
ΣABBATO

AP. ΦYΛΛOY 548 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008

1313 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

ΣΕ ΑΕΙ & ΤΕΙ

σελ.  14, 15

ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ: Απολογισμός Δημάρχου,  ΚΟΡΩΠΙ: Κλείνουν τα Σφήττεια,   ΒΟΥΛΑ: Ωχα-
δερφισμός, αμοραλισμός, ΒΙΝΤΕΟ-ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ: Οι ανθρωποσυλλέκτες του Αντίχρηστου

CERN
Η Ευρώπη παίρνει πρωτιά

στη «συνάντηση με το Θεό»

Μια φιλοσοφική προσέγγιση

«Είς εμοί, μύριοι, εάν άριστος ή»
(Για μένα, ένας αξίζει για χιλιάδες

(10.000), εάν είναι άριστος.

Ηράκλειτος

Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2008. Το με-

γάλο ραντεβού με την αρχή της συ-

μπαντικής ιστορίας ξεκίνησε. 

10:30 ώρα Ελλάδας. Δεν μας ρούφη-

ξε η «μαύρη τρύπα» της Γενεύης. Ού-

τως ή άλλως δεν θα γινόταν σήμερα.

Αν συμβεί κάτι, αυτό μεταχρονίζεται για την 21η

Οκτωβρίου. Γιατί τότε έχει προγραμματιστεί η τεχνητή

σύγκρουση αδρονίων (Hadron), για να δούμε πως ήταν

η κατάσταση της ύλης ένα απειροελάχιστο κλάσμα

του δευτερολέπτου (10-43) μετά τη μεγάλη έκρηξη

(big-bang) της δημιουργίας του σύμπαντος – 13,7 δι-

σεκατομμύρια χρόνια πριν. 

(Και όχι βέβαια 7.516 χρόνια από κτίσεως κόσμου, κα-

τά το εβραϊκό χρονολόγιο και τη χριστιανική πίστη).

Με δυο λόγια, που θα τα έχετε ξαναδεί ίσως, το Cern

(σερν), είναι το Ευρωπαϊκό Κέντρο Στοιχειωδών Σω-

ματιδίων, το μεγαλύτερο στον κόσμο. Ιδρύθηκε το

1954 και συμμετέχουν σήμερα 20 χώρες, μεταξύ των

οποίων και η Ελλάς, ως ιδρυτική χώρα. Ερευνά τα συ-

στατικά της ύλης και τις δυνάμεις που τα συγκρατούν

και τη συγκροτούν. 

Ο επιταχυντής LHC (Large Hadron Collider) που κατα-

σκεύασε, πραγματοποιεί ήδη «το πείραμα του αιώνα».

Βρίσκεται στη Γενεύη, στα σύνορα της Ελβετίας με τη

Γαλλία και σε μέσο βάθος 100μ. εντός του εδάφους,

έχει περιφέρεια 27 χιλιομέτρων.

Μέσα  στον επιταχυντή, μ’ ένα σύστημα μεγάλων ηλε-

κτρομαγνητών,  που ο  μεγαλύτερος,  στο  κέντρο του, 
Συνέχεια στη σελ. 3

του Κώστα
Βενετσάνου

Σελ. 5

Γενικό Πολεοδομικό στην

Παλαιά Φώκαια, σελ. 8

Τα παιχνίδια του ΕΣΔΚΝΑ

για τους ΧΥΤΑ

On line Δήμοι

Οπου να ‘ναι εκπνέει ο χρόνος που

έχει δώσει η Ευρωπαϊκή Ενωση στην

χώρα μας για να κλείσει τις ανεξέλε-

γκτες χωματερές ανά την επικράτεια.

Από την μεριά της η Κρατική Μηχανή,

με μία πείσμονα, νοσηρή αντίληψη

έχει “μουλαρώσει” και θέλει να πάει τις

χωματερές σε Γραμματικό και Κερα-

τέα, και μάλιστα όχι τριτοβάθμιες, αλ-

λά τριτοκοσμικές, ανοιχτές· να τις

τρώνε τα όρνια.

Και οι δύο χωροθετήσεις ατυχείς, κατά

γενική ομολογία επιστημόνων, αρχαιο-

λόγων και περιβαλλοντολόγων.

Τι κάνει λοιπόν τώρα για να πιέσει την

κατάσταση και να δεχτούν οι κάτοικοι

του Γραμματικού και της Κερατέας τις

χωματερές.

