Ανοιχτού Πανεπιστηµίου»,
που θα δώσει, ο Υποστράτ-
ηγος ε.α., κ. Χρήστος
Μπολώσης *, σήµερα  ∆ευτέρα, 18 Μαρτίου
2019, στις 19:30, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων
του Πνευµατικού Κέντρου
του ∆ήµου Ασπροπύργου (¨∆ηµήτριος Καλλιέρ-
ης¨), µε θέµα: «Η Εθνεγερσία του 1821»

* Ο Υποστράτηγος ε.α.,  Χρήστος Μπολώσης, γεν-
νήθηκε το 1944 στο Ναύπλιο και µεγάλωσε στο Περ-
ιστέρι Αττικής, όπου και περάτωσε τις γυµνασιακές
σπουδές του. Εισήλθε στην Σχολή Ευελπίδων το
1963, από την οποία και απεφοίτησε το 1967, ονο-
µασθείς Ανθυπολοχαγός Πεζικού. 

Κατά την διάρκεια της σταδιοδροµίας του, υπηρέτ-
ησε σε Μονάδες του Πεζικού καθώς και σε διάφορ-
ες επιτελικές θέσεις, ενώ διοίκησε όλα τα κλιµάκια
των Μονάδων, που αντιστοιχούσαν κάθε φορά στον
βαθµό του. 

Τιµήθηκε µε όλα τα προβλεπόµενα µετάλλια και
παράσηµα. Είναι απόφοιτος της Ανωτάτης Σχολής
Πολέµου και της Σχολής Εθνικής Αµύνης. Αποστρα-
τεύθηκε το 1997 µε τον βαθµό του Υποστρατήγου.
Είναι έγγαµος και έχει δύο παιδιά. 

Έχει διατελέσει επί επταετία καθηγητής Στρατιωτι-
κής Ιστορίας στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων,  επί
πενταετία στη Σχολή Αξιωµατικών Νοσηλευτικής και
επί δεκαετία στην Σχολή Πολιτικής Σχεδιάσεως
Εκτάκτου Ανάγκης του Υπουργείου ∆ηµοσίας
Τάξεως. 

Σήµερα είναι: Γενικός Γραµµατέας του ∆.Σ. του
Συνδέσµου Επιτελών Εθνικής Αµύνης, Πρόεδρος
του Πανελληνίου Συνδέσµου Αξιωµατικών Πεζικού
και  Ταµίας του Πολιτιστικού Οµίλου Ψυχικού.
Επίσης αρθρογραφεί καθηµερινά στη εφηµερίδα
«δηµοκρατία» και µία φορά την εβδοµάδα στην ηλεκ-
τρονική έκδοση της ίδιας εφηµερίδος.

Ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης
µετέβη στο ∆ήµο Αχαρνών, στο πλαίσιο των επισκέ-
ψεων που πραγµατοποιεί σε όλους τους ∆ήµους της
Αττικής προκειµένου να συζητήσει µε τους πολίτες και
να ενηµερωθεί από τους τοπικούς φορείς για τις ανάγ-
κες και τα προβλήµατα που υπάρχουν.

Πρώτος σταθµός της περιοδείας του κ. Πατούλη
ήταν το ∆ηµαρχείο της πόλης όπου ο ∆ήµαρχος Αχα-
ρνών Γιάννης Κασσαβός και οι αντιδήµαρχοι τον υπο-
δέχθηκαν και τον ενηµέρωσαν για τα προβλήµατα της
περιοχής µε έµφαση στα ζητήµατα ανεργίας, χρηµα-
τοδότησης αναπτυξιακών έργων και υλοποίησης
αντιπληµµυρικών έργων.

Ο Γ. Πατούλης επισκέφθηκε το αστυνοµικό τµήµα
της περιοχής, καταστήµατα καθώς και επιχειρήσεις.
Στο πλαίσιο της επίσκεψης του συνοδευόταν από
υποψήφιους περιφερειακούς συµβούλους, ενώ είχε
συναντήσεις και µε υποψήφιους δηµάρχους της περ-
ιοχής.

Στις τελευταίες θέσεις περιφερειακής χρηµατοδότ-
ησης ο τέταρτος σε πληθυσµό δήµος της Αττικής

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης επισηµάνθηκε ότι ο
δήµος Αχαρνών παρά το γεγονός ότι βρίσκεται πληθυ-
σµιακά στην τέταρτη θέση στην Αττική και στη δεύτερη
σε αριθµό µαθητών οι χρηµατοδοτήσεις που έλαβε την
προηγούµενη περίοδο από την περιφέρεια Αττικής ήταν
ελάχιστες και τον κατέτασσαν στατιστικά στην τελευταία
δεκάδα.

Επιπλέον έγινε αναφορά σε θέµατα απασχόλ-
ησης µε το δείκτη ανεργίας να είναι ιδιαίτερα
υψηλός καθώς καταγράφονται πάνω από 13.500
άνεργοι. Την ίδια ώρα ο δήµος Αχαρνών καταγράφ-
ει µια θλιβερή πρωτιά σε ότι αφορά τους πολίτες
που είναι κάτω από το όριο της φτώχιας (πάνω από
2.500).

Η αντιπληµµυρική θωράκιση, η διαχείριση των απο-
ρριµµάτων, ο ΧΥΤΑ Φυλής, τα έργα οδοποιίας και η
ασφάλεια  αποτελούν θέµατα τα οποία απασχόλησαν τη
συζήτηση.

Ο Γ. Πατούλης άκουσε µε ενδιαφέρον και το αίτηµα
των φορέων για τη λειτουργία παραρτήµατος της περιφ-
έρειας στην περιοχή προκειµένου να µπορούν να
εξυπηρετούνται καλύτερα οι κάτοικοι.

Ο δήµαρχος Γ. Κασσαβός µε δηλώσεις του µετά τη
συνάντηση επισήµανε πως µέχρι τώρα η συνεργασία
του µε το Γ. Πατούλη ως Προέδρο της ΚΕ∆Ε είναι
ιδιαίτερα εποικοδοµητική, ενώ πρόσθεσε ότι είναι

σηµαντικό «να συνεργάζεσαι µε ανθρώπους που έχουν
εµπειρία και όχι κάποιους που αυτοσχεδιάζουν».

Γ. Πατούλης: Θα βάλουµε τέλος στις αδικίες του
παρελθόντος 

Ο Γ. Πατούλης ξεκαθάρισε ότι στόχος του είναι να γίνει
µια Νέα Αρχή για την Αττική και να µπει τέλος στις
αδικίες του παρελθόντος.

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, «είναι ζήτηµα ηθικής
τάξης αλλά και δηµοκρατίας οι κατανοµές κονδυλίων για
έργα να γίνονται µε σωστό τρόπο. Ο δήµος Αχαρνών
σύµφωνα µε τα πληθυσµιακά κριτήρια αλλά και τους
δείκτες γεννήσεων θα έπρεπε να είναι στην πρώτη
δεκάδα των δήµων της Αττικής µε τα υψηλότερα ποσο-
στά χρηµατοδοτήσεων από την περιφέρεια.

Η Αττική θα πρέπει να αξιοποιήσει το φυσικό πλούτο
της και όλες τις αναπτυξιακές προοπτικές της προκειµέ-
νου να µπορέσει να πετύχει το στοίχηµα της ανάπτυξης
και της µείωσης της ανεργίας».

ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ 
Στο επίκεντρο της επίσκεψης  Γ. Πατούλη στο ∆ήµο Αχαρνών

συνεχίζεται στη σελ. 10 



4-θριάσιο ∆ευτέρα 18 Μαρτίου 2019

∆εν της φτάνει που λειτουργεί ως φοροµπηχτικός και
αντιλαϊκός µηχανισµός, που στη θητεία της µετρήσαµε
24 νεκρούς, αλλά κάνει κι ότι µπορεί για να µετατρέψει
την απανθρωπιά σε έµβληµά της. 

Στοχοποιούν τους πρόσφυγες, τα θύµατα των πολέ-

µων που γίνονται για τα κέρδη
των µονοπωλίων και αφήνουν
στο απυρόβλητο αυτούς που
διεξάγουν τους ιµπεριαλιστι-
κούς πολέµους τις ΗΠΑ, το
ΝΑΤΟ, την ΕΕ. Την κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ που συµµετέχει στις
στρατιωτικές επεµβάσεις των
ιµπεριαλιστών, που µετατρέπει
τη χώρα σε απέραντη αµερικα-
νονατοική βάση πολεµικών εξο-
ρµήσεων , που εφαρµόζει κατά
γράµµα την πολιτική της ΕΕ,
όπως την συµφωνία ΕΕ –
Τουρκίας που κρατάει εγκλωβι-
σµένους στη χώρα µας χιλιάδες
πρόσφυγες. 

Σοβαρότατες οι ευθύνες της κυβέρνηση που µεταφ-
έρει δεκάδες πρόσφυγες σε ένα ορεινό χωριό όπως τα
Βίλια(που δεν διαθέτει καν κέντρο υγείας), χωρίς να εξα-
σφαλίζονται οι απαραίτητες υποδοµές για την υποδοχή
και τη φιλοξενία τους. 

Καλούµε τους εργαζόµενους να καταδικάσουν και να
αποµονώσουν τη δράση των εγκληµατικών φασιστικών
οµάδων και των άλλων δυνάµεων, που καλλιεργούν το
ρατσισµό και το µίσος ανάµεσα στους λαούς. 

Να δυναµώσουν την αντιιµπεριαλιστική πάλη, τον
αγώνα για να µη "σκοτώνονται οι λαοί για τ' αφέντη το
φαΐ", για απεµπλοκή της Ελλάδας από τους ιµπεριαλιστι-
κούς σχεδιασµούς και τις επεµβάσεις. 

Για τον συνολικό απεγκλωβισµό των προσφύγων και 

µεταναστών που το επιθυµούν από την Ελλάδα. 
Για ανθρώπινες και αξιοπρεπείς συνθήκες ζωής για 
όσο διάστηµα φιλοξενούνται στη χώρα. Για γρήγορες

διαδικασίες εξέτασης των αιτηµάτων ασύλου. 
Να βάλουν στο στόχο την πραγµατική αιτία για τα

κοινά µας βάσανα, το εκµεταλλευτικό σύστηµα που
γεννά τη φτώχεια, τον πόλεµο και την προσφυγιά.’’

Παράλληλα, το Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συµφω-
νιών του Ελσίνκι, µε µηνυτήρια αναφορά που υπέβαλε
την Παρασκευή προς το τµήµα Αντιµετώπισης της
Ρατσιστικής Βίας, στο πλαίσιο του προγράµµατος του
Παρατηρητηρίου Ρατσιστικών Εγκληµάτων, ζητεί «να
ασκηθεί ποινική δίωξη κατά των συµµετεχόντων στη
βίαιη επίθεση του εξαγριωµένου πλήθους ή τουλάχιστον
των επικεφαλής, στο πλαίσιο του αυτοφώρου, ώστε να
αποτραπεί επανάληψη παρόµοιων βίαιων επεισοδίων».

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 2

Η αγάπη µας για τα παιδιά και η παιδα-
γωγική µας εµπειρία, µας οδήγησαν  ν α οργαν ώσουµε την  Πρωτώ, το Κέν τρο
Μελέτης και Aπασχ όλησης στον  Ασπρόπυργο. 
Υποστήριξη στην  καθηµεριν ή µελέτη των  σχ ολικών  µαθηµάτων  όλων  των

τάξεων δηµοτικού και γυµν ασίου.
Αν άπτυξη επικοιν ων ιακών  δεξιοτήτων  (γραπτού και προφορικού λόγου).
Υποστήριξη ξεν όγλωσσων  µαθηµάτων  του σχ ολείου µε φυσικούς οµιλητές.
Αν απλήρωση κεν ών  στις απαιτούµεν ες γν ώσεις σε κάθε τάξη.
Εβδοµαδιαία εν ηµέρωση και συµβουλευτική υποστήριξη γον έων  και µαθητών .
Συµµετοχ ή των  γον έων  των  µαθητών  µας κατά προτεραιότητα στη Σχολή

Γον έων  Ασπροπύργου που ιδρύθηκε από την  Έν ωση Επιστηµόν ων  Αττικής. 

Ελάτε να προχωρήσουµε µαζί πέρα από τα όρια που µας επιβάλλει 
η ρουτίνα και η κρίση των καθηµερινών σχέσεων. 

Για να γνωρίσετε µια άλλη ποιοτική προσέγγιση στην επιδίωξη της προό-
δου για το παιδί σας. 

