
Μέγαρα:
Συνελήφθησαν δύο
ανήλικοι για ληστείες κατ'
εξακολούθηση
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Μπαίνουν σε ρυθμούς
κυπέλλου στον Ακράτητο

ΕΠΣΔΑ: Ξεκινάει η 1η φάση
κυπέλλου το Σαββατοκύριακο

ΜΑΝΔΡΑΪΙΚΟΣ ΑΟ: Τennis για
όλη την οικογένεια

Από σήμερα η υποβολή
ηλεκτρονικών αιτήσεων για το
ειδικό εποχικό βοήθημα του

ΟΑΕΔ έτους 2021

Α. Λινού για άνοιγμα
σχολείων:

Εξαρση των κρουσμάτων
«πριν κρυώσει ο καιρός»

Επαναλειτουργία
των Κ.Α.Π.Η. του Δήμου

Ασπροπύργου

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΣΤΑ ΘΡΙΑΣΙΑ ΤΟ
ΤΡΙΗΜΕΡΟ 14-16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

- Η Είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις είναι
δωρεάν και μόνο για καθήμενους. σσεελλ..  77

σσεελλ..  77

ΝΕΑ ΚΥΑ 
Τι ισχύει για σούπερ

μάρκετ, φούρνους και 
φαρμακεία - Ωράριο και

αποστάσεις
σσεελλ..  22

σσεελλ..    1100--1111σσεελλ..  99

σσεελλ..  88

Εστίαση -ΚΥΑ:
Απαγορευτικό και στα 
παιδιά άνω των 12 που
δεν έχουν εμβολιαστεί σσεελλ..  55 σσεελλ..  22

Σημαντικές εξαγγελίες για τους νέους 
ΕΕππιιδδόόττηησσηη  μμέέχχρριι  110000  εευυρρώώ  ττοο
μμήήνναα  σσεε  ννέέοουυςς  εερργγααζζόόμμεεννοουυςς

σσεελλ..  33
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Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης

Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Nομικός σύμβουλος: Μιχάλης Κοντίνος

τηλ.: 6977982173

Διεύθυνση: Σ. Μακρυγιάννη & Θερμοπυλών
- Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300 

Ασπρόπυργος Αττικής
Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν:
6908604269,6977410968
Συνδρομές Ετήσιες: 20€ 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 65011020000000

20060191531

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου 
Γρηγορίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

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

κη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Καιρός: Αραιές νεφώσεις 

Θερμοκρασία: Από 19  έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
2,6,10,14,18,22,26,30

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Θεοκλής, Θεοκλέας, Θεόκλεια, Σταύρος, Σταυριαν ός,

Σταύρακας, Σταυράκιος, Σταυρής, Σταυρούλα,

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Καμπόλης Γεώργιος Δ.

Ειρήνης 30, 2105574683

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Καρατζάς Γεώργιος Ε.

Ηρώων Πολυτεχνείου 17-19, 2105549375

MANΔΡΑ
ΣΙΜΠΑΡΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ

ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΟΕ Δήλου 12 & Κοροπούλη Βαγγέλη,
2105551232

Άνω Λιόσια

Κυριακοπούλου Θεοδώρα Κ.
Λεωφόρος Φυλής 110, 2130990064

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΔΟΜΝΙΚΗ ΡΟΤΣΚΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΟΕ

Φιλαδελφείας 41, 2102448787

Περισσότεροι καταναλωτές θα μπορούν να
βρίσκονται από σήμερα Δευτέρα εντός
των καταστημάτων τροφίμων (όπως

σούπερ και μίνι μάρκετ, φούρνοι, κρεοπωλεία, ιχθ-
υοπωλεία) φαρμακείων, pet shop, αλλά και εντός
των καταστήματων λιανικής, των malls και των
εμπορικών χωριών. Αυτό προβλέπει υπουργική
απόφαση που δημοσιεύθηκε την Κυριακή στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ως γνωστόν, νέα μέτρα κατά του κορωνοϊού
τέθηκαν  σε εφαρμογή από χθες 13 Σεπτεμβρίου,
με την υπουργική απόφαση -μεταξύ άλλων- να
αναφέρει πως θα επιτρέπεται ένα άτομο ανά 9 τ.μ.
σε συγκεκριμένους χώρους, όπως σούπερ μάρ

κετ και φαρμακεία.
Ειδικότερα, για τα καταστήματα τροφίμων (π.χ.

σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ, φούρνοι, κρεοπω-
λεία, ιχθυοπωλεία, ζαχαροπλαστεία), φαρμακεία,
πρατήρια υγρών καυσίμων, pet shop, καθαρι-
στήρια και καταστήματα πώλησης καπνικών/ατμι-
στικών προϊόντων, ισχύουν τα εξής:

Ενα άτομο για κάθε 9 τ.μ. στον κύριο χώρο του
καταστήματος. Σύμφωνα με τα μέτρα, εξαιρούνται
βοηθητικοί χώροι, αποθήκες, γραφεία και χώροι
στάθμευσης ενώ δεν προσμετρώνται όσοι προ-
σέρχονται για την παραλαβή αυτοδιαγνωστικού
τεστ, ανεξαρτήτως αν πραγματοποιεί εμπορική
συναλλαγή.

ΝΕΑ ΚΥΑ 
Τι ισχύει για σούπερ μάρκετ, φούρνους και 

φαρμακεία - Ωράριο και αποστάσεις

Μέγαρα: 
Συνελήφθησαν
δύο ανήλικοι για
ληστείες κατ'
εξακολούθηση

Δύο αν ήλικοι, ηλικίας 16 και
17 ετών , συν ελήφθησαν ,
κατά τη διάρκεια συν τον ι-
σμέν ης επιχείρησης, από αστυν ομικούς του
Τμήματος Ασφαλείας Μεγάρων  και της ΟΠΚΕ,
κατηγορούμεν οι για ληστείες κατ' εξακολούθη-
ση.

Σύμφων α με την  ΕΛΑΣ, οι δύο συλληφθέν τες,
από τις αρχές του περασμέν ου Ιουλίου έως τα
τέλη Αυγούστου, διέπρατταν  ληστείες σε
βάρος πεζών , στην  περιοχή των  Μεγάρων . 

Οι κατηγορούμεν οι επέλεγαν , απογευματιν ές
ή βραδιν ές ώρες, σημεία με ελάχιστη κίν ηση
και απειλούσαν  τα θύματά τους με μαχαίρι ή με
τη χρήση σωματικής βίας.
Από την  προαν ακριτική έρευν α του Τμήματος
Ασφαλείας Μεγάρων , διαπιστώθηκε η διάπρ-
αξη επτά ληστειών  από τους αν ήλικους. Οι
συλληφθέν τες οδηγήθηκαν  στον  εισαγγελέα
Πλημμελειοδικών  Αθην ών .

Συνεχίζετα στη σελ. 4
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Με χαμόγελα, αγωνία και ετοιμότητα το πρώτο κουδούνι Με χαμόγελα, αγωνία και ετοιμότητα το πρώτο κουδούνι 
στα σχολεία της Ελευσίνας και της Μαγούλαςστα σχολεία της Ελευσίνας και της Μαγούλας

Ο πρωθυπουργός Κυρ-
ιάκος Μητσοτάκης από το
βήμα της ΔΕΘ αν ακοίν ω-
σε μία δέσμη μέτρων .
Στην  αιχ μή του δόρατος
μπαίν ουν  οι ν έοι από 15
έως 29 ετών  που  εμβο-
λιάζον ται και θα έχ ουν
συγκεκριμέν ες παροχ ές
είτε επίδομα 100 ευρώ για
κάθε πρωτοπροσλαμ-
βαν όμεν ο ν έο έως 100
ευρώ για έξι μήν ες είτε
στεγαστικό επίδομα ΙΚΥ σε σπου-
δαστές ΔΙΕΚ.

Οι πιο σημαν τικές εξαγγελίες για
τους ν έους έχ ουν  ως εξής:

Επιδότηση στο πρώτο έν σημο.
Στο εξής ν έοι ως 29 ετών  που δεν
έχ ουν  καμία προϋπηρεσία, όταν
θα προσλαμβάν ον ται με πλήρη
απασχ όληση, θα εν ισχ ύον ται από
την  Πολιτεία για έξι μήν ες με 1.200
ευρώ. Τα 600 θα κατευθύν ον ται
στους εργοδότες, τα άλλα 600 απε-
υθείας στον  ν έο επιπλέον  της
αμοιβής τους. Αυτό σημαίν ει ότι ο
εργαζόμεν ος, πέρα από τον  μισθό
που θα του καταβάλλει ο εργοδότ-
ης, θα πάρει για 6 μήν ες απασχ όλ-
ηση 600 ευρώ, δηλαδή 100 ευρώ
τον  μήν α προσαύξηση στον  μισθό
για 6 μήν ες. Από την  άλλη, οι
εργοδότες για κάθε μήν α θα επιδο-
τούν ται με 100 ευρώ για 6 μήν ες για
τις ασφαλιστικές εισφορές του ν έου
εργαζόμεν ου. Για εργασία μερικής
απασχ όλησης, που αν τιστοιχ εί

τουλάχ ιστον  στο 50% της πλήρο-
υς, θα δίν εται το ήμισυ του ποσού
της επιδότησης, δηλαδή για 6 μήν ες
μερικής απασχ όλησης θα λάβει 300
ευρώ ο εργαζόμεν ος και 300 ευρώ ο
εργοδότης.

Προϋποθέσεις
Για ν α λάβει έν ας ν έος την

επιδότηση μισθού θα πρέπει ν α
πληροί τις εξής προϋποθέσεις:

– ν α είν αι ως 29 ετών

– ν α μην  έχ ει ούτε έν α έν σημο

– ν α θέλει ν α απασχ οληθεί σε
θέση πλήρους ή μερικής απασχ όλ-
ησης.

Αυξάν ον ται από 100.000 σε
150.000 οι επιδοτούμεν ες θέσεις
εργασίας. 80.000 ν έοι άν εργοι βρή-
καν  δουλειά με τα τελευταία προ-
γράμματα.

Επεκτείν εται και στους 28.000
φοιτητές των  δημοσίων  ΙΕΚ το

φοιτητικό στεγαστικό επίδομα.
Εν ίσχ υση με 1.000 ευρώ
ετησίως.

Από 1/1/2022 μηδεν ίζεται
το ειδικό τέλος κιν ητής τηλεφ-
ων ίας και data. Από αυτό το
μέτρο οι ν έοι θα ωφελούν ται
ως και 20 ευρώ στον  μην ιαίο
λογαριασμό τους.

Για εφήβους 15-17 ετών ,
όσοι έχ ουν  εμβολιαστεί, θα
λάβουν  εν  είδει αν αγν ώρισης

50GB data στο κιν ητό τους.

Καθιέρωση ψηφιακής κάρτας, έν α
ψηφιακό πορτοφόλι, όπου θα
συγκεν τρών ον ται όλες οι παροχ ές
του κράτους προς τους ν έους. Από
1/1/2022 επεκτείν εται η ψηφιακή
κάρτα ν έων  για όλου τους ν έους
έως 29 ετών ..

Κατάργηση του φόρου γον ικών
παροχ ών  και δωρεών  από τους
γον είς προς τα παιδιά έως και
800.000 ευρώ.

Οπως αν ακοίν ωσε ο πρωθυπο-
υργός, αυτά είν αι τα πρώτα 7 μέτρα
που θα τεθούν  άμεσα σε ισχ ύ, εν ώ
θα ακολουθήσει και στρατηγική 90
σημείων /πολιτικών  που θα τεθεί σε
δημόσια διαβούλευση με τους ν έους
τους επόμεν ους 6 μήν ες. Οι ν έοι
μας μεγάλωσαν  βιών ον τας μόν ο
κρίσεις. Από την  οικον ομική
κατάρρευση, το φλερτ με τη χ ρεο-
κοπία μέχ ρι την  παν δημία και την
κλιματική κρίση, που αφορά πρώτα
και πάν ω από όλα τη ν έα γεν ιά.

