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Ο Ακράτητος με τον Νταγιάντα 1-0
τον Ηρακλή Ελευσίνας

Ο ΠΑΟΚ Μάνδρας 2-1 τονΜεγαρικό

Ο Αστέρας Μαγούλας 4-0 τον
Κριό Ασπροπύργου

Βεντέτα Ρομά στα Άνω Λιόσια:
«Γάζωσαν» με 8
σφαίρες 31χρονο

Eκτός κινδύνου ο τραυματίας
νοσηλεύεται στο Θριάσιο

Κινούμενη άμμος το πολιτικό σκηνικό με τις συνεχείς
αποκαλύψεις για τις παρακολουθήσεις

Παρέμβαση εισαγγελέα
για τη λίστα

των υποκλοπών

σσεελλ..  1122--1133

Πατέρας και γιος
έστηναν καρτέρι και
έκλεβαν ηλικιωμένες

στη Δυτική Αττική
σσεελλ..  33--1100

σσεελλ..22

Θανάσης Μπούρας: 
Εξασφαλίσθηκε η χρηματοδότηση  

ύψους 2.130.000 ευρώ για την
αποκατάσταση 

των πεζοδρομίων στη Βαρέα
Μεγάρων

Πρώτη δημόσια εκδήλωση του
υποψήφιου Δημάρχου Χαϊδαρίου 

ΆΆρρηηςς  ΠΠααννόόπποουυλλοοςς::  
««ΠΠρροομμεεττωωππίίδδαα  εείίννααιι  ηη  ππόόλληη  μμααςς

––  ΜΜππααίίννοουυμμεε  μμππρροοσσττάά  γγιιαα  ττοο  ΧΧααϊϊδδάάρριι,,
γγιιααττίί  ηη  ππόόλληη  δδυυσσττυυχχώώςς  

ρρηημμάάζζεειι  κκααιι  κκάάττιι  ππρρέέππεειι  νναα  γγίίννεειι  ……»»

σσεελλ..  55

Μυστήριο_24  Ανατομία μιας
Μεταμόρφωσης Εικαστικά / Φωτογραφία

Εγκαίν ια: 9 Νοεμβρίου στις 20.00 Πολιτιστικό Κέν τρο
Λεων ίδας Καν ελλόπουλος σσεελλ..  77

Μάνδρα: Έπαιζαν «κυνήγι» και
τον σκότωσε από τα 3 μέτρα

Ο 14χρονος πήρε προθεσμία για να απολογηθεί
την ερχόμενη Τρίτη στον Ανακριτή Ανηλίκων.

σσεελλ..  55

σσεελλ..  22--44

ΣΣεελλ..  33

σσεελλ..  66
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ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Εφημερίδα - Εκδόσεις - Εκτυπώσεις

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης

Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος

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 επι-
στρέφονται. Υπογεγραμμένα άρθρα 

δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της
εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Καιρός:Συννεφια Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
3,7,11,15,19,23,27,31

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Αθην όδωρος, Αθην όδωρας, Αθην οδωρής,
Δώρης, Αθην οδώρα,Ερν έστος, Ερν έστα, 

Θεαγέν ης, Θεαγέν ιος, Θεαγεν εία, Θεαγεν ία
Θεμέλη, Θεμελίν α, Θεμέλιος

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 

ΠΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Λεωφόρος Δημοκρατίας & Παναγούλη,  2105575614

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Μιχαήλου Αρίστη - Γαβριέλα Α.Δήμητρος 54,

Ελευσίνα, 19200, ΑΤΤΙΚΗΣ2105549968

MANΔΡΑ
Ρούτης Κωνσταντίνος Χ.

Κοροπούλη Βαγγέλη 15, 2105551954

Άνω Λιόσια
Μοσχογιάννη Σπυριδούλα Σ.

Δημαρχείου 15, Άνω Λιόσια, 2102475470

ΑΧΑΡΝΕΣ
Βανδώρου Δήμητρα Μ.

Εθνικής Αντιστάσεως 115, 2102442311

Δ
ραματικές ώρες ζει η οικογένεια των δύο παι-
διών από τη Μάνδρα, που μέσα σε λίγα λεπτά
βρέθηκε το ένα στο χώμα και το άλλο στη φυλα-

κή.
Ο 14χρονος που ομολόγησε ότι σκότωσε τον 17χρονο

αδερφό του, με τον οποίο είχαν πάει να φροντίσουν τα
ζώα της οικογένειας, περιέγραψε εκείνες τις φρικτές στιγ-
μές.

«Μετά τον πυροβολισμό πήγα πάνω από τον αδερφό
μου. Του φώναζα ξύπνα, ξύπνα. Είδα ότι δεν γινόταν
τίποτα. Τρομοκρατήθηκα. Φοβήθηκα τόσο πολύ που
δεν ήξερα πώς να αντιδράσω. Αποφάσισα να φύγω και
να πάω στο σπίτι μου με τα πόδια».

Αυτά είπε στους αστυνομικούς σύμφωνα με πληροφο-
ρίες ο 14χρονος, σε βάρος του οποίου ασκήθηκε δίωξη
για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. 

Προχθες, στα δικαστήρια, εκτός από τον πατέρα του -
που κατηγορείται και ο ίδιος, για παραμέληση- ήταν και
η υπόλοιπη οικογένεια για να του συμπαρασταθεί.

Πήγαιναν σε νυχτερινό σχολείο
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 14χρονος πήγαι-

νε σε νυχτερινό σχολείο, όπως φοιτούσε και ο μεγαλύτε-
ρος αδερφός του.

Σύμφωνα με το καθημερινό τους πρόγραμμα, τα αδέ-
λφια πήγαιναν στη στάνη στις 11.00 το πρωί. Ο ένας
βοσκούσε τα πρόβατα και ο άλλος τα κατσίκια. Τελείω-
ναν στις 17.00 το απόγευμα και τότε, οι γονείς έπαιρναν
τα παιδιά από τη στάνη και τα πήγαιναν γύρω στις 19.00
στο νυχτερινό σχολείο. Ο 14χρονος πήρε προθεσμία για
να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη στον Ανακριτή
Ανηλίκων.

Μάνδρα: Έπαιζαν «κυνήγι» και τον
σκότωσε από τα 3 μέτρα

Ο 14χρονος πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την
ερχόμενη Τρίτη στον Ανακριτή Ανηλίκων.

Συν εχ ιζεται στη σελ. 4

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ «ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ»
ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΑΓΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΗ ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΠΟΥ 17ΧΡΟΝΟΣ ΒΡΕΘΗΚΕ ΝΕΚΡΟΣ

Δυστυχ ώς για μία ακόμα φορά ερχ όμαστε αν τιμέτω-
ποι με την  τραγική κατάληξη εν ός παιδιού, όπου αν
είχ αν  κιν ηθεί σωστά όλες οι διαδικασίες πιθαν ών  ν α
είχ ε σωθεί η ζωή του.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» στην  Εθν ική Γραμμή
για τα παιδιά SOS 1056 στις 28 Ιουν ίου 2021 έλαβε
αν ών υμη αν αφορά βάσει των  πληροφοριών  που μας
δόθηκαν  8 παιδιά, τα οποία διέμεν αν  στην  περιοχ ή
της Δυτικής Αττικής, υφίσταν το σωματική κακοποίηση
από τον  πατέρα και παραμέληση και από τους δύο
γον είς τους.

Η αν αφορά αυτή εστάλη αυθημερόν , 28 Ιουν ίου
2021, από «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στην  αρμόδια
Εισαγγελία προς διερεύν ηση.

19 Απριλίου 2022 στην  Εθν ική Γραμμή για τα παι-
διά SOS 1056 λάβαμε και πάλι αν ών υμη αν αφορά για
την  ίδια οικογέν εια, βάσει της οποίας μας αν έφεραν
σωματική κακοποίηση και παραμέληση από τους
γον είς τους καθώς και ότι τα αν ήλικα παιδιά δεν
πηγαίν ουν  σχ ολείο.

20 Απριλίου 2022 εστάλη από «Το Χαμόγελο του
Παιδιού» και πάλι αν αφορά στην  αρμόδια Εισαγγελία
με την  έν δειξη του επείγον τος.

Για μία ακόμα φορά θα θέλαμε ν α εν ημερώσουμε ότι:

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» λειτουργεί την  Εθν ική
Τηλεφων ική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 η οποία:

● Λαμβάν ει οποιαδήποτε αν αφορά, επών υμη ή
αν ών υμη

● Είν αι Διαθέσιμη παν ελλαδικά, 24ώρες το 24ωρο,
365 ημέρες τον  χ ρόν ο.

● Κάθε αν αφορά, επών υμη ή αν ών υμη, λαμβάν εται
στη Γραμμή 1056 αποκλειστικά από εξειδικευμέν ους
Κοιν ων ικούς Λειτουργούς και Ψυχ ολόγους, οι οποίοι
παρέχ ουν  δωρεάν  και με σεβασμό στο απόρρητο την
απαραίτητη ψυχ οσυν αισθηματική υποστήριξη σε
κάθε παιδί και εν ήλικα που αν αζητά διέξοδο και βοήθ-
εια.

● Κάθε αν αφορά αξιολογείται από εξειδικευμέν η
ομάδα, δεν  είν αι υπόθεση εν ός.

● Εφόσον  κριθεί ότι η πληροφορία που λαμβάν εται
είν αι βάσιμη, ή μπορεί ν α είν αι βάσιμη, διαβιβάζεται
στον  αρμόδιο Εισαγγελέα της περιοχ ής που έχ ουμε
λάβει την  αν αφορά.

● Ο Εισαγγελέας είν αι αυτός ο οποίος δίν ει εν τολή
στην  Κοιν ων ική Υπηρεσία της περιοχ ής του Δήμου
και στην  Αστυν ομία για ν α προχ ωρήσει σε διερ-
εύν ηση της υπόθεσης.
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Πρώτη δημόσια εκδήλωση του υποψήφιου Δημάρχου Χαϊδαρίου 

ΆΆρρηηςς  ΠΠααννόόπποουυλλοοςς::  ««ΠΠρροομμεεττωωππίίδδαα  εείίννααιι  ηη  ππόόλληη  μμααςς  ––  ΜΜππααίίννοουυμμεε  μμππρροοσσττάά  γγιιαα  ττοο
ΧΧααϊϊδδάάρριι,,  γγιιααττίί  ηη  ππόόλληη  δδυυσσττυυχχώώςς  ρρηημμάάζζεειι  κκααιι  κκάάττιι  ππρρέέππεειι  νναα  γγίίννεειι  ……»»

Ο
υποψήφιος Δήμαρχ ος Χαϊδαρίου, Άρης Παν ό-
πουλος, με φαν ερή την  αγων ία του για την
κατάσταση στην  οποία έχ ει περιέλθει το Χαϊ-

δάρι , αλλά και την  ετοιμότητά του ν α μπει μπροστά
μαζί με πολλούς Χαϊδαριώτες για ν α αλλάξουν  τα πράγ-
ματα στην  πόλη, απευθύν θηκε στους συμπολίτες του
που είχ αν  ασφυχ τικά γεμίσει την  κεν τρική αίθουσα
του Σιν έ «ΑΝΟΙΞΗ» στην  πρόσφατη πρώτη δημόσια
εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την  Κυριακή 23
Οκτωβρίου 2022, που είχ ε ως κεν τρικό θέμα: «Συζητά-
με για το παρόν  και το μέλλον  της πόλης μας»

Ο Άρης Παν όπουλος, με λόγο λιτό, άμεσο, συγκροτ-
ημέν ο και  κοιτάζον τας στα μάτια τους συν τοπίτες του,
επεσήμαν ε την  αν άγκη της πλατιάς κοιν ων ικής Συμμε-
τοχ ής, της Συν απόφασης, του Δημοκρατικού Προγραμ-
ματισμού για ν α βρει το Χαϊδάρι, όπως σημείωσε : «τον
δρόμο της βιώσιμης αν άπτυξης, της προόδου και της
προοπτικής, πρωτίστως με την  αποφασιστική αν τι-
μετώπιση των  προβλημάτων  της καθημεριν ότητας». 

«Να εργαστούμε μαζί με γν ώση, εμπειρία και στη
βάση εν ός σύγχ ρον ου και ρεαλιστικού σχ εδίου για το
πρόγραμμα που έχ ει αν άγκη το Χαϊδάρι»

Η  ενεργή συμμετοχή είναι η πεμπτουσία της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Ο Άρης Παν όπουλος κάλεσε σε συστράτευση όλους
τους συμπολίτες του προκειμέν ου ν α πάρουν  την
υπόθεση του Χαϊδαρίου στα χ έρια τους, επισημαίν ον -
τας πως «όλες οι κοιν ων ικές δυν άμεις, χ ωρίς αποκλει-
σμούς και προαπαιτούμεν α ή πολιτικές και ιδεολογικές
αγκυλώσεις, με βαθιά και ειλικριν ή συμμετοχ ή ν α συν α

ποφασίσουμε για την  πορεία της πόλης, γιατί αυτή
είν αι η πεμπτουσία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης»

Για ν α ολοκληρώσει την  σύν τομη τοποθέτησή του:
«Δεσμεύομαι και σας κοιτώ στα μάτια όλες και όλους

. 

Θα είμαι δίπλα σας γιατί πρέπει ν α υπάρχ ει άμεση
επαφή, άμεση επικοιν ων ία 

– Για ν α είμαστε οι Χαϊδαριώτες περήφαν οι πάλι στα
Δυτικά»

Νέο έκτακτο δελτίο για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα
τα οποία θα συνεχίζουν να εκδηλώνονται κατά τόπους
στη χώρα μας ι έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας
(07-11-22) εξέδωσε η ΕΜΥ αναφέροντας ότι η κακοκαιρία
Eva θα συνεχίσει να έχει ως κύρια χαρακτηριστικά τα
μεγάλα ύψη βροχής, τις μεγάλες ραγδαιότητες και τη
μεγάλη συχνότητα κεραυνών.