ΚΕΝΤΡΟ
ΜΕΛΕΤΗΣ &

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Περικλέους 10, Ασπρόπυργος

Τηλ. 6981462299 
Ε-mail:

ekmegreece@gmail.com
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ΑΥΡΙΟ ΣΤΟ ∆.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ

Αποδοχή παραίτησης Προέδρου
∆ιοικητικού Συµβουλίου του

Ν.Π.Ι.∆. ∆ηµοτική Κοινωφελής
Επιχείρηση Αχαρνών (∆Η.Κ.Ε.Α)

και ορισµός νέου Προέδρου

Η  ΤΑΚΤΙΚΗ (11η) ∆ηµόσια συνεδρίαση του
δηµοτικού Συµβουλίου Αχαρνών   θα γίνει στην
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (2ος όροφ-
ος ∆ηµαρχιακού Μεγάρου) στις 19/03/2019
ηµέρα Τρίτη και ώρα 19:00 για να πάρουµε απο-
φάσεις στα παρακάτω θέµατα :

Α.       ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ
ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Β.       ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ
19ης/03/2019

1. «Αποδοχή παραίτησης  Προέδρου ∆ιοικητι-
κού Συµβουλίου του Ν.Π.Ι.∆.

∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αχαρνών
(∆Η.Κ.Ε.Α) και ορισµός νέου Προέδρου.»

2. «Αντικατάσταση του ∆ηµοτικού Συµβούλου
κ. Γεώργιου ∆ασκαλάκη από µέλος του ∆ιοικ-
ητικού Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆ Σύνδεσµος
Πάρνηθας (ΣΥΝ.ΠΑ.) ύστερα από το µε αρ.
πρωτ. 1284/10-01-2019 έγγραφο ανεξαρτητο-
ποίησής του και ορισµός νέου µέλους εκ της
πλειοψηφίας.»

Με βίντεο προωθεί τις νέες γραµµές της Με βίντεο προωθεί τις νέες γραµµές της 
∆ηµοτικής Συγκοινωνίας ο ∆ήµος Φυλής. ∆ηµοτικής Συγκοινωνίας ο ∆ήµος Φυλής. 
Στόχος να µάθουν οι δηµότες τις διαδροµές και τις στάσεις των γραµµών 736

(ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- ΖΩΦΡΙΑ-ΖΕΦΥΡΙ) και 737 (ΚΕΝΤΡΟ-∆ΡΟΣΟΥΠΟΛΗ-ΛΙΜΝΗ). 

Μ
ε ένα βίντεο προωθεί τις δύο
νέες γραµµές της ∆ηµοτικής
Συγκοινωνίας ο ∆ήµος Φυλής.

Στόχος να µάθουν οι δηµότες τις διαδρο-
µές και τις στάσεις των γραµµών 736
(ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- ΖΩΦΡΙΑ-ΖΕΦΥΡΙ)
και 737 (ΚΕΝΤΡΟ-∆ΡΟΣΟΥΠΟΛΗ-
ΛΙΜΝΗ).

Όπως είναι γνωστό:
-οι δύο γραµµές, που θα λειτουργή-

σουν παράλληλα µε τις υπάρχουσες
λεωφορειακές γραµµές θα είναι κυκλι-
κές,

-θα διέρχονται από τους Σταθµούς
του Προαστιακού Άνω Λιοσίων και Ζεφυρίου και 

-θα εξυπηρετούν τους πολίτες όλη την εβδοµάδα,
εκτός Κυριακής.

Η επιλογή των διαδροµών, που υιοθετήθηκαν από τη
µελέτη, έγινε µετά από δηµόσια διαβούλευση που πραγ-
µατοποιήθηκε το 2017. Λήφθηκαν επίσης υπόψη οι υπο-
δείξεις των συγκοινωνιολόγων του ΟΑΣΑ, οι οποίοι διαθ-
έτουν τεχνογνωσία και εµπειρία σχετικά µε το αντικείµε-
νο. 

Ωστόσο, µετά την εφαρµογή του σχεδίου, θα µελετηθ-
εί η λειτουργικότητά του κι αν χρειαστεί, θα γίνουν διορ-
θωτικές παρεµβάσεις, µε σκοπό τη βέλτιστη εξυπηρέτ-
ηση των πολιτών. Για τυχόν προτάσεις οι συνδηµότες
µας µπορούν να απευθύνονται, µέσω email, στη διεύθυ-
νση gd@fyli.gr.

Η ∆ηµοτική Συγκοινωνία έρχεται ως συνέχεια των κινή-
σεων για τη βελτίωση της συγκοινωνιακής εξυπηρέτ-
ησης που έχει κάνει ο ∆ήµος, σε συνεργασία µε τον
ΟΑΣΑ.

Χαρακτηριστικά παραδείγµατα:
1. Η επαναλειτουργία της γραµµής 735 (Ζεφύρι- Κάτω

Πατήσια)
2. Η διατήρηση της γραµµής 711 (Ζωφριά- Αττική).
3. Η διατήρηση της γραµµής 712 (Πανόραµα-Εργατι-

κές Κατοικίες-Αχαρνές).
4. Η σύνδεση της γραµµής 713 (Πανόραµα- Σταθµός

Προαστιακού) µε το Σταθµό του Προαστιακού Άνω
Λιοσίων.

5. Η λειτουργία των γραµµών 715 και 716 (Ζωφριά
ΜΑΚ –Άνω Λιόσια-Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟ) για την εξυπηρέτηση
των µαθητών της πόλης.

6. Η σύνδεση της γραµµής 749 (Οικισµός Γεννηµατά
2- Προαστιακός) µε το Σταθµό του Προαστιακού Άνω
Λιοσίων.

7. Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι ο ∆ήµος Φυλής,
σε συνεργασία µε το Σύλλογο ∆ροσούπολης, έχει ζητή-
σει τη σύνδεση της γραµµής 709 µε το Σταθµό του Προ-

αστιακού Άνω Λιοσίων, κίνηση που µελετά ο ΟΑΣΑ.
Αναφορικά µε την επίσηµη θεσµοθέτηση της ∆ηµοτι-

κής Συγκοινωνίας ο ∆ήµαρχος Χρήστος Παππούς δήλω-
σε τα εξής:

“Η ∆ηµοτική Συγκοινωνία αποτελεί την κορύφωση της
προσπάθειάς µας για τη βελτίωση της συγκοινωνιακής
εξυπηρέτησης των συνδηµοτών µας, µε πόρους του
∆ήµου Φυλής. Αποβλέπει στη µείωση της χρήσης του ΙΧ,
σε συνδυασµό, µε τη µετακίνηση µε τα Μέσα Σταθερής
Τροχιάς. Την προηγούµενη πενταετία:

-Πετύχαµε τη βελτίωση της εξυπηρέτησης από το
Σταθµό του Προαστιακού Άνω Λιοσίων

-Λειτουργήσαµε το Σταθµό του Προαστιακού στο
Ζεφύρι

-Εξασφαλίσαµε µεγαλύτερους χώρους στάθµευσης
στους Σταθµούς του Προαστιακού Άνω Λιοσίων και Ζεφ-
υρίου

-∆ιατηρήσαµε, βελτιώσαµε και συνδέσαµε τις
υπάρχουσες λεωφορειακές γραµµές µε τους Σταθµούς
του Προαστιακού, σε συνεργασία µε τον ΟΑΣΑ

-∆ηµιουργήσαµε νέες γραµµές για την εξυπηρέτηση
των µαθητών.

Με τη ∆ηµοτική Συγκοινωνία θα συνδέσουµε τις
συνοικίες µε το ∆ιοικητικό Κέντρο, αλλά και µεταξύ τους.
Θέλω να ευχαριστήσω, δηµόσια, τον Υπουργό Χρήστο
Σπίρτζη, τη διοίκηση του ΟΑΣΑ, το ∆ιευθύνοντα Σύµβου-
λο Γιάννη Σκουµπούρη, τα στελέχη του, το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο, τους συνεργάτες µου και τους εργαζόµενους
του ∆ήµου για τη βοήθειά τους. 

Οι παρεµβάσεις µας δε θα σταµατήσουν εδώ. Σχεδιά-
ζουµε τις µετακινήσεις µε όρους βιώσιµης κινητικότητας
και σύντοµα θα θέσουµε σε δηµόσια διαβούλευση τις
προτάσεις µας. 

Θα συνεχίσουµε την προσπάθεια για να βελτιώσουµε
τις συνθήκες µετακίνησης των συνδηµοτών µας και
κυρίως των εργαζοµένων, των µαθητών- σπουδαστών,
των ΑΜΕΑ και των ηλικιωµένων”. 

∆είτε το βίντεο: https://youtu.be/N5BFhnd47jo



Υποψήφιος µε τη ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ 
και τον Χρήστο Παππού 

ο Φίλιππος Τριανταφύλλου

Τ
ην υποψηφιότητα του Φίλιππου Τριανταφύλλου µε
τη ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ, στις δηµοτικές εκλογές του προ-
σεχούς Μαΐου, γνωστοποίησε ο Χρήστος Παπ-

πούς.
Ο Φίλιππος Τριανταφύλλου έχει  µεγαλώσει στα Άνω Λιό-

σια. Είναι φοιτητής Γυµναστικής Ακαδηµίας, πρωταθλητής
και προπονητής Ταεκβοντό. Σαν αθλητής Ταεκβοντό έχει
λάβει σηµαντικές διακρίσεις σε σχολικά, πανελλήνια και διε-
θνή πρωταθλήµατα. ∆ραστηριοποιείται σαν εθελοντής σε
κοινωνικές δράσεις  και είναι µέλος του ∆Σ του φιλανθρωπι-
κού συλλόγου ∆ηµιουργώ. Το καλοκαίρι του 2018 συµµετείχε
στην επιτυχηµένη εκκένωση των παιδιών της δηµοτικής
κατασκήνωσης Αγίου Ανδρέα που απειλήθηκαν από την
πυρκαγιά στο Μάτι. Συµµετέχει στα αυτοδιοικητικά µε την
παράταξη ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ.

Ο Φίλιππος  Τριανταφύλλου ευχαρίστησε τον Χρήστο
Παππού για την τιµή, να τον συµπεριλάβει στο ψηφοδέλτιο
της ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ.  Τόνισε. «Η συµµετοχή µου ως υπο-
ψήφιος για το τοπικό συµβούλιο Άνω Λιοσίων ελπίζω να
δώσει το µήνυµα στην νέα γενιά ότι για να βελτιωθεί η ζωή
όλων µας πρέπει να είµαστε ενεργοί πολίτες, µε συµµετοχή
στα κοινά.

Η  αδιαφορία για την πολιτική και οι ατοµικές λύσεις δεν
οδηγούν πουθενά τους νέους. Ο συνδυασµός της ΝΕΑΣ
ΕΠΟΧΗΣ έχει ευρύ υπερκοµµατικό χαρακτήρα και πιστεύω
ότι αποτελείται από συνδηµότες µου που τους διακρίνει η
ικανότητα σε συνδυασµό µε την διάθεση να προσφέρουν και
να δώσουν λύσεις».

Από την πλευρά του ο Χρήστος Παππούς τόνισε ότι είναι
ιδιαίτερα χαρούµενος για την ένταξη του Φίλιππου στη ΝΕΑ
ΕΠΟΧΗ. “Ο Φίλιππος είναι ένας νέος άνθρωπος, µελλον-
τικός καθηγητής φυσικής αγωγής, µε πνεύµα πρωταθλητή.
Αυτός και οι υπόλοιποι νέοι άνθρωποι του συνδυασµού µας
αποτελούν τους τυπικούς εκπροσώπους της γενιάς του
αύριο, η οποία, σύντοµα, θα αναλάβει τις τύχες του ∆ήµου
στα χέρια της. 

Αντλούµε ως παράταξη από τους νέους σφρίγος και δυνα-
µισµό, για να συνεχίσουµε την προσπάθειά µας και την επό-
µενη δηµοτική περίοδο”, πρόσθεσε ο ∆ήµαρχος Φυλής. 

6-θριάσιο ∆ευτέρα 18 Μαρτίου 2019

Άνω Λιόσια, 14 Μαρτίου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
«Ας ξεκινήσουµε µε µια βασική παραδοχή.
Ακόµα και να συµπαθείς τον άνθρωπο που

λέγεται Χρήστος Παππούς, όταν έχεις την
πρώτη ευθύνη της αντιπολίτευσης σε αυτήν την
περίοδο και σηµείο αναφοράς το «Επιτέλους,
τέλος!» στη διαχείριση των απορριµµάτων, είναι
σχεδόν αδύνατο να µη σχολιάσεις την πανικόβ-
λητη και απέλπιδα προσπάθεια του ίδιου και
των συνεργατών του, να αποδείξουν ότι δεν
είναι ελέφαντες.

