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ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ:

ΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΕΝΟΧΗΣ και

ΥΠΟΘΑΛΨΗΣ

Η «Ιφιγένεια», ο Αγαμέμνονας 

και ο …Ορέστης

Τον καιρό που «αθώωνε» τους πάντες ο Καραμαν-

λής είτε κατευθύνοντας την ψήφο των βουλευτών

του στις εξεταστικές Επιτροπές, είτε αποτρέπο-

ντας τη σύστασή τους, είχα γράψει

απ’ αυτήν εδώ τη στήλη (20/6/09)!

“ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ, η Κ.Ο. της

Ν.Δ. να κατηγορεί και ο Πρωθυ-

πουργός να καρατομεί».

Ιφιγένειες και Ντρέιφους

Οι θέσεις μας για το Βατοπέδιο και

για τ’ άλλα σκάνδαλα είναι επίσης

γνωστές, από επανειλημμένη και

τεκμηριωμένη αρθρογραφία μας.

Το θέμα όμως δεν είναι, στη συγκεκριμένη περί-

πτωση, τα σκάνδαλα, αλλά κατά πόσον δικαιού-

νται οι “φίλοι” του Ρουσόπουλου, βουλευτές της

Ν.Δ. - σύσσωμη η Κοινοβουλευτική Ομάδα (Κ.Ο.)

και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ν’ αναζητά «Ιφιγένει-

ες», κατά το χαρακτηρισμό του Πέτρου Δούκα –

που και ο ίδιος βρίσκεται στο στόχαστρο των ίδιων

“φίλων”. 

Δικαιούνται;

ΔΕΝ δικαιούνται.

Και δεν δικαιούνται γιατί η ευθύνη πλέον έχει πε-
ριέλθει στον Πρωθυπουργό και την Κ.Ο. της Ν.Δ.
που τους περιέθαλψε, τους κάλυψε και απήλλαξε
όλους τους κατά καιρούς εμπλεκόμενους στα
διάφορα και ποικιλώνυμα σκάνδαλα.
Είτε απορρίπτοντας τη σύσταση εξεταστικών επι-

τροπών, είτε γνωμοδοτώντας αρνητικά περί της

τυχόν ευθύνης, είτε με τον αιφνιδιαστικό τερματι-

σμό της βουλευτικής περιόδου, από τον Πρωθυ-

πουργό. Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα
Βενετσάνου

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

ΣΕ ΑΕΙ & ΤΕΙ 2009

ΣΕΛ. 7, 8, 17, 18

3Ανεφάρμοστα τα μέτρα για

τη γρίπη στα σχολεία Σελ. 19

3 Ο ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ

Χ.Υ.Τ.Α. συνεχίζεται Σελ. 3

Η Βούλα δεν χρειάζεται Γενικό

Πολεοδομικό Σχέδιο
αποφάνθηκε η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου

Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο ΓΠΣ, της Βούλας έχει σχεδιαστεί το 1993.  

Παρ’ όλα αυτά η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου αποφάνθηκε ότι “έχουμε ΓΠΣ” και είναι επικίν-

δυνο να το συζητάμε. Δηλαδή “μη θίγεις τα κακώς κείμενα”. Γιατί ναι μεν έχουμε ΓΠΣ αλλά κουτσό, αφού

ως προς το σκέλος των χρήσεων γης έχει “πέσει” από το Συμβούλιο της Επικρατείας, γιατί όπως κατα-

γράφει στην απόφαση, δεν σχεδιάστηκε με την γνώση της επιστήμης.

Η συζήτηση προέκυψε από την αίτηση δέκα συμβούλων. Τέσσερις της πλειοψηφίας και έξι της μειοψη-

φίας. Σελίδες 9, 10, 11

Χαρείτε τον τρύγο και το πατητήρι, με μια
επίσκεψη στους Αμπελώνες.       Σελίδα 4

Η φωτογραφία είναι από τη “Χρυσαλίδα”, που οργανώνει όμορφες
παραδοσιακές εκδηλώσεις, με επαγγέλματα που έχουν χαθεί ή χά-
νονται...

Τα σχολεία άνοιξαν· ο αγιασμός έγινε χθες Παρασκευή. Τα προαύλια γέμισαν φωνές, οι δρόμοι πλημμύρισαν από αυ-
τοκίνητα και η ζωή μπαίνει πλέον στους “κανονικούς” τρελούς ρυθμούς της. Καλή Σχολική χρονιά, λοιπόν.

Ο πολιτισμός των

Mayas, λίγη ή μάλ-

λον πολύ τεκίλα, φα-

γητό για ουρανί-

σκους αντοχής, πολύ

χρώμα και πολύ χο-

ρός.

Τα χαρακτηριστικά

που συνθέτουν το

Μεξικό!

Mexico
γνωρίστε το στις

σελίδες 12-13
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Η θέση της εφημερίδας - σε καμια περίπτωση - δεν συμπίπτει
οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.

Εμείς, επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με την
αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στον υπογράφοντα.ΚΩΔΙΚΟΣ 4641
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Μακεδονικός Αγώνας  
γ. κορναράκη Σελ. 6

Δικαιώνεται μια θρυλική μορφή του

Κυπριακού αγώνα Γρ. Ρώντας Σελ. 6

Στιγμές από το Δ.Σ. Παλλήνης
Σελ. 15

Με όνειρα η γυναικεία ομάδα βόλεϊ στο

Μαρκόπουλο Σελ. 23

Οι αθλητικοί σύλλογοι ξεκινουν 
Σελ.22,23

Ομοιότητες και διαφορές Γενικού

και Τεχνικού Λυκείου Σελ. 17

Mελίσσι ο κόσμος στην Κερα-

τέα στη γιορτή μελιού Σελ. 24

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ:
ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΝΟΧΗΣ και ΥΠΟΘΑΛΨΗΣ

Προσοχή κίνδυνος!!!! 

“φόρμα ταψάκι Kitom”
Στο πλαίσιο των ελέγχων που διενεργεί η Νομαρχία για

τη προστασία των καταναλωτών, έγινε δειγματοληψία

του προϊόντος «φόρμα ταψάκι» “Kitom”  225

mmx225mm με κωδικούς KCM 5055 0, 238129000032

μέταλλο, το οποίο κατασκευάζεται στην Κίνα  και εισά-

γεται από την JUMBO ΑΕΕ (Κύπρου 9 & Ύδρας, Μο-

σχάτο). 

Το δείγμα που εξετάστηκε από το Γενικό Χημείο του

Κράτους, βρέθηκε ότι δεν έχει κατασκευαστεί σύμ-

φωνα με τις ορθές πρακτικές κατασκευής και υπό τις

κανονικές ή προβλεπόμενες συνθήκες χρησιμοποίη-

σής του προσβάλλει το τρόφιμο και προσβάλλεται

από αυτό, μεταφέρει δε στα τρόφιμα συστατικά τα

οποία είναι δυνατό να θέσουν σε κίνδυνο την αν-

θρώπινη υγεία και να επιφέρουν απαράδεκτη μετα-

βολή στη σύσταση των τροφίμων και αλλοίωση των

οργανοληπτικών χαρακτηριστικών τους.

Ζητήθηκε η άμεση ανάκληση / απόσυρση του συνό-

λου των συγκεκριμένων προϊόντων από την επιχεί-

ρηση και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγ-

χοι.

Καλούνται οι καταναλωτές, που έχουν προμηθευτεί

το ανωτέρω προϊόν, να μην το χρησιμοποιήσουν.

Εξιλαστήρια θύματα, αποδιοπο-

μπαίοι τράγοι, «Ιφιγένειες» και

«Ντρέιφους» ακόμη, δεν χωρούν

στη συλλογική ευθύνη της Κ.Ο.

της Νέας Δημοκρατίας.

Η κρίση ανήκει πλέον στο εκλο-

γικό σώμα και τους οπαδούς της

Ν.Δ., θέση που υιοθέτησε κι ο

Υπουργός Εθνικής Αμυνας Βαγ-

γέλης Μεϊμαράκης.

Αυτοί θα κρίνουν πλέον – όπως

το έκαναν ήδη στις ευρωεκλογές

– τη δράση ή την απραξία της κυ-

βέρνησης Καραμανλή, αυτοί θ’

αξιολογήσουν και θα κατατάξουν

αναλόγως τους υποψήφιους βου-

λευτές». 

Γιατί λοιπόν στέρησε, ο Κ. Καρα-

μανλής από το εκλογικό σώμα

αυτό το δικαίωμα; Ή ισχύει – για

να θυμηθούμε το «βαρύ» τραγού-

δι των κουτσαβάκηδων και των

«νταβατζήδων»:

Όταν μιλάει ο λουλά(κη)ς

Εσύ δεν πρέπει να μιλάς

Και βέβαια ο Κώστας Καραμαν-

λής, που κατά τα άλλα μου είναι

συμπαθέστατος, μπορεί να πήρε

πάνω του την πολιτική ευθύνη,

με θάρρος και παρρησία, ουδέπο-

τε όμως μας εξήγησε τι εννοεί με

τη φράση αυτή η οποία εννοιολο-

γικά, ιστορικά και από πλευράς

δικαίου σημαίνει βαρύτατη ενοχή

που επισύρει και βαρύτατες ποι-

νές (βλέπε «7η»). 

Προχθές, ακόμη ο ίδιος, σε συνέ-

ντευξή του προς τον Ι. Πρετεντέ-

ρη τόνιζε ότι «… δεν προέκυψε
κανένα στοιχείο ενοχοποιητι-
κό»[…], και … “στο πέταλο” κά-

ποιοι ίσως, δεν επέδειξαν “την
απαραίτητη επιμέλεια” …και

«όλα προσμετρώνται» (βέβαια…

πολιτικό κόστος, προσδοκώμενο

όφελος, ισορροπίες κλπ.), αλλά –

και πάλι «στο σφυρί»… «..το βέ-
βαιο είναι ότι δεν υπάρχει ποινική
ευθύνη». Τότε; 

Τι υπάρχει; «πολιτική ευθύνη»;

Μα αυτή την ανέλαβε στο ακέ-

ραιο ο Πρωθυπουργός καταχει-

ροκροτούμενος(;) ο οποίος παρα-

μένει όμως αρχηγός της Ν.Δ. επι-

κεφαλής των ψηφοδελτίων της,

από τα οποία όμως απέκλεισε αυ-

τούς που ο ίδιος αθώωσε.

Και για να περιοριστούμε στην

περιοχή μας ας αναφερθούμε

στο βουλευτή της Περιφερείας

μας, πρώην Υφυπουργό Πέτρο

Δούκα, στο ρόλο της …Ιφιγένει-

ας. Η προσωπική μου άποψη είναι

ότι στο θέμα του Βατοπεδίου,

«δεν επέδειξε την απαραίτητη

επιμέλεια», διότι επέδειξε απερί-

σκεπτη προθυμία ικανοποίησης

άνωθεν επιθυμιών…

Ετσι, αντί του… υμεναίου με τον

Αχιλλέα, ευρέθη ως το θυσιαστή-

ριον χάριν εξιλασμού (ματαίως)

της Ν.Δ. και αναμένεται η συνέ-

χεια του δράματος.

Να το θυμηθούμε λίγο για να

δούμε πώς θα εξελιχθεί το «δρά-

μα» και σε ποιο βαθμό θα επανα-

ληφθεί.

Η Ιφιγένεια θυσιάστηκε, ο πατέ-

ρας της ο Αγαμέμνονας – αρχη-

γός του εκστρατευτικού σώματος

– πήγε στην Τροία και νίκησε

(εδώ, μάλλον θα χάσει), η γυναί-

κα του η Κλυταιμνήστρα – αδελ-

φή της ωραίας Ελένης – τον “κε-

ράτωσε” κανονικά με τον αδελφό

του Αίγισθο και τον περίμεναν

καρτερικά για να τον σκοτώσουν

και να του πάρουν το θρόνο, όπερ

και εγένετο. 

Αλλά οι άνθρωποι δεν κατάλαβαν

ποτέ πώς κάτι που ξεκίνησε

ωραία και ευνοϊκά (αλλά άδικα),

μπορεί να καταλήξει πολύ άσχη-

μα.

Ετσι, πάνω που εχαίροντο, ο Αίγι-

σθος με την Κλυταιμνήστρα τον

έρωτά τους και την εξουσία, ήρθε

ο γιος της, αδελφός της Ιφιγένει-

ας, ο Ορέστης και τους σκότωσε,

χάνοντας έτσι ότι άδικα είχαν

κερδίσει. Κι ο Ορέστης, βέβαια,

έχασε την ησυχία του, αφού τον

κυνηγούσαν οι ερινύες. Βλέπετε

τότε υπήρχε και συνείδηση…

Αλλά για να ξανάρθουμε στο σή-

μερα και στο θέμα μας, ο Καρα-

μανλής με την καθαρτήρια ποινή

που επέβαλε σ’ αυτούς, που για

λόγους πολιτικής σκοπιμότητας

είχε αθωώσει, αποδέχεται ετερο-

χρονισμένα την ενοχή τους, ομο-

λογεί τη συνενοχή του, τουλάχι-

στον για συγκάλυψη άδικων και

αξιόποινων(;) πράξεων και υπό-

θαλψη των παραβατών.

Με εξιλαστήρια θύματα,

(συν)ένοχα ή μη δεν παραγράφο-

νται οι πράξεις ή οι παραλείψεις

μας κυβέρνησης, που αποβαίνουν

εις βάρος του λαού και της πατρί-

δας.

Απομένει πλέον στο Λαό να δεί-

ξει τη δική του υπευθυνότητα και

ωριμότητα, τη δική του σοβαρό-

τητα και ευθυκρισία προς όλες τις

κατευθύνσεις, μακριά από ποδο-

σφαιρικά σύνδρομα «της ομά-

δας».

Ξαφνική αδιαθεσία του Μητροπολίτη

Γλυφάδας στον αγιασμό 

σχολείου στη Βάρη

Αδιαθεσια αισθάνθηκε κατά τον αγιασμό των

σχολείων στη Βάρη, ο Μητροπολίτης Γλυφά-

δας κ. Παύλος, με αποτέλεσμα να πέσει και να

χτυπήσει.

Τον μετέφεραν στο Κέντρο Υγείας Βάρης,

όπου και του έκαναν κάποια ράμματα.

Οπως είπε ο ίδιος, είναι πολύ κουρασμένος,

και αισθάνθηκε αδυναμία.

Εμείς ευχόμαστε να είναι περαστικό.
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Κορμοδέματα και καθαρισμοί 

ξεκίνησαν στον Αγιο Στέφανο 

15  ημέρες  μετά  την καταστρεπτική  πυρκαγιά, που έπληξε και την πόλη του

Αγίου Στεφάνου, μετά τις συνεχείς παρεμβάσεις του  στις αρμόδιες κρατικές

υπηρεσίες, ξεκίνησε  ήδη ο καθαρισμός του περιαστικού δάσους και η δημι-

ουργία κορμοφραγμάτων για τη συγκράτηση των  εδαφών και την αποφυγή

πλημμυρικών  φαινομένων.

Δεκάδες  δασεργάτες  και  υλοτόμοι  ανέλαβαν εργασία στις καμένες περιο-

χές.

Είναι αυτό που πρέπει να κάνουν όλοι οι Δήμοι που επλήγησαν και χωρίς κα-

μία χρονοτριβή, γιατί όπως χαρακτηριστικά είπε ο Δήμαρχος Μαραθώνα, αν

ρίξει απότομο νερό, η πόλη του Μαραθώνα θα πνιγεί.

Ο Βουλευτής

Αττικής

Βασίλης 

Οικονόμου 
δήλωσε:

Στις 4 Οκτώβρη η δύναμη εί-

ναι στα χέρια σου. 

Στις 4 Οκτώβρη εσύ αποφα-

σίζεις για την πορεία της

χώρας μας. 

Στις 4 Οκτώβρη επιλέγεις

ΠΑΣΟΚ. 

Στις 4 Οκτώβρη επιλέγεις

πρόγραμμα – συνέπεια –

όραμα. 

Στις 4 Οκτώβρη επιλέγεις

νέους ανθρώπους με όρεξη

για δουλειά. 

Μαζί κερδίζουμε το αύριο.

Βασίλης Αθ. Οικονόμου
Βουλευτής Αττικής ΠΑΣΟΚ 

Η Δική σου Δύναμη!

Συνέντευξη τύπου παραχώρησαν (10/09), εκπρόσωποι των συντο-

νιστικών επιτροπών αγώνα κατά των Χ.Υ.Τ.Α. των περιοχών, Λευ-

κίμμης, Καρβουναρίου, Ελληνικού, Γραμματικού και Κερατέας.

Στις περιοχές αυτές έχουν, στα πλαίσια περιφερειακών σχεδια-

σμών χωροθετηθεί Χ.Υ.Τ.Α. και εξ΄ αυτών, άλλες έχουν κατα-

σκευαστεί (Καρβουνάρι), σε άλλες έχουν εγκατασταθεί οι εργο-

λάβοι (Λευκίμμη, Ελληνικό, Γραμματικό) και σε άλλες επίκειται η

εισβολή εργολάβων (Κερατέα). 

Σε όλες τις περιοχές υπάρχουν έντονες κοινωνικές αντιδράσεις,

ενώ όπου προχώρησαν ή επιχειρήθηκαν έργα, έγιναν με τη συ-

νοδεία αστυνομικών δυνάμεων, βίας, και τρομοκρατίας. Σε όλες

τις περιοχές εκτός από τις κοινωνικές αντιδράσεις υπάρχουν σε

εκκρεμότητα δικαστικές, νομικές προσφυγές στην Ελλάδα και

την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Εν όψει λοιπόν των επικείμενων εκλογών,  οι επιτροπές αγώνα

κάλεσαν όλα τα κόμματα να πάρουν θέση:

α) Για τις παρωχημένες μεθόδους Χ.Υ.Τ.Α. που ακόμα υποστηρί-

ζουν κάποιοι. 

β) Για τις παρανομίες στους παραπάνω χώρους.

γ) Για την ορθολογική οικολογική διαχείριση των απορριμμάτων.

Οι εκπρόσωποι των συντονιστικών οργάνων παρουσίασαν συ-

γκεκριμένα στοιχεία παραβίασης της ελληνικής και ευρωπαϊκής

νομοθεσίας για τους παραπάνω χωροθετημένους χώρους, επι-

σημαίνοντας ιδιαίτερα ότι όλοι οι Χ.Υ.Τ.Α. έχουν παράνομα χω-

ροθετηθεί σε ρεματιές, προκειμένου τα υγρά απόβλητα να απο-

χετεύονται  σε υδάτινους αποδέκτες ρυπαίνοντας ασύστολα.

Τονίστηκε από τους ομιλητές, ότι το σύνολο των έργων και των

μελετών πανελλαδικά «διαχειρίζονται» λίγοι συγκεκριμένοι με-

λετητές και εργολάβοι, οι οποίοι παρεμβαίνουν και πιέζουν ανε-

ξαρτήτως νομοθετικών παραβιάσεων και ορθολογικής διαχείρι-

σης, ως κράτος εν κράτει. 

Οι ομιλητές κατήγγειλαν την καταστρατήγηση, για χωροθέτηση

Χ.Υ.Τ.Α., τόσο της Ευρωπαϊκής όσο και της Ελληνικής νομοθε-

σίας, την ανυπαρξία ειδικών μελετών (γεωλογικών), ενώ καταγ-

γέλλουν κραυγαλέες παρανομίες όπως η χωροθέτηση Χ.Υ.Τ.Α. σε

αναδασωτέες  εκτάσεις και κηρυγμένους αρχαιολογικούς χώρους.

Τρανό παράδειγμα το ΧΥΤΑ Καρβουναρίου που ήδη δέχεται

απορρίμματα και φάνηκε η αθλιότητα της διαχείρισης (τύπου

Άνω Λιοσίων και παράνομων χωματερών), παρά τις υποσχέσεις

για τριτοβάθμιας κλπ., στους νέους χώρους.

Οι εκπρόσωποι τόνισαν ότι σε όλες τις περιοχές εξελίσσεται ένα

αντιδημοκρατικό κλίμα βίας τρομοκρατίας, απειλών, διώξεων

εναντίον των πρωτεργατών του αγώνα τους, που θυμίζει άλλες

εποχές.

Δήλωσαν ακόμη ότι έχουν λάβει ήδη κοινές αποφάσεις για συ-

ντονισμένο κοινό αγώνα με στόχους.

1. Να αποκαλύψουν τις παρανομίες που έχουν σημειωθεί σ΄ αυ-

τούς τους χώρους, και τους υπαίτιους.

2.  Να τους καταγγείλουν σε κάθε επίπεδο, Ευρωπαϊκό – Ελλη-

νικό, Νομικό – Πολιτικό και Κοινωνικό.

3.  Να συμβάλουν στην ορθολογική οικολογική διαχείριση των

απορριμμάτων με όρους προστασίας του περιβάλλοντος.

Οι συντονιστικές επιτροπές αγώνα, ζήτησαν νέο εθνικό σχεδια-

σμό, και αντίστοιχους νέους περιφερειακούς σχεδιασμούς δια-

χείρισης απορριμμάτων, που θα δίνουν έμφαση. 

• Στην πρόληψη

• Στην ανακύκλωση στην πηγή με αξιοποίηση όλων των σύγχρο-

νων συστημάτων (συσκευασιών, ηλεκτρικών συσκευών, μπατα-

ριών, ελαστικών, ελαίων, οικοδομικών υλικών κλπ.) και οικιακή

κομποστοποίηση.

• Στην εφαρμογή νέων τεχνολογιών

Μ’ αυτόν τον τρόπο, οικονομικά, οικολογικά, και με την συμμε-

τοχή των πολιτών θα ελαχιστοποιηθεί ο όγκος των απορριμμά-

των. Και έχουμε τέτοια παραδείγματα, όπου έχει εφαρμοστεί η

ανακύκλωση. Βλέπουμε τους μπλε κάδους της ανακύκλωσης γε-

μάτους και τους κοινούς κάδους άδειους.

Οι εκπρόσωποι των συντονιστικών επιτροπών δηλώσαν αποφα-

σισμένοι να συνεχίσουμε και με μεγαλύτερη ένταση τον αγώνα

τους μέχρι την τελική νίκη, δηλώνοντας ότι δεν πτοούνται από

διώξεις, εκβιασμούς και πιέσεις.

Ο αγώνας τους έχει ήδη ένα θύμα στην Λευκίμμη ενώ στο Γραμ-

ματικό η τεράστια οικολογική καταστροφή από την πυρκαγιά

προήλθε επειδή οι κρατικές υπηρεσίες, αντί να σβήσουν τη φω-

τιά, όπως δήλωσε κατ’ επανάληψη ο πρόεδρος του Γραμματικού

Νίκος Κούκης, προστάτευαν τα μηχανήματα των εργολάβων

απαγορεύοντας στους κατοίκους  να προστρέξουν και να προ-

σβάλουν την φωτιά.                                                  Κ.Β.

Τον αγώνα για χώρους υγιεινής ταφής απορριμμάτων
συνεχίζουν οι συντονιστικές οργανώσεις
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12ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ 

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ 

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

ΛΑΥΡΙΟ,  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 

12, 13, 14 & 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009

Το φετινό φεστιβάλ είναι αφιερωμένο στο σκηνοθέτη – πα-

ραγωγό  και διευθυντή φωτογραφίας  Νίκο Καβουκίδη με

την προβολή των ταινιών "Μαρτυρίες”, “Η στάχτη που μέ-
νει”, “Περιπλανώμενες νότες”.

Σταθερή παραμένει η ενότητα «Οι κριτικοί κινηματογράφου

προτείνουν» όπου θα προβληθεί η ταινία Of Time and the
City του Terence Davies. Τη συζήτηση που θα ακολουθήσει,

εκ μέρους της Πανελλήνιας Ένωσης Κριτικών Κινηματογρά-

φου θα συντονίσει ο Νίνος  Μικελίδης. 

Στις παράλληλες εκδηλώσεις περιλαμβάνονται:

Συναυλία – αφιέρωμα στις μουσικές που έγραψε ο Σταύρος

Ξαρχάκος για τον κινηματογράφο με τίτλο «Η τέχνη της

μουσικής επένδυσης στον κινηματογράφο» θα δοθεί το Σάβ-

βατο 12 Σεπτεμβρίου ώρα 9.00 μ.μ. Την ορχήστρα  διευθύνει

ο συνθέτης. Παρουσίαση: Αλέξης Κωστάλας

Έκθεση φωτογραφίας του Γιάννη Ιακωβίδη με τίτλο “Το χρώ-
μα του χρόνου” - Λαύριο, Εικόνες Βιομηχανικής Μνήμης, στο

Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο. 

Το 12ο Φεστιβάλ Μεσογειακού Ντοκιμαντέρ πραγματοποιεί-

ται με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.

ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ 12, 13/09 

Νεοπαλλήνεια 2009 

Λαϊκό γλέντι με το ΝΙΚΟ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟ και

την ορχήστρα του, καθώς και παραδοσιακούς

χορούς από το ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ

ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ και ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕ-

ΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ, ωρα 8.30 μ.μ,,

στην Πλατεία Αγίου Γεωργίου στη Νέα Παλλήνη

Αττικής (πίσω από τη Νομαρχία)

Κυριακή  13/09: Θέατρο Σκιών

Πλατεία Αγίου Γεωργίου, Νέα Παλλήνη, Ώρα:

20:30 είναι αφιερωμένη στους μικρούς φί-

λους, καθώς θα έχουν ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ του ΜΙ-

ΧΑΛΗ ΤΑΥΛΑΤΟΥ.

Η ΕΙΣΟΔΟΣ στις εκδηλώσεις είναι ΔΩΡΕΑΝ.

ΔΕΥΤΕΡΑ 14/09

Συναυλία με τη Γλυκερία

Πλατεία Ελευθερίας: 21:00

ΣΑΒΒΑΤΟ, 19/09

Συναυλία Μίμη Πλέσσα - Γιώργου Χατζηνάσιου 

Εργοστάσιο Καμπά, οδός Λεονταρίου: 21:00

ΔΕΥΤΕΡΑ, 21/09

Αφιέρωμα για τη Μεγάλη του Γένους Σχολή

Μουσική και τραγούδια από την Πόλη και την

Ανατολή

Ομιλητής: Νεοκλής Σαρρής, καθηγητής της Κοι-

νωνιολογίας της Ιστορίας του Παντείου Παν/μίου,

απόφοιτος της Σχολής.

Το Πνευματικό & Πολιτιστικό Κέντρο σε συνερ-

γασία με τον Εξωραϊστικό & Πολιτιστικό Σύλ-

λογο Παλαιών Κατοίκων Παλλήνης “Ο ΠΑΛΛΗ-

ΝΕΥΣ” και τον Σύλλογο Φίλων της Πατριαρχι-

κής Μεγάλης του Γένους Σχολής διοργανώ-

νουν εκδήλωση οικονομικής υποστήριξης για

τη Μεγάλη του Γένους Σχολή.

Μετά το πέρας της εκδήλωσης θα ακολουθήσει

δεξίωση. Είσοδος: 20 ευρώ

Κτήμα LATANIA – Λόφος Λεβίδη, Μαρίνου

Αντύπα, Ώρα: 20:00

Πολιτιστικός Σεπτέμβρης στην Παλλήνη

Συνεχίζονται οι πολιτιστικές εκδηλώσεις στην Παλλήνη και αυτή την εβδομάδα με πλού-

σια πρόγραμμα.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Δήμαρχος σε δύο εκδηλώσεις. Το Αφιέρωμα για τη Μεγάλη

του Γένους Σχολή με μουσική και τραγούδια από την Πόλη, που θα γίνει τη 21/9 και κα-

λεί τους Παλληνιώτες να την πλαισιώσουν, αφού τα έσοδα θα διατεθούν για υποτροφίες

των μαθητών της. Η άλλη είναι το Διεθνές φόρουμ με το Λύκειο Παλλήνης και το Pierre

de Couberten, όπου 150 μαθητές από 25 Λύκεια του κόσμου θα περάσουν και από την

Παλλήνη, όπου και θα φιλοξενηθούν!

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος η Ένωση Οινοπαρα-

γωγών Αμπελώνα Αττικής (ΕΝ.Ο.Α.Α.) γιορτάζει την

εποχή του Τρυγητού και προσκαλεί τους λάτρεις του

κρασιού στα οινοποιεία της,  για να τους μυήσει στα μυ-

στικά της διαδικασίας του τρύγου και της παραγωγής

οίνου.

Τα Οινοποιεία – Μέλη της Ένωσης Οινοπαραγωγών

Αμπελώνα Αττικής σε συνεργασία  με τη Νομαρχιακή

Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής ανοίγουν τις πόρτες

τους  την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου από τις 11 πμ έως

τις 7μμ και σας περιμένουν! Oι επισκέπτες θα ξεναγη-

θούν στα αμπέλια, θα ζήσουν από κοντά τη διαδικασία

της συγκομιδής και του τρυγητού, και θα παρακολου-

θήσουν ζωντανά την μετατροπή του σταφυλιού, από

πρώτη ύλη σε μούστο, και στη συνέχεια σε κρασί. Τέ-

λος, θα γευτούν εξαιρετικής ποιότητας κρασιά  από τον

Αττικό αμπελώνα.

Η επίδειξη της διαδικασίας παραγωγής οίνου, από τη

συγκομιδή του σταφυλιού έως τη δημιουργία

του μούστου, είναι χωρισμένη σε τρία μέρη ίσης διάρ-

κειας, κατά την οποία τα οινοποιεία που συμμετέχουν

σας περιμένουν στις εγκαταστάσεις τους, για να ζήσε-

τε από κοντά αυτή τη μοναδική εμπειρία! Το πρόγραμ-

μα των εκδηλώσεων του Τρυγητού ’09 και τα οινοποιεία

που συμμετέχουν σε κάθε εκδήλωση είναι τα εξής:

o 11 πμ έως 1 μμ: Ξενάγηση στα αμπέλια και επίδειξη

της διαδικασίας συγκομιδής και τρύγου. 

o 2 μμ έως 5 μμ: Ξενάγηση στο οινοποιείο, πάτημα

σταφυλιών, επίδειξη της διαδικασίας     γλευκοποίησης

και της δημιουργίας μούστου.

o 5 μμ  έως 7 μμ: Γευστική δοκιμή κρασιών των Οινο-

ποιείων Αττικής για το κοινό.

ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΩΝ

ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΜΑΡΚΟΥ: 5 μμ – 7 μμ: Γευστική Δοκιμή Kρα-

σιών για το κοινό και Ξενάγηση στο οινοποιείο.

ΚΕΛΛΑΡΙ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ: 5 μμ – 7 μμ: Γευστική Δοκιμή Kρα-

σιών για το κοινό και Ξενάγηση  στο οινοποιείο.

ΚΤΗΜΑ ΕΥΟΙΝΟΣ: 11 πμ έως 1 μμ: Ξενάγηση στα αμπέλια

και επίδειξη της διαδικασίας συγκομιδής   και τρύγου, 2 μμ

έως 5 μμ:  Ξενάγηση στο οινοποιείο, πάτημα σταφυλιών, επί-

δειξη της διαδικασίας γλευκοποίησης και της δημιουργίας

μούστου, 5 μμ  έως 7 μμ: Γευστική δοκιμή κρασιών για το κοι-

νό.

ΟΙΝΟΠΟΙEIO ΒΑΣΙΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ: 2 μμ έως 5 μμ:  Ξενάγη-

ση στο οινοποιείο, πάτημα σταφυλιών, επίδειξη της διαδικα-

σίας γλευκοποίησης και της δημιουργίας μούστου, 5 μμ  έως

7 μμ: Γευστική δοκιμή κρασιών για το κοινό.

ΟΙΝΟΠΟΙЇΑ ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗ: 5 μμ  έως 7 μμ: Γευστική δοκιμή

κρασιών για το κοινό.

ΟΙΝΟΠΟΙЇΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: 2 μμ έως 5 μμ:  Ξενάγηση στο οι-

νοποιείο, πάτημα σταφυλιών, επίδειξη   της διαδικασίας γλευ-

κοποίησης και της δημιουργίας μούστου, 5 μμ  έως 7 μμ: Γευ-

στική δοκιμή κρασιών για το κοινό.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΓΕΩΡΓΑ: 11 πμ έως 1 μμ: Γιορτή τρύγου στο

αμπέλι. Ξενάγηση στα αμπέλια και επίδειξη της διαδικασίας

του τρύγου με κέρασμα σταφυλολιχουδιές!

ΟΙΝΟΠΟΙЇΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: 11 πμ ως 2 μμ: Kυνήγι χαμένου

θησαυρού στον αμπελώνα, 3 μμ έως 5 μμ: «Κοφίνια εν δρά-

σει, μούστος εν βράσει» - Ξενάγηση στο οινοποιείο, πάτημα

σταφυλιών, επίδειξη της διαδικασίας γλευκοποίησης και της

δημιουργίας του δικού σας μούστου, 5 μμ έως 7 μμ: Γευστική

δοκιμή παλιών και νέων κρασιών και ανάδειξη ετικετών για

το 2010.

ΟΙΝΟΠΟΙЇΑ Β. ΜΑΡΚΟΥ: 2 μμ έως 5 μμ:  Ξενάγηση στο οινο-

ποιείο, πάτημα σταφυλιών, επίδειξη της διαδικασίας γλευκο-

ποίησης και της δημιουργίας μούστου, 5 μμ  έως 7 μμ: Γευ-

στική δοκιμή κρασιών για το κοινό.

ΟΙΝΟΠΟΙЇΑ Α. ΜΕΓΑΠΑΝΟΣ: 5 μμ  έως 7 μμ: Γευστική δοκιμή

κρασιών για το κοινό.

ΟΙΝΟΠΟΙЇΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΦΡΑΓΚΟΥ: 2 μμ έως 5 μμ:  Ξενάγη-

ση στο οινοποιείο, πάτημα σταφυλιών, επίδειξη  της διαδικα-

σίας γλευκοποίησης και της δημιουργίας μούστου, 5 μμ  έως

7 μμ: Γευστική δοκιμή κρασιών για το κοινό.

ΤΟ ΠΑΤΗΤΗΡΙ: 2 μμ έως 5 μμ:  Ξενάγηση στο οινοποιείο, πά-

τημα σταφυλιών, επίδειξη της διαδικασίας γλευκοποίησης και

της δημιουργίας μούστου, 5 μμ  έως 7 μμ: Γευστική δοκιμή

κρασιών για το κοινό.

“Τρυγητός” Μυρίστε μούστο και περπατήστε στα Οινοποιεία και στους αμπελώνες!

Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 

ΣΥΝΑΥΛΙΑ- ΑΦΙΕΡΩΜΑ

στη ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 16/9, 20:30

Μέγαρο Μουσικής, Αίθουσα

«Φίλοι της Μουσικής»

ΒΡΑΔΙΑ ΟΠΕΡΑΣ
Βραβευμένοι στο «Grand Prix

Μαρία Κάλλας»  νέοι λυρικοί

καλλιτέχνες τραγουδούν στην

καθιερωμένη 32η συναυλία του

Ατενέουμ, στη μνήμη της μεγά-

λης  Μαρίας Κάλλας
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Πολιτιστικός Σεπτέμβρης με πολλές εκδηλώσεις

Η Πνευματική Εστία του Δήμου Βού-

λας οργανώνει την παράσταση “Ευρι-

πίδου Σπαράγματα”  ή απλά μαθήμα-

τα μιας άγνωστης μυθολογίας με το

ΔΗΠΕΘΕ Αγρινίου, σε σκηνοθεσία

Βασίλη Νικολαϊδη.       

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο

παραθαλάσσιο ανοιχτό θέατρο ΒΕ-

ΜΠΟ, τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου

και ώρα 9.00 μ.μ.

Πρόκειται για μια παράσταση βασι-

σμένη στα αποσπάσματα (εκτεταμέ-

να ή μη) από τις χαμένες τραγωδίες

του Ευριπίδη.

Ως γνωστόν σώζονται ακέραια 19

δράματα του μεγάλου τραγικού.

Υπάρχουν όμως και αρκετά σπαράγ-

ματα (αποσπάσματα) από πολλές

τραγωδίες του που δεν διασώθηκαν

ολόκληρες.

Αποφθέγματα, διδάγματα, μέρη δια-

λόγων, μονολόγων, χορικά υλικό

πλουσιότατο, άκρως ενδιαφέρον,

ακριβώς γιατί προσφέρει ερεθίσματα,

νύξεις εξαιρετικά γοητευτικές στο

μυστηριώδη και όχι ξεκάθαρο ειρμό

τους.

Σώζονται εκτεταμένα μέρη από τα

έργα: Υψιπύλη, Κρήτες, Ανδρομέδα,

Φαέθων. Υπάρχουν όμως και ενδια-

φέροντα μέρη από πολλές άλλες

τραγωδίες όπως: Τήλεφος, Οιδίπους

(με παραλλαγή του γνωστού μύθου),

Βελλεροφόντης, Μελανίππη, Σθενέ-

βοια, Αυτόλυκος, Ερεχθεύς, Ιππόλυ-

τος καλυπτόμενος κ.α. 

Επιχειρείται λοιπόν, μια σύνθεση των

σπαραγμάτων, χωρίς «λογικό» σύν-

δεσμο μεταξύ τους, βασισμένη ακρι-

βώς στον αποσπασματικό τους χαρα-

κτήρα, τονίζοντας την έννοια  των

«χαμένων» έργων, των «χαμένων»

κόσμων. Η μουσική συνδέει τις διά-

φορες ατμόσφαιρες, δημιουργώντας

έναν καμβά, βασισμένο στον απο-

σπασματικό χαρακτήρα του όλου θέ-

ματος.

Ο θεατής εισδύει κάθε φορά στον κά-

θε μύθο, στον κόσμο του κάθε έργου,

παρακολουθεί τα αποσπάσματα που

σώζονται και κάθε φορά θα έχει το

ανικανοποίητο αίσθημα της «χαμέ-

νης» τραγωδίας, του χαμένου αρι-

στουργήματος.

Ας σημειωθεί πως είναι η πρώτη φο-

ρά που επιχειρείται μια τέτοια σύνθε-

ση, έτσι ώστε η παράσταση να χαρα-

κτηρίζεται ως παγκόσμια πρώτη.

Η όλη σύνθεση γίνεται με τη συνερ-

γασία του φιλολόγου Γιάννη Λιγνά-

δη, που έχει ασχοληθεί ειδικά με τον

Ευριπίδη, κι έχει ήδη μεταφράσει όλα

τα σπαράγματα από τα χαμένα δρά-

ματά του.

