
«Αν οι βουλευτές της πλειοψηφίας αρνηθούν να στη-
ρίξουν κυβερνητικό νομοσχέδιο, αυτό δεν θα είναι “ατύ-
χημα”, αλλά δολιοφθορά». Αντ. Σαμαράς

Αυτό τον χαρακτηρισμό και την έμμεση

– πλην σαφή- απειλή, αν κανένας βου-

λευτής τολμήσει να υπακούσει στο

Σύνταγμα και την συνείδησή του, εκτό-

ξευσε ο Πρωθυπουργός της κυβέρνη-

σης περιορισμένης εξουσίας και

μεγάλης ευθύνης, υπόλογος, Αντώνης

Σαμαράς.

Τι σημαίνει δολιοφθορά; Φθορά, της

κυβερνητικής συμμαχίας, εν προκει-

μένω, εκ δόλου. Δηλαδή, «οι βουλευτές της πλειοψη-

φίας» που θα αρνηθούν να στηρίξουν κάποιο αντιλαϊκό

κυβερνητικό νομοσχέδιο θα θεωρηθούν από τον Σα-

μαρά, και δόλιοι και υπονομευτές της κυβέρνησης.

Στην κυριολεξία δε, σαμποτέρ! Δολιοφθορά ίσον sabo-

tage (κοίτα λεξ. Μπαμπινιώτη). Πράξη που εύλογα επι-

σύρει όχι απλά τη διαγραφή από την κοινοβουλευτική

ομάδα, αλλά προφανώς και την ποινική δίωξη, πλην της

πολιτικής. Έχει συναίσθηση του όρου ο Πρωθυπουργός,

ή απλώς του «ξέφυγε», ρίχνοντας το βάρος μόνο στην

απειλή; Στην τρομοκράτηση των βουλευτών; 

Βέβαια η τρομοκράτηση των βουλευτών είναι η συνή-

θης πρακτική της τελευταίας τριετίας. Τη σχετική δε

ευθύνη δεν την έχουν μόνον ο Γ. Α. Παπανδρέου και ο

Α. Σαμαράς, που έχουν καθ’ υποτροπή, πραγματοποι-

ήσει την τρομοκρατική απειλή τους, αλλά και οι βου-

λευτές που την απεδέχθησαν και δεν την κατήγγειλαν

κατηγορηματικά και έμπρακτα. Δεν έγιναν απλώς «ρόμ-

πες», κατά το κοινώς λεγόμενο, με τις μεταμέλειες και

τις επιστροφές τους στο κομματικό «μαντρί», αλλά

ανέντιμοι, αναξιόπιστοι και επίορκοι.

Για την μοναδική ίσως που δεν ισχύει κάτι τέτοιο είναι

η περίπτωση της Ντόρας Μπακογιάννη, η οποία επέ-

στρεψε στη Νέα Δημοκρατία μετά από έμπρακτη «συ-

γνώμη» του Αντώνη Σαμαρά. Θυμίζω, για τους

ξεχασιάρηδες, ότι η Ντόρα είχε διαγραφεί επειδή υπερ-

ψήφισε το πρώτο μνημόνιο, που είχε καταψηφίσει η

Ν.Δ. κατ’ εντολήν του Σαμαρά, που τότε ήταν «αμαρ-

τωλός» αντιμνημονιακός (για λόγους τακτικής προφα-

νώς).

Τότε, που συμπλέαμε με τον Σαμαρά, τον είχαμε κατα-

κρίνει για την πράξη του αυτή, για λόγους Συνταγματι-

κής νομιμότητας και κοινοβουλευτικής δημοκρατικής

αντίληψης, όπως είχαμε κάνει και με τη διαγραφή πα-

λιότερα του Αντ. Σαμαρά. 
Συνέχεια στη σελ. 2

Διαβάστε μας  
όλη την εβδομάδα

στον ιστότοπο 

www.ebdomi.com

του Κώστα
Βενετσάνου

Δολιοφθορά!...
...η συνταγματική άσκηση 

του δημοκρατικού δικαιώματος

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Ανεξάρτητοι οι σύμβουλοι
της πλειοψηφίας 

Οι φορολογούμενοι πληρώνουν
τα “παιχνίδια” των τραπεζών

Σελίδα 2

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ
ΣΕ ΑΕΙ & ΤΕΙ

Σελίδες 16, 17, 18, 19

Επιχειρείται “φρένο” στην ένταξη
της 3ης γειτονιάς Αγ. Μαρίνας

Σελίδα 7

ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΜΑΣ ΧΡΩΣΤΑΝΕ!
Απόρρητη Eκθεση του Αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου Ι. Παπανικολάου 

βρίσκεται στα χέρια του Α. Σαμαρά Σελίδα 11

Μ. Λεβαντή & Αν. Μπουντουβάς
Σελίδα 6

Νέος Νόμος “νομιμοποιεί” 
το Χέρωμα Βάρης

Eιδική

διάταξη στο

Νόμο 4178/13 

για  το 

Χέρωμα

Σελίδα 13 

Η πίεση γονιών έφερε αποτέλεσμα 
για το 1ο Νηπιαγωγείο Βάρης

Σελίδα 12
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ΚΩΔΙΚΟΣ 4641

4ήμερο πολιτιστικών εκδηλώ-
σεων  στη Βάρη Σελ. 4

Τράπεζα χρόνου και στην Παλ-
λήνη Σελ. 6

Επαναδιαγραμμίσεις διαβά-
σεων Σελ. 6

Μήνυμα Δημάρχου Μαρκοπού-
λου στους επιτυχόντες Σελ. 7

Αναγυρούς και Βάρη εισαγωγική ει-

σήγηση στην ιστορία γιάννης κορναράκης Σελ. 8

Ή τώρα ή ποτέ! Μίκης Θεοδωράκης  Σελ. 9

Από στόματος κόρακος, κρα
εξελεύσεται Γρηγόρης Ρώντας Σελ. 9

Απέδρασαν  εκτρεφόμενες κα-
τσαρίδες Ηλέκτρα Βενετσάνου Σελ. 10

Ευρωπαϊκή εβδομάδα χωρίς αυ-
τοκίνητο Σελ. 14

Λάθος τα μουσικά σχήματα στο πρ. κάμ-
πινγκ Βούλας Σελ. 14

Φιλοθηραματικά εγκαινία στην
Κερατέα Σελ. 15

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Συνέχεια από τη σελ. 1

Το Σύνταγμα, σαφέστατα, ώστε να μη σηκώνει παρερμη-

νείες ορίζει:

«Οι βουλευτές έχουν απεριόριστο το δικαίωμα της γνώ-
μης και ψήφου κατά συνείδηση» (Σ. αρθρο 60 § 1). Προ-

σέξτε, «απεριόριστο» το δικαίωμα γνώμης· δηλαδή χωρίς

κανέναν περιορισμό (κομματικό, τροϊκανό, ή άλλο) και

ψήφου, βέβαια, «κατά συνείδηση» και σύμφωνη, ασφα-

λώς, με τη γνώμη τους.

Κι ακόμη τονίζει ότι «ο βουλευτής δεν καταδιώκεται ούτε
εξετάζεται με οποιονδήποτε τρόπο, για γνώμη ή ψήφο
που έδωσε κατά την άσκηση των βουλευτικών καθηκόν-
των». 

Καταλάβατε; «Ούτε εξετάζεται» - πολύ περισσότερο, δεν

εκβιάζεται, δεν απειλείται και ρητώς, βέβαια, «δεν κατα-
διώκεται» (Σ. αρθρ. 61 § 1).

Άρα; Άρα, ποιός είναι ο διολοφθορέας, ο σαμποτέρ- πολύ

σημαντικότερων θεσμικών και λειτουργικών φορέων από

την «κυβερνητική σταθερότητα», της οικονομίας, της κοι-

νωνικής συνοχής και γαλήνης, του δημοσίου (κοινού) συμ-

φέροντος, της συνταγματικής νομιμότητας και της δημο-

κρατίας και της εθνικής κυριαρχίας και της εξασφάλισης

της ανεξάρτητης κρατικής ενότητας;

Δεν θα αφήσω αναπάντητο το ερώτημα, όσο κι αν είναι

καταφανές και αυτονόητο. 

Οι δολιοφθορείς είναι αυτοί που χάρην ευφημισμού, ισχυ-

ρίζονται ότι θέλουν να μας «σώσουν»: Οι τοκογλύφοι δα-

νειστές – εταίροι, χάριν των τραπεζών (δες παρακείμενο

σημείωμα – ντοκουμέντο) και όσοι συνεργάζονται μαζί

τους και τους υπηρετούν, οι κυβερνήσεις και οι βουλευ-

τές που τις στηρίζουν και η διοικητική ιεραρχία που τις

υπηρετεί με κορυφαίες τις δυνάμεις καταστολής, που λει-

τουργούν ως πραιτωριανοί. 

Να μη μιλάει, λοιπόν, ο κύριος Σαμαράς για δολιοφθο-

ρείς. Ας  ενδοσκοπηθεί! Ας αυτοκριθεί, προτού επέλθει

η Νέμεσις.

Δολιοφθορά

Πρόσφατη πρόταση της Επιτροπής Οι-

κονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου1 για

έκδοση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου, σχετικά με τη μεταρ-

ρύθμιση του τραπεζικού τομέα της

Ε.Ε., στην αιτιολογική του έκθεση,

στην ουσία επιβεβαιώνει όσα ισχυρι-

ζόμαστε με επανειλημένα δημοσιεύ-

ματα από πέρυσι τον Νοέμβριο. 

Με δυο λέξεις, ότι υπεύθυνος για την

κρίση που βιώνουν οι εργαζόμενοι,

πολλές ΜΜ κυρίως επιχειρήσεις και

πολλά κράτη της Ε.Ε., κυρίως του

Νότου, είναι το τραπεζικό σύστημα

στο σύνολό του. 

Τι λέει η αιτιολογική έκθεση

Στην έκθεση της εν λόγω επιροπής

του Ευρωκοινοβουλίου, αφού αναφέ-

ρεται στο ιστορικό της συγκρότησης

ομάδας εμπειρογνωμόνων «υψηλού

επιπέδου» (HLEG), από το Φεβρουά-

ριο του 2012, τονίζει:

«Η έκθεση της HLEG κατέδειξε ότι η
ανάληψη υπέρμετρων κινδύνων
(credit risk από το τραπεζικό σύστημα)

η υπερβολική μόχλευση (πλασματική

ανάπτυξη – πολλαπλασιασμός κεφα-

λαίου) οι ανεπαρκείς απαιτήσεις κε-
φαλαίου και ρευστότητας (από τις

τράπεζες και τους τραπεζίτες) και η
υπερβολική πολυπλοκότητα του τρα-

πεζικού συστήματος, στο σύνολό του,
ήταν τα κύρια αίτια της χρηματοπι-
στωτικής κρίσης». 

Η ομάδα εμπειρογνωμόνων υψηλού

επιπέδου (HLEG) κατέληξε στο συμ-

πέρασμα – λέει η αιτιολογική έκθεση

της Επιτροπής Οικονομικής και Νομι-

σματικής Πολιτικής της Ε.Ε. – ότι

«απαιτούνται περαιτέρω διαρθρωτικές
μεταρρυθμίσεις ιδίως όσον αφορά τον
νομικό διαχωρισμό ορισμένων ριψο-
κίνδυνων χρηματοπιστωτικών δρα-
στηριοτήτων από τις τράπεζες
καταθέσεων εντός ενός τραπεζικού
ομίλου». 

Στόχος του διαχωρισμού, λέει η έκ-

θεση, «είναι να καταστούν οι πλέον
ζωτικές, από κοινωνική άποψη, υπη-
ρεσίες ασφαλέστερες. 
Και να περιοριστεί η σύνδεσή τους με
συναλλακτική δραστηριότητα υψηλού
κινδύνου, καθώς επίσης να περιορι-
στεί η διάσωση των τραπεζών με χρή-
ματα των φορολογουμένων»!!!
(Σ.Σ. «να περιοριστεί», όχι να αποκλει-

στεί, όπως θα ήταν δίκαιο και ορθό).

Καταλάβατε τι λέει η έκθεση; Ανα-

γνωρίζει αφ’ ενός ότι οι τράπεζες κά-

νουν «παιχνιδάκια» προς χάρην των

μετόχων τους και των golden boys, με

«υπερβολικές μοχλεύσεις», με επεν-

δύσεις «υψηλού κινδύνου», παπατζί-

δικη «πολυπλοκότητα», «ανεπαρκή

(ίδια) κεφάλαια» και ότι στο τέλος

αναλαμβάνουν την διάσωσή τους, τα

κορόιδα οι φορολογούμενοι, με τη

«νόμιμη» ληστεία που τους επιβάλουν

κοινοβουλευτικά ενεργούμενα με πιο

ξεκάθαρες και ξεδιάντροπες περιπτώ-

σεις, για μεγαλύτερη σιγουριά τους,

εξωκοινοβουλευτικούς κυβερνητικούς

τραπεζίτες (Παπαδήμος παρανόμως,

Στουρνάρας κ.α).

Όλα αυτά είναι συνέχεια και επιβεβαί-

ωση όσων καταγγέλουμε από τον Νο-

έμβρη του 2012, για την «άκρως

εμπιστευτική έκθεση της Comition που

απασχόλησε το EcoFin την 10/2/2009

και απεκάλυψε την επομένη 11/2/2009

η Daily Telegraph για τα 18,6 τρις το-

ξικά περιουσιακά στοιχεία του Ευρω-

παϊκού Τραπεζικού Συστήματος

συνολικά. 

―――――
1. EuroParl. Ε.Ο.Ν.Π. της 24/6/2013 (ΡΕ

506244ν02-00 Α7-0231/2013) σχετικά με τη με-

ταρρύθμιση της διάρθρωσης του τραπεζικού

τομέα της Ε.Ε. (2013/2021(ΙΝΙ)

Ο Δήμος 3B συνεδριάζει

To Δημοτικό Συμβούλιο Βάρη, Βού-

λας, Βουλιαγμένης συνεδριάζει τη

Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου, στις 7μ.μ.

με 3 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Τη Δευτέρα 16η Σεπτεμβρίου και ώρα

18:30, με ένα θέμα: Ενημέρωση Δη-
μοτικού Συμβουλίου επί του θέματος
της υλοποίησης των προτάσεων “Έκ-
θεσης Ελέγχου” και

την Πέμπτη 19η Σεπτεμβρίου και ώρα

19:00, με 25 θέματα στην ημερήσια

διάταξη.

NTOKOYMENTO Οι φορολογούμενοι πληρώνουν 

τα «παιχνίδια» των τραπεζών
Ομολογεί η Ευρωπαϊκή Ένωση
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Παραχώρησαν 

και τα κρατικά Λαχεία

56 ψήφοι ήταν αρκετοί ώστε η ελληνική Βουλή να

παραχωρήσει τα κρατικά λαχεία! Με 56 ψήφους

«υπέρ» και 35 ψήφους «κατά» ψηφίστηκε το νομο-

σχέδιο για την παραχώρηση της διαχείρισης των

Κρατικών Λαχείων με ονομαστική ψηφοφορία, την

οποία προκάλεσε ο ΣΥΡΙΖΑ.

ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΠΕΡΓΙΩΝ 

Με την πολυμέτωπη επίθεση της εσωτερικής “τρόι-

κας” σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης και τις

οριζόντιες “κινητοποιήσεις”, διάβαζε απολύσεις,

τη Δευτέρα 16/9, ξεκινούν  απεργιακές κινητοποι-

ήσεις. 

Αντίστοιχα απεργούν και οι εργαζόμενοι στο ΙΚΑ

και στο Δημόσιο γενικότερα.

Με μεγάλη συμμετοχή κόσμου και με ένα παραδοσιακό

λαϊκό γλέντι,  ολοκληρώθηκαν και φέτος οι διήμερες

εκδηλώσεις για τη γιορτή μελιού Κερατέας. Η εκδή-

λωση διοργανώθηκε για 15η συνεχόμενη χρονιά και

πραγματοποιήθηκε στις 7 και 8 Σεπτεμβρίου, στο 2ο Δη-

μοτικό Σχολείο Κερατέας.

Το Σάββατο  οι επισκέπτες απόλαυσαν τον βιρτουόζο

του μπουζουκιού και μοναδικό συνθέτη και  στιχουργό,

Χρήστο Νικολόπουλο που συνοδευόταν από τους εκλε-

κτούς ερμηνευτές Μιχάλη Δημητριάδη, Ζωή Παπαδο-

πούλου και Ηλία Μακρή. 

Την επομένη ημέρα το πρόγραμμα είχε και πάλι λαϊκή

χροιά με εγχώριο μουσικό σχήμα, με τους  Άγγελο Σω-

φρόνη, μπουζούκι, Δεικτά Μαρία, τραγούδι, Θηβαίο

Κωνσταντίνο, πλήκτρα-φωνή, Θεοδόση Συκιώτη, κι-

θάρα, Αλέξανδρο Μπάλτα, τύμπανα,  το οποίο έπαιξε

τραγούδια αγαπημένα από το σήμερα μέχρι και παλιό-

τερες επιτυχίες του λαϊκού τραγουδιού  και κέρδισε το

χειροκρότημα του  κοινού.

Παράλληλα οι επισκέπτες της γιορτής γεύτηκαν διά-

φορα είδη μελιού που παράγονται στην Ελλάδα, ενη-

μερώθηκαν  για την ιστορία του, γνώρισαν Ελληνικά

προϊόντα και χειροποίητα αντικείμενα, φτιαγμένα από

τοπικούς Συλλόγους.

Η Γιορτή Μελιού Κερατέας, από το 1999 που ξεκίνησε,

καθιερώθηκε στις καρδιές των κατοίκων αλλά και των

επισκεπτών της περιοχής μας που συρρέουν για να πα-

ρακολουθήσουν πλούσιο μουσικό πρόγραμμα αλλά και

να γευτούν τοπικά προϊόντα.

Παραδοσιακό λαϊκό γλέντι στη γιορτή μελιού στην Κερατέα

Ο Δήμαρχος Κων/νος Λεβαντής χαιρέτισε την εκδήλωση.

Η 11η Πανελλήνια Λαμπαδηδρομία Εθελοντών Αιμοδο-

τών, η οποία διοργανώνεται από την Πανελλήνια Ομο-

σπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών (Π.Ο.Σ.Ε.Α.)

έχει στόχο να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες σχετικά με

τη Εθελοντική Αιμοδοσία και να τονίσει τη σημασία της

προσφοράς των Εθελοντών Αιμοδοτών ως κοινωνική

ομάδα, στην οποία πρέπει να ενταχθούν όσο το δυνατόν

περισσότεροι συμπολίτες μας.

Περνάει από πολλές πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στέλ-

νει το μήνυμα ότι το αίμα είναι πολύτιμο και η εθελοντική

αιμοδοσία είναι πολιτισμός.

Η 11η Λαμπαδηδρομία ξεκίνησε φέτος από το Καναλάκι

του Δήμου Πάργας, στις 18 Αυγούστου και θα διατρέξει

τον Δήμο Παλλήνης στις 25-26-27 Σεπτεμβρίου. 

Η Παλλήνη την υποδέχεται 25/9

Τις ημέρες της παραμονής της στον Δήμο Παλλήνης θα

διοργανωθούν εκδηλώσεις και πορείες στις 3 Δημοτικές

Ενότητες. Η υποδοχή της φλόγας θα γίνει στο Δημαρχείο

Παλλήνης (Ιθάκης 12, Γέρακας), το απόγευμα της Τετάρ-

της 25/9 και θα διατρέξει όλο το Δήμο για 3 ημέρες.

Λεπτομέρειες στο επόμενο φύλλο.

Ασκηση σώματος και νου

Το “Φωτεινό Σημείο” βρίσκεται στην οδό Ζαλόγγου

19 &Πάρου 2 στη Βάρη (Δίλοφο),

εμπνέοντας μυαλό και σώμα 

σε διαλογισμό και αυτογνωσία.

Μαθήματα γιόγκα πρωινά και 

απογευματινά για ενήλικες και νέους.

Πληροφορίες 6945377335 & 6982645545

Γιόγκα στη Βάρη
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Το βράδυ του Σαββάτου 14 Σεπτεμβρίου,

στις 20:30, στη παραλία Αγ.Μαρίνας

(35οχλμ Αθηνών-Σουνίου) στον ΝΑΟ Κέ-

κροψ, o σύλλογος Ποντίων Κορωπίου «Ο

Εύξεινος Πόντος» διοργανώνει το πρώτο

Ποντιακό Παρακάθ΄, δηλαδή μια ποντιακή

παραδοσιακή μορφή συλλογικής διασκέδα-

σης και ψυχαγωγίας με καλλιτεχνικό πρό-

γραμμα. 

Το 1ο Ποντιακό Παρακάθ΄ στο Κορωπί στη-

ρίζουν, εκτός του Δήμου Κρωπίας και του

ΝΑΟ Κέκροψ, ο σύλλογος Ποντίων Ασπρο-

πύργου «Οι Ακρίτες του Πόντου», ο σύλλο-

γος Ποντίων Λαυρίου «Μιθριδάτης» και ο

σύλλογος Κρητών Μεσογείων «Ο Ψηλορεί-

της». 

Οι καλλιτέχνες που θα υποστηρίξουν την

εκδήλωση είναι οι : Δημήτρης Καρασαββί-

δης, Δημήτρης Κοσμίδης, Κώστας Νικολαί-

δης, Γιώργος Παπαδόπουλος, Κώστας

Παπαδόπουλος και Βασίλης Σεμερτζίδης.

Μαζί τους,  στα πλήκτρα οι Γ. Μουρατίδης

και Σ.Σαντσαρίδης, και στα τύμπανα ο Κ.Κα-

ρασαββίδης. 

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

1ο ΠΟΝΤΙΑΚΟ ΠΑΡΑΚΑΘ΄ ΣΤΗΝ  ΠΑΡΑΛΙΑ

ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

Παρασκευή, 20 Σεπτέμβρη, ώρα 21.00

ΜΟΥΣΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ 

ΣΤΟ ΜΑΡΚΟ ΒΑΜΒΑΚΑΡΗ

Στο Θέατρο του 1ου Δημοτικού Σχολείου

Βάρης στην οδό Άττιδος 7. Θα συμμετέχει

η ορχήστρα του Γιάννη Πρεβενιού.

Aφήγηση με αποσπάσματα από τη ζωή του

Μ. Βαμβακάρη από ηθοποιούς - μέλη του

Συλλόγου μας: Τάσος Αλατζάς, Γιάννα

Ζιάννη, Αφροδίτη Μωραίτη. (Θα τηρηθεί

σειρά προτεραιότητας λόγω συγκεκριμένης

χωρητικότητας του Θεάτρου)

Σάββατο, 21 Σεπτέμβρη, ώρα 21.00

«ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ»
1- Έκθεση παραδοσιακής φορεσιάς από

διάφορα μέρη της Ελλάδας. Στην Αίθουσα

του Κέντρου  Εικαστικών Τεχνών και Πολι-

τισμού στη Βάρκιζα. Ανοικτή 01.00μ.μ. –

10.30μ.μ.

2- Παραδοσιακοί χοροί της χώρας μας

Στην παραλία Βάρκιζας στο χώρο μπροστά

από την Αίθουσα του Κέντρου Εικαστικών

Τεχνών και Πολιτισμού.

Συμμετέχουν:
α) Το τμήμα Παραδοσιακών Χορών παίδων-

εφήβων-ενηλίκων του Επιμορφωτικού  Συλ-

λόγου Βάρης. Περιοχές: Μέγαρα –

Σαλαμίνα - Ήπειρος (Διδασκαλία – Επιμέ-

λεια: Έφη Καρακώστα) 

β) Το τμήμα Παραδοσιακών Χορών του Πο-

λιτιστικού & Λαογραφικού  Συλλόγου Δάφ-

νης «Ταξιδευτές Πολιτισμού», με συνοδεία

μικρής ζωντανής ορχήστρας. Περιοχή:

Θράκη (Διδασκαλία – Επιμέλεια: Κων. Κα-

νελλόπουλος-Ευαγγ. Καμιώτη-Κρυστ. Σπυ-

ριδάκη)

γ) Χορευτικό Παραδοσιακών χορών Πνευμ.

Κέντρου Δήμου Αργυρούπολης-Ελληνικού.

Περιοχή: Ν. Κύθνος (Διδασκαλία — Επιμέ-

λεια Κων. Πιπίνης)

Κυριακή, 22 Σεπτέμβρη, ώρα 21.00

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΡΟΚ: «Συναυλία για
Νέους…και όχι μόνο». Με το ροκ συγ-

κρότημα «ΠΕΤΡΟΣ ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΣ και Η
ΜΠΑΝΤΑ», στην παραλία Βάρκιζας στο

χώρο μπροστά από την Αίθουσα του Κέν-

τρου Εικαστικών Τεχνών και Πολιτισμού.

Σάββατο, 5 Οκτώβρη, ώρα 21.00

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «ΟΙ ΗΛΙΘΙΟΙ»
του Νηλ Σάϊμον, σε σκηνοθεσία Μιχάλη

Μαραγκού. Στο  1ο Δημοτικό Σχολείο

Βάρης στην οδό Άττιδος 7, με τη θεατρική

ομάδα του Δήμου Αργυρούπολης-Ελληνι-

κού, με το έργο (Θα τηρηθεί σειρά προτε-

ραιότητας λόγω χωρητικότητας του

Θεάτρου).

ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ,

Θ. Μικρούτσικος, Μ. Μητσιάς,

Γ. Κότσιρας, Δ. Μπάσης & Ρ.

Αντωνοπούλου στο Βύρωνα 

Η πιο πετυχημένη περιοδεία

του καλοκαιριού ολοκληρώνει

τον κύκλο της με μία μεγάλη

συναυλία στις 23 Σεπτεμ-

βρίου, στο θέατρο Βράχων

στο Βύρωνα. O Θάνος Μι-

κρούτσικος μαζί με τους Μα-

νώλη Μητσιά, Γιάννη

Κότσιρα, Δημήτρη Μπάση και

Ρίτα Αντωνοπούλου θα πα-

ρουσιάσουν για τελευταία

φορά την μουσική παράσταση

«Πάντα γελαστοί και γελα-

σμένοι...».

Ο μεγάλος συνθέτης δημι-

ουργεί ένα πολύμορφο πρό-

γραμμα και επιλέγει αγαπη-

μένα τραγούδια από το έργο

του (Σταυρός του Νότου κ.ά.),

γνωστές επιτυχίες άλλων

συνθετών (Θεοδωράκη, Σπα-

νού, Νικολόπουλου κ.ά.,)

αλλά κυρίως εκείνα τα ιδιαί-

τερα τραγούδια του, τα λαϊκά

και αυτά που ο ίδιος ονομάζει

πολιτικά τραγούδια λαϊκού αι-

σθήματος. «Άννα μην κλαις»,

«Ατομική μου ενέργεια»,

«Ρόζα», «Πάντα Γελαστοί και

Γελασμένοι» 

Θέατρο Βράχων, Οδός Τατα-

ούλων, Βύρωνας – Υμηττός.

Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου, 

Πληροφορίες: 210 7626438,

210 7626738

Τιμές εισιτηρίων: Προπώληση:

12 ευρώ, ταμείο: 12 ευρώ

(Ανέργων, φοιτητικό και

ΑμεΑ), 15 ευρώ

Σημεία Προπώλησης:
- Καταστήματα PUBLIC - Viva.gr,

11876 - ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ -

SEVEN SPOTS

- Διαδημοτικό Δίκτυο Πολιτισμού

Βύρωνα & Δάφνης-Υμηττού

(Ευαγγελικής Σχολής 26, 6ος

ορ.), Δευτέρα έως Παρασκευή

09.00-2.30 μ.μ.