Με το τελευταίο βίντεο-παραµύθι για τη χωµα-
τερή που έχει σκηνοθέτη το γενικό γραµµατέα
του ∆ήµου κ. Αργυρόπουλο και πλάνα που
αλληλοαναιρούνται µεταξύ τους, αποδεικνύουν
δε πως όχι µόνο είναι ελέφαντες αλλά στο ρόλο
των δράκων εµφανίζουν σηµαντικούς πολίτες
αυτής της χώρας. Ήταν ο ίδιος σκηνοθέτης που,
το 2012, εκθείαζε τη λειτουργία εργοστασίων
απορριµµάτων. Γιατί ο πεινασµένος, πάντα
καρβέλια ονειρεύεται. 

Τι µας εµφανίζουν σε αυτό το παραµύθι; Ότι
αυτός ο τόπος θα γίνει η γη της επαγγελίας,
αφού δε θα πληρώνει κανείς ρεύµα και νερό και
όλοι θα τρώµε µε χρυσά κουτάλια. Ότι ο ίδιος ο
πρωθυπουργός της χώρας είδε τοL θαύµα της
παραγωγής 1MW το χρόνο από τα φωτοβολταϊ-
κά ενώ γνωρίζει ότι η κατανάλωση ρεύµατος

στην περιοχή είναι 30 MW την ώρα. Ότι την ίδια
ώρα που εµφανίζεται ο πρωθυπουργός να µιλά
για παραγωγή 6 MW στοL βαθύ µέλλον, ο
δήµαρχος Φυλής µιλά για παραγωγή 17 MW
µέσα στον επόµενο χρόνο!

Τι µας κρύβουν σε αυτό το παραµύθι; Ότι την
ώρα που ο κ. Παππούς ανακοίνωνε Χιρίγιες,
αναπλάσεις και ενεργειακά οράµατα, απέκρυπτε
πως είχε ήδη ψηφίσει τον περιφερειακό σχεδια-
σµό, δηλαδή την αιώνια διαχείριση απορριµµά-
των στην περιοχή µέσω εργοστασίων
ανακύκλωσης σήµερα, καύσης αύριο.

Που καταλήγει αυτό το παραµύθι; Να τον
συγχωρήσουν οι κάτοικοι γιατί δεν πρόλαβε να
υλοποιήσει το «όραµα» του στις προηγούµενες
θητείες και να του δώσουν µια ευκαιρία να το
υλοποιήσει στη νέα τετραετία.

Και έζησαν αυτοί καλά και εµείς – που δεν
τρώµε αµάσητα τα παραµύθια της Χαλιµάς και
του Αργυρόπουλου και δεν πρέπει να ξεχνάµε –
ακόµα καλύτερα.»

∆είτε στο link που ακολουθεί το σχετικό βίντεο:
https://youtu.be/KQL7bjHUCt8

∆. ΜΠΟΥΡΑΪΜΗΣ «Το παραµύθι µε τη χωµατερή – γη της επαγγελίας»

ΗΗΗΗ    ΘΘΘΘΕΕΕΕΙΙΙΙΑΑΑΑ    ΑΑΑΑΡΡΡΡΧΧΧΧΟΟΟΟΝΝΝΝΤΤΤΤΩΩΩΩ    
Αρτοζαχαροπλαστείο

Βενιζέλου Ελευθερίου 100, Ελευσίνα, 2105561050

ΣΤΟΝ ΦΟΥΡΝΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΑΡΧΟΝΤΩΣ 
ΑΝΟΙΞΑΜΕ ΜΙΑ ΓΩΝΙΑ ΚΑΦΕ

ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΝΑ ∆ΟΚΙΜΑΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΑΦΕ ΜΑΣ ΣΕ
ΕΝΑΝ ΖΕΣΤΟ ΓΕΜΑΤΟ ΑΓΑΠΗ ΧΩΡΟ

Σε αυτή µας την προσπάθεια ευχαριστούµε την εταιρεία ΕLPEDISON 

ΕΝΩΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
· Η Αν τιδήµαρχ ος Κοιν ων ικής
Αλληλεγγύης, Πρόν οιας και Ισότ-
ητας
·  κ. Στρατηγάκη Μαρία.
· Η ∆ηµοτική Επιτροπή Ισότητας
του ∆ήµου Αθην αίων
·Η Πρόεδρος της Έν ωσης
Γυν αικών  Ελλάδας κ. Λογιάδου
Ντέν α (Ε.Γ.Ε.)

Σας καλούν  ν α τιµήσουµε την
Παγκόσµια Ηµέρα της Γυν αίκας
στο Πν ευµατικό Κέν τρο του
∆ήµου Αθην αίων , Αίθουσα
Αν τών ης Τρίτσης , Ακαδηµίας 50,
την  ∆ευτέρα  18 Μαρτίου 2019 και
ώρα 10.00 – 15.00.
Θέµα: « Το  ∆ηµογραφικό  Πρόβ-
ληµα της Ελλάδας»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
8 Μάρτη. Παγκόσµια Ηµέρα της
Γυναίκας

Εκδήλωση Μν ήµης
10:00-10:30 
Προσέλευση – Εγγραφές
10:30 – 11:00
Στρατηγάκη Μαρία, Αν τιδήµαρχ ος
Αλληλεγγύης,  Πρόν οιας και Ισότ-
ητας ∆. Αθην αίων
Χαιρετισµοί

11:00- 12:00   «Το ∆ηµογραφικό
Πρόβληµα της Ελλάδας σήµερα»
Λογιάδου Ντέν α,  Πρόεδρος ΕΓΕ
και ∆ηµοτικής  Επιτροπής Ισότ-
ητας ∆. Αθην αίων

·Κοτζαµάν ης Βύρων ,  Καθηγητής
∆ηµογραφίας Παν επιστηµίου Θεσ-
σαλίας
·Συµεων ίδου Χάρις,  ∆ηµογράφος
Συν τον ίστρια:  ∆ηµαδάµα Ζέφη
Αν τιπρόεδρος Γυν αικών  Σοσιαλι-
στικής ∆ιεθν ούς
12:00 – 12:30 Ερωτήσεις – Παρεµ-
βάσεις
12:30 – 12:45 ∆ιάλειµµα 
12:45-14:00 Στρογγυλό Τραπέζι –
Συζήτηση

«Εν αρµόν ιση  Επαγγελµατικής
και Οικογεν ειακής Ζωής      και
∆ηµογραφικό- Πολύτεκν ες Μητέρ-
ες»
·  Αγγελή – Λυκούδη  Ιν ές- ∆ήµ-
ητρα, Γ.Γ. Αν ωτάτης Συν οµο-
σπον δίας Πολυτέκν ων  Ελλάδος,
Σύµβουλος 6ης ∆ηµ. Κοιν ότητας.
·Περαχ ωρίτη Μάν ια , Εκπαιδευ-
τικός.
· Κατσούλη – Τσιαµπά Ελέν η,
Σύµβουλος 7ης ∆ηµ. Κοιν ότητας.
·  Βασιλείου Χριστίν α, ∆ηµοτική
Σύµβουλος ∆.Αθην αίων .
· Γιαν ν οπούλου – Ζαχ αριουδάκη
Αθην ά ,
Σύµβουλος 4ης ∆ηµ. Κοιν ότητας
Συν τον ίστρια: Λέτσα Ματίν α,
∆ηµοσιογράφος

14:00-14:30   Συµπεράσµατα -
Προτάσεις

ΕΝΩΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ 53, 104 39 ΑΘΗΝΑ

WOMEN’S UNION OF GREECE
e-mail – egepds@otenet  .gr
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Η Λαϊκή Συσπείρωση Ελευσίνας- Μαγούλας ανακοίνωσε τα πρώτα ονόµατα των
υποψηφίων που θα στελεχώσουν το ψηφοδέλτιο της.

Η
Λαϊκή Συσπείρωση Ελευσίν ας-Μαγούλας σε
εκδήλωση που πραγµατοποίησε την  Τετάρτη
13 Μαρτίου έδωσε στην  δηµοσιότητα τα πρώτα

ον όµατα των  υποψηφίων  που θα στελεχ ώσουν  το
ψηφοδέλτιο της.

Στην  κατάµεστη αίθουσα του Εργατικού κέν τρου
Ελευσίν ας , και µέσα σε κλίµα εν θουσιασµού και
µαχ ητικής διάθεσης µίλησε ο υποψήφιος δήµαρχ ος µε
την  Λαϊκή Συσπείρωση Κων σταν τίν ος Κών στας , εν ώ
χ αιρετισµό απηύθυν αν  οι υποψήφιοι Μαρία Γιαν ν ό-
πουλου, Βιβή Γκίκα και ο Νίκος Τσοπελάκης. Τα
πρώτα ον όµατα των  υποψηφίων  είν αι.

1 Μαν ώλης Βαρδαβάκης,    Πρόεδρος του Σωµατείου
Εργαζοµέν ων  στο Θριάσιο Νοσοκοµείο, ∆ηµοτικός
Σύµβουλος µε τη Λαϊκή Συσπείρωση Ελευσίν ας

2   Σοφία Κολοβού, Αν απληρώτρια εκπαιδευτικός
3 Νίκος Μαϊλης, Γραµµατέας του ∆.Σ Σωµατείου Ιδιω-

τικών  Υπαλλήλων  και     Εµποροϋπαλλήλων  ∆υτικής
Αττικής

4 Νίκος Αγγελόπουλος, Πρόεδρος του Σωµατείου
Συν ταξιούχ ων  ΙΚΑ Ελευσίν ας

5 Μαίρη Χρυσογον ίδη ,επικουρικός υπάλληλος στο
κέν τρο υγείας Ελευσίν ας

6 Βαγγέλης Γκίν ης, φωτογράφος
7 Νίκος Τσοπελάκης, Εκπαιδευτικός Φυσικός
8 Αρης Ταµπουρατζής ,εργαζόµεν ος στα ΕΛΠΕ
9 Έρση Κουµπούρη ,µέλος ∆.Σ Συλλόγου Γυν αικών

Ελευσίν ας
10 Χρυσούλα Τσακιλτζίδη, απόφοιτος λυκείου
11 ∆ηµήτρης Μαρούγκας εµποροϋπάλληλος, µέλος

Ελλην οκουβαν ικού Συν δέσµου  Φιλίας και Αλληλεγγύης
12 ∆ήµητρα Αγγελοπούλου , ιδιωτική υπάλληλος
13 Κώστας Ατµατζίδης, δηµοτικός υπάλληλος, συν δι-

καλιστής στους ΟΤΑ
14 ∆ηµήτρης Γκατζής, Γραµµατέας Σωµατείου Συν τα-

ξιούχ ων  ΙΚΑ Ελευσίν ας
15 ∆ηµήτρης Μιχ αλάκης,  φωτογράφος
16 Γιάν ν ης Κορδής,  ελεύθερος επαγγελµατίας
17 Τάσος Λιάγκας, Αν απληρωτής Γεν ικός Γραµµατέας

Σωµατείου Συν ταξιούχ ων  ΙΚΑ Ελευσίν ας

18 Βιβή Γκίκα αρτοποιός, Πρόεδρος Συλλόγου
Γυν αικών  Ελευσίν ας

19 Γιώργος Τσίν τζηρας, εργαζόµεν ος στην  Χαλυβουρ-
γική, µέλος της Κεν τρικής ∆ιοίκησης του Συν δικάτου
Μετάλλου Αττικής και  µέλος ∆.Σ Σωµατείου Εργαζοµέ-
ν ων  Χαλυβουργικής

20 Αν τών ης Αλεξαν δρόπουλος,  Πρόεδρος Επιτρο-
πής Ειρήν ης Ελευσίν ας

21 Λάζαρος Παν αγιωτίδης τελειόφοιτος,  φοιτητής στη
τµήµα Αρχ ιτεκτον ικής του Παν επιστηµίου Πατρών

22 Μιχ άλης Μον οχ ολιάς , Ιδιωτικός Υπάλληλος
23 Παν αγιώτης Λαλούσης, εργαζόµεν ος στα Ναυ-