Πιο αναλυτικά, ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα
εκδηλώνονται:

α) στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία,
την Αττική και την ανατολική Πελοπόννησο

β) μέχρι τις βραδινές ώρες της Κυριακής (06-11-22) στις
Σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες και τη δυτική Κρήτη

γ) από νωρίς το απόγευμα της Κυριακής (06-11-22)
μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (07-11-22)
στο ανατολικό Αιγαίο από την περιοχή Σάμου-Ικαρίας και
νοτιότερα μέχρι και τα Δωδεκάνησα.

Μετά τις 12 χθες το μεσημέρι εκδηλώθηκε σφοδρή
καταιγίδα και έντονη βροχόπτωση στα νότια και δυτικά
προάστια της Αττικής.  Ειδικότερα, οι βροχές άρχισαν
λίγο μετά τη μία μεσάνυχτα σε όλο τον νομό και, μάλιστα,
αρχικά τα φαινόμενα ήταν ισχυρά. Κατόπιν, τα φαινόμε-
να κόπασαν, αλλά η βροχόπτωση συνεχίσθηκε μέχρι και
το μεσημέρι της Κυριακής .

Έπεσε δέν τρο στον  Ασπρόπυργο- Φωτιά σε
φ οίν ικα στο Χαϊδάρι

Η Εύα εκανε γερό πέρασμα και απο την συνοικία της
Παραλίας Ασπροπύργου κατά την διάρκεια της νύχτας .
Η ένταση των ανέμων αλλά και της βροχής έσπασε κλαρ-
ιά δέντρου με αποτέλεσμα να γίνουν ζημιές σε όχημα
κοντά στο γήπεδο της Παραλίας.

Βέβαια, δεν δημιουργήθηκαν  σημαντικά προβλήματα
από την κακοκαιρία Eva στον νομό Αττικής. Χαρακτηρι-
στικά, η Πυροσβεστική Υπηρεσία κλήθηκε για κοπές δέν-
δρων, είτε στο κέντρο της Αθήνας είτε κυρίως στα νότια
και στα δυτικά (Καλλιθέα, Σαλαμίνα, Νίκαια, Κορωπί).
Υπάρχουν αναφορές, επίσης, ότι ένας φοίνικας πήρε
φωτιά από πτώση κεραυνού στο Χαϊδάρι, χωρίς να σημει-
ωθούν τραυματισμοί ή άλλες ζημιές.

Πατέρας και γιος έστηναν καρτέρι και 
έκλεβαν ηλικιωμένες στη Δυτική Αττική

Σ
τα χ έρια
τ η ς
αστυν ομίας

έπεσαν  έν ας
19χ ρον ος και
έν ας 47χ ρον ος
οι οποίοι είχ αν
δ η μ ι ο υ ργή σ ε ι
συμμορία που
είχ ε βάλει στόχ ο
η λ ι κ ι ωμ έ ν ε ς
γυν αίκες σε διά-
φορες περιοχ ές
της Δυτικής
Αττικής τις
οποίες προσέγ-
γιζε με σκοπό
ν α τις ληστέψει.

Σύμφων α με
την  αν ακοίν ωση της ΕΛΑΣ, οι δύο δράστες συν ελήφθησαν  στους Αγίους Αν αργύρ-
ους έπειτα από επισταμέν ες αν αζητήσεις αστυν ομικών  , για σύσταση συμμορίας
που διέπραττε ληστείες κατ΄ εξακολούθηση.
Σύμφων α με την  ΕΛΑΣ, στο πλαίσιο διερεύν ησης υποθέσεων  ληστειών , κατά κύριο

λόγο σε βάρος ηλικιωμέν ων  γυν αικών  που κιν ούν ταν  πεζές σε περιοχ ές της Δυτι-
κής Αττικής, μετά από διασταύρωση πληροφοριακών  δεδομέν ων  και αποδεικτικών
μέσων , ταυτοποιήθηκαν  οι κατηγορούμεν οι.
Οι κατηγορούμεν οι κιν ούν ταν  με το «επιχ ειρησιακό» τους αυτοκίν ητο και αν αζ-

ητούσαν  τα υποψήφια θύματα τους, εστιάζον τας κατά βάση σε ηλικιωμέν ες γυν αίκες,
την  ώρα που μετέβαιν αν  είτε σε λαϊκές αγορές, είτε σε εκκλησίες. 
Αφού εν τόπιζαν  τα θύματα τους και έκριν αν  ότι οι συν θήκες ήταν  κατάλληλες, δηλα-
δή ότι δεν  υπήρχ αν  κον τά άλλα άτομα ή ότι βρίσκον ταν  σε συν οικιακό δρόμο
λήστευαν  τα θύματα τους αφαιρών τας τους με χ ρήση σωματικής βίας τις χ ρυσές
αλυσίδες με σταυρό που φορούσαν  στο λαιμό τους.

ΠΟΤΑΜΙΑ ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ EVA

Τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα 
θα συνεχιστούν μέχρι σήμερα Δευτέρα

Συν εχ ιζεται στη σελ.10
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ΚΕΠ Υγείας Δήμου
Μεγαρέων
Δωρεάν εξετάσεις 
για 200
μετεμμηνοπαυσιακές
γυναίκες με οστεοπενία

Το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο
Υγιών Πόλεων και το ΚΕΠ Υγείας
Δήμου Μεγαρέων σε συνεργασία με
τον Σύλλογο Σκελετικής Υγείας Πετα-
λούδα δίνει την ευκαιρία σε 200
μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με
οστεοπενία να συμμετάσχουν σε μία
σημαντική μελέτη που αφορά την
παραγωγή ενός καινοτόμου
συμπληρώματος ασβεστίου.
Εάν ανήκετε στην κατηγορία αυτή, σας
καλούμε να δηλώσετε συμμετοχή
στην μελέτη και να επωφεληθείτε των
εξειδικευμένων εξετάσεων που προ-

σφέρονται  από το πρόγραμμα
εντελώς δωρεάν!
Οι εξετάσεις που παρέχονται είναι οι
εξής:
– Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας
(DEXA)
– Περιφερειακή ποσοτική αξονική
τομογραφία (pQCT) κνήμης
– Αιματολογικός έλεγχος και έλεγχος
δεικτών του οστικού μεταβολισμού
CTX και PINP
– Εκτίμησης μυϊκής μάζας και λειτο-
υργικότητας
– Εκτίμηση δύναμης με το ψηφιακό
δυναμόμετρο KERN
Τις εξετάσεις θα εκτιμούν κάθε φορά
εξειδικευμένοι  ιατροί , δίνοντας
συμβουλές για την οστεοπενία και
την σκελετική υγεία γενικότερα.
Για περισσότερες πληροφορίες και
δηλώσεις συμμετοχής, παρακα-
λούμε επικοινωνήστε: 2132086698,
6979 252570, 6979 251025,
info@osteocare.gr.

Ενα κυνηγετικό δυστύχημα ή συγκάλ-
υψη μιας δολοφονίας;
Σχ ετικά με την  κατηγορία που έχ ει
απαγγελθεί στον  14χ ρον ο αδελφοκτόν ο
από την  Μάν δρα, για αν θρωποκτον ία
από πρόθεση με εν δεχ όμεν ο δόλο, ο
Γιάν ν ης Βέρρας, δικηγόρος της οικογέ-
ν ειας, υποστήριξε μιλών τας στον  ΑΝΤ1
πως «η αν θρωποκτον ία αφορά τον
θάν ατο. Ο δόλος, η υπαιτιότητα του δρά-
στη ρυθμίζει και την  απαξία του δράστη

ώστε ν α γίν ει πλημμέλημα ή κακούργημα
η δολοφον ία, που αν τιμετωπίζεται διαφ-
ορετικά ποιν ικά. Η τακτική των  Αρχ ών
είν αι ν α αποδίδουν  μεγαλύτερη απαξία
στην  κατηγορία, ώστε ν α γίν ει καλύτερη
διερεύν ηση της υπόθεσης».
«Είμαι απόλυτα πεπεισμέν ος ότι θα
αποδειχ θεί πως πρόκειται για αν θρω-
ποκτον ία από αμέλεια», υποστήριξε ο
συν ήγορος του κατηγορούμεν ου, που
όχ ι αμέσως, αλλά μετά από έρευν α των

αστυν ομικών  και κατά την  κατάθεση –
αν άκριση του, ομολόγησε ότι εκείν ος
πυροβόλησε τον  αδελφό του. Όπως
υποστήριξε ο συν ήγορος του, «σε κατά-
θεση του, παρουσία παιδοψυχ ολόγου,
το παιδί είπε «πήγαμε ν α παίξουμε
κυν ήγι, μου έδωσε το όπλο και εκπυρ-
σοκρότησε το όπλο. Τον  χ τύπησε από
τα 3 μέτρα. Ακόμα όμως και αν  πάτησε
την  σκαν δάλη εν ώ εκιν είτο στον  δρόμο,
χ ωρίς ν α το θέλει, δεν  μπορώ ν α
αποδώσω τον  δόλο στην  αν θρωποκ-
τον ία.».

«Ο 14χ ρον ος ζήτησε και απαίτησε ν α
απολογηθεί άμεσα. Δυστυχ ώς όμως, ο
αν ακριτής δήλωσε αν αρμόδιος και μετά
βίας ζήτησε ν α λάβουμε προθεσμία, την
οποία εμείς δεν  θέλαμε ν α λάβουμε»,
είπε ακόμη ο δικηγόρος. Σε παρέμβαση
του, ο Σπήλιος Κρικέτος, Γεν ικός Γραμ-
ματέας της Έν ωσης Αστυν ομικών  Δυτι-
κής Αττικής, επεσήμαν ε με αφορμή την
υπόθεση αυτή πως «τα όπλα είν αι παν -
τού, τα παιδιά έχ ουν  πρόσβαση στα
όπλα, εν ώ αυτά έπρεπε ν α είν αι κλειδω-
μέν α αυτό είν αι έν α βασικό πρόβλημα»,
προσθέτον τας για την  αδελφοκτον ία

στην  Μάν δρα, «αυτά τα παιδιά, ποιος
έλεγξε εάν  πηγαίν ουν  σχ ολείο, εάν  όλα
είν αι καλά;».

«Δεν βρέθηκε το παραμικρό από το
Χαμόγελο του Παιδιού»
Απαν τών τας, ο Ιωάν ν ης Βέρρας είπε ότι
«η κοιν ων ική υπηρεσία είχ ε δεχ θεί επα-
ν ειλημμέν ες καταγγελίες για την  οικογέ-
ν εια και από «Το Χαμόγελο του Παιδιού»
και ουδέποτε είχ ε βρεθεί το παραμικρό.
Η κοιν ων ική υπηρεσία είχ ε πάει στο
σπίτι πάν ω από 10 φορές και έδωσε και
έγγραφο στην  μητέρα πως όλα ήταν
καλά και ότι τα παιδιά ήταν  πάν τοτε
καθαρά, ήταν  υγιή, πήγαιν αν  στο σχ ο-
λείο τους κτλ.». «Αυτός που δεν  πήγαι-
ν ε σχ ολείο τακτικά ήταν  ο 17χ ρον ος
που είχ ε αγάπη για το χ ωράφι και δεν
ήθελε ν α πηγαίν ει, αλλά η οικογέν εια τον
πίεζε ν α πηγαίν ει έστω στο Εσπεριν ό»,
είπε ο δικηγόρος. Σε ότι αφορά την  ποι-
ν ική μεταχ είριση του αδελφοκτόν ου, ο
Ιωάν ν ης Βέρρας είπε πως «το μόν ο
μέτρο που μπορεί ν α επιβληθεί ως
ποιν ή σε έν α παιδί ηλικίας από 12 έως
14 ετών  είν αι κάποια περιοριστικά
μέτρα».



Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2022  θριάσιο-5 

Θανάσης Μπούρας: Εξασφαλίσθηκε η χρηματοδότηση  
ύψους 2.130.000 ευρώ για την αποκατάσταση 
των πεζοδρομίων στη Βαρέα Μεγάρων

Υ
πεγράφη από τον Περιφερειάρχη Αττι-
κής, Γιώργο Πατούλη, η προγραμματική
σύμβαση ύψους 2.130.000 ευρώ για την

αποκατάσταση των πεζοδρομίων στη Βαρέα
Μεγάρων.

Ο Αντιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής
Δυτικής Αττικής, Θανάσης Μπούρας, είχε επισκε-
φτεί την περιοχή στις 06/12/2021 και ενημερώθη-
κε από τον Πρόεδρο του Εξωραϊστικού και Πολι-
τιστικού Συλλόγου «Άγιος Νικόλαος», Γιάννη
Βαρελά, για τα προβλήματα που έχουν δημιουργ-
ηθεί από την παράκτια διάβρωση. Αμέσως μετά ο

κ. Μπούρας επισκέφτηκε τον Περιφερει-
άρχη κ. Πατούλη, παρουσία του Αντιπε-
ριφερειάρχη Δυτικής Αττικής κ. Κοσμό-
πουλο, προκειμένου να τον ενημερώσει
για το ζήτημα. 

Ο κ. Μπούρας εκφράζει την ευγνω-
μοσύνη του στον Περιφερειάρχη και
τους συνεργάτες του για την άμεση
ανταπόκρισή τους και την εξασφάλιση
χρηματοδότησης για την αποκατάσταση
των διαβρωμένων πεζοδρομίων. 

Μ
ε συγκίν ηση και χαρά υποδεχόμαστε
την  έν αρξη των  εργασιών  κατεδάφισης
των  κτιρίων  που καλύπτουν  μεγάλο

μέρος του Αρχαίο Θεάτρου , ως  έν α σημαν τικό
βήμα προς την  πλήρη αποκάλυψή του σπου-
δαίου αυτού μν ημείου . 