Τεχνηέντως - ο ΕΣΔΚΝΑ - κλείνει τον

ΧΥΤΑ Φυλής και δεν μπορούν να μετα-

φερθούν απορρίμματα. Αρχίζουν να

συσσωρεύονται στους δρόμους, αρχί-

ζει ο κόσμος να μυρίζεται και να αγα-

νακτεί και - χωρίς να το πολυσκεφτεί -

τα βάζει με αυτούς που δεν θέλουν τη

χωματερή.

Είναι η υψηλή προπαγάνδα, που τη δι-

δάχτηκαν κάποιοι πολιτικοί νέου τύ-

που, εις τας Αγγλίας και τας Αμερικάς!

Ετσι λοιπόν και προχθές, για άλλη μια

φορά, ο πρόεδρος του ΕΣΔΚΝΑ Ν.

Χιωτάκης έκλεισε τον ΧΥΤΑ Φυλής και

άρχισε για άλλη μια φορά τις απειλές.

Δήμαρχος Κερατέας και Πρόεδρος

Γραμματικού, δεν έχουν κάτσει με

σταυρωμένα χέρια. Εχουν συστήσει

συντονιστικές ομάδες, έχουν συσπει-

ρώσει κοντά τους τον λαό και απα-

ντούν: “μολών λαβέ».
Συνέχεια στη σελ. 8

Ο Δήμαρχος Κερατέας

απαντά: να διαδηλώ-
σει κι ο κ. Χιωτάκης το
αντίθετο με τους εργο-
λάβους!

Ο Πρόεδρος Γραμματι-

κού απαντά: τους περι-

μένουμε στα στενά των

Δερβενακίων...

Ο επισκέπτης της κάθε Πύλης - ανάλογα με τον Δή-

μο που τον ενδιαφέρει - θα μπορεί να έχει ακριβή

πληροφόρηση με τις παρεχόμενες υπηρεσίες, και τα

απαιτούμενα για κάθε ενέργεια βήματα και έγγραφα,

να εκτελεί ηλεκτρονικά συναλλαγές, (πληρωμή προ-

στίμων ΚΟΚ ή δημοτικού φόρου), να αιτείται για πα-

ραλαβή κάποιων δικαιολογητικών, να ενημερώνεται

γρήγορα και αποτελεσματικά για διάφορες δραστη-

ριότητες που πραγματοποιούνται στην ευρύτερη πε-

ριφέρεια του Δήμου και να συμμετέχει μέσω και ηλε-

κτρονικών ψηφοφοριών στα κοινά.  
Σελίδα 9

στην υπηρεσία του πολίτη
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Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
Λόγω εργασιών αποκατά-

στασης στηθαίων θα πραγ-

ματοποιούνται προσωρινές

διακοπές κυκλοφορίας,

εναλλάξ στα δύο ρεύματα

μέχρι τις 31 Οκτωβρίου,

εκτός αργιών στις παρακάτω

οδούς:

Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου

Λ. Σχιστού, Λ. Κηφισού, Λ. Βά-

ρης-Κορωπίου,

Αερογέφυρα κόμβου Π. Ράλλη

και Γρ. Λαμπράκη, Λ. Συγγρού

Από το Τμήμα Ασφαλείας Μάν-

δρας, συνελήφθησαν δύο 16χρο-

νοι, όπου μαζί με άλλους 5 της

ίδιας περίπου ηλικίας έκλεβαν

αυτοκίνητα.

Στις 10 Σεπτεμβρίου εντοπίστη-

καν, από αστυνομικούς του τμή-

ματος Μάνδρας Αττικής, να οδη-

γούν ΙΧΕ αυτοκίνητο έχοντας το-

ποθετήσει σε αυτό πινακίδες άλ-

λου οχήματος, που είχαν αφαι-

ρέσει τη προηγουμένη ημέρα

στην περιοχή του Φαλήρου.

Μετά από καταδίωξη οι δύο

16χρονοι συνεληφθησαν, αφού

προηγουμένως εγκατέλειψαν

το όχημα, το οποίο προσέκρου-

σε σε σταθμευμένο ΙΧΕ.

Από την έρευνα προέκυψε ότι 

και οι 7 κατηγορούμενοι, από 

τον Ιανουάριο του 2007 διέ-

πραξαν μια σειρά κλοπών.

46 κλοπές αυτοκινήτων

5 κλοπές από αυτοκίνητα και

Μια κλοπή σε βάρος του ΟΣΕ

από την οποία αφαίρεσαν

100μ. καλώδιο!