- Δημαρχείο Δάφνης (Έλλης 16 &

Κανάρη, Δάφνη, 4ος ορ.), Δευ-

τέρα έως Παρασκευή 9.00 π.μ.-

12.00

- Ταμείο Θεάτρου Βράχων, Καθη-

μερινά 6.00 -10.00 μ.μ

Ο Θάνος Μικρούτσικος στο θέατρο Βράχων

ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΑΡΗΣ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΑ 31 ΧΡΟΝΙΑ

Ο Επιμορφωτικός Σύλλογος Βάρης  ιδρύθηκε το Φεβρουάριο του 1982 με βασικούς καταστατικούς

σκοπούς τη διαφύλαξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, της λαϊκής παράδοσης, του περιβάλ-

λοντος, των ηθικών αξιών και στην ουσία να υποκαταστήσει και να καλύψει τα κενά  στα οποία η

πολιτεία ήταν απούσα. Μετά από μία τεράστια διαδρομή προσφοράς και αγώνων, ο Σύλλογος προ-

χώρησε,  εδραιώθηκε στις ψυχές των πολιτών και συνεχίζει αδιαλείπτως μέχρι σήμερα, μετρώντας

αισίως τα 31 χρόνια παρουσίας του στα κοινά. Αυτό λοιπόν το Τετραήμερο πολιτιστικών εκδηλώ-

σεων  που πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με τον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

και ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ του  ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, είναι αφιερωμένο στα 31

χρόνια  από την ίδρυση του ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΑΡΗΣ, σαν ελάχιστος φόρος τιμής

στους  ιδρυτές του, καθώς και σε όσους διαχρονικά συνεισέφεραν και συνεισφέρουν, ακόμα και στις

πιο  αντίξοες συνθήκες για να διατηρείται ζωντανή αυτή η μικρή κοιτίδα πολιτισμού. 

Θεωρούμε ότι, με αυτό το τετραήμερο εκδηλώσεων προσπαθήσαμε να καλύψουμε ένα μεγάλο

φάσμα της πολιτιστικής δραστηριότητας του Συλλόγου μας.

Θα θέλαμε από καρδιάς να απευθύνουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Δήμο Β.Β.Β., στον

Ο.Α.Π.Π.Α. του Δήμου Β.Β.Β., σε όλο το Δημ.Συμβούλιο, καθώς και σε όλα τα μέλη, τους φίλους και

τους χορηγούς του Συλλόγου, για την αμέριστη βοήθεια και τον εθελοντισμό  που όλα αυτά τα

χρόνια μας προσφέρουν.

Για το Δ.Σ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΙΦΙΩΤΗΣ
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Παρά τις δύσκολες οικονομικές συγ-

κυρίες, την κρίση και την αβεβαιότητα,

όπως γράφει και ο δήμαρχος στο ση-

μείωμά του, ο Δήμος Παλλήνης κατά-

φερε και εφέτος να οργανώσει μια

σειρά εκδηλώσεων για το μήνα Σε-

πτέμβρη.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Σε όλες τις παρακάτω εκδηλώ-

σεις η είσοδος είναι ελεύθερη.

Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου - 21:00 - Θε-

ρινός Κινηματογράφος Γέρακα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ - Εκδήλωση

μνήμης. υμμετέχουν: Βασίλης Λέκκας

και η Φιλαρμονική Ορχήστρα του

Δήμου Παλλήνης

Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου - 20:00 - Πλα-

τεία Πρωτομαγιάς (Εργατικές Πολυκα-

τοικίες Ι) 

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ

«Ο Καραγκιόζης γραμματικός» από το

θέατρο σκιών «ΑΛΙΜΠΕΡΤΗ»

Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου - 20:30 -

Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα

THE CAVE. Μια σύμπραξη χορού, μου-

σικής και εικόνας από την Πολιτιστική

Ομάδα ΗΧΟΔΡΑΜΑ

Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου - 20:00 - Παρ-

κινγκ Κολυμβητηρίου Γέρακα

ΓΙΟΡΤΗ ΤΣΙΚΟΥΔΙΑΣ από το Σύλλογο

Κρητών Γέρακα «Η ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΣ» 

Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου - 20:30 - Πο-

λιτιστικό Κέντρο Γέρακα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 

Εκδήλωση απόδοσης τιμής στην προ-

σωπικότητα και το συγγραφικό έργο.

Διοργάνωση Δήμος Παλλήνης 

Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου - 20:00 -Πλα-

τεία Ανθούσας 

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ, «Τα αινίγ-

ματα της βεζυροπούλας» από το θέα-

τρο σκιών «ΑΛΙΜΠΕΡΤΗ»

Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου - 20:00 - Πο-

λιτιστικό Κέντρο Γέρακα

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ: Οίκος ευγη-

ρίας «Η Ευτυχισμένη Δύσις», Διασκευή

του έργου του Μ. Κορρέ από την ομάδα

«ΦΟΙΛΙΣΤΡΟΝ» του ΦΕΣ «Η ΚΑΝΤΖΑ»

Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου - 20:00 - Οι-

νοποιείο Πέτρου 

ΜΙΑ ΕΙΚΟΝΑ ΧΙΛΙΕΣ ΝΟΤΕΣ 

Αφιέρωμα στη μουσική του Παγκό-
σμιου Κινηματογράφου 

Σε περίπτωση κακοκαιρίας οι εκδηλώ-

σεις από το Θερινό Κινηματογράφο θα

μεταφερθούν στο Πολιτιστικό Κέντρο

Γέρακα

Πολιτιστικός Σεπτέμβρης στην Παλλήνη Ο Καραγκιόζης  

“έρχεται” στο

πρώην  Κάμπινγκ

Βούλας!

Το Σάββατο  14 Σεπτεμβρίου στις

20.00 o Καραγκιόζης θα “επισκεφθεί”

το αυτοδιαχειριζόμενο πρ. κάμπινγκ

Βούλας            

Ο Σωτήρης Βύνιος παρουσιάζει το

έργο του “Ο Καραγκιόζης διακοπές''
Η είσοδος είναι ελεύθερη και δωρεάν

για όλους όπως όλες οι εκδηλώσεις.

Η παράσταση θα γίνει στο προαύλιο

χώρο που βρίσκεται κοντά στην παραλία.

42ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΙΒΛΙΟΥ, ΠΕΔΙΟΝ ΑΡΕΩΣ
6 έως 22 Σεπτεμβρίου

Ανοιξε το 42ο Φεστιβάλ βιβλίου, το οποίο οργανώ-

νουν ο Σύνδεσμος Εκδοτών Βιβλίου (Σ.ΕΚ.Β.) σε

συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Αττικής και σε

συνεργασία με την Unicef και τον Οργανισμό Πολι-

τισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθη-

ναίων (Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α.) και τελεί υπό την Αιγίδα του

Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Το Φεστιβάλ λειτουργεί θα λειτουργήσει μέχρι τις

22 Σεπτεμβρίου και λειτουργεί: 

Δευτέρα έως Πέμπτη από 6 έως 10.30 μ.μ. 

Παρασκευή - Σάββατο 6 έως 11 μ.μ. και Κυριακή 11 το πρωί έως 10.30 το βράδυ.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

”ΠΑΡΕ - ΔΩΣΕ”

Χαριστικό - ανταλλακτικό Παζάρι βιβλίων

CD, DVD, την Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου,

ώρα 11.00 έως 13.00 στον πεζόδρομο Γ.Σ.

Παπασιδέρη.

Παράλληλα θα έχει χορευτικό δρώμενο.



6 ΣΕΛΙΔΑ - 14  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΕΒΔΟΜΗ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

Eθελοντική Αιμοδοσία, οργανώνει ο Δήμος Μαρκοπούλου για  την Κυριακή 29 Σεπτεμ-

βρίου, στο Κέντρο Υγείας Μαρκοπούλου και ώρες 9:00-13:00. 

Η Αιμοδοσία είναι ακίνδυνη, ανώδυνη και πράξη υπέρτατης αγάπης και προσφοράς για

τους συνανθρώπους μας. 

Δύο δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης

Αθ. Ζούτσου στον καλλικρατικό Δήμο

Παλλήνης και πρώην δημοτικοί σύμβου-

λοι του τέως Δήμου Παλλήνης, ανεξαρ-

τητοποιήκαν στη συνεδρίαση της 3/9.

Ετσι εφεξής θα λειτουργούν ως ανεξάρ-

τητοι δημοτικοί σύμβουλοι.

Είναι ο Αναστάσιος Μπουντουβάς που

είχε διατελέσει πρόεδρος του Δημοτικού

Συμβουλίου και τον ...παραίτησε ο Δή-

μαρχος, όταν εξέφρασε διαφορετική

άποψη στο Δημοτικό Συμβούλιο. Eίχε

“παραιτηθεί” κλείνοντας τον πρώτο

χρόνο της δημοτικής θητείας (Δεκέμβριο

2011). Ο λόγος; η διαφωνία του στην αύ-

ξηση των δημοτικών τελών στην Δημο-

τική Κοινότητα Παλλήνης που αυξήθηκαν

πάνω από 50%.

Ετσι τότε ο δήμαρχος καταστρατήγησε

τη δημοκρατική λειτουργία του Δημοτι-

κού Συμβουλίου και του Δήμου γενικό-

τερα «για να διασφαλίσει  τη
δημοκρατική λειτουργία της παράταξής
του», όπως είχε πει τότε ο Τ. Μπουντου-

βάς.

Ο Τ. Μπουντουβάς διαθέτει ήθος και συ-

νέπεια και ήταν αναμενόμενο κάποια

στιγμή να αποχωρήσει.. Σήμερα οι λόγοι

της ανεξαρτητοποίησής του, όπως ση-

μειώνει στην επιστολή που κατέθεσε στο

προεδρείο είναι «αυτοδιοικητικά πολιτι-
κοί και έχουν να κάνουν με τη λειτουρ-
γία, το σχεδιασμό και την
αποτελεσματικότητα της Διοίκησης».

Η Μαρία Λεβαντή αρχιτέκτων μηχανικός

και καλός γνώστης των προβλημάτων

της περιοχής, σύμβουλος της πλειοψη-

φίας, διάβασε στη συνεδρίαση του Δ.Σ.

τους λόγους που αποχωρεί από την πα-

ράταξη του Αθ. Ζούτσου, κάνοντας μία

αναδρομή στον νόμο “Καλλικράτη” ση-

μειώνοντας πως ήταν μια ευκαιρία ανά-

πτυξης για την πόλη, αλλά...: « Οι Δήμοι
αποτελούσαν πλέον κομμάτι ενός ριζικά
νέου χάρτη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(Τ.Α), εικόνα διοικητικής μεταρρύθμισης

εντελώς αποσπασματικής που άρχιζε και
τελείωσε στη συνένωση των Δήμων σε
μεγάλους και τις Νομαρχίες σε Περιφέ-
ρειες, χωρίς να αγγίζει ουσιαστικά το
“μεγάλο ασθενή”, την κεντρική διοίκση
που θα συνέχιζε να τους έχει υπό την
ομπρέλα του με τις ίδιες παθογένειες.
Η συνένωση 3 ΟΤΑ  (Παλλήνη, Γέρακας,

Ανθούσα) τον 2ο πληθυσμιασκά Δήμο της
Αττικής, ήταν μια πρόκληση για τη ανά-
πτυξη της σημαντικότητας της κεντροβα-
ρικής θέσης του Δήμου και για την
υλοποίηση των ήδη δρομολογημένων
χωροταξικών και πολεοδομικών ανα-
πτύξεων και...», 

Ολα αυτά,  τόνισε η Μ. Λεβαντή, «παρέ-
μειναν ένα φάντασμα προεκλογικών
εξαγγελιών».  
Εξοστρακισμό, απαξίωση, συνομωσιολο-
γία κατά όσων τολμούσαν να εκφράσουν
τη δική τους άποψη, την επιλεκτική προ-
σέγγιση φορέων. 
Και κατόπιν αυτών τα  μεγάλα θέματα
του χωροταξικού σχεδιασμού παραμέ-
νουν εκεί που βρέθηκαν, οι μεγάλοι αδό-
μητοι χώροι παραμένουν αδιευκρίνιστη
προοπτική, θεσμοθετημένοι κοινόχρη-
στοι χώροι τελούν υπό ανάκληση... 
Η επιλογή του περάσματος εκτός του
συνδυασμού του κ. Ζούτσου είναι μονό-
δρομος.

Και είναι αλήθεια, ανατρέχοντας στο αρ-

χείο μας, βρήκαμε την ψήφιση του τεχνι-

κού προγράμματος στην εκπνοή του

πρώτου έτους της θητείας τους, όπου η

Μ. Λεβαντή, τόνιζε με έμφαση:

«...πολεοδομικές μελέτες με μεμονω-
μένα ιδιωτικά συμφέροντα πάνε τρέχον-
τας, ενώ τα δικά μας θα τα ανοίξουν σε
2-3 χρόνια», και ζητούσε να προχωρή-

σουν σε μεμονωμένη πράξη εφαρμογής.

Απλά καθυστέρησε ένα χρόνο η ...διά-

σπαση.
στοιχεία: pallinipress.blogspot.gr/video

Ανεξάρτητοι οι δημοτικοί σύμβουλοι του Δήμου Παλλήνης

Αναστάσιος Μπουντουβάς και Μαρία Λεβαντή

Η Τράπεζα Χρόνου είναι ένα δίκτυο αχρή-

ματης και αλληλέγγυας οικονομίας, ένα

δίκτυο ανταλλαγής υπηρεσιών και γνώ-

σεων που υποστηρίζεται από τη δική της

μονάδα συναλλαγής, το χρόνο.

Το περιεχόμενο των υπηρεσιών εξισώνε-

ται έτσι ώστε μια ώρα υπηρεσίας είναι ίση

με οποιαδήποτε άλλη ώρα υπηρεσίας ανε-

ξάρτητα εάν είναι πνευματική ή χειρωνα-

κτική εργασία. Ο χρόνος που κερδίζουμε

από κάθε συναλλαγή μπορεί να ξοδευτεί

κάνοντας χρήση υπηρεσίας από οποιοδή-

ποτε άλλο μέλος της Τράπεζας.

Για παράδειγμα:

• μία ώρα μαθήματος Ισπανικών εξισώνε-

ται με μία ώρα babysitting

• μία ώρα μαθήματος κιθάρας μπορεί να

ανταλλαχθεί με μία ώρα καθαρίσματος

ενός σπιτιού.

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ μέσω της  ΤΡΑ-

ΠΕΖΑ ΧΡΟΝΟΥ καλεί στις 23 Σεπτεμβρίου

σε συνάντηση μελών και μη, για ένα και-

νούριο ξεκίνημα.

Για ένα χειμώνα πιο ενεργό, γεμάτο αν-

ταλλαγές και δράσεις, χρειάζεται και η

συμπαράσταση του δημότη, πολίτη.

Με προτάσεις και ιδέες,  που θα ακου-

στούν θέλουν να στηρίξουν την Τράπεζα

Χρόνου, να βελτιώσουν τη λειτουργία της.

Καλούν στις 23 Σεπτεμβρίου, ώρα 19:00,

στο Οινοποιείο Πέτρου, επί της Λ.Μαρα-

θώνος 117 στην Παλλήνη,  να συναντη-

θούν και να οργανωθούν ώστε να

μπορέσουν να κάνουν πραγματικότητα

αυτή την προσπάθεια.

Για οποιαδήποτε πληροφορία και δηλώ-

σεις ενδιαφέροντος επικοινωνήστε στο

τηλέφωνο: 210 6604726

Τράπεζα χρόνου στην Παλλήνη

Στο πλαίσιο της έναρξης της νέας σχολικής

χρονιάς, η Περιφέρεια Ανατολικής Αττικής,

προκειμένου να διασφαλίσει την ασφαλέστερη

πρόσβαση των μαθητών της περιοχής σε όλα

τα σχολικά συγκροτήματα, ολοκλήρωσε τις ερ-

γασίες για επαναδιαγράμμιση των διαβάσεων,

όλων εκείνων των σχολικών μονάδων, που

έχουν πρόσωπο στο Οδικό Δί-

κτυο. 

Οι εργασίες διαγράμμισης, οι

οποίες ξεκίνησαν στις 3/9,

αφορούν 15 σχολικές μονάδες

σε Εθνικό και Επαρχιακό δί-

κτυο. Αναλυτικά, πρόκειται για

τις σχολικές μονάδες που βρί-

σκονται στα σημεία:

1. Λ. Μαραθώνος στην Παλ-

λήνη

2. Λ. Μαραθώνος 500 μ. πριν

την Φλέμινγκ

3. Λ. Μαραθώνος 300 μ. πριν τη διασταύρωση

με Βουτζά

4. Λ. Μαραθώνος στη θέση Ανατολή

5. Λ. Μαραθώνος εντός οικισμού Μαραθώνα

6. Λ. Μαραθώνος στην είσοδο της πόλης του

Μαραθώνα

7. Εθνικής Αντιστάσεως στην Παλλήνη

8. Λ. Πικερμίου Σπάτων

9. Λ. Γραμματικού στην έξοδο του Μαραθώνα

10. Λ. Σουλίου στο Κάτω Σούλι

11. Λ. Αναβύσσου στη συμβολή με οδό Δημο-

σθένους

12. Λ. Κορωπίου- Λομβάρδας

13. Λ. Γραμματικού εντός του

οικισμού 

14. Λ. Διονύσου στη θέση Ανα-

τολή

15. Πόρτο Ράφτη στο 37ο χλμ

Η Αντιπεριφερειάρχης Χρυ-
σάνθη Κισκήρα, πάντα στο
πλευρό εκπαιδευτικών και μα-
θητών  και με πραγματικό εν-
διαφέρον για το μέλλον τους,
εύχεται ολόψυχα  και στους
εκπαιδευτικούς, που δοκιμά-
ζονται, αλλά και στους μαθη-

τές, που αγωνιούν, να έχουν υγεία και δύναμη.
Η νέα σχολική χρονιά που ξετυλίγεται μπρο-
στά τους να είναι δημιουργική. Με μοναδικά
όπλα  τη μελέτη, την επιμονή και την υπομονή
μπροστά στις δυσκολίες των καιρών ας έχουν
όλα τα παιδιά καλή πρόοδο.   

ΕΠΑΝΑΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ 

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
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Μήνυμα Δημάρχου 

Μαρκοπούλου, για τους 

εισαχθέντες μαθητές σε

ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας

Αυτή η περίοδος, κάθε

χρόνο, χαρακτηρίζεται από

το αποτέλεσμα της πολύμη-

νης προσπάθειας των μαθη-

τών, για εισαγωγή τους, στα

Ανώτατα και Τεχνολογικά Εκ-

παιδευτικά Ιδρύματα της

χώρας. Η δοκιμασία αυτή

είναι τριπλή και αφορά και

στους γονείς, οι οποίοι κα-

λούνται να σταθούν έμπρα-

κτα, αλλά και ηθικά, με τον

καλύτερο δυνατό τρόπο, κοντά στα παιδιά τους, όπως και

τους καθηγητές τους.

Θα ήθελα να συγχαρώ τους επιτυχόντες μαθητές, για τη

δικαίωση του επίμονου αγώνα τους, για ακόμα καλύτερη

και περισσότερη γνώση και τους εύχομαι καλή πρόοδο,

στο νέο αυτό σημαντικό στάδιο της ζωής τους.

Στέκομαι επίσης δίπλα και σε εκείνα τα παιδιά, που παρά

την προσπάθειά τους, δεν τα κατάφεραν και θα ήθελα να

τους υπενθυμίσω ότι: «δεν έχει σημασία πως έπεσες,

αλλά ότι μπόρεσες και σηκώθηκες». Η εμπειρία που κέρ-

δισαν, είναι ανεκτίμητη και τους έχει ήδη δώσει τα εφό-

δια, να επαναπροσδιορίσουν τους στόχους τους, να

ανασυνταχθούν και τελικά, να τους κατακτήσουν!

Πάνω από όλα όμως θέλω να σας δηλώσω τον αμέριστο

θαυμασμό μου, γιατί όλοι εσείς, καταφέρατε μέσα στην

πρωτοφανή - για τη χώρα μας - οικονομική κρίση, να στα-

θείτε όρθιοι και νικητές, υπενθυμίζοντας μας στην πράξη,

την ανίκητη δύναμη της θέλησης και της επιμονής, που

κρύβουμε όλοι μέσα μας.

Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου,

Σωτήρης Ι. Μεθενίτης

ΕΝΩΣΗ   ΚΡΗΤΩΝ

ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ-ΒΑΡΗΣ-ΒΑΡΚΙΖΑΣ

Η Ενωση Κρητών ξεκινάει τα μαθήματα χορού στη Στοά Λεωφ.

Βουλιαγμένης, είσοδος έναντι της συμβολής των οδών Λευ-

κάδος και Ποσειδώνος Βούλα. 

ΔΩΡΕΑΝ   ΕΚΜΑΘΗΣΗ             

. Παραδοσιακών χορών της Κρήτης

. Παραδοσιακών μουσικών οργάνων   (Λύρα, Λαούτο)

. Ριζίτικου τραγουδιού

ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ  Τετάρτη έως Σάββατο 6-9 μ.μ.

Τμήματα για μικρούς και μεγάλους. Τηλ.  6972005586

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ»

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΕΛΑΝΕΤ εταί-

ρος του ΕΦΕΠΑΕ, με χωρική αρμοδιότητα για τις περιφέ-

ρειες  Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, την Τετάρτη

18 Σεπτεμβρίου και ώρα 17.00 στο κτίριο του ΟΠΕ (Μα-

ρίνου Αντύπα 86, Ηλιούπολη 16346) θα λάβει χώρα ενη-

μερωτική εκδήλωση για το πρόγραμμα «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ –

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ».

Την εκδήλωση συνδιοργανώνουν ο ΟΠΕ, ο ΠΣΕ και η

ΕΛΑΝΕΤ, προς ενημέρωση του επιχειρηματικού κόσμου

για τις δυνατότητες χρηματοδότησης μέσω του προ-

γράμματος αυτού.

Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω-

παϊκής Ένωσης.

Με εξώδικα απάντησε ο Δή-

μαρχος Κρωπίας Δημήτρης

Κιούσης, σε δημοσιεύματα,

που παρουσιάζουν το Δήμο

να ...τσιμεντώνει τη θά-

λασσα, εντάσσοντας στο

σχέδιο τμήμα κάτω από την

παραλιακή στο πλαίσιο της

γενικότερης ένταξης της

3ης γειτονιάς της Αγίας Μα-

ρίνας Κορωπίου.

Για το θέμα ενημέρωσε το

σώμα του Δημοτικού Συμ-

βουλίου την Τρίτη 10 Σε-

πτεμβρίου, προ ημερησίας.

Τόνισε μάλιστα ότι τα δημο-

σιεύματα έχουν σκοπό να

φρενάρουν την ένταξη στο

σχέδιο πόλης της περιοχής,

αφού εδώ και τρία χρόνια

κάποιοι συγκεκριμένοι πα-

ρεμβαίνουν και βάζουν

φρένο γιατί επιβουλεύονται

τη δημόσια γη. «Εχει γίνει
το έλα να δεις», όπως είπε

χαρακτηριστικά.

Ο Κ. σε όλη τη διεργασία

από το 2003 έως το 2009

έκανε συνεχώς ενστάσεις

και καθήλωνε συνεχώς το

σχέδιο ένταξης, είπε και συ-

νέχισε:

Στην πολεοδομική ένταξη

εξαιρέθηκαν κάποια κομμά-

τια που χαρακτηρίστηκαν

απόλυτης προστασίας και

αρχαιολογικά. Τα υπόλοιπα

που είναι 17 - 18 ακίνητα

προωθήθηκαν, εντάχθηκαν

όλα στο σχέδιο.

Το πρακτικό του Συμβου-

λίου της Επικρατείας (ΣτΕ)

κάνει ειδική αναφορά στο

συγκεκριμένο οικοδομικό

τετράγωνο, αφού το έχει

“ψειρίσει” εκατό φορές.

Είναι δύο ονόματα στην πε-

ριοχή που αλωνίζουν...

«Μπαζωσε το δρόμο και
έβαλε σίδερα μέσα σε ένα

βράδυ ο Α. και όταν καλέ-
σαμε την Αστυνομία
έστειλε τους μπράβους
του», τόνισε χαρακτηρι-

στικά.

Για το θέμα είχε λάβει ομό-

φωνη απόφαση το προ-

ηγούμενο Δήμοτικό

Συμβούλιο.

Οι ενστάσεις είχαν συζητη-

θεί σε συνεδρίαση (αριθμ.

76/2008), όπου λαμβάνον-

τας υπόψη: α) τα οριστικά

αποτελέσματα της Μελέτης

Γεωλογικής Καταλληλότη-

τας, β) το γεγονός ότι στην

περιοχή του εγκεκριμένου

ρυμοτομικού σχεδίου Αγίου

Δημητρίου (έτους 1995), σε

εφαπτόμενη περιοχή, ολό-

κληρη η ιδιοκτησία Κ. χαρα-

κτηρίζεται χώρος πρασίνου,

η ένσταση έγινε εν μέρει

δεκτή και έτσι τμήμα του

αρχικά προτεινόμενου κοι-

νόχρηστου χώρου έγινε Οι-

κοδομικό Τετράγωνο (Ο.Τ.)

με στόχο τη μερική αποκα-

τάσταση των ιδιοκτησιών

του.

«Σε περίπτωση που καθ’

ολοκληρίαν η έκταση αυτή

πολεοδομείτο ως χώρος

πρασίνου,  το κόστος απο-

ζημίωσης των παραθαλασ-

σίων 8.500 τ.μ. περίπου θα

ήταν τεράστιο. Η ιδιοκτησία

Κ. που εντάχθηκε μαζί με

άλλες 17 σε Ο.Τ. ανήκει σε

γεωλογικά κατάλληλη πε-

ριοχή και ΕΚΤΟΣ των οριο-

γραμμών αιγιαλού και

παραλίας (σε απόσταση

20μ. και άνω από την οριο-

γραμμή αιγιαλού-παραλίας)

σύμφωνα με το από 23-12-

1965 Β.Δ/μα (ΦΕΚ 6 Α' /15-

1-1966 σχετικά με τον

καθορισμό παραλίας στην

περιοχή από το Λαύριο

μέχρι τη Βουλιαγμένη σε

συνδυασμό με την από 16-

1-1978 /ΦΕΚ 190Δ' /24-4-

1978 επικύρωση έκθεσης

και διαγράμματος καθορι-

σμού οριογραμμής αιγιαλού

στην περιοχή Βουλιαγμένης

Λαυρίου (31ο χλμ. έως 40

χλμ.), τον Ν. 2971/2001

άρθρο 7 παρ. 5 ‘‘περί αιγια-

λού...’’ και το πρακτικό γνω-

μοδότησης του ΣτΕ. Τέλος,

επισημαίνεται ότι το σύ-

νολο των ιδιοκτησιών που

βρίσκονται μεταξύ της Λ.

Σουνίου και της θάλασσας

ανέρχονται σε 18, εκ των

οποίων 15 βρίσκονται στο

Β.Δ. τμήμα τής υπό ένταξη

περιοχής και 3 στο Ν.Α. της

τμήμα. Οι υπόλοιπες ιδιο-

κτησίες που εξαιρέθηκαν

του σχεδίου αυτού εμπί-

πτουν είτε σε ζώνη αρχαι-

ολογικής προστασίας είτε

σε γεωλογικά ακατάλληλη

περιοχή».

Η πλειοψηφία του Δ.Σ. που

έχει δουλέψει πάνω στο

σχέδιο και γνωρίζει τα τε-

κταινόμενα στην περιοχή

έδωσε δίκηο στο δήμαρχο. 

Ο επικεφαλής της μείζονος

αντιπολίτευσης Αριστείδης

Γκίκας, σημείωσε ότι: «ο
Δήμος το έχει διαχειριστεί
σωστά το θέμα και η πριν δι-
οίκηση και η νυν. Εμείς δεν
έχουμε να φοβηθούμε τί-
ποτα» κατέληξε.

Αρχισαν οι εγγραφές παι-

διών 5 έως 12 ετών στο

Κέντρο Δημιουργικής Απα-

σχόλησης Παιδιών του

Δήμου Κρωπίας (ΚΔΑΠ)

για το σχολικό έτος 2013-

2014. Υπενθυμίζεται ότι η

δυνατότητα εγγραφών

είναι σε συνεχή ισχύ όλο το

σχολικό έτος. Τα μαθήματα

ξεκινάνε την Τρίτη 1 Οκτω-

βρίου 2013. 

Το πρόγραμμα είναι δω-

ρεάν, απευθύνεται σε δημό-

τες και κατοίκους του

Δήμου Κρωπίας που έχουν

παιδιά ηλικίας 5-12 ετών και

περιλαμβάνει φέτος τις

ακόλουθες δραστηριότη-

τες: Εικαστικό Εργαστήρι,

Μουσική προπαίδεια, παι-

δική χορωδία, Αθλητικές

Δραστηριότητες, Εργαστή-

ριο  Λόγου & Γραφής, Δη-

μοσιογραφικό εργαστήρι,

Θεατρικό εργαστήρι, Εκμά-

θηση αγγλικών, Εργαστήρι

χορού και κίνησης (μοντέρ-

νος χορός), Ξενάγηση στο

χώρο των Η/Υ.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει

να συμπληρώσουν την

απαιτούμενη αίτηση εγγρα-

φής, την οποία θα παραλαμ-

βάνουν από το Κέντρο

Δημιουργικής Απασχόλη-

σης Παιδιών του Δήμου

Κρωπίας (21o χλμ. Λεωφ.