“Ευριπίδου ΣΠΑΡΑΓΜΑΤΑ” στη Βούλα

Στα πλαίσια της έναρξης του 15ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινη-

ματογράφου της Αθήνας, οι συντελεστής της διοργάνωσης

έδωσαν συνέντευξη Στη Συνέντευξη Τύπου, την περασμένη

Τετάρτη 10/9. Απηύθυναν χαιρετισμό ο Γενικός Διευθυντής

του φεστιβάλ Πέτρος Αντωνιάδης, ο οποίος εξέφρασε την

ελπίδα η όποια κυβέρνηση προέλθει από τις εκλογές της 4ης

Οκτωβρίου να στηρίξει ουσιαστικά το Διεθνές Φεστιβάλ Κι-

νηματογράφου της Αθήνας  καθώς και τα άλλα Διεθνή Κινη-

ματογραφικά Φεστιβάλ της χώρας, ο Πρόεδρος του Πολιτι-

σμικού Οργανισμού του Δήμου Αθηναίων, Άγγελος Μοσχο-

νάς και η συνέντευξη έκλεισε με τον χαιρετισμό του καλλι-

τεχνικού διευθυντή του 15ου Φεστιβάλ Ορέστη Ανδρεαδάκη,

ο οποίος τόνισε; «Φέτος, είδαμε την ψυχαγωγία ως μέσον
υψηλής αισθητικής με ταινίες όπως το “Μία Κάποια Εκπαί-
δευση”, που ανοίγει τη φετινή διοργάνωση στις 16 Σεπτεμ-
βρίου», δήλωσε, για να ακολουθήσουν σημαντικές ανακοι-

νώσεις για το φετινό πρόγραμμα του φεστιβάλ που περιλαμ-

βάνει τις εννιά ελληνικές ταινίες:

«Moon» Κυριακή 20/9 στις 22:30 στο ΔΑΝΑΟ 1.

«Κυνόδοντας» του Γιώργου Λάνθιμου, Τετάρτη 23 Σεπτεμ-

βρίου, στις 22:30, στο ΔΑΝΑΟ 1.

«Ακαδημία Πλάτωνος» του Φίλιππου Τσίτου

«Στρέλλα» του Πάνου Χ. Κούτρα

«Το Κακό στην Εποχή των Ηρώων» του Γιώργου Νούσια

«Ξένες σε Ξένη Χώρα: 50 Ελληνικές ταινίες μυστηρίου και

φαντασίας», του Δημήτρη Παναγιωτάτου

«Once in a Lifetime» της Νικόλ Αλεξανδροπούλου

«20000 Miles Ahead: A Last Drive Story» του Δημήτρη Κο-

τσέλη

«Κάθαρση» του Φωκίωνα Μπόγρη

«Η Επίθεση του Γιγαντιαίου Μουσακά» του Πάνου Χ. Κούτρα

σε επετειακή επαναπροβολή δέκα χρόνια μετά.

Η φετινή διοργάνωση περιλαμβάνει ακόμα τα τρία νέα βρα-

βεία για τους πρωτοεμφανιζόμενους δημιουργούς του Ελλη-

νικού Κινηματογράφου (Σκηνοθέτης, Άντρας και Γυναίκα

Ηθοποιός) καθώς και αφιερώματα σε τρεις σημαντικούς δη-

μιουργούς (τον Δανό Γίοργκεν Λεθ, τον Πολωνό Ζμπίγκνιεφ

Ριμπζίνσκι και τον Ιάπωνα Σίον Σόνο). 

Ακόμη, πάρτι και παράλληλες εκδηλώσεις, όπως η διοργά-

νωση του debate για το Ελληνικό Σινεμά (21/09, 12:00, ΙΑ-

ΝΟΣ – Σταδίου 24) και η επίκαιρη συζήτηση) για το ρόλο της

κριτικής, των ΜΜΕ, των blogs και των playlists με τη συμμε-

τοχή έγκυρων δημοσιογράφων από τα μεγαλύτερα κινημα-

τογραφικά και μουσικά έντυπα διεθνώς που είναι και τα μέλη

της Κριτικής Επιτροπής με πρόεδρο τον Γιάννη Πετρίδη (Τρί-

τη 22/09, 12:00, ΙΑΝΟΣ

Στη Συνέντευξη Τύπου ανακοινώθηκε επίσης και ότι ο σπου-

δαίος σκηνοθέτης και εικαστικός Πίτερ Γκρίναγουεϊ θα έρθει

στην Αθήνα ως προσκεκλημένος του φεστιβάλ, με αφορμή

την προβολή της νέας του ταινίας «Το “Κατηγορώ” του Ρέ-

μπραντ». Ο Πίτερ Γκρίναγουεϊ θα παραδώσει επίσης και ένα

μοναδικό masterclass (Σάββατο 19/09, 12:00, ΙΑΝΟΣ), ανοι-

χτό για το κοινό.

Πληροφορίες για την πώληση εισιτηρίων και Καρτών Διαρ-

κείας βρίσκονται και στην επίσημη ιστοσελίδα www.aiff.gr.

Η VANESSA MAE

ΣΤΟ ΗΡΩΔΕΙΟ
ΠΕΜΠΤΗ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 

Η Βασίλισσα του βιολιού ξανά
στην Ελλάδα με ένα μοναδικό
show ...κάτω από την Ακρόπολη!

Η πανέμορφη Vanessa Mae έχει έρθει αρκε-

τές φορές στην χώρα μας και οι συναυλίες

της είναι πάντα sold out. Μετά από απουσία

5 χρόνων επιστρέφει, με ένα εξαιρετικό

show εφ’ όλης της ύλης. Την Πέμπτη 24 Σε-

πτεμβρίου στις 21.00 το βράδυ, το Ηρώδειο

φιλοξενεί και πάλι την βασίλισσα του βιολι-

ού. 

Mία μπάντα με έξι μουσικούς, μία ορχήστρα

και μια μεγάλη ομάδα τεχνικών, θα παρου-

σιάσουν ένα μοναδικό show για πρώτη φορά

στην Ελλάδα. 

Η Vanessa Mae θα μας ταξιδέψει με Μπαχ,

Μπετόβεν, Μπράμς, Βιβάλντι αλλά και tango,

Ινδική μουσική, pop τραγούδια, μελωδίες

του δικού μας Vangelis αλλά και σπουδαίες

μπαλάντες. 

15ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου

Νύχτες Πρεμιέρας 
16 – 27 Σεπτεμβρίου
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«Η έλλειψη κατανόησης του παρόντος γεννιέται μοιραία από την
άγνοια του παρελθόντος».    Ε. Bloch*

Αφορμή  για το σημερινό γράψιμο, μου έδωσε  πρόσφατο άρθρο  ανα-

γνώστη της ‘’Εβδόμης’’  σχετικό με την επανάσταση του ΄Ηλιντεν (Ilin

den – ημέρα του Προφήτη Ηλία) στις 20 Ιουλίου του 1903 - παλαιό ημε-

ρολόγιο). Τότε το Βουλγαρικό κομιτάτο - με κύριο εκπρόσωπο την Εξω-

τερική Μακεδονική Επαναστατική οργάνωση των Ιβάν  Γκαρβάνοβ και

Μπόρις Σαράφοφ- ανήμερα της γιορτής του Προφήτη, οργανώνει επα-

ναστατικό ξεσήκωμα στις περιοχές του Βιλαετίου του Μοναστηρίου.

Κυριεύουν Δίβρα, Αχρίδα, Καστοριά, Κρούσοβο  Κλεισούρα, Νέβεσκα.

Σφάζουν αδιάκριτα  σλαβόφωνους και ελληνόφωνους πληθυσμούς·

Έλληνες καταδίδονται και θανατώνονται σαν προδότες (2000 συνολι-

κά οι νεκροί,  22 τα καμένα χωριά. Τελικά το Κρούσοβο αυτονομείται

από τους επαναστάτες, με κύριο απώτερο σκοπό  την προσάρτηση της

όλης Μακεδονίας στη Βουλγαρία. Σύντομα όμως και  μέσα  σε δυό μή-

νες από την έναρξή της, η επανάσταση του ΄Ηλιντεν  καταστέλλεται

με την παρέμβαση των Τούρκων.  

Για την καλύτερη όμως κατανόηση  της ιστορικής συνέχειας των γε-

γονότων, ας γυρίσομε το χρόνο πίσω στις τελευταίες δεκαετίες   του

19ου αιώνα.

Η Οθωμανική  αυτοκρατορία που ήταν εξαπλωμένη σε Ευρώπη, Ασία,

Αφρική,  βρίσκεται τώρα στα πρόθυρα μιάς διάλυσης. Διατηρείται ακό-

μα στη ζωή χάρις στα Ευρωπαϊκά κράτη  που δεν συμφωνούν στην

κληρονομική   μοιρασιά των ιματίων της. Από τον ’’μεγάλο Ασθενή’’,

όπως αποκαλούν τώρα την φθίνουσα αυτοκρατορία, όλοι αποζητούν

το καλύτερο μερίδιο.

Η “Ασθένεια’’ αναπτερώνει την ελπίδα στους υπόδουλους λαούς της

χερσονήσου του Αίνου και ιδιαίτερα τους Έλληνες,  σε μια προσδοκία

αποτίναξης του ζυγού. Οι Σλάβοι τώρα εκπροσωπούνται από τους

Βουλγάρους. Η Ρωσία είναι στο πλευρό τους και ασύστολα τους υπο-

στηρίζει. 

Το 1870 η τσαρική Ρωσία πιέζει την Πύλη και επιτυγχάνει  ειδικό φιρ-

μάνι με το οποίο παραγκωνίζεται η δεδικασμένη και παραδοσιακή  θρη-

σκευτική δικαιοδοσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου επί της βουλγα-

ρικής Εκκλησίας. Η βουλγαρική Εκκλησία αποσπάται αυτόβουλα από

το Οικουμενικό Πατριαρχείο και αυτοανακηρύσσεται ‘’Εξαρχία’’, δημι-

ουργώντας θρησκευτικό ‘’Σχίσμα’’. (Η αποκατάσταση σχέσεων έγινε

αργότερα μόλις το 1948). Το φιρμάνι έχει  και μια διάταξη εξ αρχής

ύπουλη: «Όταν τα δύο τρίτα των κατοίκων ενός χωριού αναγνωρίσουν

την ‘’Εξαρχία”, το χωριό κηρύσσεται Εξαρχικό».  Με άλλα λόγια οι κά-

τοικοί του επιλέγουν την Βουλγαρία σαν πατρίδα και το χωριό απο τού-

δε και στο εξής  θα χαρακτηρίζεται στις διεθνείς συζητήσεις, σαν

βουλγαρικό.  ¨Έτσι χτίζεται μια  βουλγαρική εθνική επιδίωξη, που σε

δεδομένο  χρόνο, θα λάβει σάρκα και οστά, Για την υλόποίηση του θρη-

σκευτικού- ρατσιστικού προγράμματος,  εγκάθετες συμμορίες εξαπο-

λύουν ένα εθνοφυλετικό “πόγκρομ”, τρομοκρατικών σφαγών και βια-

σμών σωμάτων ψυχών και συνειδήσεων, κατά των καθ’ όλα υπόδουλων

λαών της οθωμανικής αυτοκρατορίας.

Το  1878 τερματίστηκε ο Ρωσοτουρκικός πόλεμος  με τη συνθήκη του

Αγίου Στεφάνου. Οι νικητές του πολέμου Ρώσοι, ανάμεσα σε όλα τα

άλλα άρθρα της συμφωνίας, επιβάλουν στην Τουρκία την ίδρυση  ενός

‘’Μεγάλου’’ Βουλγαρικού κράτους, που ενσωματώνει πολλά εδάφη και

πληθυσμούς και  άλλων βαλκανικών λαών. Μια απαράδεκτη συνθήκη

που υπογράφηκε σε βάρος των ελληνικών δικαιωμάτων αλλά  και

ασύμφορη για τα ισχυρά ευρωπαϊκά  κράτη, που έβλεπαν ξαφνικά κο-

ντά στη  Ρωσία, να ξεφυτρώνει ένας υπολογίσιμος σύμμαχος, με απρό-

βλεπτες συνέπειες. Έτσι οι Αγγλογερμανοί επιτυγχάνουν την ακύρω-

ση  της Συνθήκης του Αγί-

ου Στεφάνου και την υπο-

γραφή μιας νέας της συν-

θήκης τώρα, του Βερολί-

νου. Με την  Συνθήκη του

Βερολίνου δίνεται μεν

κρατική υπόσταση στη

Βουλγαρία  καίτοι την πε-

ριορίζουν σε απλή ηγεμο-

νία, φόρου υποτελή της

Τουρκίας. Στην Ελλάδα

προσαρτάται η Θεσσαλία. 

Τώρα η βουλγαρική απο-

γοήτευση  είναι καταφα-

νής για την ακύρωση της

Συνθήκης του Αγίου Στε-

φάνου και καταφεύγουν

σε τρομοκρατικούς εξανα-

γκασμούς των υποδούλων

μακεδονικών πληθυσμών -

ακόμη και αυτών που ζούσαν στο γεωγραφικό χώρο της  Τουρκίας - να

αναγνωρίσουν την  “Εξαρχία” και να δεχτούν την βουλγαρική εκπαί-

δευση.  Απώτερος σκοπός ήταν να παρουσιαστεί  στο φόρουμ  της  Ευ-

ρώπης, ότι οι υπόδουλοι λαοί της Οθωμανικής αυτοκρατορίας έχουν

βουλγαρική προτίμηση  και επιλογή. Για την επιτυχία του σκοπού τους

ιδρύουν λοιπόν το 1892, το Βουλγαρικό Κομιτάτο. Ακολούθησαν οι

Ρουμάνοι με το δικό τους κομιτάτο  που περιοριζόταν σε γενναία οι-

κονομική ενίσχυση των Βουλγάρων, αλλά και καταδίδοντας κάθε Έλ-

ληνα αντιφρονούντα. Επόμενο ήταν αυτές οι δραστηριότητες να προ-

καλέσουν έστω και καθυστερημένα – άλλωστε πότε κινηθήκαμε έγκαι-

ρα – μια έντονη αντίδραση.  Και έτσι άρχισε ένας  αγώνας· ο Μακεδο-

νικός. Ενας αγώνας που κράτησε  συνολικά 40  χρόνια. 

Πιο αναλυτικά: 

α) 1870-1897,  Οι Βούλγαροι βρίσκουν  το έδαφος παρθένο και τα   Κο-

μιτάτα οργιάζουν προπαγανδιστικά, εκμεταλλευόμενα την αδράνεια

και ανεπάρκεια που έδειχνε η ελληνική Κυβέρνηση, ιδιαίτερα  μετά τον

“Ατυχή Ελληνοτουρκικό Πόλεμο” του 1897. 

β)  1897-1904. Τα βουλγαρικά Κομιτάτα προβαίνουν σε ανήκουστες

τρομοκρατικές ενέργειες κατά των ελληνικών πληθυσμών. Με το πρό-

σχημα  της επανάστασης των υποδούλων λαών κατά των Τούρκων,

προβαίνουν στο  ξεσήκωμα του Ήλιντεν, αποκαλύπτοντας και τους

πραγματικούς  σκοπούς τους: Να προσαρτήσουν ολόκληρο τον γεω-

γραφικό χώρο της Μακεδονίας, στην Βουλγαρία. 

γ) 1904-1908. Οι Έλληνες αντιδρούν και αμύνονται. 

Αρχικά με ιδιωτική πρωτοβουλία απέναντι στον βουλγαρικό επεκτατι-

σμό. Σε αυτή την τελευταία περίοδο αναφερόμαστε κυρίως από ελλη-

νικής πλευράς όταν λέμε “Μακεδονικός αγώνας”.   Στην αρχή ξεση-

κώθηκαν πολλοί αγωνιστές με τις αντάρτικες ομάδες τους,  όπως οι

Δραγούμηδες, ο Δ, Καλαποθάκης, ο οπλαρχηγοί Καπετάν Κώτας απο τη Έδεσ-

σα, ο Καπετάν Βαγγέλης από το Στρέμπενο,  ο Γκόνος  Γιώτας από τα Γιαννι-

τσά, ο Λάκης Πύρζας από τη Φλώρινα, ο Παύλος Κύρου από το Αντάρτικο, ο Δη-

μήτρης Νταλίπης από τον  Γάβρο, ο Νικοτσάρας από τη Στρωμνίτσα, ο Μη-

τρούσης  από  τις Σέρρες, ο παπα-Πασχάλης από το Λειβαδοχώρι Σερρών.

Σε σύντομο χρόνο, το Πατριαρχείο παίρνει το παιχνίδι στα χέρια του

και αποστέλλει ανώτατους  κληρικούς για να οργανώσουν  τον αγώνα,

και να τον ενισχύσουν  με όπλα, πολεμοφόδια και  τρόφιμα. Κυρίως

όμως για να καταθέσουν στον αγώνα τη ζωή τους και το αίμα τους –

πράγμα που το έκαναν. Κατέδειξαν ότι αυτός ο σταυρός της σημαίας

όπου κρατούσαν, ταυτιζόταν με το ίδιο το ελληνικό έθνος.   Έτσι, ο μη-

τροπολίτης Γερμανός Καραβαγγέλης  στέλνεται στην Καστοριά, ο Ιω-

ακείμ Φορόπουλος στο Μοναστήρι, ο Χρυσόστομος  Καλαφάτης- ο με-

τέπειτα εθνομάρτυρας της Σμύρνης,  στη Δράμα, ο Φώτιος στην Κορυ-

τσά όπου και μαρτύρησε. Ο  Ειρηναίος στη Χαλκιδική, ο Θεοδώρητος

στο Νευροκόπι, ο Κων/νος στις Σέρρες.

Η χρονιά του 1904 στιγματίζεται με την έλευση και τον ηρωικό θάνα-

το του Παύλου Μελά ή Μίκη Ζέζα. Ο Μελάς σκοτώνεται σε μια σύ-

γκρουση με τους Τούρκους το  1904, στις 13 Οκτωβρίου. Ο  θάνατός

του  αφυπνίζει τις εθνικές συνειδήσεις και γίνεται σύμβολο του ελλη-

νισμού. Γίνεται το έναυσμα - προσκλητήριο  για το γενικότερο ελληνι-

κό ξεσήκωμα. Οι τάξεις των αγωνιστών τώρα  πυκνώνονται από όλα τα

κοινωνικά στρώματα. Ο Γρεβενών Αιλιανός, δάσκαλοι, δασκάλες,

υπάλληλοι σιδηροδρόμων, γιατροί,  αλλά και χαμάληδες, καραγωγείς,

λήσταρχοι, φυγόδικοι -όπως ο Καραλίβανος. Στον επικό αγώνα συμμετέ-

χουν οι  μεγάλοι οπλαρχηγοί Ευθύμιος Καούδης, ο Γεώργιος Τσόντος (καπε-

τάν Βάρδας), ο Δικώνυμος Μακρής,  ο Γεώργιος Κατεχάκης (καπετάν Ρού-

βας), ο Γεώργιος Βολάνης, ο Δούκας Δούκας,  ο Παύλος Γύπαρης και πολλοί

Κρήτες. Ο στρατηγός Δημήτριος Κάκκαβος ή καπετάν Ζώης, ο γιατρός Ζάν-

νας και πολλοί άλλοι. Σταματώ στον Τέλο Αγαπηνό ή άλλως Τέλο Άγρα,

στον  μεγάλο καπετάνιο και αγωνιστή και οραματιστή που με τον ιδιαίτε-

ρα μαρτυρικό και ύπουλο θάνατό του, θα ασχοληθώ σε άλλο μου άρθρο,

γιατί πιστεύω ότι κάποτε σ’ αυτόν τον τόπο, πρέπει πρότυπα είδωλα, να

είναι οι άξιοι και όχι οι επιπλέοντες άσημοι των καιρών. Ο Μακεδονικός

αγώνας έχτισε τα θεμέλια για την μελλοντική Ελλάδα· την Ελλάδα που

μετά από τους νικηφόρους απελευθερωτικούς βαλκανικούς πολέμους,

διπλασιάστηκε γεωγραφικά και ετοιμάστηκε  να χτυπήσει το όραμα της

Μεγάλης Ελλάδας  των τριών ηπείρων, και πέντε θαλασσών.

γιάννης κορναράκης του μάνθου

–––––––––––––––––
*Μπλόχ Ερνστ. Γερμανός φιλόσοφος (1885-1977)

Βοηθήματα 
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2) “Ιστορία του Ελληνικού  Εθνους’’,  Εκδοτική Αθηνών 
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5) Ζακ λε Γκοφ ‘’Ιστορία και Μνήμη’’  Εκδ. 1998 Νεφέλη 

Ο Μακεδονικός Αγώνας 
Σε μια διευθέτηση της μνήμης 

του παρελθόντος

Καπετάν Tέλος Αγρας

Oταν πριν δύο χρόνια η «Εβδόμη» δημο-

σίευσε ένα αφιέρωμά μου στον ηρωϊκό

κυβερνήτη του αρματαγωγού ΛΕΣΒΟΣ, Λευ-

τέρη Χανδρινό, έδωσα έναν όρκο να κάνω

ό,τι μπορώ, ώστε να τιμηθεί ο αγνοημένος

από το προσκυνημένο κράτος μας Έλληνας

πολεμιστής που κλείνοντας τον ασύρματο κι

ανοίγοντας διάπλατη την ελληνική ψυχή

του, κράτησε λεύτερη την Πάφο τότε, στις

20 Ιουλίου του 1974.

Η ευκαιρία μου δόθηκε τον περασμένο

Οκτώβριο, όταν είχα την αγαθή τύχη να

γνωρίσω έναν Έλληνα Δάσκαλο, Κερκυραίο

σουλιώτικης καταγωγής, τον καθηγητή-κό-

σμημα της Κέρκυρας Κώστα Καραμούτσο,

συγγραφέα πολλών μοναδικών ιστορικών

πονημάτων και του εκπληκτικού βιβλίου «Γε-

νεαλογίες Σουλιωτών», που κυκλοφορεί

από τις εκδόσεις Παπαζήση.

Το ακατάβλητο σουλιώτικο πείσμα του Κώ-

στα Καραμούτσου κίνησε γη και ουρανό

στην Κέρκυρα, με συνεχή δημοσιεύματα

στον τοπικό Τύπο, κατάθεση αιτήσεως στο

Δημοτικό Συμβούλιο, επαφές με τους αρμο-

δίους και κινητοποίηση κάθε δυνάμενου να

βοηθήσει, ώστε ο κερκυραϊκής καταγωγής

και από τους δύο γονείς του αείμνηστος

Λευτέρης Χανδρινός να τιμηθεί με μετονο-

μασία μιάς κεντρικής οδού της πόλης της

Κέρκυρας. 

Καθοριστική και πολύτιμη ήταν η βοήθεια

που πρόσφεραν σε αυτόν τον σκοπό οι κερ-

κυραϊκές εφημερίδες «Η Κέρκυρα Σήμερα»

και «Ελευθερία», ο υποναύαρχος ε.α Ευστά-

θιος Βλάσης, ο Κύπριος, φλογερός πατριώ-

της Νίκος Παππάς μέλος του Συνδέσμου

Εφέδρων Καταδρομέων Λεμεσού, η Ελληνί-

δα βουλευτής Κερκύρας του ΠΑ,ΣΟ.Κ.,

Άντζελα Γκερέκου, η μαχητική δημοσιογρά-

φος του «Ράδιο Κέρκυρα» Μαίρη Τζώρα και

βέβαια ο Δήμαρχος Κέρκυρας Σωτήρης Μι-

κάλεφ που από την πρώτη στιγμή που πλη-

ροφορήθηκε για την ηρωϊκή δράση του κυ-

βερνήτη Χανδρινού ανταποκρίθηκε θετικά

και ολόψυχα στο αίτημα για απόδοση τιμής

σε ένα εκλεκτό τέκνο της Κέρκυρας.

Κι έτσι ένας κεντρικότατος δρόμος της Κέρ-

κυρας, διπλής κατευθύνσεως λεωφορειό-

δρομος 700 μέτρων, που ξεκινά από το λι-

μάνι, στο ύψος του φρουρίου και οδηγεί

προς τα ΚΤΕΛ, μετονομάστηκε σε οδό Αντι-

ναυάρχου Ελευθερίου Χανδρινού.

Ελπίζω ότι το λαμπρό παράδειγμα του Δή-

μου Κέρκυρας θα ακολουθήσουν σύντομα ο

Δήμος Ζωγράφου, όπου επί δεκαετίες δια-

μένει μόνιμα η οικογένεια Χανδρινού-σχετι-

κό αίτημα υπέβαλλε προ ετών ο Πανελλή-

νιος Σύνδεσμος Αγωνιστών Κύπρου - καθώς

και ο Δήμος Μυτιλήνης, αφού το γέρικο αρ-

ματαγωγό, που κανονιοβόλησε μέχρι παρα-

δόσεως το τουρκοκυπριακό οχυρό της Πά-

φου - με άμεσο τον κίνδυνο προσβολής του

από την τουρκική αεροπορία- ονομαζόταν

Α/Γ ΛΕΣΒΟΣ.

Τα κατά καιρούς δημοσιεύματα που αφο-

ρούν στη δράση του Κυβερνήτη Χανδρινού,

καθώς και το αίτημα για απόδοση τιμής με

ονοματοδοσία οδού, έχουν ήδη αποσταλεί

στους Δημάρχους Ζωγράφου, Γιάννη Καζά-

κο και Μυτιλήνης, Θανάση Γιακαλή.

Τιμώντας Έλληνες όπως ο Ελευθέριος Χαν-

δρινός, τιμούμε στην ουσία ό,τι ευγενέστε-

ρο κρύβει ο καθένας μας στην ψυχή του.

Δικαιώνεται - εν μέρει - μια θρυλική μορφή της Μάχης της Κύπρου

γράφει ο Γρηγόρης Δημ. Ρώντας
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Επιτυχόντες σε ΑΕΙ και ΤΕΙ 2009
1ο ΛΥΚΕΙΟ ΒΑΡΗΣ

ΑΓΑΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ MAΘHMATIKΩN  ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛ. TEI (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)
ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ-ΑΝΑΡΓ. ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ  TEI ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TEI  ΠΑΤΡΑΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΧΑΡΙΤΙΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΕΡΓ. TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΑΓ. ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧ. ΗΛΙΚΙΑ ΑΘ.
ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦYΣ.  AΓΩΓHΣ &  AΘΛHT. ΑΘ.
ΒΑΔΑΣΗ ΑΡΕΤΗ ΠAIΔAΓΩΓIKO  ΔHMOT. EKΠ/ΣHΣ  ΠΑΤΡΑΣ
ΒΑΡΩΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓEΩΛOΓIAΣ  ΠΑΤΡΑΣ
ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΗΛ/ΚΩΝ  ΥΠΟΛΟΓ/ΚΩΝ   ΣΥΣΤΗΜ.  TEI ΠΕΙΡΑΙΑ
ΒΑΤΙΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ HΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩN  MHXΑΝ. & MHXΑΝ. YΠΟΛ.. 
ΒΛΑΧΑΚΗΣ  ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΠOΛIT. EΠIΣTHMHΣ & ΔHM.  ΔIOIK. ΑΘ.
ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΝ. & ΠΕΡΙΦΕΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤ.
ΒΟΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΑΝΝΑ ΤΟΥΡΙΣΤ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ OPΓANΩΣHΣ  &  ΔIOIK. EΠIXEIP. ΠΕΙΡΑΙΑ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ OPΓAN.  &  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤ. (ΣΠΑΡΤΗ)
ΓΚΙΝΗ ΡΕΝΤΟΝΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI  ΠΑΤΡΑΣ
ΓΚΙΩΖΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  (ΒΟΛΟΣ)
ΓΛΥΜΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  (ΚΟΖΑΝΗ)
ΓΟΝΤΙΚΑ ΜΑΡΙΑ HΛΕΚΤΡΟΛ.  MHXΑΝ. & MHXΑΝ. YΠΟΛ. ΕΜΠ.
ΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΟΛ.  ΔΟΜΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ  TEI ΠΕΙΡΑΙΑ
ΓΡΙΤΖΑΛΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΓAΛΛΙΚΗΣ  ΓΛΩΣΣAΣ  KAI  ΦIΛOΛ. ΑΘΗΝΑΣ
ΕΞΑΚΟΥΣΤΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΜΑΡΙΑ ΠOΛITIKΩN  MHXAN. ΕΜΠ
ΖΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ MHΧΑΝΙKΩN   H/Y  KAI  ΠΛHPΟΦ.  ΠΑΤΡΑΣ
ΘΕΜΕΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠAIΔAΓΩΓ. ΔHMOT. EKΠ/ΣHΣ   ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΑΙΚΑΣ  ΜΙΧΑΗΛ-ΑΘ IΣTOPIAΣ  KAI  APXAIOΛ. ΑΘΗΝΑΣ
ΚΑΚΟΣΟΥΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΙΣΙΔ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ   ΥΓΙΕΙΝΗΣ TEI  ΑΘΗΝΑΣ
ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ   TEI ΣΕΡΡΩΝ
ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ ΚΟΝΔΑΚΗΣ-ΝΕΙΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ-Ι. ΚΛΩΣΤΟΫΦ/ΓΙΑΣ  TEI ΠΕΙΡΑΙΑ
ΚΑΡΕΚΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠOIMANTIKHΣ  & ΚΟΙΝΩΝ.  ΘΕΟΛ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΚΑΡΙΜΑΛΗ ΕΜΜΥ-ΙΦΙΓ. ΑΡΧΙΤΕΚΤ. ΜΗΧ/ΚΩΝ  ΠΟΛΥΤΕΧ. (ΧΑΝΙΑ)
ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ XPHMAT/ΚΩΝ. & TPAΠEZ.  ΔIOIK. ΠΕΙΡΑΙΑ
ΚΙΤΑΝΤΗ ΦΑΝΟΥΡΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ  ΠΑΤΡΑΣ
ΚΟΛΛΙΑΒΑΣΙΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  TEI ΛΑΡΙΣΑΣ
ΚΟΥΓΙΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡ. & ΤΕΧΝΟΛ. ΥΠΟΛΟΓ.  TEI ΛΑΜΙΑΣ
ΚΟΥΤΑΛΕΛΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΠ. ΥΓΕΙΑΣ TEI  ΑΘ.
ΚΟΥΤΣΙΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΠ. ΥΓΕΙΑΣ TEI  ΑΘ.
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ  TEI ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΚΥΝΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ)-ΣΩΜΑΤΑ
ΚΩΤΣΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
ΛΑΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΨYXOΛOΓIAΣ  ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
ΛΕΟΥΣΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΕΠΙΣΤ. ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓ. & ΥΔΑΤΟΚ/ΙΩΝ ΓΕΩΠ. ΠΑΝ. ΑΘ.
ΛΕΣΤΣΙΝΣΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ EΠIK/NIAΣ & MEΣΩN  MAZ.ENHMEP. ΑΘ.
ΜΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  TEI ΠΑΤΡΑΣ
ΜΑΝΩΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ NAYTIΛIAKΩN  ΣΠOYΔΩN  ΠΕΙΡΑΙΑ
ΜΑΡΚΟΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦ. TEI ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΡΩΜΑΝΟΣ ΗΛ/ΚΩΝ  ΥΠΟΛΟΓ. ΣΥΣΤΗΜ. TEI ΠΕΙΡΑΙΑ
ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  TEI ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΙΤΗ ΕΥΘΥΜΙΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TEI  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΣΕΡΡΩΝ
ΜΕΛΕ ΕΝΕΑ ΕΦΑΡΜΟΣ. ΠΛΗΡΟΦ. & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ TEI ΚΡΗΤΗΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤ. (ΤΡΙΚΑΛΑ)
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TEI  ΑΘΗΝΑΣ
ΜΠΑΚΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ TEI  (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
ΜΠΡΕΝΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡ. ΠΟΛ. ΚΛΗΡΟΝ.ΤΕΙ (ΖΑΚΥΝΘΟΣ)
ΜΥΓΙΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΔΙΟΙΚ.  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΝΕΦΕΡΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ
ΝΤΕΛ ΡΟΣΣΩ ΜΑΡ. ΙΤΑΛ. & ΙΣΠΑΝ. ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛ. (ΙΤΑΛΙΚΗΣ) ΑΘ.
ΝΤΟΥΝΗ ΜΑΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΠΑΝΤΖΟΥΡΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΦIΛOΛOΓIAΣ  ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΗ ΜΑΡΙΝΑ ΕΣΩΤ. ΑΡΧΙΤΕΚ., ΔΙΑΚΟΣΜ. & ΣΧΕΔ.ΑΝΤΙΚ. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ
ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΙΩΣΗΦΙΝΑ OPΓAN.  &  ΔIOIK. EΠIX.  ΟΙΚ. ΠΑΝ. ΑΘ.
ΠΑΣΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ    ΕΠΙΧΕΙΡ.  TEI ΠΑΤΡΑΣ
ΠΑΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  TEI ΠΑΤΡΑΣ
ΠΛΗΣΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ AΓΓΛΙΚΗΣ  ΓΛΩΣ.  &  ΦIΛOΛ. ΑΘΗΝΑΣ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΘEOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΣΑΚΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝ. ΣΥΣΤΗΜ. & ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΕΙ (ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ)
ΣΕΛΛΗΝΙΔΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠ. ΣΠ. ΠΕΙΡΑΙΑ
ΣΚΟΥΡΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ MAΘHMATIKΩN ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΑΜΟΣ)
ΣΜΙΞΙΩΤΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΑΝΝΑ ΜΕΘΟΔΟΛ. ΙΣΤΟΡ. & ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤ. ΑΘ.
ΣΟΛΩΜΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣ. KOINΩΝΙΚΗΣ ΠOΛΙTIKΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΕΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤ.  (ΡΕΘΥΜΝΟ)
ΤΑΜΠΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΦIΛ/ΦIAΣ- ΠAIΔ/KHΣ & ΨYXΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΕΚΤΟΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΖΙΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΘEOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΖΟΥΓΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ  ΠΑΤΡΑΣ
ΤΟΥΡΛΗ ΜΑΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜ. ΤΕΙ (ΑΜΑΛΙΑΔΑ)
ΤΡΑΝΤΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ NOMIKHΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΣΑΞΙΡΛΗ ΛΟΥΝΤΜΙΛΑ ΕΠΙΣΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΑΓ. ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧ. ΗΛΙΚΙΑ  ΠΑΤΡΑΣ
ΤΣΙΛΙΒΑΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΔΗΜ. ΣΧ. & ΕΠΙΚΟΙΝ. TEI (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)
ΧΑΣΤΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ IΣTOPIAΣ  KAI  APXAIOΛ.   ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΧΑΤΖΙΡΑΙ ΕΝΤΟΥΙΝΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΤEI ΑΘΗΝΑΣ
ΨΑΡΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ   TEI (ΤΡΙΚΑΛΑ)

Eπιτυχίες με το 10%

ΒΟΓΚΟΣ ΑΙΝΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI  ΛΑΜΙΑΣ
ΚΕΚΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧ. ΗΛΙΚΙΑ ΑΘ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓ. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ)
ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 
ΛΥΤΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ  TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΜΠΙΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  TEI ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ OIKONOMIKΗΣ  EΠIΣTHMΗΣ  ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  TEI ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΛΑΤΑΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡHΜ. ΣΧΕΔ. & ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΤHΜ.TEI ΠΑΤΡΑΣ
ΣΟΒΟΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΦIΛ/ΦIAΣ ΠAIΔ/ΓIKHΣ & ΨYXOΛ.   ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΑΛΑΓΑΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ AΓΓΛΙΚΗΣ  ΓΛΩΣΣAΣ  KAI  ΦIΛOΛ. ΑΘΗΝΑΣ 

1ο ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ
ΑΚΑΛΕΣΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΕΦΑΡ/ΝΩΝ ΜΑΘΗΜ. & ΦΥΣ. ΕΠΙΣΤΗΜ. ΕΜΠ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΓΛΟΥ ΕΜΜΑΝ. ΕΜΠΟΡΙΑΣ   &  ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ  TEI ΑΘ.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΨYXOΛOΓIAΣ  ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)

ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΡΕΒΒΕΚΑ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ TEI  ΠΑΤΡΑΣ

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΜΕΘΟΔ/ΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡ. & ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤ. ΑΘ.

ΒΕΝΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟ XHMIKΩN  MHXANIKΩN  ΠΑΤΡΑΣ

ΒΕΝΙΕΡΗ ΦΛΩΡΑ-ΜΑΡΙΑ ΘEOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΒΟΝΤΑΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΠΛHPOΦOPIKHΣ ΚΑΙ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

ΓΑΛΑΝΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ-Π ΔIEΘN.  KAI  EYPΩΠ. OIKON. ΣΠOYΔ. ΟΙΚ. ΠΑΝ. ΑΘ.