Απ’ το Αστυνομικό Δελτίο

Είχαμε γράψει στο προηγούμενο φύλλο μας, μεταξύ

άλλων στο Νομαρχιακό Συμβούλιο, ότι ο επικεφαλής

της μείζονος μειοψηφίας Θαν. Μπαλής, ζήτησε ενημέ-

ρωση για τη μεταβίβαση κτιρίου του Ολυμπιακού χωρι-

ού στη Μονή Βατοπεδίου καθώς και του κτήματος της

ΚΕΔ στο Γραμματικό.

Ο Νομάρχης είχε απαντήσει ότι έχει την ενημέρωση

μόνο από τις εφημερίδες και ότι το κτήμα στο Γραμμα-

τικό δεν έχει προχωρήσει, γιατί ο ίδιος δεν έχει υπο-

γράψει κάτι τέτοιο.

Κι όμως, από τις ειδήσεις ακούσαμε ότι τα συμβόλαια

έχουν υπογραφεί!

Με τον Νομάρχη Λεων. Κουρή, που επικοινωνήσαμε,

μας απάντησε ότι δεν έχει υπογράψει και θα συζητηθεί
τη Δευτέρα στο Νομαρχιακό Συμβούλιο, προκειμένου
να ζητήσουν την ανάκληση των συμβολαιογραφικών
πράξεων, ώστε να προστατευθεί η δημόσια περιουσία

και το κύρος του Αγίου Ορους.

Επιβεβαιώθηκαν λοιπόν οι ανησυχίες του Θαν. Μπαλή,

και προφανώς, οι επιτήδειοι, δεν έλαβαν υπόψη τους το

Νομάρχη.

Ο Δήμος Βάρης στα πλαίσια των πολιτι-

στικών του δραστηριοτήτων, σε συνεργα-

σία με την Εθελοντική Ομάδα Πυρασφά-

λειας του Δήμου και την O.S.G., διοργα-

νώνει εθελοντικό καθαρισμό της παρα-

λίας της Βάρκιζας, το Σάββατο 20 Σε-

πτεμβρίου στις 10 το πρωί.

Ολοι μαζί να προστατέψουμε τον τόπο

που ζούμε, το περιβάλλον μας, την καθα-

ριότητα της παραλίας μας, να υπερασπι-

στούμε το μέλλον μας και να καλλιεργή-

σουμε την περιβαλλοντική συνείδηση των

παιδιών μας.

Σας περιμένουμε όλους στο γήπεδο πο-

δοσφαίρου στην Ανατολική παραλία της

Βάρκιζας. Τηλ. 2132030412.

Η Αντιδήμαρχος

Δήμητρα Σουτόγλου

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΚΤΩΝ
Ας καθαρίσουμε τις ακτές μας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Παλλήνη 12.09.08

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Αρ.Πρωτ. 13295

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμαρχος Παλλήνης

Ανακοινώνει ότι:

Μετά το υπ’ αριθ. 9522/02-09-08 έγγραφο της Δ/νσης Πολε-

οδομίας και Χωροταξίας Ανατ. Αττικής και σύμφωνα με την

υπ’ αρ. 172/2008 απόφαση του Δ.Σ. Παλλήνης θα πραγμα-

τοποιηθεί 1η ανάρτηση πράξης εφαρμογής του Πολεοδομι-

κού κέντρου του Δήμου Παλλήνης, την Τετάρτη 17 Σεπτεμ-

βρίου και για 15 ημερολογιακές ημέρες (έως 3.10.08).

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως προσέλθουν, να λά-

βουν γνώση, υποβάλλουν δηλώσεις ιδιοκτησίας και τυ-

χόν ενστάσεις.

Ο Δήμαρχος

Σπύρος Κωνσταντάς

Περιπλανήσεις στους
αμπελώνες Σελ. 5

Πανελλήνια έκθεση εικαστικών
Σελ. 5

Μαραθώνιος νέων Σελ. 20

Η Βάρη σε διεθνή 
φολκλορικό χορό Σελ. 10

Συνάντηση Λυκείων Ελληνίδων

Σελ. 20

Το “Κορωπί-Νέο Ξεκίνημα” ανα-

κοινώνει για την Λομπάρδα Σελ. 9

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Διάρρηξη κατοικίας

Συνελήφθη στον Αγιο Στέφανο, αλλοδαπός 19 χρονών, για διάρρηξη

κατοικίας. Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι με συνεργό του που δια-

φεύγει έχουν διαπράξει άλλες 14 διαρρήξεις στον Αγιο Στέφανο. Ο

συλληφθείς παραβίαζε τους ομφαλούς από τις πόρτες εισόδου και

έμπαιναν σαν …νοικοκύρηδες.