ΤΤ ο πρώτο κουδούνι ήχησε και στην
Ελευσίνα και τη Μαγούλα, σηματο-
δοτώντας την έναρξη της νέας σχολι-

κής χρονιάς 2021- 2022. Στον αγιασμό πολλών
σχολείων βρέθηκε από νωρίς το πρωί, ο Δήμα-
ρχος Αργύρης Οικονόμου, ο οποίος είχε την
ευκαιρία να συνομιλήσει με εκπαιδευτικούς,
μαθητές και γονείς. 

Ευχόμενος «καλή και δημιουργική χρονιά, για
μια χρονιά γεμάτη εμπειρίες και γνώση», είχε την
ευκαιρία να συζητήσει για όλες τις παρεμβάσεις
που έγιναν στα σχολεία τους προηγούμενους
μήνες, αλλά και για όσα πρέπει να γίνουν, ώστε
τα σχολεία σε Ελευσίνα και Μαγούλα να λειτο-
υργούν με υψηλές προδιαγραφές.  

Όπως είναι γνωστό, σε όλη τη διάρκεια της
σχολικής χρονιάς, και ακόμη πιο εντατικά το
καλοκαίρι, με ευθύνη της Τεχνικής Υπηρεσίας,
της Αντιδημαρχίας Παιδείας και Καθαριότητας
αντίστοιχα, η δημοτική αρχή προχωρά σε παρ-
εμβάσεις που απλώνονται σε όλο το εύρος των
αναγκών της σχολικής κοινότητας: συντηρήσεις
αιθουσών, εξωραϊσμός περιβάλλοντος χώρου,

μέτρα ενίσχυσης της υγιεινής και
της ασφάλειας, πρόνοια για τις
σχολικές καθαρίστριες κα.  

Σε όλη αυτή την προσπάθεια,
σημαντικό είναι το έργο της Πρω-
τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Σχολικής Επιτροπής, με τις
Προέδρους Στέλλα Κάβουρα και
Κατερίνα Τζιγκιτζέλα αντίστοιχα,
να είναι επιφορτισμένες μεταξύ
άλλων, και με την ευθύνη δια-
τήρησης ανοιχτών διαύλων επι-
κοινωνίας με τη σχολική κοινότ-
ητα, ώστε ο Δήμος να προχωρά
στην αντιμετώπισή τους. 

Στα σχολεία για την επίσημη
έναρξη της μαθητικής χρονιάς,
βρέθηκαν επίσης οι Αντιδήμαρχοι κα. Άνθη, κ.
Παππάς, κ. Τατάκης, κ. Μίχας, κ. Παπαγιάνναρ-
ος, οι Πρόεδροι ΣΔΚ κ. Γιαννίκος και κα. Στά-
μου, ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κουρούνης και
οι Τοπικοί Σύμβουλοι κα. Στάθη και κ. Ντάφος
και τέλος οι Πρόεδροι των Σχολικών Επιτρ-

οπών και. Κάβουρα και κα. Τζιγκιτζέλα. 
Υπενθυμίζεται, πως τα τελευταία χρόνια, η

Δημοτική Αρχή συνολικά, έχει προχωρήσει σε
έργα και παρεμβάσεις που αναβαθμίζουν τα
σχολικά κτήρια, αλλά και σε έκτακτα γεγονότα
διαρκείας, όπως είναι η υγειονομική κρίση. 

Ανοιχτοί διαύλοι επικοινωνίας του Δήμου με τη 
σχολική κοινότητα, ώστε να αντιμετωπίζονται τα ποβλήματα  

Σημαντικές εξαγγελίες για τους νέους 
Επιδότηση μέχρι 100 ευρώ το μήνα σε νέους εργαζόμενους

Εστίαση -ΚΥΑ:
Απαγορευτικό και στα 
παιδιά άνω των 12 που δεν
έχουν εμβολιαστεί

Μ
ια «έκπληξη» έκρυβε η σελίδα 35 της ΚΥΑ,
που καθορίζει τους καν όν ες σύμφων α με
τους οποίους θα λειτουργούν  οι κλειστοί

χ ώροι εστίασης. Όπως ήταν  γν ωστό, τα  καταστή-
ματα  υγειον ομικού εν διαφέρον τος  θα αποτελούν
αμιγείς χ ώρους μόν ο για πλήρως εμβολιασμέν ους.
Αυτό που δεν  ήταν  γν ωστό, αφορά τα παιδιά άν ω
των  12 ετών , τα οποία επίσης πρέπει ν α είν αι
πλήρως εμβολιασμέν α, αν  θέλουν  ν α ακολουθή-
σουν  τους γον είς τους σε κάποια έξοδο για φαγ-
ητό, 
Παράλληλα για τις ηλικίες  από 5 έως 11 ετών  θα
μπορούν  ν α μπουν  στους κλειστούς χ ώρους
εστίασης με self  test που έχ ουν  διαπράξει το
τελευταίο 24ωρο.
Σημειών ται πως σύμφων α με τον  υφυπουργό
Ψηφιακής Διακυβέρν ησης, Γιώργο  Γεωργαν τά ,
μέχ ρι της περασμέν η Πέμπτη είχ αν  εμβολιαστεί
48.000 παιδιά ηλικίας 12-14 ετών , 88.000 παιδιά
ηλικίας 15-17 ετών  και 405.000 ηλικίας 18-24 ετών
διαμορφών ον τας τα ποσοστά εμβολιασμού στο
13%, 25% και 50% αν τίστοιχ α», 
Επίσης, είν αι πολλοί οι γον είς που είν αι ιδιαίτερα
σκεπτικοί για το κατα πόσο πρέπει ν α εμβολιά-
σουν  τα παιδιά τους
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Ελ. Βενιζέλου - Ασπρόπυργος τηλ. 210 5574284

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ 

Απόσταση 1,5 μ. μεταξύ των  ατόμων .
Απόσταση 2 μ. μεταξύ των  πελατών  κατά την  αν αμον ή στα ταμεία.Υποχ ρέω-

ση αν άρτησης με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού καταν αλωτών
που επιτρέπεται ν α βρίσκον ται εν τός του καταστήματος.

Ειδική απολύμαν ση σε τροχ ήλατα και μη καρότσια/καλάθια, όπου υφίσταν ται,
με αν άπτυξη καθημεριν ού προγράμματος απολύμαν σης, το οποίο επιδεικν ύεται
στις αρμόδιες αρχ ές.

Προαιρετικό διευρυμέν ο ωράριο λειτουργίας από τις 07:00 ως τις 21:30. Υπεν θ-
υμίζεται πως η καθημεριν ότητα των  αν εμβολίαστων  πολιτών  αλλάζει οριστικά
πλέον  , αφού η ν έα αυστηροποιημέν η δέσμη μέτρων , που έχ ει αν ακοιν ώσει η
κυβέρν ηση θα τους φέρει αν τιμέτωπους με ν έα απαγορευτικα. 

Σπύρος Βρεττός: Ξεκίνησε και
επίσημα τη λειτουργία του το 
Βαμβακάρειο Κέντρο

Μια φιλόξενη στέγη, το Βαμβακάρειο, που ήδη φιλοξενεί παιδιά που έχουν ανάγκη στήρ-
ιξης και φροντίδας, ξεκίνησε και επίσημα τη λειτουργία του
Δέκα χρόνια πέρασαν από τότε που ξεκίνησε η προσπάθεια κατασκευής του και οφείλω
να ευχαριστήσω όσους συνέβαλαν στο να ανοίξει τις πόρτες του στο ευρύ κοινό.
Την πρόεδρο Maria Mpouki, την Περιφέρεια Αττικής , το ΔΣ της Αρωγή και την κ. Έλιοτ
που δεν έχουν σταματήσει όλα αυτά τα χρόνια να στηρίζουν με κάθε τρόπο το Κέντρο. 
Βέβαια ξέρουμε πως όλα αυτά δεν θα ήταν εφικτά, εάν δεν είχαν εργαστεί και δεν είχαν
προσφέρει πάρα πολλοί άνθρωποι ακόμη. Πρώτα από όλους η οικογένεια Βαμβακάρη με
την τεράστια συνεισφορά της, το όνομα της οποίας πήρε το Κέντρο, αλλά και άλλοι φορείς,
εταιρείες και ιδιώτες. 
Το Βαμβακάρειο έχει επανδρωθεί πλέον με το κατάλληλο εξειδικευμένο και άριστα καταρ-
τισμένο προσωπικό και είναι έτοιμο να αποτελέσει μια ζεστή αγκαλιά για τα παιδιά που
τόσο πολύ το έχουν ανάγκη. Καλή Αρχή !

ΕΚΟΨΑΝ ΤΗΝ ΚΟΡΔΕΛΑ 
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Ό
πως κάθε χρόνο τις
προηγούμενες ημέρες
συνεργεία του Δήμου

Ασπροπύργου ενόψει της ένα-
ρξης της νέας σχολικής χρονιάς
με μέριμνα του Αντιδημάρχου κ.
Α. Κωνσταντινίδη & του
Προέδρου του Συλλόγου
Κατοίκων Παραλίας Ασπροπύρ-
γου- Αντιπροέδρου
Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η. κ. Αντ. Κοναξή
προχώρησαν για μια ακόμη
φορά σε εκτενείς εργασίες καθ-
αρισμού και καλλωπισμού του
Παιδικού Σταθμού, Νηπιαγω-
γείου, Δημοτικού & Γυμνασίου
της Παραλίας Ασπροπύργου. 

ΕΕΕΕρρρργγγγαααασσσσίίίίεεεεςςςς    κκκκααααλλλλλλλλωωωωππππιιιισσσσμμμμοοοούύύύ    &&&&    κκκκααααθθθθααααρρρριιιισσσσμμμμοοοούύύύ    
σσσσχχχχοοοολλλλιιιικκκκώώώώνννν    μμμμοοοοννννάάάάδδδδωωωωνννν    ΠΠΠΠααααρρρρααααλλλλίίίίααααςςςς    ΑΑΑΑσσσσππππρρρροοοοππππύύύύρρρργγγγοοοουυυυ

Πρώτο κουδούνι
μιας νέας σχολικής
χρονιάς! Μιας χρο-
νιάς που θα μας
ταλαιπωρήσει  λίγο
ακόμα με τα απαρ-
αίτητα μέτρα υγειονο-
μικής προστασίας.
Αλλά διαθέτουμε
πλέον την κατάλληλη
εμπειρία και τα απαι-
τούμενα μέσα για να
διαχειριστούμε την
κατάσταση. 

Πάντα αισιόδοξοι
λοιπόν, ας επικεντρ-
ωθούμε στις σχολικές
μας υποχρεώσεις.
Την προσήλωση στα
φυσικά μας ταλέντα,
στις σχέσεις με τις
φίλες και τους φίλους
μας, με τους δασκάλο-
υς και τους καθηγητές
μας. Στο διάβασμα
μας, και στα όνειρα
μας για ένα καλύτερο
μέλλον. 

Ως υπεύθυνη Δημο-
τική Αρχή, στο
πλαίσιο των κανόνων
ασφάλειας και υγιει-
νής, προχωρήσαμε
στον απαραίτητο
έλεγχο των σχολικών
μονάδων, ώστε να
διαπιστωθεί  ότι  οι
κτιριακές υποδομές
είναι έτοιμες να υπο-
δεχθούν τους μαθητές,
λαμβάνοντας όλα τα
απαιτούμενα μέτρα
για την προστασία
της υγείας των παι-
διών μας, προκειμέ-
νου να εξελιχθεί ομαλά
η νέα σχολική περίο-
δος. Υπήρξε ιδιαίτερη
μέριμνα, από τις
Υπηρεσίες μας, για

την προετοιμασία των
σχολικών εγκαταστά-
σεων, την επισταμένη
καθαριότητα και την
έγκαιρη διάθεση του
απαιτούμενου υγειο-
νομικού υλικού πρόλ-
ηψης (αντισηπτικών
και  προστατευτικών
μασκών), η οποία θα
συνεχιστεί  σταθερά
κατά τη διάρκεια του
έτους. 