Εκφράζουμε τις   ευχαριστίες μας  προς όλες τις
αρμόδιες αρχές  , θερμικούς φορείς, και  προς
όλα τα μέλη. τους εθελον τές και τους φίλους
του Επισκην ίου  που όλα αυτά τα χρόν ια με
σεβασμό, εν θουσιασμό και  αγάπη για την
πολιτιστική κληρον ομιά των  Αχαρν ών  εργά-
ζον ται αν ιδιοτελώς  ώστε με τις δράσεις μας ν α
επιτευχθεί ο στόχος  του Επισκην ίου  που 

είν αι  η  εν ημέρωση , η ευαισθητοποίηση  και
η συσπείρωση  του κοιν ού για αυτό το μον αδι-
κής σημασίας  μν ημείο,, ώστε ν α ολοκληρωθ-
ούν   , το ταχύτερο δυν ατόν  ,  η  πλήρης απο-
κάλυψη  του ,  η  επιστημον ική του  τεκμηρίω-
ση ,  η τάχιστη αποκατάσταση  του , η σύν δε-
ση του  με τα άλλα αρχαιολογικά μν ημεία του
Δήμου Αχαρν ών   κα  η  εν σωμάτωση του στην
τοπική κοιν ων ία με καν όν ες αειφόρου αν ά-
πτυξης.

Μαρία Π. Μίχα
Πρόεδρος της Κιν ησης Πολιτών  για την

Αν άδειξη του Αρχαίου Θεάτρου των  Αχαρν ών
<<ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΝ>>

Σημαντικη εξελιξη στην πορεία 
της πλήρους αποκάλυψης του Αρχαίου

Θεάτρου των Αχαρνών

Οι μαθητές των ΚΔΑΠ
Ασπροπύργου

γνώρισαν την Ιππασία

Η
Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Ασπρ-
οπύργου, στο πλαίσιο του προγράμματος
ψυχαγωγίας των παιδιών, πραγματοποίησε

επίσκεψη σε Ιππικό Όμιλο στον  Ασπρόπυργο, με
σκοπό οι μικροί μαθητές να έχουν μία πρώτη επαφή
και γνωριμία με τα άλογα.

Οι μαθητές επισκέφθηκαν τον Ιππικό Όμιλο τμηματι-
κά και με τη βοήθεια των αρμόδιων εκπαιδευτών
ενημερώθηκαν για τα βασικά στοιχεία που πρέπει να
γνωρίζουν πριν ιππεύσουν αλλά και πως πρέπει να
συμπεριφερθούν απέναντι στα άλογα.  

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΑ, κ. Αναστάσιος Παπαδόπου-
λος συνόδευσε τα παιδιά των ΚΔΑΠ και παράλληλα
ανέφερε τα εξής: «Η καλύτερη ανταμοιβή είναι το χαμό-
γελο των παιδιών. Προσπαθούμε καθημερινά να δίνο-
υμε διάφορα ερεθίσματα στα παιδιά των ΚΔΑΠ  και
ιδιαίτερα με δράσεις που στοχεύουν στην ομαλή κοι-
νωνικοποίησή τους  και στην ευαισθητοποίησή τους με
θέματα όπως το περιβάλλον και η φύση».   
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Χωρίς τις αισθήσεις του
αν ασύρθηκε, απογευματι-
ν ές ώρες χ θες, από θαλάσ-
σια περιοχ ή στα Μέγαρα,
82χ ρον ος ημεδαπός.

Ο αν ωτέρω μεταφέρθηκε
με ασθεν οφόρο όχ ημα του
ΕΚΑΒ στο Παν επιστημιακό
Γεν ικό Νοσοκομείο

«ΑTTIKON», όπου διαπι-
στώθηκε ο θάν ατός του.

Προαν άκριση διεν εργείται
από το Γ’ Λιμεν ικό Τμήμα
Μεγάρων  του Κεν τρικού
Λιμεν αρχ είου Ελευσίν ας,
εν ώ πρόκειται ν α διεν εργ-
ηθεί ν εκροψία – ν εκροτομή.

Με 442.000.000 ευρώ ενισχύον-
ται 100.000 μικρομεσαίες
επιχειρήσεις για τον ψηφιακό

μετασχηματισμό τους, μια δράση που
βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα του εθνι-
κού σχεδίου Ταμείου Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

Συγκεκριμένα η δράση κατανέμεται σε
τρία (3) επιμέρους προγράμματα κρα-
τικών ενισχύσεων:

1: «Ψηφιακά εργαλεία ΜΜΕ»
180.000.000 ευρώ

2: «Ανάπτυξη ψηφιακών προϊόντων
και υπηρεσιών» 100.000.000 ευρώ

3: «Ψηφιακές συναλλαγές»
162.000.000 ευρώ

Να σημειωθεί ότι την 1η Νοεμβρίου
έληξε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων
χρηματοδότησης για το πρώτο πρόγραμ-
μα της δράσης, αυτό των Ψηφιακών
Εργαλείων ΜΜΕ, το οποίο θα παρέχει

επιταγές (vouchers) που θα διατεθούν
για την απόκτηση, μέσω αγοράς ή μίσθ-
ωσης, νέων ψηφιακών προϊόντων και
υπηρεσιών. 

Οι επιτυχώς υποβεβλημένες αιτήσεις
έφτασαν τις 72.355 και καταληκτική ημε-
ρομηνία πραγματοποίησης αγορών για
την κατηγορία 1 είναι στις 31 Ιανουαρίου
2023 και για τις κατηγορίες 2,3,4 στις 28
Απριλίου 2023.

Ο γενικός διευθυντής της γενικής
διεύθυνσης Έργων της «Κοινωνία της
Πληροφορίας Μ.Α.Ε», Δημήτρης Γιάν-
τσης εξέφρασε στο ΑΠΕ – ΜΠΕ την ικα-
νοποίησή του για την συμμετοχή και το
ενδιαφέρον των επιχειρήσεων για το
πρώτο πρόγραμμα της δράσης και τόνισε
ότι τα υπόλοιπα δύο προγράμματα, η
«Ανάπτυξη ψηφιακών προϊόντων και
υπηρεσιών» (100.000.000 ευρώ) και οι
«Ψηφιακές συναλλαγές» (162.000.000
ευρώ) «τρέχουν» χωρίς προβλήματα και
η προθεσμία υποβολής αιτήσεων χρημα-
τοδότησης λήγει στο τέλος Μαρτίου του
2023.

ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ

Ψηφιακός μετασχηματισμός: 442 εκατ. ευρώ 

για 100.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Η δράση βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα του εθνικού σχεδίου Ταμείου 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»

ΛΛήήψψηη  μμέέττρρωωνν  ππρροοσστταασσίίααςς  ααππόό  τταα  αακκρρααίίαα
κκααιιρριικκάά  φφααιιννόόμμεενναα  σσττοονν  ΔΔ..  ΦΦυυλλήήςς

Στη λήψη μέτρων προ-
στασίας από τα ακραία
καιρικά φαινόμενα, λόγω

της κακοκαιρίας ΕΥΑ, με ισχυρ-
ούς ανέμους και καταιγίδες  που
έπληξαν χθες την Αττική,
προχώρησε ο Δήμος Φυλής .

Η πολιτική προστασία του
Δήμου σε συνεργασία με τους
Αντιδημάρχους και Αναπλ.
Δημάρχους έχουν θέσει σε κατά-
σταση ετοιμότητας το προσωπικό
της Πολιτικής Προστασίας, αλλά
και το εργατοτεχνικό προσωπικό
του Δήμου, προκειμένου, να
παράσχουν, αν χρειαστεί, κάθε
δυνατή βοήθεια. 

Σε περίπτωση προβλήματος οι
συνδημότες μας μπορούν να καλούν στον πενταψήφιο αριθμό του Δήμου
15691.

«Σε συνεργασία με τους συναδέλφους, έχουμε, τις προηγούμενες μέρες,
καθαρίσει τα φρεάτια απορροής και συλλέξει τα ογκώδη και τα κλαδέματα από
τους δρόμους. Με λίγη προσοχή από όλους πιστεύω ότι δεν θα έχουμε πρόβ-
λημα, παρόλο που την συγκεκριμένη εποχή οι καταιγίδες είναι ισχυρές, με
πολύ μεγάλο ύψος βροχής», τόνισε ο Μιχάλης Οικονομάκης.

Βεντέτα Ρομά στα Άνω Λιόσια:
«Γάζωσαν» με 8 σφαίρες 31χρονο
Eκτός κινδύνου ο τραυματίας νοσηλεύεται στο Θριάσιο

Επεισόδιο με πυροβολισμούς  το απόγευμα στις 4/11 στη Λεωφόρο Φυλής στα Άνω Λιόσια
Άγνωστοι που επέβαιναν σε λευκό αγροτικό όχημα, πλησίασαν και άνοιξαν πυρ εναντίον

31χρονου Ρομά γνωστής οικογένειας τραυματίζοντας τον στο πόδι.

Το θύμα δέχθηκε περίπου 6 σφαίρες και  διεκομίσθη στο Θριάσιο Νοσοκομείο, ενώ άνδρες
της Άμεσης Δράσης και της ΟΠΚΕ που μετέβησαν στο σημείο, «χτενίζουν» την περιοχή για να
εντοπίσουν τους πιστολέρο με το λευκό αγροτικό.

Οι ίδιες πληροφορίες λένε πως το θύμα είναι στενός φίλος γνωστού τράπερ με τον οποίο
έχουν γυρίσει βίντεο κλιπ στα Δυτικά Προάστια ενώ ασχολείται με το εμπόριο.

Από την Αστυνομία έγινε γνωστό ότι έχουν γίνει τρεις προσαγωγές και σύμφωνα με πληροφ-
ορίες μεταξύ των προσαχθέντων είναι και ο δράστης των πυροβολισμών.

ΘΘάάννααττοοςς  
λλοουυόόμμεεννοουυ  σστταα

ΜΜέέγγααρραα
Μεταφέρθηκε με

ασθενοφόρο στο «ΑTTIKON»,
όπου διαπιστώθηκε 

ο θάνατός του
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Μια σπάνια έκθεση 23 φωτογράφων -
μελών της Φωτογραφικής Λέσχης

Ελευσίνας, με φωτογραφίες της πόλης
που εκτίθενται για πρώτη φορά

Διοργάνωση 2023 Ελευσίς Πολιτιστική
Πρωτεύουσα  Σε συνεργασία με τη
Φωτογραφική Λέσχη Ελευσίνας | 
Επιμέλεια: Βασίλης Γεροντάκος

© Μαν ούσος Φρατζεσκάκης© Μαν ούσος Φρατζεσκάκης

##Anatomy Of ATransf ormat ionAnatomy Of ATransf ormat ion
#My stery 24 #My stery 24 

Η
2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της
Ευρώπης, σε συν εργασία με τη Φωτογραφική
Λέσχ η Ελευσίν ας, διοργαν ών ει από τις 9

Νοεμβρίου έως τις 18 Δεκεμβρίου, τη δράση Μυστήρ-
ιο_24 Αν ατομία μιας Μεταμόρφωσης, στο Πολιτιστικό
Κέν τρο Λεων ίδας Καν ελλόπουλος. 23 φωτογράφοι -
μέλη της λέσχ ης συν θέτουν  την  τοπιογραφία της
Ελευσίν ας, προβάλλον τας τις αθέατες συν τεταγμέν ες
της, τις πολιτισμικές ιδιαιτερότητες της, καθώς και έργα
των  αν θρώπων  της,  σε μια σπάν ια φωτογραφική έκθ-
εση για την  πόλη, υπό την  επιμέλεια του φωτογράφ-
ου Βασίλη Γερον τάκου. 

Το Μυστήριο_24 Αν ατομία μιας Μεταμόρφωσης
εν τάσσεται στη θεματική του προγράμματος Ελευσίν α
Ακίν ητη  ̂ της 2023 Ελευσίς, περιλαμβάν ον τας έργα
φωτογραφίας όπως φωτογραφικές εκθέσεις, προγράμ-
ματα φιλοξεν ίας και ειδικές εκδόσεις φωτογραφικών
λευκωμάτων , με πεδίο έμπν ευσης τον  συν εχ ώς μετα-
βαλλόμεν ο τόπο της Ελευσίν ας και των  προσώπων
της. Η ιδέα της δράσης ξεκίν ησε από τη Φωτογραφική
Λέσχ η Ελευσίν ας το 2016 ως μια ιδαν ική εκκίν ηση της
λειτουργίας της στην  πόλη που θα φιλοξεν ούσε τον
τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης.
Θέλον τας ν α δημιουργήσουν  τις δικές τους μελλον τι-
κές μν ήμες, τα μέλη της Λέσχ ης υλοποίησαν  το 2019
έν α εργαστήριο δημιουργικής φωτογραφίας και με
όχ ημα τη συλλογική έρευν α και εργασία, πραγματο-
ποίησαν  συν αν τήσεις και επισκέψεις σε βιομηχ αν ι-
κούς χ ώρους, αρχ αιολογικά μν ημεία, συν οικίες και
τον  περιβάλλον τα χ ώρο τους. Τα τοπία της Ελευσίν ας
εν εργοποίησαν  τη φαν τασία τους και μέσω της φωτο-
γραφικής τέχ ν ης, το βλέμμα τους μετουσιώθηκε σε
καλλιτεχ ν ική έκφραση. 

Οι καρποί του εργαστηρίου της Φωτογραφικής
Λέσχ ης Ελευσίν ας περιλαμβάν ον ται σήμερα ως τεκ-
μήρια καταγραφής σε πραγματικό χ ρόν ο της ιστορίας
της πόλης και των  αν θρώπων  της, στην  ομαδική αυτή 

έκθεση φωτογραφίας, καθώς και σε μια ειδική
έν τυπη έκδοση – φωτογραφικό λεύκωμα. Το σύν ολο
των  φωτογραφιών  δημιουργήθηκε αποκλειστικά για τη
δράση Μυστήριο_24 Αν ατομία μιας Μεταμόρφωσης και
θα παρουσιαστεί από τις 9 Νοεμβρίου στο κοιν ό για
πρώτη φορά.