πηγεία Ελευσίν ας
24 Πόπη Χρυσογον ίδη, Γραµµατέας Παραρτήµατος

Ελευσίν ας ΠΕΑΕΑ – ∆ΣΕ
25 Αλέξης Λεβεν τέρης, συν ταξιούχ ος, µέλος Συλλό-

γου Συµιακών  Ελευσίν ας
26 Γιώργος ∆ηµόπουλος, εργαζόµεν ος στα ΕΛΠΕ
27 Πέτρος Βαρδάκης, αρτοποιός

28 Νάσος Σκοτίδας, φοιτητής στη Σχ ολή Ναυπηγών
Μηχ αν ολόγων  Μηχ αν ικών ,  Εθν ικό Μετσόβιο Πολ-
υτεχ ν είο

29 Θοδωρής Ντούσης ,σπουδαστής ΟΑΕ∆
30 Θοδωρής Παπαβασιλείου, εργαζόµεν ος στα Ναυ-

πηγεία Ελευσίν ας
31 Κατερίν α Καλαϊτζή, Ιδιωτική Υπάλληλος, µέλος ∆.Σ

Συλλόγου Γον έων  11ου δηµοτικού Ελευσίν ας
32 Ηρακλής Λιν άρδος , συν ταξιούχ ος
33 Έλέν η Πετρόγιαν ν ου ,βοηθός φαρµακοποιού,

µέλος Οµοσπον δίας Φαρµάκου
34 Μαρία Γιαν ν οπούλου, Ιδιωτική Υπάλληλος, µέλος

∆.Σ Συλλόγου Γυν αικών  Ελευσίν ας
35 Κώστας ∆αλαµαγκίδης, µηχ αν ολόγος µηχ αν ικός

στη βιοµηχ αν ία
36 Βασίλης Μον οχ ολιάς ,Εκπαιδευτικός Μαθηµατικός
37 Πάτρα Παπαβασιλείου,  Ιδιωτική Υπάλληλος
38 Έλέν η Βασιλείου, Ταµίας Σωµατείου Συν τα-

ξιούχ ων  ΙΚΑ Ελευσίν ας

ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ ΕΚ∆ΡΟΜΕΣ 
∆ράσεις Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η. για τους
µήνες Μάρτιο - Απρίλιο 

ΟΠρόεδρος του Οργαν ισµού Άθλησης και Φρον -
τίδας, Νεολαίας και Τρίτης Ηλικίας του ∆ήµου
Ασπροπύργου, κ. Ιωάν ν ης Κατσαρός εν ηµε-

ρών ει όλους τους εν διαφερόµεν ους για τις δραστηριότ-
ητες που θα πραγµατοποιήσει ο Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η. για τους
µήν ες Μάρτιο- Απρίλιο,  έπειτα από προτάσεις του
Προέδρου της Επιτροπής Εκδροµών  και Θεάτρου –
Εν τεταλµέν ου ∆ηµοτικού Συµβούλου, κ. Αν τών ιου
Κον αξή και των  Μελών  της.

Αναλυτικά το πρόγραµµα των δραστηριοτήτων: 
16/03/2019 : Ηµερήσια εκδροµή σε Ιερά Μον ή
Κερν ίτσης Νυµφασίας & Βυτίν α – Λαγκάδια - ∆ηµητσά-
ν α. 
Τιµή κατ’ άτοµο: 10 ευρώ
Αν αχ ώρηση: 07:45-ΚΑΠΗ Παραλίας / 08:00-1ο ∆ηµο-
τικό Σχ ολείο.

29/03/2019 : Γ’ Χαιρετισµοί σε Ιερά Μον ή Αγίας
Βαρβάρας Μεγάρων . 
Τιµή κατ’ άτοµο: 3 ευρώ 
Αν αχ ώρηση:15:45-ΚΑΠΗ Παραλίας/ 16:00-  1ο ∆ηµο-
τικό Σχ ολείο.

03/04/2019 : Θεατρική Παράσταση «Λωξάν δρα» της
Μαρίας Ιορδαν ίδου, στο θέατρο Βεάκη 

Τιµή κατ’ άτοµο: 18 ευρώ (Εισιτήριο – Μετακίν ηση)
Αν αχ ώρηση: 17:30-ΚΑΠΗ Παραλίας / 17:45-1ο ∆ηµο-
τικό Σχ ολείο. 

9-14/04/2019 : 6ήµερη εκδροµή στους Άγιους Τόπους.
Τιµή κατ’ άτοµο: 650 ευρώ (Μεταφορικά – ∆ιαµον ή)
Αν αχ ώρηση: 03:30 -1ο ∆ηµοτικό Σχ ολείο.

Οι εγγραφές πραγµατοποιούν ται καθηµεριν ά και στα
τρία (3) Κ.Α.Π.Η. του ∆ήµου Ασπροπύργου. 
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκριν ήσεις, οι
εν διαφερόµεν οι µπορούν  ν α απευθύν ον ται στα
τηλέφων α: 210-5577862, 210-5579341 (Α΄ΚΑΠΗ), 210-
5573549 (Β΄ΚΑΠΗ) και 210-5598125 (Γ΄ΚΑΠΗ).



8-θριάσιο ∆ευτέρα 18 Μαρτίου 2019

4ο Μαθητικό Φεστιβάλ Αρχαίου Θεάτρου4ο Μαθητικό Φεστιβάλ Αρχαίου Θεάτρου
Για 4η συνεχόµενη χρονιά το Μαθητικό Φεστιβάλ θα µετατρέψει την πόλη των Αχαρνών σε κοιτίδα Πολιτισµού.

Από την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019 έως το Σάβ-
βατο 13 Απριλίου στην αίθουσα εκδηλώσεων
του ∆ήµου Αχαρνών θα διεξαχθεί το 4ο

Μαθητικό Φεστιβάλ Αρχαίου Θεάτρου µε θεατρικές
παραστάσεις µαθητών από σχολεία του ∆ήµου
Αχαρνών, αλλά και µαθητών από σχολεία διάφορ-
ες περιοχές της Ελλάδας. 

Η σχολική κοινότητα του ∆ήµου Αχαρνών αλλά
και άλλων περιοχών της χώρας µας µε δηµιουρ-
γικότητα και µε διάθεση καλλιτεχνικής έκφρασης
"αγκαλιάζουν" το Μαθητικό Φεστιβάλ Αρχαίου
Θεάτρου που καθιερώθηκε το 2016. 

Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών Γιάννης Κασσαβός αναφέρθηκε στους
σκοπούς που το 2016 ο ∆ήµος Αχαρνών έκανε το πρώτο βήµα γι α
την καθι έρωση του Μαθητι κού Φεστιβάλ Αρχαίου Θεάτρου κάνον-
τας λόγο ότι  το συγκεκριµένο φεστιβάλ προβάλει  τη δηµιουργι κή
και  φωτει νή πλευρά της πόλης µας, ενώ στο µήνυµα του γι α το
φετι νό φεστιβάλ αναφέρει : 

"Γι α 4η συνεχόµενη χρονιά το Μαθητι κό Φεστιβάλ Αρχαίου
Θεάτρου θα µετατρέψει  την πόλη µας, σε κοι τί δα Πολι τισµού. Η
εξαίρετη συνεργασία των στελεχών του ∆ήµου Αχαρνών µε τους
ανθρώπους από το ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΝ, δηµιουργεί  ως αποτέλεσµα
ένα φεστιβάλ ορόσηµο γι α τον ∆ήµο Αχαρνών, το οποίο από φέτος
αποκτά Πανελλήνια εµβέλεια, αφού πέρα από τα παιδιά των
σχολείων µας, φι λοξενούµε παραστάσει ς µαθητών από, τον Βύρ-
ωνα, τη Χαλκίδα, τον Γέρακα, τη Νί καια, την Αγία Παρασκευή, τη
Μεταµόρφωση, τους Αµπελόκηπους Θεσσαλονί κης, την Καισαρ-
ι ανή, τη Χαλκηδόνα και  την Κέρκυρα.

Η ανταπόκριση των µαθητών και  οι  προσπάθει ες τους, µας
γεµί ζουν ι κανοποί ηση και  υπερηφάνει α, αλλά κυρί ως µας
γεµί ζουν ελπίδα γι α την πόλη και  τη χώρα µας".

Με αφορµή την ανακοί νωση του Προγράµµατος Παραστάσεων
για το 4ο Μαθητι κό Φεστιβάλ Αρχαίου Θεάτρου η Πρόεδρος του
ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΥ - Κί νηση Πολι τών Για Την Ανάδει ξη Του Αρχαίου
Θεάτρου Αχαρνών κα Μαρία Μίχα δήλωσε: "Το Μαθητι κό Φεστι -
βάλ Αρχαίου Θεάτρου, αποτελεί  πλέον κορυφαίο πολι τι στι κό
γεγονός στην πόλη µας, µε πανελλήνια ακτι νοβολία. Η  συµµετοχή
σχολείων από όλη την Ελλάδα , δί νει  χαρά και  δύναµη  στα µέλη
του ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΥ να συνεχίσουµε τον αγώνα µας γι α την πλήρη
αποκάλυψη του Αρχαίου  Θεάτρου. 

Με  τι ς παραστάσει ς  αρχαίου δράµατος,  πάντα κορυφαίας
ποιότητας, οι  µαθητές µε την καθοδήγηση των ακούραστων και
εµπνευσµένων καθηγητών τους, στέλνουν το µήνυµα προς όλους ότι
η πόλη µας  έχει  σπουδαία  πολι τι στι κή κληρονοµιά, την οποία
σέβεται  και   προβάλλει ".   

Πρόγραµµα Παραστάσεων

•Τελετή Έναρξης:  Τετάρτη 27 Μαρτί ου 2019 |  ώρα έναρξης
7:00 µ.µ. 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙ∆ΕΙΑ |  ΠΛΟΥΤΟΣ
του ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ 

Ο Πλούτος εί ναι  το τελευταίο έργο του Αριστοφάνη. Έργο γεν-
νηµένο σε µια εποχή µε έντονα τα σηµάδια της πνευµατι κής,
πολι τι κής  και  κοι νωνι κής µι ζέριας. Οι  εθνι κές και  ηθι κές ι δέες
δεν έχουν πια θέση και  ο ατοµισµός και  το προσωπικό συµφέρ-
ον βρίσκονται  σε έξαρση.   

8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ |  ΜΟΥΣΙΚΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ∆ΡΩΜΕΝΟ 

Τέσσερα τραγούδια των: Θεοδωράκη, Χατζι δάκη, Πασχαλίδη,
Μι κρούτσι κου µε θέµα την Ελένη. Η Ελένη µι λά γι α τα βάσανά της
στο παρόν και  στο παρελθόν και  θρηνεί  γι α τι ς συµφορές της. Η
Ελένη ως διαχρονι κό σύµβολο δένεται  µε το σήµερα µε σύγχρονα
τραγούδια και  την ποίηση του Σεφέρη. 

• Πέµπτη 28 Μαρτί ου 2019 |  ώρα έναρξης 10:00 π.µ.

10ο ∆ΗΜ. ΣΧΟΛ. ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ |  ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤ. "ΒΑΖΟΥΜΕ
ΦΤΕΡΑ ΣΤΟ ΓΕΛΙΟ" 

Σπονδυλωτή παράσταση βασισµένη στην τεχνι κή “Θέατρο εν
θεάτρω”. Τα σκηνι κά εί ναι  σχεδιασµένα και  κατασκευασµένα
από τους µαθητές. Μεγάλο µέρος του σεναρίου και  της σκηνοθε-
τι κής προσέγγισης προέκυψε από αυτοσχεδιασµούς των µαθη-
τών.  Η χορογραφία και  το θεατρι κό παι χνί δι  της εισαγωγής εί ναι
επίσης, επι λεγµένα από µαθητές. Γι α το κεί µενο της παράστα-
σης χρησιµοποιήθηκε το σχολι κό εγχει ρί δι ο του Λυκεί ου και  το
βιβλί ο του ∆. Ποταµί τη, Ιστορί ες του παππού Αριστοφάνη, εκδ.
Ντουντούµη.  

7ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑ |  ΒΑΤΡΑΧΟΙ του
ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ 

Με τον αρχαίο λόγο ενεργό και  τη σκέψη του Αριστοφάνη να
γεµί ζει  χαρά και  δηµιουργι κότητα τους µαθητές οι  «Βάτραχοι»
παρουσιάζονται  γι α δεύτερη φορά,  ύστερα  από την  επι τ-
υχηµένη περσι νή παράσταση του σχολεί ου στο Αρχαίο Θέατρο
της Επιδαύρου.  