ΓΚΙΟΥΛΕ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  TEI ΠΕΙΡΑΙΑ

ΔΡΑΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΑΝΤΩ ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣ. (ΤΡΙΚΑΛΑ)

ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ NOMIKHΣ  ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)

ΖΟΛΩΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠOΛITIKΩN  MHXANIKΩN ΕΜΠ

ΖΩΗ ΠΟΛΥΝΙΚΗ ΠAIΔ/ΓIKO  ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ ΔΗΜΟΣ. ΣΧΕΣ. & ΕΠΙΚΟΙΝ. ΤΕΙ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ ΙΩΑΝΝΑ-ΜΙΣΣΕΛΙ ΓAΛΛΙΚΗΣ  ΓΛΩΣ.  KAI  ΦIΛOΛ. ΑΘΗΝΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΛΙΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ XHMIKΩN  MHXANIKΩN ΕΜΠ

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ MHΧΑΝΙKΩN   H/Y  KAI  ΠΛHPΟΦ. ΠΑΤΡΑΣ

ΛΕΛΑΙ ΜΙΓΚΕΝΑ ΚΛΩΣΤΟΫΦ/ΓΙΑΣ  TEI ΠΕΙΡΑΙΑ

ΛΥΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠOΛITIKΩN  MHXANIKΩN ΕΜΠ

ΜΑΘΑΙΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ MAΘHMATIKΩN  ΠΑΤΡΑΣ

ΜΑΡΙΟΥ ΜΑΡΙΟΣ XHMIKΩN  MHXANIKΩN ΕΜΠ

ΜΕΓΑΛΟΣ ΘΩΜΑΣ ΠΟΛ.  ΔΟΜΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ  TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)

ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣTATIΣT. ΟΙΚΟΝΟΜ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ

ΜΟΥΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓEΩΛ. & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛ.ΑΘΗΝΑΣ

ΜΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ MΗΧ/KΩN  ΠAPAΓ. & ΔIOIK.  ΠΟΛΥΤ. ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ)

ΝΤΟΒΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΧΙΟΣ)

ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ  TEI ΑΘΗΝΑΣ

ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ OIKONOMIKΗΣ  EΠIΣTHMΗΣ  ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΑΤΣΟ ΛΑΕΡΤΗ ΦIΛOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΡΟΒΙΘΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΦYΣIKHΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΑΚΚΗΣ ΦΟΥΡΑΣ ΗΛΙΑΣ ΠΛHPOΦOP. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ

ΣΑΛΕΜ ΘΕΟΧΑΡΗΣ NAYTIΛIAKΩN  ΣΠOYΔΩN  ΠΕΙΡΑΙΑ

ΣΚΑΡΠΑΘΑΚΗ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ    ΕΠΙΧΕΙΡ.  TEI ΑΘΗΝΑΣ

ΣΥΚΩΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ XHMIKΩN  MHXANIKΩN ΕΜΠ

ΤΕΟΛΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ IΣTOPIAΣ  KAI  APXAIOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΤΡΑΠΑΤΣΑΣ ΜΟΙΡΑΣΓΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦYΣIKHΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΤΡΕΧΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΩΝΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΤΣΑΓΚΑΛΟΥ ΑΝΝΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ  (ΒΟΛΟΣ)

ΤΣΑΤΜΑΛΗΣ  ΚΟΡΟΞΕΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΜΠΟΡ. ΝΑΥΤΙΚΟΥ 

ΤΣΙΤΣΙΛΩΝΗ ΖΩΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ-ΑΛΕΞ. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ NAYΠHΓΩN ΜΗΧ/ΓΩΝ MHX/KΩN ΕΜΠ

ΦΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ MHXANOΛOΓΩN  MHXANIKΩN ΕΜΠ

ΧΑΒΙΑΡΑ ΑΛΕΞΙΑ ΠΛHPOΦOPIKHΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ

ΧΑΧΛΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ OIKONOM.  EΠIΣT. ΟΙΚΟΝΟΜ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡ. ΑΣΙΑΤ. ΣΠ. ΑΘΗΝΑΣ

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΑΝΤΑΛΙΔΗΣ-ΑΝΑΣΤ. MHΧΑΝΙKΩN   H/Y  &  ΠΛHPΟΦ.  ΠΑΤΡΑΣ

Eπιτυχίες με το 10%

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TEI  ΠΑΤΡΑΣ
ΖΕΡΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣTATIΣT. & AΣΦAΛIΣT. EΠIΣTHMHΣ  ΠΕΙΡΑΙΑ
ΖΟΛΩΤΑ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  TEI (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ)
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ    ΕΠΙΧΕΙΡ.  TEI ΣΠΕΤΣΕΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΟΘΩΝΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)

2ο ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ
ΑΒΡΑΜΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ NOMIKHΣ  ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ EΠIK/NIAΣ & MEΣΩN  MAZ.ENHMEP. ΑΘΗΝΑΣ
ΑΓΑΛΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ OPΓANΩΣHΣ  & ΔIOIK. EΠIXEIP.  ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΔΑΜΙΔΗ ΕΥΗ ΕΣΩΤ. ΑΡΧΙΤ., ΔΙΑΚΟΣΜ. & ΣΧΕΔ.ΑΝΤΙΚ. ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 
ΑΙΒΑΖΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ  TEI ΑΘΗΝΑΣ
ΑΜΑΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΑΛΕΞΙΑ NAYTIΛIAKΩN  ΣΠOYΔΩN ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ ΔΑΝΑΗ ΕΣΩΤ. ΑΡΧΙΤ., ΔΙΑΚΟΣΜ. & ΣΧΕΔ.ΑΝΤΙΚ. ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ NOMIKHΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΑΠΑΤΖΙΔΗΣ ΜΟΣΧΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΦYΣIKHΣ  ΠΑΤΡΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤ/ΚΗΣ ΟΙΚ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ NAYTIΛIAKΩN  ΣΠOYΔΩN  ΠΕΙΡΑΙΑ
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ MAΘHMATIKΩN  ΠΑΤΡΑΣ
ΒΡΥΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΣΩΤ. ΑΡΧΙΤ., ΔΙΑΚΟΣΜ. & ΣΧΕΔ.ΑΝΤΙΚ. ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ    ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  TEI ΑΘΗΝΑΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΔΑΦΝΗ ΓEΩΛOΓIAΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΦΕΡΝΑΝΤΟ ΓΕΩΡΓ ΠEPIB/NTOΣ  (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)
ΓΚΟΥΖΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ NAYTIΛIAKΩN  ΣΠOYΔΩN  ΠΕΙΡΑΙΑ
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ  ΠΑΤΡΑΣ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  ΠΑΤΡΑΣ
ΔΙΓΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΣΤ. ΦYΣIK.  AΓΩΓHΣ  KAI  AΘΛHT. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ NOMIKHΣ  (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
ΖΕΡΒΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΦΑΡΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡ. ΔΙΟΙΚ. & ΣΤΗΝ ΟΙΚ. TEI (ΑΜΑΛ.)
ΖΙΒΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΓΕΩΡ. ΜΗΧΑΝ. ΣΧΕΔ. ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ &ΣΥΣΤΗΜ. (ΣΥΡΟΣ)
ΚΑΛΙΠΕΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ HΛEKΤ/ΓΩN  MHXΑΝ. & ΜΗΧΑΝ. ΥΠΟΛ. (ΞΑΝΘΗ)
ΚΑΜΠΑΝΟΣ ΝΤΑΝΙΕΛ-ΖΟΖΕΦ ΠΛHP. & ΤΗΛ/ΝΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
ΚΑΠΛΑΝΗ ΕΛΕΝΗ NAYTIΛIAKΩN  ΣΠOYΔΩN  ΠΕΙΡΑΙΑ
ΚΑΡΜΑΛΗ ΜΑΡΙΝΑ ΘEATPIKΩN  ΣΠOYΔΩN  ΠΑΤΡΑΣ
ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΟΥ ΑΜΑΛΙΑ NOMIKHΣ  ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΣΤΑΜΕΛΟΥ ΕΛΠΙΔΑ-ΝΑΤ. ΣΥΝΤΗΡ. ΑΡΧ.& ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ  TEI ΑΘΗΝΑΣ
ΚΑΧΡΑΜΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ  TEI ΑΘΗΝΑΣ
ΚΟΣΜΑΔΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  TEI ΑΘΗΝΑΣ
ΚΟΥΛΕΠΗΣ ΚΑΡΟΛΟΣ OPΓAN.  &  ΔΙΑΧΕΙΡ. ΑΘΛΗΤ. (ΣΠΑΡΤΗ)
ΚΟΥΡΛΙΑΦΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤ. ΦYΣ.  AΓΩΓ. &  AΘΛHT. ΑΘΗΝΑΣ
ΚΟΥΡΜΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔ.-ΓΕΩ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ  TEI ΠΕΙΡΑΙΑ
ΚΟΥΡΣΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΠΑΤΡΑΣ
ΚΟΥΣΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΞΙΟΠ. ΦΥΣ. ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩ. ΜΗΧΑΝ.  ΓΕΩΠ. ΠΑΝ. ΑΘ.
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ OPΓAN.  &  ΔIOIK. EΠIXEIP.  ΠΕΙΡΑΙΑ
ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ  TEI ΑΘΗΝΑΣ
ΛΑΜΠΑΔΑΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ NOMIKHΣ  ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
ΛΕΙΒΑΔΑΡΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ KOINΩN.  ANΘPΩΠ. & ΙΣΤ. (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)
ΛΙΟΥΓΚΟΥ ΕΛΕΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  ΠΑΤΡΑΣ
ΜΑΛΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧ. ΔΙΟΙΚ.& ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ-ΛΟΥΚΙΑ NOMIKHΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΜΑΡΚΟ ΑΡΙΟΛΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  ΠΑΤΡΑΣ
ΜΑΡΤΣΙΝΙΑΚ ΚΟΝΡΑΝΤ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ    ΕΠΙΧΕΙΡ.  TEI (ΣΠΕΤΣΕΣ)
ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΣΟΦ. ΔΙΟΙΚ.  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  TEI ΛΑΡΙΣΑΣ
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΧΡΗΜΑΤ/ΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤ. TEI ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ  TEI ΠΕΙΡΑΙΑ
ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΞENΩN ΓΛΩΣ. META & ΔIEPM.-ΕΙΔ. ΜΕΤΑΦΡ. ΚΕΡΚΥΡΑ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΛHPOΦ. & ΤΗΛ/ΝΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
ΜΠΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
ΜΠΙΛΑΛΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ-ΑΛΕΞ. IATPIKHΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΜΠΟΖΙΚΗ ΑΡΙΑΔΝΗ XHMIKΩN  MHXANIKΩN ΕΜΠ
ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ-ΣΟΦ. ΔΗΜ. ΣΧΕΣ. & ΕΠΙΚ. ΤΕΙ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ)
ΜΩΡΟΥ ΛΥΔΙΑ EΠIK/NIAΣ & MEΣΩN  MAZ.ENHMEP. ΑΘΗΝΑΣ
ΝΤΑΣΙΑΚΛΗ ΓΙΑΝΝΟΥ ΕΥΑ ΨYXOΛOΓIAΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ
ΝΤΕΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΨYXOΛOΓIAΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ
ΞΥΔΑ ΝΑΤΑΛΙΑ ΦIΛ/ΦIAΣ ΠAIΔ/ΓIKHΣ & ΨYXOΛOΓIAΣ   ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΑΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΙΟΙΚ.  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  TEI ΛΑΡΙΣΑΣ
ΠΑΙΣΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ IATPIKHΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓ. ΔΙΟΙΚ.  ΕΠΙΧΕΙΡ. TEI ΛΑΡΙΣΑΣ
ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΘΗΝΑ ΑΡΧΙΤΕΚ. ΜΗΧ/ΚΩΝ  (ΞΑΝΘΗ)
ΠΑΧΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚ. & ΠΕΡΙΦΕΡ. ΑΝΑΠΤ. ΠΑΝΤΕΙΟΥ
ΠΕΡΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦYΣIKHΣ  ΠΑΤΡΑΣ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΚΟΙΝΩΝ.  ΕΡΓΑΣΙΑΣ TEI  ΑΘΗΝΑΣ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΔΙΟΙΚ.  ΕΠΙΧΕΙΡ.  TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ XHMEIAΣ ΑΘΗΝΑΣ 
ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΣΩΤ. ΑΡΧΙΤΕΚΤ., ΔΙΑΚΟΣΜ. & ΣΧΕΔ.ΑΝΤΙΚ. ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΡΟΔΙΤΗ ΜΑΡΙΑ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TEI  ΑΘΗΝΑΣ
ΣΑΛΓΚΑΜΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΙΩΑΝΝ XHMEIAΣ  ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
ΣΙΓΑΛΑΣ ΗΛΙΑΣ ΦYΣIKHΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΣΟΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΣΤ.  & ΤΕΧΝΟΛ. ΟΙΚ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ
ΣΟΥΛΤΗΣ  ΝΤΑΝΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ EΠIK/NIAΣ & MEΣΩN  MAZ.ENHMEP. ΑΘΗΝΑΣ
ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ NAYTIΛIAKΩN  ΣΠOYΔΩN  ΠΕΙΡΑΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ BIOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΣΤΑΦΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝ. ΠΛΗΡΟΦΟΡ. & ΕΠΙΚ/ΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜ. (ΣΑΜΟΣ)
ΣΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚ. ΛΕΙΤ. (ΕΔΕΣΣΑ)
ΣΦΗΚΑ ΣΟΦΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ TEI  ΠΑΤΡΑΣ
ΤΑΓΚΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ OΔONTIATPIKHΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΕΡΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΑΝΝΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ ΗΛΙΑΣ XHMEIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΟΜΠΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΕΧΝΟΛ. ΙΑΤΡΙΚΩΝ  ΟΡΓΑΝΩΝ  TEI ΑΘΗΝΑΣ
ΤΣΙΜΠΛΙΔΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ-ΣΟΦ. ΘEATPIKΩN  ΣΠOYΔΩN ΑΘΗΝΑΣ
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ  ΕΜΠΟΡΙΟΥ TEI ΔΥΤ. (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)
ΦΡΑΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ NOΣHΛEYTIKHΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΧΑΤΖΗΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤ. ΜΗΧ/ΚΩΝ  ΠΑΤΡΑΣ
ΧΑΤΣΙΚΙΑΝ ΟΝΝΙΚ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  (ΧΙΟΣ) 8

ΒΑΡΗΣ, ΒΟΥΛΑΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, ΚΟΡΩΠΙΟΥ,

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΑΛΥΒΙΩΝ, ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ, 

ΓΕΡΑΚΑ, ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ, ΠΑΙΑΝΙΑΣ, ΣΠΑΤΩΝ,

ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ, ΜΑΡΑΘΩΝΑ, ΡΑΦΗΝΑ, ΠΙΚΕΡΜΙ
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Eπιτυχίες με το 10% του 2ου Λυκείου Βούλας

ΑΓΑΠΗΤΟΥ ΚΥΡΙΤΣΗ ΣΠΥΡΙΔ.-ΗΡΩ APXITEKTONΩN  MHXANIKΩN ΕΜΠ
ΒΑΛΑΗΣ ΤΙΜΟΣ HΛEKΤΡΟΛ.  MHXΑΝ. & ΜΗΧΑΝ. ΥΠ. (ΞΑΝΘΗ)
ΔΕΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ HΛEKΤΡΟΛ. MHX. & ΤΕΧΝ. ΥΠΟΛ. ΠΑΤΡΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΕΥΑ ΦIΛOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΚΑΦΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΛHPOΦ. ΟΙΚΟΝΟΜ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ
ΛΙΟΥΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡ.  ΠΑΤΡΑΣ
ΝΙΚΑ ΜΑΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧ. & ΔΙΑΧ. ΠΟΛ/ΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ  (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)
ΝΤΕΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ-ΠΕΤΡΙΝ NOMIKHΣ  (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
ΧΑΡΑΤΣΗ  ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣ/ΚΗΣ

ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΥΛIΑΓΜΕΝΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  TEI ΣΕΡΡΩΝ   
ΒΑΣΑΛΟΣ  ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡ.   TEI ΚΡΗΤΗΣ 
ΓΑΣΠΑΡΗ   ΦΑΙΔΡΑ   ΓAΛΛΙΚΗΣ  ΓΛΩΣΣAΣ  KAI  ΦIΛOΛ. ΑΘΗΝΑΣ   
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ  ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΜΑΡΙ ΦAPMAKEYTIKHΣ ΑΘΗΝΑΣ    
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ   ΣΑΠΦΩ ΜΑΡΙΑ   ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔ. ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜ. ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΓΚΟΥΛΙΑΜΑΚΗΣ     ΜΙΚΕ   ΠΟΛ.   ΕΡΓΩΝ  ΥΠΟΔΟΜΗΣ  TEI ΠΑΤΡΑΣ   
ΔΟΥΡΟΥ   ΓΕΩΡΓΙΑ   ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TEI  ΠΑΤΡΑΣ     
ΚΑΛΥΒΙΑΝΑΚΗ  ΝΑΝΤΙΑ   OPΓAN.  KAI  ΔIOIKΗΣΗΣ EΠIXEIP.  ΟΙΚ.ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ 
ΚΡΕΜΑΣΤΙΩΤΗ   ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  ΦIΛOΛOΓIAΣ  ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)   
ΚΩΣΤΑΡΑ   ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ     ΦIΛOΣ.ΠAIΔ. & ΨYXOΛ. (ΠΡΟΓ.ΨΥΧΟΛ.) ΑΘΗΝ.
ΜΑΡΓΕΤΗ   ΕΥΓΕΝΙΑ  ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ       
ΜΗΤΣΙΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡ. ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛ.ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  TEI ΛΑΜΙΑΣ   
ΜΟΥΧΑΣΙΡΗΣ   ΠΕΤΡΟΣ      ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜ. ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ  
ΜΠΕΓΚΑΙ    ΛΟΥΜΝΕΡ  ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  TEI ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ      
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)     
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ    ΑΝΝΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΕΧΝΟΛ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
ΣΤΑΜΠΟΥΛΙΑΝ   ΝΙΣΑΝ     ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΧΙΟΣ  
ΣΤΕΓΚΟΥ    ΘΕΟΔΩΡΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  ΠΑΤΡΑΣ                
ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ     ΓΕΩΡΓΙΟΣ      ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝ. ΤΕΙ  ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ    
ΤΣΕΝΕ        ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ     ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ TEI  ΑΘΗΝΑΣ      
ΤΥΜΠΑ   ΛΗΔΑ ΕΛΕΝΗ    BIOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ              
ΦΙΦΕΣ   ΦΑΙΔΩΝ  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ         
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΣΟΛΩΝ    ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦYΣ.  AΓΩΓHΣ & AΘΛHT.ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΡΩΠΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ  TEI ΛΑΜΙΑΣ
ΑΡΓΥΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΠΙΣΤ. & ΤΕΧ/ΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  ΓΕΩΠΟΝ. ΠΑΝ.
ΒΑΣΙΛΑ ΙΟΥΛΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ  ΠΑΤΡΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΒΛΑΧΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠOΛIT. EΠIΣTHMHΣ & ΔHM.  ΔIOIK. ΑΘΗΝΑΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΟΛΩΝ ΔIOIKHΣHΣ EΠIXEIPHΣEΩN  ΑΙΓΑΙΟΥ (ΧΙΟΣ)
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TEI  ΑΘΗΝΑΣ
ΓΙΩΤΗ ΒΑΡΒΑΡΑ HΛEKΤΡ. ΜΗΧΑΝ. & MHXΑN. YΠOΛ. ΠΟΛΥΤ.(ΧΑΝΙΑ)
ΓΚΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ NOMIKHΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΓΚΙΟΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦYΣIKHΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΟΒΑ ΖΙΒΚΟΒ-ΔΕΤΕΛΙΝΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI  ΛΑΜΙΑΣ
ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΘΕΟΧΑΡΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ AΓPONOMΩN  & TOΠOΓPAΦΩN MHXΑΝ. ΕΜΠ
ΚΑΠΟΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠ. & ΣΥΓΧΡ. ΑΣΙΑΤ. ΣΠ. ΑΘΗΝΑΣ
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΣΩΤ. ΑΡΧΙΤΕΚΤ., ΔΙΑΚΟΣΜ.& ΣΧΕΔ.ΑΝΤΙΚ. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ
ΚΑΡΔΑΜΠΙΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ  TEI ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΚΕΡΑΤΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TEI  ΠΑΤΡΑΣ (ΑΙΓΙΟ)
ΚΙΑΦΖΕΖΙ ΕΛΕΝΗ ΝΤΕΝΙΣΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜ. ΤΕΧ/ΓΙΑΣ & ΕΠΙΚ/ΝΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)
ΚΙΜΠΙΖΗ ΑΘΗΝΑ-ΔΕΣΠ. IATPIKHΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΚΙΟΥΣΗ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ ΦIΛ/ΦIAΣ- ΠAIΔ/KHΣ & ΨYXΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΚΟΒΑΤΣΙ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  TEI ΛΑΡΙΣΑΣ
ΚΟΛΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΠΑΤΡΑΣ
ΚΟΛΟΒΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI  ΛΑΜΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΙΑ  ΙΣΙΔΩΡΑ ΣTATIΣT. & AΣΦAΛIΣT. EΠIΣTHMHΣ  ΠΕΙΡΑΙΑ
ΛΕΚΚΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΕΦΑΡΜ. ΠΛΗΡΟΦ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚ. & ΣΤΗΝ ΟΙΚ. TEI ΓΡΕΒΕΝΑ)
ΛΟΥΚΑ ΣΟΦΙΑ-ΑΛΕΞ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ  TEI ΠΕΙΡΑΙΑ
ΜΑΛΑΚΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΦAPMAKEYTIKHΣ  ΠΑΤΡΑΣ
ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ IΣT.  &  APXAIOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΜΙΧΑΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  TEI ΣΕΡΡΩΝ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΥΣ. ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ  TEI (ΧΑΝΙΑ)
ΜΟΥΡΑΤΙ ΦΙΟΛΑ ΖΩΗ ΠΡΟΣΤΑΣ. & ΣΥΝΤΗΡ. ΠΟΛ. ΚΛΗΡΟΝ. ΤΕΙ (ΖΑΚΥΝΘΟΣ)
ΜΟΥΤΑΦΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ  ΠΑΤΡΑΣ
ΜΩΡΑΙΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΞΟΥΡΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  TEI ΛΑΡΙΣΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΛΕΝΗ ΙΣΤΟΡ., ΑΡΧΑΙΟΛ. & ΔΙΑΧ. ΠΟΛ/ΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΑΡΟΛΙΝΑ KOINΩNIKHΣ  ANΘPΩΠ. & ΙΣΤ. (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΦIΛOΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜ. ΤEI ΑΘΗΝΑΣ 
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΟΣ-ΛΑΖ ΕΣΩΤ. ΑΡΧΙΤΕΚΤ., ΔΙΑΚΟΣ. & ΣΧΕΔ.ΑΝΤΙΚ. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ
ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ
ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΗ ΜΑΡΙΑ OPΓAN.  KAI  ΔIOIK. EΠIXEIP.  ΟΙΚ.ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ
ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛ. TEI (ΣΗΤΕΙΑ)
ΠΡΑΣΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΟΙΚ.  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΡΩΜΑ ΠΗΓΗ ΒΙΟΛΟ. ΕΦΑΡΜ. & ΤΕΧΝΟΛ.   ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΙΑΝΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΠΟΛ.  ΕΡΓΩΝ    ΥΠΟΔΟΜΗΣ  TEI ΛΑΡΙΣΑΣ
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ IΣTOPIAΣ  KAI  APXAIOΛ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΖΙΝΤΟΛΗ ΑΛΜΠΙΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚ.ΟΙΚ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ
ΤΖΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ NOMIKHΣ  ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
ΤΡΑΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΡΙΜΜΗΣ ΚΩΝ ΝΟΣ ΥΠΑΞΙΩΜ.  ΔΙΟΙΚ. ΑΕΡΟΠ.  (ΣΥΔ)
ΤΣΟΝΤΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΕΡ/ΛΟΝΤΟΣ  ΠΟΛΥΤ. (ΧΑΝΙΑ)
ΥΦΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΟΣΤ. & ΣΥΝΤΗΡ. ΠΟΛ. ΚΛΗΡΟΝ. ΤΕΙ (ΖΑΚΥΝΘΟΣ)
ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ IΣTOPIAΣ &  APXAIOΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΗΧΑΝ. ΟΙΚ. & ΔΙΟΙΚ. (ΧΙΟΣ)

Eπιτυχίες με το 10%
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠAIΔ/KO ΔHMOT. EKΠ/ΣHΣ   (ΒΟΛΟΣ)
ΜΠΟΥΡΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΓEPMΑΝΙΚΗΣ  ΓΛΩΣΣAΣ  KAI  ΦIΛ/ΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ   ΘΑΛ ΑΡΧΙΤΕΚ. ΜΗΧ/ΚΩΝ  ΠΟΛΥΤΕΧ.(ΧΑΝΙΑ)
ΤΣΕΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ  ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)

ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ
ΑΛΕΙΦΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΛHPOΦOPIKHΣ   ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ TEI  ΑΘΗΝΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΣΙΔΩΡΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜ. ΤEI ΑΘΗΝΑΣ
ΒΕΡΝΙΚΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΔΗΜΟΣ. ΣΧ. & ΕΠΙΚΟΙΝ. ΤΕΙ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ)
ΔΡΙΤΣΑ ΚΩΝ/ΝΑ OIKONOMIKΩN  EΠIΣTHMΩN ΑΘΗΝΑΣ
ΚΟΛΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
ΚΟΥΒΑΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΗΧΑΝΟΛ. ΜΗΧΑΝ. (ΚΟΖΑΝΗ)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛ. TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΛΙΑΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΜΑΡ. ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛ. TEI  ΑΘΗΝΑΣ
ΜΗΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚ. ΚΟΙΝΩΝ.-ΣΥΝΕΤ. ΕΠΙΧ. & ΟΡΓΑΝ. ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ ΘΑΛΕΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ  ΠΑΤΡΑΣ
ΝΙΑΡΧΟΥ ΕΛΕΝΑ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ  TEI ΑΘΗΝΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛ.  TEI (ΧΑΝΙΑ)
ΠΑΛΑΜΙΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TEI  ΑΘΗΝΑΣ
ΠΑΝΗ ΘΩΜΑΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  TEI ΠΑΤΡΑΣ
ΠΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛ.  ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ ΠΟΛΥΤ.(10%)
ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ ΕΛΕΝΗ ΟΙΝΟΛ. &ΤΕΧΝΟΛ.  ΠΟΤΩΝ  TEI ΑΘΗΝΑΣ
ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛ. ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΕΧΝΟΛ. ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΠΑΤΕΣΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡ.  TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤ.   (ΤΡΙΚΑΛΑ)
ΠΛΙΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦYΣIKHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΡΟΜΠΟΤΗ ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ IΣT. & APXAIOΛ. ΑΘΗΝΑΣ
ΣΑΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ HΛEKΤΡΟΛ.  MHXΑΝ. & ΜΗΧΑΝ. ΥΠΟΛΟΓ. (ΞΑΝΘΗ)
ΣΙΜΙΤΖΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΦIΛ/ΦIAΣ ΠAIΔ/ΓIKHΣ & ΨYXOΛ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΠΥΡΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  TEI ΠΑΤΡΑΣ
ΣΥΚΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠAIΔAΓ.  ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ  ΠΑΤΡΑΣ
ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΙΔ.ΚΑΤ ΤΡΙΤΕΚΝ.(4%)
ΤΟΝΓΚΕΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΙΣΤ. ΑΡΧΑΙΟΛ.& ΔΙΑΧΕΙΡ. ΠΟΛ/ΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)
ΤΣΕΛΝΙΚΟΥ ΜΠΛΕΡΙΝΑ NOΣHΛEYTIKHΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΒΥΣΟΥ
ΑΛΕΞΟΥΛΗ ΝΕΦΕΛΗ KOINΩΝ. ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ
ΑΥΓΕΡΙΚΟΣ ΣΑΜΩΝΑΣ-ΓΕΩΡ. ΑΛ. AΓPONOMΩN & TOΠΟΓΡ. MHΧΑΝ.   ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΓΑΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)
ΓΚΙΟΚΑ ΜΑΡΙΝΕΛΑ ΤΕΧΝΟΛ. ΠΛΗΡΟΦ. & ΤΗΛΕΠ/ΝΙΩΝ TEI (ΣΠΑΡΤΗ)
ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TEI  ΛΑΜΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΟΛ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ  TEI ΛΑΡΙΣΑΣ
ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚ.  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  TEI ΛΑΡΙΣΑΣ
ΚΑΜΠΑΤΖΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤ. & ΙΣΤ. ΠΑΝΤΕΙΟΥ
ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ MAΘHMATIKΩN (ΣΑΜΟΣ)
ΚΑΡΑΝΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΙΝΟΛ. &ΤΕΧΝΟΛ. ΠΟΤΩΝ TEI ΑΘΗΝΑΣ
ΚΟΝΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΔΙΟΙΚ. ΚΟΙΝΩΝ.-ΣΥΝΕΤΑΙΡ. ΕΠΙΧ & ΟΡΓ. ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ HΛEKΤΡΟΛ. MHXΑΝ & ΤΕΧΝΟΛ. ΥΠΟΛ.  ΠΑΤΡΑΣ
ΜΑΥΡΙΚΙΔΗ ΜΑΡΙΑ EΠIΣTHMHΣ YΠOΛOΓ. ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΑΛΕΞ. ΕΠΙΣΤ. ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓ. & ΥΔΑΤΟΚ/ΙΩΝ ΓΕΩΠΟΝ. ΠΑΝ. ΑΘ.
ΜΙΛΕ ΟΛΥΜΠΙΑ KOINΩNIOΛOΓIAΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
ΜΟΤΣΚΑ ΛΟΡΕΝΑ OPΓAN.  & ΔIOIK. EΠIXEIPHΣEΩN  ΠΕΙΡΑΙΑ
ΜΠΕΚΙΟΥ ΣΟΥΣΑΝΝΑ ΠAIΔ/KO  ΠΡΟΣΧ.ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡ. ΑΣΠΑΙΤΕ ΑΘ.
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΙΟΙΚ. ΚΟΙΝΩΝ.-ΣΥΝΕΤ. ΕΠΙΧ & ΟΡΓΑΝ. ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ MAΘHMATIKΩN  ΠΑΤΡΑΣ
ΤΣΑΝΑΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ HΛEKΤΡΟΛ.  MHXΑΝ. & ΜΗΧΑΝ. ΥΠΟΛΟΓ. (ΞΑΝΘΗ)
ΦΑΡΑΤΖΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΦIΛOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΦΟΥΝΤΟΥΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ  TEI ΑΘΗΝΑΣ
ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ KOINΩNIOΛ. ΚΡΗΤΗΣ  (ΡΕΘΥΜΝΟ)
ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜ. ΤΕΙ (ΑΜΦΙΣΣΑ)
ΧΑΤΖΗΡΟΥΣΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛ.  TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΧΟΡΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦYΣ. AΓΩΓHΣ & AΘΛHT. ΑΘΗΝΑΣ

Eπιτυχίες με το 10%
ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡ. TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)

ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΓΙΑΣΩΤΕΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠ. ΠΑΝΤ.

ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛ. ΠΛΗΡΟΦ. & ΤΗΛΕΠ/ΝΙΩΝ TEI (ΣΠΑΡΤΗ)

ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ

ΑΝΤΡΙΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΗΧΑΝ. ΕΠΙΣΤ. ΥΛΙΚΩΝ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΓΑΛΑΝΗ ΕΛΠΙΔΑ-ΑΘ. HΛEK/ΓΩN MHXΑΝ. & ΤΕΧΝ.ΥΠΟΛ. ΠΑΤΡΑΣ

ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΝ-ΜΑΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛ. ΠΛΗΡΟΦ. & ΤΗΛΕΠ/ΝΙΩΝ ΤΕΙ (ΑΡΤΑ) 

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤ. & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ

ΓΙΟΥΤΛΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΧΡΙΣΤ ΠΛHPOΦ. ΟΙΚ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΙΑ KOINΩNIOΛOΓIAΣ ΚΡΗΤΗΣ  (ΡΕΘΥΜΝΟ)

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΑΧ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  TEI ΚΑΒΑΛΑΣ

ΔΗΜΟΥ ΕΙΡΗΝΗ MHXAN.  MHXANIKΩΝ  (ΒΟΛΟΣ)

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜ. ΤΕΧ/ΓΙΑΣ & ΕΠΙΚ/ΝΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)

ΙΑΤΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ  TEI ΠΕΙΡΑΙΑ

ΚΑΡΑΒΙΔΑ ΜΕΛΙΝΑ ΕΦΑΡΜ. ΞΕΝ. ΓΛΩΣ. ΔΙΟΙΚ.& ΕΜΠΟΡ. TEI (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ)

ΚΑΡΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ XHMIKΩN  MHXANIKΩN  ΠΑΤΡΑΣ

ΚΑΡΑΜΙΝΤΖΙΟΥ ΙΛΙΑΔΑ AΓΓΛΙΚΗΣ  ΓΛ.  &  ΦIΛOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΕΛΛΗ ΑΝΑΚ. & ΑΠΟΚΑΤ. ΚΤΙΡΙΩΝ  TEI ΠΑΤΡΑΣ

ΚΑΣΑΙ ΓΙΕΤΜΙΡΑ OPΓAN.  &  ΔIOIK. EΠIXEIP.  ΟΙΚ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ

ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑ ΒΕΝΕΤΙΑ OPΓAN.  &  ΔIOIK. EΠIXEIP.  ΠΕΙΡΑΙΑ

ΚΑΨΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ MHXAN.  OPYKTΩN  ΠOPΩN  ΠΟΛΥΤ. (ΧΑΝΙΑ)

ΚΙΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ MHXANOΛ   MHXANIKΩN ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΚΟΥΜΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΧΑΝ. ΟΙΚ. & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΙΟΣ)

ΚΟΥΡΑ ΣΟΦΙΑ IATPIKHΣ  (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)

ΚΟΥΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ MAΘHMATIKΩN  ΠΑΤΡΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛ. ΜΗΧΑΝ. (ΚΟΖΑΝΗ)

ΚΩΣΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜ. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ  (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)

ΛΕΝΓΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΛHPOΦOPIKHΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΛΙΓΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ OPΓAN.  &  ΔIOIK. EΠIXEIP.  ΟΙΚ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ

ΛΙΟΥΠΡΑ ΕΥΑΝΘΙΑ OIK.  EΠIΣTHMΩN  ΠΑΤΡΑΣ

ΜΑΚΡΥΝΕΛΗ ΕΛΕΝΗ ΦYΣIKHΣ  ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)

ΜΑΛΑΚΑΣΗ ΦΙΛΙΑ BIOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΜΑΝΔΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΝΙΜΩΝ  ΥΠΑΞ. ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ) - ΟΠΛΑ

ΜΗΤΡΟΒΓΕΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΟΙΚΟΝ. & ΠΕΡΙΦΕΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ

ΜΗΤΣΗ ΕΙΡΗΝΗ ΠΛΗΡΟΦ. & Μ.Μ.Ε. ΤΕΙ (ΠΥΡΓΟΣ)

ΜΠΑΡΤΖΩΚΑ ΚΥΠΡΙΑΝΗ ΕΠΙΣΤ. ΕΚΠΑΙΔ. ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧ.ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ)

ΜΠΕΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΛHPOΦ. ΟΙΚ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ

ΜΠΙΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚ. ΚΟΙΝΩΝ.-ΣΥΝΕΤ. ΕΠΙΧ & ΟΡΓΑΝ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΜΠΟΥΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤ. ΜΗΧ/ΚΩΝ  ΠΟΛΥΤ. (ΧΑΝΙΑ)

ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝ. TEI ΑΘΗΝΑΣ

ΜΠΡΑΧΙΜΑΙ ΣΕΡΚΙΝΤ ΕΦΑΡΜΟΣΜ.ΠΛΗΡΟΦ. & ΠΟΛΥΜ. TEI ΚΡΗΤΗΣ 

ΝΙΚΟΛΑΚΗ ΣΟΦΙΑ-ΕΙΡ. ΤΕΧΝΟΛ. ΤΡΟΦ.  TEI (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)

ΝΙΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡ. ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΞΕΝΑΚΗ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑ ΔΙΕΘ. & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠ. ΠΑΝΤΕΙΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ ΣΟΦΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤ. ΕΠΙΣΤ.  & ΤΕΧΝΟΛ. ΟΙΚ. ΠΑΝ. ΑΘ.

ΠΑΙΔΑΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΔΑΝΙΗΛ-ΑΒΡ. MHXΑΝ.  METAΛΛ.  METAΛ/ΡΓΩN ΕΜΠ

ΠΑΝΟΥΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΠΙΣΤ. ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡ. (ΛΗΜΝΟΣ)

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤ. ΕΠΙΣΤ. & ΤΕΧΝΟΛ. ΟΙΚ. ΠΑΝ. ΑΘ.

ΠΑΠΑΔΟΘΩΜΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΘEOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΑΝΝΑ ΑΞΙΟΠ. ΦΥΣ. ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓ. ΜΗΧΑΝ.  ΓΕΩΠ. ΠΑΝ. ΑΘ.

ΠΑΠΑΡΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΔIEΘN.  &  EYPΩΠ.  OIKON. ΣΠ. ΟΙΚ.ΠΑΝ. ΑΘ.

ΠΕΤΟΥΡΗ ΜΑΡΙΝΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜ. ΤΕΧ/ΓΙΑΣ & ΕΠΙΚ. (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)

ΠΕΤΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ-ΑΙΚ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜ. ΤΕΙ (ΑΜΦΙΣΣΑ)

ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧ. ΕΚΚΛΗΣ. ΚΕΙΜΗΛ. ΑΘ.

ΠΙΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛ. ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΡΟΥΣΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΕΠΙΣΤ.&ΤΕΧΝΟΛ. ΥΛ. ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)

ΣΕΡΓΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ NOMIKHΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΕΜΠΟΡ. & ΔΙΑΦΗΜ. ΤΕΙ (ΑΜΦΙΣΣΑ)

ΣΤΑΝΓΚΙΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΕΧΝ.  ΓΡΑΦΙΚΩΝ  ΤΕΧΝΩΝ  TEI ΑΘΗΝΑΣ

ΣΤΑΥΛΑ ΑΝΑΣΤ.-ΔΙΟΝ. ΠΟΛΙΤΙΣΜ. ΤΕΧ/ΓΙΑΣ & ΕΠΙΚ. (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)

ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  ΦΙΛΟΛ.  (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ-ΑΡΓΥΡΩ ΔIEΘN.  KAI  EYPΩΠ.  OIK. ΣΠOYΔ. ΟΙΚ. ΠΑΝ. ΑΘ.

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ NOMIKHΣ  (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)

ΤΑΡΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ MHXAN/ΓΩΝ  MHXAN. (ΒΟΛΟΣ)

ΤΖΒΑΡΣΕΙΣΒΙΛΙ ΝΑΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡ. & ΤΕΧΝΟΛ. ΥΠΟΛ.  TEI ΛΑΜΙΑΣ

ΤΖΕΚΑ ΣΟΦΙΑ ΔΙΟΙΚ.  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  TEI ΛΑΡΙΣΑΣ

ΤΖΙΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΠΙΣΤ. ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡ. (ΛΗΜΝΟΣ)

ΤΣΑΒΑΛΙΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΦIΛ/ΦIAΣ- ΠAIΔ/KHΣ & ΨYXΟΛ. ΑΘ.

ΤΣΑΚΑΛΑΚΗ ΛΥΔΙΑ ΘEATPIKΩN  ΣΠ. (ΝΑΥΠΛΙΟ)

ΦΙΛΗ ΕΛΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜ. ΠΛΗΡΟΦ. & ΠΟΛΥΜ. TEI ΚΡΗΤΗΣ

Eπιτυχίες με το 10%

ΖΑΧΑΡΙΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΥΡ. ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TEI (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
ΜΗΤΚΑΝΗ ΒΕΝΕΤΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡ. ΣΧΕΔ. & ΠΛΗΡ. ΣΥΣΤ   TEI ΠΑΤΡΑΣ
ΧΑΙΔΟΓΙΑΝΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ  ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ

Επιτυχόντες σε ΑΕΙ και ΤΕΙ 2009

Συνέχεια στη σελ. 17
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Οι πόλεις είναι ζωντανοί οργανισμοί, που εξελίσσονται και

προσαρμόζονται, τόσο στις ανάγκες των κατοίκων, όσο και

στις μεταβολές των συνηθειών και του τρόπου ζωής, αλλά

και στην αφομοίωση των τεχνολογιών και του εξοπλισμού

που οι κάτοικοι μιας πόλης υιοθετούν και χρησιμοποιούν.