Επιμελητικό Σημείωμα

Πάν ω από τον  κεράτιο κόλπο της Ελευσίν ας αιωρ-
ούν ται τα φαν τάσματα των  καραβιών , τα εργοστάσια
του Τιτάν α και Κρόν ου, οι φορτωμέν ες ν ταλίκες της
εθν ικής οδού, η άν οιξη και η απελπισία της Δήμητρας
με την  Περσεφόν η, οι μουσικές του Μάν ου και των
Dead can Dance, ο λαβύριν θος των  τελετών
μυστηρίου και οι βάρδιες των  ν αυπηγείων , τα βαρέα
έν σημα, τα ν εκρικά πορτρέτα των  μικρασιατών
εργατών .

Η Ελευσίν α υπήρξε θύμα της άν αρχ ης βιομηχ αν ι-
κής εξέλιξης και της παράλογης εκμετάλλευσης του
φυσικού χ ώρου. Μία βίαιη επέμβαση του αν θρώπιν ου
παράγον τα στην  αρμον ική αν άπτυξη της φύσης, που
είχ ε ως συν έπεια την  υπον όμευση του φυσικού
τοπίου, του βιοτικού επιπέδου και της πν ευματικής
δράσης που συν όδευε την  περιοχ ή χ ιλιάδες χ ρόν ια. 

Ο μύθος της Περσεφόν ης μετέφερε με έν αν  τρόπο
την  τελετουργία της φύσης, το μέτρο, τον  ρυθμό, την
κλίμακα των  αξιών  που διέπουν  τη σχ έση του αν θ-
ρώπου με την  φύση. Έτσι λοιπόν  διερράγη μια ιερή
σχ έση με συν επακόλουθα τη δυσαρμον ία και την
πν ευματική έκπτωση.

Γν ωρίζον τας με οδυν ηρό τρόπο την  απώλεια αυτή,
η κατεύθυν ση αυτής της δράσης είν αι ν α ευαισθητο-
ποιήσει το ευρύ κοιν ό ως προς την  αν άγκη μιας περ-
ιβαλλον τικής αφύπν ισης, διερεύν ησης οικολογικών
ζητημάτων , συν ειδητοποίησης μιας ν έας οπτικής που
ν α φέρν ει στο επίκεν τρο την  πολύτιμη αξία των
φυσικών  πόρων  και πηγών  ζωής, υποδεικν ύον τας
τον  παρεμβατικό και παραβατικό τρόπο, αλλά και των
μηχ αν ισμών  εκείν ων  που διατηρούν  τη φυσική και
πν ευματική αν άπτυξη, διερευν ών τας την  φύση.

Θεωρών τας ότι η ομαδική προσπάθεια αλλά και η
διάδραση με το κοιν ό είν αι απαραίτητη, στόχ ος μας
είν αι ο μελλον τικός ορίζον τας αυτής της πόλης ν α
είν αι αν οιχ τός στη δημιουργία, γν ώση και

αν άπτυξη πολιτισμού. Αρκετές θυσίες στον  βωμό
εν ός βιομηχ αν ικού μιν ώταυρου. Αρκετή υποκρισία
μπροστά στη βιτρίν α του θείου μυστηρίου. Η επιθυμία
επαν έρχ εται στα βλέμματα των  ν έων  αν θρώπων ,
ατεν ίζον τας τον  ορίζον τα του δικού τους πεπρωμέ-
ν ου.

Η Ελευσίνα φτιάχνει τις δικές της μελλοντικές
αναμνήσεις.

Τόπος αφίξεως, παρουσία και αποκάλυψη. 
Μια πόλη που αποφασίζει το μέλλον της και

βρίσκει το βήμα σ’ έναν χορό 
που μοιάζει πάλη με την Ευρώπη. Η Ελευσίνα,

ένα παλίμψηστο. 

Βασίλης Γεροντάκος

Μυστήριο_24  Ανατομία μιας Μεταμόρφωσης Εικαστικά / Φωτογραφία
Εγκαίνια: 9 Νοεμβρίου στις 20.00 Πολιτιστικό Κέντρο Λεωνίδας Κανελλόπουλος
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Κ
ινούμενη άμμος το πολιτικό
σκηνικό με τις συνεχείς απο-
καλύψεις για τις παρακολουθή-

σεις – Η σφοδρή κόντρα κυβέρνησης και
αντιπολίτευσης δημιουργεί ένα εκρηκτικό
μείγμα προς την προεκλογική περίοδο .

Η παραγγελία του ανωτάτου εισαγγελι-
κού λειτουργού διαβιβάζεται στον Προϊ-
στάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών
Αθηνών, Αντώνη Ελευθεριάνο, και η διε-
νέργεια της έρευνας θα γίνει από την
εισαγγελέα πρωτοδικών Αθηνών, Αγγε-
λική Τριανταφύλλου

Την παρέμβαση του Εισαγγελέα του
Αρείου Πάγου, Ισιδώρου Ντογιάκου,
προκάλεσε δημοσίευμα της εφημερίδας
Documento, σύμφωνα με το οποίο υπο-
υργοί της κυβέρνησης, συγγενικά τους
πρόσωπα, πρώην υπουργοί, επιχειρ-
ηματίες, δημοσιογράφοι και άλλα πρόσω-
πα του δημόσιου βίου φέρονται να έχουν
υποστεί παρακολούθηση των τηλεφω-
νικών επικοινωνιών τους.

Ο εισαγγελέας του ανωτάτου δικα-
στηρίου, σύμφωνα με πληροφορίες,
έδωσε άμεσα παραγγελία στην Εισαγ-
γελία Πρωτοδικών Αθηνών να διενεργή-
σει ποινική προκαταρκτική εξέταση για τα
καταγγελλόμενα και να καλέσει σε κατάθ-
εση τον εκδότη της εφημερίδας, δημοσιο-
γράφο Κώστα Βαξεβάνη.

Σύμφωνα με την παραγγελία του κ. 

Ντογιάκου, ο δημοσιογράφος πρέπει
να κληθεί άμεσα να εξεταστεί και να
προσκομίσει όσα στοιχεία διαθέτει και τα
οποία μπορούν να συνδράμουν στην
ουσιαστική διερεύνηση της υπόθεσης.

Παράλληλα, ο κ. Ντογιάκος ζητά να
κληθούν και να εξεταστούν και τυχόν
άλλα πρόσωπα που θα προτείνει ή θα
προκύψουν από τις έρευνες, ώστε να
προσκομίσουν όσα στοιχεία διαθέτουν για
την εν λόγω υπόθεση προς απόδειξη των
καταγγελλομένων.

Ζητήθηκε από τον Βαξεβάνη να
καταθέσει αλλά αρνείται

Ηδη, σύμφωνα με πληροφορίες, η
παραγγελία του ανωτάτου εισαγγελικού
λειτουργού διαβιβάζεται στον Προϊστάμε-
νο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών,
Αντώνη Ελευθεριάνο, και η διενέργεια
της έρευνας θα γίνει από την εισαγγελέα
πρωτοδικών Αθηνών, Αγγελική Τριαντα-
φύλλου, η οποία προχωρά άμεσα στην
κλήση του εκδότη και δημοσιογράφου
Κώστα Βαξεβάνη, τη Δευτέρα.

Ο δημοσιογράφος κλήθηκε προκειμέ-
νου να προσέλθει σε κατάθεση και να
προσκομίσει όσα στοιχεία διαθέτει μετά
την παραγγελία για έρευνα του Εισαγγε-
λέα του Αρείου Πάγου Ισίδωρου Ντογιά-
κου, αλλά αρνήθηκε να προσέλθει,
δηλώνοντας ότι θα επισκεφθεί τον ίδιο
τον κ. Ντογιάκο.

Α
πό το γραφείο του
στην Περιφέρεια Κεν-
τρικής Μακεδονίας, ο

Απόστολος Τζιτζικώστας μίλησε
επίσημα στους δημοσιογράφο-
υς για την κράτηση του στο
λιμάνι της Σμύρνης από τις
τουρκικές αρχές, τοΣάββατο,
και την απαγόρευση εισόδου
του στη χώρα.

Ο περιφερειάρχης Κεντρικής
Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτ-
ζικώστας, χαρακτήρισε “αστει-
ότητες” τους ισχυρισμούς των τουρ-
κικών αρχών, ότι προέκυψε πρόβλημα
λόγω συνωνυμίας του με άτομο, στο
οποίο έχει απαγορευθεί η είσοδος στην
Τουρκία και έκανε λόγο για “πράξη
ακραίας προκλητικότητας”.

“Κατά τον έλεγχο διαβατηρίων μου
ανακοινώθηκε ότι υπάρχει απαγορευ-
τικό εισόδου μου στην Τουρκία χωρίς
να δοθεί καμία εξήγηση. Επι-
κοινώνησα αμέσως με τον Πρωθυπο-
υργό, τον υπουργό Εξωτερικών, αλλα
και αρχές ΕΕ γιατί στην περιοχή βρισ-
κόμουν ως προεδρεύων της Ευρωμε-
σογειακής Διάσκεψης.

«Εμείς, ως περιφέρειες και ως δήμοι,
είμαστε εδώ για να λειτουργούμε ως
γέφυρες μεταξύ των λαών. Να χτίζουμε
συνεργασίες, προς όφελος των
πολιτών».

Αυτή ήταν μεταξύ άλλων, μια δήλωση
του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακε-
δονίας, Αποστόλου Τζιτζικώστα, που
περιγράφει το οξύμωρο σχήμα της
καταχρηστικής κράτησής του από τις
τουρκικές αρχές κατά τη διάρκεια της
ημέρας. (5/11) 

Θυμίζουμε ότι ο Περιφερειάρχης
μετέβη στη Σμύρνη προκειμένου να
προεδρεύσει στη σύνοδο της ευρωμε-
σογειακής επιτροπής ARNEM της Ευρ-
ωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών,
με την ιδιότητά του ως Α’  Αντιπρόεδρ-
ος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των
Περιφερειών.

«Αστειότητες» οι ισχυρισμοί των
τουρκικών αρχών

Έγινε ωστόσο γνωστό πως, η
είσοδός του στην Τουρκία απαγορεύθη-
κε με τη δικαιολογία του τεχνικού προβ-
λήματος, με τον ίδιο να σχολιάζει με
δήλωσή του σήμερα από το γραφείο
του σε δημοσιογράφους πως «αυτά
είναι αστειότητες. Οι τουρκικές αρχές,
ήλεγξαν την ταυτότητά μου, το διαβα-
τήριό μου αλλά και όλα μου τα διπλω-
ματικά, ευρωπαϊκά έγγραφα».

Την ίδια ώρα, όπως εξήγησε, από
την ώρα του εξονυχιστικού ελέγχου
μέχρι τη στιγμή που του ανακοινώθηκε
ότι ήρθη η απαγόρευση εισόδου του
στην Τουρκία, μεσολάβησαν έξι με επτά
ώρες.Παράλληλα, διευκρίνισε πως δεν
του δόθηκε καμία εξήγηση για το λόγο
για τον οποίο κρατείτο από τις τουρκι-
κές Αρχές.

Όπως επεσήμανε, περίμενε αρκετές
ώρες σε γραφείο του τελωνείου του
λιμανιού της Σμύρνης, καθώς μετέβη
στην περιοχή με το πλοίο που συνδέει
τη Θεσσαλονίκη με την τουρκική πόλη.

«Όταν είμαστε αποστολή στο εξωτερ-
ικό, εκπροσωπούμε όλους τους
Έλληνες» ανέφερε ο κ. Τζιτζικώστας,
και συμπλήρωσε:«Δεν θα δεχτώ ποτέ
καμία προσβολή σε βάρος οποιουδή-
ποτε Έλληνα, γιατί για εμένα η αξιο-
πρέπεια όλων των Ελλήνων είναι αδια-
πραγμάτευτη».

Ιμάμογλου για τουρκική πρόκ-
ληση με Τζιτζικώστα: Απαράδεκτη
μεταχείριση

Απαράδεκτη, χαρακτήρισε την
μεταχείριση που επεφύλασσαν οι Τούρ-
κοι στον περιφερειάρχη Κεντρικής
Μακεδονίας Απόστολο Τζιτζικώστα, ο
δήμαρχος Κωνσταντινούπολης Εκρέμ
Ιμάμογλου. Υπενθυμίζεται πως ο κ.
Τζιτζικώστας κρατήθηκε επί 6 ώρες σε
ένα γραφείο στη Σμύρνη και δεν το επι-
τρεπόταν η είσοδος στην Τουρκία.

«Ο πρόεδρος της περιφέρειας Κεντρ-
ικής Μακεδονίας της Ελλάδας, κ. Από-
στολος Τζιτζικώστας, εξέφρασε τη λύπη
του για ό,τι του συνέβη. Αυτό που στε-
ναχώρησε τον αγαπητό μου φίλο
Κώστα στεναχώρησε και εμένα.

Όπως μόλις ανέφερα, ο αξιότιμος
προσκεκλημένος μας, ο οποίος ήρθε
για ένα πρόγραμμα που διοργάνωσε ο
δήμαρχος της Σμύρνης, ο κ. Τουντς
Σογιέρ, δυστυχώς, από μία παρεξήγ-
ηση κι ένα τεχνικό πρόβλημα, που είχε
ως αποτέλεσμα να μην του δοθεί άδεια
(εισόδου) μας στενοχώρησε κι εμάς»,
είπε ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης
και συνέχισε:

«Ελπίζω οι προθέσεις, που κρύβον-
ται πίσω από αυτό το περιστατικό και
σκοπό έχουν να χαλάσουν τις σχέσεις
μεταξύ των δύο χωρών, να μην προ-
βούν και σε διαφορετικά βήματα. Η
χθεσινή μεταχείριση προς τον κ. Τζιτ-
ζικώστα είναι φυσικά απαράδεκτη.

Ελπίζω οι αρχές και των δύο χωρών
να μην επιτρέψουν να ξανασυμβούν
τέτοια ζητήματα. Επειδή υπάρχει ανάγ-
κη για φιλία, αδελφοσύνη και συνερ-
γασία και στις δύο όχθες του Αιγαίου.
Υπάρχει μία απόλυτη ανάγκη για
ειρήνη στο Αιγαίο».