• ∆ευτέρα 1  Απρι λί ου 2019 |  ώρα έναρξης 10:00 π.µ.

18ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ |  ∆ΙΑΣΚΕΥΗ ΣΤΙΣ
ΌΡΝΙΘΕΣ  του ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ

Με αφορµή τα 60 χρόνια από την πρώτη παράσταση των
Ορνίθων του Αριστοφάνη (Θέατρο Τέχνης, Επίδαυρος, Αύγουστος
1959), η οποία οδήγησε λί γα χρόνια µετά στη δηµιουργία µιας
ιστορι κής και  δι εθνώς βραβευµένης παράστασης, η ∆’ τάξη (3
τµήµατα) του 18ου ∆ηµ. Σχολεί ου Αχαρνών, θα παρουσιάσει  ένα
δρώµενο µε µι κρά αφηγηµατι κά και  δι αλογι κά µέρη.  

• Τρί τη 2 Απρι λί ου 2019 |  ώρα έναρξης 10:00 π.µ.  

13ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ |  ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ: 

(1) "Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΑΧΑΡΝΕΥΣ" ∆ιασκευή γι α θέατρο Σκιών
των Αχαρνέων του Αριστοφάνη. Ο Καραγκιόζης και  ο Χατζηαβάτ-
ης σχολι άζουν τους «Αχαρνής» του Αρι στοφάνη, (2) "Η
ΟΝΟΜΑΤΟ∆ΟΣΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ" Ο Ποσειδώνας και  η Αθηνά
αναµετρώνται  γι α το ποιος θα δώσει  το όνοµά του στην πόλη, (3)
"Η ΑΡΠΑΓΗ ΤΗΣ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΣ" Ο Πλούτωνας αρπάζει  την
Περσεφόνη.  

• Τετάρτη 3 Απρι λί ου 2019 |  ώρα έναρξης 10:00 π.µ.   
6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ |  ΠΕΡΣΕΣ του ΑΙΣΧΥΛΟΥ 
Στην αυλή του βασι λι ά Ξέρξη οι  κάτοι κοι  περιµένουν νέα από

την εκστρατεί α. Οι  αγγελι οφόροι  φέρνουν το νέο της καταστροφής
των Περσών στη Σαλαµί να.  

4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ |  ΕΚΚΛΗΣΙΑΖΟΥΣΕΣ του
ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ 

Στην αρχαία Αθήνα η πολι τι κή κατάσταση εί ναι  κακή  και  οι
γυναί κες αποφασί ζουν να πάρουν αυτές την εξουσία γι α να δι ορ-
θώσουν τα πράγµατα.  

• Πέµπτη 4 Απρι λί ου 2019 |  ώρα έναρξης 7:00 µ.µ.  
ΣΧΟΛ. ∆ΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ  ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ-

ΜΑΝΤΟΛΙΝΑΤΑ ∆ΗΜ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ  |  ΣΥΝΑΥΛΙΑ 
Επετει ακή συναυλία µε µελοποιηµένα ποιήµατα του Οδυσσέα

Ελύτη γι α τα σαράντα χρόνια από την απονοµή του Νόµπελ λογο-
τεχνίας στον ποιητή το 1979.  

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ |   ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ 
Αναπροσαρµογή του στι ς συνθήκες και  τα προβλήµατα της

σύγχρονης εποχής. Η κεντρι κή ι δέα – αντί δραση των γυναι κών
στι ς επιθετι κές δι αθέσει ς των ανδρών µε επι κεφαλής τη Λυσι -
στράτη- παραµένει  η ί δι α µε το αρχι κό κεί µενο όπως και  το
νόηµα του έργου: ένα βροντερό «όχι»  στον πόλεµο και  στην αυθ-
αιρεσία κάθε εί δους εξουσίας και  ένα ισχυρό ΝΑΙ στην ενότητα
του λαού.

• Παρασκευή 5 Απρι λί ου 2019 |  ώρα έναρξης 10:00 π.µ.
1ο  ΛΥΚΕΙΟ  ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ |   ΕΚΚΛΗΣΙΑΖΟΥΣΕΣ του

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ 
Στο απόσπασµα από την κωµωδία “Εκκλησιάζουσες” του Αρι -

στοφάνη που θα παρουσιαστεί : Έχουν γί νει  µι κρές αλλαγές στη
µετάφραση, προκειµένου να δι ευκολυνθούν οι  µαθητές και  οι  µαθ-
ήτρι ες  και   έχουν ενσωµατωθεί  στο απόσπασµα τµήµατα του
υπόλοιπου έργου, ώστε να διατεθούν ρόλοι  σε όλους τους µαθητές
και  τι ς µαθήτρι ες  

3ο  ΛΥΚΕΙΟ   ΑΧΑΡΝΩΝ  |  ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΑΝΑΛΟΓΙΟ 
Σκοπός της παράστασης εί ναι  η προβολή του Αρχαίου Θεάτρ-

ου Αχαρνών και  η σηµασίας της ανάδει ξής του γι α την πόλη µας.
Θα παρουσιαστούν αποσπάσµατα από τα έργα: • Αντι γόνη του
Σοφοκλή, • Ικέτι δες του Ευριπίδη, • "Σκοτει νή κλωστή δεµένη" της
Άννας Γρίβα, • "Τέσσερι ς αφηγήσει ς γι α την εκταφή του ποταµού
Ερρι νυού"  της Άντζελας ∆ηµητρακάκη  

• Τρί τη 9  Απρι λί ου 2019 |  ώρα έναρξης 10:00 π.µ.  
8ο  ∆ΗΜ. ΣΧ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Γ. ΣΚΕΠΑΡΝΗΣ |

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΠΠΟΥ  ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ "ΙΠΠΕΙΣ"  
Η παράσταση θα δοθεί  στο «Καραπάντσει ο» Πολι τιστι κό Κέν-

τρο του ∆ήµου Αµπελοκήπων –Μενεµένης και  θα µεταδοθεί  ζων-
τανά µε απευθείας µετάδοση στο χώρο του Ορειβατι κού Συλλό-
γου Αχαρνών  

• Τετάρτη 10  Απρι λί ου 2019 |  ώρα έναρξης 10:00 π.µ.  
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ |  ΠΛΟΥΤΟΣ του ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ Ο

Χρεµύλος ένας φτωχός πλην τί µι ος Αθηναίος παίρνει  χρησµό να
ακολουθήσει  όποιον δει  µπροστά του γι α να δει  προκοπή ο γι ός
του. Συναντά λοιπόν έναν τυφλό που εί ναι  ο θεός Πλούτος   

9ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ |  ΕΚΚΛΗΣΙΑΖΟΥΣΕΣ ΣΑΝ
ΠΑΡΑΜΥΘΙ της ΚΑΡΜΕΝ ΡΟΥΓΓΕΡΗ 

Η πανούργα Πραξαγόρα µαζί  µε όλες τι ς γυναί κες της Αθήνας
µεταµφι έζονται  σε άντρες και  φτάνουν ως την Εκκλησία του
∆ήµου-στην οποία οι  γυναί κες δεν εί χαν δι καίωµα ψήφου-και
ψηφί ζουν νόµο, σύµφωνα µε τον οποίο η εξουσία περνάει  στα
χέρια των γυναι κών.  

• Πέµπτη 11  Απρι λί ου 2019 |  ώρα έναρξης 10:00 π.µ.

1ο και  2ο ΕΠΑΛ ΑΧΑΡΝΩΝ |  Ο ∆ΥΣΚΟΛΟΣ του ΜΕΝΑΝ∆ΡΟΥ 
Ο ∆ύσκολος, η µόνη κωµωδία του Μενάνδρου που σώζεται

ακέραια, εί ναι  ένα νεανι κό αριστούργηµα του 316 π.Χ. Το έργο
έγι νε γνωστό µε τη δηµοσί ευση ενός παπύρου το 1959. Η κωµωδία
περιστρέφεται   γύρω από τον τύπο του µισάνθρωπου  – δηµοφι -
λή τόσο στην αρχαιότητα όσο και  στη νεότερη εποχή.   

• Παρασκευή 12  Απρι λί ου 2019 |  ώρα έναρξης 7:00 µ.µ.  

2ο ∆ΗΜ ΣΧ. ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΑΣ |  ΟΙ ΣΥΝΝΕΦΟΥΛΕΣ διασκευή
στι ς ΝΕΦΕΛΕΣ του ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ 

Παρουσιάστηκαν γι α πρώτη φορά, το καλοκαίρι  του 2018 από
τους µαθητές του ∆1 Τµήµατος, στο θεατράκι  του ΠΠΙΕ∆, στη Ν.
Φι λ/φεια. Το έργο διασκευάστηκε από την κ. Σι ουτη Κων/να, προ-
σαρµοσµένο στο σήµερα, µε στόχο να διασκεδάσει , να προβ-
ληµατίσει  και  να δι δάξει . τα παιδιά που έχουν βάλει  τη σφρ-
αγίδα τους,. 

•Τελετή Λήξης: Σάββατο 13 Απρι λί ου 2019 |  ώρα έναρξης 7:00
µ.µ.  

7o  ΓΥΜΝΑΣΙΟ και  4ο ΓΕΛ  ΚΕΡΚΥΡΑΣ |   ΕΙΡΗΝΗ του
ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ 

Μέσα στη σύγχυση της εποχής του ο Αρι στοφάνης ένας
συντηρητι κός δηµοκράτης, γί νεται  ευαί σθητος δέκτης των
συµπτωµάτων της κοι νωνι κής παθολογίας. Αναφέρεται  σε όλο το
πλέγµα των συµφερόντων µιας πολι τεί ας σε καιρό πολέµου, τον
οι κονοµι κό συσχετισµό ανάµεσα στον εύκολο πλουτισµό των
πολεµοκαπήλων και  της εξαθλίωσης των παραγωγών της γης. 

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ |  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ  ΤΡΑΓΩ∆ΙΕΣ
(ΜΗ∆ΕΙΑ & ΑΝ∆ΡΟΜΑΧΗ του ΕΥΡΙΠΙ∆Η,, ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ &
ΘΕΣΜΟΦΟΡΙΑΖΟΥΣΕΣ του ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ 

Τα αποσπάσµατα αναδει κνύουν τη θέση της γυναί κας στην
αρχαία Ελλάδα 

ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΑΙΝΩΝ



∆ευτέρα 18 Μαρτίου 2019 θριάσιο-9

Σ
υν επής στο ραν τεβού του µε τη “Γυν αίκα” ο
Σύλλογος της Ζωφριάς την  τίµησε και φέτος µε
αφορµή την  Παγκόσµια Ηµέρα της, (8η

Μαρτίου). Έτσι λίγες µέρες µετά και πιο συγκεκριµέν α
το απόγευµα της Τετάρτης 13 Μαρτίου, στη στέγη του
Συλλόγου, η φιλόξεν η πρόεδρος Ευαγγελία Κωβαίου
καλωσόρισε τον  κόσµο, άν τρες και γυν αίκες που
είχ αν  γεµίσει ασφυκτικά την  αίθουσα. 

Επισηµαίν ον τας από το βήµα της εκδήλωσης τα
βαθιά µην ύµατα της Παγκόσµιας Ηµέρας της Γυν αίκας
αλλά και τους αγών ες που διαχ ρον ικά  έχ ουν  δοθεί κι
εξακολουθούν  ν α δίν ον ται ώστε ν α µπορέσει πόν το,
πόν το, ν α κερδίσει στην  κοιν ων ία τη θέση που της
αν αλογεί, η Πρόεδρος τόν ισε πως η Ζωφριά όπως κάθε
χ ρόν ο, τιµά και φέτος δραστήριες και δυν αµικές
γυν αίκες, µέλη του Συλλόγου. 

Έτσι, µετά την  περσιν ή διάκριση στο πρόσωπο της
Ζωής Κολοβού, φέτος σειρά, πρώτα κι αρχ ή,  είχ ε η
υπέροχ η κόρη της Λίν α Κατσή, που άν οιξε την  όµορ-
φη βραδιά µε τραγούδια. 

Με την  κιθάρα που κρατά στα χ έρια της από 10
χ ρον ών  η 19χ ρον η Λίν α που όπως εξοµολογήθηκε
“Ζει για τη µουσική” αν  και αυτοδίδακτη στο τραγούδι,
καθήλωσε το κοιν ό µε την  φων ή και την  ερµην εία της. 