Επιπλέον, βρισκόμα-
στε  σε διαρκή επικοι-
νωνία με το Υπουρ-
γείο Παιδείας, τον
Ε.Ο.Δ.Υ  και τις Διε-
υθύνσεις Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης της
Περιφέρειας, ενώ οι
αντίστοιχες δομές του
Δήμου Ασπροπύργου
διαρκώς θα επανεξετά-
ζουν τον επιχειρη-
σιακό προγραμματι -
σμό τους με σκοπό
την βέλτιστη
εξυπηρέτηση της
εκπαιδευτικής κοινότ-
ητας, καθ’   όλη τη
διάρκεια της σχολικής
περιόδου.

Θα κάνουμε, για μια
ακόμα σχολική χρο-
νιά, το καλύτερο
δυνατό για να εξασφ-
αλίσουμε την αρμονία
της σχολική σας ζωής,
και θα είμαστε εδώ,
όπως πάντα, για
οποιοδήποτε πρόβ-
λημα σας απασχολεί,
ώστε να βρούμε μαζί
άμεσα τις κατάλληλες
λύσεις. 

Εύχομαι  μια καλή,
ασφαλή, και δημιουρ-
γική σχολική χρονιά ! 

Μήνυμα του Αντιπεριφερειάρχη Δυτ. Αττικής
για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς

Λ. Κοσμόπουλος: «Καλή χρονιά 
με αισιοδοξία. Η Περιφέρεια Αττικής αρωγός 

στις ανάγκες μαθητών και της σχολικής
κοινότητας»

Σχολικές μονάδες της Δυτικής Αττικής επισκέφθηκε την
ημέρα έναρξης λειτουργίας των σχολείων ο Αντιπεριφερει-
άρχης Δυτικής Αττικής Λευτέρης Κοσμόπουλος και, με ευχές
για «καλή σχολική χρονιά», συνομίλησε με εκπαιδευτικούς και
γονείς για τις ανάγκες τους, εν όψει μιας νέας και απαιτητικής
χρονιάς.

Σχετικά ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής Λευτέρης
Κοσμόπουλος απηύθυνε το παρακάτω μήνυμα:  «Εύχομαι
ολόψυχα καλή σχολική χρονιά σε όλους, μαθητές και μαθήτρ-
ιες, εκπαιδευτικούς και γονείς. 

Η Περιφέρεια Αττικής και εγώ προσωπικά θα είμαστε και
φέτος αρωγοί στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, σε ο, τι
ανάγκη παρουσιαστεί για την εύρυθμη λειτουργία των σχο-
λείων της περιοχής μας.

Η πανδημία μπορεί να στέρησε από τα παιδιά μας το
αγαθό της παιδείας μέσα από την ουσιαστική επαφή με τον
δάσκαλο και τους συμμαθητές, αλλά ελπίζουμε ότι με την
ορθή εφαρμογή υγειονομικών μέτρων με τη συνεργασία όλων
μας να μπορέσουμε να έχουμε μια καλύτερη σχολική χρονιά.
Είμαι αισιόδοξος ότι με τήρηση των μέτρων, με καλή θέληση
και συνέπεια θα μπορέσει η φετινή χρονιά να γίνει μια γόνιμη
και δημιουργική περίοδος για τα παιδιά, το μέλλον του τόπου
μας».

Μήνυμα Δημάρχου Ασπροπύργου 

Εύχομαι μια καλή, ασφαλή, και
δημιουργική σχολική χρονιά ! 

ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΩΤΣΗΡΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

Εξασφάλιση των βέλτιστων συνθηκών
εκπαίδευσης για τα παιδιά και τη νεολαία

μας που αποτελούν και τη μεγαλύτερη
ελπίδα για το αύριο της πατρίδας μας,

Ο
Υφυπουργός
Δικαιοσύν ης
και Βουλευτής

Δυτικής Αττικής της
Ν.Δ., κ. Γιώργος
Κώτσηρας, με αφο-
ρμή την  έν αρξη της
ν έας σχ ολικής χ ρο-
ν ιάς, προέβη στην
ακόλουθη δήλωση:

«Στην  αφετηρία της ν έας σχ ολικής χ ρον ιάς η οποία
σηματοδοτεί το εφαλτήριο για έν α ν έο ταξίδι, με
στόχ ο την  κατάκτηση της γν ώσης και της αρετής, θα
ήθελα ν α ευχ ηθώ ολόψυχ α σε όλες τις μαθήτριες και
τους μαθητές, καθώς και στους γον είς και τους εκπαι-
δευτικούς, καλή αρχ ή, με δύν αμη και πίστη στις
δυν ατότητές τους.
Είμαστε αισιόδοξοι ότι η φετιν ή σχ ολική χ ρον ιά θα
κυλήσει ομαλά με τη συν εργασία όλων  των  εμπλεκό-
μεν ων  φορέων  και την  τήρηση των  προβλεπόμεν ων
υγειον ομικών  μέτρων  προστασίας έν αν τι στην  παν -
δημία.
Η Κυβέρν ηση και το Υπουργείο Παιδείας έχ ουν  θέσει
ως πρώτιστη προτεραιότητα τη διασφάλιση της δημό-
σιας υγείας και την  απρόσκοπτη λειτουργία όλων  των
σχ ολικών  μον άδων .
Με γν ώμον α πάν τα την  εξασφάλιση των  βέλτιστων
συν θηκών  εκπαίδευσης για τα παιδιά και τη ν εολαία
μας που αποτελούν  και τη μεγαλύτερη ελπίδα για το
αύριο της πατρίδας μας, η αν άληψη πρωτοβουλιών
στον  τομέα της παιδείας αποτελεί και για εμέν α εκ
των  βασικότερων  προτεραιοτήτων  της δημόσιας δρά-
σης μου.
Αρωγοί σε αυτή την  άοκν η προσπάθεια παραμέν ουν
η εκπαιδευτική κοιν ότητα και οι γον είς, οι οποίοι δια-
δραματίζουν  τον  κυριότερο ρόλο στη μαθητική διαδρο-
μή των  παιδιών .
Καλή και εποικοδομητική σχ ολική χ ρον ιά με υγεία,
δημιουργικότητα και αισιοδοξία».
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Γ. Πατούλης: «Το ασφαλές
σχολείο είναι στο επίκεντρο των
προσπαθειών μας για να ανακό-
ψουμε τις αλυσίδες μετάδοσης
του ιού και να διατηρήσουμε
ασφαλείς τους μαθητές, τους
εκπαιδευτικούς και την κοι-
νωνία»

Η επιστροφή στο σχολείο με
ασφάλεια είναι το θέμα του προ-
γράμματος ενημέρωσης για τον
Sars-CoV-2 που ξεκίνησαν τα
κλιμάκια της Περιφέρειας Αττι-
κής και του ΙΣΑ, σήμερα Δευ-
τέρα 13 Σεπτεμβρίου. Η δράση

πραγματοποιείται σε σχολεία
της Αττικής. 

Οι επικαιροποιημένες οδηγίες
αντιμετώπισης της διασποράς
του κορωνοϊού COVID 19, έχει
προγραμματιστεί να διανεμηθ-
ούν μέσα στην τρέχουσα εβδο-
μάδα, σε 185 σχολεία (87 Δημο-
τικά, 52 Γυμνάσια, 47 Λύκεια ).
Παράλληλα θα ενημερωθούν
οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμό-
νων σε 60 Δήμους της Περιφέρ-
ειας Αττικής. 

Στόχος της Περιφέρειας Αττι-
κής και του ΙΣΑ είναι να ενημερ-
ωθούν για τους κανόνες πρόλ-

ηψης του κορωνοϊού όσο το
δυνατό μεγαλύτερο μέρος των
εκπαιδευτικών, των γονέων και
των μαθητών.

Με αφορμή τη συγκεκριμένη
δράση ο Περιφερειάρχης Αττι-
κής και Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ.
Πατούλης τόνισε ότι η Περιφέρ-
εια Αττικής και ο Ιατρικός Σύλλο-
γος Αθηνών  είναι δίπλα στους
εκπαιδευτικούς τους γονείς και
τα παιδιά και θα συνεχίσει να
τους στηρίζει στις δύσκολες
καταστάσεις που αντιμε-
τωπίζουν στην καθημερινότητά 

τους, μέσα στην πανδημία.
«Το πρόγραμμα αποτελεί

συνέχεια των σημαντικών
πρωτοβουλιών που έχει λάβει
η Περιφέρεια Αττικής και ο ΙΣΑ
από την αρχή της πανδημίας,
για τη στήριξη της εκπαιδευτι-
κής κοινότητας. Το ασφαλές
σχολείο, θα παραμείνει στο
επίκεντρο των προσπαθειών
μας και αυτή την σχολική χρο-
νιά και με επαγρύπνηση και
ετοιμότητα θα συνεχίσουμε να
μεταλαμπαδεύουμε την
γνώση σε εκπαιδευτικούς,
γονείς, και μαθητές έτοιμοι
πάντα να παράσχουμε κάθε
βοήθεια για να παραμείνουν
ασφαλείς.»

Βουλή: Ψηφίστηκε επί της αρχής 
το ν/σ για τα ζώα συντροφιάς

Η
πρόεδρος του Κυν ολογικού Ομίλου Ελλάδος,
Ιωάν ν α Γαλαν ού χ αιρέτισε τις αλλαγές που
έγιν αν  στην  τελευταία μορφή του ν ομοσχ έ-

διου, εξέφρασε ωστόσο την  αν τίθεσή της στην
δυν ατότητα που δίδεται και στον  Σύλλογο Ερασι-
τεχ ν ών  Εκτροφέων  Σκύλων  Ελλάδος ν α χ ορηγούν
άδεια αν απαραγωγής ζώων  συν τροφιάς. «Με ποιο
σκεπτικό ορίζει το ν ομοσχ έδιο ν α αδειοδοτεί τους
ερασιτέχ ν ες εκτροφείς, εκτός από τον  Κυν ολογικό
Όμιλο Ελλάδος, έν α σωματείο που δεν  είν αι υπό τη
διεθν ή Κυν ολογική Ομοσπον δία και που δεν  διαθέτει
καν έν αν  ελεγκτικό μηχ αν ισμό για ν α βεβαιώσει αυτά
που απαιτούν ται;» αν αρωτήθηκε η κα Γαλαν ού.

Από την  πλευρά του ο πρόεδρος του Συλλόγου
Ερασιτεχ ν ών  Εκτροφέων  Σκύλων  Ελλάδος, Θεοδό-
σης Παπαν δρέου είπε ότι η στεν ή συν εργασία του
Συλλόγου τόσο με τον  πρώην  υφυπουργό Εσωτερ-
ικών  κ. Λιβάν ιο όσο και με τον  αν απληρωτή υπουργό
κ. Πέτσα είχ ε έν α θετικό αποτέλεσμα σε ότι αφορά
την  ερασιτεχ ν ική εκτροφή η οποία θεσμοθετείται
εν τός εν ός σχ εδόν  ξεκάθαρου πλαισίου τερματίζον -
τας έν α καθεστώς αβεβαιότητας. Για το θέμα των
αδειών  αν απαραγωγής είπε ότι η αδειοδότηση των
ερασιτεχ ν ών  εκτροφέων , θα τερματίσει την  παρά-
ν ομη αν απαραγωγή προβληματικών  στην  υγεία ζώων
τα οποία και καταλήγουν  στα χ έρια ακατάλληλων
ιδιοκτητών  και στη συν έχ εια είτε στο δρόμο είτε υπό
την  προστασία εθελον τών . Εξέφρασε επίσης την
έκπληξή του για την  εμπλοκή του ΚΟΕ στην  αδει-
οδότηση διότι στο «καταστατικό του δεν  έχ ει καμία
πρόβλεψη για τη διαδικασία εκτροφής, καμία οδηγία,
καν έν αν  καν ον ισμό πλην  της υιοθέτησης της ελλην ι-
κής ν ομοθεσίας».