Απόστολος Τζιτζικώστας: Αστειότητες οι
ισχυρισμοί των Τούρκων για την

απαγόρευση εισόδου μου στην χώρα

Κινούμενη άμμος το πολιτικό σκηνικό με τις συνεχείς 
αποκαλύψεις για τις παρακολουθήσεις 

Παρέμβαση εισαγγελέα για τη λίστα 
των υποκλοπών

Κόρινθος: Τσάκωσε τον σύζυγό της με την
ερωμένη του και την μαχαίρωσε

Μια εξαγριωμέν η σύζυγος
μαχ αίρωσε την  ερωμέν η του
άν τρα της, όταν  τους έπιασε
στα πράσα… μέσα στο
αυτοκίν ητο.
Το περιστατικό εκτυλίχ θηκε
περίπου στις 22:00 το
βράδυ του Σαββάτου, στο
χ ώρο του Προαστιακού
Σταθμού Κορίν θου που
σταθμεύουν  τα οχ ήματα.
Σύμφων α με αποκλειστικές

πληροφορίες του DMnews.gr, η δράστιδα που είχ ε ψυλλιαστεί ότι ο σύζυγος την
απατά, τον  παρακολούθησε και όταν  αυτός μαζί με την  ερωμέν η άρχ ισαν  τις ερω-
τικές  περιπτύξεις, τότε η σύζυγος άν οιξε την  πόρτα και επιτέθηκε στην  ερωτική
αν τίζηλο με μαχ αίρι προκαλών τας της τραύματα.
Οι περαστικοί που βρίσκον ταν  στο σημείο αν τιλήφθηκαν  το επεισόδιο και κάλε-
σαν  την  Αστυν ομία όπου έσπευσε στο σημείο και συν έλαβαν  την  δράστιδα.
Σημειών εται ότι οι πρωταγων ιστές του περιστατικού είν αι Ρομά από τον  Πύργο
που διαμέν ουν  στην  Κόριν θο.
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Τ
α Χριστούγεννα
πλησιάζουν και
η πιο φωτεινή

γιορτή του χρόνου έχει
ταυτιστεί άρρηκτα τόσο
με τα μελομακάρονα
όσο και με τους κουρ-
αμπιέδες, η τιμή των
οποίων φτάνει  έως
τα… 14,90 ευρώ ανά
κιλό.

Συγκεκριμένα, σύμφ-
ωνα με ρεπορτάζ σε
αρτοποιείο – ζαχαροπ-
λαστείο στον Γέρακα,
διαπιστώθηκε ότι  τα
παραδοσιακά χριστου-
γεννιάτικα γλυκά δεν
έμειναν ανεπηρέαστα
από την ακρίβεια και το
ράλι των τιμών.

Μάλιστα, εργαζόμενη
στο εν λόγω κατάστημα
ανέφερε στο OPEN:
«Έχουμε πάει τις τιμές
μας, φέτος, στα 14,90
ευρώ το κιλό. Πέρσι,

ήταν 12,90 ευρώ το
κιλό. Έχουμε ανεβάσει
τις τιμές μας κατά 15%
αν και οι πρώτες ύλες
έχουν ανέβει από 40%
έως και 90%. Ωστόσο,
προσπαθούμε να
συγκρατήσουμε τις
τιμές για τους κατανα-
λωτές και δεν πρόκει-
ται να αυξηθούν».

Τι προτιμάται
Όσον αφορά στο…

ντέρμπι μεταξύ μελο-
μακάρονων και κουρ-

αμπιέδων, οι κατανα-
λωτές φαίνεται  πως
προτιμούν τα μελομα-
κάρονα.

Ωστόσο, ακόμα αγο-
ράζουν διστακτικά τα
χρ ι σ το υ γ ε ν ν ι άτι κ α
γλυκά τόσο επειδή
βρισκόμαστε στις
αρχές Νοεμβρίου όσο
και λόγω των τιμών,
όπως είπε η προαναφ-
ερθείσα εργαζόμενη
σε αρτοποιείο – ζαχαρ-
οπλαστείο του Γέρακα.

Ψ
ηλά στη λίστα των  ατόμων  που
έχ ουν  εν τοπιστεί σε υποθέσεις
διακίν ησης αρχ είων  παιδικής

πορν ογραφίας φέρεται ν α βρίσκεται ο
συγγραφέας παιδικών  βιβλίων , Βασίλης
Παπαθεοδώρου, ο οποίος έχ ει προφυ-
λακιστεί και κρατείται στις φυλακές
Τριπόλεως.

Η «κόκκιν η» λίστα μέσα στην  οποία
είχ ε τοποθετηθεί σε περίοπτη θέση ο
55χ ρον ος άν δρας σχ ηματίστηκε από
τον  τεράστιο όγκο αρχ είων  που βρέθη-
καν  στην  κατοχ ή του, αλλά και από τα
ηλεκτρον ικά ίχ ν η της διαδικτυακής του
δραστηριότητας που έχ ουν  καταγραφεί
με τη βοήθεια του ειδικού λογισμικού
εν τοπισμού αρχ είων  παιδικής πορν ο-
γραφίας CPS (CHILD PROTECTION
SYSTEM).

Όπως αν αφέρει, μάλιστα, ο Ελεύθερος
Τύπος, ο Βασίλης Παπαθεοδώρου, ο
οποίος στην  απολογία του υποστήριξε
ότι είχ ε κατεβάσει τα αρχ εία στο
πλαίσιο έρευν ας για επόμεν ο βιβλίο του,
θεωρείται από τους αστυν ομικούς ως
έν ας από τους 8 σημαν τικότερους παρ-
αβάτες διακίν ησης αρχ είων  πορν ογρα-
φίας αν ηλίκων  στην  Ελλάδα

Κατά τις ίδιες πληροφορίες ο συγγραφ-
έας παιδικών  βιβλίων  φέρεται ν α αν αζ-
ητούσε και «κατέβαζε» το υλικό από το
2016 επιχ ειρών τας παράλληλα ν α
κρύψει τα ίχ ν η του χ ρησιμοποιών τας
έως και 284 διαφορετικές διαδικτυακές
διευθύν σεις πρωτοκόλλου για ν α μην
μπορεί ν α ταυτοποιηθεί η γεωγραφική
του τοποθεσία.

Ο συγγραφέας παιδικών  μυθιστορ-
ημάτων  περν άει τις ημέρες του σε θάλα-
μο με άλλα 19 άτομα στις φυλακές
Τρίπολης  μετά την  αποκάλυψη της δρά-
σης, τη σύλληψη του στις 18 Οκτωβρίου
για κατοχ ή σκληρού υλικού παιδικής
πορν ογραφίας με αν ήλικους κάτω των
12 ετών  και την  προφυλάκιση του, στις
26 Οκτωβριου.

Απόπειρα βιασμού περιέγραφε σε
βιβλίο του ο συγγραφέας

Eν  τω μεταξύ φρίκη και αποτροπια-
σμό προκαλεί η αποκάλυψη ότι ο συγγρ-
αφέας παιδικών  βιβλίων , 

Βασίλης Παπαθεοδώρου που κατηγο-
ρείται για κατοχ ή παιδικής πορν ογρα-
φίας, σε έν α από τα βιβλία του περιέγρ-
αφε απόπειρα βιασμού, εν ώ χ ρησιμο-
ποιούσε χ υδαία φρασεολογία.

Το βιβλίο έχ ει αποσυρθεί απ’ όλα τα
ράφια μετά τις φρικτές αποκαλύψεις για
τον  γν ωστό συγγραφέα.

Όπως αποκάλυψε το Star, που εξα-
σφάλισε από βιβλιοπωλείο στη Λαμία το
συγκεκριμέν ο βιβλίο ο συγγραφέας απε-
υθυν όμεν ος σε παιδιά κάτω των  18
ετών , περιγράφει με άν εση μια σκην ή
απόπειρας βιασμού μεταξύ εφήβων .

«Για ν α την  εξευμεν ίσω έγιν α πιε-
στικός. Αρχ ισα ν α βάζω το χ έρι μου,
μέσα από την  μπλούζα της και μέσα
στο παν τελόν ι της και μέσα στην  κιλό-
τα της και όχ ι πως δεν  το είχ α ξαν ακά-
ν ει βέβαια αλλά αυτή μου έλεγε ν α στα-
ματήσω γιατί δεν  ήθελε, υπέθεσα πως
θα είχ ε ξεν ερώσει με την  όλη φάση και
τ΄ αστέρια που της τα πρόσβαλα, μάλ-
λον  κι εγώ δεν  σταματούσα, παρά μόν ο
γιν όμουν  πιο πιεστικός και κόλαγα
πάν ω της. Με έσπρωξε, έπεσα από το
κρεβάτι».

Σε άλλο σημείο του βιβλίου ο αν ήλικος
πρωταγων ιστής του γν ωστού συγγραφ-
έα, αν αρωτιέται αν  αυτό που έκαν ε
ήταν  τόσο φοβερό. «Αυτό έγιν ε μόν ο.
Τέτοια γίν ον ται μεταξύ ζευγαριών . Τόσο
φοβερό ήταν  πια; Μα τι της έκαν α;»

Αίσθηση προκαλεί και το γεγον ός ότι
μέσα στο βιβλίο χ ρησιμοποιεί χ υδαίες
λέξεις, εν ώ αν αφέρεται και σε πορν ογρ-
αφικό υλικό. «Eν ώ ήθελα ν α το κάν ο-
υμε, ήμουν  με το ….στο χ έρι. Στην
κυριολεξία, δηλαδή, αφού έβλεπα
συν έχ εια στο y ouporn»».

Όπως έχ ει ισχ υριστεί ο κατηγορούμε-
ν ος για όλα τα βιβλία του, συλλέγει υλικό
από βίν τεο και άρθρα.

Το συγκεκριμέν ο βιβλίο εκδόθηκε τον
Νοέμβριο του 2018 εν ώ έχ ει πάρει και
βραβείο. Προφαν ώς τότε τίποτα από
όσα αν αφέρον ται στις σελίδες δεν  ήταν
ύποπτο.

ΔΔΔΔιιιιααααδδδδιιιικκκκττττυυυυαααακκκκέέέέςςςς    ααααππππάάάάττττεεεεςςςς::::     
Δωρεάν ενημερωτικό σεμινάριο 
για τους πολίτες της Ν. Περάμου

Tην Παρασκευή
18 Νοεμβρίου
2022 και ώρα

12:00 στην αίθουσα του
Δημοτικού Συμβουλίου
της Δ.Ε. Νέας Περάμου
θα πραγματοποιηθεί
ΔΩΡΕΑΝ σεμινάριο για
τους πολίτες της Νέας
Περάμου που θα επιθ-
υμούσαν να το παρακο-
λουθήσουν με θέμα: «Ασφαλέστερη χρήση υπολογιστή και προστασία από
συνήθεις ηλεκτρονικές απειλές και απάτες».

Αναλυτικά το δελτίο τύπου του Δήμου: Ο Δήμος Μεγαρέων, σε συνεργασία
με την Περιφέρεια Αττικής και σε συνέχεια των δράσεων περιορισμού του
ψηφιακού αναλφαβητισμού, στο πλαίσιο του έργου «Δράσεις Ψηφιακής
Εκπαίδευσης και Ψηφιακού Εγγραμματισμού» (Ε.Π. «Αττική 2014-2020»)
και σύμφωνα πάντα με τις τελευταίες οδηγίες από τον Ε.Ο.Δ.Υ για την παν-
δημία COVID-19, διοργανώνουν δια ζώσης σεμινάρια, δωρεάν και με ελεύθ-
ερη συμμετοχή για όλους τους Δημότες.

Για πρώτη φορά στη Νέα Πέραμο, θα πραγματοποιηθεί σεμινάριο την Παρ-
ασκευή 18/11 στις 12:00 το μεσημέρι, στο Δημοτικό Κατάστημα (πρώην
Δημαρχείο) της Νέας Περάμου, στην αίθουσα συνεδριάσεων. Το θέμα του
σεμιναρίου είναι «Διαδικτυακές Απάτες, Προστασία Ψηφιακών Συσκευών,
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων».

** Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να
κάνουν προεγγραφή στη διεύθυνση: https://tinyurl.com/digitalattiki

** Σε περίπτωση πλήρωσης των θέσεων, θα δοθεί προτεραιότητα στους
Διοικητικούς Υπαλλήλους της Κοινότητας Νέας Περάμου.

Βασίλης Παπαθεοδώρου: Βασίλης Παπαθεοδώρου: 
Στους 8 μεγαλύτερους παραβάτες διακίνησης

παιδικής πορνογραφίας στην Ελλάδα

ΑΠΛΗΣΙΑΣΤΕΣ ΟΙ ΤΙΜΕΣ 
Χριστούγεννα: «Πικρά» τα 
μελομακάρονα και οι κουραμπιέδες
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Εταιρεία με πολυετή ηγετική θέση
στον τομέα παραγωγής/εμπορίας
βιομηχανικών πρώτων υλών, επιθ-
υμεί να προσλάβει Εργάτη Αποθήκ-
ης και Εργάτη με γνώση Κλαρκ, στο
υποκατάστημα της εταιρείας στον
Ασπρόπυργο Αττικής.

Καθήκον τα:
Picking & Packaging (συλλογή
σακιών/κιβωτίων, προετοιμασία
παραγγελιών)
Έλεγχος παραγγελιών
Ταξινόμηση εμπορευμάτων με ασφ-
άλεια στις θέσεις της αποθήκης με
βάση τις οδηγίες των υπευθύνων
Χρήση και χειρισμός εξοπλισμού
αποθηκών
Φορτώσεις-εκφορτώσεις με χρήση

ανυψωτικών μηχανημάτων
Απογραφές

Προφίλ:
Απόφοιτος μέσης εκπαίδευσης
Υπευθυνότητα, συνεργατικότητα,
ομαδικό πνεύμα

Απαραίτητα προσόν τα
Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
Εμπειρία σε προετοιμασία παραγγε-
λιών και  διαχείριση
σακιών/κιβωτίων και παλετών
Προϋπηρεσία σε αποθήκη τρο-
φίμων θα αξιολογηθεί θετικά

Αποστολή βιογραφικών  στο sofi-
aplati@alinda.gr

ΗΗ  εεττααιιρρεείίαα  EEyyee  FFaacciilliittyy
MMaannaaggeemmeenntt  ααννααζζηηττάά::

Προσωπικό Ασφαλείας-Φύλακες,
για την  στελέχωση της φύλαξης
Bιομηχαν ικών  Eγκαταστάσεων ,
στη περιοχή του Ασπροπύργου.