Στο βήµα της εκδήλωσης βρέθηκε αµέσως µετά,  το
δραστήριο µέλος του Συλλόγου Ειρήν η Στασιν ο-
πούλου,  που µίλησε για το συγκλον ιστικό εγχ είρηµα
του γιου της υπεραθλητή Σπύρου Χρυσικόπουλου που
µετά την  επιτυχ ία του τετραπλού  διάπλου στην  Χαλ-
κιδική το καλοκαίρι του 2017, κολύµπησε στο Αιγαίο
από Ρόδο για Καστελόριζο, το Φθιν όπωρο του 2018. Η
Ειρήν η Στασιν οπούλου µε τη γλαφυρή της αφήγηση
συγκίν ησε το κοιν ό της και χ ειροκροτήθηκε θερµά από
τον  κόσµο. 

∆εν  παρέλειψε επίσης ν α απευθύν ει έν α µεγάλο
ευχ αριστώ στον  Σύλλογο της Ζωφριάς αλλά και στον
∆ήµαρχ ο Φυλής Χρήστο Παππού, για την  ολόπλευρη

στήριξή τους στο δύσκολο εγχ είρηµα του Σπύρου Χρυ-
σικόπουλου. 

“Ο  Χρήστος Παππούς, όταν  µίλησα µαζί του στο
τηλέφων ο από τη Ρόδο, φέρθηκε για τον  Σπύρο όχ ι
σαν  ∆ήµαρχ ος, αλλά σαν  πατέρας” τόν ισε χ αρακτηρι-
στικά. Ο ∆ήµαρχ ος από την  πλευρά του χ αιρετίζον τας
την  εκδήλωση έδωσε τα συγχ αρητήρια του στο Σύλλο-
γο της Ζωφριάς και στην  Ειρήν η Στασιν οπούλου,
υποσχ όµεν ος, όπως ήταν  στο πλευρό του υπεραθλ-
ητή, έτσι ν α παραµείν ει και για τα επόµεν α πλάν α του. 

Στη συν έχ εια η βραδιά κύλησε µε τις υπέροχ ες ερµ-
ην είες του  Χρήστου Λούφη και την  ξεχ ωριστή µελωδία
από το ακορν τεόν  της  συν εργάτιδας του εν ώ ο
κόσµος απόλαυσε έν α πλούσιο µπουφέ µε σπιτικά
εδέσµατα τα οποία έφτιαξαν  µε ιδιαίτερο µεράκι οι
πάν τα φιλόξεν ες γυν αίκες της Ζωφριάς. Και του χ ρό-
ν ου.  

∆υνατές στιγµές και συγκίνηση στην εκδήλωση 
του Συλλόγου Ζωφριάς για τη Γυναίκα 
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από τους διοικητές της Αστυνοµίας και της
Ασφάλειας για τα προβλήµατα της περιοχής
και τις ανάγκες τους.

Όπως επισηµάνθηκε από τα στελέχη της
αστυνοµίας πρόκειται για µια περιοχή µε
υψηλό δείκτη εγκληµατικότητας όπου υπάρχει
αυξηµένη ανάγκη  τόσο σε ανθρώπινο δυνα-
µικό, όσο και σε µέσα καταστολής.

Ο Γ. Πατούλης δεσµεύθηκε από την πλευρά
του ότι ως περιφερειάρχης θα υλοποιήσει
ειδικό χρηµατοδοτικό πρόγραµµα για την εξα-
σφάλιση οχηµάτων και ειδικών µέσων προ-
στασίας και καταστολής.

Να επενδύσουµε στον πολιτισµό
Ο Γ. Πατούλης στο πλαίσιο της περιοδείας

του στην περιοχή επισκέφθηκε και το Ιστορ-
ικό Λαογραφικό Μουσείο Αχαρνών το οποίο
και χαρακτήρισε ως «κόσµηµα».

«Πρόκειται για ένα Μουσείο το οποίο πρέ-
πει να επισκεφθούν, όχι µόνο οι νέοι, αλλά
και οι πολίτες όλης της Αττικής. Είναι ανάγκη
να επενδύσουµε στο  πολιτισµό µας. Η Αττι-
κή διαθέτει ένα τεράστιο, αρχαιολογικό, λαο-
γραφικό και ιστορικό πλούτο ο οποίος πρέπει
να αναδειχθεί και να αξιοποιηθεί» σηµείωσε.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙ∆Α 3

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έκτακτη Συνέντευξη Τύπου σχετικά µε την
υπόθεση παράνοµης έκδοσης αδειών οδήγησης 

Έ
κτακτη συνέντευξη Τύπου σχετικά µε την υπόθεση παρά-
νοµης έκδοσης αδειών οδήγησης που οδήγησε, την
Παρασκευή (15/3) ύστερα από απόφαση της Περιφερει-

άρχη Αττικής Ρένας ∆ούρου, στην προσωρινή διακοπή της λει-
τουργίας της ∆ιεύθυνσης Μεταφορών Περιφερειακής Ενότητας
Νοτίου Τοµέα Αθηνών, οργανώνεται σήµερα ∆ευτέρα 18/3, στις
13.30 στα Γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τοµέα.

∆ιεύθυνση (https://maps.app.goo.gl/ZRxyG): Στα γραφεία της
Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τοµέα Αθηνών – πρώην
Ολυµπιακές Εγκαταστάσεις Φαληρικού Όρµου, γήπεδο Beach
Volley, κτίριο 210. Είσοδος από Μαρίνα Καλλιθέας. 

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ Η Αττική χρειάζεται Νέα Αρχή και στο µοντέ-
λο λειτουργίας των υπηρεσιών της Περιφέρειας

H αόρατη εδώ και 4,5 χρόνια Περιφερειάρχης Αττικής κα Ρένα
∆ούρου,  αναγκάστηκε να διακόψει σήµερα τη λειτουργία των
υπηρεσιών της ∆ιεύθυνσης Μεταφορών του Νότιου Τοµέα,
µετά την έρευνα που ξεκίνησε η Ελληνική Αστυνοµία κι αφορά
παράνοµη έκδοση αδειών οδήγησης.

Είναι προφανές ότι οφείλει καταρχήν η πολιτική ηγεσία της
Περιφέρειας Αττικής να διευκολύνει το έργο της αστυνοµίας.

Αυτό που δεν µπορούµε να αποδεχθούµε είναι να λειτουρ-
γούν κάτω από τη "µύτη" της κι ανεξέλεγκτα, οργανωµένα
κυκλώµατα που δραστηριοποιούνται για δικό τους όφελος, σε
βάρος των πολιτών και του δηµόσιου συµφέροντος. Η αδυναµία
της σηµερινής ∆ιοίκησης της Περιφέρειας Αττικής να διασφ-
αλίσει τη νόµιµη λειτουργία των υπηρεσιών της, δεν µπορεί να
κρυφτεί πίσω από ενέργειες φθηνού εντυπωσιασµού.

Η ενίσχυση της διαφάνειας και η πάταξη της διαφθοράς δεν θα
επιτευχθεί µε κλείσιµο των υπηρεσιών, που οδηγεί στην ταλαι-
πωρία των πολιτών. Απαιτεί βαθιές θεσµικές αλλαγές και την
εφαρµογή ενός νέου µοντέλου λειτουργίας, όπως συµβαίνει σε
όλες τις προηγµένες χώρες της Ευρώπης.

Επιστρέφουν στα σχολεία περισσότεροι από 500 σχολικοί
φύλακες που µετατάχθηκαν το 2014

Ό
πως προβλέπει διάταξη, η οποία
περιλαµβάν εται στο πολυν ο-
µοσχ έδιο του Υπουργείου Εσωτερ-

ικών  και αν αµέν εται ν α ψηφιστεί την
Τρίτη στην  ολοµέλεια της Βουλής, περισ-
σότεροι από 500 σχ ολικοί φύλακες, οι
οποίοι είχ αν  µπει σε διαθεσιµότητα και το
2014 µεταφέρθηκαν  σε θέσεις βοηθητικού
υγειον οµικού προσωπικού, σε ν οσοκο-
µεία της χ ώρας, θα µπορούν  ν α επιστρέ-
ψουν  µε αίτησή τους είτε στο ∆ήµο που
απασχ ολούν ταν  πριν  τεθούν  σε διαθε-
σιµότητα, είτε ν α µεταταχ θούν  σε άλλο
∆ήµο.

Τις ευχ αριστίες των  σχ ολικών  φυλάκων  για την  αποκατάσταση των  αδικιών  σε βάρος τους
είχ ε µεταφέρει στον  κ. Χαρίτση, την  περασµέν η Τετάρτη και ο Πρόεδρος του σωµατείου τους,
κατά τη διάρκεια της ακρόασης των  φορέων  στην  αρµόδια επιτροπή της Βουλής, στην  οποία
συζητήθηκε το πολυν οµοσχ έδιο του Υπουργείου Εσωτερικών .

Σε αν άρτησή του στην  προσωπική σελίδα του στο f acebook, o κ. Χαρίτσης αν αφέρει:
«Με το ν οµοσχ έδιο µας που ψηφίζεται την  Τρίτη στη Βουλή, περισσότεροι από 500 εργαζό-

µεν οι που µετατάχ θηκαν  το 2014 επιστρέφουν  στα σχ ολεία. Ευχ αριστώ για τη θερµή υπο-
δοχ ή.

Το επόµεν ο διάστηµα θα συν εχ ίσουµε την  προσπάθεια για ν α αν τιµετωπίσουµε τις αδικίες
των  προηγούµεν ων  χ ρόν ων .»

Εγκύκλιος για Μεσοπρόθεσµο 2020-2023 σε ∆ήµους-Περιφέρειες

Ε
γκύκλιο απέστειλε ο Υπουργός Εσωτερικών
σε ∆ήµους,  Περιφέρειες,  ν οµικά πρόσωπα
της Αυτοδιοίκησης που αν ήκουν  στη Γεν ική

Κυβέρν ηση, αλλά και στην  ΚΕ∆Ε,  ΠΕ∆ και την
ΕΝΠΕ που αφορά την  κατάρτιση του Μεσοπρόθε-
σµου Προγράµµατος ∆ηµοσιον οµικής Στρατηγικής
(ΜΠ∆Σ) των  ετών  2020 έως και 2023 και έπεται της
εγκυκλίου του Αν απληρωτή Υπουργού Οικον ο-
µικών , Γ. Χουλιαράκη, για το ΜΠ∆Σ 2020-2023,
που, µεταξύ άλλων , υπογραµµίζει ότι «η Χώρα έχ ει
δεσµευθεί στην  υλοποίηση συγκεκριµέν ων  δηµο-
σιον οµικών  στόχ ων  για την  περίοδο 2019-2022,
οι οποίοι προβλέπουν  την  επίτευξη πρωτογεν ών
πλεον ασµάτων  της τάξης του 3,5% του ΑΕΠ σε
επίπεδο Γεν ικής Κυβέρν ησης σε όρους
Εν ισχ υµέν ης Εποπτείας».
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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

Σ
την  Εύξειν ο Λέσχ η Αχ αρν ών  «Ο
Καπετάν  Ευκλείδης» βρέθηκε το
πρωί της Κυριακής ο Υποψήφιος

∆ήµαρχ ος Σπύρος Βρεττός, συν οδευό-
µεν ος από πολυπληθή αν τιπροσωπεία

της Παράταξής του «ΑΧΑΡΝΕΣ Υπερή-
φαν ος ∆ήµος». Αφορµή αποτέλεσε η
καθιερωµέν η κοπή της πίτας, εν ώ ακο

λούθησε και γιορτή για µικρούς και
µεγάλους στην  αίθουσα της Λέσχ ης

«Γεώργιος Μωυσιάδης».
Στο σύν τοµο χ αιρετισµό που απηύθυ-

ν ε ο κ. Σπύρος Βρεττός αν έφερε σχ ετι-
κά:«Θέλω ν α σας ευχ ηθώ ν α έχ ετε υγεία
για ν α αγων ίζεστε, όπως αγων ίζεστε για
ν α τηρήσετε τα ήθη, τα έθιµα και τις
παραδόσεις του Πον τιακού Ελλην ι-
σµού. 