Επαληθεύτηκε ο Θανάσης Μπαλής

Για το Γραμματικό

Έξω, έξω κλέφτες, τυχοδιώκτες, παχύδερμα, διεφθαρμένοι.

www.wikipedia.org

Μαραθώνιος
Λόγω διεξαγωγής της Μαραθώνιας Σκυταλοδρομίας από το Πα-

ναθηναϊκό Στάδιο μέχρι τον Τύμβο Μαραθώνα, την Κυριακή 14.9.

θα διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία των οχημάτων καθώς και

θα απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση στις παρακάτω οδούς

των Δήμων Γέρακα, Μαραθώνα, Νέας Μάκρης, Ραφήνας και Κοι-

νότητας Πικερμίου:

Λ. Μαραθώνος, στο ρεύμα προς Μαραθώνα, στο τμήμα μεταξύ

των οδών Λ. Σπάτων και Αγ. Χριστοφόρου κατά τις ώρες 9.30 –

11.30.

Λ. Μαραθώνος μεταξύ των οδών Αγ. Χριστοφόρου και Φλέμιγκ κατά τις

ώρες 10.00 – 12.00.

Λ. Μαραθώνος, μεταξύ των οδών Φλέμιγκ και Λ. Διονύσου, κατά τις

ώρες 10.20 – 13.00

Λ. Μαραθώνος στο τμήμα μεταξύ των οδών Λ. Διονύσου και Μα-

ραθωνοδρόμων και στην οδό Μαραθωνοδρόμων κατά τις ώρες

10.45 – 14.00.

Όλες οι ρυθμίσεις θα ισχύουν για το ρεύμα προς Μαραθώνα. 

Οι αθλητές θα καταλαμβάνουν μια λωρίδα κυκλοφορίας από το

Παναθηναϊκό Στάδιο ως τη Λ. Σπάτων ενώ από εκεί και μέχρι τον

τερματισμό (Μαραθώνας) οι αθλητές θα τρέχουν σε όλο το πλά-

τος του δρόμου.

Κλέφτες από ...κούνια
Καθ’ οδόν για το πιεστήριο, πληροφορη-

θήκαμε ότι παραιτήθηκε ο Υπ. Εμπ. Ναυτι-

λίας Γ. Βουλγαράκης κάτω από την πίεση

των γεγονότων και των αντιδράσεων.

Το λόγο έχει τώρα ο 

Πρωθυπουργός!

Επί του πιεστηρίου
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Συνέχεια από τη σελ. 1

ζυγίζει περισσότερο από τον πύργο του Άι-

φελ, τα σωματίδια κινούνται με ταχύτητα

που πλησιάζει την ταχύτητα του φωτός,

πραγματοποιώντας 11.000 περιστροφές το

δευτερόλεπτο.

Μεταξύ των βασικών επιδιώξεων του εγ-

χειρήματος είναι η πειραματική – εργαστη-

ριακή ανίχνευση του σωματιδίου του

Higgs, από το όνομα του Νομπελίστα φυσι-

κού που το ανακάλυψε θεωρητικά, πριν πε-

ρίπου 50 χρόνια. 

400 χιλιάδες χρόνια για τα πρώτα άτομα,

400 εκατομμύρια για τα πρώτα αστέρια

Δύο λόγια όμως για τη δημιουργία του σύ-

μπαντος μετά τη μεγάλη έκρηξη

- 10-35 του δευτερολέπτου (ένα απειροελά-

χιστο κλάσμα) μετά το big-bang αρχίζει ο

πληθωρισμός (δεν έχει καμία σχέση με τον

πληθωρισμό στην οικονομία, αλλά με την

εκθετική διαστολή του σύμπαντος).