Με τις ευλογίες
τ η ς
Ε κ κ λ η σ ί α ς

και την πιστή τήρηση
των μέτρων προ-
στασίας ενάντια στην
πανδημία, σήμανε το
πρώτο κουδούνι σε όλα
τα σχολεία του Δήμου
Φυλής.

Στο 4ο Δημοτικό Σχο-
λείο της Δημοτικής
Ενότητας των Άνω
Λιοσίων τον Αγιασμό
τέλεσε ο σεβασμιότατος Μητρο-
πολίτης κ.κ Αθηνάγόρας, ο
οποίος ευχήθηκε σε μαθητές,
εκπαιδευτικούς και γονείς, να
έχουν μια καλή κι ευλογημένη
χρονιά.

Ο Μητροπολίτης επεσήμανε
απευθυνόμενος στα παιδιά ότι η
φράση  που ακούγεται κατά την
τελετή του Αγιασμού “Δράξασθε
Παιδείας” αποτελεί και την πεμ-
πτουσία. “Αρπάξτε την ευκαιρία
για παιδεία και μόρφωση, γιατί
μέσα από τη γνώση θα μάθετε
να πολεμάτε και να αγωνίζεσθε. 

Η παιδεία είναι εκείνη που
ανοίγει δρόμους και μας δίνει
ευκαιρίες να ξεφύγουμε από τις
δυσκολίες και να δημιουργήσο-
υμε ένα καλύτερο μέλλον” τόνισε
χαρακτηριστικά.

Θερμές ευχές αντάλλαξαν με
εκπαιδευτικούς , μαθητές και
γονείς οι οι καθ' ύλην αρμόδιοι
εκπρόσωποι,  Πρόεδροι της
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθ-
μιας Σχολικών Επιτροπών  του
Δήμου Φυλής Γιάννης Κρεμύδας
και Νίκος Χατζητρακόσιας, που
βρέθηκαν αντιπροσωπευτικά
στα Σχολεία   και μετέφεραν τις

ολόψυχες ευχές του
Δημάρχου Χρήστου
Παππού για μια καλή
και δημιουργική χρονιά
με υγεία και διαρκή
πρόοδο.

Αξίζει να σημειωθεί
ότι τόσο ο Μητρο-
πολίτης κ.κ. Αθηναγόρ-
ας όσο και οι Διευθυ-
ντές  επαίνεσαν δημό-
σια τους Προέδρους
των Σχολικών Επιτρ-
οπών Γιάννη Κρεμύδα
και Νίκο Χατζητρακό-

σια,   για το άψογο έργο που
κάνουν στα Σχολεία.

Ο Νίκος Χατζητρακόσιας εξάλ-
λου, μετέφερε τις ευχές του
Δημάρχου σε Γυμνάσια και
Λύκεια στις Δημοτικές Ενότητες
Άνω Λιοσίων, Ζεφυρίου και
Φυλής και στη συνοικία της
Ζωφριάς.

Τις ευχές τους σε μαθητές
Δημοτικών, Γυμνασίων και του
Λυκείου Ζεφυρίου  έδωσαν
επίσης, οι Αντιδήμαρχοι Γιάννης
Μαυροειδάκος και Θανάσης
Σχίζας.

Ξεκίνησε από τα κλιμάκια της Περιφέρειας Αττικής και του ΙΣΑ το 
πρόγραμμα ενημέρωσης για τον Sars-CoV-2 στα σχολεία του Λεκανοπεδίου

ΦΥΛΗ - ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ: Θερμές ευχές και μέτρα 
προστασίας στους Αγιασμούς 



Από σήμερα Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα
08:00, θα ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής ηλεκ-
τρονικών αιτήσεων για το ειδικό εποχικό βοήθ-

ημα του ΟΑΕΔ έτους 2021, ενώ η υποβολή αιτήσεων στα
Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) θα ξεκινήσει τη
Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου. 

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει τη Δευτέρα 30
Νοεμβρίου και ώρα 14:00.

Σημειώνεται ότι φέτος ξεκινάει η διαδικασία νωρίτερα
από κάθε άλλη χρονιά.

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της
Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου gov.gr, με τους
κωδικούς TAXISnet στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

h t t p s : / / w w w. g o v. g r / i p i r e s i e s / e r g a s i a - k a i -
asphalise/anergia/eidiko-epokhiko-boethema-oaed

Συγκεκριμένα, η διαδρομή θα είναι: gov.gr → Εργασία
και ασφάλιση → Ανεργία → Ειδικό εποχικό βοήθημα
ΟΑΕΔ 

Δεν απαιτείται αυτοπρόσωπη προσέλευση στα Κέντρα
Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ. Το ύψος
του ειδικού εποχικού βοηθήματος κυμαίνεται από 508,20
€ έως 1.016,40 € και καταβάλλεται εφάπαξ στο τρίμηνο
Σεπτεμβρίου-Νοεμβρίου κάθε έτους.

Δικαιούχοι είναι εργαζόμενοι ασφαλισμένοι στον e-
ΕΦΚΑ που ασκούν ένα από τα παρακάτω επαγγέλματα:
Οικοδόμου, λατόμου, ασβεστοποιού, κεραμοποιού, πλι-
νθοποιού, αγγειοπλάστη, δασεργάτη, ρητινοσυλλέκτη,
καπνεργάτη, μουσικού - μέλους του οικείου επαγγελμα-
τικού σωματείου, υποδηματεργάτη, μισθωτού ναυπηγο-
επισκευαστικής ζώνης, χειριστή εκσκαπτικών, ανυψω-
τικών, οδοποιητικών, γεωτρητικών μηχανημάτων, ηθο-
ποιού, τεχνικού κινηματογράφου και τηλεόρασης, χειρι-
στή και βοηθού χειριστή κινηματογράφου, ελεγκτή κιν-
ηματογράφου και θεάτρου, ταμία κινηματογράφου και 

θεάτρου, μισθωτού τουριστικού και επισιτιστικού κλά-
δου, σμυριδεργάτη, το επάγγελμα του ταξιθέτου θεάτρου
- κινηματογράφου, του χορευτή - μέλους των οικείων
κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων, καθώς και
του τεχνικού απασχολούμενου σε ζωντανές οπτικοακου-
στικές εκδηλώσεις - μέλους των οικείων κλαδικών ή ομοι-
οεπαγγελματικών σωματείων.

Δικαιούχοι είναι επίσης και οι συνταξιούχοι που υπέβα-
λαν αίτηση συνταξιοδότησης μέχρι και την 10/9/2021,
που κατά το έτος 2020 ασκούσαν ένα από τα παραπάνω
επαγγέλματα και έχουν τις προϋποθέσεις για τη λήψη
του βοηθήματος έτους 2021, εφόσον το ποσό της
σύνταξης που λαμβάνουν (κύρια και επικουρική) είναι
μικρότερο από το ποσό των 495,75 €.

Επιπλέον, δικαιούχοι είναι και όσοι καθίστανται συντα-
ξιούχοι από 11/9/2021 και μετά, ανεξάρτητα από το ποσό
της σύνταξής τους, καθώς και όσοι κατετάγησαν προκει-
μένου να υπηρετήσουν τη στρατιωτική τους θητεία από
11/9/2021 και μετά, εφόσον βεβαίως πληρούν τις προϋ-
ποθέσεις.

Η παραλαβή της απόφασης γίνεται μέσω του ατομικού
λογαριασμού eServices του ΟΑΕΔ.
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Από σήμερα η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για το
ειδικό εποχικό βοήθημα του ΟΑΕΔ έτους 2021

Επαναλειτουργία των Κ.Α.Π.Η. του
Δήμου Ασπροπύργου 

Ο Πρόεδρος
του Οργαν ι-
σμού Άθλησης
και Φρον τίδας,
Νεολαίας και
Τρίτης Ηλικίας
του Δήμου
Α σ π ρ ο π ύ ρ -
γου, κ. Ιωάν -
ν ης Κατσαρός
ε ν η μ ε ρ ών ε ι
τους δημότες
και μέλη των
Κ.Α.Π.Η. του
Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η.,
για την  επαν α-
λειτουργία των
Κ έ ν τ ρ ω ν
Αν οικτής Προστασίας Ηλικιωμέν ων  από τη Δευτέρα,
13 Σεπτεμβρίου 2021. 

Το Νομικό Πρόσωπο και οι υπάλληλοι του, έχ ον τας
ως πρωταρχ ικό μέλημα την  ασφάλεια και προστασία
της υγείας των  μελών , σημειών ει ότι θα τηρηθούν  όλα
τα υγειον ομικά πρωτόκολλα, σύμφων α με τις οδηγίες
των  αρμόδιων  Υπουργείων . Συγκεκριμέν α, τα μέλη θα
μπορούν  ν α προσέρχ ον ται στους χ ώρους των

Κ.Α.Π.Η. μόν ο
κατόπιν  προγρ-
αμματ ι σ μέ ν ο υ
ραν τεβού με τους
αρμόδιους υπαλ-
λήλους. Για την
είσοδο στους
χ ώρους των
Κ.Α.Π.Η. είν αι
απαραίτητη η
επίδειξη πιστο-
ποιητικού εμβο-
λιασμού ή πιστο-
π ο ι η τ ι κ ο ύ
ν όσησης (εκδίδε-
ται 30 ημέρες
μετά τον  πρώτο
θετικό έλεγχ ο και

ισχ ύει έως 180 ημέρες μετά τη ν όσηση).
Σημειών ουμε επίσης πως δεν  επιτρέπεται η προ-

σέλευση για λόγους ψυχ αγωγίας ή για άσκηση κοιν ω-
ν ικής δραστηριότητας, παρά μον άχ α για αποκλειστική
παροχ ή υπηρεσιών . 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε ν α επικοι-
ν ων είτε στα τηλέφων α 2105577862, 2105579341 και
2105579470 (εσωτερικό:1).  

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ   
ΤΗΛ. 210 5547697
e-mail: sinelmama@gmail.com
Ελευσίνα     2/9/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Προς όλους τους συνταξιούχους Ελευσίνας, Μάνδρας &
Μαγούλας

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μας
σας καλεί σε ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
στις 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ 2021 ώρα 07.00 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ
στο ανοιχτό θεατράκι του πολιτιστικού κέντρου « ΛΕΩΝ.
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ» - Δραγούμη 37,  Ελευσίνα.-δίπλα στο
παλιό ΙΚΑ

Θέματα της Γεν ικής Συνέλευσης είναι :
1. Οικονομικός απολογισμός για τον τελευταίο χρόνο και έγκρ-
ισή του προϋπολογισμού για τον επόμενο χρόνο
2. Διοικητικός απολογισμός και πρόγραμμα δράσης του σωμα-
τείου μας
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Η κυβέρνηση , οι εταίροι της στην ευρωπαϊκή Ένωση , σε
συμπαιγν ία με τα άλλα αστικά κόμματα ετοιμάζονται να πάρ-
ουν νέα μέτρα σε βάρος όλων των ασφαλισμένων και των
συνταξιούχων , με σκοπό την πλήρη ιδιωτικοποίηση και την
κατάργηση του κοινωνικού χαρακτήρα της ασφάλισης, αρχή
κάνουν από τις επικουρικές συντάξεις. Τίποτα καλό δεν
προοιωνίζει η  ανάθεση σε ιδιώτες η έκδοση και των κύριων
συντάξεων.
.
Σκοπό τους έχουν να «ληστέψουν» τα ταμεία και να τα παρ-
αχωρήσουν στους κεφαλαιοκράτες.

Θεωρούμε παραπάνω από απαραίτητη την συμμετοχή όλων
μας στη γεν ική συνέλευση.
Λόγω των μέτρων που ισχύουν για τον κορωνοϊό , πραγμα-
τοποιούμε την γεν ική μας συνέλευση σε ανοιχτό χώρο και με
όλα τα μέτρα προστασίας που απαιτούνται.(μάσκες , απο-
στάσεις , απολυμαντικό) που θα διαθέσει το σωματείο μας.

ΕΝΤΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ν. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ                       Δ. ΓΚΑΤΖΗΣ



8-θριάσιο Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου 2021

Α. Λινού για άνοιγμα σχολείων: Εξαρση των κρουσμάτων «πριν κρυώσει ο καιρός» 

«Μακάρι  να μην έχουμε
προβλήματα σε σχολεία, να μην
αρρωστήσουν παιδιά. Αυτό είναι
το πιο σημαντικό», είναι το μήνυμα
που έστειλε η Καθηγήτρια
Επιδημιολογίας Αθηνά Λινού.

Μιλώντας στην πρωινή εκπομπή
του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» για
τα 59.000 πλήρως εμβολιασμένα
παιδιά ηλικίας 12-17 ετών, είπε
πως «αυτό είναι μικρότερο από το
10% των παιδιών. Και βεβαίως
είναι βοήθεια ακόμα και αυτά τα
νούμερα αλλά δεν λύνουν το
πρόβλημα».
Ερωτηθείσα για το τι την ανησυχεί
όσο αφορά στο άνοιγμα των
σχολείων, τόνισε πως από τη μία,
τη θορυβεί το γεγονός πως τα
παιδιά είναι αυθόρμητα και «θα
έρθουν κοντά, θα αγκαλιαστούν.
Επομένως, πρέπει να περάσει το
μήνυμα της αυτοπροστασίας και

από τους γονείς και από τους
εκπαιδευτικούς» και από την άλλη,
είναι το στρες που δημιουργείται
στα παιδιά, «ιδιαίτερα στα μικρά,
μεταφέρονται  οι  ανησυχίες των
γονέων».

-Κίνδυνος τις επόμενες δύο με
τρεις εβδομάδες 

«Σκεφτείτε πως σε ένα τμήμα που
θα αρρωστήσει  ένα παιδάκι , ο
δάσκαλος θα πρέπει να ψάχνει
ποιο παιδί καθόταν πλάι, δίπλα,
πίσω», εξέφρασε η κ. Λινού,
σημειώνοντας πως τις επόμενες
δύο με τρεις εβδομάδες υπάρχει ο
κίνδυνος για έξαρση.Μάλιστα, την
ανησυχία της ότι «πριν κρυώσει ο
καιρός», θα υπάρχει  έξαρση
κρουσμάτων κορωνοϊού, μετά την
επιστροφή των μαθητών στα
σχολεία, εξέφρασε η Καθηγήτρια
Επιδημιολογίας στην πρωινή

εκπομπή του ΑΝΤ1 ενώ
αναφερόμενη στη νέα
πραγματικότητα που

δημιουργείται  για τους
ανεμβολίαστους, εξαιτίας των
έκτακτων μέτρων που τέθηκαν από
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Μ
ε τη Θεατρική Παράσταση
«ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΤΑΥΡΟΙΣ»  του
Ευριπίδη, την Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου

2021 στις  20:30  στο Ανοιχτό Θέατρο Αγρ-
οκηπίου  συνεχίζεται η ροή των ΘΡΙΑΣΙΩΝ.

«Τι σημαίνει να είσαι εξόριστος και ξένος;
Πώς ξεφεύγει ο άνθρωπος από το παρελθόν
και τη μοίρα του; Μέσα στα συντρίμμια του
Πελοποννησιακού Πολέμου, σε μια περίοδο
κρίσης – που θυμίζει, με έναν τρόπο, τη
σημερινή – ο Ευρυπίδης γράφει την Ιφιγένεια
η εν  Ταύροις , εξυμνώντας το μεγαλείο της
αδερφικής αγάπης και τις μεγάλες αξίες που
βλέπει να χάνονται. Σκηνοθεσία:Γιώργος
Νανούρης. Μετάφραση Γιώργος Ιωάννου,
Πρωταγωνιστούν: Λένα Παπαληγούρα - Ιφιγέ-
νεια, Μιχάλης Σαράντης -  Ορέστης, Νίκος
Ψαρράς – Θόας,  Πυγμαλίων Δαδακαρίδης –
Αγελαδάρης -  Αγγελιοφόρος, Προμηθέας Αλει-
φερόπουλος - Πυλάδης, Κίττυ Παϊταζόγλου –
Κορυφαία Χορού και η Χάρις Αλεξίου στον
ρόλο της Αθηνάς. Συμμετέχει εξαμελής
χορός».

Ακολουθεί την Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου
2021 στις  20:30 στο Ανοιχτό Θέατρο Αγροκ-
ηπίου, η Κινηματογραφική Προβολή «REMI
SANS FAMILLE » του Αντουάν Μπλοσιέ.

«Στα τέλη του 19ου αιώνα, ο ορφανός  Ρεμί
βρίσκεται υπό την επιμέλεια του πλανόδιου
μουσικού Βιταλίς, με τον οποίο διασχίζουν
την επαρχιακή Γαλλία. Όταν έρθει η ώρα να
μάθει το μυστικό της καταγωγής  του, ο μικρός
Ρεμί θα βρεθεί  προ εκπλήξεως…

Βασισμένο στο «ΧΩΡΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ» ,
ένα από τα διασημότερα εφηβικά αναγ-
νώσματα του ευρωπαϊκού ρεαλισμού του
Έκτορα Μαλό, η ταιν ία αποτελεί ένα διδακτικό
θέαμα για όλη την οικογένεια. Παίζουν: Βιρζιν ί
Λεντουαγιέν ,  Ζακ Περέν, Μαλόμ  Πακουέν,
Νταν ιέλ  Οτέιγ».

Τέλος, την Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου στις
20:30 στην Πλατεία Δημαρχείου θα λάβει
χώρα η Συναυλία με την Ζωή Τηγανούρια
«200 ΧΡΟΝΙΑ».

«Η μουσικοσυνθέτης Ζωή Τηγανούρια, με
προπομπό την  επετειακή της σύνθεση
«Επανάσταση 1821 – Ζήτω η Ελευθερία»,
παρουσιάζει μια μουσική παράσταση που
υμνεί την επέτειο των 200 χρόνων, μέσα
από ορχηστρικές μελωδίες, αφηγηματικά
κείμενα και τραγούδια, που μιλούν στις καρδι-
ές και τις συνειδήσεις. 

Ένα μουσικό πέρασμα από τους ήχους των
Βαλκανίων του χθες και του σήμερα, τη
διαχρον ική Ελλην ική Παράδοση και τη
σύγχρονη μουσική της συνέχεια, μέχρι τα
σπουδαία διεθνή μουσικά έργα, σε έναν
έξυπνο και συνάμα επιμορφωτικό χρον ικό
παραλληλισμό. Ακορντεόν - Καλλιτεχν ική
Επιμέλεια: Ζωή Τηγανούρια, Ερμηνεύει ο Λάμ-
προς Βασιλείου, Κλαρίνο : Τρύφωνας Παπα-
ϊωάννου, Κρουστά: Στέλιος Γενεράλης,
Μπάσο: Γιάννης Γρηγορίου, Λαούτο, Ούτι,
Ταμπουρά :Γιώργος Παππάς, Αφηγητής: Γιάν-
νης Κωσταράς, Σκηνοθεσία: Μάνος
Αντωνίου».

Σημειώνεται ότι:
• Η Είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις

είναι δωρεάν και μόνο για καθήμενους.
• Η χρήση προστατευτικής μάσκας

είναι υποχρεωτική καθ' όλη τη διάρκεια των
εκδηλώσεων, από την είσοδο στο χώρο,
πριν  την έναρξη της εκδήλωσης έως και την
αποχώρηση από αυτόν.

• Η είσοδος στο Ανοιχτό Θέατρο
Αγροκηπίου θα γίνεται μόνο από την πλευρά
της οδού Αγίας Μαρίνας.  

• Η παρακολούθηση των παραστά-
σεων στο Ανοιχτό Θέατρο Αγροκηπίου, θα
γίνεται με κάρτες εισόδου που θα διατίθενται

στην είσοδο.
• Με την έναρξη της παράστασης,

απαγορεύονται οι μετακινήσεις εντός του
θεάτρου, η κατανάλωση φαγητού, η ένταση
ήχου στα κινητά τηλέφωνα.

• Θερμή παράκληση προς γονείς –
κηδεμόνες παιδιών, να αποφύγουν  τη συνο-
δεία των μικρών παιδιών σε εκδηλώσεις, που
δεν θα έχουν ενδιαφέρον για αυτά,  έτσι ώστε
να αποφύγουμε φαινόμενα ενόχλησης
θεατών αλλά και των φιλοξενούμενων καλλι-
τεχνών στη διάρκεια των παραστάσεων. 

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την
κατανόηση.

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΣΤΑ ΘΡΙΑΣΙΑ ΤΟ ΤΡΙΗΜΕΡΟ 14-16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
- Η Είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις είναι δωρεάν και μόνο για καθήμενους.

Μία συνδιοργάνωση της Ελευσίνα 2023 Πολιτι-
στική Πρωτεύουσα της Ευρώπης και του Φεστιβάλ
Αισχύλεια 2021

Η Προπώληση  ξεκίνησε!

Φωτογραφία © Sophie Carles

Στο «ΟΜΜΑ» ο βραβευμένος Josef Nadj επιβι-
βάζει τους χορευτές του σε ένα ταξίδι στις ρίζες
του χορού,  εκεί όπου η ισορροπία του σύμπαν-
τος αποκαλύπτεται.

Δείτε το video teaser της παράστασης εδώ:
https://vimeo.com/477150409 

Προμηθευτείτε έγκαιρα το εισιτήριό σας!

Ξ
εκίν ησε η προπώληση για την  παράσταση -
αποκάλυψη «ΟΜΜΑ», του διεθν ούς φήμης
χ ορογράφου Josef  Nadj, μια παραγωγή της

Ελευσίν α 2023 Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης
σε συν διοργάν ωση με το Φεστιβάλ Αισχ ύλεια 2021.
Έν α μαγικό ταξίδι οκτώ χ ορευτών  στις παν άρχ αιες
ρίζες του Χορού και στον  βαθύτερο εαυτό, που παρ-
ουσιάζεται για πρώτη φορά στην  Ελλάδα στις 15 & 16
Σεπτεμβρίου, στο Αν οιχ τό Θέατρο Παλαιού Ελαιουρ-
γείου, στην  Ελευσίν α. 

Αν απν οές, φων ές, σιωπή και μεθυστικοί τζαζ ρυθ-
μοί συν θέτουν  την  απόκοσμη ατμόσφαιρα του
«ΟΜΜΑ», σε έν α ταξίδι αυτογν ωσίας τόσο αρχ έγον ο
όσο και η ίδια η φύση του χ ορού. Στο «ΟΜΜΑ» ο βρα-
βευμέν ος Josef  Nadj συγκεν τρών ει μια ομάδα χ ορευ-
τών  με καταγωγή από το Μάλι, τη Σεν εγάλη, την  Ακτή
Ελεφαν τοστού, τη Μπουρκίν α Φάσο, το Κον γκό -
Μπραζαβίλ και τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κον γκό,
δημιουργών τας έν α έργο με επιρροές από ποικίλα καλ-
λιτεχ ν ικά ρεύματα, πολιτισμούς και αν θρώπιν ες ιστο-
ρίες. 

Ο Nadj στο «ΟΜΜΑ» επιστρέφει στις ρίζες του
χ ορού, εκεί όπου η ισορροπία του σύμπαν τος απο-
καλύπτεται. Επιδιώκει ν α αποδείξει, με την  κίν ηση ως
ουσία και το σύμπαν  ως ορίζον τα, την  υπόθεσή του,

ότι ο χ ορός γεν ν ήθηκε παράλληλα με την  αν θρωπότ-
ητα. Άρα, η επιστροφή στην  πηγή του χ ορού και της
κίν ησης ισοδυν αμεί με την  επιστροφή στην  προέλευ-
ση του σύμπαν τος.