Λαυρίου) και να την καταθέ-

τουν μαζί με τα απαραίτητα

δικαιολογητικά στο ΚΔΑΠ

τις παρακάτω μέρες και

ώρες λειτουργίας του: Δευ-

τέρα έως Παρασκευή και

ώρες 13:00 έως 19:00

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ- ΕΓΓΡΑ-

ΦΕΣ:. Κέντρο Δημιουργικής

Απασχόλησης Παιδιών -

ΚΔΑΠ, 21οχλμ Λεωφ.Λαυ-

ρίου, Καρελλάς, τηλ.:

210-60 28 961 (από Δευτ-

Παρ 13:00-19:00 & μετά την

1η Οκτωβρίου και  Σάββατο

από 09:00 έως 13:00), e-

mail:kdapkor@hol.gr. τηλ:

210-6028961, email: kdap-

kor@hol.gr

ΔΩΡΕΑΝ ΠΛΟΥΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΤΟ ΚΔΑΠ ΚΡΩΠΙΑΣ

“Φρένο” στην ένταξη της 3ης γειτονιάς

Αγίας Μαρίνας Κορωπίου
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To 40% απείχε και το 70% αυτών

που προσήλθε δεν σας ψήφισε

στις εθνικές εκλογές

Αυτό να το θυμάται η κάθε Βούλτεψη που βγαίνει

στα παράθυρα και χτυπιέται για τον “καθοδηγού-

μενο” συνδικαλισμό, που παίρνει αποφάσεις μει-

οψηφίας, αφού στις συνελεύσεις τους συμμετέχει

το 50%!

Το δικό σας ποσοστό είναι η απόλυτη μειοψηφία.

Για ποια δημοκρατικά εκλεγμένη εξουσία μιλάμε

με 28% ποσοστό; 

“Πόθεν εισίν;” 
“Αναγυρουντόθεν”
Και σε ελεύθερη  απόδοση:

- Από πού είναι  (αυτοί);

- Από τον Αναγυρούντα  

(Αριστοφάνους Λυσιστράτη) 

Ο Ανάγυρος ή Αναγυρούς,  στα αρχαία χρό-

νια ανήκε στους μικρούς δήμους της Αττι-

κής. Αυτοί οι δήμοι, όπως μας πληροφορεί ο

Παυσανίας, στην πραγματικότητα  δεν ήταν

άλλο παρά  μικροί  συνοικισμοί «ως έτυχεν
έκαστος οικισθείς». 
Αυτοί οι συνοικισμοί  λοιπόν κατά   την προ-

κλασική  εποχή, δεν είχαν το χρώμα μιας

σχεδιασμένης πόλης, αλλά έφεραν την ει-

κόνα των αυθαίρετα δημιουργημένων αγρο-

τικών εγκαταστάσεων. 

Ο  δήμος του Αναγυρούντα εκάλυπτε την

περιοχή της σημερινής Βάρης,  μέχρι και

την παραλία της Βάρκιζας, ανήκε δε στην

Ερεχθηϊδα φυλή. 

Ο δήμος αυτός,  ήταν μεν  μικρός,  αλλά αν

κρίνει κανείς από τα πλούσια ευρήματα που

μέχρι τώρα έχει φέρει στο φως η αρχαι-

ολογική σκαπάνη, φαίνεται να  ήταν σημαν-

τικός. 

Το αρχαίο όνομα του Αναγυρούντα  λέγε-

ται, ότι συνδέεται άμεσα με την τότε ανά-

πτυξη σε αφθονία ενός αυτοφυούς

θαμνώδους φυτού, που έφερε το όνομα

«Ανάγυρις»  ή απλά Ανάγυρος. 

Ο Ανάγυρος  ήταν είδος της οικογενείας

των Χεδροπών, δενδρύλλιο λιτό με χνου-

δωτούς βλαστούς, λιτό σε απαιτήσεις, το

οποίο αναπτυσσόταν γρήγορα και εύκολα

σε εδάφη βραχώδη και βοσκότοπους  ασβε-

στολιθικούς.  Το ιδιαίτερο  χαρακτηριστικό

του όμως ήταν, ότι βρομούσε αφόρητα…

«και το άνθος αυτού τριβόμενον όζει» εξ

ου και η σύγχρονη ονομασία αυτού του

φυτού  “φλόμος”. (Ιδέ το «μας φλόμωσες»).

Αυτή δε η δυσοσμία του ταχύτατα συνδέ-

θηκε με την και από τότε κρατούσα ανώ-

μαλη κατάσταση της κάθε δημόσιας

επιχείρησης, αφού ακόμα  και οι καρποί του

για όποιον τους έτρωγε, προκαλούσαν τον

έμετο και  μια ακατάσχετη διάρροια. (Διο-

σκορίδης). Έτσι σε κάθε περίπτωση η ανα-

σκάλευση μιας τέτοιας ύποπτης υπόθεσης,

έφερνε στα χείλη του πολίτη τη φράση: «ο
γούν Ανάγυρος μοι κεκίνησθαι δοκεί», δη-

λαδή  μου φαίνεται ότι πάλι έχει κινηθεί ο

Ανάγυρος  και θα μας πνίξει  η βρόμα του.

Αλλά και η φράση «μη κίνει  τον Ανάγυρον»
ή «Ανάγυρον κινείς» είχε γίνει  το καθημε-

ρινό σύνθημα.* Έτσι οι Αναγυρούσιοι χάριν

σ’ αυτό το δύσοσμο φυτό τους, είχαν γίνει

γνωστοί σε όλη την Ελλάδα, και προφανώς

το όνομα τους προκαλούσε, ένα έστω όχι

και τόσο τιμητικό μειδίαμα. Οι Αναγυρούσιοι

όμως, δεν μπορούσαν να ανεχθούν αυτή τη

σύνδεση του τόπου τους με το δύσοσμο

φυτό και φαίνεται ότι αντέδρασαν. Διερεύ-

νησαν την ιστορία,  ανέτρεξαν σε αφηγή-

σεις  και άλλα σχετικά, και  ανακάλυψαν

έναν  μυθικό ήρωα του τόπου, τον Ανάγυρο,

τον οποίο τον έκαναν ανάδοχο... Από το

κακό όμως ίσως έπεσαν στο χειρότερο. Ο

Ανάγυρος ήταν το πρότυπο του άξεστου και

βάναυσου ήρωα, του αδίστακτου σε κάτι μη

ηθικά επιτρεπτού. 

Ιστορίες σαν την παρακάτω τεκμηριώνουν

του λόγου το αληθές. Ο ήρωας  Ανάγυρος

λέγεται ότι ήταν πολύ ευέξαπτος,  γι΄ αυτό

και σαν «ο Αναγυραίος δαίμων» ήταν γνω-

στός. Έτσι όταν βρήκε ένα γέροντα  να

κόβει ξύλα από τον ιερό κήπο του,  κατέστη

εκτός εαυτού και τον κακοποίησε σε τέτοιο

βαθμό, ώστε  ο γέροντας να τρελαθεί.  Ο

γέροντας λοιπόν με χαμένα τα λογικά του,

τυφλώνει και φονεύει το γιό του, όταν πεί-

θεται από την παλλακίδα  και ερωμένη του,

ότι ο γιός  του,  δήθεν την βίασε, «ο δε τώ

υιώ αυτού επέμηνε την παλλακήν  ήτις   μη
δυναμένη συμπείσαι τον παίδα  διέβαλεν ως
ασελγήτω πατρί.  Ο δε  πατήρ  επήρωσεν
αυτόν και εγκατωκοδόμησεν.» Η σκευωρία

της  ερωτύλης παλλακίδας γρήγορα όμως

αποκαλύφθηκε· «επι τούτοις και ο πατήρ
εαυτόν ανήρτησεν». Τότε  ο γέροντας ρί-

χνει την ερωμένη του στο πηγάδι και σε συ-

νέχεια ο ίδιος αυτοκτονεί. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία μας έχει

δώσει  η αρχαιολογική σκαπάνη, η   περιοχή

του Αναγυρούντα είχε κατοικηθεί ήδη  από

την τρίτη προ Χριστού χιλιετία, και μάλιστα

χωρίς καμιά διακοπή.

Έτσι η αρχαία αυτή περιοχή  είναι γεμάτη

από ερείπια και τάφους λεηλατημένους από

αρχαιοκαπήλους,  ευρήματα  όλα αναγό-

μενα στο 1500-1450 π.Χ.  Τα νεκροταφεία

αυτά του Αναγυρούντα είναι πολλά,  διε-

σπαρμένα και εκτεταμένα,  καταγράφουν

δε   μια πολυμορφία τάφων, η οποία οπωσ-

δήποτε πρέπει  να δηλοί τη διαφορετική

χρονολογική τους ηλικία,  αλλά και τα ιδιαί-

τερα ταφικά έθιμα. Στο νεκροταφείο στο

Χέρωμα λόγου χάριν, φαίνεται ότι  αρχικά

γίνονταν  καύσεις των νεκρών (7ος – 6ος

π.Χ.  αι.,) ενώ αργότερα και μέχρι τον  τρίτο

π.Χ. αιώνα ο νεκρός ενταφιάζεται σε απλό

εντοιχισμένο μνήμα ή  και σε σαρκοφάγο. 

Πάλι  στη θέση “Καμίνι” στα νότια της

Βάρης, όπου βρίσκεται το Μυκηναϊκό νε-

κροταφείο, αλλά και πολλοί άλλοι τάφοι

διεσπαρμένοι  στα βόρεια κράσπεδα του

χώρου, δίνουν τη σχετική επιβεβαίωση.

Το 1348  μ.Χ.  διάφορες φυλετικές νομά-

δες, Αρβανίτες απόγονοι των   αρχαίων Ιλ-

λυριών  μεταναστεύουν. Φεύγουν από την

περιοχή του Δυρραχίου και εγκαθίστανται

στην Ηπειρο. Μερικοί με αρχηγό τον Γιάννη

Σπάτα κατεβαίνουν νότια και οικίζουν την

Αττική και τα νησιά του Αργοσαρωνικού.

Οικίζουν  και την περιοχή του δήμου Ανα-

γυρούντα. Προφανώς οι νεοφερμένοι  φτά-

νοντας στον Αναγυρούντα συναντούν και

βλέπουν τους  τάφους  και τα μνήματα στο

Μυκηναϊκό νεκροταφείο. Αφού δε στα αρ-

βανίτικα ο  τάφος  και  το μνήμα καλούνται

με μια λέξη ΒΑΡ,  βαφτίζουν και την πε-

ριοχή Βάρη. Έτσι δένεται το αρχαίο Μυκη-

ναϊκό του τάφου  με το σημερινό όνομα

της Βάρης.

Μπορεί όμως κατά τη δική μου γνώμη το

όνομα Βάρη, να προϋπήρχε και να συνδέε-

ται με την ομηρική εποχή όπου η λέξη “Βέρ-

εθρο  η Βάρ-αθρο  έχει ρίζα το “Βερ” που

εξελίχθηκε γλωσσολογικά σε  “Βαρ”.

Και  εφ’ όσον σε αυτή την περιοχή υπάρχει

μια σπηλιά βάρ-αθρο  όπου το πρώτο συν-

θετικό της λέξης είναι ΒΑΡ, γιατί οι ντόπιοι

να μη λέγανε ήδη την περιοχή “Βάρη”  εκ

του σπηλαίου και να την βρήκανε με αυτό

το όνομα οι Αρβανίτες, αφού  όπως γραφει

λογοτεχνικά η αρχαιολόγος κ. Δ. Παϊζη –

Πρόκου  «Κατακόρυφος ο ήλιος  τρυπώνει
στο στόμα του σπηλαίου και χάνεται μέσα
του.  Πατούμε στο πρώτο σκαλί και το δέος
έρχεται».
Τώρα λίγα λόγια γι’ αυτή  τη σπηλιά, η οποία

φαίνεται αρχαιολογικά να  είναι πολύ αξιό-

λογη. Αυτή η σπηλιά,  το Σπήλαιο των νυμ-

φών και του Πανός απαντάται στα

βορειοανατολικά του δήμου, προστατευ-

μένο με κιγκλίδωμα, «για τον φόβο των λα-
θρανασκαφών». Αξιόλογος λατρευτικός

χώρος, αφού εκεί έχουν βρεθεί ανάμεσα

στα άλλα και 1000 πήλινα λυχνάρια, δηλω-

τικά μιάς  λατρευτικής συνέχειας, η οποία

είχε αρχίσει από τον 7ο π.Χ. αιώνα και συ-

νεχίστηκε ακόμα και στα παλαιοχριστιανικά

χρόνια.  Εκεί   υπάρχουν επιγραφές του 5ου

π.Χ.αι. με το όνομα του Αρχεδήμου του

Νυμφολήπτου (νεραϊδοπαρμένου)  που   πι-

θανόν να ήταν  αυτός,  ο οποίος όχι μόνο

επιμελήθηκε του σπηλαίου, αλλά και το δια-

μόρφωσε σε κατάλληλο λατρευτικό χώρο

μα και φρόντισε το ιερό αλσύλιο. Εκεί μέσα

στο ιερό των Νυμφών διαβάζει κανείς ονό-

ματα των αναθετών, στην είσοδο δε του

σπηλαίου, υπάρχει ακέφαλο το άγαλμα της

Κυβέλης, καθισμένης σε θρόνο, σκαλισμένο

σε βράχο  μαζί με τα  άλλα λίθινα ανάγλυφα

του Αρχεδήμου και του Ερμή. Αυτά γρά-

φονται και επιβεβαιώνονται   στο American

Journal of  Archives του 1909.

Αλλά δεν τελειώσαμε μέχρις εδώ.  Το σπου-

δαιότερο μέρος που θα ακολουθήσει αυτή

την εισηγητική υποτυπώδη ενημέρωση, θα

είναι η ζωντανή αφήγηση του κ. Αναστα-

σίου   Μπαγλατζή, γνήσιου απογόνου της

αρβανίτικης γενιάς των  αποικιστών του

20ου αιώνα. Αυτών  που όπως θα δούμε

έφτασαν στη Βάρη,  φευγάτοι  από τα νησιά

το Αργοσαρωνικού.  

γιάννης κορναράκης του μάνθου

* Το άκακο αυτό φυτό ο “Ανάγυρος” εχρη-

σιμοποιείτο και για ξόρκι ή ξεμάτιασμα: «κι-
νείς τον ανάγυρον επί των επισπωμένων
εαυτοίς κακά».

Αναγυρούς και Βάρη. Εισαγωγική εισήγηση στην ιστορία 

Κάλεσμα του Δήμου Παλλήνης  

Για συλλογή σχολικών ειδών

Ο Δήμος Παλλήνης για μία ακόμη χρονιά απευθύνει ΚΑΛΕΣΜΑ

σε ΟΛΟΥΣ τους πολίτες, μικρούς και μεγάλους, για τη συγκέν-

τρωση γραφικής ύλης - στυλό, μολύβια, τετράδια, γόμες, ξύ-

στρες, αλλά και τσάντες. Υλικά τόσο μικρά, αλλά απολύτως

απαραίτητα για τη σχολική χρονιά των παιδιών.

Καλούνται όλοι όσοι έχουν το περιθώριο στο δικό τους προ-

ϋπολογισμό, να προσθέσουν, μία σχολική τσάντα για το παιδί

που το έχει ανάγκη. Στην αγορά της γραφικής ύλης για το δικό

σας παιδί, προσθέστε και ένα τετράδιο ή ένα μολύβι για τα

άπορα παιδιά του Δήμου μας.

Τα είδη γραφικής ύλης θα συγκεντρώνονται στο Κοινωνικό

Παντοπωλείο του Δήμου Παλλήνης, Μιαούλη 28, Γέρακας, κα-

θημερινά και ώρες 09.00 - 14.00.

Ζητούνται εθελοντές καθηγητές 

Με την πεποίθηση ότι όλα τα παιδιά πρέπει να έχουν ίσες

ευκαιρίες στην Παιδεία και την Εκπαίδευση, ο Δήμος Παλ-

λήνης, απευθύνει έκκληση σε καθηγητές Φυσικής, Αγγλι-

κών και Γαλλικών, με κέφι και όραμα, να αφιερώσουν

εθελοντικά λίγο από το χρόνο τους για την υλοποίηση του

προγράμματος, διδάσκοντας σε μαθητές. 

Σήμερα γιγαντώνεται πλέον η ανάγκη να σταθούμε αλλη-

λέγγυοι στις οικογένειες που βιώνουν δραματικά αυτή τη

νέα κατάσταση και περισσότερο στα παιδιά. 

Οι ενδιαφερόμενοι καθηγητές, παρακαλούνται να επικοι-

νωνήσουν με το Κοινωνικό Φροντιστήριο (10:00 - 12:00),

στο 210 6033160 ή στο email του Δήμου Παλλήνης:

press@palini.gr



ΕΒΔΟΜΗ  14  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 -  ΣΕΛΙΔΑ 9

Πάντοτε σέρνονταν στον ίσκιο μας.

Ξεχώριζαν από τους Έλληνες σαν τη μύγα μεσ’ στο γάλα.

Κι είναι γνωστό που έχουνε βοσκήσει οι μύγες πριν πέ-

σουνε στο γάλα.

Πάντοτε ούρλιαζαν σαν τα αδέσποτα σκυλιά. Είχανε βέ-

βαια κι έχουνε δεσπότη τους, εξ’ από δω, Εξαποδώ, όπως

και να το γράψετε μέσα είσαστε.

Συνήθως, στα σκοτάδια της ψυχής τους τρυπωμένοι, πριό-

νιζαν του Γένους το θεόρατο δεντρί, ωσάν τους καλικάν-

τζαρους στα έγκατα της γης. Κείνα, ωστόσο, τα παγανά

των θρύλων ανεβαίνουνε δώδεκα μέρες τον χρόνο γιά να

πειράξουν τους ανθρώπους. Του Γένους μας τα περιττώ-

ματα δεν έχουν τέτοιους περιορισμούς. Μας βρωμίζουνε

αόκνως κι αενάως από καταβολής Ελλήνων. Λες και μας

προίκισε ο Πλάστης, κι όταν φτερά εχάριζε στον Πήγασο,

τού φόρεσε και σιδερένιες μπάλες στα ποδάρια. «Πήρες το
Φως, πάρε και τα σκοτάδια σου μαζί, να σού το σκοτεινιά-
ζουν όποτε δεν προσέχεις». Προίκα μας οι Λεωνίδες και

πανωπροίκι μας οι Εφιάλτες.

Είναι τα τσιμπούρια μας. Όποτε πέφτουμε χαμηλά, βρίσκουνε

την ευκαιρία να κολλήσουν στην ψυχή μας, κρυμμένα κάτω

από τα παλιοπραγματάκια που στολιζόμαστε, όποτε ξεχνάμε

πως το Ωραίο δεν πουλιέται και δεν αγοράζεται.

Είναι αυτοί που δεν ένοιωσαν ποτέ ́ Έλληνες. Είναι λογικό

να πασχίζουν να κατεβάσουν εκεί που σέρνονται, όσα δεν

μπορούν ν’ ανέβουν γιά να τα φτάσουν. Όπως την Γλώσσα

μας. Όπως την Πίστη μας.

Είναι εκείνοι της κάθε μας εποχής μηδίσαντες, που πάν-

τοτε ανοίγουν τις Κερκόπορτες γιά να διαβούν οι Μήδοι. Ο

διαθέτων προφητικό χάρισμα Χάρι Κλιν είχε δώσει κάποτε

μιά μνημειώδη παράσταση σε παραλιακό νυχτομάγαζο.

Είχα την τύχη να την παρακολουθήσω. 

Τα φώτα χαμήλωσαν, ο μέγας αριστοφανικός βγήκε στη

σκηνή ντυμένος βρυκόλακας, έριξε απότομα τη μαύρη

μπέρτα του στην πλάτη, μας κοίταξε -τύφλα νά ‘χει ο Κρίο-

τοφερ Λι- και με την ανατριχιαστική φωνή  νεκροζώντανου

βαμπίρ μάς πέθανε στο γέλιο: «Ε.Ο.Κ. ...Έρχεται Όταν Κοι-
μάστε».

Τώρα βέβαια δεν γελάμε. Πεθαίνουμε αλλ’ όχι απ’ τα γέλια.

Πεθαίνουμε επειδή κοιμηθήκαμε βαρειά και βαθειά. Ήταν

μοιραίο να μας την πέσουν οι βρυκόλακες. Οι βρυκόλακες

που έχουν προπομπούς κι αβανταδόρους κάτι δαιμονικά

στοιχειά, σαν τα τρολ της βορειο-ευρωπαϊκής μυθολογίας.

Τους συστημικούς δημοσιογράφους. Όποτε κάποια κυρα-

Μαρία –κρίμα τ’ όνομα- εξαπολύει την δηλητηριώδη πα-

πάρα της, τα τρολ εκστασιάζονται, ή μάλλον σεληνιάζονται

σε ραδιόφωνα και τηλεοράσεις: «Πείτε μας τι εννοείτε».

Εννοεί αυτά που την έχει διατάξει το αφεντικό της, ο

Τζορτζ Σόρος, να εννοεί. Εννοεί να μας αφελληνίσει, να

μας σπάσει τα κόκαλα, γιά να μας αλέσει πιό εύκολα η νεο-

εποχίτικη μηχανή του κιμά. Κατάλαβες, πουλημένο δημο-

σιογραφικό φερέφωνο, τι εννοεί; Αυτό έλειπε, να μην το

καταλαβαίνεις.

Η κυρα-Μαρία, η «αριστερή» του πιό μαύρου φασισμού, δεν

είναι η μόνη ύαινα στο εικονοστάσι μας. Την εποχή του Ση-

μίτη, με άμεση και καταλυτική συνέργειά του, τα ελληνικά

πανεπιστήμια γέμισαν από καθηγητές λυσσασμένους αν-

θέλληνες. Στρατευμένους αποδομητές κάθε ελληνικού θε-

μέλιου. Η σάρα, η μάρα και το κακό συναπάντημα. Οι

πλείστοι εξ’ αυτών δηλώνουν «αριστεροί» και στεγάζονται

σε κακόφημα κόμματα-οπιοποτεία που διεκδικούν το μονο-

πώλιο της ελευθεριάζουσας αριστεροσύνης και που χρησι-

μεύουν στις μέρες μας ως το ροζ κομπινεζόν του πιό

αδυσώπητου ολοκληρωτισμού.

Τι είπε η ανιστόρητη «ιστορικός» με τις αμφίβολες επιστη-

μονικές περγαμηνές; 

Να καταργηθεί η διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής και

των Θρησκευτικών. Δεν αποτελεί είδηση. Μιά ακόμα πεμ-

πτοφαλαγγίτισσα λάμια, καθισμένη στων γραικύλων τα κα-

λάμια, που τους κάνουνε να δείχνουνε ψηλοί.

Από στόματος κόρακος, κρα εξελεύσεται.

Από στόματος κόρακος, κρα εξελεύσεται

Μίκης Θεοδωράκης: "Ή τώρα ή ποτέ! Κι όταν
λέω "ποτέ", το εννοώ. Γιατί εάν ο ελληνικός
λαός δεν αδράξει αυτή την τελευταία ευκαι-
ρία, θα είναι χαμένος, γονατισμένος, εξα-
θλιωμένος και ντροπιασμένος για πάρα -
πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. ϊσως
και για αιώνες"... 

Είσαι νέος... Διάβασε καλά! Αν θες διαφώ-

νησε, αλλά μην αδιαφορείς! Η πατρίδα εκ-

πέμπει σήμα κινδύνου. Δεν ακούς; Ποιόν

περιμένεις να τη σώσει; Ποιόν περιμένεις να

σε σώσει; Κατάλαβέ το. 

Η λαίλαπα του πολέμου, του ακήρυκτου πο-

λέμου που ζούμε, είναι ανεξέλεγκτη. Ο εχ-

θρός έχει ήδη περάσει το κατώφλι του

σπιτιού σου. Όσο κοιτάμε, βέβαια, την τηλε-

όραση δεν το αντιλαμβανόμαστε. Δεν θα

βγει, όμως, από εκεί κανένας σωτήρας... 

Ο σωτήρας είσαι εσύ, γιατί η πατρίδα είσαι

εσύ! Αν κάτσεις με τα χέρια σταυρωμένα,

πολύ σύντομα θα δεις τα παιδιά σου σκλα-

βωμένα. Θα δεις τον εαυτό σου να δουλεύει

για ένα πιάτο φαΐ, δουλικά, ώρες ατελεί-

ωτες. Θα δεις την περιουσία σου να παραδί-

δεται στους ξένους επειδή έτσι το θέλησαν

κάποιοι. Θα δεις μια Ελλάδα ανοχύρωτη να

σκίζεται σε κομμάτια και να μοιράζεται στους

εχθρούς της. Κι όλα αυτά επειδή δεν αντέ-

δρασες όταν είχες τη δυνατότητα να το κά-

νεις. Η ένδοξη χώρα των Ελλήνων, η

ποτισμένη από αίμα ηρώων και μαρτύρων, το

λίκνο της Ρωμηοσύνης, στα βάρβαρα χέρια

του 4ου Ραΐχ και των συνεργατών του. Αμα-

χητί. Τι τραγική ειρωνεία... 

Έλληνα αδελφέ μας, δεν υπάρχει, πια, η πο-

λυτέλεια της αδιαφορίας. Δεν υπάρχει άλλος

χρόνος για χάσιμο. Μην απελπίζεσαι. Δράσε!

Μην το σκέπτεσαι άλλο, ξεσηκώσου! Τώρα.

Αύριο θα είναι αργά. Η αρχή του ξεσηκωμού

βρίσκεται πάντοτε, στην πνευματική αφύ-

πνιση, στην αναζήτηση και συνειδητοποίηση

της αλήθειας. Η Ελλάδα, η πατρίδα σου, ανα-

λογικά με την έκταση της και τον πληθυσμό

της, είναι η πιο προικισμένη χώρα του κό-

σμου. 

Μάθε, λοιπόν, ότι τα αποθέματα του υπεδά-

φους μας είναι αμύθητης αξίας. Η αξία του

ορυκτού μας πλούτου ανέρχεται σε τρισεκα-

τομμύρια ευρώ. Πρόσφατα, σε μεγάλη εκδή-

λωση που όλα τα μέσα απέκρυψαν (Ίδρυμα

Κακογιάννη, 7-11-12), ειδικοί επιστήμονες

βεβαίωσαν, για πρώτη φορά σε ευρύ κοινό,

ότι μόνο τα άμεσα αξιοποιήσιμα κοιτάσματα

υδρογονανθράκων εκτιμώνται σε ένα τρισε-

κατομμύριο ευρώ. Κι εκτός του ανυπολόγι-

στης αξίας, υπεδάφους μας, δεν πρέπει να

ξεχνάμε πως η γεωγραφική μας θέση, μας

καθιστά παγκόσμιο κόμβο εμπορίου. Ότι η

ναυτιλία μας είναι η μεγαλύτερη παγκοσμίως

κι η αξία του τουρισμού μιας τέτοιας, νησιω-

τικής κι όχι μόνο, χώρας είναι ανυπολόγιστη. 

Πως θα ανεχθείς να δεσμεύονται όλα αυτά

τα έσοδα σε ένα "Ταμείο Αξιοποίησης Δημό-

σιας Περιουσίας" με στόχο την -ες αεί- απο-

πληρωμή του μεθοδευμένα υπέρογκου

χρέους; Αντιλαμβάνεσαι τώρα την έσχατη

προδοσία που συντελείται; Κατανοείς γιατί

οι "σύμμαχοί" μας, μας... "σώζουν" μέσω

Μνημονίων από την κρίση που αυτοί δημι-

ούργησαν; Για να μας κατακτήσουν χωρίς να

υποψιαστούμε και να καταφέρουν το μεγάλο

ξεπούλημα της γης μας. Βλέπεις γιατί τα πα-

παγαλάκια του συστήματος κάνουν ό,τι μπο-

ρούν, χρόνια ολόκληρα τώρα, να σε πείσουν

ότι όλα γίνονται "για το καλό σου"; Για να σε

κατακτήσουν αδιαμαρτύρητα. Για να σε κα-

τακτήσουν ολοκληρωτικά. Γιατί όποιος κατα-

κτά τις συνειδήσεις, κατακτά ολοκληρωτικά... 