Μια και φέτος είν αι τα 100 χ ρόν ια από
τη Γεν οκτον ία, θέλω ν α πω ότι εµείς
κατ’ αρχ ήν  ως Έλλην ες τιµούµε τους
αν θρώπους, που αγων ίστηκαν  για ν α
διατηρήσουν  τον  Ελλην ισµό ψηλά.
Σεβόµαστε όλους τους αγών ες των
προγόν ων  και σαν  άν θρωποι που
ασχ ολούµαστε µε την  Τοπική Αυτο-
διοίκηση θα είµαστε δίπλα σ’ αυτόν  τον
ιστορικό σύλλογο, ο οποίος όλα αυτά τα
χ ρόν ια έχ ει προσφέρει πάρα πολλά
στην  πόλη µας. Θέλω ν α συγχ αρώ τον
πρόεδρο για την  επαν εκλογή του, τα
ν έα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
και θα µου επιτρέψετε το κοµµάτι αυτό
ν α το αφιερώσω σε δυο πρώην  προέδρ-
ους, οι οποίοι σήµερα δεν  βρίσκον ται
κον τά µας, αλλά ξέρω ότι έχ ουν  προ-
σφέρει πάρα πολλά σε αυτό το σύλλογο, 

ο έν ας είν αι ο Γιώργος ο Συραν ίδης και

ο άλλος είν αι ο Γιώργος ο Μωυσιάδης.
Αυτοί οι άν θρωποι, τους οποίους είχ α
την  τιµή ν α τους γν ωρίσω προσωπικά,
αγων ίστηκαν  γι’ αυτό το σύλλογο και
προσέφεραν  πάρα πολλά».

Πριν  και κατά τη διάρκεια της εκδήλω-
σης ο κ. Βρεττός και οι συν εργάτες του
είχ αν  την  ευκαιρία ν α ευχ αριστήσουν
τους αν θρώπους του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου, αλλά και τα µέλη του συλλό-
γου, για την  πολιτιστική τους προσφορά
στις Αχ αρν ές. 

∆ιατηρών τας άσβεστες τις µν ήµες του
πον τιακού ελλην ισµού, ο «Καπετάν
Ευκλείδης» προσφέρει πολύτιµες υπηρ-
εσίες στη ν έα γεν ιά.

Με τη συν εισφορά του σε επίπεδο
ιστορίας και πολιτισµού τιµά το παρελθ-
όν , εν ισχ ύσει στο σήµερα τους κοιν ω-
ν ικούς δεσµούς, φρον τίζει όµως ταυ-
τόχ ρον α και ν α επεν δύσει στο µέλλον
της επόµεν ης γεν ιάς. «Τέτοιες προσπά-
θειες χ ρειάζον ται την  αµέριστη συµπα-
ράσταση όλων  µας, προκειµέν ου ν α
συν εχ ίσουν  ν α προσφέρουν  αν ιδιο-
τελώς στην  πν ευµατική καλλιέργεια των
ν έων  παιδιών », ειπώθηκε χ αρακτηρι-
στικά.

Στην εκδήλωση του «Καπετάν Ευκλείδη» 
ο Σπύρος Βρεττός και συνεργάτες του από τον 

Συνδυασµό «Αχαρνές Υπερήφανος ∆ήµος»

Μ
ια ιδιαίτερη και µον αδι-
κή εκπαιδευτική
δράση υλοποιείται στο

Κέν τρο ∆ιηµέρευσης - Ηµερή-
σιας Φρον τίδας για Άτοµα µε
Ειδικές Αν άγκες, "ΟΛΟΙ
ΕΜΕΙΣ", σε συν εργασία µε
τον  Όµιλο ΤΙΤΑΝ, τη ∆ευτέρα,
18 Μαρτίου 2019, τις ώρες
10.00 πµ -12.00µµ.

Για πρώτη φορά, το εκπαιδευτικό πρόγραµµα «Ασφ-
άλεια στο σπίτι», θα παρουσιαστεί σε κοιν ό αν θ-
ρώπων  µε αν απηρία. 

Επιπλέον , θα θέλαµε ν α επισηµάν ουµε, ότι αυτή η
παρουσίαση θα πραγµατοποιηθεί µε τη συµµετοχ ή
των  µαθητών  της Β' τάξης του 9ου ∆ηµοτικού Σχ ολείου
Ελευσίν ας, οι οποίοι θα φιλοξεν ούν ται στο χ ώρο µας.

Αυτή η “συν -εκπαίδευση”, ως απτή απόπειρα δηµιο-

υργίας µιας τάξης “συµπερίληψης
και εν σωµάτωσης”, θεωρούµε,
πως οδηγεί σε µια υπέρβαση
των  ιδίων  των  πρωταρχ ικών
στόχ ων  του προγράµµατος: από
στοχ οθετηµέν η εκπαίδευση, σε
µια πράξη διάπλασης εν ός κοι-
ν ων ικού σώµατος δίχ ως τα
διαχ ωριστικά τείχ η µεταξύ του

“φυσιολογικού” και της “αν απηρίας”. 
Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα «Ασφάλεια στο σπίτι»,

έχ ει εκπον ηθεί από τους εργαζοµέν ους του τµήµατος
βιοµηχ αν ικής τεχ ν ογν ωσίας, στο πλαίσιο της Εταιρι-
κής Κοιν ων ικής Ευθύν ης του Οµίλου.

Ευχ αριστούµε θερµά τον  Όµιλο ΤΙΤΑΝ, για την  έν θε-
ρµη υποστήριξη των  προθέσεων  µας, η οποία και
αποκρυσταλλών ετε µέσα από την  υλοποίηση αυτής
της κοιν ής δράσης.

Εκπαιδευτική δράση στο Κέντρο ∆ιηµέρευσης - Ηµερήσιας Φροντίδας
για Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες "ΟΛΟΙ ΕΜΕΙΣ", σε συνεργασία µε τον

Όµιλο ΤΙΤΑΝ, σήµερα 18 Μαρτίου 2019 

∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: Πρόσκληση σε συνεδρίαση
της Οικονοµικής Επιτροπής

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10
όπως αυτό αντικαθίσταται  µε το  άρθρο 77 του Ν. 4555/18
καλείστε σε συνεδρίαση την   ∆ευτέρα 18  Mαρτίου 2019  και
ώρα 8:30 στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Ελευσίνας, προκειµένου ως
αρµόδια Επιτροπή να πάρουµε απόφαση στα παρακάτω θέµατα
της ηµερήσιας διάταξης:    

1. ∆ιορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου για τον χειρισµό
της άσκησης αίτησης ανάκλησης κατά της υπ.αριθµ. 149/2018
πράξης του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
2. ∆ιορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου για τον χειρισµό
υπολογισµού της αγοραίας αξίας του κληροδοτήµατος Θεοχάρη
Στάµου. 

« Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΧΑÏ∆ΑΡΙ»

Οι «ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ∆ΡΑΣΗ
ΧΑÏ∆ΑΡΙΟΥ» κι ο Θοδωρής

Σπηλιόπουλος
σας προσκαλούν

τη ∆ευτέρα 18
Μαρτίου και ώρα 7.00µµ

στην αίθουσα εκδηλώσεων
του ∆ηµαρχείου Χαϊδαρίου 

στην ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ του

συνδυασµού



12-θριάσιο ∆ευτέρα 18 Μαρτίου 2019

ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς
∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
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

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή ΟΧΙ Απαρ-
αίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΑΝΕΙ∆ΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ
ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Άντρες - Γυναίκες

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

ΒΑΦΕΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ &
ΦΟΡΤΗΓΩΝ
Επιθυµητά Προσόντα:
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: Από 25 έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη σε
συντήρηση µηχανών παραγωγής
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

5 ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
Άντρες 
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτοι
Γυµνασίου-Απόφοιτοι Λυκείου
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

Ο∆ΗΓΟΙ Ε΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ ΠΕΙ 
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 47 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη ∆ιεθνών

Μεταφορών
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Πτυχιούχος
ΤΕΙ
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Πρόσθετα προσόντα: Πιστοποιητικό
Ελεγκτή Οχηµάτων από ΥΜΕ
Ξένες Γλώσσες : Αγγλικά 
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 Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: Από 25 έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

10 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ 
(ΜΕ Α∆ΕΙΑ)

Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 45 ετών
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Τ Ε Σ -
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
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 Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: Από 25 έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

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

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

ΑΦΟΙ ΚΛΕΙΝΟΠΟΥΛΟΙ 
- Α. ΛΙΟΥΛΙΟΥΚΟΣ Ο.Ε.

28ης Οκτωβρίου 28 Ασπρόπυργος
Ζητείται άτοµο για εξωτερική εργασία µε δίπλωµα

µηχανής, η οποία παρέχεται
από την εταιρεία.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 5579069

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ∆ΥΟ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΕΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ
ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΕΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ

ΜΕΓΑΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΡΕΥΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ, ΕΜΒΑ∆ΟΥ 300,00
Τ.Μ. ΚΑΙ 330,00 Τ.Μ. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ. 

ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΩΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ. 

Ο∆ΟΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 40, Ο∆ΟΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 40, 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ. ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : 6976766522 & 6979242036.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : 6976766522 & 6979242036.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΚΑΦΟΣ 6,60 Μ. ΜΗΚΟΣ, ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟ,
ΞΥΛΙΝΟ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗ 46 HP,

Y∆ΡΑΥΛΙΚΗ ΡΕΒΕΡΣΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ 6979578032 

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ 
ΠΕΥΚΟ 70€ ΑΝΑ ΚΥΒΙΚΟ .

Τηλέφωνο 6982155684 
& 2105540267

Ενοικιάζεται ισόγειο  κατάστηµα 63µ² επί της

οδού Φυλής 8Α. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 

6947264784 και 6985066463

ΓΑΜΟΣ 
Ο ΤΕΛΙ∆ΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ ΤΟ
ΓΕΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ∆Η ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ ΤΣΙΜΚΕΝΤ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ

ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΣΙΟΥΤΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΓΚΑΝΙΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ

ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ
ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ
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ΕΠΣ∆Α: Τα αποτελέσµατα σε Α’ και
Β΄κατηγορία

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(22η αγωνιστική)

ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝ∆ΡΑΣ – Α.Ο. ΜΙΜΑΣ
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ 1-2
ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ – ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 1-7
ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 2-0
ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟΥ – ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ
ΦΥΛΗΣ 4-2
ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ 3-1
∆.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ – ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ 0-2
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ – ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. 1-1

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ 55
2. ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 53
3. ΒΥΖΑΣ 49
4. ∆.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ 40
5. ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ 39
6. ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ 37
7. Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ 33
8. ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 27
9. ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 22
10. ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟΥ 20
11. ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ 18
12. ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 16
13. ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. 14 
14. ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 7

Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(20η αγωνιστική)

ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 1-0
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ – ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ 5-2
ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ – ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 0-0
ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – ΑΣ ∆ΥΝΑ.
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 4-1
Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 3-9
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ – ΠΑΟ ΦΥΛΗΣ 5-1

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 47 
2. ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 41
3. ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ 41
4. ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 39
5. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 39
6. ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ 37
7. ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ 25
8. ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ 23
9. Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ 18
10. ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 14
11. ΑΣ ∆ΥΝΑ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 11
12. ΠΑΟ ΦΥΛΗΣ 1

Η Ενωση Ασπροπύργου 1-0 µε
10 παίκτες εκτός το Υπατο

Η Εν ωση Παν ασπροπυργιακού ∆όξας στην  προσπά-
θεια που κάν ει για άν οδο πήρε σπουδαία ν ίκη στο
Σχ ηµατάρι απέν αν τι στην  οµάδα του ΑΟ Υπάτου µε 1-
0 
∆ιαιτήτευσε ο Τσουκαλάς(Αθήν ας)Βοηθοί: Γεωργακό-
πουλος(Πειραιά), Χατζηµαν ώλης(∆ωδεκαν ήσου).

ΑΟ ΥΠΑΤΟΥ(προπον ητής Στάθης Σταθόπουλος):
Κατσιµήτρος, Αργυρίου, Οικον οµόπουλος, Λάµπρου,
Γκούµας, Παπαχ αραλάµπους, Ταυταρίδης, Ντελέκος,
Ευθυµίου, Μπερν ιδάκης, ΒΟΜΒΑΝΑ.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ: Καράι, Μητσόπουλος, Σπαν ός,
∆ηµουράς, ∆έδες, Μίχ ος, Βάθης.

ΕΝΩΣΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ(προπον ητής Γιώργος Βαζά-
κας): Κατσούλης, Τσουκαλάς, Πρίκας, Παν τελίδης,
Ζών ας, Βασιλείου, ∆ουκάκης, Σταύρου, Νατσιόπουλος,
Καραλής, DIATTA.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ: Νικολάου, ∆ηµαβέρης, Χατζοβα-
σιλάκης, Φυλακτός, Σταγάκης, Μέν τεζ, Πετρόπουλος.