- Θα χρειαστούν 400 χιλιάδες χρόνια περί-

που (379.000 χρόνια για την ακρίβεια) για

να δημιουργηθούν τα πρώτα άτομα υδρο-

γόνου και ηλίου και 

- 400 εκατομμύρια χρόνια για να εμφανι-

στούν τα πρώτα άστρα

- 10 δισεκατομμύρια χρόνια περίπου για να

εμφανισθεί η γη,

- κι άλλα 4.000 εκατομμύρια χρόνια για να

εμφανιστούμε εσείς κι εγώ και μετά μια σύ-

ντομη «λάμψη», να εξαφανιστούμε, ως

διάττοντες αστέρες – βράχια ή πετρούλες

– αποσυνθέτοντας την έμβια οργανική μας

οντότητα και επανασυνθέτοντας, διασπεί-

ροντας τα συστατικά μας στοιχεία, με τον

«ομοούσιον» υλικό κόσμο. 

Το «σωματίδιο του Θεού»
Ποιος όμως είναι ο ρόλος του σωματιδίου

του Higgs ή «το σωματίδιο του Θεού», για

το οποίο υπάρχει τόσο ενδιαφέρον;

Χωρίς το σωματίδιο του Higgs, το σύμπαν

θα ήταν …ασώματο. Είναι αυτό που δίνει

μάζα στην ύλη.

«Πιστεύω ότι θα το βρούμε στον επιταχυ-
ντή του CERN (LHC). Αν δεν το βρούμε θα
προβληματιστώ πάρα πολύ. Δεν μπορώ να
σκεφθώ άλλη εξήγηση για τη μάζα που
έχουν τα υπο-ατομικά σωματίδια», δήλωσε

στη Γενεύη ο ίδιος ο Higgs, που πλησιάζει

τα 80. 

Τώρα μη μπλέξουμε με κουάρκς, ηλεκτρό-

νια, νετρόνια, μποζόνια, φωτόνια, παραδο-

ξόνια, νετρίνα και τις «συγκολητικές» δυ-

νάμεις της φύσης (βαρυτική, ισχυρή, ηλε-

κτρασθενή) και άλλα τέτοια που είναι πολύ

χρήσιμα για τους επιστήμονες, αλλά κου-

ραστικά και …κινέζικα για τους αμύητους.

(Από ‘δω και κάτω κατάλληλο μόνο

για μη δογματικούς και φανατι-

κούς)

Είπαμε να κάνουμε μια φιλοσοφική προ-

σέγγιση στο όλο γεγονός και εξ’ αιτίας αυ-

τού και κυρίως της παρωνυμίας του σωμα-

τιδίου, ως «σωματίδιο του Θεού». 

Γιατί ονομάσθηκε έτσι; Γιατί παίζει, με την

αλληλοεπίδραση των πεδίων τους με τα

πεδία των άλλων μικροσωματιδίων καθορι-

στικό ρόλο της υπόστασής τους. Της μάζας

τους. Του προσδίδουν δηλαδή «θεϊκή» βα-

ρύτητα. 

Δεν πάνε μ’ αυτό ν’ αμφισβητήσουν και ν’

αντικαταστήσουν την έννοια του Θεού, ως

«δημιουργού». Εξ’ άλλου ο Θεός είναι τα-

μπού, ποιος τον ακουμπάει; Όπως μου’ χε

πει κάποτε ένας μητροπολίτης «όποιος τα
βάζει με τον Θεό, βγαίνει χαμένος»! Σω-

στά. Ενώ όποιος τον καπηλεύεται βγαίνει

πολλαπλώς κερδισμένος: Πολιτικά, κοινω-

νικά και περιουσιακά βεβαίως, βεβαίως. 

Δεν πάνε λοιπόν ν’ αποδείξουν ότι ο κό-

σμος έγινε από μόνος του, αυτομάτως από

το χάος, από το τίποτα! Δηλαδή, ότι δεν

υπάρχει θεός.

Οι θεοί υπάρχουν και μόνο ακόμα γιατί

«αυτό» πιστεύει η τρανταχτή πλειονότητα

των ανθρώπων. Γιατί είναι η κρατούσα δογ-

ματικά άποψη. Γιατί οι «εκπρόσωποί» τους

επί γης, το ιερατείο, κρατά τα σκήπτρα

ακόμη: Με τον υπερφυσικό τρόμο για αιώ-

νιες τιμωρίες και ελπίδες για αιώνια ζωή

και ζωή χαρισάμενη …μετά θάνατον.

Με την αλληλοβοήθεια και αλληλοεξάρτη-

ση με την πολιτική εξουσία, με την οικονο-

μική δύναμή της. 