Η πόλη της Βούλας έχει, από άποψη πολεοδομικού σχε-

διασμού, μια ιδιομορφία,  ξεκίνησε το 1926 σαν ένας πα-

ραθεριστικός οικισμός, με έναν έξοχο πολεοδομικό σχε-

διασμό, για παραθεριστικό οικισμό, και στην συνέχεια υπέ-

στη διαδοχικές «προσθήκες-επεκτάσεις» με συνεχώς χει-

ρότερους πολεοδομικούς όρους και απαράδεκτο σχεδια-

σμό (μικρά οικόπεδα, στενοί δρόμοι, μικρότερες πρασιές,

ολική απουσία κοινόχρηστων χώρων, περιφερειακής ζωής,

κλπ). Η τελευταία επέκταση (Πανόραμα) έχει χαρακτηρι-

σθεί από τον Καθηγητή της Πολεοδομίας του Ε.Μ.Π. κ.

Αραβαντινό, στο επίσημο σύγγραμμα του, ως κλασσικό πα-

ράδειγμα άστοχης και υποβαθμισμένης πολεοδομικής επέ-

κτασης.

Είναι υποχρέωση μας να κάνουμε εκείνες τις δέσμες έρ-

γων και εκείνους τους Πολεοδομικούς Ανασχεδιασμούς

και παρεμβάσεις που θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής και

την λειτουργία της πόλης, τόσο στο ΠΑΝΟΡΑΜΑ, όσο και

σε όλες τις συνοικίες της πόλης μας, αλλά και στο κέντρο

της.

Ήδη η πόλη, από τον απλό παραθεριστικό οικισμό των  αρ-

χών του περασμένου αιώνα (1926) οδεύει σε μια πόλη των

60.000 κατοίκων.

Για ένα ειδικό (αλλά και για τους μη ειδικούς) είναι φανε-

ρό ότι η πόλη έχει επείγουσα ανάγκη ενός προσεκτικού,

αλλά και σε βάθος, πολεοδομικού ανασχεδιασμού που θα

αντιμετωπίσει τα δεκάδες πολεοδομικά προβλήματα, που

γιγαντώνονται με γεωμετρική πρόοδο  και σύντομα –εάν

δεν επέμβουμε- θα πνίξουν την πόλη (κυκλοφοριακό, προ-

σβάσεις στην πόλη, λειτουργία και υπηρεσίες στην πόλη,

στάθμευση, εσωτερικές μετακινήσεις, ενοποίηση του τρι-

χοτομημένου ιστού, ενοποίηση των χώρων πρασίνου, δια-

σφάλιση χώρων αθλητισμού,  απελευθέρωση-αναβάθμιση

του παραλιακού μετώπου, τακτοποίηση των χρήσεων γης,

απώθηση του υπερτοπικού εμπορίου και πολλά ακόμη).

Θεωρώ ότι η πόλη χρειάζεται ένα σοβαρό, προσεκτικό και

σε βάθος Πολεοδομικό Ανασχεδιασμό,

Όπου όμως θα θέσουμε

Βασικές Αδιαπραγμάτευτες Αρχές.

Τέτοιες αρχές, ανάμεσα σε άλλες, θα έπρεπε να είναι ότι:

1. Ο πράσινος χαρακτήρας της πόλης, η περιβαλλοντική

προστασία, η ησυχία και η ποιότητα ζωής θα ΑΝΑΒΑΘ-

ΜΙΖΟΝΤΑΙ, πάνω από τα σημερινά επίπεδα.

2. Η πυκνότητα της δόμησης θα περιορισθεί και θα μειω-

θούν συντελεστές, σε εκείνα τα σημεία (π.χ. ΑΣΚΛΗΠΙ-

ΕΙΟ) όπου χρειάζεται.

3. Θα εξασφαλιστούν εκτεταμένοι χώροι πρασίνου, άθλη-

σης, πολιτισμού, παιδείας.

4. Θα προβλεφθεί η ανάπλαση και ενοποίηση του κατακερ-

ματισμένου πολεοδομικού ιστού της πόλης και του πα-

ραλιακού μετώπου.

Πιθανόν, για να μην πω ότι είναι βέβαιο, κάποιοι να βλέ-

πουν τον ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ σαν την μεγάλη

ευκαιρία να αλλάξουν τις χρήσεις, να εμπορευματοποιή-

σουν τα πάντα, να τακτοποιήσουν επιχειρηματικά τις περι-

ουσίες τους.

Ο Πολεοδομικός Ανασχεδιασμός, εάν γίνει με σύστημα,

σοβαρή μεθοδολογία, επιστημονικό τρόπο και με απαρέ-

γκλιτες αρχές και στόχους, όχι μόνο δεν θα παραδώσει

την πόλη στους άρπαγες, αλλά θα τους εξουδετερώσει μια

για πάντα.

Δεν μπορούμε να μη διαβαίνουμε τον δρόμο επειδή φοβό-

μαστε ότι θα μας χτυπήσουν τα αυτοκίνητα. 

Οφείλουμε να  πάρουμε όλα εκείνα τα μέτρα που απαιτού-

νται για να πάμε μπροστά την πόλη, γιατί αν δεν αναθεω-

ρούσαμε ποτέ τα πολεοδομικά σχέδια των πόλεων, θα

έπρεπε να μένουμε μόνιμα σε μεσαιωνικές πόλεις.

Δ ι ε υ κ ρ ί ν ι σ η

Η άποψη μου για την ανάγκη Ανασχεδιασμού του Γενικού

Πολεοδομικού Σχεδίου στη Βούλα είναι, και παραμένει,

σταθερή και απόλυτη.

Στην πρόταση που εισάγεται σήμερα στο Δημοτικό Συμ-

βούλιο και που την έχω συνυπογράψει περιλαμβάνεται η

φράση «…και μελέτη Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος

χρήσεων γης».

Σε αυτό το τμήμα της πρότασης διαφωνώ απόλυτα και κα-

τηγορηματικά. Οι χρήσεις γης χωροθετούνται, επιμετρώ-

νται και καθορίζονται ως «παράγωγο» μιας προσεκτικής

μελέτης του ολοκληρωμένου μοντέλου λειτουργίας της

πόλης, δεν προκαθορίζονται, ούτε μεθοδεύονται μελέτες

για να καλύψουν τις «αλλαγές» χρήσεων γης. Σε μια τέ-

τοια απόπειρα, η συντριπτική πλειοψηφία της πόλης θα

αντισταθεί με κάθε μέσο. Εμείς μαχόμαστε για την ανα-

βάθμιση, ΟΧΙ για την υποβάθμιση της πόλης. Κατά την

υπογραφή του αιτήματος διέλαθε της προσοχής μου, ζητώ

να διαχωρισθεί με σαφήνεια η θέση μου σε αυτό το θέμα

και επισημαίνω ότι η προσθήκη αυτή ναρκοθετεί την προ-

σπάθεια έναρξης της συζήτησης για το νέο Γενικό Πολε-

οδομικό και φέρνει στην επιφάνεια προσπάθειες προς άλ-

λες κατευθύνσεις.

Αυτά που πρέπει να αποφασίσουμε σαν Δημοτικό Συμβού-

λιο είναι:

(Α) Να ξεκινήσει η διαδικασία συζήτησης-διαβούλευσης με

τους Φορείς και τους Δημότες για να καθοριστεί ο «ΚΩΔΙ-

ΚΑΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΗΡΕ-

ΤΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ». Αυτή θα είναι η

Βασική Προδιαγραφή για την σύνταξη της μελέτης. Είναι

μια  χρονοβόρα, αλλά ουσιαστική διαδικασίά και συζήτηση,

που μπορεί και πρέπει να ξεκινήσει.

(Β) Για να μη χάνεται χρόνος, να προχωρήσει ο Δήμος στην

προετοιμασία τριών μελετών που είναι αναγκαίες (σαν υπό-

βαθρο) για την σύνταξη της πολεοδομικής μελέτης:

•  ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

•  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

•  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΞΟΝΩΝ & ΚΟΜΒΩΝ

Δ Η Λ Ω Σ Η

της Ηλέκτρας Τσιριγώτη
Αρχιτέκτονος Μηχανικού Ε.Μ.Π.

Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Βούλας

Αναγκαιότητα ολοκληρωμένης μελέτης

Γενικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού της Βούλας

Βούλα 7/9/09

Προς:  – Τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Βούλας κ. Ανδρέα Κάσδαγλη

– Το Δημοτικό Συμβούλιο
(Παράκληση να αναγνωσθεί η επιστολή μου αυτή στο Δημοτικό Συμβούλιο της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου)

Αξιότιμοι Κύριοι,
Σοβαροί επαγγελματικοί λόγοι με αναγκάζουν να απουσιάζω στο εξωτερικό, στην διάρκεια της σοβαρής αυ-
τής συζήτησης. Επειδή, και το θέμα είναι το σοβαρότερο ζήτημα του Δήμου μας και, συγχρόνως, λόγω επαγ-
γελματικής εξειδίκευσης έχω μορφώσει στέρεα και θεμελιωμένη άποψη για την ανάγκη να προχωρήσει ο
Δήμος Βούλας στην σοβαρή μελέτη και σύνταξη ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, θέλω να κατα-
χωρηθεί η συνημμένη Δήλωση μου στα πρακτικά της σημερινής Συνεδρίασης.
Ευχαριστώ για την βοήθεια σας.
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“Μη θίγεις τα κακώς κείμενα”

Οχι, στη μελέτη νέου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου

ψήφισε το Δημοτικό Συμβούλιο Βούλας

Το Γενικό Πολεοδομικό Βούλας (ΓΠΣ)

...σέρνεται δύο δεκαετίες, ως να φο-

βούνται να το αγγίξουν οι διάφορες

δημοτικές αρχές που έχουν περάσει.

Από το 1993 που ψηφίστηκε για πρώτη

φορά ΓΠΣ στην πόλη (το οποίο αργό-

τερα κατέπεσε από το ΣτΕ) μέχρι σή-

μερα δεν έχουν τολμήσει να ανοίξουν

το θέμα, να το επαναπροσδιορίσουν,

να το ανανέωσουν.

Και αυτό καθ’ αυτό γεννάει ερωτηματι-

κά· ποιες δυνάμεις είναι εκείνες που

δεν θέλουν να μπει μία τάξη στην πό-

λη, προφασιζόμενες ότι θα πάει προς

το δυσμενέστερο. Στο χέρι μας είναι

να μην πάει, πράγμα που τώρα δεν

μπορούμε να αποτρέψουμε.

Και στον αντίλογο, θα δείξω τη “μπαρ-

μπουτιέρα” στην Β. Παύλου, τα νυχτο-

μάγαζα της παραλίας, το “μοναστηρά-

κι” της Πειραιώς, τα κτήματα του Κό-

νιαρη που ετοιμάζονται και του Μπε-

νάκη επίσης και και...

Στον αντίλογο θα απαντήσω: Χτίσατε

ένα σπίτι πριν 20 χρόνια. Δεν προσθέ-

σατε ένα καρφί έκτοτε; Δεν χρειάστη-

κε να το ανανεώσετε, να επανακαθορί-

σετε τους χώρους. Γιατί η πόλη δεν το

χρειάζεται; 

Ο νομοθέτης που ορίζει ότι μία πόλη

μπορεί να αναπροσαρμόζει το ΓΠΣ με-

τά από μία πενταετία, τί είχε στο νου

του αλήθεια;

Οσο για το, “προεκλογική περίοδος”,

που επικαλέστηκαν ορισμένοι, οι εκλο-

γές είναι μετά από έναν ολόκληρο

χρόνο.

Ενα ΓΠΣ θα χρειαστεί χρόνια για να

σχεδιαστεί από τους επιστήμονες.

Από επιστήμονες της οικονομίας, της

κυκλοφορίας κλπ. για να φθάσει μετά

στο Δημοτικό Συμβούλιο και στη λαϊκή

βάση που θα το εγκρίνει ή θα το απορ-

ρίψει. 

Κατηγορήθηκαν οι σύμβουλοι που

έφεραν το θέμα με υπογραφές ότι και-

ροσκοπούν.  Μήπως καινοτομούν; Το

εύκολο είναι να μην κάνουμε τίποτα.

Το εύκολο είναι να μη θίγουμε τα κα-

κώς κείμενα. Το δύσκολο είναι να δί-

νουμε μάχες και αγώνες για να πεί-

σουμε ότι πρέπει να προχωρήσουμε,

να πάμε παραπέρα.

Και αυτό προσπάθησαν να κάνουν οι

σύμβουλοι που υπέγραψαν, για πρώτη

φορά από όλες τις πτέρυγες· πλειο-

ψηφίας και μειοψηφίας.

Με δέκα υπογραφές δημοτικών συμβούλων πλειοψηφίας και μειοψηφίας, ζητή-

θηκε η σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα “Εναρξη της διαδικασίας εκ-

πόνησης των απαιτούμενων μελετών για το νέο Γενικό Πολεοδομικό Σχεδιασμό

του Δήμου Βούλας και μελέτης σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος χρήσεων

γης”. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο λοιπόν συνεδρίασε την περασμένη Τετάρτη 10 Σεπτεμ-

βρίου με μοναδικό θέμα αν θα προχωρήσουν σε μελέτη του ΓΠΣ. Η αίθουσα, από

τις λίγες φορές, ήταν κατάμεστη. Κόσμος και από τις δυο πλευρές, τα δύο στρα-

τόπεδα θα τολμούσω να πω, αφού κατατάσσονται σε δύο κυρίως κατηγορίες.

Αυτούς που δεν θέλουν τίποτα, για την εξυπηρέτησή τους “θα πάνε αλλού”,  και

αυτούς που θέλουν μια πόλη όπως τον παλιό καλό καιρό. Με το μανάβη της, με

τον φούρνο της, με το μπακάλικό της!

Στην έναρξη της συνεδρίασης διαβάστηκε επιστολή της Αντιπροέδρου Ηλέ-

κτρας Τσιριγώτη με τις θέσεις της, μια που η ίδια απουσίαζε λόγω επαγγελμα-

τικής υποχρέωσης στο εξωτερικό (δημοσιεύεται στη σελ. 9).

Επίσης 6 σύμβουλοι της πλειοψηφίας ....

Το θέμα εισηγήθηκε ο Αγγελος Αποστολάτος,  που έχει υπογράψει και τη αίτη-

ση σύγκλησης, ο οποίος αφού αιτιολόγησε το “γιατί τώρα” προχώρησε σε συ-

γκεκριμένες προτάσεις, τις οποίες διένειμε και στο ακροατήριο.

Της εκπόνησης μελέτης για ΓΠΣ υπεραμύνθηκε και ο Αντιδήμαρχος Γρηγόρης

Κωνσταντέλλος με επιχειρήματα.

Αντίθετοι προς την οποιαδήποτε συζήτηση για ΓΠΣ μίλησαν ο Πέτρος Θανό-

πουλος και ο Γιάννης Σκουμπούρης.

Από τους μαζικούς φορείς, εξωραϊστικοί σύλλογοι κατέθεσαν υπόμνημα καθώς

και ο Σύλλογος Επαγγελματιών (κοίτα επόμενη σελίδα).

Ο Αγγελος Αποστολάτος μίλησε “έξω

από τα δόντια” και με το κεφαλονίτικο

στοιχείο που τον χαρακτηρίζει, “έθεσε επί

των τύπων των ήλων”.

«Η Βούλα δεν είναι “υπνούπολη” όπως κά-
ποιοι τεχνηέντως και για δικούς τους λό-
γους προσπαθούν να μας πείσουν εδώ και
πολλά χρόνια, ούτε, βέβαια, είναι το ψαρο-
χώρι ή ο “εξοχικός οικισμός” της δεκαετίας
του 1920, στο σχέδιο του οποίου μας παρ-
πέμπουν συχνά κάποιοι άλλοι, πιστεύο-
ντας ότι, με τον τρόπο αυτό, μπορουν να
προστατεύσουν τη φυσιογνωμία της πό-
λης.

...Μετά το κάψιμο του δάσους και την οικο-
πεδοποίηση και ανοικοδόμηση-τσιμεντο-
ποίηση που ακολούθησε στις πλαγιές του
Υμηττού, δύο είναι τα εναπομείναντα στοι-
χεία που δίνουν το συγκριτικό πλεονέκτη-
μα στη Βούλα: πρώτο η παραλία και δεύτε-
ρο η χρήση της “αποκλειστικής κατοικίας”.
Και τα δύο αυτά στοιχεία πρέπει να τα δια-
φυλάξουμε “ως κόρη οφθαλμού” και, επο-
μένως, πρέπει να τύχουν προνομιακής με-
ταχείρισης από τον πολεοδομικό σχεδια-
σμό».

Γιατί το συγκεκριμένο θέμα;
Υπάρχουν δύο οπτικές. 
Η οπτική της αλήθειας και της ειλικρινείας.
Και η αλήθεια είναι ότι η πόλη δεν προστα-
τεύεται πολεοδομικά.
Και η οπτική του στρουθοκαμηλισμού και
της υποκρισίας. Δεν βλέπουμε τίποτα δεν
καταλαβαίνουμε τίποτα.
Εγώ, σαν Αποστολάτος, επιλέγω χωρίς κα-

νένα δισταγμό, την πρώτη οπτική· την οπτι-
κή της αλήθειας και της ειλικρίνειας απέ-
ναντι στους συμπολίτες μου.

Γιατί τώρα;
Πιστεύουμε ότι, με την έγκριση των δημο-
τών μας, του χρόνου θα είμαστε Δημοτική
Αρχή. Ομως, δεν θέλουμε να χαθεί άσκοπα
και άλλος πολύτιμος χρόνος. Γιατί τα προ-
βλήματα της πόλης “τρέχουν” και συσσω-
ρεύονται. Γιατί δεν δικαιολογείται οποια-
δήποτε παραπέρα αδράνεια. Γιατί πρέπει
να είμαστε μπροστά από τις εξελίξεις και
να μην τρέχουμε συνέχεια, αγκομαχώ-
ντας, πίσω απ’ αυτές! Γιατί οι διαδικασίες
του ΓΠΣ είναι χρονοβόρες. Γιατί μετά τον
‘Μπαλάσκα” και τη “Στροφυλιά”, μετά το
Ασκληπιείο ήταν τα οικόπεδα του Κόνιαρη.
Γιατί δεν κατορθώσαμε να λύσουμε τόσα
χρόνια το μεγάλο θέμα της παραλίας. Γιατί
κάθε ημέρα που περνάει, είιναι σε βάρος
της πόλης και της κοινωνίας μας.

Εγώ, σαν Αποστολάτος, επιλέγω χωρίς κανέ-
να δισταγμό, την οπτική της αλήθειας και της
ειλικρίνειας απέναντι στους συμπολίτες μου.
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ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΒΟΥΛΑΣ

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ

ΝΕΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΒΟΥΛΑΣ
Παρακολουθούμε με έκπληξη τα όσα συμβαί-

νουν εντός και εκτός Δημοτικού Συμβουλίου

σχετικά με τη μεθόδευση για σύνταξη Νέου Πο-

λεοδομικού Σχεδίου για τη πόλη μας.

Έκπληξη, όταν ο κ. Δήμαρχος έφερε μέσα στο

κατακαλόκαιρο (13/07/09) και με τη διαδικασία

του επείγοντος, θέμα στο Δ.Σ. Βούλας για χα-

ρακτηρισμό της χρήσης γης       του Ο.Τ. 50 σε

«κατοικία», αφού η περιοχή μας είναι ούτως ή

άλλως «αποκλειστικής κατοικίας».

Έκπληξη, γιατί δεν υπήρχε κανένας λόγος για

το θέμα αυτό, μονή αιτία ήταν να βρεθεί μια

πρόφαση για να προωθηθεί τάχιστα από πλειο-

ψηφία και μείζονα αντιπολίτευση, απόφαση για

σύνταξη Νέου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου

για τη Βούλα.

Έκπληξη γιατί η πόλη μας έχει Πολεοδομικό

Σχέδιο σε ισχύ, χρειάζεται μόνο η τήρησή του

προς όφελος της πόλης και των κατοίκων της.

Έκπληξη γιατί οποιαδήποτε προσπάθεια για αλ-

λαγή του υφισταμένου Πολεοδομικού Σχεδίου

και αύξηση των χρήσεων γης, που και αντισυ-

νταγματική είναι και σε επιδείνωση των συνθη-

κών διαβίωσης οδηγεί, θα καταπέσει ενώπιον

του Συμβουλίου της Επικρατείας, όπως μέχρι

σήμερα έχει γίνει κατ΄ επανάληψη, μετά από

τις προσπάθειες ορισμένων «κέντρων συμφε-

ρόντων» να αλλάξουν τις χρήσεις γης στη πό-

λη μας. 

Αντίθετα, δεν θα αισθανόμαστε έκπληξη, αν

την ίδια σπουδή και ενδιαφέρον έδειχνε ο κ.

Δήμαρχος και τα μέλη του Δ.Σ., για να βρεθεί

άμεση και οριστική λύση σε σοβαρά θέματα

που διαιωνίζονται ενώ υποβαθμίζουν την ποιό-

τητα ζωής και το περιβάλλον στη πόλη μας.

Δεν θα αισθανόμασταν έκπληξη, αν επειγό-

ντως προωθούντο από συμπολίτευση και αντι-

πολίτευση μέτρα αντιμετώπισης της πλημμυρί-

δας των πολεοδομικών παραβάσεων, όταν οι

υπερβάσεις είναι πλέον ο κανόνας, όταν κατα-

στήματα κτίζονται με άδειες κατοικίας, όταν

πολυκατοικία γνωστού γιατρού ορθοπεδικού

έχει υπέρβαση 300 μέτρων και τόσα άλλα.

Δεν θα αισθανόμασταν έκπληξη, αν η ίδια

σπουδή επιδεικνυόταν από ολόκληρο το Δ.Σ.,

για επιβολή αυστηρών προστίμων προς τα πα-

ραλιακά κέντρα νυχτερινής διασκέδασης που

παραβαίνουν τον νόμο χωρίς τιμωρία .

Δεν θα αισθανόμασταν έκπληξη, αν το έντονο

ενδιαφέρον των Δημοτικών μας αρχόντων

εστίαζε στη μόνιμη βελτίωση των συνθηκών κα-

θαριότητας  στη πόλη, της αποκομιδής των

απορριμάτων, της ανακύκλωσης.

Δεν θα αισθανόμασταν έκπληξη, αν η βιασύνη

στόχευε στην απόδοση των 2 πλαζ στο Δήμο

μας και όχι στη συνέχιση αυτού του απαράδε-

κτου καθεστώτος κατοχής στο οποίο έχουν πε-

ριέλθει, χωρίς αποτελεσματική αντίδραση από

πλευράς Δήμου Βούλας.

Δεν θα αισθανόμαστε έκπληξη, αν η επιμελής

μεθόδευση, αποσκοπούσε στην κατασκευή κο-

λυμβητηρίου και δημιουργία αθλητικών εγκατα-

στάσεων, που είναι τόσο απαραίτητα  για τη νε-

ολαία μας, στο χώρο δίπλα στα Β΄ Γυμνάσιο και

Β΄Λύκειο.

Δεν θα αισθανόμαστε έκπληξη, αν προωθείτο

από το Δ.Σ. μελέτη για την εξασφάλιση ασφα-

λούς πρόσβασης των συνδημοτών μας στην

παραλία, ώστε να τεθεί ένα τέλος στα συχνά

ατυχήματα στη παραλιακή λεωφόρο.

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι το παρόν σημείωμά

μας που έχει μόνο σκοπό το όφελος της πόλης

και των συμπολιτών μας,  θα βοηθήσει προς την

κατεύθυνση της λήψης από το Δημοτικό μας

Συμβούλιο των άριστων αποφάσεων και μόνο

αυτών.

ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ “ΠΟΛΙΤΕΙΑ”

ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΒΟΥΝΟΥ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ “ΠΑΝΟΡΑΜΑ”

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ “ΘΕΑ”

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ “ΕΞΟΧΗ”

ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ  ΒΟΥΛΑΣ

Θεσμικά κατοχυρωμένος γενικός σχεδιασμός της πόλης

...Είμαστε υπέρ του περιορισμού και της οριο-

θέτησης των επαγγελματικών χρήσεων σε

ελάχιστα τμήματα του οικισμού, μακράν των

συνοικιών και των περιοχών κατοικίας, ώστε

οι επαγγελματίες να γνωρίζουν εκ των προ-

τέρων πού μπορούν να εγκατασταθούν, χω-

ρίς να ενοχλούν ή να εκβιάζονται, και η πόλη

να μην γεμίζει διάσπαρτες αυθαίρετες χρή-

σεις λόγω της ασάφειας.

Αυτό δεν μπορεί να γίνει χωρίς τη μελέτη

Γ.Π.Σ., την οποία όφειλε ο Δήμος να έχει ανα-

θέσει σε μελετητικό γραφείο από το 2000 και

την παραλείπει επί 9 χρόνια αδικαιολόγητα.

Το ποιες είναι οι ανάγκες της πόλης μας και

το πώς και πού αυτές θα εξυπηρετηθούν με

επάρκεια, χωρίς να βλαφθεί η ποιότητα ζωής

των κατοίκων, δεν θα το πούμε ούτε εμείς ού-

τε εσείς. Θα το εντοπίσει η μελέτη και θα το

οριστικοποιήσει η αμερόληπτη δημοκρατική

διαβούλευση με τους φορείς και το λαό, που

προβλέπεται θεσμικά. Αν η μελέτη πει να φύ-

γουν όλα τα μαγαζιά, ας φύγουν επιτέλους

(εφόσον φυσικά ο Δήμος αντέξει και τις ανά-
λογες αποζημιώσεις). Αλλά αυτό να το πει η

Επιστήμη και όχι ο κάθε αυτόκλητος ερασιτέ-

χνης “πολεοδόμος”.

Αυτή είναι και η θέση του Σ.τ.Ε., που δεν δέ-

χεται καμία αποσπασματική ρύθμιση χωρίς

επιστημονική τεκμηρίωση. Μάλιστα, αυτό θα

έπρεπε να ενδιαφέρει πρωτίστως  τους επί-

δοξους Δημάρχους, γιατί όποιος κι αν είναι ο

επόμενος Δήμαρχος, κάθε φιλόδοξο έργο

του και κάθε μεμονωμένη ρύθμιση θα ανακό-

πτεται από το Σ.τ.Ε. και θα μένει στη σφαίρα

των οραμάτων, αν δεν υπάρχει θεσμικά κατο-

χυρωμένος γενικός σχεδιασμός της πόλης

(ώστε να τεκμηριώνεται με επάρκεια ότι η
επιμέρους παρέμβαση εναρμονίζεται με αυ-
τόν). Κάθε θιγόμενος ή αντιπολιτευόμενος

πολίτης θα μπορεί ευκολότατα να σταματά

όποια πρωτοβουλία του Δημάρχου ξεφεύγει

από τη ρουτίνα και να του δένει τα χέρια. Και

τέτοιος περίεργος πολίτης θα βρίσκεται πά-

ντα! 

Αυτά τα απλά και αυτονόητα είναι που πα-

ρερμηνεύονται κατά το δοκούν και συζητού-

νται ανευθύνως στα καφενεία, επειδή η Δη-

μοτική Αρχή δεν τόλμησε μέχρι σήμερα να

εφαρμόσει την προγραμματική της δέσμευση

στο θέμα αυτό και λειτούργησε επί τρεις τε-

τραετίες ως Πόντιος Πιλάτος!

Συγχαίρουμε τους Συμβούλους που είχαν την

πρωτοβουλία να φέρουν το θέμα στο Δημ.

Συμβούλιο και σας παρακαλούμε, έστω την

υστάτη ώρα και μετά δεκαετή καθυστέρηση,

να ομονοήσετε στο αυτονόητο και να κάνετε

το χρέος σας (νομικό, πολιτικό και ηθικό).

Αλλιώς, οι μεν επαγγελματίες θα παραμεί-

νουν θύματα της απραξίας και όμηροι της πο-

λιτικής συναλλαγής των προσεχών εκλογών,

ο δε επόμενος Δήμαρχος θα έχει βάλει μό-

νος του τις “χειροπέδες“ στα χέρια του. Οι

όποιες φιλοδοξίες του, για διοικητήριο, γηρο-

κομείο, κολυμβητήριο, εντάξεις στο σχέδιο,

αθλοπαιδιές, υπόγειο γκαράζ, ανάπλαση των

ακτών, θερινό κινηματογράφο, ενοποιήσεις

πάρκων και ποδηλατοδρόμων, πεζοδρόμους

κ.ά., θα βρίσκουν ως μόνιμο εμπόδιο την

απουσία στρατηγικού σχεδιασμού και την

τροχοπέδη του Σ.τ.Ε., το οποίο δικαίως θα τις

θεωρεί πρόχειρες και αποσπασματικές και θα

τις ακυρώνει με την προσφυγή του πρώτου

τυχόντος.

...Το μείζον αυτό θέμα είναι καθοριστικό για

το μέλλον της πόλης και πρέπει πάση θυσία

να μείνει έξω από την προεκλογική αντιπαρά-

θεση των επερχόμενων δημοτικών εκλογών.

Ένας τέτοιος διχασμός δεν θα ωφελήσει κα-

νέναν και, πάντως, θα βλάψει καίρια την πό-

λη.

Εξι σύμβουλοι εκ των οποίων οι

πέντε είναι της πλειοψηφίας και

ένας της μειοψηφίας κατέθεσαν

εν τη ενάρξει του Δ.Σ. επιστολή

στην οποία δηλώνουν ότι:

Οι υπογράφοντες Δημοτικοί Σύμβου-

λοι Ανδρέας Κάσδαγλης, Νικόλαος

Ψαλλίδας, Δημήτρης Κιούκης, Πανα-

γιώτης Σωτηρόπουλος, Ευθύμιος

Ρουσσάκης και Πέτρος Θανόπουλος

δηλώνουμε ότι:

Επειδή εγκεκριμένο γενικό πολεοδο-

μικό σχέδιο για το Δήμο Βούλας

υπάρχει με το υπ’ αριθ. ΦΕΚ

1276/Δ/1993, αριθμός 6431461/258

Υπουργικής Απόφασης έγκρισης

Γ.Π.Σ. Βούλας και δεν ισχύει μόνον

για τις χρήσεις γης σύμφωνα με την

υπ’ αριθμ. 554/2000 Απόφαση του

Σ.τ.Ε. κατά το μέρος που επιβαρύ-

νουν τον οικιστικό χαρακτήρα της

Πόλης.

Επειδή όμως στο Δήμο Βούλας

υπάρχουν εγκεκριμένες χρήσεις γης

σε όλη την έκταση του Δήμου, όπως

προκύπτει από τα ισχύοντα Βασιλικά

και Προεδρικά Διατάγματα και τις

σχετικές αποφάσεις της Συμβουλίου

της Επικρατείας.

Συνεπώς ο Δήμος Βούλας έχει ολο-

κληρωμένο Γ.Π.Σ. και δεν έχει ανά-

γκη έναρξης της διαδικασίας εκπό-

νησης νέου και οποιαδήποτε άλλη

διαδικασία σημαίνει τροποποίηση και

αλλαγή των υφιστάμενων χρήσεων

γης στην πόλη μας.

Οχι, στη μελέτη νέου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου 

Ο Γρ. Κωνσταντέλλος σε μια ξεκά-

θαρη θέση, μιλησε για μία “ανοχύ-

ρωτη πόλη” και αναφέρθηκε στο

πρόγραμμα της παράταξής του, που

το 2002 ζητούσε ανανέωση του

ΓΠΣ. 

Είχε επίσης προταθεί να συζητηθεί

και το 2007 από την παρούσα Δημο-

τική πλειοψηφία. Ετσι βρήκε το θέ-

μα ο Γρ. Κωνσταντέλλος και όπως

χαρακτηριστικά λέει:

“Βρήκα το θέμα όπως είχε έρθει το

2007, το αντέγραψα, έφτιαξα το πι-

νάκιο με ένα γενικό εισαγωγικό,

έβαλα την υπογραφή μου και το δια-

βίβασα”.

Δήλωσε ότι δεσμεύεται να παραμεί-

νει στην πλειοψηφία, στην οποία

ανήκει, μέχρι το τέλος της παρού-

σας Δημοτικής Αρχής. 

Στην δε επιστολή των έξι δημοτικών

συμβούλων της πλειοψηφίας, που

γράφουμε παραπλεύρως, απάντησε

διαβάζοντας από το πρόγραμμα του

συνδυασμού «Δημοτική Μεταρρύθ-

μιση» δηλαδή της πλειοψηφίας, το

2002 τι έλεγαν για το θέμα:

«Πολεοδομικός σχεδιασμός μίας

σύγχρονης πόλης αφορά κυρίως τη

χρήση των κτιρίων που βρίσκονται

στα διοικητικά της όρια. Μια πόλη

εκτός από τη χρήση κατοικίας, έχει

και ανάγκες που προκύπτουν από

το γεγονός ότι οι κάτοικοί της θα να

πρέπει να εξυπηρετούνται χωρίς να

είναι αναγκασμένοι να τρέχουν για

τα στοιχειώδη σε άλλες περιοχές,

όπως σχολεία, εκκλησία, φροντι-

στήρια κοινωφελείς οργανισμούς,

κτήρια κοινωνικής πρόνοιας και μια

στοιχειώδη αγορά κλπ. 

Η παρούσα Δ.Α. βρήκε ένα αντιφα-

τικό Πολεοδομικό καθεστώς, που

αλλού είναι ελλιπές (όπως συμβαί-

νει με τα φροντιστήρια) και αλλού

βλαπτικό (όπως το Βασιλικό Διάταγ-

μα 1962 που προβλέπει νυχτερινά

κέντρα και λοιπά)».

Ξεκάθαρος στις θέσεις του λοιπόν ο

Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, αλλά και

οι άλλοι τρεις σύμβουλοι (Χατζηϊω-

άννου, Ανδριόπουλος, Βαμβασά-

κης) που υπέγραψαν τη σύγκληση

του ΔΣ.

Τι άλλαξε από το 2002 προς το χει-

ρότερο, έτσι που να μη χρειάζεται η

πόλη όλα αυτά που έγραφε στο

πρόγραμμά τους η πλειοψηφία;

Γρίφος, πολιτικά παιχνίδια ή συμφέ-

ροντα.

Αννα Μπουζιάνη

Δήλωση εξι συμβούλων 

της πλειοψηφίας

Ξεκάθαρος ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος
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Αφού πήρα τις απαραίτητες πληροφορίες από γιατρούς

για την πανδημία της γρίπης, προμηθεύτηκα μάσκες, απο-

λυμαντικά, τσαντάκια μέσης που κρύβονται μέσα απ’ τα

ρούχα και τα απαραίτητα pesos, άφησα πίσω μου κινδυνο-

λογίες και φοβίες και ξεκίνησα το ταξίδι μου για το

Mexico.

Μόλις πατήσαμε το πόδι μας στο αεροδρόμιο του Mexico

City εντάθηκε η προσοχή μας στις αποσκευές μας καθώς

η εγκληματικότητα εκεί «βαράει κόκκινο». Μια πόλη πλη-

θυσμιακά 3 φορές μεγαλύτερη από ολόκληρη την Ελλάδα. 

Κάναμε μια βόλτα με ταξί στη γεμάτη κίνηση πόλη για να

πάρουμε μια ιδέα. 

- Αυτό που βλέπουμε είναι σαν να λέμε η Ομόνοια της πό-
λης του Μεξικό; ρώτησα τον Μεξικάνο που ήταν στην πα-

ρέα μας και γνωρίζει την Ελλάδα.

- Ναι είναι υποβαθμισμένη αυτή η περιοχή. 
- Και το «Κολωνάκι» που είναι; Ρώτησα όλο περιέργεια κα-

θώς αυτό που έβλεπα δεν μου άρεσε καθόλου.

- Είναι πολύ μακριά από εδώ, δεν θα προλάβουμε να το
δούμε.
- Έστω το «Σύνταγμα»…
- Δεν υπάρχει «Σύνταγμα»…
Κι αυτό λίγο πολύ ήταν η πραγματικότητα των περισσότε-

ρων περιοχών που επισκεφθήκαμε στο Μεξικό. Υπήρχαν ή

πολύ φτωχοί, ή πολύ πλούσιοι. Μέση οικονομική βαθμίδα,

πουθενά. 

Η βόλτα κράτησε για λίγο, τόσο ώστε να προλάβουμε την

επόμενή μας πτήση για Tuxtla Gutierrez - Chiapas. Εκεί

ήταν και η βάση μας. 

Κόκκινα, πράσινα, μπλε, μοβ φτωχικά σπιτάκια παντού,

στόλιζαν τους δρόμους κι έδιναν μια χαρούμενη νότα. Δε-

κάδες πλανόδιοι πουλούσαν παραδοσιακές λιχουδιές και

φρούτα εξωτικά. Κοριτσάκια και αγοράκια, πολύ μικρών

ηλικιών, σε κυνήγαγαν να σου πουλήσουν αυτοσχέδια

βραχιόλια από κλωστές και κολιέ από καρπούς και κου-

κούτσια φρούτων και οσπρίων. 

Την πρώτη μέρα την περάσαμε στην Tuxtla. Ζήσαμε λίγο

την καθημερινότητα των ανθρώπων φάγαμε καλό μεξικά-

νικο σπιτικό φαγητό που περιείχε Ιγκουάνα και Αρμαδίλο

(δεν το φάγαμε όλοι, συμπεριλαμβανομένου και εμού) και

αγοράσαμε tortillas (πίτες από καλαμπόκι, βασικό συνο-

δευτικό φαγητού) από τα ντελίβερι boy που περνάγανε με

τα μηχανάκια τους κορνάροντας ανά 20 λεπτά. Την πρώτη

μας βόλτα την κάναμε στο Canon del Sumidero, ένα κανά-

λι με πανύψηλα βουνά δεξιά και αριστερά και κροκόδει-

λους να σου κάνουνε παρέα. 

Η διαδρομή των Mayas

Το ταξίδι ξεκίνησε την επόμενη μέρα πολύ πρωί με ένα

βαν για να επισκεφθούμε όσες περισσότερες περιοχές

μπορούσαμε απ’ αυτές που άφησαν το στίγμα τους οι

Mayas.

Πρώτος σταθμός ήταν το χωριό San Cristobal, ένα πολύ

γραφικό χωριό με πολύχρωμα σπίτια και εκκλησίες, και

πολλούς Ινδιάνους να το κατοικούν. 