Ο τίτλος της παράστασης προέρχ εται από την
αρχ αία ελλην ική λέξη «ὄμμα», υποψιάζον τας το κοιν ό
για την  ικαν ότητα της θέασης πέρα από την  αίσθηση
της όρασης, τοποθετών τας το σε μια συν θήκη
βαθύτερης εν δοσκόπηση του εαυτού. Το αρχ αίο
ελλην ικό ν όημα της λέξης OMMA αποκτά ν έα διάστα-
ση: «μάτι» αλλά και «ό, τι βλέπει ή κοιτάζει». Εκεί,
άλλωστε, βρίσκεται η πρόκληση: αν  οι αισθήσεις τεθ-
ούν  σε εγρήγορση, τότε το κοιν ό θα καταν οήσει σε
βάθος αυτόν  τον  αφιερωμέν ο χ ορό στη γέν εση της
αν θρωπότητας, θα μπορέσει ν α δει σε βάθος τι κρύβε-
ται μέσα του, το κοιν ό πεπρωμέν ο. 

Για τον  Josef  Nadj, το «ΟΜΜΑ» οφείλει ν α αφορά
πρωτίστως τα σώματα και την  κίν ηση· πάν ω στην
απογυμν ωμέν η σκην ή, δεν  χ ρειάζεται τίποτε περισ-
σότερο από τα σώματα, το φως και τον  ήχ ο. Σε έν αν
κεν ό χ ώρο που είν αι άπειρος αλλά και πεπερασμέ-
ν ος, οκτώ χ ορευτές εμφαν ίζον ται  με σακάκια και
μαύρα παν τελόν ια, ως μια αν αφορά στη διαχρον ική
σιλουέτα του Josef  Nadj. Δαν είζον τας τη φορεσιά
του, ο χ ορογράφος δεσμεύει κάθε χ ορευτή του ν α μην
περπατήσει στα χ ν άρια του, αλλά ν α αποκαλύψει τη
δική του μον αδικότητα. Ο καθέν ας φέρει το δικό του
σύμπαν , τη δική του γλώσσα, τον  δικό του χ ορό, εν ώ
όλοι μαζί, ως εν ιαίο σώμα και πολλαπλός οργαν ισμός,
δημιουργούν  έν α αυτοτελές είδος αν θρωπότητας,
κοσμογον ίας ακόμη, που αφηγείται την  αρχ ή της πλά-
σης. Έν ας συν αρπαστικός κύκλος αν ατροφοδότησης
μεταξύ ομάδας και ατόμου γεν ν ιέται, οδηγών τας
αν απόφευκτα στον  άν θρωπο ως καθολικό ον .

Λίγα λόγια για τον Josef Nadj 
Ο Josef  Nadj γεν ν ήθηκε στην  Κάν τζια, επαρχ ία

της πρώην  Γιουγκοσλαβίας και  σημεριν ής Σερβίας.
Αφού ολοκλήρωσε τις σπουδές του στη Σχ ολή Καλών
Τεχ ν ών  της Βουδαπέστης, εγκαταστάθηκε στο
Παρίσι, για ν α σπουδάσει τη μιμική τέχ ν η. Συγχ ρό-
ν ως, ξεκίν ησε ν α ασχ ολείται ως περφόρμερ με το tai
chi, το butoh και τον  σύγχ ρον ο χ ορό, κον τά στους
Sidonie Rochon, Mark Tompkins, Catherine Div errès
και François Verret.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΑΠΌ

Μυστήριο 71OMMA του Josef Nadj 
ΠΠααννεελλλλήήννιιαα  ΠΠρρεεμμιιέέρραα  

15 & 16 Σεπτεμβρίου 2021 Ανοιχτό Θέατρο Παλαιού 
Ελαιουργείου Ελευσίνας- Ώρα έναρξης: 20:30

Συν εχ ίζεται στη σελ. 12
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Ξεκίνησε η προετοιμασία του Ακράτ-
ητου ενόψει του κυπέλλου με τον Σκορ-
πιό Φυλής.

Συμμετείχαν όλοι οι ποδοσφαιριστές
μας και δυο υπό δοκιμή.

Το τεχνικό επιτελείο έμεινε ευχαρι-
στημένο από την διάθεση των παιχτών
και την γρήγορη προσαρμογή στους
ρυθμούς προπονήσεων.

Μέχρι αύριο θα ανακοινωθούν οι υπό-
λοιπες ανανεώσεις και οι νέες προσθή-
κες στο ρόστερ.

Μπαίνουν σε ρυθμούς κυπέλλου στον Ακράτητο

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ 

Ασπρόπυργος
ΤΗΛ: 210 5571472, 210 5570337, 210 5580816

48



Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου 2021 θριάσιο-11 

ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ:
Συλλυπητήριο μήνυμα...

Η διοίκηση του Βύζαντα, αποχαιρετά με θλίψη
την «ηχηρή φωνή» του Ελληνικού Ποδοσφαίρου,
την «φωνή» του ιστορικού Εθνικού Πειραιά, τον
πασίγνωστο «Εθνικάρα» κατά κόσμον Γιάννη
Μαντζουράνη, ο οποίος απεβίωσε χθες χάνοντας
την μάχη με τον κορονοϊό.
Ήταν ίσως ο πιο αγνός φίλαθλος ελληνικής ομά-

δας, αλλά και ένθερμος υποστηρικτής και της
Εθνικής Ομάδας της χώρας μας, με την «ηχηρή
φωνή» του να ακούγεται ακόμη και στον τελικό
του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου
2004 που διεξήχθη στο  Στάδιο Ντα Λουζ της
Λισσαβόνας.

Μια από τις εμβληματικές μορφές των
ελληνικών γηπέδων πέρασε στην αιωνιότητα.

Η  πιο αγνή και η πιο δυνατή φωνή των γηπέ-
δων σίγησε…

Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά
του, αλλά και στην ποδοσφαιρική οικογένεια του
Εθνικού Πειραιά.

Εκ του Δ.Σ.
Η Πρόεδρος                                                               
Ιωάννα Ρήγα     

Ο Γ. Γραμματέας
Αντώνης Υψηλάντης

ΑΟ ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ: 
Συλλυπητήρια…

Το ΔΣ του ΑΟ ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ εκφρά-
ζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην  οικογέ-
ν εια και τους οικείους μιας από τις πιο
εμβληματικές μορφές των  ελλην ικών  γηπέδων ,
του αγν ού φιλάθλου Γιάν ν η Μαν τζουράν η,
του γν ωστού «Εθν ικάρα».
Ο Γιάν ν ης με «θητεία» πάν ω από εβδομήν τα
χ ρόν ια στα γήπεδα απέκτησε το παραπάν ω
προσων ύμιο από την  περίφημη μακρόσυρτη
και βρον τερή ιαχ ή του «Εθν ικάααααααααρα»,
στους αγών ες τόσο του αγαπημέν ου του
Εθν ικού Πειραιά, όσο και της Εθν ικής μας
Ομάδας την  οποία επίσης λάτρευε και υπο-
στήριζε θερμά.
Ας είν αι ελαφρύ το χ ώμα που θα τον  σκεπά-
σει.

ΕΠΣΔΑ:  Ξεκινάει η 1η
φάση κυπέλλου
το Σαββατοκύριακο

Το Σάββατο ξεκιν άει η 1η φάση κυπέλ-
λου στην  Δυτική Αττική. Αν αλυτικά οι
αγών ες:

ΠΑΟ Φυλής- ΑΕ Ζεφυρίου
Σκορπιός Φυλής- Ακράτητος
Ευκλείδης- Ερμής Άν ω Λιοσίων
Ασπρόπυργος- Ζωφριά
Ηρακλής Ελευσίν ας- Μαν δραϊκός
Λέων - ΠΑΟΚ Μάν δρας
Μικρασιατική- Παν λιοσιακός
Αίας Παραλίας- Δύν αμη Ασπροπύργου
Αστέρας Άν ω Λιοσίων - Εθν ικός Παν ο-
ράματος

Ίκαρος Νεοκτίστων - Λαμπερή Ελευ-
σίν ας
Αστέρας Μαγούλας- Παν ελευσιν ιακός
Κριός Ασπροπύργου- Νέα Πέραμος
Μεγαρικός- Ατρόμητος Ελευσίν ας
Απόλλων  Πον τίων - Θρασύβουλος
Βύζας Μεγάρων - Πυρρίχ ιος Ασπροπύρ-
γου

ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ:  Βλέπουν
Πυρρίχιο για το κύπελλο εν μέσω

προβλημάτων

Ο Βύζας Μεγάρων  αφήν ει πίσω του την  ήττα στο φιλικό
προετοιμασίας στη Νέα Πέραμο και  προετοιμάζεται για
το παιχ ν ίδι Κυπέλλου για την  1η φάση με τον  Πυρρίχ ιο
Ασπροπύργου, στα Μέγαρα.
Ο προπον ητής Λευτέρης Βασιλειάδης δεν  θα έχ ει στη
διάθεσή του δεδομέν α τόσο τον   Ρεν έ Σταύρε, Κων -
σταν τιν ίδη, Παπαδάκη, Ποραν ίδη, Λύγδα οι οποίοι
είν αι τραυματίες.

ΑΝ.ΤΣ.

ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ
ΑΟ: Τennis για
όλη την 
οικογένεια

Τμήματα παιδικά, εφηβικά,
ενηλίκων. Έναρξη προπο-
νήσεων 4 Οκτωβρίου. Προ-
πονητής ο κ. Μανώλης
Αϊβαλιώτης, καθηγητής
ΤΕΦΑΑ.
Εγγραφή ηλεκτρονική:
https://forms.gle/
zdCGWR1kUYs5pRq79

Κρέμασε τα γάντια του ο Ακης Χριστοφής

Ο
έμπειρος τερματοφύλακας
Ακης Χριστοφής αποφάσι-
σε ν α κρεμάσει τα γάν τια

του. Ο ίδιος τόν ισε:
<<Μετά από πολύ σκέψη, παίρ-
ν ω την  απόφαση ν α σταματή-
σω την  εν εργό δράση σαν
ποδοσφαιριστής << ν α κρεμάσω
τα γάν τια μου και εγώ με την
σειρά μου>>.Μετά από 18 χ ρό-
ν ια παρουσίας σε ομαδικό πν εύμα υπηρετών τας ομάδες της
δυτικής Αττικής όπως ο Ακράτητος, ο Ίκαρος Ασπροπύργου,ο
Ατρόμητος Ελευσίν ας και την  μεγάλη μου αγάπη την  Λαμπερή
Ελευσίν ας ήρθε αυτή η δύσκολη απόφαση!θέλω ν α πω έν α
μεγάλο ευχ αριστώ σε όλους όσους με αν έχθηκαν  και έν α μεγά-
λο συγν ώμη σε όλους όσους παρεξήγησα – παρεξηγήθηκα!κρα-
τάω όλες τις στιγμές που με ταξίδεψαν !
θέλω ν α ευχ αριστήσω όλους τους προπον ητές παράγον τες και
συμπαίχ τες,διαιτητές, γιατρού ,παρατηρητές, την  ΕΠΣΔΑ...και
έν α ιδιαίτερο ευχ αριστώ στην  οικογέν εια Λάσκου στην  κυρία
Αθαν ασία Λάσκου που την  έχ ω σαν  δεύτερη μάν α και στον
υπέροχ ο άν θρωπο μαχ ητή και παράδειγμα τησ ζωής Μελέτη
Λάσκο!τον  δάσκαλο πολλών  αν θρώπων !
Υγ.1 : συν εχ ίζω ν α υπηρετώ το ποδόσφαιρο από άλλο
πόστο.το πόστο του προπον ητή ξεκιν ά αλλά ταξίδι με ν έους
στόχ ους….κάτοχ ος πια Ουέφα c και πάμε για το επόμεν ο!
Υγ2 : εύχ ομαι υγεία σε όλων  τον  κόσμο ν α ολοκληρωθούν  τα
πρωταθλήματα!  ΕΥΧΑΡΙΣΤΏ!