Τα έκρυψαν, τα αντικατέστησαν με γραβά-

τες. Τα τάνκς, μετατράπηκαν σε απεσταλμέ-

νους της τρόικας, οι βόμβες λέγονται τώρα

δάνεια. Σ' έκαναν να προσκυνάς τους Εφιάλ-

τες σου, για μια θεσούλα στο Δημόσιο, που

τώρα θα στην πάρουν. Η προδοσία μετονο-

μάστηκε σε σωτηρία, η αντίσταση σε ανοη-

σία. Έτσι, μεταμφιεσμένοι, "Έλληνες" και

ξένοι κατακτητές απεδείχθησαν πολύ αποτε-

λεσματικοί. 

Σε έπιασαν στον ύπνο, σε κορόιδεψαν και

συνεχίζουν ξεδιάντροπα να το κάνουν. Μας

υποδούλωναν ενώ εμείς θαυμάζαμε τη "δη-

μοκρατία" που μας σέρβιραν. Και θα αποθρα-

σύνονται περισσότερο όσο τους αφήνεις.

Δεν αργεί η ώρα που θα στρέψουν εναντίον

του συμπατριώτη σου, όπως καλά ξέρουν να

το κάνουν. Για να ισοπεδώσουν τα πάντα

στον πολύπαθο τούτο τόπο, κι ύστερα να

'ρθουν ως ελευθερωτές να τους δοξάσεις

υπηρετώντας τους. Το ίδιο ιστορικό σκηνικό

για άλλη μία φόρα. 

Μην τους αφήσεις! Θυμήσου τους αγώνες

των προγόνων σου και τίμα το αίμα που χύ-

θηκε ως τα σήμερα. Εμπνεύσου απ' το φρό-

νημα των αγωνιστών του Ελληνικού Έθνους.

"Να 'ρθει ένας να μου ειπή ότι θα πάγη ομ-

πρός η πατρίδα, στρέγομαι να μου βγάλει και

τα δυο μου μάτια. Ότι αν είμαι στραβός, και η

πατρίδα μου είναι καλά με θρέφει. Αν είναι η

πατρίδα μου αχαμνά, δέκα μάτια να 'χω,

στραβός θανα είμαι", έλεγε ο Μακρυγιάννης

απηχώντας το διαχρονικό ανυπέρβλητο

πνεύμα του Ελληνισμού. 

Αγάπα την πατρίδα σου! Αγάπα την άδολα,

μακριά από μισαλλοδοξία. Αγκάλιασε τον

συμπατριώτη σου αληθινά, ό,τι κι αν πρε-

σβεύει "ιδεολογικά". Δεν είναι αυτός ο εχ-

θρός σου. Αυτοί που σε σαγήνευσαν με τις

υποσχέσεις τους και θέλησαν να σε κάνουν

συνένοχο με τα ρουσφέτια τους, αυτοί είναι

οι αντίπαλοί μας. Αυτοί που σ' αποκοίμισαν

όσο θαύμαζες τον εκσυγχρονισμό τους, σ'

είχαν προγραμματίσει να ξυπνήσεις μέσα σε

εμφύλιο σπαραγμό. 

Ξύπνα αδελφέ πριν το μοιραίο! Μην περιμέ-

νεις τίποτα απ' όσους διαχειρίζονται"πολι-

τικά" την κατάσταση. "Αλίμονο στους αγώνες

που κρέμονται από τα χαρτιά. Το γένος δεν

χρειάζεται  τα χαρτιά κανενός για τη λευτε-

ριά του. Έχετε πίστη; Έχετε καρδιά; Αλλιώς

καθίστε εκεί που κάθεστε. Ραγιάδες εσείς,

ραγιάδες και τα παιδιά σας, ραγιάδες και τα

παιδιά των παιδιών σας", έκραζε πριν δύο αι-

ώνες ο Παπαφλέσσας. 

Τώρα είναι η σειρά σου! Να πεις το νέο "ΟΧΙ"!

Να πεις το νέο "Μολών Λαβέ"! "Η Λευτεριά

δεν χαρίζεται, κατακτιέται"! 

Δεν είσαι μόνος σου στον αγώνα αυτό. Πολ-

λοί είμαστε αυτοί που αρνούμαστε πεισμα-

τικά να γίνουμε οι πρώτοι Έλληνες στην

τρισχιλιετή ιστορία αυτού του Έθνους που θα

σκύψουν, ομοθυμαδόν, το κεφάλι στον κατα-

κτητή. Έστω και καθυστερημένα, ξεσηκωθή-

καμε, πολεμάμε και θα νικήσουμε! Ένωσε τη

σπίθα του αγώνα σου μ' αυτήν του διπλανού

σου. "Μέχρι η σπίθα να φουντώσει και να

γίνει η καθαρτήρια φωτιά που θα μας σώσει".

Για μια ανεξάρτητη Ελλάδα, μ' αληθινή δη-

μοκρατία και υγιή πατριωτισμό! 

Και μη ξεχνάς το που χρωστάς... "Χρωστάμε
σ' όσους ήρθαν, πέρασαν, θα 'ρθουν, θα πε-
ράσουν.  Κριτές, θα μας δικάσουν, οι αγένη-
τοι, οι νεκροί". (Κ. Παλαμάς). 

"Ή τώρα ή ποτέ! Ξύπνα Έλληνα αδελφέ!

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας
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Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Πολλοί από εμάς ανατρι-

χιάζουμε μόνο και μόνο

στην ιδέα της θέας μιας

κατσαρίδας. Κάποιοι  όμως

όχι μόνο δεν ενοχλούνται,

αλλά τις εκτρέφουν κιό-

λας...

Ένας Κινέζος διατηρούσε

θερμοκήπιο σε φάρμα

στην Κίνα, όπου “φρόν-

τιζε” 1 εκατομμύριο κα-

τσαρίδες με σκοπό την

πώληση των αυγών τους

για την κατασκευή παρα-

δοσιακών φαρμάκων!

Οι κατσαρίδες απέδρασαν

όταν άγνωστος μέχρι

στιγμής δράστης άνοιξε

την πόρτα του πλαστικού

θερμοκηπίου όπου ανα-

πτύσσονταν.

Πλέον ένα εκατομμύριο

κατσαρίδες κυκλοφορούν

ανεξέλεγκτες στην επαρ-

χία Γιανγκσού, όπου

έχουν κατακλύσει τις καλ-

λιέργειες καλαμποκιού

στο Νταφένγκ.

Σύμφωνα με την εφημε-

ρίδα Modern Express, ο

ιδιοκτήτης του εκτρο-

φείου  Γουάνγκ Πενσένγκ

είχε επενδύσει περισσό-

τερα από 16.000 δολάρια

για να αποκτήσει 102 κιλά

αβγών της αμερικανικής

κατσαρίδας Periplaneta

americana, η οποία απαν-

τάται και στην Ελλάδα.

Με βάση τους υπολογι-

σμούς του θα κέρδιζε πε-

ρίπου 160 δολάρια για

κάθε κιλό κατσαρίδας,

αλλά τώρα βρίσκεται αντι-

μέτωπος με μεγάλα χρέη.

Την ημέρα της απόδρα-

σης είχαν εκκολαφθεί πε-

ρίπου 1,5 εκατ.

κατσαρίδες οι οποίες ταΐ-

ζονταν καθημερινά με

φρούτα και μπισκότα με-

ταξύ άλλων.

Οι κατσαρίδες χρησιμο-

ποιούνται στην παραδο-

σιακή κινεζική ιατρική για

μια πληθώρα ασθενειών,

από τον καρκίνο και τη

φλεγμονή μέχρι το εξα-

σθενημένο ανοσοποιητικό

σύστημα.

Πλέον ειδικοί επιθεωρητές

αναζητούν τρόπους να

εξοντώσουν τις κατσαρί-

δες.
πληροφορίες από econews

Αποστάγματα του FACEBOOK
4 Οι ηθοποιοί δουλεύουν όλη τους τη ζωή για να γίνουν γνω-

στοί και μετά φορούν μαύρα γυαλιά για να μην τους αναγνω-

ρίζουν.

4 Η ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑ και η ΜΙΖΕΡΙΑ ΚΛΕΙΣΑΝΕ ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ

ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ... Τα τσιγάρα τα ποτά και τα ξενύχτια είναι δικαιο-

λογίες.

4 Μπαίνεις τουαλέτα, δεν σε πιάνει ο αισθητήρας φωτός. Χο-

ρεύεις ζούμπα, αλλά τίποτα. Βγαίνεις έξω, υπάρχει διακόπτης. 

“Απέδρασαν” 1 εκατομμύριο

κατσαρίδες Η ιστορία με το “κούρεμα”

των καταθέσεων στην

Κύπρο, έγινε παγκοσμίως

γνωστή. Αυτό που δεν μα-

θεύτηκε, είναι οι επιμέρους,

ιστορίες κάποιων ειδικών πε-

ριπτώσεων, όπως αυτή ενός

λογαριασμού που είχε δημι-

ουργηθεί για την αποκατά-

σταση σοβαρού

προβλήματος υγείας που αν-

τιμετωπίζει η μικρή Μαρία.

Μέσω του διαδικτύου λοιπόν,

και συγκεκριμένα του Face-

book, έφτασε στον Διονύση

Χιώτη (τερματοφύλακας του

ΑΠΟΕΛ) μια πρόσκληση για

το γκρουπ "Φίλοι και αρωγοί

της μικρής Μαρίας που πά-

σχει από σάρκωμα".

Ο τερματοφύλακας του

ΑΠΟΕΛ ενημερώθηκε και

δεν έχασε χρόνο. Άνοιξε

αμέσως λογαριασμό στο

όνομά του, με σκοπό να μα-

ζευτούν χρήματα για να βοη-

θηθεί το κοριτσάκι. Χωρίς

καν να γνωρίζει οποιονδή-

ποτε από την οικογένεια!

"Όταν το μάθαμε, λέει η μη-

τέρα της μιρκής, ανησυχή-

σαμε λίγο μήπως είναι

κάποιος κερδοσκόπος που

χρησιμοποιεί το όνομα του

Διονύση αλλά και της Μα-

ρίας για να βγάλει χρήματα.

Ήλθαμε σε επαφή μαζί του

και τελικά ήταν αυτός, τον

οποίο είχα μόνο ακουστά

από την ΑΕΚ. Μας συγκί-

νησε”.

Ο λογαριασμός αυτός λοι-

πόν ξεπέρασε τα 500.000

ευρώ από δωρεές. Είχαν δη-

λαδή συγκεντρωθεί όσα

χρήματα θα κόστιζε η επέμ-

βαση στο μόνο Αμερικάνικο

νοσοκομείο που δέχονταν

να αναλάβουν την περί-

πτωση της μικρής. 

Με το περίφημο “κούρεμα”

των καταθέσεων, έμειναν

μόνο τα 122.000 ευρώ! Η

Τρόικα δηλαδή αποστέρησε

την υγεία του παιδιού εν

γνώσει της, αφού ενημερώ-

θηκε ότι πρόκειται για

έρανο.

Ο τερματοφύλακας του

ΑΠΟΕΛ τόνισε πως παρά τα

δικαιολογητικά που κατέ-

θεσε δεν μπόρεσε να πείσει

την τρόικα πως πρόκειται για

έρανο και όχι για προσωπικό

λογαριασμό. 

Αναλυτικά ο Δ. Χιώτης δήλωσε

στον NovaΣΠΟΡ FM 94.6:

«Σίγουρα νιώθω οργή, ο κό-

σμος έκανε θυσίες έβαλε

από το υστέρημά του λεφτά

για αυτό τον σκοπό και έρ-

χονται μετά και έχουμε αυτά

τα αποτελέσματα. Όταν

έγινε αυτή η εξέλιξη με το

«κούρεμα» στείλαμε τα απο-

δεικτικά, μέχρι και αποκόμ-

ματα από εφημερίδες αλλά

τελικά δεν πείστηκαν.

Μπήκα στον λογαριασμό και

είδα το ποσό που απέμεινε.

[...] Το καλό είναι ότι τουλά-

χιστον  η μικρή έχει κάνει τε-

ράστια πρόοδο. Οι γονείς

της ζουν στη Γερμανία και η

μητέρα της δουλεύει και αν

μη τι άλλο είναι εντάξει από

ασφαλιστικής άποψης. Η

ουσία είναι ότι καταλάβαμε

ότι η τρόικα είναι αμείλικτη.

Το θέμα είναι ότι δεν κατά-

λαβαν ότι πρόκειται για

έρανο. Ότι υπάρχουν πολλοί

καταθέτες που έχουν βάλει

από 5ευρώ μέχρι 100, δεν

είναι προσωπικός λογαρια-

σμός. Ίσως το μοναδικό

λάθος μας ήταν ότι δεν είχα

μετατρέψει τον λογαριασμό

σε ερανικού χαρακτήρα

καθώς τότε πριν από τρία

χρόνια μου είπαν ότι δεν

χρειάζεται.
Και κατέληξε λέγοντας: Του-

λάχιστον μέσα σε όλο το

κακό βρέθηκε ένας άνθρω-

πος που μου είπε ότι ανα-

λαμβάνει όλα τα δικηγορικά

έξοδα για να προσφύγουμε

στη δικαιοσύνη»

Ο παράγοντας, ανθρώπινη

ζωή, δεν φαίνεται να απα-

σχολεί, ούτε το τραπεζικό

σύστημα, ούτε την Τρόικα...  

στοιχεία από sportfm

Για όσους δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά ένα

εισιτήριο για το φεγγάρι με τα διστημικά λεωφορεία

πρόκειται να κάνουν δρομολόγια, μπορεί να πάρει μια

πολύ καλή εικόνα από το παρακάτω link: 

http://www.solarsystemscope.com/scope.swf

Από το site αυτό έχετε την δυνατότητα να αλλάζετε

οπτική γωνία, να παρακολουθείτε τις τροχιές και τις

θέσεις των πλανητών και αστερισμών κάθε εποχή, με

ένα κλικ επάνω σε κάθε κουκίδα αστεριού βλέπετε

ποιό είναι, μαθαίνετε τις αποστάσεις των πλανητών,

αλλάζετε θέση από την γη στον ήλιο και πολλά άλλα

που με τον χρόνο που θα του αφιερώσετε θα ανακα-

λύψετε από μόνοι σας. Καλό ταξίδι!

H Τρόικα άρπαξε έρανο

για χειρουργείο παιδιού!!!

Κάντε ένα τρισδιάστατο ταξίδι 

στο ηλιακό μας σύστημα
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ε π ι σ τ ο λ έ ς  -  σ χ ό λ ι α . . .
Οι Γερμανοί 

μας χρωστάνε!
Λέει ο επ. Αντιπρόεδρος του Αρείου

Πάγου Ι. Παπανικολάου σε έκθεσή

του, που βρίσκεται στα χέρια του

Αντ. Σαμαρά!

Επειδή μερικοί – μερικοί γαλαντόμοι μερκελικότε-

ροι της Μέρκελ και του Σόιμπλε λένε, «...μετά από

70 χρόνια, μιλάτε για «Κατοχικό Δάνειο» - «περσινά

ξυνά σταφύλια», δημοσιεύουμε απόσπασμα από την

εγκυρότατη έκθεση αρεοπαγίτη. 

Η εν λόγω έκθεση του επίτιμου Αντιπροέδρου του

Αρείου Πάγου, Ιωαν. Παπανικολάου, προφανώς

μετά από σχετική παραγγελία, βρίσκεται στα συρ-

τάρια του Πρωθυπουργού Αντ. Σαμαρά, από τον πε-

ρασμένο Δεκέμβρη.

Με επαρκέστατη τεκμηριωμένη ανάλυση και δικανική

διατύπωση, στην πεντασέλιδη έκθεσή του στοιχει-

οθετεί το ιστορικό των συμβάσεων «αναγκαστικού

δανείου» των δυνάμεων κατοχής, από την κατεχό-

μενη Ελλάδα. Οι «Συμβάσεις», τα ποσά, οι όροι, το

ύψος των Ελληνικών αξιώσεων.

Αναλύει την νομική διάσταση των συμφωνιών αυτών,

τη μετατροπή του αναγκαστικού δανείου σε «συμβα-

τικό» και έντοκο - μένει να συμφωνηθεί το επιτόκιο

και ο ανατοκισμός του. Η αναγνώριση του δανείου

από τον ίδιο τον Χίτλερ που έδωσε εντολή καταβο-

λής κάποιων δόσεων, η αναγνώρισή του από τον πλη-

ρεξούσιο του Γ’ Ράιχ, Αλτενμπουρκ με έγγραφό του

στο Γερμανικό ΥΠ.ΕΞ., το 1964, αλλά και από τους

προέδρους της Ομοσπονδιακής Γερμανίας, όπως ο

καγκελάριος Ερχαρτ, που δεσμεύτηκε με δήλωσή

του το 1964, για την εξόφληση του δανείου, «μετά
την επανένωση της Γερμανίας», η οποία, ως γνω-

στόν πραγματοποιήθηκε το 1990.

Καταρρίπτει όλα τα δήθεν επιχειρήματα περί εξο-

φλητικών συμψηφισμών από καταβολές μέσω ΝΑΤΟ

ή Ε.Ε. καθώς και τους ισχυρισμούς περί διαγραφής.

Υπογραμμίζει ότι οι Ελληνικές κυβερνήσεις κράτη-
σαν το θέμα ανοικτό διαχρονικά, συμπεριλαμβανο-

μένου του προωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά με την

ιδιότητα του Υπουργού Εξωτερικών το 1991, που είχε

θέσει το θέμα στον Γερμανό ομόλογό του Ντ. Γκέσ-

νερ, αλλά και ο Κ. Σημίτης στον καγκελάριο Χέλμουτ

Κολ., το 1996, με την επισήμανση ότι το 1995 η Ελ-

ληνική κυβέρνηση είχε θέσει το θέμα επισήμως με

ρηματική διακοίνωση, κλπ.

Τέλος ενώ θεωρεί ότι ο καλύτερος τρόπος είναι

αυτός της διπλωματικής οδού, υποδεικνύει και τις

δυνατότητες της Ελλάδος για δικαιοδοτική επίλυση

της διαφοράς. 

Η έκθεση έχει ημερομηνία 17 Οκτωβρίου 2012.
(πηγή: iefimerida.gr)

Ολη η έκθεση στο www.ebdomi.com

Στις 11 Σεπτεμβρίου κάθε χρόνο γίνε-

ται ο καθιερωμένος αγιασμός στις

σχολικές μονάδες και έτσι σηματοδο-

τείται η έναρξη της νέας σχολικής

χρονιάς.

Ο φετινός αγιασμός όμως θα σηματο-

δοτήσει την έναρξη των κινητοποι-

ήσεων στο χώρο της εκπαίδευσης.

Τυχαίο; Καθόλου θα απαντήσω. 

Ούτε ανάσα δεν πήραν οι εκπαιδευτι-

κοί της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

από τα απανωτά χτυπήματα κατά τη

διάρκεια του καλοκαιριού.

Ο χορός των επιθέσεων άρχισε:  

1.  Με τις οριζόντιες καταργήσεις ολό-

κληρων τομέων στα ΕΠΑΛ, 2.500 εκ-

παιδευτικοί, τέθηκαν σε διαθεσιμότητα

οι οποίοι θα επανατοποθετηθούν(;) σε

άλλους φορείς.

2.   Ανακοινώθηκε ο σχεδιασμός του

νέου ωρολογίου προγράμματος στα

Γυμνάσια και τα Γενικά Λύκεια. Έξω

το μάθημα της τεχνολογίας από το

γυμνάσιο και παράλληλα ανακοινώ-

θηκε δραματική μείωση των ωρών στα

μαθήματα της μουσικής, των καλλιτε-

χνικών, της πληροφορικής, της οικια-

κής οικονομίας, των αγγλικών στα

Λύκεια.  

Δημιουργήθηκε τεράστια αναστάτωση

στους καθηγητές των ειδικοτήτων

αυτών, οι οποίοι δικαιολογημένα βρέ-

θηκαν στα πρόθυρα νευρικής κρίσεως. 

Επανέρχονται με καινούρια ανακοί-

νωση. Το μάθημα της τεχνολογίας πα-

ραμένει στα Γυμνάσια, η μουσική, τα

καλλιτεχνικά, η οικιακή οικονομία  και

τα άλλα μαθήματα που είχαν μπει  στο

στόχαστρο, επανέρχονται στο ωρολό-

γιο πρόγραμμα με τις ώρες που είχαν.

Μειώνουν όμως τις ώρες των Αγγλι-

κών, της Φυσικής Αγωγής και της Νε-

οελληνικής Γλώσσας στο Γυμνάσιο

όπως και στο Λύκειο. Το χτύπημα αυτή

τη φορά αφορά άλλες ειδικότητες.

Σε μια εποχή όπου όλοι μαθαίνουν

Αγγλικά, γιατί θεωρείται η διεθνής

γλώσσα, το ελληνικό κράτος μειώνει

τις ώρες διδασκαλίας της. 

Αναρωτιέμαι σε ποιο καλάθι αχρήστων

πετάχτηκε το μεγαλεπήβολο σχέδιο

της κυβέρνησης, που έλεγε πως τα ελ-

ληνόπουλα θα έπαιρναν πτυχία ξένων

γλωσσών μέσα από το χώρο του σχο-

λείου.

Σε μια εποχή επίσης, που τα παιδιά

έπαψαν να κινούνται είτε γιατί τις

ελεύθερες ώρες τους τις περνάνε

μπροστά στην οθόνη του υπολογιστή,

είτε γιατί δεν υπάρχουν αλάνες ή γυ-

μναστήρια, (ειδικά στα μεγάλα αστικά

κέντρα), το υπουργείο παιδείας μει-

ώνει τις ώρες του μαθήματος της Φυ-

σικής Αγωγής. Του μοναδικού

μαθήματος που συμβάλλει στην σω-

ματική, πνευματική και ψυχική υγεία

τους, αφού μέσα από αυτό κινούνται,

εκτονώνονται, ψυχαγωγούνται, ανα-

πτύσσουν πνεύμα συνεργασίας, ευγε-

νούς άμιλλας, κοινωνικοποιούνται,

μαθαίνουν...

Αλήθεια, τι είδους μαθητές ευαγγελί-

ζεται το υπουργείο παιδείας, τη

στιγμή μάλιστα που αναγκάζει το μα-

θητή από την πρώτη τάξη του Λυκείου

να διαγωνίζεται σε πανελλαδικό επί-

πεδο; Πόσες εξωσχολικές ώρες θα

μπορεί να διαθέσει ο μαθητής, (αφού

θα τρέχει από φροντιστήριο σε φρον-

τιστήριο για να πάρει καλούς βαθ-

μούς), για να κινηθεί να εκτονωθεί να

αποβάλλει το συνεχές άγχος;

3. Ανακοινώνεται η εγκύκλιος  για τις

μετατάξεις ορισμένων ειδικοτήτων

εκπαιδευτικών της Β/θμιας στην

Π/θμια. Ασαφέστατη, χωρίς διευκρινή-

σεις η εγκύκλιος, με αποτέλεσμα να

δημιουργηθεί μια φοβερή παραφιλο-

λογία και ένα κλίμα ανασφάλειας

στους εκπαιδευτικούς των ειδικοτή-

των αυτών. Θα είναι οργανικές οι θέ-

σεις στην πρωτοβάθμια; Ποιοι θα

προηγηθούν στις μετατάξεις; Θα χα-

θούν οι οργανικές αυτών που θα κά-

νουν αίτηση και δεν πάρουν μετάταξη;

Μια μέρα πριν τη λήξη των αιτήσεων

έρχονται κάποιες... διευκρινήσεις.Τέ-

τοια οργάνωση πια;

4. Έξι Σεπτεμβρίου και ενώ οι αναθέ-

σεις στα σχολεία γίνονται, με την

Ιστορία να δίνεται ως δεύτερη ανά-

θεση στους ξενόγλωσσους, έρχεται

άλλη ρουκέτα από το Υπουργείο Παι-

δείας. Το μάθημα της Ιστορίας αφαι-

ρείται πλήρως από τις ειδικότητες των

ξενόγλωσσων και δίνεται στους

ΠΕ.01, ΠΕ.10,  ΠΕ.13. Προς Θεού! Oχι

άλλους αιφνιδιασμούς! Για να είμαστε

δίκαιοι, οι πλέον συναφείς ειδικότητες

πέραν των φιλολόγων που μπορούν

να διδάξουν το μάθημα της ιστορίας

είναι σίγουρα οι ξενόγλωσσες ειδικό-

τητες. Το πτυχίο τους, αναγράφει ότι

είναι  Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής

και Ελληνικής φιλολογίας. Αυτό βέ-

βαια δεν σημαίνει πως και οι άλλες θε-

ωρητικές ειδικότητες  δεν πρέπει να

έχουν τη δυνατότητα να διδάσκουν το

μάθημα αυτό ειδικά στα Γυμνάσια.

Μ' αυτά και μ' αυτά βέβαια, είναι σα-

φέστατος και ευδιάκριτος ο στόχος

σας. Δυστυχώς, αυτή την τόσο δύ-

σκολη εποχή όπου όλοι πρέπει να εί-

μαστε ενωμένοι για να μπορέσουμε να

αποκρούσουμε τη λαίλαπα της Τρόικα

και  των μνημονίων, επιχειρείται το δι-

αίρει και βασίλευε. Την ώρα που οι εκ-

παιδευτικοί πρέπει να μπουν στη τάξη

και να επιδοθούν στο εκπαιδευτικό

τους έργο απερίσπαστοι καταφέρατε

να κάνετε την εκπαιδευτική κοινότητα

ένα καζάνι που βράζει. Όλοι γνωρί-

ζουν όμως πως όσο πιο πολύ πιέζεις

τον ατμό τόσο πιο μεγάλη θα είναι η

έκρηξη που θα επέλθει.

Κύριε Υπουργέ σας  θέλουμε

αρωγό και βοηθό στο δύσκολο έργο

που επιτελούμε. 

Μη μας υποτιμάτε, μη μας καταδιώ-

κετε, μη μας αποδιοργανώνετε  και γε-

νικά μη δυσκολεύετε ακόμα

περισσότερο τους εκπαιδευτικούς και

τους Έλληνες πολίτες, που ευελπι-

στούν στη δωρεάν δημόσια παιδεία.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΚΑΝΔΑΛΗ
ΑΙΡΕΤΗ ΠΥΣΔΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Κύριε Αρβανιτόπουλε, φτάνει πια με τους καθηγητές!!!

H εκπαιδευτικός Κατερίνα Σκανδάλη, περιγράφει τη δραματική κατάσταση που επικρατεί

στο χώρο της εκπαίδευσης με τις οριζόντιες περικοπές και τις “απολύσεις”

Αμείλικτα ερωτήματα από μία μάνα

Ποιος μπορεί να εξηγήσει στα παιδιά γιατί οι φίλοι μας έρχονται με σακούλες

με ψώνια στο σπίτι μας; Έχω φτάσει ένα βήμα πριν την τρέλα! Kι όμως πριν

τέσσερα χρόνια ήμασταν μια χαρά! Μπορείτε να κάνετε κάτι γι’ αυτό εσείς,

που οι τρόικα σας έβαλε τα 2 πόδια σε ένα παπούτσι;

Πού υπάρχει δημοκρατία και δεν την βλέπουμε; Μπορείτε να μου εγγυηθείτε

ότι η τράπεζα δεν θα με αφήσει στους δρόμους;

Μια τελευταία ερώτηση.. γιατί στο δεξί χέρι φοράνε την ελληνική σημαία;

Αφού την απαγόρευσε η τρόικα!!

Περικοπές στους μισθούς και ας υπάρχουν άνεργοι στα ίδια μας τα σπίτια.

Εύχομαι εσείς με τα μεγάλα τα κεφάλια και τα μακριά κουστούμια να έχετε

και εσείς παιδιά που να σε λένε μαμά – μπαμπά πεινάω, δώσε μου κάτι και

εσεις να κλαίτε γιατί το ψυγείο είναι άδειο.. έτσι θα καταλάβετε πως περνάμε! 

Σύζυγος στρατιωτικού μετά από δώδεκα χρόνια υπηρεσίας
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Η προεκλογική περίοδος άρχισε για τα καλά

στο Δήμο 3Β.