Το ενδιαφέρον μου κέντρισε ένα χωριό λίγο πιο ψηλά, το

San Juan Chamula, που απ’ ότι αισθανθήκαμε δεν είμα-

σταν και πολύ καλοδεχούμενοι απ’ τους ντόπιους. Ένα

χωριό που δεν το πλησιάζει η αστυνομία καθ’ ότι εκεί

έχουν δικούς τους νόμους· κλέβεις σου κόβουνε το χέρι.

Γνήσιοι απόγονοι των Mayas ζούνε πολλά χρόνια πίσω,

δεν τους αρέσει να τους φωτογραφίζεις γιατί νιώθουν ότι

κάθε φωτογραφία παίρνει και λίγο απ’ την ψυχή τους και

θυσιάζουν ακόμα, ζώα για τους Θεούς. Μια θρησκεία μίξη

της χριστιανικής με την αρχαία δικιά τους, καθ’ ότι οι Ισπα-

νοί καταπατητές, άφησαν γλώσσα, θρησκεία και έθιμα σε

όλο το Μεξικό. Εντυπωσιακό πάντως είναι, ότι σε πολλά

χωριά μέσα στη ζούγκλα δεν μιλάνε καθόλου Ισπανικά,

ούτε καταλαβαίνουν· έχουν κρατήσει το ιδίωμά τους. 

Πληρώσαμε ένα αμελητέο ποσό για να μπούμε στην εκ-

κλησία τους. Γεμάτη εικόνες δεξιά και αριστερά και ο Χρι-

στός βαλμένος σε κάποια γωνία. Δεν είναι αυτός ο Κύριος

του Ναού. Οι ντόπιοι κόλλαγαν κεράκια στο πάτωμα της

εκκλησίας και κάθονταν κάτω σ’ ένα στρώμα από φύλλα.

Έτσι σκυμένη πάνω απ’ τα κεράκια με μια κότα αγκαλιά,

αυτή έδιωχνε το κακό πνεύμα από κάποιον της οικογένει-

άς της κι εμείς γινόμασταν μάρτυρες μιας θυσίας προς

τους θεούς. Φύγαμε γρήγορα απ’ το χωριό· είχα ανακα-

τευτεί... Έπρεπε να προλάβουμε να περάσουμε μέσα απ’

τη ζούγκλα, με το αυτοκίνητο πάντα, πριν νυχτώσει. 

Η διαδρομή ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και δύσκολη

αφού κάθε μέρα νωρίς το απόγευμα το τροπικό κλίμα μας

δήλωνε έντονα την παρουσία του με τις χοντρές ψιχάλες

νερού που δυσκόλευαν την ορατότητά μας για αρκετή

ώρα.

Οι δρόμοι ήταν στη κυριολεξία γεμάτοι «tope» (σαμαράκια

τεραστίων διαστάσεων) πετυχαίνοντας 2 πράγματα. Πρώ-

τον να κόβεις τελείως ταχύτητα για να μη σπάσεις το αμά-

ξι (οπότε δεν τρέχεις) και δεύτερον να έχουν χρόνο τα

ντόπια παιδιά να σου πλασάρουν τα προϊόντα που πουλά-

νε. Μέχρι και παγίδες στήνανε προκειμένου να σταματή-

σεις. Τέντωναν ένα σκοινί απ’ τη μια μεριά του δρόμου μέ-

χρι την άλλη κρεμώντας πάνω αντικείμενα ώστε να παρα-

ξενευτείς και να σταματήσεις. Αν κάνεις το «λάθος» και

σταθείς, εκτός απ’ τα παιδιά που θα πέσουν πάνω σου σε

χρόνο dt, δεν ξέρεις τι άλλο θα συναντήσεις…

Οι ντόπιοι ζουν από τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Γυ-

Mexico· ταξιδεύοντας στη χώρα των χρωμάτων

Η εκκλησία του χωριού San Juan Chamula, μέσα στην οποία
δεν μπορείς να φωτογραφίσεις.

Ντόπια η οποία ζήταγε λεφτά προκειμένου να φωτογραφίσουμε τα
μάτια του μωρού της. Όπως φαίνεται το κρύβει με μεγάλη προσοχή. 
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ναίκες που μοιάζουν ακόμα με παιδιά με-

γαλώνουν τουλάχιστον 4 δικά τους σε δύ-

σκολες συνθήκες ζωής και η παιδική ανε-

μελιά δεν βρίσκει χώρο ανάμεσα στα φορ-

τία που σηκώνουν και την ευθύνη που ανα-

λαμβάνουν για τα μικρότερα αδέλφια τους. 

Βγάλαμε τη νύχτα σε ένα camping δίπλα

απ’ τη ζούγκλα, στο Palenque και το επό-

μενο πρωί περπατάγαμε στις πυραμίδες

των Mayas με το ξεναγό να μας ενημερώ-

νει για τα ιστορικά στοιχεία. Ένα απ’ αυτά

είναι ότι οι Mayas δεν χρησιμοποιούσαν τις

πυραμίδες μόνο για τάφους, αλλά και για

να μένουν μέσα σ’ αυτές. 

Σειρά είχαν οι καταρράχτες και τα ποτάμια

Mishol-ha και Αgua azul, στα οποία δροσι-

στήκαμε, λίγο παραπάνω ίσως απ’ ότι θα

θέλαμε αφού το νερό ήταν παγωμένο. Κά-

θε σημείο άξιο επίσκεψης το είχαν οργα-

νώσει με μαγαζάκια, ταβέρνες και είσοδο

επί πληρωμή πάντα. Ο τουρισμός είναι ένα

δυνατό ατού. 

Φτάσαμε λοιπόν στη Merida, πρωτεύσουα

του Yucatan, η λεγόμενη “Άσπρη πόλη” που

έχει ανακηρυχθεί από την Ουνέσκο ιστορι-

κή πόλη της ανθρωπότητας και το κέντρο

της κοσμεί ένα υπέροχο μνημείο. (Βλέπε

φωτογ.)

Επόμενος αρχαιολογικός χώρος οι πυραμί-

δες στο Chichen-itza. Για τους Mayas κάθε

51 χρόνια τελείωνε ένας κύκλος ζωής κι

αυτό σήμαινε την κατασκευή μιας πιο με-

γάλης πυραμίδας πάνω στην ήδη υπάρχου-

σα. Έτσι οι πυραμίδες που βλέπουμε σήμε-

ρα εμείς, έχουν μέσα τους άλλες μικρότε-

ρες.

Εκεί βρίσκεται το μεγαλύτερο αρχαίο γή-

πεδο του παιχνιδιού juego de Pelota, ένα

παιχνίδι των  Mayas, που θυμίζει λίγο το

ποδόσφαιρο· μόνο που τη μπάλα τη χτυπά-

νε με το σώμα και συγκεκριμένα με τους

γοφούς.

Στον ίδιο χώρο είδαμε το Cenote Sagrado,

ένα υπερυψωμένο σημείο με νερό στον πά-

το, στο οποίο σκοτώνανε τις ωραιότερες

γυναίκες - που για τους Mayas ήταν οι πιο

άσχημες - προσφορά προς τους Θεούς. 

Τελικός μας προορισμός η Playa del

Carmen.

Η μέρα που ξημέρωσε ήταν εντελώς δια-

φορετική απ’ όλες τις άλλες καθώς εκεί

βρισκόμασταν πια σε κάποιο εξωτικό πολυ-

τελέστατο θέρετρο. Ξενοδοχεία μπάνγκα-

λοους απόλυτα συνυφασμένα με το περι-

βάλλον έβλεπαν στην παραλία των 20 χι-

λιομέτρων με την κάτασπρη άμμο. 

Ενώ το φινάλε στο ταξίδι μας, έδωσε ένα

εκπληκτικό πάρκο, το Xcaret, το οποίο

εκτός από απίστευτη φύση, όμορφες πα-

ραλιούλες, τεχνητά χωριά αναπαράσταση

των Mayas, ενυδρεία με ξεχωριστά ψάρια

κτλ, είχε ένα εκπληκτικό show 2 ωρών, με

την ιστορία των Mayas και τους παραδο-

σιακούς χορούς όλου του Μεξικό. 

Μεξικό· ένας προορισμός σε «άλλο κόσμο»

που χρειάζεται πολλές μέρες για να τον

γνωρίσεις. Ένα κόσμο που ζει φτωχά αλλά

ξένοιαστα τις μέρες του, με πολύ μουσική,

χορό και φαγητό.

Υ.Σ. Από το κείμενο έχω παραλείψει πολλά

ενδιαφέροντα στοιχεία, αλλά προτίμησα

να βάλω ορισμένες φωτογραφίες που θα

σας βάλουν στο κλίμα. 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Πυραμίδα των Mayas που βρίσκεται στον αρχαιολογικό χώρο Chichen-itza

Το τεραστίων διαστάσεων μνημείο των Mayas που κοσμεί το κέντρο της Merida.

Αναπαράσταση των Mayas στο πάρκο Xcaret, όπως ντύνονταν και βάφονταν τότε

Playa del Carmen: Μια ωραία παραλία πολλών χιλιομέτρων που εγώ προσωπικά όμως δεν συ-
γκρίνω με τις ελληνικές. 
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Η διάλυση της Γιουγκοσλαβίας το 1991 δημιούργησε ένα

νέο κράτος στα βόρεια σύνορά μας, που ζήτησε να αναγνω-

ρισθεί από την Ελλάδα με το όνομα «Δημοκρατία της Μακε-

δονίας». Στις 13 Απριλίου 1992 το συμβούλιο αρχηγών των

ελληνικών πολιτικών κομμάτων αποφάσισε να μην αναγνω-

ρίσει το κράτος αυτό με ονομασία, που θα περιείχε τη λέξη

«Μακεδονία». Το 1993 η Ελλάδα δέχθηκε να ενταχθεί το

κράτος αυτό στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών με την προ-

σωρινή ονομασία «Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της

Μακεδονίας» (ΠΓΔΜ), ενώ το οριστικό όνομα θα προέκυπτε

από διαπραγματεύσεις, που συνεχίζονται μέχρι σήμερα. Το

τελευταίο διάστημα οι διάδοχοι του Κωνσταντίνου Καρα-

μανλή και του Ανδρέα Παπανδρέου στην ηγεσία των κομμά-

των εξουσίας ανακοίνωσαν ότι θα μπορούσαν να δεχθούν

όνομα με γεωγραφικό προσδιορισμό στη λέξη «Μακεδο-

νία», π.χ. Βόρεια Μακεδονία ή Άνω Μακεδονία.

Οι φόβοι των Σκοπιανών να αποχωριστούν σήμερα από το

όνομα «Μακεδονία» είναι πέρα για πέρα δικαιολογημένοι,

αφού το κράτος τους αποτελείται από δύο ξεχωριστές εθνό-

τητες, δηλαδή τους Σλάβους κατά 65% και τους Αλβανούς

κατά 35%, πράγμα που θα τους οδηγούσε σε διάσπαση αν

δεν ήταν το όνομα να τους συνδέει, καθώς οι Σλάβοι θα ήθε-

λαν να ενωθούν με τους Σλάβους και οι Αλβανοί με την Αλ-

βανία. Για να παραμείνουν λοιπόν ενωμένοι, έπρεπε να προ-

σφερθεί στους κατοίκους της ΠΓΔΜ μια εθνική ταυτότητα

πολύ πιο ελκυστική από τη σλαβική και την αλβανική και σαν

τέτοια χρησιμοποιήθηκε η μακεδονική, που παραπέμπει στο

Μέγα Αλέξανδρο και στην προσφορά στον παγκόσμιο πολι-

τισμό. Στα 1992, την πίεση των ΗΠΑ στην ελληνική κυβέρ-

νηση για αναγνώριση των Σκοπίων με το όνομα «Μακεδο-

νία» εξουδετέρωσε η πολύ μεγαλύτερη πίεση της παντοδύ-

ναμης κοινωνίας των πολιτών, που με το συλλαλητήριο ενός

εκατομμυρίου ατόμων στη Θεσσαλονίκη στις 14 Φεβρουαρί-

ου 1992 υποχρέωσε τους πολιτικούς αρχηγούς να διακηρύ-

ξουν ότι δεν θα δεχθούν ονομασία των Σκοπίων με τη λέξη

«Μακεδονία», θέση σύμφωνη με το ότι τα ιστορικά και πολι-

τισμικά δικαιώματα του Ελληνισμού δεν είναι διαπραγμα-

τεύσιμα. Καθώς δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το 80% των

Ελλήνων εξακολουθεί να μην επιθυμεί την ύπαρξη της λέ-

ξης «Μακεδονία» στο όνομα της γειτονικής χώρας, η εξω-

τερική πίεση στις ελληνικές κυβερνήσεις πήρε διαφορετική

μορφή: τα δύο κόμματα εξουσίας συμφώνησαν να μη συμ-

μετέχουν σε σχετικές συγκεντρώσεις σε ανοικτό χώρο στη

Θεσσαλονίκη, αφήνοντας παρόμοιες πρωτοβουλίες σε κόμ-

ματα των άκρων του πολιτικού φάσματος.

Στο ζήτημα της ονομασίας των Σκοπίων ο χρόνος είναι με

το μέρος μας, γιατί οι Σκοπιανοί γνωρίζουν ότι μέσα στην

Ευρωπαϊκή Ένωση τα κράτη δεν διαλύονται βίαια. Έτσι,

όταν μελλοντικά θα έχουν εκπληρώσει όλα τα κριτήρια για

να γίνουν δεκτοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Σκοπιανοί δεν

θα έχουν ανάγκη το όνομα της Μακεδονίας για να περι-

φρουρήσουν την ακεραιότητα του κράτους τους και θα δε-

χθούν μια άλλη ονομασία για να παρακάμψουν το ελληνικό

εμπόδιο, αν βέβαια μέχρι τότε η ελληνική στάση είναι συ-

νεπής προς την ιστορία μας και προς τις πολιτιστικές μας

παραδόσεις. Τη στάση αυτή πρεσβεύουν και διακήρυξαν

πρόσφατα οι Παμμακεδονικές ενώσεις των Αποδήμων Ελ-

λήνων Αμερικής, Ευρώπης, Αφρικής και Αυστραλίας στο πα-

γκόσμιο συνέδριό τους, που δ ιοργάνωσαν στις 11 Ιουλίου

2009 στο Λιτόχωρο Πιερίας. Η κοινωνία των πολιτών κρίνει

τα τεκταινόμενα και απαιτεί από τα πολιτικά κόμματα να

υπερασπίζουν τα ελληνικά συμφέροντα σύμφωνα με τις

επιθυμίες του ελληνικού λαού και όχι σύμφωνα με τις κομ-

ματικές τους επιδιώξεις.

Ν. Δημητρίου

KOINΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ:

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ

Μακεδονικό: 

γιατί οι Σκοπιανοί 

είναι ανυποχώρητοι

Η Ντίνα Τριλίκη 

Η Επιλαχούσα Βουλευτήε Περιφέρειας Αττικής

της Ν.Δ. Ντίνα Τριλίκη με ανοιχτή επιστολή της,

δηλώνει ότι δεν θα συμμετέχει στο ψηφοδέλτιο.

“Προσωπικά, για τη παρούσα εκλογική αναμέτρη-

ση, ζήτησα από τον Πρωθυπουργό και Πρόεδρο

του Κόμματός μας  να

μη με συμπεριλάβει στο

ψηφοδέλτιο της Περι-

φέρειας Αττικής”, γρά-

φει η Ντίνα Τριλίκη και

δηλώνει ότι παραμένει

στην πρώτη γραμμή

δουλεύοντας “δίπλα

στον Κώστα Καραμαν-

λή και τη Ν.Δ. όπως

έκανα πάντα, από τη

στιγμή που γνώρισα τον  εαυτό μου και όλοι μαζί,

μια δύναμη, μια γροθιά να στηρίξουμε τα  ψηφο-

δέλτια της Ν.Δ.”

Ο Ηλίας Παπαηλίας  

Ο επί σειρά ετών βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Ηλίας Παπαηλίας με

επιστολή του δηλώνει την απόφασή του να μη συμμετέχει

στο ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ στις

προσεχείς εκλογές.

“Επιθυμώ να σας γνωστοποιήσω

την απόφασή μου να μη θέσω

υποψηφιότητα στις επερχόμε-

νες εκλογές.

Έλαβα την προσωπική αυτή από-

φαση μετά από 45 έτη συμμετο-

χής στην πολιτική ζωή της χώ-

ρας και 26 έτη συνεχούς παρου-

σίας στη Βουλή, κατά τα οποία

πιστεύω ότι εκπροσώπησα τους

πολίτες της Αττικής με συνέπεια, εντιμότητα και ειλικρί-

νεια και συνέβαλα στην πρόοδο, στην ανάπτυξη και στην

επίλυση των προβλημάτων του Νομού μας.

... Με την βεβαιότητα για την νίκη του ΠΑΣΟΚ και του Προέ-

δρου μας Γιώργου Παπανδρέου στις κρίσιμες για τη χώρα εκλο-

γές που έρχονται, θα ήθελα να σας καλέσω να αγωνιστούμε

όλοι μαζί, ενεργά και αποφασιστικά, για τη νέα αλλαγή, για ένα

καλύτερο αύριο, που μόνο η παράταξή μας μπορεί να φέρει

στον τόπο” γράφει μεταξύ άλλων ο Ηλίας Παπαηλίας.

Δεν θα συμμετέχουν στα

ψηφοδέλτια οικειοθελώς

Οι μαθητές που είναι απόφοιτοι γυμνασίων ή

έχουν προαχθεί από την Α΄ τάξη των Γενικών

Λυκείων, έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν

μεταξύ των δύο σχολείων και θα πρέπει να

γνωρίζουν το περιεχόμενο των σπουδών, τις

διεξόδους, τα εκπαιδευτικά και επαγγελματικά

εφόδια που τους παρέχει ο κάθε τύπος σχολεί-

ου.

Παρακάτω αναφέρονται ορισμένοι λόγοι

τους οποίους ένας μαθητής που είναι απόφοι-

τος Γυμνασίου ή έχει προαχθεί από την Α΄ τά-

ξη Γενικού Λυκείου θα θεωρήσει σημαντικούς

για να επιλέξει το Επαγγελματικό Λύκειο

(ΕΠΑ.Λ.).  

Για ποιους σημαντικούς λόγους, ο μαθητής που

είναι απόφοιτος Γυμνασίου ή έχει προαχθεί

από την Α΄ τάξη Γενικού Λυκείου(ΓΕ.Λ.), θα

επιλέξει το Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.).

1. Θα αναπτύξει μέσα από τα αναλυτικά προ-

γράμματα των γενικών μαθημάτων και των μα-

θημάτων ειδικοτήτων, τις ιδιαίτερες ικανότητές

του, τις προσωπικές πρωτοβουλίες, την δημι-

ουργικότητά του και την κριτική σκέψη.

2. Θα γνωρίσει και θα διδαχτεί τις απαιτούμε-

νες τεχνικές και επαγγελματικές γνώσεις που

θα τον βοηθήσουν να αναπτύξει συναφείς δε-

ξιότητες.

3. Μετά την τριετή φοίτηση στο ΕΠΑ.Λ., θα

αποκτήσει ισότιμο και ισοδύναμο απολυτήριο

τίτλο ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

με το ΓΕ.Λ.

4. Θα αποκτήσει ισχυρό πτυχίο ειδικότητας επι-

πέδου ΙΙΙ με τα ανάλογα επαγγελματικά δικαιώ-

ματα.

5. Θα μπορεί να εργαστεί στον δημόσιο ή ιδιω-

τικό τομέα ως τεχνικός, εργοδηγός ή υπάλλη-

λος σε συναφή επαγγέλματα σύμφωνα με το

πτυχίο ειδικότητάς του ή να ασκήσει ιδιωτικό

έργο.

6. Θα μπορεί να συνεχίσει τις σπουδές του κα-

τά προτεραιότητα στα Ι.Ε.Κ  για την απόκτηση

εξειδίκευσης σε σύγχρονες ειδικότητες.

7. Θα έχει την δυνατότητα όπως και οι απόφοι-

τοι των Γενικών Λυκείων (ΓΕ.Λ.), να εισαχθεί

στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ΑΕΙ – Α.ΤΕΙ και

στρατιωτικές –αστυνομικές σχολές και Αστυ-

νομικές Σχολές μέσω πανελληνίων εξετάσεων

σε μαθήματα που θα διδάσκεται στην τρίτη τά-

ξη, που θα είναι τέσσερα(4) μαθήματα γενικής

παιδείας και δύο μαθήματα ειδικότητάς του.

8. Θα έχει την επιπλέον επιλογή και δυνατότη-

τα να εισαχθεί με ειδικό ποσοστό στην τριτο-

βάθμια εκπαίδευση Α.ΤΕΙ και στρατιωτικές σχο-

λές και Αστυνομικές Σχολές Υπαξιωματικών

μέσω ειδικών πανελληνίων εξετάσεων σε τέσ-

σερα(4) μαθήματα (Μαθηματικά, Νέα Ελληνικά

και δύο(2) μαθήματα της Ειδικότητάς του) που

θα διδάσκεται στην τρίτη τάξη. 

9. Με τις γενικές, επαγγελματικές και τεχνικές

γνώσεις που θα αποκτήσει στο ΕΠΑ.Λ. θα μπο-

ρεί να παρακολουθήσει και να ολοκληρώσει με

επιτυχία τις σπουδές του στην τριτοβάθμια εκ-

παίδευση συναφών και όχι μόνο ανωτάτων

σχολών με την ειδικότητα που απέκτησε στο

ΕΠΑ.Λ.

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ

ΕΠΑ.Λ.  ΜΕ ΤΟ ΓΕ.Λ.

Στα ΕΠΑ.Λ. Χορηγεί στους αποφοίτους  Πτυχίο

ειδικότητας. Στα ΓΕ.Λ. Οχι

Στα ΕΠΑ.Λ. Χορηγεί στους αποφοίτους Απολυ-

τήριο με ενδοσχολικές  εξετάσεις. 

Στα ΓΕ.Λ. Χορηγεί με ενδοσχολικές  και πανελ-

λήνιες  εξετάσεις.

Στα ΕΠΑ.Λ. Οι μαθητές διδάσκονται μαθήματα

επαγγελματικών τομέων & ειδικοτήτων - γενι-

κής παιδείας & ωφελιμότητας  (εκτός των Αρ-

χαίων Ελληνικών) και παράλληλα εκπαιδεύο-

νται στα εργαστήρια τομέων και ειδικοτήτων.

Στα ΓΕ.Λ. Οι μαθητές διδάσκονται μαθήματα

γενικής παιδείας και ωφελιμότητας.

Στα ΕΠΑ.Λ. Οι απόφοιτοι εγγράφονται στα ΙΕΚ

κατά  προτεραιότητα σε σχέση με τους από-

φοιτους των ΓΕ.Λ. 

Στα ΓΕ.Λ. Οι απόφοιτοι εγγράφονται στα ΙΕΚ.

Στα ΕΠΑ.Λ. Οι απόφοιτοι έχουν δικαίωμα από-

κτησης άδειας άσκησης επαγγέλματος επιπέ-

δου 3 της ειδικότητας που αναφέρεται στο πτυ-

χίο τους.  Στα ΓΕ.Λ. δεν έχουν

Στα ΕΠΑ.Λ. Οι απόφοιτοι έχουν όλα τα εκπαι-

δευτικά και επαγγελματικά δικαιώματα που

απορρέουν από το απολυτήριο Λυκείου.

Στα ΓΕ.Λ. Οι απόφοιτοι έχουν όλα τα εκπαιδευ-

τικά και επαγγελματικά δικαιώματα που απορ-

ρέουν από το απολυτήριο Λυκείου.

Στα ΕΠΑ.Λ. Οι απόφοιτοι εισάγονται με πανελ-

λήνιες εξετάσεις στα ΑΕΙ – ΑΤΕΙ –Στρατιωτικές

Σχολές – Αστυνομικές Σχολές. 

Και στα δύο ΕΠΑ.Λ. , ΓΕ.Λ.) Οι απόφοιτοι εισά-

γονται με πανελλήνιες εξετάσεις στα ΑΕΙ –

ΑΤΕΙ –Στρατιωτικές Σχολές – Αστυνομικές

Σχολές.

Στα ΕΠΑ.Λ. Οι απόφοιτοι εισάγονται με ειδικές

πανελλήνιες εξετάσεις και με ειδικό ποσοστό

στα ΑΤΕΙ –Στρατιωτικές Σχολές – Αστυνομικές

Σχολές Υπαξιωματικών.

Στα ΓΕ.Λ. Οχι.

Κερασιώτης Σεραφείμ
Εκπαιδευτικού - Μαθηματικού 

Διευθυντή 2ου ΕΠΑ.Λ Γαλατσίου

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΕΠΑ.Λ.)  ή

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ  (ΓΕ.Λ.)
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O επικεφαλής του Συνδυασμού “ΠΑΛΛΗ-

ΝΗ - ΕΝΟΤΗΤΑ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ”  Αναστά-

σιος Μπουντουβάς με επιστολή του ανα-

φέρεται στις καταστροφικές πυρκαγιές

που έπληξαν την περιοχή. 

Μιλάει για “επαναλαμβανόμενο έγκλημα

της Κρατικής Εξουσίας ενάντια στη Φύ-

ση και τους Πολίτες”.

Επισημαίνει τις παραλείψεις τονίζοντας

ότι: “Οι πυρκαγιές ακόμη μία φορά απέ-

δειξαν τις μεγάλες ελλείψεις στη δασο-

πυρόσβεση και δασοπροστασία, τις αδι-

καιολόγητες καθυστερήσεις στις αναδα-

σώσεις καθώς και το πρόβλημα οργάνω-

σης και συντονισμού”.

Τονίζει επίσης ότι ο “ρόλος της Τοπικής

Αυτοδιοίκησης  στο πεδίο της πρόληψης

είναι κουτσουρεμένος”, αλλά δεν δίνει

ελαφρυντικά. 

Τέλος καταθέτει τις προτάσεις του που

είναι οι παρακάτω:

1. Απαίτηση και διεκδίκηση από την Κε-

ντρική Εξουσία επαρκών κονδυλίων στον

κατάλληλο χρόνο για την πυροπροστα-

σία και την πυρόσβεση.

2. Κόψιμο των ξερών χόρτων σε όλους

τους κοινόχρηστους χώρους.

3. Αποστολή επιστολών σε οικοπεδού-

χους και ειδοποίησή τους με κάθε τρόπο

για τον καθαρισμό των οικοπέδων τους. 

4. Διάνοιξη ζωνών πυροπροστασίας σε

συνεργασία με την πυροσβεστική Υπηρε-

σία και το Δασαρχείο ώστε εάν εκδηλω-

θεί φωτιά να έχουν πρόσβαση τα πυρο-

σβεστικά οχήματα. 

5. Καθημερινή περιπολία τις επικίνδυνες

ημέρες με οχήματα του δήμου μας και

δημιουργία παρατηρητηρίων όπου απαι-

τούνται.

6. Δημιουργία εθελοντικής οργάνωσης

για αντιμετώπιση των πυρκαγιών με

έγκαιρη εκπαίδευση σε συνεργασία με

την Πυροσβεστική Υπηρεσία και την Πο-

λιτική Προστασία.

7. Συντήρηση και ετοιμότητα πυροσβε-

στικών οχημάτων, βυτιοφόρων και λοι-

πού πυροσβεστικού εξοπλισμού

(αντλίες, γεννήτριες, ασύρματοι κλπ).

8. Κατασκευή υδατο-δεξαμενών και το-

ποθέτηση πυροσβεστικών κρουνών σε

στρατηγικά σημεία των διοικητικών

ορίων του Δήμου.

9. Ενημέρωση των πολιτών με ενημερω-

τικά έντυπα.

10. Συνεχής συνεργασία με την Πολιτική

Προστασία, την Πυροσβεστική Υπηρεσία, τη

Νομαρχία και τους γειτονικούς Δήμους.

Θέσεις και προτάσεις για τη πυρκαγιά

από τον Αναστάσιο Μπουντουβά

Συζήτηση για λήψη

αποφάσεων

ζητάει ο Γ. Σμέρος

Ο δημοτικός σύμβουλος Γιώργος

Σμέρος, με επιστολή που κατέθεσε

στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμ-

βουλίου Παλλήνης ζητούσε τη σύ-

γκληση του

Δημοτικού

Συμβουλίου με

θέμα την φω-

τιά που κατέ-

καψε την πε-

ριοχή, τονίζο-

ντας ότι “Όλα
τα Δημοτικά
Συμβούλια της

ευρύτερης περιοχής που επλήγησαν,
έχουν ήδη συνεδριάσει προκειμένου
να συζητηθούν τα αίτια που οδήγη-
σαν στη μεγάλη καταστροφή και τις
πρωτοφανείς ελλείψεις και ευθύνες
του κρατικού μηχανισμού και της κυ-
βέρνησης”.
Το κρίνει δε αναγκαίο για να  υπάρξει

ένας ουσιαστικός διάλογος, “να δού-
με τις δυνατότητες άμεσης αναδάσω-
σης και προστασίας του φυσικού πε-
ριβάλλοντος από επίδοξους καταπα-
τητές”.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Γ. Σαμέλης,

απάντησε ότι εφόσον γίνει η κατα-

γραφή από τα αρμόδια όργανα θα γί-

νει συνεδρίαση.

Συνάντηση με αντιπροσωπεία του ΚΚΕ

για τις καταστροφικές πυρκαγιές του

Αυγούστου είχε ο Δήμαρχος Παλλή-

νης Σπύρος Κωνσταντάς, ο οποίος δή-

λωσε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο

ότι ήταν το μόνο κόμμα που έστειλε

επίσημη αντιπροσωπεία με επικεφα-

λής τον Σπ. Χαλβατζή.

Βουλευτές όλων των κομμάτων επικοινώ-

νησαν και ενημερώθηκαν.

Η αντιπροσωπεία του ΚΚΕ ενημερώθηκε

από τον Δήμαρχο για τις επιπτώσεις στην

πόλη, μετά την πύρινη λαίλαπα που έπλη-

ξε και την Παλλήνη, καθώς και για τις τε-

ράστιες προσπάθειες του Δήμου, και ιδιαί-

τερα των εργαζομένων και όσων δημοτών

εθελοντικά έδωσαν τον δικό τους αγώνα

για να μη θρηνήσουμε θύματα.

Αντιπροσωπεία του ΚΚΕ με τον

Δήμαρχο Παλλήνης 

Δυσαρέσκεια και αγανάκτηση εξέφρασε για άλλη μια φορά ο Δήμαρχος Παλλή-

νης Σπύρος Κωνσταντάς, στο πρώτο μετακαλοκαιρινό Δημοτικό Συμβούλιο, για

τον τρόπο αντιμετώπισης της καταστροφικής φωτιάς.

Ολα τα μέτωπα ήταν επικίνδυνα, ιδιαίτερα όμως αυτό που ήρθε από τον Αγιο

Αθανάσιο, όπου εγκλωβίστηκαν οι Δημοτικοί υπάλληλοι, που προσπαθούσαν με

αυτοθυσία, να την σταματήσουν, έτσι που έγλειψε το Αθλητικό Κέντρο, είπε.

“Εκφράζω ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους Δημοτικούς Υπαλλήλους,
αλλά και τους κατοίκους”, τόνισε ο Δήμαρχος.

Ευχαρίστησε τους Δήμους Σπάτων και Αιγάλεω, τη Νομαρχία για την ουσιαστι-

κή συμβολή τους.

“Εμείς δυστυχώς δεν έχουμε δικαίωμα να κάνουμε αναδάσωση γιατί είναι όλα
ιδιοκτησίες, είναι κληροτεμάχια”, κατέληξε ο Δήμαρχος.

Σ.Σ.: Και μόνο αυτή η φράση του Δημάρχου, μας κάνει να σκεφτούμε, γιατί καί-

γονται τα όρη και οι κορφούλες, αφού είναι ιδιόκτητα(!) και δεν μπορούν να ανα-

δασωθούν. Αρα; θα τα τσιμεντώσουν οι επιτήδειοι...

Απολυμάνσεις στα σχολικά κτίρια

Ξεκινώντας τη νέα σχολική χρονιά, με το φόβο της

γρίπης, ο Δήμαρχος προέβη με τα συνεργεία του Δή-

μου σε πλήρη καθαρισμό και απολύμανση των χώ-

ρων. Ηδη ξεκίνησαν να λειτουργούν οι Παιδικοί

Σταθμοί και στις 11 ξεκίνησαν και τα Δημοτικά Σχο-

λεία.

...και Βανδαλισμοί

Τη θλίψη και τον προβληματισμό του κατέθεσε ο Δή-

μαρχος γιατί ομάδα εφήβων προκαλεί καταστροφές

στα Δημοτικά συγκροτήματα.

Στο 1ο και 2 Δημοτικό μπήκαν μέσα και διέπραξαν

βανδαλισμούς, που εκπλήσουν! Εσπασαν τα πάντα!

Οπως είπε ο Δήμαρχος οι πληροφορίες λένε ότι εί-

ναι παιδιά 12 έως 15 ετών και αυτό δημιουργεί με-

γαλύτερα ερωτηματικά.

Αντικατάσταση κατολισθήσεων

στην οδό Κύπρου

Εγκρίθηκε το έργο της αντικατάστασης των κατολι-

σθήσεων που προκαλούνται στην οδό Κύπρου από

το πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων, με υπογραφή

του Υφυπουργού Οικονομικών Θανάση Μπούρα, τον

οποίον ευχαρίστησε ιδιαίτερα από έδρας ο Δήμαρ-

χος.

“Εγινε ένας διαρκής αγώνας για να πεισθεί ο Υπουρ-

γός Οικονομικών για το έργο που ξεπερνάει τα 4

εκατομμύρια ευρώ. και θα ξεκινήσει σύντομα.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερομηνία 3/9/09

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ. 15746

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ-ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται η σημειακή ανάρτηση της διορθωμέ-

νης Πολεοδομικής Μελέτης της Π.Ε. 3 (Γ\ ΓΕΙΤΟΝΙΑ)

στα Κ.Χ. 3080, Κ.Χ.3081, Κ.Χ. 3116, Κ.Χ. 3084, Ο.Τ.

3089 (περιοχή Ξενοδοχείου Αλθέας), Ο.Τ. 3039 και

Ο.Τ. 3033 περιοχή Β’ κατοικίας Αγ. Μαρίνας, που θα

γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα από 14/09/09 έως και

28/09/09, για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων

και τυχόν υποβολή ενστάσεων ή δηλώσεων ιδιοκτη-

σιών βάσει της υπ’ αριθ. 214/2009 απόφασης Δ.Σ.

Κρωπίας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΛΛΗΝΗ, 2/9/2009

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 10654/09

ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΤΜΗΜΑ: Χωροταξίας, Πολεοδομικών και

Τοπογραφικών Σχεδίων και Εφαρμογών

Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 100, Παλλήνη τ.κ. 153051

Πληροφορίες: κα. Καντερέ, Τηλέφωνο: 213-2005203

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Έχοντας υπόψη:

– Το άρθρο 12 του Ν. 1337/83 και ειδικότερα την παρ. 6 όπως συμπληρώθη-

κε με το Ν. 2242/1994 (ΦΕΚ 162 Α/03-10-1994).

– Την αριθ. 93027/7188/1994 (ΦΕΚ 977Β/25-11-1994), απόφαση του Υπουρ-

γού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

– Την από 29/4/2003, σύμβαση ανάθεσης εκπόνησης μελέτης «Μελέτη κτη-

ματογράφησης – πολεοδόμησης και πράξη εφαρμογής περιοχής Δήμου Κα-

λυβίων Θορικού Αττικής».

Καλούνται

Οι κύριοι και νομείς των ακινήτων της περιοχής Δήμου Καλυβίων Θορικού Αν.

Αττικής, όπως αυτή προσδιορίζεται στα σχετικά διαγράμματα, κλίμακας

1:1000, να υποβάλλουν τις τυχόν παρατηρήσεις ή ενστάσεις τους επί της πο-

λεοδομικής μελέτης για την περιοχή που γειτνιάζει στο Κοιμητήριο Καλυ-

βίων καθώς και των Ο.Τ. 216, 255, 257 και 263, στην περιοχή «Μαυρίκεζα»

Δήμου Καλυβίων Θορικού Αν. Αττικής στον οικείο Δήμο ή κοινότητα. 

Η πρόσκληση αυτή να τοιχοκολληθεί στο Δημοτικό κατάστημα, να δημοσι-

ευθεί σε δύο τοπικές εφημερίδες και σε δύο ημερήσιες Αθηνών και να ανα-

κοινωθεί από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της περιοχής Αθηνών. 

Η προθεσμία υποβολής ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την τελευ-

ταία δημοσίευση της πρόσκλησης. 

Ο Προϊστάμενος Ο Διευθυντής 

Ι. Καραΐσκος Γιώτα Καραστεργίου

Δ. Διοικητικού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: Αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ δικτύου ύδρευσης στο Δήμο Κρωπίας

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΦΟΡΕΑΣ: Δήμος Κρωπίας

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ – ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛ.: 2.000.000,00€ (συμπεριλαμ-

ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ βανομένου Φ.Π.Α.)

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 16098/09-09-2009

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

1. Προκηρύσσει διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκτέλεση

του έργου:

«Αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων δικτύου ύδρευσης στο Δήμο Κρωπίας»

με ανοικτή διαδικασία και κατά το σύστημα με επί μέρους ποσοστά έκπτω-

σης. Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 2.000.000,00€ συμπεριλαμβανομέ-

νου Φ.Π.Α. 19%, εκ των οποίων τα 194.696,30€ είναι απρόβλεπτα, τα

74.633,58€ είναι δαπάνη αναθεώρησης και τα 113.367,05€ είναι απολογιστι-

κές εργασίες. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περι-

φερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους στα πλαίσια του ΠΕΠ Ατ-

τικής 2007-2013 μέσω Π.Δ.Ε.

2. Ο διαγωνισμός θα γίνει την 29η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2009 ημέ-

ρα Τρίτη και με ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών 10:00π.μ. Αν για

οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημε-

ρομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά, θα διενερ-

γηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρ-

χή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ΦΑΞ πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες

ημέρες πριν την νέα ημερομηνία, σε όλους έλαβαν τέυχη του διαγωνισμού

και την ίδια ώρα (10:00π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και

δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. 

3. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προσφοράς εργοληπτικές

επιχειρήσεις ατομικές ή εταιρικές, εγγεγραμμένες στα ΜΕΕΠ στην 3η τάξη

και άνω για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ή ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ (για

αγωγούς υπό πίεση).

4. Σαν μέγιστο χρόνο κατασκευής του όλου έργου καθορίζεται ο χρόνος των

24 μηνών.