Απαραίτητα Προσόντα:

•Άδεια εργασίας προσωπικού ασφα-
λείας Ν.2518/97 σε ισχύ.
•Απόφοιτος Μέσης Εκπαίδευσης.
•Δυνατότητα για πλήρη ή μερική
απασχόληση σε κυλιόμενες βάρ-
διες.
•Βασικές Γνώσεις Αγγλικών.
•Βασικές Γνώσεις Η/Υ.

Η εταιρεία παρέχει:
•Άμεση Πρόσληψη.
•Μόνιμη Απασχόληση.
•Συνεχή Εκπαίδευση.
•Σύγχρονο Εργασιακό Περιβάλλον.
•Δυνατότητες Επαγγελματικής Εξέ-
λιξης.

Αν επιθυμείτε, να γίνετε μέλος της
ομάδας μας, μπορείτε να υποβάλλε-
τε το βιογραφικό σας σημείωμα:
• Στέλνοντας  emai l :
info@eyefm.gr
• Στέλνοντας fax:
2108060055.
• Τηλεφωνικά στο τηλέφωνο:
210-6121719
Ωράριο επικοινωνίας από Δευτέρα
έως Παρασκευή 09:30π.μ.-
16:30μ.μ.,στο  τηλέφωνο 210-
6121719.

Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με την  εταιρεία μας, επισ-
κεφθείτε την  ιστοσελίδα μας :
www.eyefm.gr

ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
– ΕΡΓΑΤΗΣ

ΜΕ ΓΝΩΣΗ ΚΛΑΡΚ

«Καλάθι του 
νοικοκυριού»: 

Έρχεται 
διορθωτική ΚΥΑ,
τι θα προβλέπει

Ν
έα υπουργική
απόφαση για
το «καλάθι του

νοικοκυριού» θα
εκδώσει, τις επόμενες
μέρες, το υπουργείο
Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Η απόφαση θα προβλέπει να είναι

μεγαλύτερες και ευδιάκριτες οι ταμπέλες
στα προϊόντα του καλαθιού και να διασφ-
αλίζεται η επάρκεια των προσφερόμενων
προϊόντων, όπως ανακοίνωσε ο υπο-
υργός Αδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στο
ΣΚΑΙ.
O υπουργός σημείωσε ότι η πρώτη εβδο-

μάδα εφαρμογής του μέτρου ήταν ενθα-
ρρυντική ενώ πρόσθεσε ότι από την
Τετάρτη στην ηλεκτρονική εφαρμογή του
υπουργείου θα παρακολουθούνται οι
τιμές των προϊόντων ανά εβδομάδα.
Παράλληλα, προανήγγειλε συνάντηση με

τους εκπροσώπους των βιομηχανιών τρο-
φίμων, αφού όμως πρώτα λάβει τα αποτε-
λέσματα των ελέγχων της Διυπηρεσιακής
Μονάδας Ελέγχου Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α).

Από την  έρευν α της αστυν ομίας διαπιστώθηκε πως
ο 19χ ρον ος είχ ε το ρόλο του «επιχ ειρησιακού» δρά-
στη που θα άρπαζε με βιαιότητα τις αλυσίδες που φορ-
ούσαν  στο λαιμό τα θύματα, εν ώ ο 47χ ρον ος είχ ε
επιφορτιστεί με το ρόλο του οδηγού του επίμαχ ου
οχ ήματος, του επιτηρητή του πεδίου δράσης, ώστε ν α
είν αι έτοιμος ν α επέμβει και ν α διασφαλίσει τη διαφυ-
γή τους.

Πέραν  της οργάν ωσης τους για την  επίτευξη από
κοιν ού των  αν ωτέρω ληστειών , οι κατηγορούμεν οι
συν δέον ταν  και με συγγεν ική σχ έση.

Από τη μέχ ρι στιγμής προαν ακριτική έρευν α, έχ ουν
εξιχ ν ιαστεί 8 περιπτώσεις ληστειών .Οι συλληφθέν τες
οδηγήθηκαν  στον  Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών  Αθη-
ν ών , εν ώ η έρευν α για την  διαλεύκαν ση και άλλων  αξι-
όποιν ων  πράξεων , συν εχ ίζεται.

Συν εχ ιζεται από τη σελ. 3

Εξορμήσεις ενημέρωσης
στις πόλεις της Δυτικής Αττικής  ενόψει

της απεργίας της 9ης Νοεμβρίου
Εξορμήσεις εν ημέρωσης στις πόλεις της Δυτικής Αττικής πραγματοποίησε και

συν εχ ίζει ν α πραγματοποιεί ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, με τη συμμετοχ ή του βουλευτή Β’ Δυτι-
κής Αττικής, Γιώργου Τσίπρα, μελών  της Κεν τρικής Επιτροπής, μελών  της Νομα-
ρχ ιακής Επιτροπής και μελών  των  Οργαν ώσεων  Δυτικής Αττικής, εν όψει της μεγάλ-
ης απεργίας της 9ης Νοεμβρίου.

Ερχ όμαστε σε επαφή με επιχ ειρηματίες και  εμπόρους και μας  μιλούν  για το
δυσβάστακτο κόστος λειτουργίας των  επιχ ειρήσεων , τη μειούμεν η πελατεία και το
τζίρο που διαρκώς υποχ ωρεί, αν ησυχ ών τας πως δε αν τέξουν  ακόμα μια κρίση.

Συν αν τούμε καταν αλωτές και εργαζόμεν ους που βλέπουν  τη αγοραστική τους
δύν αμη ν α συρρικν ών εται, το εισόδημα ν α μην  αρκεί και τις υποχ ρεώσεις τους ν α

μην  μπορούν  ν α εξυπηρε-
τούν ται ολοέν α και περισ-
σότερο, βδομάδα τη βδο-
μάδα.

Παρατηρούμε τους
εμπορικούς δρόμους με
λιγοστούς διερχ όμεν ους,
τα εμπορικά καταστήματα
άδεια και τα καταστήματα
εστίασης με σημαν τικά
λιγότερη πελατεία.

Ακούμε, καταν οούμε,
εξηγούμε, προτείν ουμε το
σχ έδιο τού ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ,
τις έξι εθν ικές προτεραιότ-

ητες (https://dikaiosinipantou.sy riza.gr/) και καλούμε  στην  Γεν ική Απεργία και τα
συλλαλητήρια της 9ης Νοέμβρη (https://www.sy riza.gr/upload/).
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Η εταιρεία Tileorganosi αναζητά
άμεσα να καλύψει 2 θέσεις γραμμα-
τέων.
Προσόντα:
- Καλή γνώση αγγλικών σε προφ-
ορικό και γραπτό επίπεδο
- Πολύ καλή χρήση Η/Υ - ταχύτητα
στην πληκτρολόγηση
- Γνώση υπολογιστών
- Ευχέρεια λόγου
- Ευγένεια
- 6ωρη εργασία με προοπτική για
ταχεία αναβάθμιση σε 8ωρη
Περιοχή Εργασίας: Ελευσίνα
Παρακαλώ αποστείλατε 
βιογραφικά στο 
info@tileorganosi.gr

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

4488

Ενοικιάζεται μονοκατοικία στα Νεόκτιστα 
Ασπροπύργου 

Ενοικιάζεται αυτόνομη μονοκατοικία στα Νεόκτιστα
Ασπροπύργου πίσω από το 6ο Δημοτικό σχολείο απέ-
ναντι από την ΤΕΚΑΤ Κατασκευαστική. 60m2. Υπνοδω-

μάτιο , Καθιστικό , Κουζίνα και μπάνιο.Εντοιχισμένες
οικοσκευές ψυγείο , κουζίνα και

κλιματιστικό.Κήπος 120m2 εξαιρετική θέα στον κόλπο 
του Σκαραμαγκά.Μόνον σοβαρές προτάσεις από

Έλληνες. Τηλέφωνο : 6944636483 

ΣΣΑΑΛΛΑΑΜΜΙΙΝΝΟΟΣΣ  3311  &&  ΜΜΙΙΑΑΟΟΥΥΛΛΗΗ  
ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς  ΤΤΗΗΛΛ::  221100  55557711447722,,

221100  55557700333377,,  221100  55558800881166

" Απο την εταιρεία Eco Carpet, ζητείται
υπάλληλος νέος και νέα, εως 40 ετών, 
για τα καταστήματά της στον Ασπρόπ-

υργο και στην Ελευσίνα.
Βιογραφικά στο info@ecocarpet.gr.

Τηλέφωνο 210 5570159 " 
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Β'ΕΣΚΑΝΑ ΑΝΔΡΩΝ
(5η αγωνιστική):Νίκη
της Νέας Περάμου

Για την 5η αγωνιστική της
Β΄ΕΣΚΑΝΑ ανδρών η Νέα Πέραμος
επικράτησε της Αιξώνης Γλυφάδας
με 66-61.

ΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ -ΑΙΞΩΝΗ
ΓΛΥΦΑΔΑΣ 66-61

Διαιτητές : Χρόνης, Αυγερινός

Δεκάλεπτα : 12 – 18,  25-36 ,  43-
48,  66 - 61

ΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ (Αράπης,
Μπόρας): Κοντόπουλος , Καραϊσκος
11 (3), Τσέλιος 11(1), Αντιπάτης 3 ,
Στεφάνου 12(1), Σταυράκης 16(1),
Μπούρας 12, Γαβαλάς 1 , Σάμπλης ,
Καπέτσης Τηγάνης, Παπαδόπουλος.

ΑΙΞΩΝΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ  (Γκονουλού,
Χρήστου):  Κλάδης 2, Νικολάκης,
Βουρτσάνης 11(3), Τζιώνης 9(3),
Μαραγκόπουλος 19(1), Παπανικολά-
ου 9(1), Κάππος 11, Αλεξιάς, Γιαν-
νόπουλος, Λιουδάκης, Γεωργάκης,
Χρήστου 

Η ΝΕ Μεγαρίδας 86-62
την Καβάλα

Η ΝΕ Μεγαρίδας επικράτησε για την 5η αγωνιστική
της Α/2 της  Καβάλας με 86-62. Αυτό το ροζ φύλλο
αγώνα ήταν το τρίτο διαδοχικό για το σύνολο του Μάν-
ταλου, το οποίο ανέβηκε στο 3-2, ενώ άφησε την
μακεδονική ομάδα χωρίς νίκη ύστερα από πέντε
αγώνες.
Διαιτητές: Ζιώγας-Σκανδαλάκης-Κούλης Χ. (Τηγάν-
ης)

Δεκάλεπτα: 23-14, 51-32, 74-49, 86-62

Μεγαρίδα (Μάνταλος): Παλαιοχωρίτης 8 (2), Γκατ-
ζιάς 2, Παπαγιάννης 7, Αγγελόπουλος 8 (1), Γερο-
μιχαλός 5, Καψαλός 10 (2), Ντουμπίνσκι 8 (2), Σωτ-
ηράκης 11, Καλλινικίδης 8, Χάσα 8, Μουρτζούκος,
Ζαρκαδούλας 11 (2).

Καβάλα (Πενταζίδης): Γουίτλι 9 (1), Μπόζης 8, Καρ-
αγιάννης, Απαζίδης 2, Ευαγγελίδης, Πρίφτης 2,
Πεχλιβανίδης 12 (1), Ταχυρίδης 12, Αλμπάνης, Τσέλ-
λος 17 (3).

Επόμενη αγωνιστική (6η, 12-13/11)

Αμύντας-Ελευθερούπολη
Μαρούσι-Παπάγου
Ηρακλής ΚΑΕ 2022-ΦΕΑ ΝΦ/ΝΧ
Τρίτων-Χαρίλαος Τρικούπης
Ψυχικό-Πανερυθραϊκός
Αγρίνιο-Μεγαρίδα
Καβάλα-Αίας Ευόσμου
Κόροιβος Αμαλιάδας-Ερμής Σχηματαρίου

Ανακοίνωσε τον Τεράνς Κρίστοφερ Μότλεϊ

Η Nεανική Εστία Μεγαρίδος ανακοινώσε την απόκ-
τηση του Τεράνς Κρίστοφερ Μότλεϊ. Ο Αμερικανός
φόργουορντ υπέγραψε συμβόλαιο  μέχρι το τέλος
της σεζόν.

Ο Μότλεϊ γεννήθηκε στις 9 Σεπτεμβρίου του 2001 στο
Φοίνιξ της Αριζόνα, έχει ύψος 2.01μ. και αγωνίζεται
ως φόργουορντ. Φοίτησε στο Σαμ Χιούστον Στέιτ και
ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα στην G-
League για λογαριασμό των Oklahoma City Blue. Την
σεζόν 2015-16 αγωνίστηκε στο Μεξικό με την φανέλα
της Σερβεσέρος

Τη σεζόν 2016-17 έκανε το υπερατλαντικό ταξίδι για
λογαριασμό της Κάρφα και το πρωτάθλημα της
Ισλανδίας. Ολοκλήρωσε την σεζόν στο Μεξικό με την
Παϊονέρος όπου είχε 18.2 πόντου μέσο όρο.

Την επόμενη αγωνιστική περίοδο αγωνίστηκε στην
Αυστραλία και την Αργεντινή πρώτού επιστρέψει
στην Ισλανδία, για λογαριασμό της Θορ Θορλ, όπου
έμεινε για τις επόμενες δυο σεζόν και πραγματο-
ποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις με 15 πόντους μέσο
όρο.