Στην πρώτη μετά την καλοκαιρινή περίοδο

δημοτική συνεδρίαση στο Δήμο, που είχε

μοναδικό θέμα τον Κανονισμό Λειτουργίας

του Δημοτικού Συμβουλίου, δεν κατέστη

δυνατόν να συζητηθεί.

Η προ ημερησίας διάταξη τράβηξε εις μά-

κρος και από κάποια στιγμή και μετά ο

χώρος μετετράπη σε αρένα φραστικών

αγώνων, ιδιαίτερα από συμβούλους Βου-

λιαγμενιώτες που γνωρίζονται καλά μεταξύ

τους...

Η συνεδρίαση αυτή είχε και ένα άλλο ιδιαί-

τερο χαρακτηριστικό. Μετετράπη σε ...Νη-

πιαγωγείο, αφού είχαν προσέλθει οι γονείς

του 1ου Νηπιαγωγείου Βάρης μαζί με τα

παιδιά τους διαμαρτυρόμενοι γιατί το κτή-

ριο δεν επισκευάστηκε από πέρυσι τον Ια-

νουάριο με αποτέλεσμα να μη μπορούν να

μπουν με την έναρξη της σχολικής χρονιάς,

αναζητώντας έτσι χώρο...

Ετσι λοιπόν απ’ τη μια οι σύμβουλοι που

υπερακοντίζονταν και από την άλλη τα

μικρά που βρήκαν την ευκαιρία να παίξουν·

είχαμε ένα πολύ ωραίο θέαμα.

Το ότι το Νηπιαγωγείο δεν είναι έτοιμο,

όσες δικαιολογίες και αν ακούστηκαν θεω-

ρείται απαράδεκτο. Και έχουν ευθύνη όλοι.

Και ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Δημ. Μπελε-

τσιώτης που ξεσήκωσαν θύελλα οι γονείς

όταν επιχείρησε να μιλήσει και η Τεχνική

Υπηρεσία και ο ίδιος ο Δήμαρχος ως πολι-

τικός προϊστάμενος.

Δεν είναι λύσεις οι προκατασκευασμένες

αίθουσες για τα νήπια, είναι ντροπή!

Η Λυδία Αργυροπούλου, όπως είπε ήταν

μία από τις αιτίες που παραιτήθηκε από την

Επιτροπή Παιδείας. Στις ενέργειές της είπε

χαρακτηριστικά: «εγώ συνάντησα μεγάλες
αντιδράσεις από την Τεχνική Υπηρεσία, η
οποία δήλωσε ότι δεν εγγυάται ότι το κτή-
ριο ήταν ασφαλές. Ο Νόμος λέει ότι όταν
ένα κτήριο είναι προ του 1956 αρκεί μία δή-
λωση μηχανικού ότι δεν έχει υποστεί ζημιές
από σεισμούς για να προχωρήσουν.
Ο μηχανικός και δημοτικός σύμβουλος
Νίκος Ζυγούρης υπέγραψε αυτό το χαρτί
αλλά η Τ. Υ. δεν το δέχεται. Εχασα τον

ύπνο μου με το Νηπιαγωγείο. Δεν έβρισκα
πουθενά στήριξη».
Ο Ν. Ζυγούρης το επιβεβαίωσε. «Επί εννέα
μήνες ασχολούμαστε με το θέμα και δεν
έχουμε προχωρήσει ούτε πόντο, κάτι που
δέχονται και οι γονείς και η υπηρεσία. Να
πέσουν οι σοβάδες και να γίνει η μόνωση
της ταράτσας με αυτεπιστασία. Βρεθήκαν
τα χρήματα και ξαφνικά μιλάμε για μετα-
στέγαση! Επειδή τέθηκε θέμα ασφαλείας
και είναι ο επαγελματικός μου τομέας, από
τη στιγμή που Τ. Υ. δεν δίνει βεβαίωση θα
τη δώσω εγώ» δήλωσε ο Ν. Ζυγούρης και

μπράβο του.

Ομως γεννιούνται πολλά ερωτηματικά για

την Τεχνική Υπηρεσία. Αυτή η ευθυνοφοβία

και εργασία εκ του ασφαλούς  έχει φέρει το

δημόσιο σ’ αυτό το χάλι.

Η επιβεβαίωση της ολιγωρίας  ήρθε μ’ αυτά

που ακούστηκαν από τον Γ. Νιτερόπουλο.

Γιατί αφού το κτήριο του Νηπιαγωγείου δεν

ήταν έτοιμο, ο Γ. Νιτερόπουλος ως πρό-

εδρος του ΟΑΠΠΑ που έχει στην αρμοδιό-

τητά του τους Παιδικούς Σταθμούς,

κράτησε το κτήριο που είχε μισθώσει στην

οδό Παπάγου ως Παιδικό Σταθμό προκειμέ-

νου να εξυπηρετηθεί το Νηπιαγωγείο και

πληρώνει και τα μισθώματα όπως είπε, αλλά

για να στεγαστούν στην Παπάγου έπρεπε

να έχει υποβληθεί έγγραφο καταλληλότη-

τας από την Επιτροπή Καταλληλότητας του

Δήμου, η οποία δεν μπορούσε να συσταθεί

γιατί είχε παραιτηθεί ο Ν. Ζυγούρης, για

τους ίδιους περίπου λόγους με τη Λ. Αργυ-

ροπούλου.

Τέλος, ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο

αποφάσισε και «εντέλλει το Δήμαρχο να
προβεί άμεσα στην επισκευή του 1ου Νη-
πιαγωγείου καθ’ υπόδειξη της Τ.Υ. Να προ-

βεί στις απαραίτητες ενέργειες προκειμέ-
νου να στεγαστεί το 6ο Νηπιαγωγείο στην
οδό Παπάγου. Εντός 15 ημερών θα πρέπει
να έχουν ολοκληρωθεί και να ενημερωθεί
το Δ.Σ.».

Ανυπαρξία καθαριότητας
Πολλοί σύμβουλοι επεσήμαναν την παν-

τελή έλλειψη καθαριότητας πλέον στο

Δήμο και στις τρείς πόλεις, σε σημείο που

και ο τελευταίος καλόπιστος πολίτης δεν

μπορεί να μην αναφέρει.

Ογκοι σκουπιδιών σε κάθε γωνιά του δρό-

μου, ξέχειλοι κάδοι που μπόχα τους δεν αν-

τέχεται, τα πάρκα σε τραγική κατάσταση. 

«Φαρ ουέστ έχει γίνει η Βουλιαγμένη πια.
Δεν ζούμε στη Βουλιαγμένη που ξέραμε»,
είπε ο Παντελής Κασιδόκωστας κάνοντας

επίθεση στον αντιδήμαρχο Ελ. Αργυρου-

δάκη. 

Οι απαντήσεις γνωστές, έλλειψη προσωπι-

κού, κλειστή χωματερή κλπ.

και ...Δελφινάριο
Κουβέντα στην κουβέντα τα αίματα άνα-

ψαν, άρχισαν να βγάζουν οι σύμβουλοι τα

«άπλυτα» στη φόρα και ένας ένας αποχω-

ρούσε.

«Ξεπεράσαμε και το Δελφινάριο» ήταν η

ωραία ατάκα του Παναγιώτη Σκουζή.

Αννα Μπουζιάνη

Η πίεση γονιών και παιδιών του 1ου Νηπιαγωγείου Βάρης

έφερε αποτελέσματα στο Δημοτικό Συμβούλιο στα 3Β

Ακίνητο ο στόλος της Δημοτικής Αστυνομίας μπροστά στο Δημαρχείο Βουλιαγμένης έχει

...αραχνιάσει. Αλήθεια τί θα γίνουν όλα αυτά τα αυτοκίνητα;

Tην πλήρη απουσία της δημοτικής αστυνομίας αν και ακόμη είναι στο Δήμο, αλλά βρί-

σκεται σε διακοπές διαρκείας, επεσήμανε ο Γ. Νιτερόπουλος: «Αναρωτιέμαι πώς γίνεται
οι δημοτικοί αστυνομικοί να μην έχουν πάρε ποτέ άδεια και να λείπουν από την ώρα που
ανακοινώθηκαν οι κινητοποιήσεις. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι έχουν τόσο καιρό άδεια!»

Η εικόνα της αίθουσας συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου άλλαξε όψη με την επί-
στρωση μαρμάρων καθώς και η σκάλα, στην οποία όπως μας είπε ο δήμαρχος που τον συ-
νέλαβε ο φακός ανεβαίνοντας, θα μπει φωτισμός και τζάμι στις παλιές ζαρντινιέρες.
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Ο νόμος “σκούπα” για τα αυθαίρετα

4014/11, κρίθηκε από το Συμβούλιο της

Επικρατείας αντισυνταγματικός. Επο-

μένως κάθε πολίτης που έχει νομιμο-

ποιήσει το αυθαίρετό του με αυτό το

νόμο είναι άκυρη η νομιμοποίηση.

Ετσι λοιπόν η εσωτερική τρόικα (Υπ.

Περιβάλλοντος) έβγαλε νέο νόμο τον

4178/13, ο οποίος έχει ήδη αρχίσει να

εφαρμόζεται από τις 2 Σεπτεμβρίου.

Βέβαια το μόνο βέβαιο είναι ότι θα προ-

σφύγουν και πάλι (ορθώς) ενδιαφερό-

μενοι κατά της συνταγματικότητας του

νέου νόμου, η εκδίκαση του οποίου θα

τραβήξει άλλα δύο περίπου χρόνια!

Πάντως η Επιστημονική Υπηρεσία της

Βουλής  επεσήμανε κατά την κατάθεση

του νομοσχεδίου ότι «οριστική εξαί-
ρεση αυθαιρέτου από την κατεδάφιση
επιτρέπεται κατά τρόπο συνταγματικώς
ανεκτό, κατ’ αρχήν μόνο για τα παλαιά
αυθαίρετα, δηλαδή όσα ανεγέρθηκαν
μέχρι την 31-1-1983, ημερομηνία που
ορίσθηκε από τον ν. 1337/1983. Τα με-
ταγενεστέρως ανεγερθέντα αυθαίρετα
κτίσματα δεν επιτρέπεται, κατά κα-
νόνα, να εξαιρούνται της κατεδάφι-
σης».
[…] «Η οριστική εξαίρεση από την κα-
τεδάφιση είναι επιτρεπτή μόνο εάν
προηγηθεί ένταξη της περιοχής αυτής
σε πολεοδομικό σχέδιο, διότι διαφορε-
τικά το αποτέλεσμα θα ήταν η γενικευ-
μένη νομιμοποίηση αυθαιρέτων».
Παρ’ όλα αυτά η κυβέρνηση προχωράει

και καλεί γύρω στα 2 εκατομμύρια ιδιο-

κτήτες που δεν έχουν ενταχθεί στους

νόμους νομιμοποίησης αυθαιρέτων και

σ’ αυτό ποντάρει η εσωτερική τρόικα,

να εισπράξει κοντά στα 5 δις ευρώ.

Δίνει μάλιστα πάρα πολλές δόσεις

στους ιδιοκτήτες που θα σπεύσουν να

ενταχθούν. Η προθεσμία που δίνει είναι

μέχρι το Φεβρουάριο του 2015 και υπό-

σχεται οριστική παύση της κατεδάφι-

σης!

Στην υπαγωγή του νέου νόμου όμως

πρέπει να ενταχθούν και όσοι ιδιοκτή-

τες είχαν νομιμοπιήσει με τον 4014/11,

αφού κρίθηκε αντισυνταγματικός. Οι

562.263 ιδιοκτήτες που δήλωσαν αυ-

θαίρετα με τον προηγούμενο «νόμο

Παπακωνσταντίνου» (ν. 4014/2011) κα-

λούνται να ενταχθούν στο νέο νόμο

4178/2013: Το ΥΠΕΚΑ καλεί και τους

562.263 ιδιοκτήτες να δηλώσουν υπα-

γωγή στο νέο νόμο, ώστε να είναι «θω-

ρακισμένοι» σε περίπτωση δικαστικής

προσφυγής κατά της τακτοποίησης του

αυθαιρέτου τους.

Οι νέες δηλώσεις, θα υποβάλλονται

από μηχανικό, μέσω της ηλεκτρονικής

εφαρμογής δηλώσεων αυθαιρέτων του

Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και

συνδυάζονται με καταγραφή των αυ-

θαιρέτων σε τέσσερις διαφορετικές

ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, των

υπουργείων Περιβάλλοντος, Οικονομι-

κών, του Κτηματολογίου και της ΔΕΗ. 

Η αλλαγή διαμερισμάτωσης δεν θεω-

ρείται, πλέον, αυθαιρεσία. β) Μεσαίες

παραβάσεις: Αφορά υπέρβαση που δεν

ξεπερνά το 40% της δόμησης ή το 20%

του ύψους που ορίζει η οικοδομική

άδεια. Σε αυτές τις περιπτώσεις περι-

λαμβάνονται οι περισσότεροι ημιυπαί-

θριοι.

Το πρόστιμο υπολογίζεται με βάση την

αξία και την επιφάνεια του αυθαιρέτου.

Οι δόσεις των προστίμων είναι έως

102, δηλαδή εξόφληση σε 8,5 χρόνια

για όσους σπεύσουν να δηλώσουν το

αυθαίρετό τους.

Προβλέπεται συμψηφισμός προστίμων

(μεταξύ των ν. 4014/2011 και ν.

4178/13) και ευνοϊκή ασφαλιστική και

φορολογική αντιμετώπιση για όσους

δηλώσουν.

Νέος Νόμος περί νομιμοποίησης αυθαιρέτων,

“νομιμοποιεί” και το Χέρωμα Βάρης
Τα αυθαίρετα στην πρώτη γραμμή 

για νέες εισπράξεις από τις τρόικες

Το Χέρωμα της Βάρης, που είναι όλο κτι-

σμένο αυθαίρετα, είχε “εγκλωβιστεί” με το

Προεδρικό Διάταγμα του 1978 για την προ-

στασία του Υμηττού και δεν μπορούσε να

υπαχθεί στις προηγούμενες νομιμοποι-

ήσεις, όπως άλλωστε και άλλες περιοχές

στο Κορωπί, στην Παιανία κ.α.

Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της Βάρης

(1986) το ενέταξη ως ενιαία πολεοδομική

ενότητα με μετατόπιση της Β’ Ζώνης

Υμηττού προκειμένου να απελευθερωθεί

το Χέρωμα, αλλά δεν έγινε. Απεναντίας το

Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ.) του 2011 το

Χέρωμα παραμένει εντός των ορίων προ-

στασίας του Υμηττού και εντάσσεται στη

(νέα) Ζώνη Β΄. Περιφερειακή ζώνη προ-

στασίας, η οποία καθορίζεται ως περιοχή

γεωργικής χρήσης, εκπαίδευσης και υπαί-

θριας αναψυχής, πολιτισμού και αθλητι-

σμού, με αρτιότητα 40 στρέμματα.   Αυτό

άφηνε και πάλι το Χέρωμα έξω, αφού οι

ιδιοκτησίες είναι πολύ μικρότερες.

Σήμερα πλέον με το νέο νόμο 4178 και κά-

ποιες ειδικές διατάξεις ανοίγει παράθυρο

νομιμοποίησης του οικισμού Χέρωμα

Βάρης.

Εξ’ αυτού, του γεγονότος, το Σάββατο 8

Σεπτεμβρίου,  ο Σύλλογος της περιοχής

“Νυμφόληπτος” κάλεσε το Δ.Σ., τους εν-

διαφερόμενους κατοίκους, τη Δημοτική

Αρχή των 3Β και φορείς προκειμένου να

γίνει μία σφαιρική ενημέρωση.

Παρευρέθη ο Δήμαρχος των 3Β Σπ.

Πανάς, ο επικεφαλής της μείζονος αντι-

πολίτευσης Γρ. Κωνσταντέλλος, πάρα

πολλοί δημοτικοί σύμβουλοι, εκπρόσωποι

φορέων, μηχανικοί, συμβολαιογράφοι και

πολύς κόσμος.

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. Φώτης Κούτρας αφού

πρώτα καλωσόρισε τους παρευρισκομέ-

νους, στη συνέχεια ευχαρίστησε όλους

όσους βοήθησαν μέχρι σήμερα την πε-

ριοχή, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά σε

όλους τους προηγούμενους Δημάρχους

του πρώην Δήμου Βάρης, καθώς και το Δή-

μαρχο Β.Β.Β., Σπ. Πανά, τη Βουλευτή της

περιοχής Γεωργία Μαρτίνου για την συμ-

βολή της στο νέο νόμο και στο Βουλευτή

Γεώργιο Βλάχο για την συνδρομή του στην

επαφή με τον Υπουργό του ΥΠΕΚΑ. 

Ακολούθως αναφέρθηκε στο έργο και στις

ενέργειες του συλλόγου προς αυτή την κα-

τεύθυνση,  τόνισε την ανάγκη πολύπλευρης

συνεργασίας με όλους τους φορείς για τε-

λική και αίσια έκβαση της υπόθεσης, ανέ-

γνωσε το άρθρο του νόμου που έχει σχέση

με την περιοχή και κατόπιν ανέφερε τη θέση

του Συλλόγου σημειώνοντας ότι «όσοι δι-

καιούνται και έχουν τη δυνατότητα υπαγωγής

στο νόμο να το πράξουν, αφού πρώτα συμ-

βουλευτούν μηχανικό, γιατί πέρα από την κα-

τοχύρωση των περιουσιών τους αποτελεί μια

ευκαιρία και μια απαρχή για να ενταχθεί η πε-

ριοχή, κάποια στιγμή, στο σχέδιο πόλης και

να μπει σε μια τάξη και ένα νοικοκύρεμα. Για

να γίνει όμως αυτό πρέπει να δράσουμε ορ-

γανωμένα και πάντα σε απόλυτη συνεργασία

με το Δήμο, γιατί μετά τη λήξη της προθε-

σμίας υπαγωγής στο νόμο θα πρέπει να απευ-

θυνθούμε στο ΥΠΕΚΑ με στοιχεία της

περιοχής μας που εννοείται ότι θα έχουμε

συλλέξει και να απαιτήσουμε την υλοποίηση

των διατάξεων του νόμου σε σχέση με την

ένταξη της περιοχής μας στο σχέδιο πόλης,

επειδή έχει τη μορφή οικισμού. Γι’ αυτό  είναι

απαραίτητο όποιος προβαίνει σε κάποια σχε-

τική με το θέμα ενέργεια να ενημερώνει το

σύλλογο και το Δήμο», ολοκλήρωσε ο πρό-

εδρος.

Στη συνέχεια μίλησαν ο Δήμαρχος Σ.

Πανάς, ο οποίος αφού χαιρέτισε το ακρο-

ατήριο, τόνισε στους κατοίκους ότι:

Συνέχεια στη σελ. 14

Στο Νόμο 4178/13 και το Χέρωμα
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Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κι-

νητικότητας βρίσκει φέτος τη

χώρα μας, όπως και τις πε-

ρισσότερες ευρωπαϊκές

χώρες να βιώνουν τη μεγα-

λύτερη  ίσως οικονομική

κρίση μετά από το δεύτερο

παγκόσμιο πόλεμο. Η κρίση

αυτή που άμεσα αποτελέ-

σματα της  είναι η έκρηξη της

ανεργίας, η αύξηση της φτώ-

χιας σε ανυπολόγιστα ποσο-

στά, η πλήρης κατάρρευση

του κοινωνικού κράτους και η

επικίνδυνη έξαρση φαινομέ-

νων   ρατσιστικής και  φασι-

στικής βίας, έχει προκαλέσει

ταυτόχρονα και οικολογική

κρίση. 

Στη χώρα μας η  κυβέρνηση

με πρόσχημα το χρέος έχει

βάλει στο στόχαστρο τα φυ-

σικά οικοσυστήματα (δάση,

ποτάμια, λίμνες και παρα-

λίες), τους ενεργειακούς πό-

ρους ακόμα και τον  πιο

ζωτικό για την επιβίωσή μας

πόρο, το νερό. και προσπαθεί

να τα ιδιωτικοποιήσει μετα-

τρέποντας τα σε εμπορεύ-

ματα

Μέσα στον παροξυσμό  των

ιδιωτικοποιήσεων το τελευ-

ταίο που θα μπορούσε να

σκεφθεί είναι το μήνυμα της

Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κι-

νητικότητας  που είναι η μεί-

ωση των μετακινήσεων με

ΙΧ, η ενίσχυση των μέσων

μαζικής μεταφοράς και ιδιαί-

τερα των μέσων σταθερής

τροχιάς και η στήριξη των με-

τακινήσεων με ποδήλατο ή

με τα πόδια. 

Αντίθετα στα πλαίσια της αν-

τιπεριβαλλοντικής  και αντι-

κοινωνικής πολιτικής της 

– Απαξιώνει τον ΟΣΕ μει-

ώνοντας τα δρομολόγια σε

όλες τις περιοχές την ίδια

ώρα που όλες οι ευρωπαϊκές

χώρες δίνουν άμεση προτε-

ραιότητα στις μετακινήσεις

με τα τραίνα.                                              

- Σχεδιάζει την διάνοιξη και

νέων αυτοκινητοδρόμων

ακόμα και στα βουνά αδιαφο-

ρώντας για τις καταστροφές

που θα προκληθούν σε ση-

μαντικά  φυσικά οικοσυστή-

ματα. 

- Μειώνει τα δρομολόγια σε

όλα τα μέσα μαζικής μετα-

φοράς,  

-Αδιαφορεί για τη δημιουργία

ποδηλατοδρόμων και πεζό-

δρομων ιδιαίτερα στην

Αθήνα, αλλά και στα υπό-

λοιπα αστικά κέντρα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

― Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου

7μμ    Εγκαίνια  Έκθεσης Ει-

καστικών που διοργανώνει

το greekartists.info  στο πο-

λιτιστικό κέντρο του Δήμου

Αθηναίων  “Μελίνα” (Ηρα-

κλειδών 66 & Θεσσαλονί-

κης στο Θησείο και έχει

τίτλο “Μ’ ένα ποδήλατο…
πετάω”. 

Επίσης Ποδηλατοδρομία με

τους ΠΟΔHΛΑΤΕΣ ΕΝ.

ΔΡΑΣΗ θα πραγματοποι-

ηθεί στο κέντρο της Αθή-

νας 

― Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου

8μμ φθινοπωρινή πανσέ-

ληνο στην ελεύθερη ακτή

της Βάρκιζας, όπου θα

φθάσουν  με ποδήλατα, με

λεωφορείο και χωρίς ΙΧ.

― Παρασκευή 20/9 από 7-

10μμ διάφορα δρώμενα

στην κεντρική πλατεία Βού-

λας. Σάββατο 21/9 από 7-

10μμ στην κεντρική πλα-

τεία Βουλιαγμένης. Κυ-

ριακή   22/9 από 7-10μμ

στην κεντρική παραλία  της

Βάρκιζας.      

― Σάββατο 21 Σεπτεμ-

βρίου Πεζοπορία στους

ενοποιημένους αρχαιολο-

γικούς χώρους της Ακρό-

πολης και του Θησείου και

ξενάγηση στην Πνύκα και

της Αρχαία Αγορά Συνάν-

τηση 10 πμ στο Μετρό

Ακρόπολη

― Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου

Ποδηλατικός γύρος δήμου

ΒΒΒ Συνάντηση 10.30 πμ

στο Πάρκο Ηρώων απέ-

ναντι από το γήπεδο μπά-

σκετ του Πρωτέα στη

Βούλα

Εκδηλώσεις σε συνεργασία

με εκπαιδευτικούς σχο-

λείων των δήμων Βάρης-

Βούλας-Βουλιαγμένης και

Γλυφάδας

ΤΟ  ΔΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

www.enallaktiki-drasi.gr

Λάθος

τα μουσικά σχήματα

στο κάμπινγκ Βούλας
ξενύχτισαν την περιοχή

To Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου, η γειτονιά της Κάτω Βούλας

έμεινε ξάγρυπνη από δύο μουσικά συγκροτήματα που

μπήκαν στον ανοιχτό χώρο του κάμπινγκ και έπαιζαν όλη

νύχτα.

Οπως μάθαμε την επομένη, η μουσική σταμάτησε αργά

το πρωί (8πμ.) και προκλήθηκαν ζημιές στην παρακείμενη

παραλία, στις εγκαταστάσεις του ΠΙΚΠΑ.

Αυτό είναι πλήγμα στην προσπάθεια για ελεύθερες πα-

ραλίες, που γίνεται και από τη Δημοτική Αρχή των 3Β και

από μία ομάδα εθελοντών που δουλεύουν γι’ αυτό.

Και στην πορεία του ενός χρόνου έχουν δώσει δείγματα

γραφής, με πολύ ωραίες εκδηλώσεις μέσα στο χώρο του

κάμπινγκ, αλλά και στην καθαριότητα που διατηρούν κά-

ποιοι εθελοντές, χωρίς καμμία συμβολή από τη Δημοτική

Αρχή, που θα έπρεπε να είναι επικεφαλής και να μη δη-

λώνει αναρμοδιότητα.

Τα μαθήματα μελισσοκομίας απέσπασαν τις καλύτερες

εντυπώσεις, τα μαθήματα κηπουρικής επίσης, οι κινη-

ματογραφικές προβολές. Και όλα αυτά με ελεύθερη εί-

σοδο και χωρίς καμμία συμβολή από επίσημο όργανο.

Και σ’ αυτή τη δράση θα πρέπει να εστιαστούν οι εθελον-

τές, αφήνοντας απέξω μουσικές και τύμπανα, γιατί αυτά

μόνο κακό κάνουν και δίνουν το δικαίωμα σε κάποιους να

ζητάνε να κλείσει η παραλία του κάμπινγκ με λουκέτο.

Δριμύ κατηγορώ για το χώρο ακούστηκε στο Δημοτικό

Συμβούλιο από τους συμβούλους Γρ. Κωνσταντέλλο και

Ντ. Καραγιώργο.

Οτι δεν κοιμήθηκε κανείς, ότι έπαιζε μέχρι τις 7.30 το

πρωί και άλλα, τονίζοντας ότι πρέπει να πάει ο Δήμαρ-

χος στην ΕΤΑ να τους πει να κάνουν μηνύσεις για να κα-

θαρίσει ο χώρος.

Το ίδιο και ο δημοτικός σύμβουλος Ντ. Καραγιώργος, ο

οποίος μάλιστα ζήτησε να σφραγιστεί το Κάμπινγκ και να

αποκλειστεί και η παραλία και αν δεν το πράξει ο Δήμαρ-

χος θα πάει ο ίδιος στον εισαγγελέα.

Διαφορετική, θετική άποψη είχε ο δημοτικός σύμβουλος

Γιάννης Σκουμπούρης, ο οποίος διαφώνησε μεν με τη

μουσική και την ενόχληση, αλλά τόνισε ότι η θέση του

για τις παραλίες είναι καθαρή. «Η δημοκρατία πρέπει να
αντέχει στη διαφορετικότητα. Να προασπίσουμε το χώρο
της ελεύθερης πρόσβασης». Η ατολμία και η απραξία του

Δήμου έχει οδηγήσει εδώ, ολοκλήρωσε.

Η ελεύθερη πρόσβαση πρέπει να είναι αδιαπραγμάτευτη

και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε όλοι. Δεν είναι λύση

να κλείσουμε ένα χώρο γιατί δεν μπορούμε να τον προ-

στατεύσουμε. Αύριο να κλείσουμε τα σχολεία για τον ίδιο

λόγο...

Και θα πρέπει να γίνει συνείδηση του καθενός ότι εκα-

τοντάδες χιλιάδες πολιτών μπόρεσαν να κάνουν ένα θα-

λασσινό μπάνιο χωρίς να πρέπει να πληρώσουν άγρια

στις οργανωμένες ιδιωτικές(!) παραλίες.  

Αννα Μπουζιάνη

Συνέχεια από τη σελ. 13

«Η ψήφιση του Ν. 4178/2013 και οι ει-
δικές διατάξεις που περιλαμβάνει και
αφορούν τους ιδιοκτήτες του Χερώ-
ματος αποτελεί το πρώτο ουσιαστικό
βήμα για την επίλυση ενός σοβαρού
κοινωνικού προβλήματος που έχει
ταλαιπωρήσει για περισσότερο από
τρεις δεκαετίες  εκατοντάδες οικογέ-
νειες. Πλέον οι  ιδιοκτήτες του Χερώ-
ματος έχουν τη δυνατότητα  να
απαλλαγούν από το άγχος της κατε-
δάφισης των κατοικιών τους  και της
πληρωμής υπέρογκων προστίμων
μέσω της ένταξης στο νέο Νόμο. Και
όχι μόνον αυτό.
Για πρώτη φορά υπάρχει ρητή πρό-
βλεψη στο Νόμο για το τι πρέπει να
γίνει στο Χέρωμα το συντομότερο δυ-
νατό για το μέλλον, ώστε να μπορέσει
επιτέλους η περιοχή να ενταχθεί στον
οικιστικό ιστό της πόλης.»