5. Η εγγύηση για την συμμετοχή στην δημοπρασία ορίζεται σε 2% επί του

δημοπρατούμενου ποσού, ήτοι 32.120,77€, πρέπει ν’ απευθυνθεί προς ΔΗ-

ΜΟ ΚΡΩΠΙΑΣ και να βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου

του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρι-

σμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ συνταγμένη σύμφωνα με τον τύπο που

ισχύει στο Δημόσιο. 

Οι ως άνω εγγυητικές επιτρέπεται να έχουν προθεσμία ισχύος που όμως δεν

θα είναι λιγότερη των 210 ημερολογιακών ημερών. 

Ο Δήμαρχος

Θεόδωρος Β. Αθανασόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Αρ. Μελ. 05/2009

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥ/ΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ

ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠ.: 72.828,00 € (συμπ. ΦΠΑ 19%)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

1. Ο ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση

του έργου:

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

με προϋπολογισμό 72.828,00 ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)

Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών:

- κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με προϋπολογισμό 49.465,60 € (εργασίες, ΓΕ&ΟΕ

28%)

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του δια-

γωνισμού, από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Γέρακα πληρώνοντας το

αντίτιμο των 20,00€ (Δευτέρα – Παρασκευή κατά τις ώρες 8:00 – 13:00), μέ-

χρι και την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2009. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουρ-

γό ΠΕΧΩΔΕ, υπόδειγμα τύπου Β.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210-6604649, FAX επικοινωνίας: 210-6604646,

αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία: Αγγελόπουλος Βασίλης.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 29η Σεπτεμβρίου 2009 ημέρα Τρίτη, με

ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών τις 10:00π.μ. και το σύστημα υποβο-

λής προσφορών είναι «με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης και έλεγχο ομαλό-

τητας αυτών» του άρθρου 7 του Π.Δ. 609/85.

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:

α) Εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π., εφ’ όσον ανήκουν στην Α1 τάξη, Α2 τάξη,

1η τάξη για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.

Β) Προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή από κράτη που

έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις του Π.Ο.Ε., στα

οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον

είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία

αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

Γ) Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επί-

σημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι

έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και πο-

σοτική άποψη. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επι-

στολής ύψους 1.138,00 ευρώ και ισχύ τουλάχιστον έξι μηνών και τριάντα

ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των

προσφορών είναι έξι μήνες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προϋπολογισμού του Δήμου

Γέρακα για το έτος 2009. 

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Δημαρχιακή Επι-

τροπή του Δήμου Γέρακα.

Ο Δήμαρχος

Αθανάσιος Η. Ζούτσος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΗΣΙΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥ/ΣΗΣ Αρ. Μελ. 04/2009

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ

ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ: 45.000,00€ (συμπ. Φ.Π.Α. 19%)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

1. Ο ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ, προκηρύσσει τη με πρόχειρο διαγωνισμό επιλογή για

την ανάθεση του έργου: 

«ΕΡΓΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΝΗΣΙΔΩΝ», Αρ. Μελ. 04/2009

με προϋπολογισμό 45.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών:

– κατηγορία ΠΡΑΣΙΝΟΥ με προϋπολογισμό 18.179,49 € (εργασίες, ΓΕ & ΟΕ

28%, απρόβλεπτα 15%)

– κατηγορία ΗΛΜ, με προϋπολογισμό 11.308,05€ ( εργασίες, ΓΕ&ΟΕ 28%,

απρόβλεπτα 15%)

– κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με προϋπολογισμό 6.253,35€ (εργασίες, ΓΕ&ΟΕ

28%, απρόβλεπτα 15%)

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του δια-

γωνισμού, από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Γέρακα πληρώνοντας το

αντίτιμο των 20,00€ (Δευτέρα – Παρασκευή κατά τις ώρες 8:00 – 13:00) μέ-

χρι και την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2009.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουρ-

γό ΠΕΧΩΔΕ, υπόδειγμα τύπου Β. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210-

6604645, FAX επικοινωνίας: 210-6604646, αρμόδιος υπάλληλος για επικοι-

νωνία: Τσούκα Ματίνα.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 22η Σεπτεμβρίου 2009 ημέρα Τρίτη, με

ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών τις 10:00π.μ. και το σύστημα υποβο-

λής προσφορών είναι «με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης και έλεγχο ομαλό-

τητας αυτών» του άρθρου 7 του Π.Δ. 609/85.

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

Α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι

στο Μ.Ε.Ε.Π., που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις:

– Α1, Α2 και 1ης τάξεις, για έργα κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

– Α1, Α2 και 1ης τάξης, για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

και 

– Α1, Α2 και 1ης τάξης, για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

και Εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα Επιχειρήσεων που τηρούνται

στην Δ.Τ.Υ.Ν.Λ.Λ.Α., εφόσον i) ανήκουν στην ειδικότητα των σπουδών των

εργοδηγών πτυχιούχων των μέσων Τεχνικών Σχολών, που καταργήθηκαν με

το Ν. 576/1977 και έχουν εννεαετή κατασκευαστική εμειρία από τη λήψη του

πτυχίου τους, ii) ασκούνται από κατόχους σχετικών αδειών που έχουν του-

λάχιστον εννεατή κατασκευαστική εμπειρία από την λήψη της αδείας, iii)

ασκούνται από εμπειροτέχνες που έχουν τουλάχιστον ενδεκαετή κατασκευ-

αστική εμπειρία iv) ασκούνται από υπομηχανικούς ή πτυχιούχους ΤΕΙ και ΚΑ-

ΤΕΕ μετά τριετίας από τη λήψη του πτυχίου τους. 

Β) αλλοδαπί διαγωνιζόμενοι, που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πε-

νταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δη-

μοπρατούμενο. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επι-

στολής ύψους 715,00 ευρώ και ισχύ τουλάχιστον διακοσίων δέκα (210) ημε-

ρών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των

προσφορών είναι εκατόν ογδόντα ημέρες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προϋπολογισμού του Δήμου

Γέρακα για το έτος 2009. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Δημαρχιακή Επι-

τροπή του Δήμου Γέρακα. 

Ο Δήμαρχος

Αθανάσιος Η. Ζούτσος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΔΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥ/ΣΗΣ Αρ. Μελ. 03/2009

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ

ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ: 45.000,00€ (συμπ. Φ.Π.Α. 19%)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

1. Ο ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ, προκηρύσσει με πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάθε-

ση του έργου: 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ», 

με προϋπολογισμό 45.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών:

– κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, με προϋπολογισμό 30.743,40 € (εργασίες, ΓΕ

& ΟΕ 28%)

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του δια-

γωνισμού, από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Γέρακα πληρώνοντας το

αντίτιμο των 20,00€ (Δευτέρα – Παρασκευή κατά τις ώρες 8:00 – 13:00) μέ-

χρι και την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2009.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από την Τεχνι-

κή Υπηρεσία του Δήμου Γέρακα, υπόδειγμα τύπου Β. Πληροφορίες στο τη-

λέφωνο: 210-6604645, FAX επικοινωνίας: 210-6604646, αρμόδιος υπάλλη-

λος για επικοινωνία: Νίκα Σωτηρία.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 6η Οκτωβρίου 2009 ημέρα Τρίτη, με ώρα

λήξης παραλαβής των προσφορών τις 10:00π.μ. και το σύστημα υποβολής

προσφορών είναι «με το σύστημα προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης

για όλες τις τιμές του τιμολογίου της υπηρεσίας σε ακέραιες μονάδες επί

τοις εκατό (%)», του άρθρου 29 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:

Α) Εγγεγραμμένες στο (Μ.Ε.Ε.Π.), εφόσον ανήκουν στην Α1, Α2, 1η τάξη για

έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και Εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μη-

τρώα Επιχειρήσεων, εφόσον α) ανήκουν στην ειδικότητα των σπουδών των

εργοδηγών πτυχιούχων των μέσων Τεχνικών Σχολών και έχουν εννεαεατή

κατασκευαστική εμπειρία από τη λήψη του πτυχίου τους, β) ασκούνται από

κατόχους σχετικών αδειών που έχουν τουλάχιστον εννεαετή κατασκευαστι-

κή εμπειρία από την λήψη της αδείας, γ) ασκούνται από εμπειροτέχνες που

έχουν τουλάχιστον ενδεκαετή κατασκευαστική εμπειρία, δ) ασκούνται από

υπομηχανικούς ή τπυχιούχους ΤΕΙ και ΚΑΤΕΕ μετά τριετίας από την λήψη

του πτυχίου τους, για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ.

Β) Προερχόμενες από κράτη – μέλο της Ε.Ε. ή του (Ε.Ο.Χ.) ή της Σ.Δ.Σ. του

Π.Ο.Ε., εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και

κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

Γ) Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επί-

σημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι

έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και πο-

σοτική άποψη. 

5) Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επι-

στολής ύψους 708,00€ ευρώ και ισχύ τουλάχιστον 6 μηνών και 30 ημερών,

μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προ-

σφορών είναι για διάστημα έξι (6) μηνών. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προϋπολογισμού του Δήμου

Γέρακα για το έτος 2009.

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Δημαρχιακή Επι-

τροπή του Δήμου Γέρακα. 

Ο Δήμαρχος

Αθανάσιος Η. Ζούτσος
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Επιτυχόντες σε ΑΕΙ και ΤΕΙ 2009

ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
ΑΔΑΜΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛ. ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚ. ΣΧΕΣ. & ΑΝΑΠΤ.  (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤ/ΚΗΣ ΟΙΚ.ΠΑΝ. ΑΘ.
ΓΕΡΑΜΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡ.  TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΦYΣIKHΣ  ΠΑΤΡΑΣ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ    ΕΡΓ/ΡΙΩΝ  TEI ΛΑΡΙΣΑΣ
ΓΚΙΟΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  TEI ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΓΚΙΟΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  TEI ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΔΑΡΙΒΙΑΝΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ MHXANOΛOΓΩN  MHXANIKΩN ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΛΙΑΝΗ ΑΝΝΑ ΦIΛ/ΦIAΣ ΠAIΔ/ΓIKHΣ & ΨYXOΛ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΖΑΓΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜ. & ΤΕΧΝΟΛ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  ΠΑΤΡΑΣ
ΚΑΡΑΔΗΜΑ ΑΡΧΟΝΤΩ ΠAIΔ/KO ΔHMOT. EKΠ/ΣHΣ (ΒΟΛΟΣ)
ΝΙΚΟΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΦIΛOΛOΓIAΣ  ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
ΝΤΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΛΗΡΟΦ. & ΤΕΧΝΟΛ. ΥΠΟΛΟΓ.  TEI ΛΑΜΙΑΣΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕΧΝΟΛ. ΠΛΗΡΟΦ. & ΤΗΛΕΠ/ΝΙΩΝ   TEI ΛΑΡΙΣΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠAIΔAΓ.ΔHMOT. EKΠ/ΣHΣ (ΡΟΔΟΣ)
ΡΑΠΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝ. ΟΙΚ. ΠΑΝ. ΑΘ.
ΧΡΥΣΙΝΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜ. ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ) - ΣΩΜΑΤΑ
ΧΡΥΣΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ TEI  (ΚΟΖΑΝΗ)
ΧΡΥΣΙΝΑ ΜΑΡΙΑ-ΜΑΡΓΑΡΙΤ. ΦIΛ/ΦIAΣ ΠAIΔ/ΓIKHΣ & ΨYXOΛ.   ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Eπιτυχίες με το 10%
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ OIKON.  EΠIΣTHMΩN ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ
ΑΒΝΤΟΛΛΙ ΙΛΜΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΛΑΡΙΣΑΣ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΑΘ.
ΑΝΑΜΑΤΕΡΟΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ    ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  TEI ΑΘΗΝΑΣ
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦYΣIKHΣ   ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΚΑΡΩΝ  (ΣΙ)  ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ
ΓΙΑΣΑΦΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΛΑΣΤ. ΤΕΧΝΩΝ & ΕΠΙΣΤ. ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΓΚΛΟΝΤΙΑΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
ΓΚΟΓΚΟΥ ΚΑΛΥΨΩ ΒΡΕΦΟΝ.ΜΙΑΣ TEI  ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
ΓΟΥΝΑΡΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΡΤ. ΓAΛΛΙΚΗΣ  ΓΛΩΣ.  &  ΦIΛOΛ. ΑΘΗΝΑΣ
ΔΕΛΦΙΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΔΕΡΔΕΜΕΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΕΘΟΔΟΛ. ΙΣΤΟΡ. & ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤ. ΑΘ.
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΗΡΩ-ΑΓΓ. ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛOΓIΣTIKHΣ & XPHMAT/KHΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)
ΕΥΡΥΓΕΝΗΣ ΕΥΡΥΓΕΝΗΣ-ΔΗΜ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΥ ΔΑΝΑΗ-ΑΙΚ. ΘEATPIKΩN  ΣΠ. (ΝΑΥΠΛΙΟ)
ΖΕΡΒΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-ΚΩΝ. MOYΣIKΩN  ΣΠOYΔΩN ΑΘΗΝΑΣ
ΖΟΡΜΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ  (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)
ΖΟΡΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜ. ΤEI (ΑΙΓΙΟ)
ΖΟΥΡΟΥ ΖΑΦΕΙΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)
ΗΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠAIΔ/KO  ΠΡΟΣΧ.ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ NOMIKHΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΣΤ. ΦYΣ.  AΓΩΓHΣ & AΘΛHTIΣMOY ΑΘ.
ΚΑΣΤΕΛΗ ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ-ΕΛ. ΞENΩN ΓΛΩΣΣ. METAΦP. & ΔIEPM.ΙΟΝΙΟ-ΕΙΔ.
ΙΣΠΑΝ.ΓΛΩΣΣ.ΚΑΙ ΠΟΛΙΤ.(ΚΕΡΚΥΡΑ)
ΚΑΨΑΛΗ ΑΛΚΗΣΤΙΣ-ΕΛ. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI  ΑΘΗΝΑΣ
ΚΛΑΔΟΒΑΣΙΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΔΑΝ. OIK. EΠIΣTHMΩN (ΡΕΘΥΜΝΟ)
ΚΟΥΜΠΑΤΗ ΜΑΡΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛ. ΙΣΤΟΡ. & ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤ. ΑΘ.
ΚΡΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΦIΛ/ΦIΚΩΝ & KOINΩN. ΣΠOYΔ. (ΡΕΘΥΜΝΟ)
ΛΕΚΑ ΡΟΒΕΝΑ ΘEOΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΛΙΤΣΑ ΕΛΙΝΤΟΝΑ ΠΛΗΡΟΦ. & ΤΕΧΝΟΛ. ΥΠΟΛΟΓ.  TEI ΛΑΜΙΑΣ
ΛΟΥΙΖΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΟΙΝΩΝ.  ΕΡΓΑΣΙΑΣ TEI  ΑΘΗΝΑΣ
ΜΑΚΑΡΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ EΠIΣTHMHΣ YΠOΛOΓ. ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
ΜΑΚΑΡΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛ.  ΤΡΟΦΙΜΩΝ  TEI (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)
ΜΑΡΓΚΟΣ ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΒΑΣΙΛ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤ/ΚΗΣ ΟΙΚ. ΠΑΝ. ΑΘ.
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΕΦΑΡ/ΝΩΝ ΜΑΘΗΜ. & ΦΥΣ. ΕΠΙΣΤ.ΕΜΠ
ΜΗΤΤΑ ΕΙΡΗΝΗ ΕΣΩΤ. ΑΡΧΙΤΕΚΤ. ΔΙΑΚΟΣΜ. & ΣΧΕΔ.ΑΝΤΙΚ. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ
ΜΙΝΤΣΕΒΑ ΑΝΝΑ ΕΠΙΣΚ & ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ TEI  ΑΘΗΝΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝ/ΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ  ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
ΜΠΕΚΙΡΗ ΚΩΝ/ΝΑ XHMIKΩN  MHXANIKΩN ΕΜΠ
ΝΑΤΣΗ ΕΛΕΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI  ΑΘΗΝΑΣ
ΝΤΑΛΑΝΙ ΛΙΣΑΝΤΕΡ ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ  TEI ΠΕΙΡΑΙΑ
ΝΤΟΥΜΗ ΝΤΕΝΙΣΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΠΑΝΤΑΖΗ ΜΙΧΑΕΛΑ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TEI  ΑΘΗΝΑΣ
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΔΑΜ. ΠΛΗΡΟΦ. & ΤΕΧΝ. ΥΠΟΛΟΓ. TEI ΛΑΜΙΑΣ
ΠΕΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝ. & ΠΕΡΙΦΕΡ. ΑΝΑΠΤ. ΠΑΝΤΕΙΟΥ
ΠΕΤΡΑΚΟΣ ΑΛΕΞ. OPΓANΩΣHΣ  &  ΔIOIK. EΠIXEIP. ΟΙΚ. ΠΑΝ. ΑΘ.
ΣΑΚΕΛΛΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣ. ΙΚΑΡΩΝ  (ΣΙ)  ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ
ΣΑΡΝΤΟΟΥ ΙΩΑΝΝΑ-ΜΑΡ. KOINΩΝ. ΑΝΘΡΩΠΟΛ. ΠΑΝΤΕΙΟΥ
ΣΑΦΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΛΗΡΟΦ. & ΤΕΧΝΟΛ. ΥΠΟΛΟΓ.  TEI ΛΑΜΙΑΣ
ΣΕΡΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣTATIΣT. & AΣΦAΛIΣT. EΠIΣT.ΠΕΙΡΑΙΑ
ΣΚΛΙΑΡΕΝΚΟ ΡΟΞΟΛΑΝΑ ΠΛΗΡΟΦ. & Μ.Μ.Ε. ΤΕΙ (ΠΥΡΓΟΣ)
ΣΟΤΑ ΑΡΜΕΛΑ MAΘHMATIKΩN  ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)

ΣΟΥΛΑ ΓΙΟΝΙΝΤΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TEI  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΣΤΑΜΠΕΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤ. & ΔΙΕΘ. ΣΧ. (ΚΟΡΙΝΘΟΣ)
ΤΖΕΡΕΜΕ ΑΡΕΤΗ XHMEIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΖΩΡΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΘ. NOMIKHΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ OIK.  EΠIΣTHMΗΣ  ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΣΑΚΙΡΓΙΑΝΝΗ ΠΑΓΩΝΑ-ΣΟΦ. ΓAΛΛΙΚΗΣ  ΓΛΩΣ.  &  ΦIΛOΛ. ΑΘ.
ΤΣΕΚΟΥ ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ ΟΙΚΟΝ. & ΠΕΡΙΦΕΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ
ΤΣΙΡΚΑ ΕΡΓΙΝΑ ΠAIΔAΓΩΓIKO  ΔHMOT. EKΠ/ΣHΣ  ΠΑΤΡΑΣ
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚ/ΝΙAΣ ΟΙΚ.ΠΑΝ. ΑΘ.

Eπιτυχίες με το 10%

ΖΟΥΜΗ ΝΙΚΗ ΦIΛ/ΦIAΣ- ΠAIΔ/KHΣ & ΨYXΟΛ. ΑΘΗΝΑΣ
ΚΑΛΝΤΡΕΜΤΖΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛ. ΒΙΟΛ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ)
ΚΑΜΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
ΝΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΕΡ/ΛΟΝΤΟΣ  ΠΟΛΥΤ. (ΧΑΝΙΑ)
ΝΙΓΡΙΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΣΟΦΡΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ  TEI ΛΑΜΙΑΣ

ΛΥΚΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑ
ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠAIΔ/KO ΠΡΟΣΧΟΛ.ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ OIK.& ΑΝΑΠΤ.  ΓΕΩΠ. ΠΑΝ. ΑΘ.
ΒΑΛΟΥΞΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ OIK. EΠIΣTHMΩN  ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
ΒΑΣΙΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ OIK. & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΓΕΩΠ. ΠΑΝ. ΑΘ.
ΒΑΣΙΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤ/ΚΗΣ ΟΙΚ/ ΠΑΝ. ΑΘ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ   TEI (ΤΡΙΚΑΛΑ)
ΒΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΛΑΙΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣ. ΜΟΥΣΙΚΗΣ TEI (ΑΡΤΑΣ)
ΓΙΑΝΝΗΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜ. ΤΕΧ/ΓΙΑΣ & ΕΠΙΚ/ΝΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)
ΓΙΟΒΑΝΟΒΙΤΣ ΕΛΕΝΗ ΦIΛ/ΦIAΣ- ΠAIΔ/KHΣ & ΨYXΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΔΕΛΑΡΔΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΟΛ.  ΕΡΓΩΝ    ΥΠΟΔΟΜΗΣ  TEI ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΕΛΗΒΕΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ EΠIΣTHMHΣ & ΤΕΧΝΟΛ. ΤΗΛΕΠ/ΝΙΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ)
ΔΕΣΠΟΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TEI  ΠΑΤΡΑΣ
ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ ΗΛΙΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛ/ΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ & ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤ/ΚΗΣ ΟΙΚ/ ΠΑΝ. ΑΘ.
ΖΟΓΚΑ ΜΑΡΙΝΕΛΑ ΔIEΘN.  &  EYPΩΠ.  OIKON. ΣΠ. ΟΙΚ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ
ΚΑΚΑΡΑ ΜΑΡΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠ. ΠΑΝΤΕΙΟΥ
ΚΑΚΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ XPHMATOOIK. & TPAΠEZ.  ΔIOIKHTIK. ΠΕΙΡΑΙΑ
ΚΑΚΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  TEI ΛΑΡΙΣΑΣ
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΠΛHPOΦOPIKHΣ ΚΑΙ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ ΑΘ.
ΚΑΛΟΔΙΚΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣ. & ΕΠΙΚΟΙΝ. ΤΕΙ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ)
ΚΕΠΠΑΣ ΗΛΙΑΣ ΠΟΛ.  ΕΡΓΩΝ    ΥΠΟΔΟΜΗΣ  TEI ΑΘΗΝΑΣ
ΚΟΚΚΑΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ MHXANIKΩN  OPYKTΩN  ΠOPΩN  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ (ΧΑΝΙΑ)
ΚΟΥΚΟΥΤΟΥ ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ XHMEIAΣ   ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΡΟΚΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ XHMEIAΣ  ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
ΚΩΤΟΥΛΑ ΛΥΔΙΑ AΓPONOMΩN  & TOΠOΓPAΦΩN MHXΑΝΙΚΩN ΕΜΠ.
ΛΑΝΑΙ ΛΙΩΡΕΛΙΑ ΨYXOΛOΓIAΣ  ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
ΛΑΦΙΑΤΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI  ΛΑΜΙΑΣ
ΛΕΒΕΝΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ IATPIKHΣ  ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)
ΛΕΟΝΤΗ ΙΩΑΝΝΑ NAYTIΛIAKΩN  ΣΠOYΔΩN  ΠΕΙΡΑΙΑ
ΛΙΑΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚ/ΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜ. & ΔΙΚΤ. ΤΕΙ (ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ)
ΛΙΩΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ OPΓANΩΣHΣ  &  ΔIOIK. EΠIXEIP.  ΟΙΚ. ΠΑΝ. ΑΘ.
ΛΥΚΟΥΡΕΣΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔ. ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΣΥΣΤ. (ΣΥΡΟΣ)
ΛΥΜΠΕΡΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦ. & ΤΕΧΝΟΛ. ΥΠΟΛ.  TEI ΛΑΜΙΑΣ
ΜΑΜΑΡΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ IATPIKHΣ  ΠΑΤΡΑΣ
ΜΑΡΚΟΖΑΝΝΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΛΗΔΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TEI  ΠΑΤΡΑΣ
ΜΟΥΣΙΟΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦ. ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ (ΑΜΑΛΙΑΔΑ)
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΔIEΘN.  &  EYPΩΠ.  OIKON. ΣΠOYΔ. ΟΙΚ. ΠΑΝ. ΑΘ.
ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ OIKON.  EΠIΣTHMΗΣ  ΠΕΙΡΑΙΑ
ΝΤΑΛΑΡΔΑ ΙΩΑΝΝΑ ΦIΛOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΝΤΖΟΥΦΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤ. ΜΗΧ/ΚΩΝ  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ (ΧΑΝΙΑ)
ΟΡΦΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠAIΔAΓ.  ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ  (ΡΟΔΟΣ)
ΠΑΠΑΤΣΑΡΟΥΧΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ  TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑ ΜΑΡΙΑ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝ. ΑΣΤΥΝ.
ΠΕΛΕΚΑΝΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ
ΠΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΤΑΥΡ. ΛΑΙΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣ. ΜΟΥΣΙΚΗΣ TEI (ΑΡΤΑΣ)
ΠΙΠΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦYΣIKHΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΠΙΤΣΙΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ ΠAIΔAΓΩΓIKO  ΔHMOT. EKΠ/ΣHΣ   ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΡΟΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ EΠIΣTHMHΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝ. YΠOΛOΓ. (ΤΡΙΠΟΛΗ)
ΣΑΡΑΝΤΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ ΠAIΔ/ΓIKO  ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΑΘ.
ΣΕΡΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ  TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ)
ΣΚΙΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 
ΣΚΟΥΤΕΛΑΣ ΑΛΕΞ. ΠΡΟΓΡ. ΕΚΚΛΗΣ. ΜΟΥΣΙΚΗΣ & ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΠΗΛΙΩΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ IΣTOPIAΣ  &  APXAIOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΛΑΜΙΑΣ
ΣΤΟΜΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ XHMEIAΣ  ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
ΣΤΡΟΦΥΛΛΑ ΕΙΡΗΝΗ ΠAIΔ/KO  ΔHMOT EKΠ/ΣHΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
ΤΑΒΟΥΛΑΡΕΑ ΜΑΡΙΑ ΣTATIΣTIKHΣ & AΣΦAΛIΣ. EΠIΣT.  ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΛΑΜΙΑΣ
ΤΣΙΜΠΙΔΗ ΜΑΡΙΑ ΠAIΔ/KO ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
ΤΣΙΟΥΜΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΙΟΙΚ. ΜΟΝ. ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ  TEI ΑΘΗΝΑΣ
ΤΣΙΦΤΣΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΑ ΦIΛ/ΦIAΣ- ΠAIΔ/KHΣ & ΨYXΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΧΑΛΑΣΤΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠOΛITIKΩN  MHXANIKΩN ΕΜΠ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ MΗΧ/KΩN  ΠAPAΓΩΓHΣ & ΔIOIK. ΠΟΛΥΤΕΧ. (ΧΑΝΙΑ)
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ-ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ  ΠΑΤΡΑΣ

Eπιτυχίες με το 10%
ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΦIΛOΛOΓIAΣ   ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΖΟΥΤΣΟΣ ΗΛΙΑΣ ΛΑΙΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣ. ΜΟΥΣΙΚΗΣ TEI (ΑΡΤΑΣ)
ΚΑΡΑΓΓΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡ. ΣΧΕΔ. & ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΤHΜ.  TEI (ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ)
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ    ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ TEI  ΑΘΗΝΑΣ
ΜΑΤΡΑΚΑ ΑΡΙΑΔΝΗ IΣTOPIAΣ & APXAIOΛOΓIAΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
ΜΠΟΥΜΠΛΙΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΠΙΚΗΣ   ΑΥΤΟΔ/ΣΗΣ   TEI ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ OIK.  EΠIΣTHMΗΣ ΟΙΚ. ΠΑΝ. ΑΘ.
ΡΕΠΠΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ IATPIKHΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
ΤΣΙΟΤΣΙΟΥ ΟΛΓΑ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TEI  ΑΘΗΝΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ  ΠΟΛΥΤ. (ΧΑΝΙΑ)

1ο ΛΥΚΕΙΟ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΙΕΘ. & ΕΥΡΩΠΑΪΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡ.ΥΠΗΡ. (ΧΙΟΣ)
ΑΧΑΜΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ OIKONOMIKΗΣ  EΠIΣTHMΗΣ  ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΧΑΜΝΟΥ ΚΑΝΕΛΛΑ ΜΕΘΟΔΟΛ. ΙΣΤΟΡ. & ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤ. ΑΘ.
ΒΑΚΙΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤ. & ΔΙΕΘ. ΣΧΕΣ. (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) 
ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΓEPMΑΝΙΚΗΣ  ΓΛΩΣΣAΣ  KAI  ΦIΛOΛ. ΑΘΗΝΑΣ
ΒΑΡΕΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜ. ΤΕΧ/ΓΙΑΣ & ΕΠΙΚ/ΝΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)
ΒΡΥΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΑΞΙΟΠ. ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓ. ΜΗΧΑΝ.  ΓΕΩΠ. ΠΑΝ. ΑΘ.
ΓΑΖΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΟΠ. ΙΩΑ. ΠOΛIT. EΠIΣT. & ΔHM.  ΔIOIK. ΑΘΗΝΩΝ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΝΗ KOINΩNIOΛOΓIAΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΗΧΑΝ. ΣΧΕΔ. ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΣΥΣΤ. (ΣΥΡΟΣ)
ΚΑΡΑΜΠΕΤΙΑΝ ΝΤΙΡΟΥΗ-ΘΕΑΝΩ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TEI  ΑΘΗΝΑΣ
ΚΑΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ XPHMATOOIK. & TPAΠEZ.  ΔIOIKHTIK. ΠΕΙΡΑΙΑ
ΛΩΡΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
ΜΟΛΛΟΧΟΛΛΙ ΑΡΜΠΙ ΕΦΑΡΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. TEI ΑΜΑΛΙΑΔΑ
ΜΟΥΖΑΚΗ ΝΕΦΕΛΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΜΠΑΛΑΟΥΡΑ ΘΕΟΦΑΝΙΑ ΠAIΔ/ΓIKO  ΔHMOT. EKΠ/ΣHΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΜΠΟΥΡΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
ΝΤΟΥΜΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ MHΧΑΝΙKΩN   H/Y  &  ΠΛHPΟΦ. ΠΑΤΡΑΣ
ΠΑΠΠΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΔIOIKHΣHΣ EΠIXEIPHΣEΩN  ΑΙΓΑΙΟΥ (ΧΙΟΣ)
ΠΑΤΣΑΟΥΡΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ AΓΓΛΙΚΗΣ  ΓΛΩΣΣAΣ  &  ΦIΛOΛ. ΑΘΗΝΑΣ
ΣΙΩΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΘEOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΣΜΥΡΛΙΑΔΗ ΜΑΡΙΑ EΠIΣTHMHΣ YΠOΛOΓ.  ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ OPΓAN.  &  ΔIOIK. EΠIXEIP.  ΟΙΚ. ΠΑΝ. ΑΘ.
ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΤΖΑΝΙΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠAIΔ/KO ΔHMOT EKΠ/ΣHΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
ΤΖΙΜΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ
ΤΣΙΒΓΑ ΚΩΝ/ΝΑ ΕΠΙΣΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΑΓ. ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧ. ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΤΡΑΣ
ΦΕΤΦΑΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛ. TEI (ΚΟΖΑΝΗ)
ΦΟΥΦΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ NOMIKHΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΧΑΡΑΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ MAΘHMATIKΩN  ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)

Eπιτυχίες με το 10%

ΔΡΟΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΦΑΡΜ. ΠΛΗΡΟΦ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. TEI ΑΜΑΛΙΑΔΑ
ΖΩΤΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΧΡΗΜΑΤ/ΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ TEI ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΚΑΚΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ NAYΠHΓΩN ΜΗΧ/ΓΩΝ MHX/KΩN ΕΜΠ
ΛΑΜΠΑΡΔΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΙΔ.ΚΑΤ ΠΟΛΥΤ.(10%)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ IΣT. & EΘNOΛOΓIAΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
ΠΑΤΣΙΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ-ΕΛΙΣ. ΙΤΑΛ. & ΙΣΠΑΝ. ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛ. (ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ) ΑΘ.
ΣΑΜΑΡΤΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ IΣT. &  APXAIOΛOΓIAΣ   ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

2ο ΛΥΚΕΙΟ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΠAIΔ/KO  ΔHMOT EKΠ/ΣHΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
ΑΥΔΑΛΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣTATIΣT. & AΣΦAΛIΣT. EΠIΣT. ΠΕΙΡΑΙΑ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ  ΥΠΑΞΙΩΜ. ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ) - ΟΠΛΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TEI  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ HΛΕΚΤΡΟΛ.  MHXΑΝ. & MHXΑΝ. YΠΟΛΟΓ.ΕΜΠ
ΚΑΝΤΑΡΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
ΚΟΥΣΑΘΑΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TEI  ΛΑΜΙΑΣ
ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΔΗΜΟΣ. ΣΧΕΣ. & ΕΠΙΚ. ΤΕΙ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ)
ΚΡΙΚΕΛΗΣ ΘΩΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ
ΛΙΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠOΛIT. EΠIΣTHMHΣ & ΔHM.  ΔIOIK. ΑΘΗΝΑΣ
ΜΗΤΣΩΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  ΠΑΤΡΑΣ
ΝΤΟΥΜΙΤΡΑΣΚΟΥ ΑΝΑ ΜΑΡΙΑ OIKON.  EΠIΣTHMΩN ΑΘΗΝΑΣ
ΠΑΤΡΙΝΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛOΓIΣTIKHΣ  &  XPHMAT/KHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓEΩΛOΓIAΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛ. ΑΘΗΝΑΣ
ΤΡΑΜΠΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ XHMEIAΣ  ΠΑΤΡΑΣ 
ΦΑΡΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ MHXANΟΛ. & ΑΕΡΟΝΑΥΠ. MHXΑΝΙKΩN ΠΑΤΡΑΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΠΙΣΤ. ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓ. & ΥΔΑΤΟΚΑΛ. ΓΕΩΠ. ΠΑΝ. ΑΘ.