Η «εκκλησία» παντός θεού έχει ισχυρότα-

τες δυνάμεις στη διάθεσή της: Μεταφυσι-

κή (πλασματική) και πραγματικές: Πολιτική

εξουσία, οικονομική εξουσία, κοινωνική

εξουσία (μεγάλες κοινωνικές ομάδες τις

οποίες μπορεί να κατευθύνει κατά το δο-

κούν, ενάντια ή υπέρ της πολιτικής εξου-

σίας, με την οποία βρίσκεται σε ισχυρή

…κβαντική αλληλεπίδραση, ενάντια σε

κοινωνικά ρεύματα και πνευματικούς προ-

βληματισμούς.

Φιλοσοφία – Επιστήμη

Φιλοσοφία είναι η μητέρα της Επιστήμης,

αλλά και τ’ αντίστροφο, κόρη της. Για να

φιλοσοφήσεις και να οδηγηθείς σε, λίγο –

πολύ, ορθά συμπεράσματα, πρέπει να

έχεις δεδομένα από επιστημονική παρατή-

ρηση. Αυτό αρχικά γινότανε εμπειρικά και

ο φιλόσοφος ήταν ο ίδιος και επιστημονι-

κός παρατηρητής. Τα φιλοσοφικά συμπε-

ράσματα οδηγούν τα βήματα των επιστη-

μόνων.

Για θυμηθείτε, ο Δημόκριτος είχε πει για το

άτομο, χωρίς να έχει στη διάθεσή του πυ-

ρηνικούς αντιδραστήρες. Αυτό το «άτο-

μο», το μη περαιτέρω τεμνόμενο, τέμνουν

τώρα οι επιστήμονες, σε σωματίδια και δί-

νουν νέα τροφή για φιλοσοφική σκέψη

στους φιλοσόφους.

Κάπως έτσι και με το «σωματίδιο του Θε-

ού» και τη δημιουργία του κόσμου – βασική

αναφορά και των μεταφυσικών και των υλι-

στών.

Εξ’ άλλου 25 αιώνες πριν ο μεγάλος φιλό-

σοφος Ηράκλειτος είχε πει: 

«Κόσμον τόνδε, τον αυτόν απάντων, ούτε
τις Θεών, ούτε τις ανθρώπων εποίησεν,
αλλ’ ήν αεί και εστίν και έσται πυρ αείζω-
ον…»

Έτσι κι ο γράφων 50 χρόνια πριν, καταγρά-

φοντας τις νεανικές του τότε κοσμογονι-

κές και φιλοσοφικές του ανησυχίες, με τις

πενιχρές επιστημονικές του γνώσεις ως

δεδομένα, αφού ασχολήθηκε θεολογικά

και λογικά – με τους κανόνες της λογικής

– με το θέμα, το προσέγγισε και επιστημο-

νικά, συνδυάζοντας το γνωστό τύπο του

Αϊνστάιν E=mc2 με τα αλγεβρικά μαθηματι-

κά και τη φιλοσοφική ερμηνεία.

Με δύο λόγια:

Από το Χεγκελιανό, «εκ του μη όντος, το
ον» (από το τίποτα στο παν, με διασταλτική

ερμηνεία) και την αναγωγή της εξίσωσης

του Αϊνστάιν που αποτυπώνει την ισότητα

της ενέργειας “Ε” με τη μάζα “m” επί το τε-

τράγωνο της ταχύτητας του φωτός “c2” στο

αντίθετό της, -Ε = - (mc2), συνάγεται αυτό

που έλεγε ο Ηράκλειτος, «ουδέν μάλλον
το ον του μη όντος είναι», της αρμονικής

δηλαδή σύνθεσης των αντιθέτων: του μη

όντος με το ον. 

Αλλά και του Χέγκελ «εκ του μη όντος το

ον», όπως διατυπώθηκε παραπάνω. 

Δηλαδή αν με το θετικό πρόσημο + ορί-

σουμε το ον, το υπάρχον, τον υλικό συμπα-

ντικό κόσμο, όπως τον ξέρουμε, το αντίθε-

τό του δεν είναι το μηδέν, αλλά το πλην, το

αρνητικό πρόσημο -, το μη ον, το τίποτα.

Στα μαθηματικά όμως, «πλην επί πλην μας

κάνει συν».

Άρα και – Ε επί – Ε μας κάνει + Ε2. Η αρ-

νητική ενέργεια του τίποτα δηλαδή, του μη

όντος μας κάνει, μας δημιουργεί το ον. 