Ρεπορτάζ: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ
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Η αν ατρεπτική προσέγγισή του τον
καθιέρωσε τη δεκαετία του '80 ως πρω-
τοπόρο του σύγχ ρον ου χ ορού. Από το
“Canard Pékinois” (1987), το θεμε-
λιώδες έργο του, ο Josef  Nadj καταπιά-
ν εται με έν α είδος απαιτητικής και παθ-
ιασμέν ης χ ορογραφίας. Είτε εξερευν ά
κείμεν α σπουδαίων  συγγραφέων
(Beckett, Kaf ka, Michaux) είτε συν ε-
ργάζεται επί σκην ής με εικαστικούς
καλλιτέχ ν ες (Miquel Barceló) και μουσι-
κούς (Akosh Szelev ény i, Joëlle
Léandre), ο Josef  Nadj αν αζητά συν θ-
ήκες  απόλυτης ελευθερίας. Μεταξύ
πραγματικότητας και ον ειρισμού, παρά-
δοσης και ν εωτερικότητας, θέτει πάν τα
το θεμελιώδες ερώτημά του: τη σχ έση
του αν θρώπου με τον  εαυτό του. Χορ-
ογράφος και χ ορευτής, αλλά και εικα-
στικός καλλιτέχ ν ης και φωτογράφος,
βλέπει την  αν θρωπότητα με έν α ποιη-
τικό και παθιασμέν ο βλέμμα, αν αζ-
ητών τας πάν τα ν έες φόρμες. Ο Josef
Nadj έχ ει δημιουργήσει περισσότερα
από 40 έργα χ ορού, εν ώ εκθέσεις του
έχ ουν  διοργαν ωθεί σε σχ εδόν  50
χ ώρες. Έχ ει φιλοξεν ηθεί καλλιτεχ ν ικά
σε σημαν τικές διεθν είς εκδηλώσεις
(Φεστιβάλ Αβιν ιόν , Διεθν ές Φεστιβάλ
Τσέχ οφ, κ.ά.). Με τα χ ρόν ια, οι δημιο-
υργίες του έχ ουν  γίν ει αδιαμφισβήτητα
παρακαταθήκες στο ρεπερτόριο του 

σύγχ ρον ου χ ορού. Το 2002, ο Josef
Nadj αν ακηρύχ θηκε Ιππότης του Τάγ-
ματος των  Τεχ ν ών  και των  Γραμμάτων
της Γαλλίας για τη συμβολή του έργου
του στην  προώθηση των  τεχ ν ών  στη
Γαλλία και παγκοσμίως. Το 2011 προ-
ήχ θη στον  βαθμό του Αξιωματικού. Διε-
τέλεσε επικεφαλής του Εθν ικού Κέν τρ-
ου Χορογραφίας της Ορλεάν ης από το
1995 έως το 2016. Το 2017 ίδρυσε στο
Παρίσι τη δική του εταιρεία, την  Atelier
3+1.

Συντελεστές

Χορογραφία και Κοστούμια: Josef
Nadj

Χορευτές: Djino Alolo Sabin,
Timothé Ballo, Abdel Kader Diop,
Aipeur Foundou, Bi Jean Ronsard
Irié, Jean-Paul Mehansio, Marius
Sawadogo, Boukson Séré

Καλλιτεχνική συνεργασία: Ivan
Fatjo

Σχεδιασμός Φωτισμού: Rémi
NicolasSoundtrack: Tatsu Aoki &
Malachi Favors Maghostut, Peter
Brötzmann & Han Bennink, Eureka
Brass Band, Jigsaw, Lucas Niggli,
Peter Vogel 

Τεχνικός Διευθυντής: Sylvain
Blocquaux

Μηχανικός Ήχου: Ivan Fatjo

Παραγωγή & Touring: Bureau
PLATÔ - Séverine Péan, Emilia
Petrakis

Υπεύθυνος Παραγωγής: Atelier 3+1

Φωτογραφίες: https://www.drop-
box.com/sh/sxw4ua61avpg3us/AAAi
TwKR62rjzcQMfPnplgOaa?dl=0

Πληροφορίες Παράστασης

Τοποθεσία: Ανοιχτό Θέατρο
Παλαιού Ελαιουργείου

Ημερομηνία: 15 & 16 Σεπτεμβρίου
2021 

Ώρα έναρξης: 20:30
Γενική Είσοδος: 10€ | Μειωμένο:

5€
Διάρκεια: 55 λεπτά 

Η παράσταση είναι κατάλληλη
άνω των 14 ετών.

Προπώληση εισιτηρίων

Γραφεία Κ.Ε.Δ.Ε. (Παγκάλου &
Κίμωνος 11, Ελευσίνα): Δευτέρα -
Παρασκευή 09:00-18:00 & Σάββατο
09:00-13:00

Παλαιό Ελαιουργείο, παραλία
Ελευσίνας: 19:00-21:00 και αποκλει

στικά για τις παραστάσεις της
ημέρας 

Πλατεία Ηρώων (Ελευσίνα): Κυρ-
ιακή - Παρασκευή 19:00 – 23:00

Ηλεκτρονικά, μέσω viva.gr 

Αισχύλια covid free | Για τη διασφ-
άλιση της δημόσιας υγείας, η είσο-
δος των θεατών στις φετινές
εκδηλώσεις του Φεστιβάλ Αισχύλεια
θα πραγματοποιείται αποκλειστικά
με:

Πιστοποιητικό εμβολιασμού σε
ισχύ (ενεργοποιείται 14 ημέρες μετά
τη β’ δόση εμβολίου ή 14 ημέρες
μετά το μονοδοσικό εμβόλιο)

Πιστοποιητικό νόσησης σε ισχύ
(εκδίδεται 30 ημέρες μετά το θετικό
test και ισχύει για 180 ημέρες)

Αρνητικό PCR test (72 ωρών) ή
rapid test (48 ωρών) πριν την εκδή-
λωση. 

Μόνο οι θεατές κάτω των 18 ετών
μπορούν να εισέρχονται με self-test
(24 ωρών), με υπογεγραμμένη από
γονέα και πρωτοκολλημένη δήλωση
μέσω του self- testing.gov.gr. Δεν
θα γίνονται δεκτές χειρόγραφες
βεβαιώσεις.

Δεν θα επιτρέπεται η είσοδος σε
θεατές που δεν πληρούν μία από τις
παραπάνω προϋποθέσεις.
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Σέρρες: Ανήλικη αυτοπυροβολήθηκε με
το κυνηγετικό όπλο του πατέρα της
Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο εκτός κινδύνου

Στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης νοσηλεύεται, εκτός κιν-
δύνου, μία 13χρονη, η οποία αυτοπυροβολήθηκε με το κυνηγετικό όπλο
του πατέρα της, μέσα στο σπίτι της στις Σέρρες.

Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της Κυριακής, όταν -σύμφωνα με αστυνο-
μικές πηγές- η ανήλικη περιεργαζόταν το όπλο. Μέσα στο σπίτι βρισκόταν
κι ο 35χρονος πατέρας της, ο οποίος συνελήφθη. Η 13χρονη μεταφέρθηκε
με τραύμα στο μέτωπο, αρχικά στο νοσοκομείο των Σερρών και στη
συνέχεια στο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης.

Όπως προέκυψε από την έρευνα που διενήργησαν αστυνομικοί της Υπο-
διεύθυνσης Ασφάλειας Σερρών, ο 35χρονος κατείχε παράνομα το όπλο.
Εκτός από την παράνομη οπλοκατοχή, η δικογραφία που σχηματίστηκε σε
βάρος του περιλαμβάνει το αδίκημα της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνου.

Νίκαια: Σύλληψη 58χρονου για επίθεση με
καυστικό υγρό στην πεθερά του

Στη σύλληψη ενός 58χρονου προχώρησαν αστυνομικοί του ΑΤ Νίκαιας τη
Δευτέρα, καθώς φέρεται να έριξε υγρό, πιθανότατα καυστικό, στο πρόσωπο
της 64χρονης πεθεράς του, έξω από το Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαι-
ας.
Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, ο 58χρονος, που φέρε-
ται να αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα, λογομάχησε με την
64χρονη και στη συνέχεια της έριξε το υγρό.
Η άτυχη γυναίκα διακομίστηκε στο Νοσοκομείο «Αττικόν», όπου και
νοσηλεύεται.
Ο δράστης συνελήφθη και κρατείται στο Αστυνομικό Τμήμα Νίκαιας.

Τα πρώτα sms για την
γ' δόση εμβολιασμού  
Ανοίγει σήμερα  η πλατφόρμα
ραντεβού

Αν οίγει σήμερα 14 Σεπτεμβρίου η πλα-
τφόρμα  για την  τρίτη δόση εμβολια-
σμού, ώστε οι εν διαφερόμεν οι πολίτες
ν α προγραμματίσουν  το ραν τεβού
τους,
Από σήμερα,  οι 285.000 πολίτες, τους
οποίους αφορά, η αν αμν ηστική δόση
θα ξεκιν ήσουν  ν α λαμβάν ουν  και  σχ ε-
τικό SMS υπεν θύμισης στο κιν ητό
τους.Οι ομάδες πολιτών  που θα πρέπει
ν α εμβολιαστού για τρίτη φορά  περι-

λαμβάν ει όσους έχ ουν  υποβληθεί σε
μεταμόσχ ευση συμπαγών  οργάν ων  ή
αιμοποιητικών  κυττάρων , όσους υποφ-
έρουν  από ν εφρική αν επάρκεια και
βρίσκον ται σε θεραπεία, όσους ν οσούν
από καρκίν ο και είν αι υπό αγωγή και
θεραπεία.
Τρίτη δόση θα πρέπει επίσης ν α
κάν ουν  όλοι οι αν οσοκατασταλμέν οι οι
οποίοι πάσχ ουν  από αυτοάν οσα
ν οσήματα ή άλλα ν οσήματα που προ-
καλούν  αν οσοκαταστολή, αλλά και όσοι
ζουν  με την  HIV λοίμωξη και τα cd4
τους αν ιχ ν εύον ται κάτω από τα 200.
Τέλος, ραν τεβου πρέπει ν α κλείσουν
και όσοι λαμβάν ουν  κορτιζόν η πάν ω
από 20 mg ημερησίως για διάστημα
μεγαλύτερο των  30 ημερών
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 56ΤΜ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ,
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΟΛΛΑ,
ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ,
ΠΡΟΣΟΨΕΩΣ, ΣΤΗΝ
ΟΔΟ ΚΟΝΤΟΥΛΗ
ΠΛΗΣΙΩΝ ΠΡΩΗΝ ΙΚΑ
ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6938036179

Διατίθεται οικόπεδο εν-
τος σχεδίου 1573τ.μ.,προς
ενοικιαση ή πώληση στα
Νεόκτιστα Ασπροπύρ-
γου,τριφατσο με εύκολη
πρόσβαση προς όλες τις
εθνικές  οδούς.Πληροφορ-
ιες στο τηλέφω-
νο:6944589444

Ενοικιάζεται επαγγελμα-
τικός χώρος (ισόγειο) στη
διασταύρωση Ασπροπύρ-
γου (πλησίον ΙΚΑ και στά-
σης λεοφωρείου), 126 τε-
ραγωνικά μέτρα, κατάλ-
ληλο για
φαρμακείο.Τηλέφωνο επι-
κοινωνίας 6945106860

Ενοικιάζεται οικία (1ος
οροφος) στη διασταύρω-
ση Ασπροπύργου κοντά
στο ΙΚΑ 86 τετραγωνικά
μέτρα, σε οικογένεια που
να έχει σταθερή εργασία
Διατίθεται και για επαγγε-
λματικός χώρος

Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945106860 (29.10.19)

Ενοικιάζεται επαγγε-
λματικός χώρος 105
τετραγωνικών μέτρων
στο κέντρο του Ασπρ-
οπύργου (Σαλαμίνος &
Κολοκοτρώνη). Δεν
διατίθεται για χώρο
εστίασης (προτίμηση
φαρμακείο / γραφεία)
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6974792931 κος Σταύρ-
ος