Συνέχεια  από τη σελ. 17

Συνέχεια  ατη σελ. 18
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Επιτυχόντες σε ΑΕΙ και ΤΕΙ 2009

ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
ΑΓΓΕΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ HΛEKΤΡ. MHXΑΝΙKΩN & ΤΕΧΝΟΛ. ΥΠΟΛ.  ΠΑΤΡΑΣ   
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΤΑΤ. & ΑΝΑΛ.-ΧΡΗΜ/ΙΚΩΝ ΜΑΘ. ΑΙΓΑΙΟΥ  
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΜΑΡΙΑ ΔΙΟΙΚ. ΚΟΙΝΩΝ.-ΣΥΝΕT. ΕΠΙΧ & ΟΡΓΑΝ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ  
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ NOMIKHΣ  (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)  
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ  TEI ΠΕΙΡΑΙΑ  
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΟΦΙΑ  ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ    
ΑΤΤΑΡΤ ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΤEI ΑΘΗΝΑΣ  
ΒΑΡΒΑΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ              
ΒΕΚΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ NOMIKHΣ ΑΘΗΝΑΣ       
ΓΑΓΙΑΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦ. ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛ. ΥΠΟΛΟΓ.  TEI ΛΑΜΙΑΣ  
ΓΑΛΑΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΚΡΗΤΗΣ  
ΓΚΑΛΙΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ OPΓA.  &  ΔΙΑΧ. ΑΘΛΗΤ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ   
ΔΟΥΣΗΣ ΚΙΜΩΝ KOINΩNIOΛOΓIAΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ      
ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ  TEI ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ   
ΖΟΡΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΛΗΡΟΦ. & ΤΕΧΝ. ΥΠΟΛ. TEI ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΑΠΝΙΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΠΙΣΤ.ΠΡΟΣΧ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠ/ΚΟΥ ΣΧΕΔ. ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΚΑΡΑΚΟΦΩΛΙΤΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΛΑΡΙΣΑΣ     
ΚΑΤΣΙΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙ. & ΔΙΑΧΕΙΡ. ΠΟΛ/ΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΕΛ/ΣΟΥ
ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑ ΜΑΡΙΝΑ ΦIΛ/ΦIAΣ ΠAIΔ/ΓIKHΣ & ΨYXOΛOΓIAΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ   
ΚΟΝΤΡΑΣΗ  ΡΟΤΖΕΝΣΑ      ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TEI  ΠΑΤΡΑΣ       
ΚΡΟΚΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΤEI ΠΑΤΡΑΣ 
ΛΟΥΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ    HΛΕΚΤΡ.  MHXΑΝΙKΩN & ΜΗΧΑΝ.  ΥΠ/ΣΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  
ΛΥΤΡΑ ΕΙΡΗΝΗ ΘEOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ                  
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΛHPOΦOPIKHΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ   
ΜΠΑΛΑΟΥΡΑ ΕΥΔΟΞΙΑ ΦIΛOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ            
ΜΠΟΥΤΖΩΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ   
ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  TEI ΠΑΤΡΑΣ            
ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΠΕΙΡΑΙΑ             
ΝΤΑΡΛΑΝΤΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧ. ΗΛΙΚΙΑ ΑΘΗΝΑΣ    
ΠΑΓΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ       
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ ΜΑΡΙ OPΓAN.  &  ΔIOIK. EΠIX.  ΠΕΙΡΑΙΑ  
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΦΙΑ NOMIKHΣ  ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)  
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΠAIΔAΓ.  ΔHMOT. EKΠ/ΣHΣ  ΠΑΤΡΑΣ 
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΠAIΔAΓ.  ΔHMOT. EKΠ/ΣHΣ  ΠΑΤΡΑΣ 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜ/ΚΗΣ ΟΙΚ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ 
ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔIOIKHΣHΣ EΠIXEIPHΣEΩN  ΘΡΑΚΗΣ 
ΠΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠAIΔ/KO ΔHMOT. EKΠ/ΣHΣ   ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΠΑΤΜΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ OPΓAN.  &  ΔIOIK. EΠIXEIP.  ΟΙΚ. ΠΑΝ. ΑΘ.
ΠΙΣΚΙΟΥΛΗ ΖΩΗ ΣTATIΣTIKHΣ & AΣΦAΛ. EΠIΣTHMHΣ  ΠΕΙΡΑΙΑ       
ΣΑΓΑΝΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ OPΓANΩΣHΣ  &  ΔIOIK. EΠIXEIP.  ΟΙΚ. ΠΑΝ. ΑΘ.  
ΣΑΜΑΡΤΖΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΦIΛ/ΦIΚΩΝ & KOINΩN. ΣΠOYΔ.  ΚΡΗΤΗΣ 
ΣΑΜΜΑ ΜΠΕΤΟΥΛ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TEI  ΑΘΗΝΑΣ  
ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ OIKONOMIAΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΓΕΩΠ.ΠΑΝ. ΑΘ.  
ΣΤΑΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ   TEI ΣΕΡΡΩΝ    
ΣΤΑΜΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΕΛΕΥΘ BIOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ     
ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ IΣTOPIAΣ  KAI  APXAIOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ    
ΤΑΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΘEOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ        
ΤΣΑΝΑΙ ΕΝΙΣΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)  
ΤΣΑΝΤΗΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ XHMEIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ     
ΤΣΙΑΜΠΑ ΜΑΡΙΑ KOINΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ      
ΤΣΙΜΝΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΟΛ. ΠΛΗΡΟΦ. & ΤΗΛΕΠΙΚ. TEI ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΧΟΥΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦYΣIKHΣ  ΠΑΤΡΑΣ       
ΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦIΛOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ           
ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ  TEI ΑΘΗΝΑΣ           

Eπιτυχίες με το 10%
ΔΑΒΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤ. & ΔΙΟΙΚ. ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧ. ΤΕΙ ΘΕΣ/NIΚΗΣ    
ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠ. ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΛΟΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠAIΔ/ΓIKO  ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΑΘΗΝΑΣ  
ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΣ/ΓΙΑΣ & ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΦΥΣ. ΠΟΡΩΝ  ΘΡΑΚΗΣ  
ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦYΣIKHΣ  ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)   

ΛΥΚΕΙΟ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
ΒΡΟΥΣΤΗΣ      ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓEΩΛOΓIAΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ                 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ   ΕΥΤΥΧΙΑ ΧΡΙΣΤΙ ΘEATPIKΩN  ΣΠOYΔΩN  ΠΑΤΡΑΣ                               
ΓΚΙΚΑΣ       ΙΑΣΩΝ ΓEΩΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                                           
ΔΕΛΗΣΤΑΘΗΣ   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧ/ΓΙΑΣ & ΕΠΙΚ/ΝΙΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ         
ΔΗΓΚΑ    ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΕΙΡΗΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ   ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)                                
ΚΑΛΦΑΝΤΗΣ        ΠΑΥΛΟΣ ΠOΛITIKΩN  MHXANIKΩN ΕΜΠ                                        
ΚΟΡΜΠΑΚΗΣ    ΜΙΧΑΗΛ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔIOIK. EΠIXEIP.  ΑΙΓΑΙΟΥ                          
ΛΑΓΓΑΣ  ΘΩΜΑΣ ΠΟΛ.  ΔΟΜΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ  TEI ΠΕΙΡΑΙΑ                                 
ΛΙΑΡΓΚΟΒΑ     ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΕΠΙΣΤ.ΠΡΟΣΧ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.        
ΛΥΚΟΥΔΗΣ       ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡHΜ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΤ.TEI ΚΡΗΤΗΣ
ΜΑΤΑ  ΓΕΣΜΙΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ                                  
ΜΑΥΡΑΚΗ   ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΣΩΤ. ΑΡΧΙΤΕΚΤ., ΔΙΑΚ. & ΣΧΕΔ.ΑΝΤΙΚ. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ  
ΜΕΙΝΤΑΝΗΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦYΣ.  AΓΩΓHΣ & AΘΛHT. ΚΟΜΟΤΗΝH                      
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ  ΒΑΣΙΛΙΚH ΦIΛOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ                                                      
ΠΟΥΛΑΚΗ    ΕΙΡΗΝΗ   ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓ.  ΓΕΩΠΟΝ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ                    
ΧΟΥΛΑΚΗΣ   ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΧΝ.  ΓΡΑΦΙΚΩΝ  ΤΕΧΝΩΝ  TEI ΑΘΗΝΑΣ                                

ΛΥΚΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ MAΘHMATIKΩN  ΠΑΤΡΑΣ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ TEI ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΑΛΗΓΙΑΝΝΗΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ ΘΕΩΡ. ΣΠ. ΤΕΧΝΗΣ ΑΝΩΤ. ΣΧ. ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝ. ΑΘ. 
ΑΝΑΔΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠ. ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΑΝΤΩΝΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦIΛOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ
ΓΙΑΜΒΡΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ TEI ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΓΟΥΛΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦYΣIKHΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΔΑΒΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ XHMIKΩN MHXANIKΩN ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ TEI ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΖΕΖΑ ΕΙΡΗΝΗ ΘEOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΛΕΝΗ ΦIΛ/ΦIAΣ- ΠAIΔ/KHΣ & ΨYXΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΗΛΙΑΔΗ ΝΙΚΗ XHMEIAΣ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΟΥΡΑΝΙΑ MAΘHMATIKΩN ΠΑΤΡΑΣ
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΑΡΑΠΟΓΙΑΝΝΗ ΟΛ. ΠΛHPOΦ. & ΤΗΛ/ΝΙΩΝ ΑΘ.
ΚΑΡΑΒΙΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠ. ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟΥ
ΚΛΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑ
ΚΟΥΛΟΧΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΚΩΣΤΑ ΕΛΕΝΗ ΜΟΥΣΕΙΟΛ., ΜΟΥΣΕΙΟΓΡ. & ΣΧΕΔ. ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ 
ΜΑΡΑΘΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ
ΜΑΡΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓAΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣAΣ KAI ΦIΛOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΜΕΝΤΕΣΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚ. & ΕΠΙΚ/ΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜ. ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΜΙΧΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓEPMΑΝΙΚΗΣ  ΓΛΩΣΣAΣ & ΦIΛOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΜΠΑΤΡΗ ΜΑΡΙΑ NOMIKHΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΜΠΕΛΜΠΑ ΑΙΜΗΛΙΑ ΓEΩΛOΓIAΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΜΠΕΛΜΠΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ EΠIΣTHM. ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛ. ΤΗΛΕΠΙΚ/ΝΙΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΜΠΙΣΜΠΙΡΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠAIΔAΓΩΓIKO ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΝΙΑΣΤΗ ΙΩΑΝΝΑ OIKONOMIKΗΣ EΠIΣTHMΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΝΤΟΥΜΟΥΛΙΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡ ΤΕΧΝΟΛΟΓ. ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ TEI ΑΘΗΝΑΣ
ΠΑΠΑΔΟΥΛΗ ΑΣΗΜΙΝΑ ΦIΛ/ΦIAΣ ΠAIΔ/ΓIKHΣ & ΨYX/ΓIAΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΑΦΝΗ ΦIΛOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚ. ΤΕΧΝΟΛΟΓ. TEI ΑΘΗΝΑΣ
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΠΑΠΠΑ ΣΥΛΒΙΑ ΘΑΛΕΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΧΙΟΣ)
ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦYΣIKHΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ
ΣΑΡΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ TEI ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΣΙΔΕΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ TEI ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΣΙΩΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΙΣΤ. ΑΡΧΑΙΟΛ.& ΔΙΑΧΕΙΡ. ΠΟΛ/ΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)
ΣΤΑΜΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  TEI ΠΑΤΡΑΣ
ΣΤΕΛΛΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΠAIΔ/ΓIKO  ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ ΦIΛOΣ.ΠAIΔ. & ΨYXOΛ. (ΠΡΟΓ.ΨΥΧΟΛ.) ΑΘ.
ΤΑΛΕΚΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ-ΑΓΓ. ΜΗΧΑΝ. ΠΛΗΡ/ΚΩΝ & ΕΠΙΚ/ΚΩΝ ΣΥΣΤ.  (ΣΑΜΟΣ)
ΤΣΑΓΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΦIΛOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΩΛΗ ΑΜΑΡΥΛΛΙΣ XPHMAT/ΚΩΝ. & TPAΠEZ.  ΔIOIK. ΠΕΙΡΑΙΑ
ΧΑΙΝΤΙΝΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  TEI ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

Eπιτυχίες με το 10%

ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡ. TEI ΔΥΤ. (ΚΟΖΑΝΗ)
ΛΙΒΑΝΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΤEI ΑΘΗΝΑΣ
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡ. ΠΟΛ. ΚΛΗΡΟΝ. ΤΕΙ (ΖΑΚΥΝΘΟΣ)
ΤΣΙΑΠΑΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ OIKONOMIKΗΣ  EΠIΣTHMΗΣ ΟΙΚ. ΠΑΝ. ΑΘ.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΙΣΑΡΗ
ΛΥΚΕΙΟ

(με σειρά κατάταξης μορίων)

1 Μυλωνάς Χαράλαμπος IATPIKHΣ ΑΘΗΝΑΣ                                                        
2 Παντελάκος Σταύρος IATPIKHΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)                                             
3 Τατόγλου Λάζαρος IATPIKHΣ   ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ)                                          
4 Ρόπος Θωμάς ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤ/ΜΙΚΗΣ ΟΙΚ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ                
5 Μιχαιρίνας Γιώργος ΦAPMAKEYTIKHΣ  ΠΑΤΡΑΣ                                                  
6 Κιταμρτζιάν Ιωάννης MHX/ΓΩN & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ MHXΑΝΙKΩN  ΠΑΤΡΑΣ                           
7 Κοροβέση Νεφέλη-Ευτυχία NOMIKHΣ  ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)                                             
8 Γιαννακούρος Βασίλειος ΦIΛOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ                                                      
9 Ανδριανέσης Γεώργιος ΠΛHPOΦOPIKHΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ                                       
10 Σιμούδης Αιμίλιος-Χρήστος ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ   ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                         
11 Παπαδοπούλου Μαρία ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ                         
12 Μανώλης Αντώνιος ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TEI  ΠΑΤΡΑΣ (ΑΙΓΙΟ)                                    
13 Καββαδία Χριστίνα ΓAΛΛΙΚΗΣ  ΓΛΩΣΣAΣ  KAI  ΦIΛOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ                              
14 Φωτεινόπουλος Νικόλαος ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ                                
15 Andersson Christian EΠIΣTHMHΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛ. YΠ/ΣTΩN ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ            
16 Κανσουζίδης Φραγκίσκος ΣΤΑΤΙΣΤ.&ΑΝΑΛΟΓ.-ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 
17 Χειλαδάκης Αντώνιος ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  TEI ΠΑΤΡΑΣ                                    
18 Χαραλαμποπούλου Χριστίνα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ
19 Καβρουλάκης Εμμανουήλ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦYΣΙΚΗΣ  AΓΩΓHΣ & AΘΛHTΙΣΜΟΥ  ΘΡΑΚΗΣ                

20 Αργυροπούλου Τατιάνα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ                                               
21 Βενέτη Μαίρη ΘEOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ                                                      
22 Παπαθανασίου Φραγκίσκος ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΧΙΟΣ)                   
23 Τσεφαλάς Σπήλιος ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ               
24 Φινόπουλος Νίκος ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  TEI ΛΑΡΙΣΑΣ                                                
25 Κούζουνας Σταύρος-Πέτρος ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ                                           
26 Σαΐτης Νικόλαος ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ   ΕΡΓΩΝ  ΥΠΟΔΟΜΗΣ  TEI ΠΑΤΡΑΣ                                   
27 Σοφρωνίου Αλέξιος ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  TEI ΛΑΡΙΣΑΣ               

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΜΠΟΥΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡ. & ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 

Eπιτυχίες με το 10%

ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ  ΘΕΟΔΩΡΑ       ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ  TEI ΛΑΜΙΑΣ                                         
ΖΑΜΠΑΡΑΣ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ     ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ  TEI ΑΘΗΝΑΣ                                              
ΚΑΛΑΘΑΚΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ      ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΠΕΙΡΑΙΑ                                            
ΜΠΟΤΙΝΗΣ   ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ    ΤΗΛΕΠ/ΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜ. & ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΕΙ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ      

ΛΥΚΕΙΟ ΡΑΦΗΝΑΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΥ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΠΕΙΡΑΙΑ
ΒΡΕΤΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  TEI ΑΘΗΝΑΣ
ΓΙΑΝΟΧΑ ΑΝΕΤΑ-ΝΑΤΑΛΙΑ ΔΗΜΟΣ. ΣΧΕΣ. & ΕΠΙΚΟΙΝ. ΤΕΙ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
ΓΚΙΝΙ ΑΝΤΕΛΑ ΠΟΛ.  ΕΡΓΩΝ    ΥΠΟΔΟΜΗΣ  TEI ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΑΔΑΚΑΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛ/ΚΩΝ  ΥΠΟΛΟΓ/ΚΩΝ   ΣΥΣΤ. TEI ΠΕΙΡΑΙΑ
ΔΕΜΕΡΟΥΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣTATIΣT.& AΣΦAΛIΣT. EΠIΣT. ΠΕΙΡΑΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΖΑΠΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛHPOΦOP.& ΤΗΛΕΜΑΤ. ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘ.
ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΖΑΦΕΙΡΗ ΠΑΝΩΡΑΙΑ NOMIKHΣ  (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΕΠΙΣΤ. ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓ.  ΓΕΩΠ. ΠΑΝ. ΑΘ.
ΚΑΛΑΘΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΠΙΣΤ. & ΤΕΧ/ΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  ΓΕΩΠ. ΠΑΝ. ΑΘ.
ΚΑΛΕΜΚΕΡΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟΛ., ΜΟΥΣΕΙΟΓΡ. & ΣΧΕΔ. ΕΚΘ. (ΠΥΡΓΟΣ)
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΘEOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ ΕΥΓΕΝΙΑ-ΜΑΡΓ. ΤΕΧΝΟΛ.  ΤΡΟΦΙΜΩΝ  TEI (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)
ΚΑΦΕΤΖΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ OIKONOMIKΩN  EΠIΣTHMΩN ΑΘΗΝΑΣ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΤΕΧΝ.  ΓΡΑΦΙΚΩΝ  ΤΕΧΝ. TEI ΑΘΗΝΑΣ
ΚΟΡΤΕΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ  ΠΑΤΡΑΣ 
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ MHXANIKΩN  OPYKTΩN  ΠOPΩN  ΠΟΛΥΤΕΧ. ΧΑΝΙΑ
ΛΑΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΛΑΡΙΣΑΣ
ΛΑΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ MHXANOΛOΓΩN  MHXANIKΩN ΕΜΠ
ΛΙΩΛΗ ΕΥΤΥΧΙΑ XHMEIAΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕΧΝΟΛ. ΤΡΟΦΙΜΩΝ TEI (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)
ΜΑΛΑ ΤΖΕΜΙΛΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
ΜΑΡΓΑΡΗ ΑΝΘΟΥΛΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΜΑΡΓΩΜΕΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΤΟΥΡΚ. ΣΠΟΥΔ. & ΣΥΓΧΡ. ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠ. ΑΘ.
ΜΑΡΟΥΓΚΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ  TEI ΑΘΗΝΑΣ
ΜΑΣΤΟΡΑ ΒΙΣΟΛΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜ. ΤΕΙ (ΑΜΦΙΣΣΑ)
ΜΕΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ MHXΑΝΙKΩN  METAΛΛ.  METAΛ/ΡΓΩN ΕΜΠ
ΜΗΛΙΓΓΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤ. ΕΠΙΣΤ.  & ΤΕΧΝΟΛ. ΟΙΚΟΝ. ΠΑΝ. ΑΘ.
ΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΛΑΜΙΑΣ
ΜΗΤΣΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΜΟΤΣΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  TEI ΛΑΡΙΣΑΣ
ΜΠΑΚΑ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ OIKON.  EΠIΣTHMΗΣ ΟΙΚΟΝ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ
ΜΠΑΛΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤ. ΕΠΙΣΤ.  & ΤΕΧΝΟΛ. ΟΙΚ. ΠΑΝ. ΑΘ.
ΜΠΕΘΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤ. & ΑΝΑΛΟΓ.-ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΜΑΘ. ΣΑΜΟΣ
ΜΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΥΑ MHXANOΛOΓΩN  MHXANIKΩN ΕΜΠ
ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ HΛΕΚΤΡ.  MHXΑΝ. & MHXΑΝ. YΠΟΛ. ΕΜΠ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΟΦΙΑ-ΙΩΑΝ. ΘEOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΠΑΝΗΓΥΡΑΚΗΣ ΦΟΙΒΟΣ-ΗΛΙΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ  ΠΑΤΡΑΣ
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΛHPOΦOPIKHΣ ΟΙΚΟΝ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΑΞΙΩΜ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Τ.Υ.Α)
ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΦΑΡ/ΝΩΝ ΜΑΘΗΜ. & ΦΥΣ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΜΠ
ΠΑΤΣΟΥΡΙΔΗ ΜΑΡΙΑ-ΙΖΑΜΠΕ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ OIKON. & ΑΝΑΠΤ.  ΓΕΩΠ.ΠΑΝ. ΑΘ.
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣ. & ΕΠΙΚ. ΤΕΙ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
ΣΤΑΜΠΟΛΙΤΗ ΜΙΧΑΕΛΑ ΕΠΙΣΤ. ΦYΣ.  AΓΩΓHΣ &  AΘΛHT. ΑΘΗΝΑΣ
ΣΤΕΦΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΤΟΥΛΟΥΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ MHXANOΛOΓΩN  MHXANIKΩN ΕΜΠ
ΤΣΟΠΕΛΑΣ  ΦΩΤΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡ.  TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ 
ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΧΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TEI (ΑΙΓΙΟ)
ΧΟΤΖΑ ΑΛΝΙΤ OIKON. EΠIΣTHMΩN  (ΡΕΘΥΜΝΟ)
ΧΡΟΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ AΓΓΛΙΚΗΣ  ΓΛΩΣ.  &  ΦIΛOΛ. ΑΘΗΝΑΣ

Eπιτυχίες με το 10%

ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ  TEI ΛΑΜΙΑΣ
ΖΑΜΠΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ  TEI ΑΘΗΝΑΣ
ΚΑΛΑΘΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΠΕΙΡΑΙΑ
ΜΠΟΤΙΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚ/ΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜ. & ΔΙΚΤ. ΤΕΙ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ

Συνέχεια  από τη σελ. 17
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Ανεφάρμοστα τα μέτρα κατά της γρί-

πης στα σχολεία επισημαίνουν οι εκ-

παιδευτικοί, καταθέτοντας βάσιμα

στοιχεία και μάλιστα όταν εστάλη

απλά μία εγκυκλιος, χωρίς να ακο-

λουθήσει κάποια οικονομική στήριξη

προκειμενου να καλυφθεί το κόστος

που προκύπτει.

Η σχετική εγκύκλιος  ορίζει το υλικό

που πρέπει να διαθέτουν οι σχολικές

μονάδες για την πρόληψη και την

αντιμετώπιση της γρίπης. Τα περισ-

σότερα από τα υλικά αυτά είναι ανα-

λώσιμα, μια χρήσης και θα πρέπει να

ανανεώνονται καθημερινά  (χειροπε-

τσέτες, ποτήρια, γάντια και μάσκες,

απολυμαντικά, αλκοολούχα αντιση-

πτικά, οινόπνευμα και τόσα άλλα

όπως ποδοκίνητους κάδους κτλ.)

Οση  καλή διάθεση και αν έχουν οι εκ-

παιδευτικοί να συνεργαστούν προς

την κατεύθυνση αυτή, θα είναι πρα-

κτικά αδύνατο να συνεχιστούν τα μέ-

τρα σε βάθος χρόνου λόγω της οικο-

νομικής αδυναμίας των σχολικών επι-

τροπών να εφοδιάζονται τα απαραί-

τητα, τονίζει ο Σύλλογος Εκπαιδευτι-

κών και καταγράφει περιπτώσεις.

• Η εγκύκλιος αναφέρει ότι πρέπει να

γίνεται καθαρισμός του σχολείου  και

των διάφορων αντικειμένων σε όλη

τη διάρκεια λειτουργίας του σχολεί-

ου και σε όλα τα διαλείμματα. Ποιος

όμως θα κάνει αυτόν τον καθαρισμό;

Για να εφαρμοστεί αυτό η καθαρί-

στρια του κάθε σχολείου θα πρέπει

να είναι στο σχολείο από τις 06.30 το

πρωί έως τις 9 το βράδυ. Εδώ καλό θα

ήταν να θυμηθούμε ότι ο μισθός των

εργαζομένων αυτών κυμαίνεται από

100-250€ το μήνα και ότι ακόμη δεν

τους έχει  καταβληθεί το σύνολο των

δεδουλευμένων τους  για το προη-

γούμενο σχολικό έτος! 

Επίσης η ολιγωρία του Υπουργείου

Παιδείας να συνάψει έγκαιρα συμβά-

σεις με τις καθαρίστριες των δημό-

σιων σχολείων δημιουργεί ένα μεγά-

λο  ζήτημα που αφορά την υγιεινή

των χώρων του σχολείου εν όψει της

σχολικής χρονιάς που ξεκινάει σε λί-

γες  ημέρες. Έτσι λοιπόν παρά τις

διακηρύξεις ότι έχουν ληφθεί, εκτός

των άλλων, όλα τα μέτρα υγιεινής

που θα θωρακίσουν τα σχολεία από

την πανδημία της νέας γρίπης, στην

πράξη πολλά σχολεία θα ξεκινήσουν

τη νέα χρονιά χωρίς καθαρίστριες με

ότι αυτό συνεπάγεται για τη διασφά-

λιση της υγείας, μαθητών και εκπαι-

δευτικών.  

Το ΥΠΕΠΘ  θα έπρεπε έγκαιρα να εί-

χε προβλέψει  και γι’ αυτά.

4.Ανεφάρμοστα αρκετά από τα μέτρα

και από παιδαγωγικής πλευράς

Όλοι οι εκπαιδευτικοί  και κυρίως

της Π.Ε. γνωρίζουν ότι δεν είναι δυ-

νατό, όπως καταγράφει η εγκύκλιος:

• κάθε παιδί να τηρεί  απόσταση από

τα παρακείμενά του μέσα στην αίθου-

σα διδασκαλίας

• να γίνεται διασπορά των μαθητών

κατά τον προαυλισμό τους

• Ο εκπαιδευτικός που θα εισέρχεται

στο χώρο με το άρρωστο παιδί να τη-

ρεί  απόσταση από αυτό μεγαλύτερη

του ενός μέτρου (έχουμε να κάνουμε

με μικρά παιδιά)

Συντήρηση οδού 

Κορωπίου-Αγ. Μαρίνας

Υπεγράφη από τον Νομάρχη  Λ. Κουρή η σύμβαση με

τον ΕΔΕ Λ. Τσίγκο, ανάδοχο μετά από διαγωνισμό,

του έργου « Συντήρηση επαρχιακής οδού Κορωπί-

ου-Αγ. Μαρίνας» προϋπολογισμού 260.000 Ευρώ,

που χρηματοδοτείται εξ’ ολοκλήρου από πόρους της

Νομαρχίας 

Ανατολικής Αττικής.

Με την εργολαβία αυτή προβλέπεται να γίνουν ερ-

γασίες ανακατασκευής του οδοστρώματος καθώς

και οδοστρωσία με αντιολισθηρό ασφαλτοτάπητα σε

συνολικό μήκος 1000 μέτρων. Παράλληλα θα τοπο-

θετηθούν στηθαία ασφαλείας στα σημεία που απαι-

τείται καθώς και πλήρης σήμανση.

Το έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί σε 2 μήνες.

ΚΑΠΗ στο Δήμο Ωρωπίων

Το Νομαρχιακό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα την σύναψη

Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Νομαρχίας και του

Δήμου Ωρωπίων για την μετατροπή μονοκατοικίας προκει-

μένου να στεγαστεί εκεί το ΚΑΠΗ του Δήμου Ωρωπίων,

στα διοικητικά όρια της πρώην Κοινότητας Ν. Παλατίων.

Με την Προγραμματική Σύμβαση προβλέπεται, με ήδη

εγκριθείσα οικοδομική άδεια, να γίνουν όλες οι απαιτού-

μενες αλλαγές για την μετατροπή του κτιρίου από κατοι-

κία σε χώρο δημιουργικής απασχόλησης ηλικιωμένων αν-

θρώπων, την αλλαγή της διαρρύθμισης αλλά και την δόμη-

ση των απαραίτητων επιπλέον χώρων.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 1.199.520€

και θα χρηματοδοτηθεί κατά 70% από την Νομαρχία  και

κατά 30% από τον Δήμο Ωρωπίων.

Πρόληψη στην Αν. Αττική

πρόταση του Π. Ασπραδάκη

Στο πρόσφατο νομαρχιακό συμβούλιο, ο νομαρχιακός

σύμβουλος και Α’ επιλαχών βουλευτής του ΠΑ.ΣΟ.Κ. στην

περιφέρεια Αττικής Παντελής Ασπραδάκης, κατέθεσε

πρόταση για την αντιμετώπιση του ιού της γρίπης.

Συγκεκριμένα, πρότεινε τη δη-

μιουργία και τη στελέχωση Ια-

τρείων Γρίπης με ιατρούς και

σχετικό εξοπλισμό, σε τρία

Κέντρα Υγείας, ανατολικά, νό-

τια και βόρεια των διοικητικών

ορίων της Νομαρχίας, προκει-

μένου να αντιμετωπιστεί επι-

τυχώς ο ιός.

Σε αυτά τα Ιατρεία Γρίπης, θα

πραγματοποιούνται διαγνω-

στικά τεστ ολίγων λεπτών κα-

θώς και κλινική εκτίμηση του

προσερχομένου. Έτσι οι πολίτες θα νιώθουν περισσότερο

ασφαλείς αλλά και δε θα χρειάζεται να απευθύνονται στα

νοσοκομεία της Αθήνας καλύπτοντας μεγάλες αποστά-

σεις.

Ο Παντελής Ασπραδάκης επίσης πρότεινε να οριστούν

άμεσα οι γιατροί, στους οποίους θα απευθύνεται ο πολίτης

σε σχέση με τη γρίπη, αλλά και οι χώροι εμβολιασμού, έτσι

ώστε να δρομολογηθεί ένα αποδοτικό πλάνο αντιμετώπι-

σης και πρόληψης του ιού.

Ανεφάρμοστη η Εγκύκλιος του Υπ. Παιδείας 

για τη γρίπη Α(Η1Ν1) 

Χωρίς τα απαραίτητα κονδύλια - σε αδιέξοδο σχολικές

Επιτροπές και Εκπαιδευτικοί
Σύλλογος Εκπαιδευτικών ΠΕ “Αλ. Δελμούζος”

ΔΩΡΕΑΝ σεμινάριο γονέων

Την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, στο ξενοδοχείο Stratos

Vassilikos (Μιχαλακοπούλου 114, Αθήνα), στην αίθουσα

«Ολυμπία» και ώρα 11.00 με 13.00 το πρωί, θα πραγματο-

ποιηθεί το πρώτο Σεμινάριο με θέμα «Ο πρώτος μεγάλος

αποχωρισμός του παιδιού από την οικογένεια – Σχολικό

ξεκίνημα» και εισηγήτρια την κυρία Μίνου Ντόρα, Σύμ-

βουλο Ψυχικής Υγείας – Ψυχοθεραπεύτρια, Οικογενεια-

κός σύμβουλος, Μ.Α. Κλινικής Ψυχολογίας.  

Θα αναπτυχθούν αναλυτικά και κατανοητά ο πρώτος αποχω-

ρισμός του παιδιού από την οικογένεια, το άγχος του απο-

χωρισμού, η προετοιμασία των γονιών και του παιδιού και η

ψυχολογική ενίσχυση για την καινούργια κατάσταση, ο ρό-

λος της οικογένειας και του παιδαγωγού, η συνεργασία γο-

νέων – παιδαγωγών, τα οικογενειακά προβλήματα και η δυ-

σπροσαρμοστικότητα παιδιού, το παιδί που αρνείται να πάει

σχολείο, προβλήματα προσαρμογής και μαθησιακές δυσκο-

λίες, η σχολική φοβία, οι τυπικές αντιδράσεις σχολειοφοβι-

κού παιδιού, το πώς θα βοηθήσουμε… κλπ.

Στόχος είναι να συζητηθούν τα θέματα με απλό και κατα-

νοητό τρόπο και να δώσουν λύσεις στα προβλήματα και

τις απορίες των γονέων.

Για τυχόν απορίες και ερωτήσεις μπορείτε να επικοινωνή-

σετε με email στο seminar@familyclub.gr. 

Δωρεάν on line μαθήματα

σε 2 μαθητές Α’ Λυκείου

του απόδημου ελληνισμού

Ο καθηγητής Χρήστος Καραργύρης μας απέστειλε την

παρακάτω προσφορά την οποία και δημοσιεύουμε 

Διαμένω μόνιμα στην Ελλάδα, στο Άργος Πελοπον-

νήσου. Μετά από 30 χρόνια συνεχούς παρουσίας

στο χώρο της μέσης εκπαίδευσης ως καθηγητής Φυ-

σικής και Χημείας επιθυμώ να ενημερώσω εσάς και

μέσω της έγκριτης εφημερίδας σας τους αναγνώ-

στες σας, ότι για το σχολικό έτος 2009-2010, προ-

σφέρω για 2 μαθητές της Α Λυκείου δωρεάν on line

μαθήματα σε μαθητές του απόδημου ελληνισμού,

Σχετικό ολιγόλεπτο video μπορείτε να δείτε στη δι-

εύθυνση

http://www.youtube.com/watch?v=sFAtCk8HGso 

όπου σε πραγματικό χρόνο κάνω μάθημα Φυσικής σε

μαθητή στο Οχαϊο.

Επίσης, ανεξάρτητα με τα παραπάνω, προσφέρω

δωρεάν μαθήματα σε 2 μαθητές της Α Λυκείου που

έχουν προβλήματα αναπηρίας και διαμένουν στο

Εξωτερικό ή στην Ελλάδα.

Argos               e-mail: karargyris@yahoo.gr



τα χρήσιμα και τ’ άχρηστα...

ΒΑΡΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Ψ Υ Χ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ

τ. Ιατρός Νοσοκομείου “Ευαγγελισμός”
Ψυχώσεις, Συναισθηματικές διαταραχές, Αγχώδεις διαταραχές

Ψυχολογική υποστήριξη, Αδειες οπλοφορίας

Δέχεται με ραντεβού - Σύμβαση με ΟΓΑ & ΝΑΤ
ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ 9 ΒΑΡΗ

THΛ.: 210 9656.484, κιν.  6973975069

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

Με Master στην Κλινική Ψυχολογία

Αγχος, νευρώσεις, ψυχολογικά προβλήματα παιδιών και ενηλίκων

ψυχολογική υποστήριξη σε προβλήματα σωματικής υγείας

Α. ΜΕΤΑΞΑ 21 (Εμπορικό Κέντρο Galeria, 2ος όρ.) Γλυφάδα

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: (210) 9681.452 - 8991.728 - 6977 078241 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

Διονύσης Κ. Νικολόπουλος
Επιστημονικός Συνεργάτης

Οφθαλμολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΗΜΗΤΡΑΣ 5 ΒΑΡΗ (έναντι Αστυνομικού Τμήματος)

Τηλ.: 210 8970660 – 694 695 6061

Dr Μιχάλης N. Γύρας M.D.

ΙΑΤΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

MEMORIAL HOSPITAL New York U.S.A.

HEAD & NECK SURGERY Chicago U.S.A.

HEPATO PAGREO BILIARY SURGERY Lund SWEDEN

HOSPITAL AMERICAIN, Neuilly PARIS FRANCE

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΛΗΠΙΕΟΥ ΒΟΥΛΑΣ Ε.Ε.Σ.

Ν Ε Υ Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ METROPOLITAN

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
Τηλ.:  6945 57 34 15 -  22910 91606

ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ  57  ΚΟΡΩΠΙ

Ι Α Τ Ρ Ο Σ  Ρ Ε Υ Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ο Σ

ΛΟΥΚΙΑ ΚΟΥΤΣΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ  ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ & 

ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Δέχεται με ραντεβού
Ιατρείο: Ν. Ζέρβα 28 Γλυφάδα Τηλ.: 210 8941.650
(έναντι Δημαρχείου) κιν. 6977373618

X E I P OY P Γ O Σ O Φ ΘA Λ M I AT P O Σ

Κωνσταντίνος Κυριακός
τ. Ιατρός Οφθαλμιατρείου Αθηνών

Συμβάσεις με Ταμεία

BAKXOY 13 BAPH (ΚΕΠ) 

Τηλ.: 210 9656 828 -  κιν. 6945 548882

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14  (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ε Ι Δ Ι ΚΟ Σ  Π ΑΘ ΟΛΟ Γ Ο Σ - Δ Ι Α Β Η Τ ΟΛΟ Γ Ο Σ

Ιατρείο Υπέρτασης - Σακχαρώδη Διαβήτη
Specialist in Clinical Hypertension
American Society of Hypertension
Μετεκπαιδευθείς εις Mayo Clinic

ΔΙΓΕΝΗ 21 (2ος όροφος) Βούλα
Τηλ. ιατρ.: 210 899 66 44 - κιν. 697 49 49 999

Χ Ε Ι Ρ ΟΥ Ρ Γ Ο Σ  Ο Φ ΘΑ Λ Μ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ EUROPEAN BOARD OF OPHTHALMOLOGY

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»
. FELLOW CENTRAL MπDDLESEX HOSPITAL, LONDON UK

T. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

ΔΙΓΕΝΗ 17 Βούλα (Δέχεται με ραντεβού)

Τηλ.: 210 8952.275 - κιν. 6976.424083
e-mail: emfietzoglou@hotmail.com

ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 65 ΒΟΥΛΑ - Τηλ. επικ. 6944358877

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
Οστεοπόρωση - Παθήσεις αρθρώσεων - μυοσκελετικού, αυτοά-
νοσα συστηματικά νοσήματα, Νοσήματα του συνδετικού ιστού.

Δέχεται καθημερινά 17.00 - 21.00 (εκτός Σαββάτου) - Πρωί με ραντεβού

Συμβάσεις με ταμεία: ΟΑΕΕ, ΔΗΜΟΣΙΟ, ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ, ΤΥΔΚΥ

Τριπτολέμου 6 (πλησίον εκκλησίας), Βάρη

τηλ. 210- 8970415 - κιν. 6977 954452

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΓΙΩΤΑ Κ. ΘΕΟΥ - ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗ

ΟΛΓΑ Π. ΦΩΤΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

(Δηλώσεις - Τακτοποίηση τίτλων - Τεχνική υποστήριξη)
ΑΣΤΙΚΟ, ΕΜΠΟΡΙΚΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ, ΕΡΓΑΤΙΚΟ, ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 4, ΒΟΥΛΑ 166 73 - ΤΗΛ: 210-8954242
FAX: 210.8954290 e-mail: fotatheo@otenet.gr

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST

Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

Ηλεκτροεγκεφαλογραφίας, Ηλεκτρομυογραφίας, Προκλητών

Δυναμικών, Ηλεκτρονυσταγμογραφίας

ΤΗΛ.: 210 9689449 - 6944160550 e-mail: ioannismarkou@yahoo.com

Πλαστήρα 12 Βούλα (1ος ορ. πλησίον Ταχυδρομείου)

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ
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ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΗΣ
Γραφεία Τελετών και Μνημοσύνων

.. .επειδή όλα μέσα στη ζωή είναι

1) Λ. ΒΑΡΗΣ - BAPH (έναντι Mc Donald)
Τηλ. 210 96.53.883 - 96.53.183

2) Ιερά Οδός 55 - ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210 34.65.839 - 34.53.741

3) Β. ΠΑΥΛΟΥ 14 ΒΟΥΛΑ
Τηλ. 210 89.52.919 89.52.879  

Τελεταί απόρων ΔΩΡΕΑΝ

ANOIKTA

OΛO TO

24ΩPO

ΔΕΥΤΕΡΑ 14, ΠΕΜΠΤΗ 17 & ΚΥΡΙΑΚΗ 20/9

Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ καθη-
μερινά για ορθοπεδικά περιστατικά. Γενική εφημερία
έχει κάθε τρίτη ημέρα, από τις 8 το πρωί έως την επο-
μένη 8η πρωινή. Τις άλλες ημέρες δέχονται το Τζάνειο
του Πειραιά και το Γενικό Κρατικό της Νίκαιας.

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 1535

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  213 2030.300

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000

ΓΙΑΤΡΟΙ SOS ΤΗΛ. 1016
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ (24ωρο) 210 8613.600 - 6977005555

Το ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΟΥΛΑΣ
Συνεδριάζει ΔΕΥΤΕΡΑ  14/9  8μ.μ.

Το ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Συνεδριάζει ΔΕΥΤΕΡΑ  14/9  8μ.μ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Βούλας συνεδριάζει την Δευτέρρα

14 Σεπτεμβρίου στις 8μ.μ. με 23 θέματα στην ημερήσια διά-

ταξη. Επιλέγουμε:

1. Αποδοχή ποσού 1 εκατομ. ευρώ από ΕΣΠΑ για κατασκευή

ποδηλατοδρόμων στη Βούλα.

8. Κατάρτιση ετήσιου προγράμματος δράσης.

15. Εκδοση τραπεζικής εγγυητικής επιστολής για συμμετοχή

της ΔΗ.ΚΕ.Β. σε διεθνή διαγωνισμό στη Διεύθυνση Σχεδια-

σμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής.

21. Εγκριση υποβολής πρότασης συμπληρωματικών στοιχεί-

ων για χρηματοδότηση της πράξης “Διαδικτυακό Διαδραστι-

κό Σύστημα παροχής τουριστικών υπηρεσιών προστιθέμε-

νης αξίας προορισμου του Δήμου”, και δημόσια δαπάνη

1.309.000 €.



. . . γ ια την υγειά μας
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Στρεσσογόνο παράγοντα για όλο τον πληθυσμό της Γης

αποτελεί η οικονομική κρίση. Μάλιστα όσοι είναι πιο ευά-

λωτοι (π.χ. άνθρωποι με ευαίσθητη σωματική ή ψυχική

υγεία, ηλικιωμένοι, φτωχοί, γυναίκες, άνεργοι κλπ) κινδυ-

νεύουν περισσότερο και είναι φυσικό η ψυχιατρική νοση-

ρότητα αλλά και η ψυχολογική δυσφορία να αυξάνουν κά-

τω από αυτές τις συνθήκες.

Οι πρώτες δε υπηρεσίες που θίγονται είναι οι υπηρεσίες

ψυχικής υγείας, ενώ θα έπρεπε να συμβαίνει το αντίθετο

και αυτή είναι η επιστημονική επιταγή στην παρούσα συ-

γκυρία. Αυτή είναι διαπίστωση με παγκόσμια εμβέλεια.

Στοιχεία καθόλου ενθαρρυντικά ακούστηκαν στο Παγκό-

σμιο Συνέδριο Ψυχικής Υγιεινής (2-6/9).

ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν  οι Γενικοί

Γιατροί, (που είναι, μαζί με τους επισκέπτες υγείας, οι κύρι-

οι φορείς πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας) δεν μπορούν να

αναγνωρίσουν τα ψυχικά νοσήματα και αυτό έχει ιδιαίτερη

σημασία για την πάθηση που οδηγεί συχνότερα από οποια-

δήποτε άλλη στην αυτοκτονία, δηλαδή την κατάθλιψη.