Έλεγα και λέω ότι αυτό  πειραματικά δεν

μπορεί να αποδειχθεί γιατί δεν μπορούμε

να δημιουργήσουμε πραγματικό κενό. Τώ-

ρα λένε, στο «πείραμα του αιώνα» στη Γε-

νεύη, ότι η κίνηση και η σύγκρουση των

σωματιδίων γίνεται σε μεγαλύτερο κενό

απ’ ότι υπάρχει μεταξύ Γης και Σελήνης.

Πάντα όμως υπάρχει το περίβλημα. 

Άσχετα λοιπόν από το σωματίδιο του Higgs

και τα άλλα επιδιωκόμενα συμπεράσματα

και επιτεύγματα στον LHC του CERN, δεν

πρόκειται να αποδειχθεί πειραματικά η

ταυτότητα και η μετατροπή του μη όντος

σε όν, ούτε η ύπαρξη Θεού. Αυτά είναι θέ-

ματα πίστης και γνώσης. Γνώσης επιστη-

μονικής, σκέψης λογικής, γόνιμης και φι-

λοσοφικής. 

Όπως έγραφε δε και ο Λούβαρης* «… η πί-
στις εις ουδεμίαν είναι δυνατόν να περι-
πλακή έριν προς την γνώσιν». (Η πίστη δεν

μπορεί να περιπλακεί σε καμία έριδα με τη

γνώση).

––––––––––––––

* Θεολόγος, γνωστός καθηγητής του Αριστοτε-

λείου Παν/μίου της Κ. Διαθήκης, Θρησκιολογίας

κλπ. Συγγραφέας σχετικών έργων. 

CERN
Η Ευρώπη παίρνει πρωτιά

στη «συνάντηση με το Θεό»

Η συνδρομή σας στην ΕΒΔΟΜΗ

βοηθάει στην ελευθερία του Τύπου.
γίνε κι εσύ τώρα συνδρομητής με ένα τηλεφώνημα, ή fax, ή e-mail 

Τηλ.: 210 6030.655, fax 210 9658.949, e-mail: scarabe@hol.gr



4 ΣΕΛΙΔΑ - 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΕΒΔΟΜΗ

...εμπρος στ’ αμπέλια  και τα πατητήρια

Από 15 Σεπτέμβρη έως 31 Οκτώβρη στο  ''ΤΡΥΓΟΠΑΤΙ'',

οι εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Πάρκου θα γεμίσουν

από τα τραγούδια του τρύγου.
Χιλιάδες άνθρωποι θα

ξεχυθούν και θα τρυ-

γήσουν στα αμπέλια,

θα πατήσουν στα πέ-

τρινα πατητήρια, θα

γυρίσουν τις παραδο-

σιακές στροφυλιές

και θα ανακατέψουν

το μούστο που βράζει

ανυπόμονος να με-

ταλλαχτεί σε κρασί.

Πληροφορίες στα

τηλέφωνα : 22990 -

47999 και 22990 -

67999, 16ο χλμ

προέκτασης Αττικής Οδού προς Λαύριο.

Κορυφώνονται οι εκδηλώσεις στο Κορωπί
Αυτό το Σαββατοκύριακο κλείνουν τον κύκλο εκδηλώ-

σεων τα Σφήττεια 08 στο Κορωπί. Μεγάλη η συμμετοχή

των πολιτών, όχι μόνο του Κορωπίου αλλά και της γύρω

περιοχής στις εκδηλώσεις.

Θέατρο δεξαμενής (κοντά στο γήπεδο “Αντώνης Πρί-

φτης”. Ώρες έναρξης 9.30 μ.μ. και η είσοδος είναι ελεύ-

θερη.

Το Σάββατο 13/9

Μουσική συναυλία του σεμνού νεαρού  Κρητικού Γιάννη

Χαρούλη 

Πρωτότυπη θεατρικο-

ποιημένη μουσική παρά-

σταση «Πλήθος Είμαι» 

την Κυριακή 14 Σεπτεμ-

βρίου, ώρα 9μ.μ. Παρου-

σίαση του βιβλίου της

Ελένης Γκίκα «Υγρός
Χρόνος», το Πνευματικό
Κέντρο του Δήμου πα-

ρουσιάζει θεατρικοποιη-

μένη μουσική παράστα-

ση με τίτλο «Πλήθος Εί-
μαι», που βασίζεται σε

μονολόγους των τελευ-

ταίων της βιβλίων.