Β' Εθνική (Νότος)
Αναλυτικά τα αποτελέσµατα της 22ης αγωνιστικής:

Οίαξ Ναυπλίου – Πρωτέας Βούλας 83-62
ΚΑΟ Κορίν θου – Πεν τέλη 67-74
Παπάγου – Γλαύκος 72-74
Παν ελευσιν ιακός – Έν ωση Ιλίου 76-65
Έσπερος – ∆άφν η ∆αφν ίου 80-76
Μαν δραϊκός – Παν ερυθραϊκός 82-76
Τρίτων  – Κρόν ος Αγ. ∆ηµητρίου 86-76

Ε
πιστροφή στις ν ίκες για τον  Μαν δραϊκό, ο οποίος
επικράτησε του Παν ερυθραϊκού µε 82-76 και
έκαν ε το πλέον  κοµβικό βήµα για την  παραµον ή

στην  κατηγορία. Το παιχ ν ίδι ήταν  ν τέρµπι σε όλη τη
διάρκεια του, µε τον  Μαν δραϊκό ν α είν αι µεν  µπροστά
στο σκορ στο µεγαλύτερο διάστηµα του αγών α, δεν
κατάφερε όµως ν α ξεφύγει ποτέ στο προβάδισµα, µε
τους φιλοξεν ούµεν ους ν α δείχ ν ουν  µέχ ρι τέλους την
επίγν ωση της σπουδαιότητας που είχ ε ο αγών ας. Το
πρόσωπο του αγών α δεν  ήταν  άλλο από τον  Αν δρέα
Ρεκουν ιώτη, ο οποίος παρά την  ψυχ ολογική επιβάρυ-
ν ση, όχ ι µόν ο µπήκε στην  αποστολή, αλλά ήταν  και ο
κορυφαίος της αν αµέτρησης, πραγµατοποιών τας την
καλύτερη του εµφάν ιση µε 18 πόν τους και πολύ
σηµαν τικές βοήθειες σε ριµπάουν τ και άµυν α,
κερδίζον τας το χ ειροκρότηµα όλων  στο κλειστό.

ΜΑΝ∆ΡΑΪΚΟΣ – ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ 82-76

∆εκάλεπτα: 22-21, 42-41, 60-58, 82-76
∆ιαιτητές: Θεοδωρόπουλος Ρ.-Τσολάκος
Μανδραϊκός (Κατσούν ης): Σιµιτζής 12 (2), Γεωργοπα-
παδάκος 13 (3), ∆έδες 4, Γκαϊτάσοφ 2, Σεργιέν κο 5,
Κοπακάκης 2, Ρεκουν ιώτης 18, Χάλαρης 6, Γεωργοπα-
παδάκος Ν. 10 (2), Φωτοπόπουλος 10 (2), Βασιλό-
πουλος, Παπαν ικολάου,
Πανερυθραϊκός (Χουχ ουλής): ∆έλλιος 11, Στογιάν οβι-
τς 6 (1), Καλλιαν ιώτης 10, Ντουζίδης 6 (2), Γιαουρτόγ-
λου 14 (2), Στάθης 16 (1), Κασταν ιώτης 2, Ματζιώρης
11 (2), Γεωργιάδης, Αν των ίου

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ – ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ 76-65

∆εκάλεπτα: 28-22, 46-37, 65-49, 76-65
∆ιαιτητές: Μπούκας-Χρηστίδης Ηλ.
Πανελευσινιακός (Καλογήρου): Κυριακόπουλος 5 (1),
Ηλιάδης 3 (1), Καράµπελας, Μουρατίδης 5 (1), Βούλγα-
ρης 3 (1), Σταθόπουλος 14 (2), Κεφάλας, ∆ούκας 6,
Αν αγν ωστάκης 9 (1), Ψαρόπουλος 31 (3)
Ένωση Ιλίου (Κτιστάκης): Μπέλλας Γ. 3 (1), Τσακίρης
14 (2), Φουν τάς 8 (1), Γεροκώστας 3 (1), Μπολάτογλου
10 (2) Μπέλλας Οδ 19 (2), Τσιούµπρης 6, Μαν ταλβάν ος
2, Τσόλης

Τα τελικά  Γ’ Εθνική 
6ος όµιλος
Φοίβος Κρεµαστής-∆ιαγόρας Ρόδου 1-2
Παν ηλειακός-Αστέρας Αµαλιάδας 5-1
Θύελλα Ραφήν ας-ΠΑΟ Βάρδας 2-1
Παν µοβριακός-Παλλην ιακός 0-1
∆ιαγόρας Βραχ ν έικων -Παν αιγιάλειος 3-1
Αχ αρν αϊκός-Ιάλυσος 0-0
Ρεπό: Νίκη Τραγαν ού
8ος όµιλος
Αστέρας Βλαχ ιώτη-ΑΟ Κατασταρίου 1-1
Παν αργειακός-Ερµιον ίδα 1-0
ΑΟ Υπάτου-Ασπρόπυργος 0-1
ΑΟ Εικοσιµίας-Πελλάν ας Καστορείου 0-2
Αµβρυσσέας ∆ιστόµου-Καλαµάτα 0-1
Πάµισος Μεσσήν ης-Παν αρκαδικός 0-0
Μαν δραϊκός-Έν ωση Λέρν ας 0-1

Ο Πανελευσινιακός 7-1 
τον Κριό Ασπροπύργου

ΚΡΙΟΣ: Κατσούλας, Τσολαρίδης(21’ λ.τρ. Λειβαδάς),
Τοπάλοβ, Μπαρουτίδης, Στεφαν ίδης, Σφακιαν άκης,
Σεϊταρίδης, Πασαλίδης, Μαζµαν ίδης, Τόλας, Βαλµάς(70’
Σοφιαν ίδης).

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ: Σκλιάς, Κακοσίµος Ε.(90’ Πούρ-
ης), Πλάταν ος(74’ Ζίου), Αρν αουτάκης, Γουβαλάρης,
Ατµατσίδης, Μπέχ λης, Τούσης, Κατσάφαρος,
Μακρίδης, Παπαδάκης(82’ Μπουρτέν ης).
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Ενοικιάζεται ισόγειο κατάστηµα στον 
Ασπρόπυργο 180 τ.µ. επί της οδού 

Μεγαρίδος 6. ∆ιαθέτει µεγάλο προαύλιο
χώρο. τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 5571527 

και 6972720417 κος Στέλιος 

Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυργο 
Λεωφόρος ΝΑΤΟ 222, επαγγελµατικός χώρος 

(1ος όροφος) 160τ.µ. για κέντρο ξένων γλωσσών.
Τιµή συζητήσιµη. Βασιλική, 

τηλ. επικοινωνίας 6970878514, 2105598748

ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΩΣ ΟΙΚΙΑΚΗ
ΒΟΗΘΟΣ ΚΑΙ

ΦΥΛΑΞΗ ΠΑΙ∆ΙΩΝ. 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΜΑΝ∆ΡΑ -ΜΑΓΟΥΛΑ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ.

6987169017

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

Ενοικιάζεται επαγγελµατικός
χώρος (ισόγειο) στη δια-
σταύρωση Ασπροπύργου
(πλησίον ΙΚΑ και στάσης λε-
οφωρείου), 126 τεραγωνικά
µέτρα, κατάλληλο για φαρ-
µακείο.Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας 6945106860

Ενοικιάζεται οικία (1ος ορο-
φος) στη διασταύρωση
Ασπροπύργου κοντά στο
ΙΚΑ 86 τετραγωνικά µέτρα,
σε οικογένεια που να έχει
σταθερή εργασία
∆ιατίθεται και για επαγγε-
λµατικός χώρος
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945106860 (29.10.18)

Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυρ-
γο 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 Ασπρ-
οπύργου (Σαλαµίνος & Κολο-
κοτρώνη). ∆εν διατίθεται για
χώρο εστίασης (προτίµηση
φαρµακείο / γραφεία)

Τηλέφωνο επικοινωνίας
6974792931 κος Σταύρος

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 

- Ενοικιάζεται περιφραγ-
µένος χώρος 3 στρεµµά-
των µε ανοιχτή αποθήκη
και γραφείο στη θέση
Λάκκο Χατζή στον Ασπρ-
όπυργο. (τιµή 450 ευρώ)
Τηλ. επικοινωνίας
6977616480 

- 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 Νεόκ-
τιστα Ασπροπύργου στη θέση
∆εµερτζή πίσω από το ∆ηµοτικό
σχολείο κάθετα στην Ηρώων
Πολυτεχνείου.
∆ιαθέτει κήπο 100 τ.µ. , µπάρµ-
πεκιου και υπέρ οχη θέα στο
Θριάσιο και τον κόλπο του Σκα-
ραµαγκά.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, AIR-

CONDITION, ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6946288952

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: ∆ιατίθεται (ενοικία-
ση ή πώληση) κεντρικό κατά-
στηµα (Οδός Παγκάλου) 300τµ
+ 100τµ βοηθητικός χώρος.
τηλ. επικοινωνίας:
6934689242.(22.7.17)

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

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος το-
πος, µονοκατοικία 280 τ.µ., ισό-
γεια, 2 υ/δ (το 1 master), µπά-
νιο, καλή κατάσταση, τιµή
60.000€,
συζητήσιµη.6953058205

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα Ζωή, µο-
νοκατοικία 100 τ.µ., ισόγεια, πρ-
οσόψεως, 3 υ/δ (το 1 master),
κατασκευή '78, µπάνιο, wc, σε

οικόπεδο 400 τ.µ., θέα βουνό,
ανοικτό πάρκιν, αποθήκη, κή-
πος, ελεύθερη, άριστη κατάστα
ση, ανακαίνιση '00, τιµή
35.000€
6986257643

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Πωλείται οικόπεδο εντός 
σχεδίου στον περιφερειακό της
Αγίας Παρασκευής έκτα
σης 500 µέτρων . Τηλ.
6936678467  (6.12.16)

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

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

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος, ηµιτε-
λής µεζονέτα 162 τ.µ., 2 επίπε-
δα, ισόγεια, γωνιακή, 4 υ/δ (το
1 master), 2 µπάνια, σε οικόπε-
δο 183 τ.µ., πάρκιν, αποθήκη 25
τ.µ., τιµή 309.000€, συζητήσιµη

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

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Απόφοιτος Λυκείου αναζητά
εργασία πενθήµερη πρωινό
ωράριο (4-5 ώρες) σε Ασπρ-
όπυργο- Ελευσίνα. Τηλ.
6986753486

Ζητείται εργασία ως
ανειδίκευτος εργάτης, για
µετακοµίσεις ή σε αποθή-
κες (υπάρχει προυπηρ-
εσία), στην περιοχή του
Θριασίου. Τηλ
6947882562

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙ∆Α
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ
ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΙ ΕΝΕΣΕΙΣ)
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΜΑΓΟΥΛΑ 
ΜΑΝ∆ΡΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΒΑΣΩ  6987708872

Ελληνίδα αποκλειστική
µε πείρα ζητά εργασία για
φροντίδα ηλικιωµένων στην
περιοχή του Θριασίου
Πεδίου.
Τηλ. 6971700804

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 περ-
ιοχές της ∆υτικής Αττικής µε χρ-
όνια προϋπηρεσία. Τηλ.
6994948553. 

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΑ &
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ. 

Γραφείο: Φυλής 8 Ά Ασπρ-
όπυργος.
Τηλέφωνο: 210-5573042.
Fax: 210-5576988

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
Ζητούνται συνεργάτες για
πωλήσεις προϊόντων σε εκθ-
εσιακούς 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@g-
mail.com  

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

Ζητούνται ηλεκτροσυγκολ-
λητές, µε πτυχίο, ανεξαρτή-
τως ηλικίας για µόνιµη ερ-
γασία 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 τρ-
ιάρι. Τηλ: 6946971237

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Η ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ
DI TORRE ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ Ι.Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ
ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ

∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ. ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΓΙΑ

ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΧΡΗΣΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

6977426279

Ενοικιάζεται
Παραλία Ελευσίνας, 

Επαγγελµατικός χώρος 
- Αίθουσα 120τ.µ., 

υπερυψωµένος ισόγειος,
προσόψεως, 2 w.c., αποθήκη
40τ.µ. Τιµή 650€, συζητήσιµη 
τηλ: 6937170565, κ. Γιώργος.

Ενοικιάζεται 
διαµέρισµα τριάρι 

(90 τ.µ) στον 
κέντρικο δρόµο του

Ασπρόπυργου
(πλησίον 

∆ηµαρχείου). 
Τηλέφωνο: 6937168062 
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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 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

48
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