Έχει βρεθεί ότι περίπου 50% των ασθενών με ψυχικά προ-

βλήματα που επισκέπτονται υπηρεσίες πρωτοβάθμιας

φροντίδας υγείας παραμένουν αδιάγνωστοι. Αυτό οφείλε-

ται ασφαλώς στην ανεπαρκή εκπαίδευση των Γενικών Για-

τρών αλλά και σε άλλους παράγοντες, όπως είναι η ανυ-

παρξία «προσωπικού» γιατρού που να γνωρίζει τα προ-

βλήματα του ασθενούς, η απουσία συστήματος συνεντεύ-

ξεων (ραντεβού) κ,λπ 

Κι όλα αυτά την στιγμή που τα στοιχεία δείχνουν πως  σύ-

ντομα (το 2010!) μόνο μία από τις παθήσεις του ψυχοπα-

θολογικού φάσματος, η κατάθλιψη θα αποτελέσει τη δεύ-

τερη αιτία αναπηρίας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Σήμερα από  τα 450 εκατομμύρια ανθρώπων που πάσχουν

από ψυχικό νόσημα παγκοσμίως, λιγότεροι από τους μι-

σούς υποβάλλονται σε θεραπεία.  Μάλιστα σε πολλές

φτωχές, «αναπτυσσόμενες» χώρες υπάρχουν μόνο ένας ή

δύο ψυχίατροι για ολόκληρο τον πληθυσμό και σε πολλές

«αναπτυγμένες» χώρες περιορίστηκαν τα κονδύλια για

στελέχωση των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγεί-

ας με επαγγελματίες ψυχικής υγείας. 

«Η κατάσταση αυτή θα πρέπει να ανατραπεί και θα πρέπει
όλοι να εργασθούν για τη δημιουργία ενός προσωποκε-
ντρικού κατάλληλου οικονομικά προσεγγίσιμου και προσι-
τού συστήματος υγείας που να μεριμνά για τη σωματική
και την ψυχική υγεία των πολιτών (ολιστική, συνολική προ-
σέγγιση – holistic)» τόνισε χαρακτηριστικά  ο Πρόεδρος

του Συνεδρίου Καθηγητής Γεώργιος Χριστοδούλου, Επίτι-

μος Πρόεδρος της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας και

υπεύθυνος για την περιοχή της Ευρώπης της Παγκόσμιας

Ομοσπονδίας Ψυχικής Υγιεινής.

Οι ασθενείς με σοβαρά ψυχικά νοσήματα πεθαίνουν από

σωματικά νοσήματα κατά μέσο όρο 25 χρόνια νωρίτερα

από τον υπόλοιπο πληθυσμό! 

Έχουν, επίσης, διπλάσια πιθανότητα να νοσούν και από

σωματικά νοσήματα. Το ίδιο ισχύει με τους ασθενείς από

σωματικά νοσήματα που έχουν αυξημένη νοσηρότητα σε

ψυχικές διαταραχές. 

Ένας άλλος παράγων που καθιστά την ψυχική υγεία θέμα

άμεσης προτεραιότητας είναι η γήρανση του πληθυσμού

παγκοσμίως, αλλά ιδιαίτερα σε χώρες όπως η Ελλάδα. Στη

χώρα μας το τμήμα του πληθυσμού άνω των 65 ετών είναι

διογκωμένο σε 17,5% αλλά οι προοπτικές είναι ακόμη δυ-

σμενέστερες, μία που υπολογίζεται ότι θα προσεγγίσει το

35% το 2050. Το φαινόμενο αυτό έχει τη θετική του πλευ-

ρά με την έννοια της μακροζωίας (δηλ. με τα μέτρα προ-

ληπτικής ιατρικής, τη μείωση της βρεφικής θνησιμότητας

και με την αποτελεσματική αντιμετώπιση των νόσων και

των επιδημιών ο σημερινός άνθρωπος ζει περισσότερα

χρόνια), έχει όμως και αρκετές αρνητικές πλευρές που

απορρέουν βασικά από τη μείωση της αναπαραγωγικής

ικανότητας του πληθυσμού. Στις χώρες του ΟΟΣΑ οι δεί-

κτες γονιμότητας είναι 1,6 ανά γυναίκα, δηλ. μικρότερος

από το 2,1 ανά γυναίκα που αποτελεί κριτήριο πληθυσμια-

κής σταθερότητας. 

Σε κάθε περίπτωση όμως, η αύξηση του προσδόκιμου επι-

βιώσεως συνεπάγεται και αύξηση των νόσων φθοράς του

οργανισμού, και στην περίπτωση των νευροψυχιατρικών

νοσημάτων, της νόσου Alzheimer και των άλλων ανοϊκών

καταστάσεων. Έχει από πολλές πλευρές επισημανθεί ότι,

λόγω της δημογραφικής γήρανσης, πρέπει η ψυχιατρική

να επικεντρωθεί περισσότερο στις ψυχοπαθολογικές κα-

ταστάσεις που συνοδεύουν το γήρας (κατάθλιψη, παρανο-

ειδείς καταστάσεις, ανοϊκές καταστάσεις) και η κρατική

πρόνοια να επικεντρωθεί επιλεκτικά στις ψυχοκοινωνικές

ανάγκες αυτής της πληθυσμιακής ομάδας.

Επομένως, σωματική και ψυχική υγεία πάνε χέρι-χέρι. Αυ-

τό υπαγορεύει την ανάγκη συντονισμένης και απαρτιωμέ-

νης «ολιστικής» αντιμετώπισης.

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Η διάγνωση ψυχιατρικών προβλημάτων στην πρώιμη φάση

της νόσου καθιστά την θεραπεία εφικτή και την πρόγνωση

καλύτερη, συντελεί στην αποτροπή βαρύτερων συνεπειών

της νόσου και επιτρέπει τη διάγνωση και θεραπεία κατα-

στάσεων που ενδεχομένως δεν θα έφθαναν ποτέ στον ει-

δικό γιατρό. 

Οι διαπιστώσεις αυτές οδηγούν στην κατάρτιση προγραμ-

μάτων για την ενημέρωση και εκπαίδευση των γενικών

γιατρών και άλλων κοινοτικών φορέων σε θέματα ψυχικής

υγιεινής. Ηδη τρέχουν κάποια προγράμματα, παράλληλα

με εκείνα που εφαρμόστηκαν για πρώτη φορά πριν δέκα

χρόνια και συνεχίζουν.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ: COSMOS ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΤΟΜΑ ΖΗΤΑΜΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΣ! 
ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

(Για υπαλλήλους, Ελευθ. Επαγγελματίες, Νοικοκυρές, Φοιτητές, Ανέργους)

l Ημιαπασχόληση έως 980 ευρώ

l Πλήρης Απασχόληση έως 5.500 ευρώ

l Άμεσο ξεκίνημα

l Πληρωμένες διακοπές 

Πληροφορίες τηλ.: 22990-73867,  6947 772597

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για Τμήματα Εποπτείας -

Οργάνωσης, για πλήρη ή μερική απασχόληση. 

Μόνο σοβαρές προτάσεις. Δυνατότητα εξέλιξης.

Πληροφορίες 210 6525.339, 6972 605925.

ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ως γεροκόμος (όχι

κατάκοιτους) ή ως μπέιμπι σίτερ για την Παλλήνη

και τις γύρω περιοχές.

Τηλέφωνο 6937 992021

Μαθήματα Γραμμικού Σχεδίου

Παραδίδονται μαθήματα γραμμικού και ελεύθερου

σχεδίου, στο Κορωπί, για εισαγωγικές εξετάσεις σε

ΑΕΙ και ΤΕΙ καθώς και μαθήματα ζωγραφικής σε παι-

διά και εφήβους.

Πληροφορίες: Πιστικού Βάσιλική: 6979449011

Πιστικού Αθηνά: 6974059920

Γερμανικά για Φωνητική Μουσική

… με πλήρη γλωσσολογική 

και λογοτεχνική στήριξη,

γιατί

έχει και το προικισμένο παιδί

δικαίωμα στη μόρφωση.

Πληροφορίες: Τηλ.: 6978161410

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα από την περιοχή σας, νέο μο-

ντέλο Εργασίας, Ημιαπασχόληση έως  950€, Πλή-

ρης απασχόληση έως 4800€, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥ-

ΝΕΡΓΑΣΙΑ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ, ΠΛΗΡΩΜΕΝΕΣ

ΔΙΑΚΟΠΕΣ. ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

6984375995 ή www.newhomework.gr

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στο ΝΕΟ ΒΟΥΤΖΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στο ΝΕΟ ΒΟΥΤΖΑ – πρώτη είσοδος, χαμηλά

Ισόγειο διπλοκατοικίας 136τ.μ. με 3 κρεβατοκάμαρες, 2 μπάνια,

μεγάλο σαλόνι με τζάκι, κουζίνα μεγάλη με εντοιχισμένες ηλε-

κτρικές συσκευές, εσωτερική αποθήκη, πόρτα ασφαλείας και

υπερσύγχρονο σύστημα συναγερμού. Βεράντες σε εξαιρετικό

πετρόχτιστο περιβάλλοντα χώρο. 2 θέσεις parking. Ζώα δεν γί-

νονται δεκτά για σοβαρούς λόγους. Πληροφορίες 6945314587.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στην ΠΑΛΛΗΝΗ

Ενοικιάζεται στην Παλλήνη, κοντά στην αστυνο-

μία, διαμέρισμα 2άρι 50τ.μ. και αποθήκη στον 2ο

όροφο. ΤΗΛ: 210 6132371 και 6945037627.

Ανάγκη ανάπτυξης υπηρεσιών ψυχικής υγιεινής
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Γ.Σ. ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ

Οι εγγραφές άρχισαν

Ποδοσφαιρικό τμήμα
Τμήματα για παιδιά 5-18 ετών

Πληροφορίες : τηλ  2108991154

Πίνγκ-πόνγκ
Τμήματα για παιδιά 5-12 ετών

Πληροφορίες : τηλ 6932627835

ΚΥΠΕΛΛΟ Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α.

Α’ Φάση Κυπέλλου

Σάββατο 12.9, ώρα 5.30

Νίκη Δροσιάς - ΑΓΣΑ Θ.Ε. Ν. Μάκρης γήπεδο Δροσιάς

ΜΑΥΡΟΣ Α. ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ - ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Πολυ-

δενδριου

ΑΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ-ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΑΣ στο Διόνυσο.

Κυριακή 13/9, ώρα 5.30

ΝΕΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΡΟΤΣΑ-ΑΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ γήπεδο ΡΟΤΣΑ

ΑΟ ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ Παλ. Φώκαιας.

Η ομάδα ΑΜΦΙΑΡΑΟΥ Καλάμου έχει περάσει στη Β’ φάση άνευ

αγώνος.

Οι επαναληπτικοί αγώνες θα διεξαχθούν στις 19-20 Σεπτεμβρίου.

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α.

Εγκαίνια στο Πολυδένδρι

Εγκαινιάστηκε (Δευτέρα 7/9)  στο Αθλητικό Κέντρο

της Κοινότητας Πολυδενδρίου Αττικής (κατασκευή

στεγάστρου, κερκίδας και της αίθουσας «Σπ. Γ. Το-

τόμη»).

Τα εγκαίνια ακολούθησαν  ποδοσφαιρικός αγώνας

φιλανθρωπικού χαρακτήρα, μεταξύ των παλαιμάχων

της ΑΕΚ και του Σωματείου «ΦΛΟΓΑ», παιδιών που

πάσχουν από νεοπλασματικές ασθένειες. 

Ο Κυανούς Αστέρας Βάρης

σε συνεργασία με ΠΑΟ 

Στα πρότυπα ομάδων επαγγελματικών κινείται ο Κυανούς

Αστέρας Βάρης, εξασφαλίζοντας συνεργασία με την ΠΑΕ

Παναθηναϊκός στον τρόπο οργάνωσης των ακαδημιών.

Στόχος αυτής της συνεργασίας, είναι να προκύψουν πολ-

λά και χρήσιμα συμπεράσματα για τον τρόπο λειτουργίας

των ακαδημιών του σωματείου, ενώ μακροπρόθεσμα θα

υπάρξει και αξιοποίηση από την πλευρά του Παναθηναϊ-

κού των ταλέντων που θα βγαίνουν από την ομάδα της

Βάρης.

Οι πιτσιρικάδες του Αστέρα θα έχουν τη δυνατότητα

να αποκτήσουν σημαντικές εμπειρίες, δουλεύοντας με

τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού, οι οποίοι και θα

παρακολουθούν την αγωνιστική τους πρόοδο.

Με αφορμή αυτή τη συνεργασία με τους πράσινους, η

Διοίκηση του Αστέρα Βάρης απευθύνει έκκληση στους

γονείς της περιοχής να στείλουν τα παιδιά τους στην

ακαδημία της ομάδας, προκειμένου να αναπτύξουν το

ταλέντο τους και φυσικά να έχουν τη δυνατότητα προ-

ώθησης, στο μέλλον, στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ 11 συνεδριάσεως του Δ.Σ.

Αριθμός απόφασης: 217

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΒΟΛΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ 3 ΣΤΟ

Ο.Τ. 308 ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Δ. ΑΚΡΙΤΑ 58 ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ.

Στην Αργυρούπολη Αττικής και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις

21/9/2006 και ώρα 9:00μ.μ. με αριθμό πρόσκλησης 26156 και ημερομηνία

18/9/2006 του Προέδρου του που επιδόθηκε σε κάθε σύμβουλο και στον Δή-

μαρχο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση

το Δ.Σ. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο νό-

μιμου αριθμού 25 μελών βρέθηκαν παρόντα 22 ήτοι:

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΙΤΛΟΣ    ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΚΟΠΙΤΑΣ Η. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΛΟΣ ΝΑΙ

2. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΜΕΛΟΣ ΝΑΙ

3. ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΛΟΣ ΝΑΙ

4. ΚΩΤΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΑΙ

5. ΓΚΡΟΓΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΕΛΟΣ ΝΑΙ

6. ΔΑΡΜΑΡΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΕΛΟΣ ΝΑΙ

7. ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΛΟΣ ΝΑΙ

8. ΚΑΛΕΛΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΝΑΙ

9. ΚΟΣΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΛΟΣ ΝΑΙ

10. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ

11. ΞΗΝΤΑΒΕΛΩΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΜΕΛΟΣ ΝΑΙ

12. ΠΑΠΠΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΕΛΟΣ ΝΑΙ

13. ΠΑΣΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΛΟΣ ΝΑΙ

14. ΣΙΕΤΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΛΟΣ ΝΑΙ

15. ΧΑΡΤΕΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΕΛΟΣ ΝΑΙ

16. ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΕΛΟΣ ΝΑΙ

17. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΛΟΣ ΝΑΙ

18. ΠΕΣΙΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ

19. ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΕΛΟΣ ΝΑΙ

20. ΜΕΓΑΔΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΣ ΜΕΛΟΣ ΝΑΙ

21. ΜΗΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΛΟΣ ΝΑΙ

22. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΜΕΛΟΣ ΝΑΙ

23. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ

24. ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΑΙ

25. ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΑΙ

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα υπ’ αριθμ. 14 της Ημερήσιας Διάταξης, εί-

πε τα εξής:

Με το υπ’ αριθμ. 88/Δ/19-2-1986 ΦΕΚ χαρακτηρίσθηκε το υπ’ αριθμ. 3 οικόπε-

δο στο Ο.Τ. 308 επί της οδού Διγενή Ακρίτα 58 ως χώρος ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ.

Ο Δήμος Αργυρούπολης επιθυμεί να ζητήσει την επιβολή της Αναγκαστικής

Απαλλοτρίωσης σύμφωνα με τα άρθρα 274, 275 του Π.Δ. 410/95.

Ενημερωτικά πρόκειται για ακίνητο του Δημοσίου το οποίο είχε παραχωρηθεί

στον Δήμο μας. Αμφισβητήθηκε η κυριότητα του Δημοσίου με τον ισχυρισμό

ότι πρόκειται για το κτήμα «ΚΑΡΑΣ» και απορρέει από την έκταση «ΝΑΣΤΟΥ».

Μετά από πολύχρονο δικαστικό αγώνα στον οποίο μετείχε και ο Δήμος μας,

ως εναγόμενος με το Ελληνικό Δημόσιο, τα Δικαστήρια δεν δικαίωσαν το Ελ-

ληνικό Δημόσιο. 

Σημειώνεται ότι στο εν λόγω οικόπεδο, ο Δήμος έχει ήδη εγκαταστήσει εξο-

πλισμό οργάνων παιδικής χαράς, ο οποίος χρησιμοποιείται από τα παιδιά της

γειτονιάς ευρέως εδώ και 20 και πλέον χρόνια. 

Ειδικότερα το εν λόγω οικόπεδο αποτυπώνεται στο από 28/8/06 κτηματολογι-

κό διάγραμμα της Υπηρεσίας μας, έχει επιφάνεια 424,69μ2 και συνορεύει βό-

ρεια με πλευρά 14,60μ2 με την οδό Δ. Ακρίτα, νότια με πλευρά 15,80μ2, ανα-

τολικά με πλευρά 28,05μ2 και δυτικά με πλευρά 28,50μ2 με ιδιοκτησία αγνώ-

στων.

Ο χώρος χρησιμοποιείται συνέχεια εδώ και 20 τουλάχιστον χρόνια ως Παιδι-

κή Χαρά, σταθερά, είναι ανοιχτός για το κοινό και έγινε σημείο αναφοράς

στην συνείδηση του κόσμου. 

Κατά συνέπεια η χρήση της Παιδικής Χαράς είναι απαραίτητη και πρέπει να

διατηρηθεί διότι η περιοχή είναι από τις πλέον πυκνοκατοικημένες και δεν

υπάρχει σε ακτίνα τουλάχιστον 1 χιλιομέτρου άλλη Παιδική Χαρά. Νότια στην

οδό Ανεξαρτησίας και Γ. Παπανδρέου υπάρχει Παιδική Χαρά σε απόσταση πά-

νω από 1 χιλιόμετρο από το Ο.Τ. 308. Ανατολικά στην οδό Ομήρου και Αργυ-

ρουπόλεως υπάρχει Παιδική Χαρά σε απόσταση πάνω από 1 χιλιόμετρο από

το Ο.Τ.308 όπου ζητάμε την Απαλλοτρίωση.

Η θέση του οικοπέδου και η προστασία που υπάρχει από το περιβάλλον, το κα-

θιστούν κατάλληλο για Παιδική Χαρά.

Για το σκοπό αυτό, έχουν συνταχθεί από την Υπηρεσία μας το από 25/8/06

κτηματολογικό διάγραμμα και κτηματολογικός πίνακας, η από 12/9/06 μελέτη

του έργου, νόμιμα υπογεγραμμένα, που συνοδεύουν την παρούσα εισήγηση. 

Μετά ταύτα, η Τεχνική Υπηρεσία ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ στο Δημοτικό Συμβούλιο να απο-

φασίσει:

1. Επιβολή ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ του οικοπέδου υπ’ αριθμ. 3 στο

Ο.Τ. 308 επί της οδού Δ. Ακρίτα 58, όπως πιο πάνω περιγράφεται, για την δια-

τήρηση της ήδη υπάρχουσας ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ για λόγους δημόσιας ωφέλει-

ας σύμφωνα με τα άρθρα 274, παρ. 1δ, 275, παρ. 1-2-3 του Π.Δ. 410/95.

2. Την έγκριση υλοποίησης μελέτης ΦΕΚ 23/12/2006 «Ανακατασκευή Παιδικής

Χαράς Διγενή Ακρίτα» προϋπολογισμού 78.799,00€ με Φ.Π.Α.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ μειο-

ψηφούντων των κ.κ. Κυριακίδη Π. Μεγαδούκα Ν. και απέχοντος του κ. Κοπίτα

Γ. – τα εξής:

1. Επιβολή ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ του οικοπέδου υπ’ αριθμ. 3 στο

Ο.Τ. 308 επί της οδού Δ. Ακρίτα 58, όπως πιο πάνω περιγράφεται, για την δια-

τήρηση της ήδη υπάρχουσας ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ για λόγους δημόσιας ωφέλει-

ας σύμφωνα με τα άρθρα 274, παρ. 1δ, 275, παρ. 1-2-3 του Π.Δ. 410/95.

2. Την έγκριση υλοποίησης μελέτης ΦΕΚ 23/12/2006 «Ανακατασκευή Παιδικής

Χαράς Διγενή Ακρίτα» προϋπολογισμού 78.700,00€ με Φ.Π.Α.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α.α. 217/06.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΣ Ε.

Ξεκίνησαν την περασμέ-

νη Τρίτη (8/9) στα γήπε-

δα 5x5 του Super League

στο Κορωπί προπονή-

σεις. Οι μικροί του Α.Ο.

Κορωπί, τα Τζούνιορ και

τα Προτζούνιορ κάθε

Τρίτη και Πέμπτη από τις

5 έως τις 7 μ.μ. Θα μα-

θαίνουν τα μυστικά της

μπάλας, υπό την επίβλε-

ψη του προπονητή Γρη-

γόρη Γκοτζαμάνη. 

Εγγραφές θα γίνονται

και στην αίθουσα του

Super League τις ημέρες

και ώρες των προπονή-

σεων από τους υπεύθυ-

νους του Δ.Σ. του Συλ-

λόγου Νεκτάριο Κανάκη,

Ηλία Κιούση και Ισίδωρο

Λοΐζο.

Τα ...τσικό στα γήπεδα 5x5 του Super League στο Κορωπί

Χειμερινές Αθλητικές Σχολές

στο Ναυτικό Ομιλο Βουλιαγμένης

Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 209 αρχίζουν στον Ναυ-

τικό Όμιλο Βουλιαγμένης οι Χειμερινές Αθλητικές

Σχολές, με τα αθλήματα της πισίνας και της θάλασ-

σας.  

Το πρόγραμμα διεξάγεται καθημερινά από τις 16.00

έως τις 19.00 και τα πρωινά Σάββατου και Κυριακής

στις εγκαταστάσεις του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγ-

μένης και περιλαμβάνει τα αθλήματα: 
• Κολύμβηση (για παιδιά 3 έως 8 ετών) 

• Πόλο αγοριών και κοριτσιών (7 έως 10 ετών) 

• Συγχρονισμένη Κολύμβηση (κορίτσια 7 έως 12 ετών) 

• Τεχνική Κολύμβηση (9 έως 16 ετών) 

• Ιστιοπλοΐα (6 έως 12 ετών) 

• Ιστιοσανίδα (8 ετών και άνω) 

• Θαλάσσιου Σκι (6 έως 13 ετών) 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την

Γραμματεία των Αθλητικών Σχολών του Ναυτικού Ομίλου

Βουλιαγμένης (καθημερινές πρωί 16:00 με 19:00 ή στο τη-

λέφωνο 210-8962142.   

Οι εγγραφές άρχισαν την Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου. 

Οι τρεις Υφυπουργοί (Ιωαννίδης, Βλάχος, Μπούρας) έδω-
σαν το παρόν στα εγκαίνια του Αθλητικού Κέντρου.
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8 Μετάλλια κατέκτησαν

οι νεαροί ιππείς

από το Βαλκανικό

Πρωτάθλημα 

Οχτώ μετάλλια, εκ των οποίων τα δύο χρυσά, τα δύο

ασημένια και τα τέσσερα χάλκινα, κέρδισαν οι Έλληνες

ιππείς και αμαζόνες που συμμετείχαν στο Βαλκανικό

Πρωτάθλημα Υπερπήδησης Εμποδίων, που φιλοξενήθηκε για

πρώτη φορά 4 έως 6 Σεπτμεβρίου) στην Κατερίνη. Ο κόσμος

που κατέκλυσε τις κερκίδες του Ιππικού Ομίλου Πιερίας χει-

ροκρότησε τους Βαλκανιονίκες 2009 στις κατηγορίες Παί-

δων, Εφήβων και Αμαζόνων. 

Συγκεκριμένα, η ομάδα των Παίδων πέτυχε το απόλυτο κερ-

δίζοντας δύο χρυσά μετάλλια, στο Ατομικό χάρη στη Λάου-

ρα Μαρτίνη και με το ομαδικό, τα μέλη της ομάδας είναι οι:

Λ. Μαρτίνη, Στ. Παπαγεωργίου, Άννα Μαρία Παπαγεωργίου

και Βασιλική Μπάτου. Τρίτη Βαλκανιονίκης Παίδων ήταν η

Έλλη Φραγκούλη.

Στην Κατηγορία Εφήβων οι τέσσερις αθλητές, Ζέτα Φούντα,

Αλέξ. Μανδρίνος, Δημ. Μπάσδρας και Φίλ. Παπαγεωργίου,

κατέλαβαν την 2η θέση στο Ομαδικό Αγώνισμα, ενώ η ομά-

δα της Ρουμανίας αναδείχθηκε Βαλκανιονίκης. Στο Ατομικό

Αγώνισμα το ασημένιο και το χάλκινο μετάλλιο πήραν αντί-

στοιχα η Μόνικα Μαρτίνη και η Ζέτα Φούντα .

Στην Κατηγορία Αμαζόνων οι τέσσερις αμαζόνες, Μαργ.

Δενδρινού, Νατάσα Δαγκλή, Νατάσα Φούκη και Χριστίνα

Δημητρακοπούλου, κατέκτησαν τελικά το χάλκινο μετάλλιο.

Στο Ατομικό Αγώνισμα το χάλκινο μετάλλιο κέρδισε η Εμμα-

νουέλλα Ερρέρα. 

Η Ρουμανία πήρε τη 2η θέση των μεταλλίων με 5 μετάλλια,

η Βουλγαρία και η Τουρκία κέρδισαν από δύο μετάλλια και η

Σερβία κατέλαβε ένα μετάλλιο, το χρυσό στο ατομικό αγώ-

νισμα στην Κατηγορία Αμαζόνων. 

Επιτυχίες και στo Παγκόσμιο της Πόλης

Σημαντικές επιτυχίες σημείωσε η Ελληνική Ομάδα, που συμ-

μετείχε στο Παγκόσμιο Κύπελλο Υπερπήδησης Εμποδίων,

«Bosorus International Horse Show», που ολοκληρώθηκε (6/9)

στην Κωνσταντινούπολη. 

Η Εθνική Ομάδα, που είχε μέλη της την Ελίνα Δενδρινού, το

Μιχάλη Κάζη, το Γιούρι Κερμέντι και τον Στέλιο Σταυρουλά-

κη, κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Ομαδικό Αγώνισμα

του Κυπέλλου Εθνών. Νικήτρια αναδείχθηκε η Ομάδα της Συ-

ρίας και τρίτη η ομάδα της Βουλγαρίας. 

Στο υψηλότερο αγώνισμα Grand Prix η Ελίνα Δενδρινού κα-

τέλαβαν την 4η θέση σε σύνολο 39 ιππέων και αμαζόνων

όντας μία από τους τέσσερις ιππείς που έκαναν άπταιστη

διαδρομή και μπήκαν στον αγώνα διαβάθμισης. 

Πολύ καλή εμφάνιση πραγματοποιήσε και ο Φίλιππος Χάγερ,

που σε αγώνισμα ύψους 1.35μ. κατέκτησε το ασημένιο με-

τάλλιο με άπταιστη διαδρομή και χρόνο 65,62.

ΙΠ
Π

ΙΚ
Α

Ναυτικός Αθλητικός

Ομιλος «Κεκροψ»

Αρχισαν οι εγγραφές για τα νέα τμήματα Κολύμ-

βησης και Ιστιοπλοϊας του Ν.Α.Ο. «Κέκροψ»

στην Αγία Μαρίνα Κορωπίου.

Πληροφορίες στα γραφεία τηλ. 22910 90645 &

22910 90200 

e-mail: naokekrops@gmail.com

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ

ΧΑΝΤΜΠΟΛ - ΜΠΑΣΚΕΤ 

ΒΟΛΕΥ(ΓΥΝΑΙΚΩΝ) - ΠΑΛΗ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ  

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 6-10μ.μ. ΣΑΒΒΑΤΟ 10:00-14:00
1) ΚΛΕΙΣΤΟ «ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗΣ» ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ

2) ΚΛΕΙΣΤΟ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

ΤΗΛ.–FAX: 2106627006 - 2106628244 -6977806924

Email: Kerani@mailbox.gr

Ξεκινώντας τη νέα περίοδο ο Αθλητικός Ομιλος Μαρκο-

πούλου ανέθεσε τον προγραμματισμό και την καθοδήγηση

των τμημάτων υποδομής για βόλεϊ (Ακαδημίες πανγκορα-

σίδες  κορασίδες νεανίδες)  και για το μπάσκετ (Ακαδημίες

παμπαίδες παίδες  έφηβοι), στον Σέρβο Μιλαν Τζούριτς

και στο Γιώργο Αγιασωτέλη.

Για το θέμα αυτό ο πρόεδρος Γιάννης Στουραΐτης  είπε

ότι: 

Ο πρωταθλητισμός δεν είναι αυτοσκοπός αποφασίσαμε
να δώσουμε μεγαλύτερο βάρος στις υποδομές, να ξεκινή-
σουμε από μηδενική βάση με ανθρώπους που κατέχουν το
άθλημα και είναι τιμή μας που είναι στο σύλλογο μας όπως
ο Μιλαν Τζούριτς και ο Γιώργος Αγιασωτέλης 

Δεν μας  ενδιαφέρουν  οι πρώτες θέσεις στα τμήματα υπο-
δομών θέλουμε  τα παιδιά να μάθουν βόλεϊ και μπάσκετ
σωστά , θέλουμε να διευρύνουμε τα τμήματα και θέλουμε
στο τέλος μετά από μια προοπτική ετών τα τμήματα αυτά
να λειτουργούν αυτοτροφοδοτού-
μενα και να  γίνουν φυτώρια  για
τις μεγάλες ομάδες 
Πιστεύω ότι ήταν μια κίνηση η
οποία ήλθε το πλήρωμα του χρό-
νου να γίνει . 
Οι προπονητές θα δώσουν προ-
γράμματα στους βοηθούς και θα
έχουν την ευθύνη όλων των τμη-
μάτων καθώς και κάποιες ώρες θα
προπονούν οι ίδιοι τα τμήματα
Είμαστε ο μεγαλύτερος σύλλογος από πλευράς διακρίσε-
ων στην Ανατολική Αττική και από πλευράς μαζικότητας,
πιστεύουμε ότι με αυτές τις επιλογές το Μαρκόπουλο θα
βγάλει νέα παιδιά  και θα γίνει το κύτταρο της Ανατολικής
Αττικής.

Για τα τμήματα υποδομών  οι εγγραφές ξεκίνησαν απ΄ την

1η  Σεπτεμβρίου  και τα τηλέφωνα επικοινωνίας για τα τμή-

ματα βόλει είναι 6944895990 Κώστας Αλλαγιάννης και για τα

τμήματα μπάσκετ 6932109476 Γιώργος Καβασακάλης.

Με το βλέμμα στο Μέλλον… ο ΑΟ Μαρκοπούλου

Με όνειρα και αισιοδοξία για μία καλή χρονιά πραγματο-

ποιήθηκε η πρώτη συνάντηση της γυναικείας ομάδα του

Μαρκοπούλου 

Σε ένα όμορφο κλίμα στο kwaba o πρόεδρος Γιάννης Στου-

ραΐτης καλωσόρισε τις παλιές και τις νέες αθλήτριες. “Ξε-

κινάμε μία χρονιά με πολλά νέα πρόσωπα στην ομάδα και
πιστεύουμε στο καλλίτερο”, είπε μεταξύ άλλων.
Στη τεχνική ηγεσία της ομάδας παραμένει ο  Γιώργος Λυ-

κούδης  ο οποίος ενημέρωσε της αθλήτριες για  το πρό-

γραμμα προετοιμασίας με τον Γιώργο Ρούσση 

Ο Αντιπρόεδρος Ευάγγελος

Δαρεμάς ευχήθηκε και έκανε

πρόσκληση στον κόσμο λέ-

γοντας: “Ελπίζω σ’ αυτή τη
νέα μας προσπάθεια να μας
στηρίξει ο κόσμος για να
αντεπεξέλθουμε στις προσ-
δοκίες”.

Το παρών στην πρώτη συνά-

ντηση έδωσαν δέκα αθλήτριες:

Σοφία Δρούγκα, Ζένια Τσίμα,

Αρέτα Κονόμη,  Αννα Καβαθά,

Jelena Kostic, και  το νέο αίμα

Χριστίνα Τσαπραλή, Αννα Σα-

λούστρου, Ελένη Κουτσιβίνη,

Μαρικρίστα Μαγκανάρη,

Aleksandra  Crncevic. 

Με όνειρα ξεκινάει η γυναικεία ομάδα βόλεϊ

στο Μαρκόπουλο

“ΘΕΤΙΣ” ΒΟΥΛΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αρχισαν οι εγγραφές στην Πετοσφαίριση για κορί-

τσια και αγόρια καθημερινά από 5 έως 7μ.μ.

Πληροφορίες: 210 8994.484, κιν. 6972 778540 &

6978 661302

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

ο πρόεδρος Γιάννης Στουραΐτης με τον Σέρβο Μιλαν Τζούριτς 
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Σαν το μελίσι, σιγά - σιγά γέμιζε το προαύλιο του Β΄ Δημοτι-

κού Σχολείου Κερατέας με κόσμο όχι μόνο από την πόλη και

τους οικισμούς, αλλά από όλα Μεσόγεια. Εκεί, όπου είχε στη-

θεί η καθιερωμένη Γιορτή Μελιού, που οργανώθηκε από το

Δήμο, το Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό Κερατέας και τη Νο-

μαρχιακή Αυτοδιοίκηση 5 και 6 Σεπτεμβρίου.

Τα 30 περίπτερα μελισσοπαραγωγών και φορέων, ένα πανό-

ραμα με μέλινα τοπικά προϊόντα (μέλια όλων των ποιοτήτων,

ρακόμελα, παστέλια, κηρύθρες και...) όπως δήλωσε και ο δή-

μαρχος Σταύρος Ιατρού) για κάθε γούστο και γεύση.

Την όλη γιορτή έδεσαν οι δύο συναυλίες, το Σάββατο ο συν-

θέτης Θάνος Μικρούτσικος και το συγκρότημα Υπόγεια Ρεύ-

ματα παρουσίασαν μία οπτικοακουστική συναυλία από το ευ-

ρύ ρεπερτόριο του συνθέτη.

Τιμήθηκε ο συνθέτης Θάνος Μικρούτσικος

Πριν τη συναυλία ο δήμαρχος Κερατέας αναφέρθηκε με θερ-

μά λόγια στον συνθέτη λέγοντας ότι υπάρχουν δύο σοβαροί

λόγοι για την απονομή της τιμητικής πλακέτας εκ μέρους του

Δήμου: ο ένας είναι το πασίγνωστο μεγάλο του μουσικό έρ-

γο που θέλγει και συγκινεί και ο δεύτερος η υπογραφή του ως

Υπουργού Πολιτισμού το 1995 στο ΦΕΚ Προστασίας του

Οβριόκαστρου «ως Α΄ Ζώνη απολύτου προστασίας λόγω αρ-

χαιολογικού ενδιαφέροντος» βασικό όπλο κατά της εγκατά-

στασης ΧΥΤΑ στο χώρο.

«Έκανα το καθήκον μου», είπε ο Θ. Μικρούτσικος τονίζο-

ντας ότι «η Αττική έχει ανάγκη από προστασία». Αναφερόμε-

νος δε στη Γιορτή Μελιού είπε ότι «χαίρομαι που συμμετέχω

σ’ αυτή τη γιορτή που αναδεικνύει ένα εξαιρετικό προϊόν της

Αττικής Γης».

Την Κυριακή ο Αγάθωνας Ιακωβίδης πρόσφερε ένα δίωρο

πρόγραμμα με ρεμπέτικα και λαϊκά τραγούδια. Πριν την συ-

ναυλία μίλησε ο πρόεδρος του Μελισσοκομικού Συνεταιρι-

σμού Σταμάτης Σίνης αναφερόμενος σε ιστορικά στοιχεία

για το μέλι στην περιοχή της Κερατέας και της Λαυρεωτικής,

για τη ζωή των μελισσών, για τις επιπτώσεις του μελιού στην

υγιεινή διατροφή.

Το περίπτερο του Δήμου Κερατέας είχε έμφαση στην προ-

σπάθεια του Δήμου για τη συντήρηση, βελτίωση κι επέκταση

των σχολικών κτιρίων με φωτογραφικό υλικό, αναφορά στις

πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου με προβολή, καθώς και

έντυπα για τον αγώνα κατά του ΧΥΤΑ.

Η Νομαρχία παρουσίασε έναν απολογισμό των πολιτιστι-

κών δραστηριοτήτων της.

Το Γυμνάσιο Κερατέας, είχε αντίγραφο το πήλινο κάλυμμα

κυψέλης που φέρει το όνομα ΦΙΛΟΚΡΑΤΟΥΣ 4ος αι. π. Χ. που

βρίσκεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Λαυρίου και αποτελεί

από το 2007 σήμα της Γιορτής Μελιού.  Στο ίδιο περίπτερο το

«μέλι της αγάπης» για τους κρατούμενους του Ελεώνα Θη-

βών με κομψοτεχνήματα.

Αφιερωμένα στη λαϊκή παράδοση της Κερατέας ήταν τα

τρία περίπτερα του Λαογραφικού Συλλόγου «Απόλλων», του

Λυκείου των Ελληνίδων, της Δημοτικής Παραδοσιακής Σχο-

λής Κοπανελιού με χρηστικά αντικείμενα των σπιτιών παλαι-

ότερων εποχών. 

Περίπτερο με το ζωντανό κύτταρο του Τοπικού Συμβουλίου

Νέων.

Περίπτερο της Χρυσής Τομής αφιερωμένο στην πράσινη ανά-

πτυξη. Περίπτερο και για το Web – radio Κερατέας με συνε-

ντεύξεις από το κοινό.

Έκπληξη το περίπτερο των Μανιταρόφιλων Μεσογαίας που

εδρεύει στην Κερατέα με μανιτάρια όλων των ειδών, βιβλία

και μία εξαιρετική αφίσα με τα μανιτάρια της Κερατέας που

τυπώθηκε με τη χορηγία του Δήμου.

Στο χώρο επίσης υπήρχε έκθεση ερασιτεχνών ζωγράφων

της Κερατέας σε δύο αίθουσες, με συμμετοχή πολλών ζω-

γράφων. 

Και τις δύο μέρες όπως κάθε χρόνο από τότε που καθιερώ-

θηκε η Γιορτή Μελιού, με την ευθύνη του προσωπικού του Δή-

μου προσφέρθηκαν στο κοινό παραδοσιακοί λουκουμάδες με

“Μελίσσι” ο κόσμος στην Κερατέα