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Μονοκατοικία 60 τμ. στα
Νεόκτιστα Ασπροπύργου
στη θέση Δεμερτζή πίσω
από το Δημοτικό σχολείο
κάθετα στην Ηρώων Πολ-
υτεχνείου.
Διαθέτει κήπο 100 τ.μ. ,
μπάρμπεκιου και υπέρ οχη
θέα στο Θριάσιο και τον
κόλπο του
καραμαγκά.Μόνο για οικο-
γένειες τηλ. 6944636483

EΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ 
ΧΩΡΟΣ 65 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ
ΜΕ 2 WC, AIRCONDI-
TION, ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6
946288952

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Πωλείται Οικόπεδο
Στον Ασπρόπυργο στη
θέση Ρυκιά, σε τιμή ευ-
καιρίας.
Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας 6987305649

Πωλείται επιχείριση
καφέ στο κέντρο του
Ασπροπύργου!Πληρο-
φορίες κ.σοφια
τηλ.6909156985

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ημερος
τοπος, μονοκατοικία 280
τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ (το 1
master), μπάνιο, καλή κα-
τάσταση, τιμή 
60.000€, συζητήσιμη.
6953058205

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΒΝ Νέα Ζωή, μονοκα-
τοικία 100 τ.μ., ισόγεια,
προσόψεως, 3 υ/δ (το 1
master), κατασκευή '78,
μπάνιο, wc, σε οικόπεδο
400 τ.μ., θέα βουνό, α-
νοικτό πάρκιν, αποθήκη,
κήπος, ελεύθερη, άριστη
κατάσταση, ανακαίνιση
'00, τιμή 35.000€
6986257643

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νεόκτι-

στα, μονοκατοικία 90 τ.μ.,
3 υ/δ, κήπος 60 τ.μ., καρ-
ποφόρα δέντρα, πωλείται
λόγω ανάγκης, τιμή
20.000€τηλ: 2105126436

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος,
ημιτελής μεζονέτα 162
τ.μ., 2 επίπεδα, ισόγεια,
γωνιακή, 4 υ/δ (το 1 mas-
ter), 2 μπάνια, σε οικόπε-
δο 183 τ.μ., πάρκιν, αποθ-
ήκη 25 τ.μ., τιμή
309.000€, συζητήσιμη

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΜΕ
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΤΑΚΟΙΤΩΝ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ. ΤΗΛ.
6981035626

Κυρία ζητά εργασία εν-
τός σπιτιού στις περ-
ιοχές  Ελευσίνα και
Ασπρόπυργο  Τηλ.
6995524143

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ
ΕΤΩΝ 43 ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ
ΠΡΟΥΠΥΡΕΣΙΑ ΣΤΗ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΒΡΕΦΩΝ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ
ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΉ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΒΡΕΦΩΝ
ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΩΝ.
ΩΡΑΡΙΟ ΠΡΩΙΝΟ.
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ-
ΜΑΓΟΥΛΑ- ΜΑΝΔΡΑ.
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ.

ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
6977403342

ΑΤΟΜΟ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΣΤΙΣ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 
ΚΙΝ 6947882562

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ
ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΙ ΕΝΕΣΕΙΣ)
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΜΑΓΟΥΛΑ 
ΜΑΝΔΡΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΒΑΣΩ  6987708872

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

ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ
ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΩΣ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΕ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΤΗΝ
ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΤΗΛ
6986712390 Κα Βάσω.

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ & ΔΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ. 
Γραφείο: Φυλής 8 Ά
Ασπρόπυργος.
Τηλέφωνο: 210-5573042. 

Fax: 210-5576988

"Εταιρεία καθαρισμών
στην Ελευσίνα, ζητεί
καθαρίστρια με δίπλωμα ο-
δήγησης, κάτοικο περιοχής
θριασίου πεδίου.
τηλ: 210 5546957, 
6 9 7 6 4 3 6 8 8 2 "

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
«ΟΔΗΓΟΣ Πωλητής, με
δίπλωμα Γ' κατηγορίας,
ζητείται από εταιρεία γα-
λακτοκομικών προϊόντων
στον Ασπρόπυργο Αττι-
κής. Επιθυμητή προϋπηρ-
εσία σε ex-van πώληση.
Επικοινωνία 10:00-17:00,
2105577698 , email: in-
fo@dikomas.gr

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 –e-
mail: ifonitonamea@g-
mail.com  

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ /ΓΥΜΝΑΣΤΡΙΑ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ
16:30-22:00 ΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΣΤΑ ΒΑΡΗ, ΜΕ ΓΝΩΣΕΙΣ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ,

CROSS TRAINING, FUNCTIONAL TRAINING Κ.ΛΠ.) ΚΑΙ ΕΜS KATA ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ.
ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ Ό,ΤΙ ΖΗΤΗΘΕΙ. 

‘‘’’GGYYMM  WWAAYY’’’’    --  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ,,  ΔΔΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΤΤΤΤΙΙΚΚΗΗ    
ΑΑΠΠΟΟΣΣΤΤΟΟΛΛΗΗ  ΒΒΙΙΟΟΓΓΡΡΑΑΦΦΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΣΣΤΤΟΟ  ssttaammaattiiaa..vvaassiillooppoouulloouu@@hhoottmmaaiill..ccoomm  

ήή  ττηηλλεεφφωωννιικκάά  σσττοο  221100  55557711116600

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ
ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟΝ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ . ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 1000-1200 ΕΥΡΩ
ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ . 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛ. 2130993031, MAIL:
ktl.diametaforiki@gmail.com

ΓΑΜΟΣ
Ο ΑΘΑΝΑΣΕΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΒΕΖΥΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ

ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΚΑΙ Η ΧΡΙΣΤΟΦΑ

ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΖΑΧΑΡΟΥΛΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΑΛΙΑΝΗ

ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ
ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

Ζητείται Υπάλληλος με δίπλωμα για μηχανάκι 
για εξωτερικές εργασίες, για εταιρία

με έδρα τον Ασπρόπυργο. 
Απαραίτητα οι εκπληρωμένες  στρατιωτικές 

υποχρεώσεις. Τηλ.  Επικοινωνίας 2105579069



Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου 2021 θριάσιο-15  

ΟΔΗΓΟΙ Β,Γ, Δ, Ε ΚΑΤΗΓΟΡΊΑΣ 
Επιθυμητά προσόντα
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξαρτή-
τως μορφωτικού επιπέδου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα :Κάτοχοι Διπ-
λώματος ADR
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΦΥΛΑΚΕΣ
Απαραίτητα Προσόντα
Άδεια εργασίας προσωπικού ασφα-
λείας
Επιθυμητά Προσόντα
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτος
Μέσης Εκπαίδευσης
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ Απα-
ραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-

του

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
Επιθυμητά Προσόντα

Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξαρτή-
τως μορφωτικού επιπέδου
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή
Επιθυμητό: κάτοχοι διπλώματος Ι.Χ

ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Επιθυμητά ΠροσόνταΗλικία: έως 45
ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξαρτή-
τως μορφωτικού επιπέδου
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ Απα-
ραίτητη Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ.  

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ (ΜΕ ΑΔΕΙΑ)
Επιθυμητά ΠροσόνταΗλικία: έως 45
ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξαρτή-
τως μορφωτικού επιπέδου 
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ
ΕΛΑΦΡΑ,ΔΙΚΥΚΛΑ Κ ΒΑΡΕΑ
ΟΧΗΜΑΤΑ
Επιθυμητά Προσόντα
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ Απα-
ραίτητη 
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτος
ΑΕΙ, ΤΕΙ Μηχανολόγος-Ηλεκτρολό-
γος Μηχανικός
Απαραίτητα Προσόντα
Πολύ καλή γνώση Αγγλικής
γλώσσας

Γνώση  Microsoft Office 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ
Επιθυμητά Προσόντα                          

Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτος
ΑΕΙ, ΤΕΙ 
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ
Απαραίτητα Προσόντα
- Προηγούμενη εμπειρία στον τομέα
της τιμολόγησης – τουλάχιστον 2
έτη            - Άριστη γνώση χειρι-
σμού εφαρμογών MS Office
- Άριστη γνώση χρήσης προγράμ-
ματος ERP            - Καλή γνώση
Αγγλικών (επιπέδου FCE)            -
Οργανωτική & επικοινωνιακή
ικανότητα

ΑΝΤΡΕΣ ΠΩΛΗΤΕΣ
Επιθυμητά Προσόντα 
Ηλικία: έως 45 ετών                  
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτος
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ

Απαραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι  Ι.Χ

ΠΩΛΗΤΡΙΑ
Επιθυμητά Προσόντα 
Ηλικία: έως 40 ετών                  
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτος
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και
άνω
Επιθυμητό: κάτοχοι  Ι.Χ

Απαραίτητα Προσόντα
Προηγούμενη εμπειρία στις πωλή-
σεις οίνων                                                                                     
Καλή Γνώση Αγγλικών

ΟΙΝΟΛΟΓΟΣ
Επιθυμητά Προσόντα 
Ηλικία: έως 40 ετών                  
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτος
Τριτοβάθμιας  Εκπαίδευσης 
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ Απα-
ραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι  Ι.Χ

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
Επιθυμητά ΠροσόνταΗλικία: έως 45
ετών
Κάτοχοι Ι.Χ.  
Απαραίτητα Προσόντα
Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικής Κατεύθυ-
νσης η ΤΕΙ Λογιστικής
Προηγούμενη Εμπειρία
Εξαιρετική Γνώση MS Office και
ERP

ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα::  ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  ΔΔήήμμοουυ
ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ,,  ΣΣααλλααμμίίννοοςς  2200,,  ΌΌππιισσθθεενν  

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

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΙΚΑ - Ασπρόπυργος
Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου 18ο ΧΛΜ,
193 00 Ασπρόπυργος Αττικής
2105577550
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
Κοντούλη και Δραγούμη Ίωνος, Κάτω Ελευ-
σίνα, 210 556 0948

ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210
5581070
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710
(ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
ΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
ΔΕΗ 210 2469393 (Δ. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥΔΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ 214
45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
ΔΗΜ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 213 2140410
Αστυνομικό Τμήμα 210 55 46 674
- 210 55 46 285
Τροχαία Δήμητρος & 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
Δασονομείο 210 55 46 964
Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας Δυτ. Αττικής
210 55 46 237 - 210 55 46 321
Επιθεώρηση Εργασίας 210 55 48 046
Ο. Α. Ε. Δ. 210 55 42 412
Δ. Ε. Η. Ηρώων Πολυτεχνείου 108 2 1 0
55 46 227
Δ. Ε. Η. ( Βλάβες ) 10507
Ε.Υ.Δ.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 Διανομής ) Κυπραίου 146
210 55 62 769

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

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210
55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 213 2014950-51 fax:2132014952

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
2132042700-1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213
2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210
2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210
2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100
ΙΚΑ 22960 21537 
ΚΕΠ 22960 83270

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ : 213 20 47 215,
FAX : 210 58 19 841, email : gm@haidari.gr
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ : 213 20 47 263  ,  213 20 47
262 , 213 20 47 269   FAX : 210 58 11 621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253  ,  213 20
47 254 , 213 20 47 258   FAX : 210 58 11
621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ : 213
20 47 265 , 213 20 47 266 , 
213 20 47 267
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 213 20 47 268 ,
213 20 47 269 , 213 20 47 270 
ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ :
213 20 47 256 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ :
213 20 47 204, 213 20 47 255, 213 20 47
344 
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ : 213
20 47 244 , 210 58 18 860
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : 210 58 22 240
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ : 210 58 10 901 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47 364
, 213 20 47 367  
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ-ΒΡΑΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ : 213 20 47 264 , 213 20 47 251
, 213 20 47 249 , 213 20 47 250 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΡΕΙΣΜΑ) : 210 53
23 090
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21 574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ : 210 58
21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΑΣΟΥΣ : 210 58 22
074 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ : 210 58 21
723
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΠΗ 

1ο ΚΑΠΗ: 210 58 12 080 
2ο ΚΑΠΗ: 210 53 21 631 
3ο ΚΑΠΗ: 210 58 15 608

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ



16-θριάσιο Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου 2021