Στο πρωτάθλημα της Χιλής συνέχισε την καριέρα του
την σεζόν 18-19 στην ΑΒΑ Αντζούν

Την σεζόν 20-21 ξανά στην Ισλανδία για την ομάδα
της Σέλφος, με την οποία είχε την πιο παραγωγική
σεζόν της καριέρας του με 16,9 πόντους μέσο όρο.

Η Κρούβμπας από την Ουκρανία ήταν ο επόμενος
σταθμός της καριέρας του την σεζόν 21-22 με την
οποία πρόλαβε να αγωνιστεί σε 26 παιχνίδια έχον-
τας 7 πόντους μέσο όρο.

O Πανελευσινιακός απέδρασε από το Αιγάλεω
Συνεχίζοντας τις καλές εμφανίσεις του η ομάδα μπάσκετ του ΑΟΚ
Πανελευσινιακός επικράτησε για την 5η αγωνιστική και τον 2ο όμιλο στο
κλειστό Σταύρος Βενέτης του Αιγάλεω 59-64 φτάνοντας στις 4 νίκες στο
πρωτάθλημα.Η ομάδα του Νίκου Βούλγαρη με ανατροπή επέτρεψε μόλις 8
πόντους στους γηπεδούχους στην 4η περίοδο και έτσι έφτασε στη νίκη.

Η βαθμολογία
1. Πανιώνιος 10
2. Πανελευσινιακός 9
3. Δούκας 8
4. ΑΟΠΦ 8
5. Αιγάλεω 8
6. Πρωτέας Βούλας 8
7. ΟΦΗ 7
8. Διαγόρας Ρόδου 6
9. ΑΕΝΚ 6
10. Πεύκη 5
11. ΑΟΚ Χανιά 5
12. Έσπερος Καλλιθέας 4
*Οι τέσσερις πρώτες ομάδες συμμετέχουν στα πλέι οφς ανόδου με τη
νικήτρια να ανέρχεται στην Α2 Ανδρών
**Οι ομάδες από τις θέσεις 7-10 συμμετέχουν στα πλέι άουτ, με τις δυο
ηττημένες να υποβιβάζονται στην Γ' Εθνική
*** Οι δύο τελευταίες ομάδες υποβιβάζονται κατευθείαν στην Γ' Εθνική
Η επόμενη 6η αγωνιστική (12/11):
ΟΦΗ – Πεύκη
Χανιά – ΑΟΠΦ
Πανελευσινιακός – Δούκας
Αιγάλεω – Διαγόρας Ρόδου
ΑΕΝΚ – Πανιώνιος
Πρωτέας Βούλας – Έσπερος Καλλιθέας

Επιμέλεια: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Σήμερα η 
κλήρωση της Γ’
Εθνικής

Σήμερα και ώρα 13:00 θα
διεν εργηθεί, στις εγκατα-
στάσεις της ΕΠΟ στο
Πάρκο Γουδή, η κλήρωση
για τον  καταρτισμό του
αγων ιστικού προγράμμα-
τος του Πρωταθλήματος Γ’
Εθν ικής 2022-23. Η διαδι-
κασία θα πραγματοποιηθ-
εί χ ωρίς την  παρουσία
εκπροσώπων  των  ομά-
δων  και θα καλυφθεί σε
Liv estreaming από το
epo.gr», αν αφέρεται στην
αν ακοίν ωση της Ομο-
σπον δίας.
Αν αλυτικά οι 5 όμιλοι:

1ος Όμιλος

Αλεξαν δρούπολη, Παν θρ-
ακικός, Άρης Αβάτου,
Ορφέας Ξάν θης, Βύρων
Καβάλας, Καβάλα, Μέγας
Αλέξαν δρος Οφρυν ίου,
Νέστος Χρυσούπολης,
Δόξα Δράμας, Απόλ

λων  Παραλιμν ίου, Θερμαϊ-
κός Θέρμης, Καμπα-
ν ιακός, Ποσειδών ας Νέας
Μηχ αν ιών ας, Αγροτικός
Αστέρας, Παν δραμαϊκός.

2ος Όμιλος

Κοζάν η, ΑΕΠ Κοζάν η,
Καστοριά, Α.Ο. Χαν ιώτης,
Πιερικός, Εθν ικός Νέου
Κεραμιδίου, ΓΑΣ Σβο-
ρών ος, Μακεδον ικός
Φούφα, Κεραυν ός Αγγε-
λοχ ωρίου, Ολυμπιακός
Βόλου, Π.Ο. Ελλασόν ας,
Δωτιέας Αγιάς, ΠΑΟΚ
Κρηστών ης, Εδεσσαϊκός.

3ος Όμιλος

Π.Ο. Φήκης, Α.Ο. Τρίκα-
λα, Διγεν ής Νεοχ ωρίου,
Απόλλων  Πάργας,
Τηλυκράτης Λευκάδας,
Παν αγριν ιακός, Ναυπακ-
τιακός Αστέρας, ΑΠΣ
Ζάκυν θος, Α.Ο. Υπάτου,
Χαλκίδα, Παν ελευσι-
ν ιακός, Βύζας Μεγάρων ,
Α.Ε. Λευκίμμης, Αστέρας
Πετριτή.
4ος Όμιλος

ΑΠΣ Πάτραι, Ερμιον ίδα,
Παν αργειακός, Φοίν ικας
Νέας Επιδαύρου, Αίας
Γαστούν ης, Παν ηλειακός,
Παν γυθεατικός, Α.Ο. Δια-
βολιτσίου, Α.Ο. Πυλίου
Κω, Ιάλυσος Ρόδου,
Ρόδος, Αιολικός, Α.Ε.
Μυκόν ου

*Εκκρεμεί η 14η ομάδα
μεταξύ 5 ομάδων  της ΕΠΣ
Αθην ών  (Παν ιών ιος,
Φωστήρας, Άρης Πετρ-
ούπολης, Αγία Παρασκε-
υή, Άγιος Ιερόθεος) που
θα γίν ει γν ωστή πριν  την
κλήρωση.

5ος Όμιλος

Άγιος Ιερόθεος, Αγία Παρ-
ασκευή, Παν ιών ιος, Άρης
Πετρούπολης, Φωστήρας
(εκτός φυσικά της ομάδας
που θα πάει στον  4ο
όμιλο), Κερατσίν ι,
Εθν ικός, Α.Ε. Μοσχ άτου,
Γιούχ τας, Α.Ο.
Τυμπακίου, Πόρος,
Αλμυρός Γαζίου, Άγιος
Νικόλαος, Θύελλα Ραφή-
ν ας, Μαρκό.
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Ο Ακράτητος με τον 
Νταγιάντα 1-0 τον Ηρακλή
Ελευσίνας

Ο Ακράτητος για την 2η αγωνιστική του πρωταθ-
λήματος της Α'ΕΠΣΔΑ έκαψε την αντίσταση του
Ηρακλή Ελευσίνας με 1-0. Το τέρμα που έδωσε το
πρώτο τρίποντο για την ομάδα των Ανω Λιοσίων
σημείωσε ο Σπ.Νταγιάντας στο 72 με κεφαλιά.

Διαιτήτευσε ο Χαμπιλάι.Βοηθοί: Μαυρομάτης-
Παπαδόπουλος.

ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ: Τσέπερης, Σουρτζης(90′ Ζαχαρ-
ος),Καρανικόλας(70′ Λυτρας), Νίκας, Μυλουλης,
Ζγουρη, Πουρσανιδης(70′ Γελαγωτης) Λαγιας,
Νταγιαντας(90′ Φραντζεσκακης), Τουλουβασιλης,
Κωνσταντινιδης(75′ Μπαρντοκ).

Ο ΠΑΟΚ Μάνδρας
2-1 τον Μεγαρικό

Πολύ ωραίο και δυνατό παιχνίδι ανάμεσα σε
δυο πολύ καλές ομάδες για την 2η αγωνιστική
του πρωταθλήματος της Α΄ΕΠΣΔΑ με τον ΠΑΟΚ
Μάνδρας να επικρατεί στο ουδέτερο γήπεδο 

Γιώργος Ρουμελιώτης του Μεγαρικού με 2-1.
Η ομάδα του Μιχάλη Κάσδαγλη μπήκε  πολύ

δυνατά και είχε ένα χαμένο τετ α τετ με τον Κακα-
ράντζα στο 3' δοκάρι με τον ίδιο παίχτη στο 7' και
τελικά γκολ στο 13' πάλι με τον ίδιο παίχτη. Ο
Μεγαρικός ισοφάρισε στο 30' 1-1.

Στο δεύτερο ημίχρονο και οι δυο ομάδες δυσκο-
λεύτηκαν πολύ λόγω του δυνατού αέρα και από
μια στημένη φάση στο 60' ο Τσετσάι διαμόρφωσε
το τελικό 2-1, ο Μεγαρικό προσπάθησε για την
ισοφάριση αλλά ο ΠΑΟΚ Μάνδρας κατάφερε να
ανταπεξέλθει σε όλες τις δυσκολίες.

Διαιτήτευσε ο Αριστείδης Αλιάγας. Βοηθοί:Πλά-
κας Χ-Παύλος Χ.

ΠΑΟΚ ΜΑΝΔΡΑΣ:
Παλαιστής,Αξιώτης,Τυρλής,ΡΕΤΖΑ(45 Σωπιάδ-
ης) Τσιριγώτης,Τσετσάι,Μουστάκα,Βαλλιάνος(85
Μήνος),Κατσάφαρος,Δούκας Δ.(70 Δούκας
Α.),Κακαράντζας(75 Σακόβ).

Η Λαμπερή Ελευ-
σίνας ευχαριστεί...

Το Διοικητικό Συμβούλιο του
Συλλόγου Λαμπερή Ελευσίνας
ευχαριστεί  τον ιδιοκτήτη της
Επιχείρησης Le Peti t Coin
Est.2020 (Περσεφόνης 15 -
ΕΛΕΥΣΙΝΑ - Τ.Κ. 192 00) κύριο
ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΝΙΚΟΛΑΚΗ, για την
ευγενή χορηγία αθλητικού υλικού, προς το Σωματείο μας.
Τέτοιες ενέργειες σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που περνάει ο λαϊκός ερασιτεχνικός αθλητισμός
είναι ΑΞΙΕΠΑΙΝΕΣ και αξίζουν ΠΟΛΛΑ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ.!!!!!!

Με εκτίμηση και Σεβασμό
Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΛΑΜΠΕΡΗ Α.Σ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Ο Αστέρας Μαγούλας 4-0 τον
Κριό Ασπροπύργου
Την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα σημείωσε
την 2η αγωνιστική ο Αστέρας Μαγούλας που επι-
κράτησε του Κριού Ασπροπύργου με 4-0(ημίχρο-
νο 0-0).
Τα τέρματα της ομάδας του Δημοσθένη Ρόκκα
σημείωσαν οι Μπέχλης 55’Τσιανάκας 57′ Παπα-
κωνσταντίνου 65′και Φυσαράκης 82′.
Διαιτήτευσε ο Κωνσταντινίδης. Βοηθοί: Οικονό-
μου-Καραγιάννης.

2Χ2 Ο ΑΟ Μίμας Μικρασιατική

Ο ΑΟ Μίμας Μικρασιατική Μεγάρων  με 10 παίκτες
λύγισε την  αν τίσταση του Πυρρίχ ιου Ασπροπύρ-
γου με 2-1 κάν ον τας το 2Χ2.
Τα τέρματα της ομάδας του Νίκου Πατσίρη σημείω-
σε ο Λευτέρης Μάκρας (28′ 61′).Για λογαριασμό του
Πυρρίχ ιου του Μιχ άλη Κατσαφάρου σκόραρε στο
87′ ο Αγγελιδάκης.
Οι γηπεδούχ οι αγων ιζόν τουσαν  με παίκτη λιγότερο
από το 63′ αφού αποβλήθηκε ο Χριστόπουλος με
δεύτερη κίτριν η.
Εν ώ οι φιλοξεν ούμεν οι είχ αν  δοκάρι στο 80′ με
τον  Αποστολόπουλο.

Διαιτητής ο Λάμπρου.Βοηθοί: Πλάκας Σ-θωμόπου-
λος.

ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ: Βαν δώρος, Χριστόπουλος, Κήτ-
τας(46′ Μαζιώτης), Έβερετ(82 λ.τρ. Τσολιάκος),
Γαλαν ός, Μήτσος Α., Μήτσος Δ.(64′ Παπαν ικόλας),
Μάκρας(80′ Ζουμπουρλής), Στρατάκης, Μπαγδάτογ-
λου, Τούσης.

ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ: Ζερζελίδης, Σταθαράς, Μερκάι, Τσα-
παν ίδης, Πιπερίδης(70′ λ.τρ. Αποστολόπουλος),
Ρούπας, Πάτσιος, Παπασπυρόπουλος(46′ Μιχ α-
ηλίδης), Βαλμάς(67′ Μαυρίδης Γ.), Παπαδόπουλος,
Αγγελιδάκης.
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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 Ελευσίνα, 210 556 0948
ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
213 200640
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
210 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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Yπάλληλος πωλήσεων  για το κατάστημα  pet-shop ζωοτροφών
της Ελευσίν ας 20ο χιλ ΝΕΟΑΚ, πλήρης απασχόληση.ΔΕΥ-ΠΑΡ

09:00-17:00 ΣΑΒ 08:00-15:00, με έν α ρεπό την  εβδομάδα..
Γν ώστης  υπολογιστών , επιθυμητή εμπειρία σε αν τίστοιχα καταστήματα.