Ο Γρ. Κωνσταντέλλος, αναφέρθηκε

στον παραλογισμό της πολιτείας που

τόσα χρόνια αγνοεί την πραγματικό-

τητα και κρατά σε ομηρία έναν ολό-

κληρο οικισμό. 

Μίλησαν ακόμη επί της ουσίας ο μη-

χανικός Ν. Ζυγούρης και δημοτικός

σύμβουλος των 3Β, σημειώνοντας

στοιχεία από το νόμο που πρέπει να

προσεχθούν, ο νομικός Αν. Ρήγας ανα-

λύοντας διεξοδικά τις νομικές πτυχές

του θέματος, ο προϊστάμενος της πο-

λεοδομίας Ευάγγ. Δημητρίου, δίνον-

τας αρκετές διευκρινίσεις για το θέμα,

ο μηχανικός Π. Μπαντέκας φέρνοντας

διάφορα παραδείγματα.

Επιστολή για το θέμα ελάβαμε και από

τον επί δεκαετίες ασχολούμενο Σύλ-

λογο ΙΔΙΟΚΤHTΩΝ  ΧΕΡΩΜΑΤΟΣ

ΒΑΡΗΣ «Ανάπτυξη - Δημιουργία” ο

οποίος την απευθύνει στο Δήμαρχο

και την κοινοποίησε στην ΕΒΔΟΜΗ,

στην οποία επικρίνει το Δήμαρχο των

3Β, Σπύρο Πανά, ότι «υπέπεσε σε τε-
ράστιο, απαράδεκτο, αντιδεοντολο-
γικό ατόπημα   όταν κυκλοφορήσατε
στην περιοχή μας το γνωστό “προ-
εκλογικού τύπου” φυλλάδιο, εξ’αφορ-
μής του οποίου και η επιστολή αυτή.
Πολλά και σημαντικά έγγραφα που
έχετε στα χέρια σας (που αφορούν
την περιοχή Χερώματος) σας τα χορή-
γησε ο Σύλλογός μας ο οποίος ενήρ-
γησε, πίεσε και τελικά κατάφερε να τα
προμηθευτεί» και απαρριθμεί 27 περι-

πτώσεις αναλυτικά ( λόγω του μήκους

της επιστολής είναι αδύνατο να δημο-

σιευθεί αυτούσια στις στήλες μας. Την

έχουμε αναρτήσει όμως στην ιστοσε-

λίδα μας www.ebdomi.com/αρθρα/επι-

στολές.

Είναι γεγονός ότι για την ένταξη του

Χερώματος, έχουν αγωνιστεί τουλάχι-

στον 3 γενιές, θα μπορούσαμε να

πούμε. Και δεν μπορεί κανένας, μεμο-

νωμένα, να θριαμβολογεί ότι το

έλυσε, κάτι που το επεσήμαναν πολ-

λοί.

Πως έχουν τα παράβολα υπέρ του Δη-

μοσίου:

― 500€ για αυθαίρετη κατασκευή

50τ.μ. ή κτήριο κύριας και μοναδι-

κής κατοικίας μέχρι 100 τ.μ.

― 1.000€ για πάνω από 50τ.μ. και

μέχρι 100 ή ή κτήριο κύριας και μο-

ναδικής κατοικίας μέχρι 200 τ.μ.

― 2.000 € για κτήριο/χρήση άνω των

100τ.μ. και μέχρι 1000τ.μ.

― 4.000 € για κτήριο άνω των

1000τ.μ. 

― 8.000 € για κτήριο πάνω από

2000τ.μ. και έως 5000τ.μ.

10.000 € για κτήριο μεγαλύτερο των

5000 τ.μ. 

Αννα Μπουζιάνη

Στο Νόμο 4178/13 και το Χέρωμα

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας με πολλές δράσεις
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MINI MARKET
“H ΩΡΑΙΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ”

l ΤΥΠΟΣ l ΤΥΡΙΑ - ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ

l ΤΣΙΓΑΡΑ l ΤΥΡΟΠΙΤΟΕΙΔΗ

l ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ l ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ

l FAX για το ΚΟΙΝΟ l ΦΡΕΣΚΟ ΨΩΜΙ

l ΕΠΟΧΙΑΚΑ l ΜΑΝΑΒΙΚΗ

Α. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 29 ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ
ΣΚΟΥΝΤΡΙΑΝΟΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ, ΣΑΒΒΑΤΟ 08.00-20.30

ΤΕΤΑΡΤΗ   08.00-15.00, ΚΥΡΙΑΚΗ 09.00-14.30 - 17.30-19.30

ΔΙAΝΟΜΗ

ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ

ΤΗΛ./FAX

210 8960.392

ΔΙAΝΟΜΗ

ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ

ΤΗΛ./FAX

210 8960.392

Επαγγελματίες Επωφεληθείτε από την προσφορά μας

Προβληθείτε με μια συνδρομή στην ΕΒΔΟΜΗ
καλέστε μας: 210 8959.004 - 6937153052 - e-mail: press@ebdomi.com

VIDEO - TV - ELECTRONICS

Tηλ./Fax:  210 8954.408, kin. 6944 525989

ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 59 (υπόγειο) ΒΟΥΛΑ

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΩΝ
TOΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ

Ανανεωμένος ο Φιλοθηραματικός - κυνη-

γετικός Σύλλογος Κερατέας, μετά τις

εκλογές και την ανάδειξη του νέου Διοι-

κητικού Συμβουλίου, με προεδρο την

πολύ δραστήρια Ελμα Δόγκα, προχώ-

ρησε στην ενοικίαση γραφείων.

Ετσι μεσούντος του καλοκαιριού, 28 Ιου-

λίου, με μια όμορφη τελετή εγκαινίασαν

τη στέγη τους τα μέλη και οι φίλοι του

Συλλόγου.

Τα καινούργια γραφεία βρίσκονται στην

οδό Σουνίου 40 στην Κερατέα και έχει

γίνει ένα πολύ ωραίο στέκι για νέους και

μεστωμένους “εραστές της φύσης”, γιατί

οι κυνηγοί αγαπούν τη φύση και την προ-

στατεύουν. Γιατί και στο κυνήγι υπάρχουν

κανόνες και σεβασμός.

Στα εγκαίνια παρευρέθη ο Δήμαρχος

Λαυρεωτικής Κωνσταντίνος Λεβαντής,

μια που η Κερατέα με το Λαύριο είναι

ένας δήμος πλέον.

Η πρόεδρος Ελμα Δόγκα, καλωσόρισε

τους καλεσμένους, χαιρέτισε την εκδή-

λωση και έχει βάλει στόχο μαζί με το Δι-

οικητικό Συμβούλιο να οργανώσουν και

δράσεις κοινωνικές και πολιτιστικές.

Την εκδήλωσε χαιρέτισε ο Δήμαρχος, ο

οποίος τους στήριξε και οικονομικά στα

έξοδα του γραφείου.

O Φιλοθηραματικός - κυνηγετικός Σύλλογος Κερατέας

απέκτησε το στέκι του
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1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧΕΙΡ. – ΔΙΟΙΚ. ΤΟΥΡΙΣΤ. ΕΠΙΧ. & ΕΠΙΧΕΙΡ.ΦΙΛΟΞ. ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ

ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΤΕΙ ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΕΛΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΖΙΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΚΚΑ ΑΚ ΚΡΗΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε. ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΚΑΒΑΛΕΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΟΠΑ

ΚΑΡΑΜΠΑΛΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΟΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΚΕΒΑΝΙ ΝΤΟΚΑΤΕΛΑ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑ ΕΚΠΑ

ΚΙΜΟΥΛΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΚΟΜΖΙΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΗΧΑΝ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΚΗΣ Τ.Ε. ΤΕΙ ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΟΣ

ΚΟΝΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜ.& ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΘΗΑΝ ΕΚΠΑ

ΚΟΥΡΟΤΕΚΑ ΕΙΡΗΝΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΚΟΥΤΣΟΔΟΝΤΗ ΑΝΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟ

ΛΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ

ΛΑΖΕ ΑΡΤΕΝΙΣΑ ΘΕΩΡΙΑΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΑΘΗΝΑ ΑΣΚΤ

ΜΑΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤ/ΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΜΕΡΚΑΙ ΕΡΣΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΜΗΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

ΜΙΤΑΙ ΙΚΕΡΑΝΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΏΝ ΑΘΗΝΑ ΕΚΠΑ

ΜΠΟΥΤΝΕΡ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ & ΤΗΛΕΠ/ΝΙΩΝ ΑΘΗΝΑ ΕΚΠΑ

ΠΑΠΑΔΟΔΗΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝ. &ΜΗΨΑΝ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΘΗΝΑ ΕΜΠ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΧΑΝ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΑΥΛΙΝΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛ. Τ.Ε.- ΤΕΧΝΟΛΟΓ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛ. Τ.Ε. ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣ.

ΡΑΔΑΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΡΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΦΑΡΜΟΖΜΈΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣ. ΕΠΙΣΤΗ. ΕΜΠ

ΣΙΔΕΡΗ ΑΣΠΑΣΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ

ΣΠΑΧΟ ΞΕΝΤΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤ/ΚΗΣ ΑΘΗΝΑ ΟΠΑ

ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ- ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓ. ΑΘΗΝΑ ΕΚΠΑ

ΤΖΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤ/ΚΗΣ ΑΘΗΝΑ ΟΠΑ

ΤΣΑΠΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΑΘΗΝΑ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝ.

ΤΣΙΡΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Μ.Μ. ΕΝΗΜΡΩΣΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟ

ΞΥΡΙΚΟΥ ΦΡΑΖΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ)

ΦΡΕΤΖΑΓΙΑΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΧΑΛΔΟΥΠΗ ΤΑΤΙΑΝΑ ΑΝΤΖΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΣΕΛΟΥΑΝΟΣ Γ. ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΨΕΙΜΆΔΑ ΚΩΝ/ΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΣΗ & ΤΗΛΕΟΠΟΙΚ. ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ

1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΚΑΒΒΑΔΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠ/ΚΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑ ΟΠΑ

ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΣΤΥΝ. ΣΧΟΛΗ

ΚΑΣΑΠΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΚΟΛΟΚΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΘ

ΚΟΥΤΣΑΡΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ

ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΣΦΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΜΑΝΙΑΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΜΟΥΛΛΑΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡ. – ΔΙΟΙΚ. ΤΟΥΡΙΣΤ. ΕΠΙΧΕΙΡ. & ΕΠΙΧΕΙΡ. ΦΙΛΟΞ. ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ 

ΜΠΑΛΟΓΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡ. – ΔΙΟΙΚ. ΤΟΥΡΙΣΤ. ΕΠΙΧΕΙΡ. & ΕΠΙΧΕΙΡ. ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

ΜΠΙΝΑΙ ΙΝΕΣΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ

ΜΠΡΟΥΝ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ ΕΚΠΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ ΝΕΦΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜ. & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟ

ΠΑΧΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑ ΟΠΑ

ΡΙΖΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ-ΧΡΙΣΤ. ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛ. ΑΘΗΝΑ ΟΠΑ

ΣΕΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΣΤΑΜΠΟΥΛΙΑΝ ΣΤΕΦΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟ

ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕΧΝΟΛ. ΑΛΙΕΙΑΣ – ΥΔΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΤΕΙ ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΤΣΟΚΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ

ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛ. & ΕΠΙΚΟΙΝ. ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΕΠΙΣΤ. ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΓΕΩΠ. ΠΑΝ. ΑΘ.

ΚΟΛΟΚΟΥΡΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΘ

ΠΑΖΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ

1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑ

ΑΒΑΡΚΙΩΤΗ ΕΥΘΥΜΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΧ/ΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝ. ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ

ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΗΧΑΝ. ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ & ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ Τ.Ε. ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

ΒΑΓΕΝΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧΕΙΡ. ΑΓΡΟΤ. ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ

ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΒΑΣΙΛΑΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΒΕΝΙΑΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΟΛΙΤ. ΜΗΧΑΝ.Τ.Ε. & ΜΗΧΑΝ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡ/ΚΗΣ Τ.Ε. ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΓΙΑΝΝΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟ

ΓΚΑΛΟΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ

ΓΚΕΡΜΠΗ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΓΟΥΡΝΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛ. & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝ. ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤ/ΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ

ΖΑΡΑ ΜΙΧΑΕΛΑ ΞΑΝΘΙΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ

ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΦΝΗ-ΔΕΣΠ. ΔΙΕΘ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ

ΖΟΥΜΗ ΕΙΡΗΝΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ  ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ

ΖΩΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤ/ΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΘΑΛΑΣΣΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛ. ΜΗΧΑΝ.& ΒΙΟΜΗΧ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τ.Ε.        ΤΕΙ ΔΥΤ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ

ΚΑΚΟΥΛΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΙΚΟΛ. ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛ. & ΔΙΑΧ. ΠΟΛΙΤΙΣΜ. ΑΓΑΘΩΝ ΠΑΝ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ

ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜ. & ΠΕΡΙΦΕΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΠΑΝΤΕΙΟ

ΚΑΣΣΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ

ΚΑΤΣΙΑΠΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤ. & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙ. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΑΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΚΑΤΣΙΩΤΑ ΑΓΑΘΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ

ΚΟΛΛΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΟΛΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤ.ΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚ. ΠΑΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΚΟΝΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΑΝΑΤ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΟΡΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ

ΚΟΥΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ

ΚΟΥΚΟΥΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤ. & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΑΝ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ

ΚΟΥΡΕΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧΕΙΡ. ΠΑΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΚΟΥΣΚΟΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤ/ΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ

ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑ ΕΙΡΗΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟ

ΚΡΟΚΙΔΑ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΣΤ. ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΓΕΩΠ ΠΑΝ ΑΘ

ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΟΙΚΟΝ/ΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡ/ΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟ

ΚΩΤΟΥΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠ/ΝΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ

ΚΩΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕΘΟΔ., ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ

ΛΕΖΟ ΓΙΑΝΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΛΙΑΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΛΙΑΝΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΠΙΔΑ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΛΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΚΠΑΙΔ/ΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛ. & ΗΛΕΚΤ/ΚΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ

ΛΥΚΟΥΡΕΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΔΗΜ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡ. ΕΚΚΛΗΣ/ΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΕΚΚΛ ΑΚ ΑΘΗΝΩΝ

ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤ/ΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ

ΜΑΜΑΡΕΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

ΜΑΝΑΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ

ΜΑΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΕΘΟΔΟΛ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ

ΜΑΡΑΒΑ ΑΝΝΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡ. & ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ

ΜΗΛΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΑΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΜΠΑΜΠΑΛΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΠΙΣΤ. ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡ. ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΓΕΩΠ ΠΑΝ ΑΘ

ΜΠΟΡΜΠΟΛΗ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΚ/ΝΙΑΣ & Μ.Μ.ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ

ΝΑΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ

ΝΙΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡ. (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ

ΝΤΟΥΝΗ ΕΛΕΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ

ΝΤΟΥΝΤΕΚ ΚΑΤΑΖΙΝΑ-ΑΝΝΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ .ΠΑΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΓΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΕΝ

ΠΑΓΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΕΝ

ΠΑΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΠΙΚ/ΝΙΑΣ & Μ.Μ.ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ

ΠΑΝΔΗ ΦΟΙΒΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ

ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΕΙ  ΣΤΕΡ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΑΠΑΔΑΜΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΑΠΑΔΟΓΙΩΡΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΗΧΑΝ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ

ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧ. & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) - ΔΙΟΙΚ. ΜΟΝ. ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ

ΠΙΖΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΛΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΑΕΙ & ΤΕΙ

Δημοσιεύουμε τα ονόματα των επιτυχόντων στα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Ζη-
τήσαμε από τα Λύκεια των Δήμων, όπως κάνουμε κάθε χρόνο, να μας δώσουν τις κατα-
στάσεις με τους επιτυχόντες πλέον σπουδαστές. Πολλοί εκπαιδευτικοί πρόθυμα μας
απέστειλαν τις καταστάσεις. Κάποιοι άλλοι ισχυρίστηκαν ότι πρέπει να δώσει την άδεια
ο διευθυντής του σχολείου, που μονίμως ...απουσίαζε και κάποιοι αρνήθηκαν γιατί είναι
προσωπικά δεδομένα!
Ετσι θα δημοσιεύσουμε μόνο τα σχολεία που ανταποκρίθηκαν και σ’ αυτό το φύλλο και
στο επόμενο.
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΑΕΙ & ΤΕΙ
ΡΟΥΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟ

ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ

ΣΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡ.ΑΘΛΗΤ. ΠΑΝ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ

ΣΠΥΡΟΥ ΣΟΦΙΑ ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΔΙΟΙΚ. ΤΟΥΡΙΣΤ. ΕΠΙΧΕΙΡ. & ΕΠΙΧΕΙΡ. ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΟΙΚ/ΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟ

ΤΑΜΠΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚ/ΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟ

ΤΑΝΤΗ ΦΙΛΙΑΝΝΑ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠ ΠΑΝ ΑΘ

ΤΖΙΜΑ ΕΙΡΗΝΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ

ΤΙΡΑΝΑ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚ. ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΤΡΙΚΑΛΙΤΗΣ ΡΑΦΑΗΛ-ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔ/ΚΩΝ ΗΛΕΚ/ΓΙΑΣ & ΗΛΕΚΤ/ΚΗΣ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤ. ΗΛΕΚΤΡΟΛ. ΑΣΠΑΙΤΕ

ΤΣΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔ. & ΣΥΓΧΡ. ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ

ΤΣΑΛΑΜΙΔΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ

ΤΣΙΟΔΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ

ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤ/ΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΤΣΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΣΟΥΜΑΝΙ ΛΟΡΕΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & Μ.Μ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ

ΦΛΩΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡ. ΠΑΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΦΟΥΣΚΑ ΑΡΓΥΡΩ ΤΕΧΝΟΛ. ΑΛΙΕΙΑΣ – ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ

Επιτυχόντες με το 10%  
ΑΚΑΛΕΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΦΩΤΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧΕΙΡ. (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ

ΑΞΙΩΤΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΕΣΩΤ. ΑΡΧΙΤΕΚ/ΚΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜ. & ΣΧΕΔ. ΑΝΤΙΚΕΙΜ. ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΕΙ  ΣΤΕΡ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΟΥΖΕΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧΕΙΡ. & ΟΡΓΑΝΙΣΜ.-ΔΙΟΙΚ. ΜΟΝ. ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ

ΖΥΓΟΥΡΑ ΠΑΓΩΝΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΣΩΤ. ΑΡΧΙΤ/ΚΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜ. & ΣΧΕΔ. ΑΝΤΙΚΕΙΜ.ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ

ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΣΟΦΙΑ-ΦΑΝΟΥΡΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ

ΚΩΣΤΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤ. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ

ΚΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛ. ΠΟΤΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΜΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚ ΘΕΣ/ΚΗΣ

ΜΠΕΡΕΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤ. & ΔΙΕΘ. ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΑΝ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ

ΜΠΟΝΑΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΝΕΣΤΩΡΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΤΙΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

ΠΛΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΣΤΥΝ ΣΧΟΛ.

2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑ

ΑΚΡΙΒΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΑΕΝ 
ΑΚΡΙΒΟΥ ΛΟΥΚΙΑ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΣΤΥΝ ΣΧΟΛ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΜΑΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛ. ΗΧΟΥ & ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣ 
ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦ. – ΠΑΙΔΑΓ/ΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟ 
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΙΟΜ/ΚΗΣ ΔΙΟΙΚ. & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
ΑΥΓΕΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛ. ΜΗΧΑΝ. & ΒΙΟΜ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τ.Ε. ΤΕΙ ΔΥΤ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ 
ΒΑΒΑΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ 
ΒΟΙΚΛΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΒΩΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΓΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΔΑΦΕΡΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΑΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΝΑΤ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛ. ΑΓΩΓ. & ΕΚΠ/ΚΟΥ ΣΧΕΔ. ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΖΙΩΓΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜ/ΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ 
ΚΑΓΙΑ ΜΑΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝ. & ΕΠΙΚ/ΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤ. & ΤΟΥΡΙΣΤ. ΜΟΝ. ΤΕΙ ΣΤΕΡ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΚΑΡΚΟΥΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΗΧΑΝ. ΤΕΧΝΟΛ. ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Τ.Ε. ΤΕΙ ΣΤΕΡ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ   ΜΑΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΜΑΡΟΥΣΙ)   ΑΣΠΑΙΤΕ 
ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ   ΜΑΡΙΟΣ ΑΛΕΞ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΧΑΛΚΙΔΑ)   ΤΕΙ ΣΤΕΡ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΚΟΥΤΕΡΗΣ   ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ   ΕΚΚΛ ΑΚ ΑΘΗΝΩΝ 
ΚΥΡΓΙΟΣ   ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)   ΕΚΠΑ 
ΚΩΣΤΑ   ΑΡΕΤΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΠΑΡΤΗ)   ΠΑΝ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 
ΛΑΛΙΩΤΗ   ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)   ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 
ΛΑΛΟΥ   ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΑΤΡΑ)   ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ 
ΛΑΤΖΑΝΑΚΗΣ   ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)   ΠΑΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
ΛΙΟΓΚΑΣ   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)   ΠΑΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
ΛΥΔΑΚΗΣ   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)   ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ 
ΜΑΝΔΡΑΚΗΣ   ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧΕΙΡ. (ΚΑΤ.:1. ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧΕΙΡ. 2. ΔΙΟΙΚ. ΠΛΗΡ/ΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜ.)   ΤΕΙ ΘΡΑΚΗΣ 
ΜΑΝΟΥΡΑ   ΑΝΝΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΠΑΡΤΗ)   ΠΑΝ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 
ΜΑΡΚΟΤΣΗ   ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)   ΕΚΠΑ 
ΜΗΛΑΡΟΓΙΩΡΓΟΥ   ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΧΑΝΙΑ)   ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
ΜΗΤΣΗ   ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ)   ΓΕΩΠ ΠΑΝ ΑΘ 
ΜΙΧΕΛΟΥΔΑΚΗ   ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)   ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΜΟΙΡΑΣΓΕΝΤΗ   ΙΩΑΝΝΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) - Ε.Κ.Π.Α.   ΕΚΠΑ 
ΜΟΝΟΥ   ΙΩΑΝΝΑ ΟΡΣ. ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧΕΙΡ.  (ΚΑΤ.:1. 2. ΚΟΙΝ. ΟΙΚΟΝ. 3. ΔΙΟΙΚ. ΠΛΗΡ.ΚΩΝ ΣΥΣΤ.)   ΤΕΙ ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΜΠΙΡΗ   ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)   ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ 
ΜΠΛΗΓΙΑΝΝΟΥ   ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ)   ΤΕΙ ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΜΠΟΥΡΕΚΑ   ΕΙΡΗΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)   ΑΠΘ 
ΝΑΣΣΟΥ   ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)   ΠΑΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
ΝΤΕΤΣΙΚΑ   ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)   ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ 
ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ   ΜΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΙΟ)   ΤΕΙ ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ   ΑΛΕΞΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)   ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ 
ΠΑΝΤΑΖΗ   ΖΑΦΕΙΡΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)   ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ 

ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ   ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)   ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ 
ΠΑΝΤΙΣΚΟΣ   ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΗΧΑΝ. ΠΛΗΡΟΦ. Τ.Ε. (ΚΑΤ.:1. ΜΗΧ.ΔΙΚΤΥΩΝ Τ.Ε. 2. ΜΗΧ. Η/Υ Τ.Ε. 3. ΜΗΧ. ΛΟΓΙΣΜΙΚ. Τ.Ε.) ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ   ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)   ΕΜΠ 
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ   ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)   ΕΚΠΑ 
ΠΑΠΠΑΣ   ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΑΜΑΛΙΑΔΑ)  
ΠΑΡΑΚΑΤΣΕΛΑΚΗΣ   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)   ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ 
ΠΕΤΡΑΚΗ   ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)   ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ 
ΡΑΓΙΑΣ   ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΧΑΝΙΑ)   ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
ΡΑΜΜΟΥ   ΕΥΔΟΚΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)   ΟΠΑ 
ΣΑΡΙΚΑ   ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)   ΕΚΠΑ 
ΣΕΡΑΦΕΙΜ   ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)   ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ 
ΣΚΟΥΤΑΡΗ   ΑΝΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ)   ΠΑΝΤΕΙΟ 
ΣΤΑΥΡΟΥ   ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)   ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝ. 
ΣΤΡΑΤΑΚΟΥ   ΔΑΝΙΕΛΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ)   ΤΕΙ ΑΝΑΤ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 
ΣΤΡΟΓΓΥΛΑΚΟΣ   ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ)   ΟΠΑ 
ΤΡΑΓΟΥΔΑΡΑΣ   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) (ΚΑΤ -   ΤΕΙ ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΤΡΑΤΑΡΗΣ   ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)   ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
ΤΡΙΠΟΤΣΕΡΗ   ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)   ΕΚΠΑ 
ΤΡΙΤΣΗΣ   ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)   ΠΑΝ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 
ΤΣΑΔΗΜΑ   ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)   ΠΑΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
ΤΣΑΝΟΥ   ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)   ΕΚΠΑ 
ΤΣΕΛΕΝΤΗΣ   ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)   ΠΑΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
ΤΣΕΤΣΟΥ   ΗΛΙΑΝΝΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)   ΕΚΠΑ 
ΤΣΙΚΛΗΡΑ   ΙΩΑΝΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (ΘΗΒΑ)   ΤΕΙ ΣΤΕΡ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΤΣΙΟΥΠΡΟΥ   ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ)   ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 
ΤΣΙΤΣΙΡΗ   ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)   ΠΑΝΤΕΙΟ 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ)   ΠΑΝ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 
ΧΡΟΝΗ   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)   ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

Επιτυχόντες με το 10%  
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ   ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛ. ΜΗΧΑΝ. ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) -  ΤΕΙ ΔΥΤ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ 
ΔΗΜΑΚΑΚΟΥ   ΜΑΡΙΑ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)   ΕΚΠΑ 
ΖΑΦΕΙΡΗΣ   ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ)   ΕΚΠΑ 
ΜΠΕΗΣ   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)   ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ 
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ   ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)   ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΠΑΠΑΝΤΖΙΚΟΣ   ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚΟΛ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)   ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ 
ΠΙΠΙΔΑ   ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)   ΕΚΠΑ 
ΠΡΑΠΑΣ   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ) - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ   ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ   ΑΝΘΥΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)   ΠΑΝΤΕΙΟ 

1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ

ΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΝΑ ΣΧΟΛΗ
ΝΑΝΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡ ΜΗΧΑΝ. & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠ/ΣΤΩΝ ΕΜΠ ΑΘΗΝΑ
ΤΖΑΝΙΚΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡ ΜΗΧΑΝ. & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠ/ΣΤΩΝ ΕΜΠ ΑΘΗΝΑ
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ ΕΜΠ
ΠΕΤΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ ΕΜΠ
ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤ/ΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ ΟΠΑ
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΑΜΤ/ΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ
ΦΟΥΛΟΥΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΗΑΜΤ/ΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ
ΓΙΑΚΚΟΥΠΗ ΑΛΕΞΙΑ-ΜΑΡΙΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΚΟΤΟΜΗΝΗ - ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ
ΓΙΑΚΚΟΥΠΗ ΔΑΝΑΗ-ΓΕΩΡΓΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ ΕΚΠΑ
ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗ ΕΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΑ ΕΚΠΑ
ΤΙΓΚΑ ΜΑΡΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΑ ΕΚΠΑ
ΝΑΥΠΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚ. ΠΑΝ. ΠΑΤΡΑΣ
ΑΠΑΝΑΖΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ ΕΚΠΑ
ΣΤΕΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ
ΚΩΣΤΕΛΕΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΟΘΟΝΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤ. & ΔΙΕΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΆΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
ΔΕΣΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΛΑΜΙΑ- ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΔΗΜΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΜΜΕ, ΑΘΗΝΑ ΕΚΠΑ
ΚΑΠΡΑΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ &ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΑ, ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΙΓΑΣ, ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝ.
ΜΩΡΑΚΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ
ΛΑΜΠΑΡΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΛΙΟΛΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΓΕΩΠ. ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
ΜΠΑΛΑΟΥΡΑ ΑΝΝΑ-ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛ. ΗΛΙΚΙΑ, ΑΘΗΝΑ ΕΚΠΑ
ΜΠΑΡΟΥΤΑ ΔΕΣΠΟΙΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΑΝΙΑ, ΠΟΛΥΤ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΜΠΙΘΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ
ΜΠΟΥΡΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗ, ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
ΣΑΛΙΑΡΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠ.ΝΙΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗ, ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
ΠΕΣΙΝΗ ΣΟΦΙΑ ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧΕΙΡ. ΑΓΡΟΤ. ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟ, ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
ΣΑΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑ, ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ.
ΓΑΪΤΑΝΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ.
ΒΑΡΕΛΗ ΧΑΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΣΤΥΝ. ΣΧΟΛΗ
ΑΣΗΜΕΝΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΑΥΠΛΙΟ, ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΣΟΥ
ΠΑΠΠΑΣ ΣΠΥΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛ. & ΗΛΕΚΤΡΟΝ. ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ
ΡΑΝΤΖΑ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΠΟΥΛΙΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΝΤΟΜΑΝΙΑΝ ΣΤΙΒ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝ. ΥΠΟΛ/ΣΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΦΩΤΗ ΝΑΤΑΛΙΑ ΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΣΚΡΕΚΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε. ΤΕΙ ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ

Συνέχεια στη σελ. 18
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Συνέχεια από τη σελ. 17

2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΩΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) - Ε.Κ.Π.Α. ΕΚΠΑ

ΑΚΡΙΩΤΗ ΣΟΦΙΑ ΔΑΦΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΒΑΡΣΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΧΑΛΚΙΔΑ) ΤΕΙ  ΣΤΕΡ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΒΛΑΧΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΒΛΑΧΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧΕΙΡ. (ΠΑΤΡΑ)  3. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΤΗΜ.) ΤΕΙ ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΑΡΟΖΗ ΜΑΡΙΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ

ΓΕΡΟΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε. (ΧΑΛΚΙΔΑ)  ΤΕΙ  ΣΤΕΡ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ

ΔΗΜΗΤΡΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚ/ΚΩΝ ΥΠΟΛ/ΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜ. Τ.Ε. ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΖΑΦΕΙΡΗ ΜΑΡΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝ.

ΖΟΥΠΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ

ΚΑΛΛΙΒΩΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ

ΚΑΝΟΥΤΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ

ΚΑΠΠΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΚΟΡΟΜΗΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

ΚΟΥΡΟΥΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΚΡΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΚΥΡΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΛΑΜΙΑ) ΠΑΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΚΥΡΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ   ΕΥΦΡΟΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΘ

ΛΕΡΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ  ΠΑΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ

ΜΠΑΛΑΣΗ ΙΩΑΝΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ

ΜΠΟΣΙΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ

ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΥΜΑΡΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΝΤΟΥΜΙΤΡΑΣΚΟΥΤΖΕΟΡΤΖΕ ΜΠΟΓΚΝΤΑΝ ΜΗΧΑΝΙ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠ/ΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜ.Ν Τ.Ε.ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ ΜΑΡΙΑ ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΙΤΣΟΥΝΗΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΛΑΜΙΑ)

ΤΕΙ  ΣΤΕΡ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΛΕΞΙΔΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε. ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΟΛΥΔΕΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝ.

ΣΙΓΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Τ.Ε. (ΧΑΛΚΙΔΑ) ΤΕΙ  ΣΤΕΡ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΙΔΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.  (ΚΑΤ.:1. ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Τ.Ε.) ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΣΠΑΝΔΑΓΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΙΘΡΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ

ΣΤΑΥΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΣΑΓΓΑΣ ΙΑΣΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ  ΤΕΙ ΑΝΑΤ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΦΕΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΧΑΝΙΑ) ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ

ΦΩΤΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ

ΧΑΛΑΣΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΛΟΥΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ.Ε.  ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΧΑΡΟΒΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗΣ

ΧΑΤΖΗΟΡΦΑΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ

1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΒΑΣΙΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΝ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΠ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΑΒΑΛΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΕΝ

ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΓΕΩΠ., ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓ. ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΠΑΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΓΚΙΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΗΜΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΡΑΚΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΔΡΟΣΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΠΑ

ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΠΑΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΚΑΓΙΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝ

ΚΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ

ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ  ΕΜΠ

ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝ. ΥΠΟΛ/ΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜ/ Τ.Ε. ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΚΑΣΙΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑ

ΚΙΜΠΙΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝ

ΚΙΟΥΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΚΟΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε. ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣ

ΚΟΛΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟ

ΚΟΥΒΕΔΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑ

ΚΟΥΛΠΑ ΙΩΑΝΝΑ ΑΡΤΕΜΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ

ΚΩΝΣΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑ

ΛΕΚΚΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΕΙ ΣΤΕΡ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΛΟΥΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΜΑΚΡΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑ

ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε. ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΜΑΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΑΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΜΑΡΓΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΑΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑ

ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΜΑΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ

ΜΗΤΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ ΤΕΙ ΑΝΑΤ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΜΠΟΥΡΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑ

ΠΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ ΠΥΡΟΣΒ ΑΚΑΔ

ΠΡΙΦΤΗ ΜΑΡΙΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ  ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΡΟΙΝΑ ΑΝΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΙΝΑ ΦΙΛΟΘΕΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ

ΡΟΥΣΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΚΠΑ

ΣΑΛΑ ΝΑΥΣΙΚΑ ΣΟΦΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑ

ΣΙΔΕΡΗ ΕΥΘΥΜΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΚΟΥΡΛΗ ΑΘΗΝΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟ

ΣΚΟΥΡΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΠΑ

ΣΟΥΡΛΑΝΤΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΣΟΦΙΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΤΑΘΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΣΤΑΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΑΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΣΩΦΡΟΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΑΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΤΖΑΤΖΟ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΚΠΑ

ΤΣΑΓΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΠΑ

ΤΣΕΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΕΙ ΣΤΕΡ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΦΑΡΑΖΗ ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΠΑ

ΧΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ

ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

Επιτυχόντες με το 10%  
ΓΙΩΡΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΚΠΑ

ΙΣΜΑΗΛΙ ΑΛΝΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΕΚΠΑ

3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗ ΝΑΤΑΛΙΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΣΙΔΩΡΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ)

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣ

ΒΑΓΓΕΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΒΟΣΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΠ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΗΜΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΔΡΑΜΠΕΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΖΑΛΛΙ ΜΟΝΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε.ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

ΚΑΠΟΛΑ ΣΟΦΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΚΙΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΠ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΟΤΟΛΟΥΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ

Και άλλες επιτυχίες για το 1ο ΓΕΛ Κορωπίου

Η Διευθύντρια και ο σύλλογος διδασκόντων του 1ου ΓΕΛ Κορωπίου συγχαίρουν τους μα-
θητές του σχολείου και τις οικογένειες τους για τις σημαντικές επιτυχίες τους στις φε-
τινές πανελλαδικές εξετάσεις και την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Ποσοστό 74% των μαθητών μας που διαγωνίστηκαν για μια θέση στα πανεπιστήμια και τα
ανώτατα τεχνολογικά ιδρύματα πέτυχαν το στόχο τους, εκ  των οποίων το 79% σε ΑΕΙ
και το 21% σε ΤΕΙ.
Επίσης συγχαίρουμε το μαθητή της Β΄ τάξης του Λυκείου μας Πέτρο Ντούνη που εκ-

προσώπησε την Ελλάδα στην 30η Βαλκανική  Μαθηματική Ολυμπιάδα, όπου κατέλαβε
την τρίτη θέση (χάλκινο μετάλλιο ) και στη 54η Διεθνή Μαθηματική Ολυμπιάδα που έγινε
στη Κολομβία όπου του απονεμήθηκε εύφημος μνεία. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΑΕΙ & ΤΕΙ
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ΖΗΤAΕΙ: εργασία, Ελληνίδα με πανεπιστημιακές
γνώσεις για φύλαξη ή διδασκαλία παιδιών.  Τηλ. 210
9902.069 από 8.30μ.μ. έως 11 μ.μ.

ΖΗΤAΕΙ εργασία, Ελληνίδα 40χρονη (ομιλούσα
γαλλικά και αγγλικά) αναλαμβάνει baby sitting. Τιμή
λογική. Τηλ. επικ. 6977773457

Μ Ι Κ Ρ Ε Σ  Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ

Βοήθεια σε παιδιά δημοτικού - Γυμνασίου
με δυσλεξία και μαθησιακές δυσκολίες,
αναλαμβάνει έμπειρη παιδοψυχολόγος με μετα-

πτυχιακό στην Αγγλία για ειδική αγωγή. Τιμές προ-

σιτές. Τηλ. 6931910621.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ παραδίδονται σε

παιδιά Δημοτικού - Γυμνασίου από έμπειρη καθηγή-

τρια με πεταπτυχιακό στην Αγγλία. 

Τιμές προσιτές. Τηλ. 6979328852

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΒΟΗΘΕΙΑ σε παιδιά Δημοτικού

που χρειάζονται ενίσχυση για μελέτη των σχολικών μα-

θημάτων. Τιμές προσιτές. Τηλ. 6994044350

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, Φυσική, Χημεία,
Αρχές οικονομικής θεωρίας παραδί-

δονται σε παιδιά Γυμνασίου - Λυκείου. Τιμές προ-

σιτές, τηλ. 6944388826.

ΓΑΛΛΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ  με πολυετή εμπει-

ρία σε Γυμνάσια & Λύκεια στη Γαλλία, παραδίδει

μαθήματα για όλα τα επίπεδα.

Τιμές: 15 € η μία ώρα, 20 € μιάμιση ώρα και 25€ για

δύο ώρες. Τηλ. 210 8996.089, 6944 873306

Kαθηγήτρια Αγγλικών,  με πολυετή πείρα

και σπουδές στις Η.Π.Α. παραδίδει μαθήματα.

Υπεύθυνη προετοιμασία για όλα τα επίπεδα εξετά-

σεων. Σίγουρη επιτυχία, τηλ. 6978 421944.

Kαθηγήτρια Αγγλικών,  με πολυετή πείρα

και σπουδές στις Η.Π.Α. παραδίδει μαθήματα.

Υπεύθυνη προετοιμασία για όλα τα επίπεδα εξετά-

σεων. Σίγουρη επιτυχία, τηλ. 6978 421944.

Kαθηγήτρια Αγγλικών,  με πολυετή πείρα

και σπουδές στις Η.Π.Α. παραδίδει μαθήματα.

Υπεύθυνη προετοιμασία για όλα τα επίπεδα εξετά-

σεων. Σίγουρη επιτυχία, τηλ. 6978 421944.

ΖΗΤΑΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ με γνώση νοσηλευτρια ανα-

λαμβανει κατ' οικον νοσηλεια μόνο για γυναίκες, σε

περιοχές Βούλα, Βάρη, Βουλιαγμένη, Σπάτα, Παλ-

λήνη. Τηλεφωνο: 210 8992.642, 6977 161209.

ZHTAEI εργασία σε σπίτι για φύλαξη παιδιών ή ηλι-

κιωμένων σε περιοχές Γλυφάδα, Βούλα, Βάρη, Βου-

λιαγμένη. Μπορεί να εργαστεί μαζί με το σύζυγό της

ως εσωτερικοί και οι δύο.

τηλ. 6937 933393, 6947 386661

Επίσης ζητάει εργασία ηλεκτροκολλητής

τηλ. 6937 933393, 6947 386661

Nομιμοποιήσεις αυθαιρέτων
με τον Ν. 4178/2013 και Βεβαιώσεις για με-

ταβίβαση ακινήτων από έμπειρο πολιτικό

μηχανικό - πολεοδόμο. 

Τηλ. 6977-288947 κ. Βήχος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο εκτάσεως 900 μέτρων τε-

τραγωνικών στην περιοχή ΚΟΡΜΠΙ Βάρης Αττικής επί

της οδού Δημητσάνας. 

Πληροφορίες τηλ. 6973371975, Ώρες 1-3 μ.μ.

Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της

ΝΑΤΑΛΙΑΣ το γένος ΒΙΔΑΛΗ, που γεννήθηκε στη

Σύρο και κατοικεί στην Αγ. Μαρίνα Λαγονησίου και

η ΣΟΦΙΑ-ΑΝΘΙΠΗ ΡΕΣΚΟΥ του ΚΟΣΜΑ και της

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ, το γένος ΚΟΛΙΓΑ, που γεννήθηκε

στην Αλεξάνδρεια Αιγύπτου και κατοικεί στην Αγ.

Μαρίνα Αττικής, θα έλθουν σε γάμο που θα γίνει

στο Λαγονήσι.

ΓΑΜΟΙ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα, στη
Βούλα (Πρ. Πέτρου 42 & Τζαβέλα γωνία), 180

τ.μ., 3 κρεβατοκάμαρες, 2 μπάνια, ένα WC, κήπος, γκα-

ράζ σκεπαστό για ένα ΙΧ.

Τηλ. 210 8959.800, 6978 504490

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ αυτόνομος ξενώνας
πλήρως επιπλωμένος και εξοπλισμένος σε

φοιτητή/α ή ένα μοναχικό άτομο. Ευρίσκε-

ται σε αυλή μονοκατοικίας με ιδιαίτερη είσοδο

στο Πανόραμα Βούλας κοντά στην πλατεία του

Αγίου Νεκταρίου. 

Τ/Φ 210 8957.974 / 6976 817515

EΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ
ΚΤΗΡΙΩΝ / ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ 

& ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΖΑΚΙΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ 

κιν. 6946 470043 - 210 8970.549

ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΛΑΓΟΥΒΑΡΔΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ

ΛΑΜΠΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΠ ΑΘΗΝΩΝ

ΛΑΜΠΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΠ ΑΘΗΝΩΝ

ΛΕΠΟΥΡΑΣ ΒΛΑΣΙΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

ΛΙΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΠ ΑΘΗΝΩΝ

ΛΟΥΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ

ΜΑΓΑΛΙΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ

ΜΑΛΕΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ & ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣ

ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ  ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

ΜΕΓΑΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΜΟΥΡΑΤΙ ΚΡΙΣΤΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ) ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ

ΜΠΑΝΑΙ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟ

ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΣΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΠ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΠΕΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΠ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΠΟΝΕΣ ΦΟΙΒΟΣ ΙΑΣΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΠ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΠΟΥΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τ.Ε. ΤΕΙ ΔΥΤ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ

ΝΟΥΧΑΚΗ ΑΘΗΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΠ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΝΤΟΥΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣ

ΝΤΟΥΝΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ  ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΚΠ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠ ΘΕΣ.ΝΙΚΗΣ

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΣΤΥΝ ΣΧΟΛ

ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΡΟΦΗ ΜΑΡΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΑΠΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΚΠ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΑΧΝΙΚΑ ΑΚΡΙΒΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΠ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΙΔΕΡΗ ΙΩΑΝΝΑ ΕΛΕΝΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΘ

ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗΣ

ΣΚΥΛΟΔΗΜΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ

ΣΤΑΥΡΟΥ ΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑ

ΣΤΟΥΜΠΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΜΠ

ΤΣΙΑΚΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Επιτυχόντες με το 10%  

ΚΑΛΑΜΒΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΚΑΣΙΝΑ ΜΑΡΙΝΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΚΠ ΑΘΗΝΩΝ

Στο επόμενο φύλλο θα δημοσιεύσουμε και άλλων Λυκείων  αποτελέσματα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΑΕΙ & ΤΕΙ
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

Ανδρέας Ν. Σγούρας
Χ Ε Ι Ρ ΟΥ Ρ Γ Ο Σ  ΟΔΟ Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ

ΒΑΚΧΟΥ 24 ΒΑΡΗ
THΛ.: 210 8972.923, κιν.  6944-387403

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
Master στην Κλινική Ψυχολογία

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Αγχος, νευρώσεις, ψυχικά προβλήματα παιδιών και ενηλίκων

ψυχολογική υποστήριξη σε προβλήματα σωματικής υγείας, Διακοπή καπνίσματος

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

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: (210) 9681.452 - 8991.728 - 6977 078241 

www.petridoulemoniapsychologist.com

Ν Ε Υ Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ  MEDITERRANE HOSPITAL 

METROPOLITAN HOSPITAL

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

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

ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ  57  ΚΟΡΩΠΙ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

ΔΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π. ΜΑΚΡΗΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΙΔΙΚΕΥΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΔΡΙΚΗ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ, 

ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ  

T. FELLOW UNIVERSITY OF ABERDEEN, UK. ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΑ ΙΑΣΩ & ΡΕΑ

ΛΕΥΚΗΣ 11, ΒΑΡΗ τηλ. 2109656777-8 

Β. ΣΟΦΙΑΣ 131, ΑΘΗΝΑ τηλ. 2106454055 (έναντι Πύργου Αθηνών)

(Δέχεται με ραντεβού) κιν: 6944831723, www.makrisv.gr

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ

Κωνσταντίνος Μουλιώτας

Service - Επισκευές - Πωλήσεις

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 Specia-

list 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

Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ EUROPEAN BOARD OF OPHTHALMOLOGY
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»
τ. FELLOW CENTRAL MIDDLESEX HOSPITAL, LONDON UK

τ. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

ΠΛΑΣΤΗΡΑ 13 (1ος ορ.) Βούλα (Δέχεται με ραντεβού)

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

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

Οστεοπόρωση - Παθήσεις αρθρώσεων - μυοσκελετικού, Αυτοάνοσα
συστηματικά νοσήματα, Νοσήματα του συνδετικού ιστού.

ΔΕΥΤ., 12.00 - 16.00, ΤΡΙΤΗ, ΤΕΤΑΡΤΗ, 
ΠΕΜΠΤΗ 18.00-22.00, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10:00 - 14:00

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST

Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

Εργαστήριο Ηλεκτροεγκεφαλογραφίας, Ηλεκτρομυογραφίας  

ΤΗΛ.: 210 9689449 - 6944160550 - 6983501081 
e-mail: ioannismarkou@yahoo.com

Πλαστήρα 12 Βούλα (1ος ορ. άνωθεν παλ. Ταχυδρομείου)

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΕΟΠΥΥ

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 & Κων/πώλεως 95 - ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210 34.65.839 - 34.53.741

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

Τελεταί απόρων ΔΩΡΕΑΝ

ANOIKTA

OΛO TO

24ΩPO

Τριπτολέμου 6 (πλησίον εκκλησίας), Βάρη
τηλ. 210- 8970415 - κιν. 6977 954452

ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ- ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ 

Msc University of Reading, Κλινική εμπειρία στην Αυστρία

• Συμβουλευτική- Ψυχοθεραπεία ενηλίκων

• Συμβουλευτική γονέων

• Άγχος, κατάθλιψη, δυσκολίες επικοινωνίας, 

ψυχοσωματικά προβλήματα, διαταραχές διατροφής

Λ. Βουλιαγμένης 51, Βούλα,  Τηλ. 210 89 55 320

e-mail: manolis_athanasiadis@yahoo.com

Ζητήστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα  περίπτερα  ή διαβάστε τη  στο διαδίκτυο www.ebdomi.com

ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Μαθησιακές δυσκολίες - Ειδική Αγωγή

Εργοθεραπεία - Λογοθεραπεία - Φυσιοθεραπεία

Ψυχολογική Υποστήριξη Παιδιών, Εφήβων, Ενηλίκων 

Παιγνιοθεραπεία - Συμβουλευτική Γονέων

Επαγγελματικός Προσανατολισμός.

BAKXOY 13 BAΡH, Tηλ. 210 8900036
www.psychosynthesis.gr

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

Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ καθη-
μερινά για ορθοπεδικά περιστατικά. Γενική εφημερία έχει
κάθε τέταρτη ημέρα, από τις 8 το πρωί έως την επομένη
8η πρωινή. Καλό είναι πριν πάτε, να ενημερωθείτε τηλε-
φωνικά για να μην ταλαιπωρείστε.

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 1535

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  213 2030.300

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000

Βασ. Παύλου 63 (1ος όροφος) τηλ. 210 9658 545

Βούλα (άνωθεν Τράπεζας Πειραιώς 6974 951 951
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. . . γ ια την υγειά μας

Σιδεράκια στα δόντια!
Σιδεράκια, στα δόντια τους,  χρειάζονται να βάλουν έξι

στα δέκα παιδιά και ένας στους δυο ενήλικες, σύμφωνα

με τελευταίες επιστημονικές μελέτες!

Η τοποθέτηση, σύμφωνα με τις επιστημονικές μελέτες, δεν

χρειάζεται μόνο για την βελτίωση της θέσης των δοντιών,

αλλά και για την επίλυση άλλων σοβαρών προβλημάτων

του στόματος.

«Είναι κοινά αποδεκτό πως ένα ωραίο χαμόγελο αποτελεί
το διαβατήριο για μία καλή πρώτη εντύπωση και χαρίζει
αυτοπεποίθηση στον άνθρωπο» αναφέρει ο Επ. Καθηγητής

Οδοντιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Νικόλαος Κουβελάς και επιστημονικός υπεύθυνος της  EU-

RODENTICA.

«Όμως, συμπληρώνει ο Ν. Κουβελάς,   η σωστή θέση των
δοντιών αφορά και πιο πρακτικά ζητήματα, όπως η μά-
σηση, η αρμονική σχέση άνω και κάτω γνάθου, η  σχέση με
την μύτη και τον πώγωνα» κ.π.λ. 

Παλαιότερα, τα παιδιά δεν φορούσαν σιδεράκια, διότι οι

οδοντίατροι δεν λειτουργούσαν προληπτικά, αλλά κυρίως

κατασταλτικά, και η  ορθοδοντική  δεν ήταν τόσο ανεπτυγ-

μένη όσο είναι σήμερα.

Η ορθοδοντική αφορά κυρίως παιδιά, αλλά και ενήλικες, οι

οποίοι είτε δεν διόρθωσαν κάποιο σχετικό πρόβλημα ως

παιδιά, είτε η θεραπεία δεν είχε τα επιθυμητά αποτελέ-

σματα.

Ο πρώτος ορθοδοντικός έλεγχος ενδείκνυται να γίνεται

στην ηλικία των 8 χρόνων, αφού έχουν ανατείλει οι πρώτοι

γομφίοι. Κατ αυτόν τον τρόπο μπορούμε να αποφύγουμε

πιθανές εξαγωγές δοντιών.

«Η πιο κατάλληλη ηλικία για να ξεκινήσει ένα παιδί θερα-
πεία είναι αυτή των  11 με 12 χρόνων  και για το λόγο αυτό
οι γονείς θα πρέπει να ενημερώνονται από τον οδοντο-
γιατρό τους» αναφέρει ο ειδικός ορθοδοντικός Στέλιος

Καιλόγλου, και προσθέτει.

«Σε αυτή την ηλικία βλέπουμε την πλειοψηφία των παι-
διών να έχουν σιδεράκια, σαν να είναι μόδα, οπότε το
παιδί δεν νοιώθει ότι ξεχωρίζει. Δεν είναι τυχαίο που
ακόμη και αμερικάνικες σειρές και ταινίες, παρουσιάζουν
παιδιά και ενήλικες με σιδεράκια, ώστε να μην αισθάνον-
ται άσχημα όσοι φορούν».
Η διάρκεια της θεραπείας, ποικίλλει από 1,5 με 2 χρόνια

και η σταθεροποίηση του αποτελέσματος διαρκεί ένα

χρόνο. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί και η

συμβολή πλαστικού χειρουργού. Η θεραπεία δεν είναι

επώδυνη για το παιδί, καθώς μόνο τις πρώτες 2 με 3 μέρες

νοιώθει μία μικρή  πίεση, αλλά στη συνέχεια η ενόχληση

εξαφανίζεται.

«Για το λόγο αυτό  προτείνεται τα σιδεράκια να τοποθε-
τούνται πριν την έναρξη του σχολείου, κοντά σε Σαββατο-
κύριακο  και αργίες η στις διακοπές», τονίζει ο Στ.

Καιλόγλου.

Η λύση, εκτός από τα ακίνητα ορθοδοντικά μηχανήματα (σι-

δεράκια), είναι η τοποθέτηση συγκρατητικών μηχανημάτων

και η αφαίρεση φρονιμιτών. Υπάρχουν επίσης και διαφανείς

νάρθηκες, σχεδόν αόρατοι, οι οποίοι σταδιακά ισιώνουν τα

δόντια.

Σήμερα υπάρχουν και διαφανή σιδεράκια – πορσελάνινα ή

πλαστικά -  τα οποία είναι όμως πιο εύθραυστα και δεν εν-

δείκνυται για παιδιά μέχρι 15 χρόνων, εδικά αγόρια. Αυτά

τοποθετούνται σε ηλικίες  άνω των 18χρόνων και για λό-

γους αισθητικής.

Σύμφωνα με τον Ν. Κουβελά τα σιδεράκια  βοηθούν ψυχο-

λογικά τα παιδιά με ειδικές ανάγκες, μέσα από την σχέση

εμπιστοσύνης που αναπτύσσεται με τον εξειδικευμένο

οδοντίατρο και τις συνεχείς επισκέψεις στον γιατρό που

λειτουργεί ως ένα είδος ψυχοθεραπείας.

ΣΤΟΜΑΤΙΚΑ  ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΣΙΔΕΡΑΚΙΑ

― Συνήθως τα στοματικά προβλήματα που απαιτούν σιδε-

ράκια είναι:

― H άνω και η κάτω γνάθος έχουν μεν αρμονική σχέση,

αλλά το μέγεθος των δοντιών δεν είναι αρμονικό, δη-

λαδή έχουμε μεγάλα δόντια και μικρή γνάθο ή το αντί-

στροφο.

― Η άνω γνάθος προεξέχει σε σχέση με την κάτω γνάθο.

― Η κάτω γνάθος προεξέχει σε σχέση με την άνω γνάθο.

― Τα προβλήματα αυτά, όπως τονίζουν οι ειδικοί, εκτός

από την γενετικά προκαθορισμένη θέση και μέγεθος

των δοντιών και των γνάθων, οφείλεται σε τρείς λόγους

κυρίως. 

― Στην στοματική αναπνοή, όπου η άνω γνάθος στενεύει,

διότι η γλώσσα κάθεται στα κάτω δόντια και δεν πιέζει

την υπερώα να ανοίξει.

― Στη νηπιακή κατάποση, όπου το παιδί σπρώχνει την

γλώσσα προς τα έξω όταν καταπίνει. Αν αναλογιστούμε

ότι καταπίνουμε 1200-1400 φορές το 24ωρο, καταλα-

βαίνουμε ότι αντίστοιχα είναι σαν να πιέζουμε δυνατά

τόσες φορές τα δόντια μας προς τα έξω και η δύναμη

της γλώσσας είναι πολύ μεγάλη

― Στο θηλασμό του δακτύλου, που πρέπει να αποφεύγεται.

E-MAIL: ngara@otenet.gr. www. cosmosep. gr.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ: COSMOS ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 

«ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 10 του Καταστατικού

η Συντονιστική Επιτροπή προσκαλεί τα μέλη της Κίνησης σε Τα-

κτική Γενική Συνέλευση την 21η Σεπτεμβρίου 2013 ημέρα Σάβ-

βατο και ώρα 12:00 στην αίθουσα του Επαγγελματικού

Βιοτεχνικού Εμπορικού Συλλόγου Κορωπίου (οδός Βασιλείου Ι.

Αδάμ 49 – έναντι Ιερού Ναού Αγίου Φανουρίου) για συζήτηση και

λήψη αποφάσεως για τα παρακάτω θέματα:

Θ Ε Μ Α Τ Α   Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ   Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ
1. Έγκριση νέων μελών

2. Άσκηση κριτικής στα πεπραγμένα της Δημοτικής Αρχής 

3. Αποτίμηση / αυτοκριτική στη στάση μας ως μείζονος μειοψηφίας 

4. Ενημέρωση για την Αποχέτευση

5. Ενημέρωση σε επίκαιρα θέματα 

6. Παραίτηση του Προέδρου της Συντονιστικής Επιτροπής από την υπο-

ψηφιότητα του Δημάρχου της παράταξης μας στις εκλογές του Ιουνίου

2014 και εκλογή νέου υποψηφίου Δημάρχου

7. Λοιπά θέματα - Ανακοινώσεις
H ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Web: www.anagennisi-koropi.gr

Email: anagennisi.koropi@gmail.com
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Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Γκολφ

Η Ελληνική Ομοσπονδία Γκολφ ανακοίνωσε πως ολο-

κληρώθηκε, 8 Σεπτεμβρίου, το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα

Γκόλφ Γυναικών 2013, με την πρωταθλήτρια την Βιολέτα

Σιώζου. Ετσι η Κατάταξη έχει ως εξής:

1. Bιολέτα Σιώζου - Πρωταθλήτρια Ελλάδας

2. Στεφανία Τόκα - Δευτεραθλήτρια

3. Κασσάνδρα Πούλ

4. Ειρήνη Κράμπς

Πρόεδρος του Γκολφ Γλυφάδας είναι ο Πέτρος Γ. Δούκας

Στο μέσο, με το ροζ μπλουζάκι, η νέα Πρωταθλήτρια Ελλάδας
Γκολφ 1013, κα. Βιολέτα Σιώζου

Εκκίνηση με αγιασμό ο Α.Ο. Κορωπίου
Μετά την τελετή του  αγιασμού  της

έναρξης της  χρονιάς για την ποδο-

σφαιρική ομάδα του Α.Ο.Κ, στις 2 Σε-

πτεμβρίου, στο δημοτικό στάδιο

«Αντ.Πρίφτης» που συγκέντρωσε με-

γάλο αριθμό φιλάθλων, μελών και

φίλων του δημοφιλούς συλλόγου,

σειρά είχε η ποδοσφαιρική ομάδα

Δόξα Κορωπίου. 

Η σεμνή τελετή, υπό τον πατέρα

Πέτρο του Ι.Ν.Αγίων Πάντων, πραγμα-

τοποιήθηκε την, Τετάρτη 11 Σεπτεμ-

βρίου, στο ανοιχτό δημοτικό στάδιο

«Γ.Σ Παπασιδέρη». Η δημοτική αρχή

με επικεφαλής τον Δήμαρχο Κρωπίας

Δημήτριο Ν. Κιούση τίμησε με την πα-

ρουσία της την τελετή, όπως και στην

αντίστοιχη τελετή για τον Α.Ο.Κ. Σύσ-

σωμο παραβρέθηκε το Δ.Σ της ομάδας

με επικεφαλής τον Δ. Μαγγανά

καθώς και το τεχνικό team της ομάδας

με επικεφαλής τον προπονητή Ευγ.

Τσέρτο. Όλοι οι ποδοσφαιριστές της

“Δόξας” με θρησκευτική ευλάβεια και

σεμνότητα παρέστησαν και συμμετεί-

χαν στην τελετή ενώ αμέσως μετά

ακολούθησε προπόνηση. 

Σημαντικές ομιλίες έγιναν από τον

Δήμαρχο, τον αντιδήμαρχο Διοίκησης

Αθανάσιο Πουλάκη, παλαιό αθλητή

στίβου με σημαντική προσφορά στον

τοπικό αθλητικό χώρο, τον αντιδή-

μαρχο αθλητισμού Ανδρέα Ντούνη,

με προσφορά στην αθλητική δομή του

Κορωπίου, τον πρόεδρο του Δ.Σ Κρω-

πίας περιόδου 2011-2012 και δημοτικό

σύμβουλο, παλαιό αθλητή με μεγάλη

προσφορά στο τοπικό αθλητικό χώρο

Γεώργιο Σπέλλα, τον πρόεδρο του Δ.Σ

της “Δόξας” Δημήτρη Μαγγανά και

τον προπονητή Ευγένιο Τσέρτο. 

Ο  Δήμαρχος Δημήτριος Κιούσης υπο-

στήριξε, μεταξύ άλλων, ότι είμαστε
σήμερα εδώ όπως και στον ΑΟΚ και

παρομοίως επαναλαμβάνουμε όπως
και στα άλλα σωματεία, γιατί θέλουμε
να αναπτυχθεί ο αθλητισμός της
πόλης. Το κίνητρο μας είναι να φέ-
ρουμε περισσότερα παιδιά στους
αθλητικούς χώρους. Είστε από τα σω-
ματεία που στηρίζουμε γι’αυτό πρέπει
να προσέξετε τη δημόσια εικόνα σας
σε όλα τα γήπεδα, προς τους φιλά-
θλους και  να επιδεικνύετε αθλητικό
πνεύμα. Όσο πιο σοβαροί είμαστε,

δήμος και παράγοντες σε αυτήν την
προσπάθεια τόσο θα παρακινούνται οι
γονείς να στέλνουν τα παιδιά τους
στο άθλημα.
Ο Αθανάσιος Πουλάκης έθεσε τις

προϋποθέσεις –πυλώνες-που πρέπει

να πληροί μια ομάδα για να πετυχαί-

νει τους στόχους της. Αν ένας πυλώ-

νας δεν λειτουργήσει υπάρχει

πρόβλημα. Ο πρώτος πυλώνας είναι η

διοίκηση, ο δεύτερος ο προπονητής, ο

τρίτος, οι φίλαθλοι και τέταρτος, οι

ποδοσφαιριστές. 

Ο Ανδρέας Ντούνης είπε ότι το μέλ-

λον μιας ομάδας είναι το φυτώριο της,

είναι οι Ακαδημίες της. Όλοι εδώ που

είμαστε αγαπάμε τον αθλητισμό και

θέλουμε πάντα να βλέπουμε πρόοδο

και αφοσίωση.  

Ο Γεώργιος Σπέλλας τόνισε: «Ο
Δήμος σας βοηθάει, δίνει χρήματα, το
θέμα είναι -και αφορά σε όλους του
Δήμους- αυτά να δίνονται δίκαια με
κάποια πάγια κριτήρια κα. Εσείς πρέ-
πει  να δουλέψετε, να μην αποσπάστε
από άλλα θέματα, να είστε αφοσιωμέ-
νοι στο άθλημα και οι επιτυχίες θα έρ-
θουν». 

Στις 22 Σεπτεμβρίου,  στο Λαιμό Βουλιαγμένης διοργανώ-

νεται  το 2ο ΑΤΗΕΝS LADIES RUN. Ενας αγώνας αποκλει-

στικά για γυναίκες που πλέον αποτελεί  θεσμό για το Δήμο

Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, που τον “αγκάλιασε”. Ο

αγώνας θα λάβει χώρα στις 10:00 το πρωί της Κυριακής 22

Σεπτεμβρίου. Οι δρομείς θα αγωνιστούν σε δύο αποστά-

σεις (5 & 10χλ).

Ο Δήμος Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης υποστηρίζει την

μοναδική αυτή διοργάνωση, που συνδυάζει την αθλητική

προσπάθεια με το προσωπικό στυλ και έχει σκοπό να εμ-

πνεύσει χιλιάδες γυναίκες να ξεπεράσουν τον εαυτό τους.

Ο Δήμαρχος  Σπύρος Πανάς δήλωσε για το γεγονός:

« Είμαι περήφανος γιατί η πόλη μας έχει την ευκαιρία μέσα

από αυτή τη μοναδική διοργάνωση, αφενός να προβάλλει

τις ξεχωριστές ομορφιές της. Αφετέρου να προάγει τις

αξίες της ευγενούς άμιλλας και του ευ αγωνίζεσθαι και πα-

ράλληλα, να αναδείξει σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς,

τη σημασία της ανιδιοτελούς προσφοράς και στήριξης σε

ευγενείς κοινωφελείς σκοπούς».

2ο ΑΤΗΕΝS LADIES RUN ΣΤΗ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ
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Διαβάζετε ΕΒΔΟΜΗ με καθημερινά νέα  
στο διαδίκτυο  www.ebdomi.com

Τη Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου

2013 ξεκινούν οι εγγραφές

στα Πολιτιστικά και

Αθλητικά προγράμματα

του Δήμου Παλλήνης για

την περίοδο 2013 - 2014.

Οι ενδιαφερόμενοι μπο-

ρούν να επικοινωνήσουν

με τις γραμματείες των

Αθλητικών και

Πολιτιστικών Κέντρων.

Πολιτιστικό Κέντρο

Γέρακα - Κεντρικά Γραφεία

Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π.,

Κλειτάρχου & Αριστείδου,

Γέρακας, Τηλ.: 210

6619937 - Fax: 210

6619938 - info@kedp.gr

Ώρες γραμμ.: 09:00 – 17:00

1o Αθλητικό Κέντρο

Γέρακα (Γήπεδο Μπάσκετ)

Γέρακα & Ηρακλείας,

Γέρακας - Αθήνα,

Τηλέφωνο/Fax: 210

6615412

Ώρες γραμματείας: 14:30 –

22:30/ ΣΑΒΒ -08:00-13:00

2o Αθλητικό Κέντρο

Γέρακα (Κολυμβητήριο)

Γαργηττού & Μιλτιάδου,

Γέρακας Τηλ./Fax: 210

6615645

Ώρες γραμματείας: ΔΕΥΤ

13.00-21:00 / ΚΑΘ 07:00 –

21:00 / ΣΑΒΒ 20:00-13:00

4o Αθλητικό Κέντρο

Γέρακα (Handball)

Αγ.Ι. Θεολόγου &

Δερβενακίων, Γέρακας -

Αθήνα, Τηλ./Fax: 210

6047708

Ώρες γραμμ.: 16:00 – 22:30

/ ΣΑΒΒ – 9:00-16:00

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ

ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, ΤΗΛ: 210

6030475 / 210 6032245

Ώρες γραμμ.: 9:00-20:00,

ΣΑΒΒ & ΚΥΡ.– 10:00-14:00

Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Δ/νση Οικονομικών
Τμήμα Προμηθειών
Λεωφ. Κων/νου  Καραμανλή 18
166 73, Βούλα
Πληροφορίες: Μπιτέλης Δ.-Ασημα-
κόπουλος Α.
Τηλ: 213-2020131,2132019955
Fax: 213-2020059
e-mail: promithies@vvv.gov.gr
www.vvv.gov.gr
Βούλα: 10/9/2013  
Aρ. Πρωτ.: 48928

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟ-
ΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙOΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙ-
ΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΜΙΣΘΩΣΗ ΒΑΡΕΩΣ
ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗ-
ΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΠΑΡΑ-
ΛΙΩΝ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ
ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΒΑΡΚΙΖΑΣ & ΕΙΔΙ-
ΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ»
Ο  Δήμαρχος  Βάρης Βούλας Βου-

λιαγμένης  προκηρύσσει πρόχειρο
μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγι-
σμένες προσφορές ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ
ΜΟΝΑΔΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
της με α/α 35/2013 μελέτης της
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  και με
κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλό-
τερη τιμή σε συμπληρωμένο έντυπο
οικονομικής προσφοράς  για την υπη-
ρεσία «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΙ-
ΣΘΩΣΗ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΠΑΡΑΛΙΩΝ, ΚΑΘΑΡΙ-
ΣΜΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ
ΒΑΡΚΙΖΑΣ & ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ»,
προϋπολογισμού 60.000,00€  και πιο
συγκεκριμένα για 10 μηχανήματα ερ-
γασιών μαζί με το προσωπικό τους.
Η υπηρεσία θα γίνει σύμφωνα με τις
διατάξεις του Π.Δ. 28/80,του Ν.
3463/06 (Νέος Δημοτικός και Κοινο-
τικός Κώδικας), του Π.Δ. 346/98
,όπως συμπληρώθηκε και τροποποι-
ήθηκε με το Π.Δ. 60/07, του Π.Δ
237/1986 (ΦΕΚ 110 Α') όπως αυτό
τροποποιήθηκε με το Ν. 3557/2007,

το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.3852/2010
(Πρόγραμμα Καλλικράτης), την Τε-
χνική Μελέτη με α/α  35/2013 και την
με αρ. Πρωτ. 46753/28-8-2013 σχε-
τική Διακήρυξη. 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα, Κ.Καραμανλή
18, Βούλα, την Δευτέρα 23 Σε-
πτεμβρίου και ώρα 10.00, κατά την
οποία λήγει η προθεσμία παραλα-
βής των προσφορών και αρχίζει η
διαδικασία αποσφράγισης.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής
ανέρχεται στο 5% επί του προϋπο-
λογισμού της δαπάνης, ήτοι ποσό
2.997,82 €. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη
συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η
παραλαβή  της σχετικής διακήρυ-
ξης από το Τμ. Προμηθειών του
Δήμου, καθημερινά    από Δευτέρα
16-9-2013 έως Παρασκευή 20-9-
2013 και ώρες 8.30-13.00, Τηλ.
2132020131, 2132019955. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                                 
ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΣ

ΑΔΑ: ΒΛΩΝΩΛ6-ΕΥΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΡΚΟ-
ΠΟΥΛΟΥ
Κορωπί  16-08-2013
Αρ. Πρωτ.: 19461

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Για  την  υποβολή  ενστάσεων και
δηλώσεων ιδιοκτησίας, στην Πράξη
Εφαρμογής των πολεοδομικών
ενοτήτων 1 και 2 της περιοχής «Αγ.
Μαρίνα» του Δήμου Κρωπίας  η
οποία εντάχθηκε σε ρυμοτομικό
σχέδιο  με  το από 21-3-2012 Π.Δ.
(ΦΕΚ 111/ΑΑΠ/5-4-2012)  κατά  την
ΠΡΩΤΗ  ανάρτησή  της.
Έχοντας  υπόψη:
1. Την  αρ. 79881/345/1984 (ΦΕΚ
862/Β/84 Απόφαση  Υπ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. 
2. Το  άρθρο 12 του Ν 1337/83 και
ειδικότερα την παρ.5, όπως συμ-
πληρώθηκαν με το Ν.2242/1994
(ΦΕΚ 162/Α/3.10.94 )
3. Την  αριθμ. 93027/7188/1994
(ΦΕΚ 877/Β/25.11.94 ) Απόφαση
Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. 

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ
Οι κύριοι ή νομείς και  επικαρπωτές
των ακινήτων των περιοχών Β΄ κα-
τοικίας            των πολεοδομικών
ενοτήτων 1 και 2 της περιοχής «Αγ.
Μαρίνα» του Δήμου Κρωπίας  να
προσέλθουν στο Δημοτικό κατά-
στημα κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες προκειμένου:
1) Να λάβουν γνώση της  Πράξης

εφαρμογής που εκπονείται στην
πιο πάνω περιοχή (πίνακα πράξης
εφαρμογής, διάγραμμα πράξης
εφαρμογής) και να υποβάλλουν τις
τυχόν ενστάσεις ή αντιρρήσεις
τους.
Οι  τυχόν ενστάσεις θα  υποβλη-
θούν  κατά την  διάρκεια  της
ανάρτησης  και  σε  διάστημα  δε-
καπέντε  (15) ημερών  από  την
ημερομηνία  δημοσίευσης  του  πα-
ρόντος
2) Να υποβάλλουν: α) την  προβλε-
πόμενη  δήλωση  ιδιοκτησίας σύμ-
φωνα με την παρ. 5 του άρθρου 12
του Ν. 1337/83 όπως αυτό αντικατα-
στάθηκε με την παρ. 4 του αρθ. 6 του
Ν. 2242/94, όσοι εκ των ιδιοκτητών
δεν έχουν ήδη υποβάλλει  και  
β) τυχόν  παρατηρήσεις  επί των
κτηματογραφικών  διαγραμμάτων
και πινάκων, όσον αφορά  το  ακί-
νητό  τους, ώστε  να  ληφθούν
υπ΄όψη στη διόρθωση  των παρα-
πάνω  διαγραμμάτων  και  πινάκων. 
Η  προθεσμία  υποβολής  δηλώ-
σεων ιδιοκτησίας  και  των  παρα-
τηρήσεων  ορίζεται  σε  15  ημέρες
από  την  υποβολή  της  παρούσας
πρόσκλησης. 
Απαραίτητα  στοιχεία  τα  οποία
συνυποβάλλονται  με  την  δήλωση
ιδιοκτησίας  και  τα  οποία  οι  εν-
διαφερόμενοι   πρέπει  να  έχουν
μαζί  τους  σύμφωνα  με  την
90327/7188/15.11.94 Απόφαση
Υπουργού  ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. (ΦΕΚ
877/Β/94)  είναι :
1. Φωτοαντίγραφα  συμβολαίων

του  σημερινού  ιδιοκτήτη του  ακι-
νήτου καθώς  και  των  ιδιοκτητών
μέχρι  την  ημερομηνία  10 Μαρτίου
1982  και  τα συνοδεύοντα  σε
αυτά  τοπογραφικά  διαγράμματα.
2. Πιστοποιητικά  μεταγραφής,
βαρών, διεκδικήσεων, κατασχέ-
σεων της ιδιοκτησίας 
3. Αντίγραφα  μερίδων των ιδιοκτη-
τών 10 Μαρτίου 1982
Οι  τυχόν ενστάσεις  θα  υποβλη-
θούν  κατά την  διάρκεια  της  ανάρ-
τησης  και  σε  διάστημα
δεκαπέντε  (15) ημερών  από  την
ημερομηνία  δημοσίευσης  του  πα-
ρόντος. 
Οι παραπάνω Δηλώσεις θα υποβλη-
θούν σε ειδικό έντυπο σύμφωνα με
υπόδειγμα που θα παραληφθεί από
τον Δήμο Κορωπίου. 
Στην περίπτωση που δεν υποβλη-
θούν τα ανωτέρα στοιχεία η Πράξη
θα ολοκληρωθεί με φερόμενους
ιδιοκτήτες και μετά την κύρωσή της
θα απαιτηθεί σύνταξη Διορθωτικής
Πράξης Εφαρμογής με δαπάνες
των ενδιαφερομένων.

ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ  Τ.Υ. 
ΣΠΥΡΟΣ ΣΙΟΥΝΤΡΗΣ                       
ΣΤΑΘΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ               

Η  Δ/ΝΤΡΙΑ Τ.Υ                
ΒΗΧΟΥ ΑΡΓΥΡΩ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
Π.Γ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΡΑΖΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΚΙΟΥΣΗΣ   

Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Δ/νση Οικονομικών
Τμήμα Προμηθειών
Λεωφ. Κων/νου  Καραμανλή 18
166 73, Βούλα
Πληροφορίες:Μπιτέλης Δ.-Ασημα-
κόπουλος Α.
Τηλ: 213-2020131,2132019955
Fax: 213-2020059
e-mail: promithies@vvv.gov.gr
www.vvv.gov.gr
Βούλα: 10/9/2013 
Aρ. Πρωτ.: 48922

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟ-
ΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙ-
ΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝ-
ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ»
Ο  Δήμαρχος  Βάρης Βούλας Βου-
λιαγμένης προκηρύσσει πρόχειρο
μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγι-
σμένες προσφορές ΕΠΙ ΤΗΣ
ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟ-
ΛΟΓΙΣΜΟΥ της με α/α  8/2013 με-
λέτης της Δ/νσης Τεχνικής
Υπηρεσίας  και με κριτήριο κατακύ-
ρωσης την χαμηλότερη τιμή  για
την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙ-
ΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ», προϋπολογι-
σμού 19.999,95 €
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και
συγκεκριμένα 23 διαφορετικά είδη

Οικοδομικών Υλικών.
Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με
τις διατάξεις της υπ. αρ. 11389/93
απόφασης ‘Ενιαίος Κανονισμός
Προμηθειών  Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης’ (ΕΚΠΟΤΑ),του Ν. 2286/95
‘Προμήθειες του Δημόσιου τομέα
και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων
και του Ν.3463/06 (Νέος Δημοτικός
και Κοινοτικός Κώδικας), την Τε-
χνική Μελέτη με α/α  8/2013 και
την με αρ. Πρωτ. 46752/28-8-2013
σχετική Διακήρυξη.  
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα, Κ.Καραμανλή
18, Βούλα, την  Τετάρτη 25 Σε-
πτεμβρίου 2013 και ώρα 10.00,
κατά την οποία λήγει η προθεσμία
παραλαβής των προσφορών και
αρχίζει η διαδικασία αποσφράγι-
σης.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής
ανέρχεται στο 5% επί του προϋπο-
λογισμού της δαπάνης, ήτοι ποσό
1.000,00 €. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη
συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η
παραλαβή  της σχετικής διακήρυ-
ξης από το Τμ. Προμηθειών του
Δήμου (Δημ.Μπιτέλης, Αγγ. Αση-
μακόπουλος) καθημερινά  από
Δευτέρα 16-9-2013 έως Τρίτη 24-
9-2013 και ώρες  8.30-13.00, Τηλ.:
2132020131, 2132019955                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΣ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΚΩΛ6-Χ3O  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Γραφείο Προμηθειών
Kορωπί: 11-09-2013
Αρ. Πρωτ. : 21400
Βασ. Κων/νου 47
19400 ΚΟΡΩΠΙ
Πληροφορίες  : Αικατ. Μωραΐτη
Τηλέφ.  : 210 6626294 
FAX  : 210 6624963
e-mail : tpkoropi@gmail.com

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Διακηρύττει ότι: Θα γίνει πρόχει-
ρος διαγωνισμός για την «Προμή-
θεια ειδών καθαριότητας, σάκων
απορριμμάτων, χάρτου καθαρι-
σμού-υγιεινής κλπ ».
Τα προϊόντα που ζητούνται είναι
τα αναφερόμενα στον Προϋπολο-
γισμό της υπ’ αριθμ. ΤΥ/39/2013
Μελέτης που αποτελούν αναπό-
σπαστο τμήμα των Όρων Διακή-
ρυξης. 
Γίνονται δεκτές προσφορές είτε
για το σύνολο των ειδών, είτε για
κάθε ένα από τα δεκαπέντε (15)
τμήματα.
Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφο-
ρές ή εναλλακτικές προσφορές.
Έγγραφα και λοιπές πληροφορίες
θα δίνονται από το σημείο που
αναφέρεται στην προμετωπίδα
του παρόντος εγγράφου.
Προσφορές θα γίνονται δεκτές
μέχρι την Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου
2013 και ώρα 10:00π.μ. έως και
10:30π.μ, στο σημείο που αναφέ-
ρεται στην προμετωπίδα του πα-
ρόντος εγγράφου.
Η αποσφράγιση των προσφορών
θα γίνει την Τρίτη 24 Σεπτεμ-
βρίου 2013 ώρα 10:30π.μ, στο ση-
μείο που αναφέρεται στην
προμετωπίδα του παρόντος εγ-
γράφου.
Η συνολική δαπάνη έχει προϋπο-
λογισθεί ενδεικτικά κατά ανώτατο
όριο στο ποσό των 37.948,10
ευρώ (€) πλέον ΦΠΑ 23%, ήτοι
46.676,16 €. Η χρηματοδότηση
της προμήθειας θα γίνει από πό-
ρους του Δήμου Κρωπίας, των
ΝΠΔΔ του Δ. Κρωπίας: «ΣΦΗΤ-
ΤΟΣ», «ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ»
και του ΝΠΙΔ «ΚΕΔΚ».
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χα-
μηλότερη τιμή προσφοράς. 

Ο Δήμαρχος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΚΩΛ6-ΨΧ8 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Γραφείο Προμηθειών
Kορωπί :11-09-2013
Αρ. Πρωτ. : 21376
Βασ. Κων/νου 47
19400 ΚΟΡΩΠΙ
Πληροφορίες : Αικατ. Μωραΐτη
Τηλέφωνο : 210 6626294 
FAX :  210 6624963
e-mail : tpkoropi@gmail.com

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Διακηρύττει ότι: Θα γίνει πρόχει-
ρος διαγωνισμός για την «Προμή-
θεια ελαστικών, ανταλλακτικών και
λοιπών εξαρτημάτων για service
αυτοκινήτων και μηχανημάτων».
Τα προϊόντα που ζητούνται είναι τα
αναφερόμενα στον Προϋπολογι-
σμό της υπ’ αριθμ. ΤΥ/35/2013 Με-
λέτης που αποτελούν
αναπόσπαστο τμήμα των Όρων
Διακήρυξης. 
Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές
ή εναλλακτικές προσφορές για το
σύνολο των ειδών της προμήθειας.
Έγγραφα και λοιπές πληροφορίες

θα δίνονται από το σημείο που
αναφέρεται στην προμετωπίδα του
παρόντος εγγράφου.
Προσφορές θα γίνονται δεκτές
μέχρι την Παρασκευή 20 Σεπτεμ-
βρίου 2013 και ώρα 10:00π.μ. έως
και 10:30π.μ, στο σημείο που ανα-
φέρεται στην προμετωπίδα του πα-
ρόντος εγγράφου.
Η αποσφράγιση των προσφορών
θα γίνει την Παρασκευή 20 Σε-
πτεμβρίου 2013 ώρα 10:30π.μ, στο
σημείο που αναφέρεται στην προ-
μετωπίδα του παρόντος εγγράφου.
Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνι-
σμό σε ποσοστό 1%, συμπεριλαμ-
βανομένου του ΦΠΑ 23%, επί της
συνολικής προϋπολογισθείσης από
την υπηρεσία δαπάνης. Περισσότε-
ρες πληροφορίες δίνονται στο
Άρθρο 32 των αναλυτικών όρων
Διακήρυξης.
Η συνολική δαπάνη έχει προϋπο-
λογισθεί ενδεικτικά κατά ανώτατο
όριο στο ποσό των 60.000,00 ευρώ
(€) πλέον ΦΠΑ 23%, ήτοι
73.800,00 €. 
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χα-
μηλότερη τιμή προσφοράς. 

Ο Δήμαρχος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΞΩΛΝ-ΚΡΞ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ
Μαρκόπουλο 12-9-2013
Αρ. Πρωτ. 17222 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΕΙΔΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ»
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
19.635,10€ (ΜΕ ΦΠΑ 23%)
Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσο-
γαίας διακηρύσσει πρόχειρο διαγωνι-
σμό, με ενσφράγιστες προσφορές
και με κριτήριο κατακύρωσης την οι-
κονομικά χαμηλότερη προσφορά για
την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙ-
ΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΕΙΔΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ»,
προϋπολογισμού δαπάνης
19.635,10€ με ΦΠΑ 23%, σύμφωνα

με την υπ. αριθμ. 16/2013 θεωρημένη
μελέτη του Δήμου Μαρκοπούλου.
Ο Διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με
την ισχύουσα νομοθεσία Υ.Α.
11389/93, Ν.2286/95, Ν.3463/2006,
Ν.3852/2010 και τις λοιπές ερμηνευ-
τικές προς αυτά εγκυκλίους.
Ο Διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία
του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας
την 23η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013, ημέρα
Δευτέρα και ώρα 10:00πμ – 11:00π.μ
(πέρας κατάθεσης προσφορών) ενώ-
πιον της αρμόδιας Επιτροπής.
Στο Διαγωνισμό γίνονται δεκτές εται-
ρείες που κατασκευάζουν, εισάγουν
ή εμπορεύονται και τοποθετούν τα
ζητούμενα είδη.
Εγγύηση συμμετοχής 5% της συνο-
λικής προϋπολογισθείσης τιμής με το
Φ.Π.Α της υπ αριθμ 16/2013 μελέτης
της Τ.Υ. του Δήμου, σε εγγυητική
επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας
που θα απευθύνεται προς τον Δήμο
Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

Όταν  η προσφορά αφορά συγκεκρι-
μένες ομάδες εργασιών, γίνεται
δεκτή και στην περίπτωση που η εγ-
γύηση καλύπτει το προαναφερόμενο
ποσοστό 5 % όχι επί του συνόλου
του ενδεικτικού προϋπολογισμού της
μελέτης, αλλά επί του μέρους του
που αντιστοιχεί στο μέρος των ομά-
δων εργασιών που προσφέρονται.
Σε αυτή την περίπτωση όμως η κατα-
κύρωση περιορίζεται για το μέρος
των ομάδων εργασιών που καλύπτε-
ται από την εγγύηση.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λά-
βουν το τεύχος της μελέτης και των
όρων της διακήρυξης από το αρμόδιο
γραφείο του Δήμου και να ζητήσουν
περισσότερες πληροφορίες τις εργά-
σιμες ημέρες και ώρες από τον αρμό-
διο υπάλληλο του Δήμου στο τηλ.
22990-20167 τις ώρες 09:00 π.μ –
14:30μ.μ.

Ο Δήμαρχος
ΣΩΤΗΡΗΣ Ι. ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ

Εγγραφές σε πολιτιστικά και αθλητικά

προγράμματα στο Δήμο Παλλήνης
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