Για βιογραφικά στο e-mail grosyn@outlook.com

Κυρία, στην περιοχή της
Ελευσίνας, άνεργη, αναζητά 

απογευματινή εργασία σε γραφείο,
ιατρείο, διαγνωστικό κέντρο, 

υποδοχή- γραμματειακή
υποστήριξη, σε κατάστημα 

λιανικής, φροντιστήριο.
Απόφοιτη Αμερικανικού

Κολλεγίου, Proficiency, ECDL.
ΤΗΛ:  693 724 3938

Η εταιρία Lubrico στη Μαγούλα 
αναζητά εργάτη παραγωγής 

και υπάλληλο γραφείου
Η εταιρεία ΛΟΥΜΠΡΙΚΟ Α. ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΕΠΕ με δραστηριότ-
ητα την παραγωγή & εμπορία χημικών προϊόντων στο
εσωτερικό & το εξωτερικό, προσλαμβάνει άμεσα στο
εργοστάσιο παραγωγής της, που βρίσκεται στο 10ο χλμ
Ελευσίνας Δερβενοχωρίων στην Μαγούλα (όπισθεν
εργοστασίου TITAN) θέση “Καμάρι” :

1 ΑΤΟΜΟ ΩΣ ΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:
Το νεοπροσληφθέν άτομο θα ασχοληθεί με την χρήση
μηχανημάτων παραγωγής κατόπιν υποδείξεως & υπό
την επίβλεψη του υπευθύνου χειριστή. 
Δεν απαιτείται εξειδίκευση/προϋπηρεσία, μόνο γνώση
της Ελληνικής γλώσσας. Τέλος, παρέχεται πλήρης εξοπ-
λισμός ασφαλείας.

1 ΑΤΟΜΟ ΩΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Το νεοπροσληφθέν άτομο θα πρέπει να έχει απολυτήριο
Λυκείου ( κατ’ ελάχιστον ), γνώση Αγγλικών και να μπορ-
εί να χειρίζεται Η/Υ ( Office ). Επιθυμητή, η ενδεχόμενη
γνώση Λογιστικής.

ΜΙΣΘΟΣ: Συζητήσιμος
ΑΣΦΑΛΙΣΗ: Πλήρης
ΩΡΑΡΙΟ: 08:00′ – 16:00′
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: Πλήρης

Για την αποστολή βιογραφικών σας, στο e-mail a.kourka-
zoni@lubrico.gr ή για την τηλεφωνική σας επικοινωνία,
στο τηλέφωνο 2105573193.
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Πωλείται κτήμα 5 στρεμμά-
των στην Πύλη Δερβε-
νοχωρίων, πολύ κοντά σε
σχολεία.
Εναλλακτικά ανταλλάσσε-
ται με οικόπεδο στη Δυτική
Αττική ή με οικία εντός
σχεδίου. Έχει πολύ κοντά
το ρεύμα και το νερό και
έχει 6 μέτρα δρόμο.
6988342861

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Πωλείται μονοκατοικία
διώροφη στα Νεόκτιστα
Ασπροπύργου 180 τμ σε
άριστη κατάσταση σε περ-
ιφραγμένο χώρο 1 στρεμ-
μάτων 
Τηλ: 6949897678

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Πωλείται Οικόπεδο 350
τ.μ. (20μ. Πρόσοψη x 17,5
μ. Βάθος) στην οδό  Ηρακ-
λείου – Άνω Ελευσίνα. Τιμή
150.000 ευρώ Τηλ.
6973221912 &
6977650730          

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ καλή κατά-
σταση γκαρσονιέρα 35 τ.μ.,
ισόγεια, 1 υ/δ, κατασκευή '08,
μπάνιο, επιπλωμένη, θέρ-
μανση: αυτόνομη θέρμανση
με κεντρική εγκατάσταση, μέ-
σο θέρμανσης: πετρέλαιο,
νυχτερινό ρεύμα, χωρίς

κοινόχρηστα, ελεύθερη, ιδα-
νική για φοιτητές, τιμή 400€
6948750875

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητο δια-
μέρισμα 63 τ.μ., 4ου, 1 υ/δ,
κατασκευή '10, μπάνιο, ενε-
ργ. κλ. Α+, ζώνη οικιστική, τι-
μή 410€, 09:00-21:00
6908419263

ΜΑΓΟΥΛΑ καλή κατάσταση
οροφοδιαμέρισμα 90 τ.μ.,
ισόγειο, προσόψεως, 2 υ/δ,
κατασκευή '97, μπάνιο, σε
οικόπεδο 650 τ.μ., θέρμαν-
ση: αυτόνομη θέρμανση με
ατομική εγκατάσταση, μέσο
θέρμανσης: πετρέλαιο, τζάκι,
πάρκιν πιλοτής, κουφώματα
αλουμινίου, χωρίς ασανσέρ,
ζώνη οικιστική, δάπεδα: μάρ-
μαρο, πολύ καλή κατοικία με
δύο μεγάλα υπνοδωμάτια,
σαλόνι ,κουζίνα με καθιστικό
και τζάκι και μεγάλο κήπο, τι-
μή 480€, συζητήσιμη. SYN-
THESIS S.R.E.CON,
2105541126, 09:00-20:00

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητη γκαρ-
σονιέρα 45 τ.μ., ισόγεια,
διαμπερής, 1 υ/δ, αυτόνομη
θέρμανση, πόρτα ασφα-
λείας, ηλιακός, ανοικτό πάρ-
κιν, κήπος, χωρίς ασανσέρ,
χωρίς κοινόχρηστα, όχι
μεσίτες, είναι ένας μεγάλος

χώρος με κουζίνα και μπάνιο,
τιμή 300€, συζητήσιμη
6947045353

ΜΑΓΟΥΛΑ καλή κατάσταση
οροφοδιαμέρισμα 170 τ.μ., 1
επίπεδο, 1ου, προσόψεως, 3
υ/δ, κατασκευή '80, μπάνιο, 2
wc, θέρμανση: αυτόνομη θ-
έρμανση με κεντρική εγκατά-
σταση, πόρτα ασφαλείας,
ηλιακός, χωρίς κοινόχρηστα,
ενεργ. κλ. Ε, ///Μαγούλα, ορ-
οφοδιαμέρισμα 170 τ.μ., 1ου
ορόφου κατασκευής 1980,
προσόψεως και διαμπερές.
Διαθέτει 3 υ/δ, σαλόνι μεγά-
λο, κουζίνα, μπάνιο, 2 wc,
πόρτα ασφαλείας, αυτ. θέρ-
μανση πετρελαίου και λέ-
βητας, ηλιακό. Κοντά στο
κέντρο της πόλης. 6/5/2022
10:36 πμ, τιμή 600€ (e-a-
gents1327401). ASPIS RE-
AL ESTATE ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ,
2111084220

ΕΛΕΥΣΙΝΑ οικία 110 τ.μ.,
ισόγεια, 2 υ/δ, κατασκευή '79,
2 μπάνια, ανακαινισμένη, α-
νακαίνιση '20, τιμή 450€,
09:00-21:00
6945153906

ΜΑΝΔΡΑ Μακρυάμμος, μο-
νοκατοικία 72 τ.μ., υπερυψω-
μένη ισόγεια, 1 υ/δ, ενεργ. κλ.

Γ, ανακαινισμένη, τιμή 300€
6946983366

ΟΙΝΟΗ νεόδμητη μονοκα-
τοικία 60 τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ,
μπάνιο, ανακαίνιση '10, τιμή
250€, 07:00-22:00
6945605024

ΒΙΛΙΑ μονοκατοικία 135 τ.μ.,
ισόγεια, 2 υ/δ, 2 μπάνια, τζά-
κι, κήπος, ανακαινισμένη,
σαλονοτραπεζαρία, κουζίνα,
1 ξύλινη σοφίτα, 2 αυλές, κα-
λοριφέρ, χωρίς σκάλες, κα-
τάλληλη και για ηλικιωμένους
και άτομα με κινητικά προβ-
λήματα, δεκτά κατοικίδια, τι-
μή 500€ 6944461852

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ καλή κατά-
σταση μονοκατοικία 72 τ.μ.,
ισόγεια, 2 υ/δ, επί της λεωφ-
όρου Θρασυβούλου και Βαγ-
γέλη Περπινιάδη, Άνω
Φούσα, με αυλή, κοντά σε
προαστιακό, στάση λεωφορ-
είου και αγορά., τιμή
420€6973222212

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ανακαινι-
σμένο διαμέρισμα 50 τ.μ., 1
επίπεδο, 1ου, 1 υ/δ, κατασκε-
υή '90, μπάνιο, κλιματισμός,
ενεργ. κλ. Δ, ανακαίνιση '00,
3 δωμάτια, 1 κουζίνα/ες, κου-
ζίνα (αυτόνομη), studio
6/5/2022 11:43 πμ, τιμή 300€

(e-agents1066076). ASPIS 

REAL ESTATE
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ, 2111084220

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Κέντρο,
καλή κατάσταση διαμέρισμα
40 τ.μ., 1 επίπεδο, ισόγειο, 1
υ/δ, κατασκευή '85, μπάνιο,
θέρμανση: κεντρική θέρμαν-
ση, ενεργ. κλ. Ζ, ανακαίνιση
'00, 3 δωμάτια, 1 κουζίνα/ες,
6/5/2022 11:43 πμ, τιμή 300€
(e-agents1066075). ASPIS
REAL ESTATE
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ, 2111084220

Διαμέρισμα
Ασπρόπυργος
380 € 60 τ.μ.
Υπνοδωμάτια: 1 Μπάνια: 1
Όροφος: 1ος Κατάσταση:
Ανακαινισμένο
Έτος κατασκευής: 1990
Έτος ανακαίνισης: 2022
Ενεργειακή Κλάση: Δ
Ηλιακός θερμοσίφωνας
Ζώνη: Οικιστική
Δάπεδα: Μωσαϊκό
Ενοίκιο περιλαμβάνει:
Κοινόχρηστα Κεντρική θέρ-
μανση
Μέσο θέρμανσης: Πετρέλαιο
δίπλα στην εκκλησία του
Αγίου Δημητρίου
6908461120

Διαμέρισμα
Ασπρόπυργος
400 € 60 τ.μ.
Υπνοδωμάτια: 1 Μπάνια: 1
WC: 1 Όροφος: 1ος
Κατάσταση: Ανακαινισμένο
Ενεργειακή Κλάση: Α+
Ζώνη: Βιομηχανική
Ενοίκιο περιλαμβάνει: Ρεύμα
6907830246

Ζ Η Τ Ε Ι Τ Α Ι
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ζητούνται πωλήτριες σε
αρτοζαχαροπλαστείο στην 
περιοχή του Ασπροπύρ-
γου για πλήρη απασχόλ-
ηση. Η προϋπηρεσία θα
ήταν  επιθυμητή.  
Επικοινωνιακές δεξιότητες
-Ομαδικότητα

- Ευελιξία ωραρίου
Παρέχεται πλήρης ασφάλι-
ση.
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6937427107 
Κα Κωνσταντίνα. 
Ωράριο επικοινωνίας:
06:00-18:00.

Κυρία ζητά 24ωρη
εργασία στην περιοχή
του Θριάσιου για
φύλαξη ηλικιωμένου
Τηλ 6995524143 κα
Τόνια

ΕΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

Απαραίτητα Προσόντα: 

§   Απολυτήριος τίτλος τριτάξιου
Γυμνασίου ή άλλος ισότιμος τίτλος της
ημεδαπής ή αλλοδαπής  ή ανώτερος
§  Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον
τριών (3) ετών σε αντίστοιχη θέση με
χειρισμό παλετοφόρου ορθίου
§  Πολύ καλή γνώση της ελληνικής
γλώσσας και ευκολία στην επικοινωνία
§  Επιθυμητή γνώση και εμπειρία στη
χρήση φορητών τερματικών barcode
(RF scanner)

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
Απαραίτητα Προσόντα: 
§  Απολυτήριος τίτλος τριτάξιου Γυμνασίου ή
άλλος ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλο-
δαπής  ή ανώτερος
§  Άδεια χειριστή ηλεκτροκίνητου ανυψωτι-
κού περονοφόρου μηχανήματος (κλαρκ)
§  Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τριών
(3) ετών σε αντίστοιχη θέση χειριστή reach
truck
§  Γνώση και εμπειρία στη χρήση φορητών
τερματικών barcode (RF scanner)
§  Πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας
και ευκολία στην επικοινωνία
§  Επιθυμητή γνώση λειτουργίας συστημά-
των WMS

Η ΟΡΦΕΥΣ ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ Α.Ε. αναζητά προσωπικό
για τις αποθήκες της στον Ασπρόπυργο Αττικής

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν
 βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

hr@beinoglou.gr ή στο τηλ. 210-9466204

Εν διαφερόμαστε για την  κάλυψη
της θέσης του Εργάτη παραγω-
γής στις βιομηχαν ικές μας εγκα-
ταστάσεις, οι οποίες βρίσκον ται
στη Μαγούλα Αττικής. 

Κύριες αρμοδιότητες και καθή-
κον τα

-Εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα
με τις οδηγίες που έχουν δοθεί για
τη θέση.
-Τήρηση των ισχυόντων κανονι-
σμών και προτύπων ασφαλείας.
-Τήρηση του προγράμματος παρα-
γωγής.
-Διασφάλιση της ποιότητας των παρ-
αγόμενων προϊόντων.
-Αναφορά στον προϊστάμενο βάρ-
διας των τεχνικών παρατηρήσεων
σχετικών με την εύρυθμη λειτο-
υργία των μηχανών.

Χαρακτηριστικά υποψηφίου
-Επιθυμητή προϋπηρεσία σε βιομ-
ηχανικές και παραγωγικές μονάδες.
-Συνέπεια, ομαδικότητα, προσαρ-
μοστικότητα.
-Οργάνωση, ταχύτητα και διάθεση
για εργασία.
-Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες.

Η Εταιρία προσφέρει
-Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.
-Ιδιωτική ιατροφαρμακευτική κάλ-
υψη.
-Συνεχή εκπαίδευση, βελτίωση  και
ανάπτυξη των προσόντων.
-Ευκαιρίες εξέλιξης σε έναν δυνα-
μικό και συνεχώς αναπτυσσόμενο
διεθνή όμιλο.

Τηλέφωνα επικοινωνίας:
2104898644 – 2104898520,
6974402644 – 6974402520
Email:
HumanResources@etem.com

ZHTEITAI  
ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
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