Αντάμωμα Ποντίων  

Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ διοργανώνει, τη 2η

Παγκόσμια Συνδιάσκεψη – Αντάμωμα Αργυρουπολιτών

του Πόντου στις 12, 13 και 14 Σεπτεμβρίου 2008.

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αργυρούπο-

λης και γίνεται σε συνεργασία με τη ΔΙ.ΣΥ.Π.Ε., την

Π.Ο.Ε., τον Σ.Πο.Σ. Νότιας Ελλάδος και Νήσων, φορείς

του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, σημαντικών προσωπι-

κοτήτων του ποντιακού χώρου και της Αργυρουπολίτικης

διασποράς.

Ο «Πολιτιστικός Σεπτέμβριος» ζωντανεύει και δίνει χρώμα  στις γειτονιές του

Γέρακα, γιορτάζοντας και αναδεικνύοντας πτυχές του Πολιτισμού και της Πα-

ράδοσής μας, με αξιοσημείωτη παρουσία εκδηλώσεων για νέους.

Π Ρ Ο Γ ΡΑ Μ Μ Α

19, Παρασκευή: 21.00 – Εκδήλωση-Εναρ-

ξη. Συναυλία της Φιλαρμονικής Ορχή-

στρας του Δήμου. Αφιέρωμα στο Μάνο

Χατζηδάκι και Μίκη Θεοδωράκη. Ερμη-

νεύει ο Βασίλης Λέκκας, στο Πολιτ. Κέ-

ντρο του Δήμου.

20, Σάββατο

18.00 – Εργαστήρι κατασκευής χαρτονέ-

νιας φιγούρας (πλατεία Μακεδονίας - Γή-

πεδο Μπάσκετ).  

20.0 – «Ο  ΓΑΜΟΣ ΤΟΥ ΜΠΑΡΜΠΑ ΓΙΩΡ-

ΓΟΥ», παράσταση Καραγκιόζη. (πλ. Μακε-

δονίας - Γήπεδο Μπάσκετ).  

21.00 – Παραδοσιακή κρητική γιορτή τσι-

κουδιάς. Σύλλογος Κρητών Γέρακα με ζω-

ντανή μουσική και γευστικούς μεζέδες.

“Παρακολουθώντας όλα τα στάδια στην

παραγωγή της τσικουδιάς”. (Πάρκινγκ Κο-

λυμβητηρίου).

21, Κυριακή  

21.00 – Αιτωλοακαρνανία Χθές-σήμερα-

αύριο με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αιτωλο-

ακαρνάνων Γέρακα. Πολιτιστικό Κέντρο

του Δήμου

24, Τετάρτη  

18:00 – Εργαστήρι κατασκευής χαρτονέ-

νιας φιγούρας (Πλ. Ταϋγέτου)

20.00 – «Το μαγεμένο δέντρο», παράστα-

ση Καραγκιόζη, (Πλ. Ταϋγέτου)

26, Παρασκευή    

17.00- 21.00: ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ-

ΓΑΡΓΗΤΤΟΥ & ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ / WORK SHOPS
Μάθε – Εκφράσου - Διασκέδασε

HAPPENING ΚΡΟΥΣΤΩΝ – τενεκέδες, βαρέλια,

ξύλα, μπουκάλια και σακούλες μετατρέπονται σε

μοναδικά μουσικά όργανα 

JUGGLING – STREET GAMES – ΑΚΡΟΒΑΤΙ-

ΚΗ ΤΕΧΝΗ: Ένα αλλιώτικο ζωντανό «Τσίρκο Ζω-

ής». Παντομίμα - έκφραση - μίμηση σώματος.

SREET DANCE – ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗ-

ΣΗ: Ρυθμοί, Hip-Hop, Breakdance, R n’B 

ENERGY GAMES – Παιχνίδια εκτόνωσης & δρά-

σης, Graffiti ανακύκλωσης, ζωγραφική, γλυπτική.

21.00: ΘΕΡΙΝΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΓΕΡΑΚΑ

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΟΛΥΜΠΙΟΥ

27, Σαββάτο

20.30 - «Ο παράξενος τρόπος της ψεύτικης
ζωής μου», Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Γέρακα.

ΣΥΝΑΥΛΙΑ

ΝΕΑΝΙΚΑ ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Επίδειξη των Work Shops – Performer, Fire

show, Χορευτές. Σάββατο και Κυριακή παι-

δικά προγράμματα.

21.00 – «Η Mary Poppins στο πάρκο», παι-

δική χορευτική παράσταση από το “Χορόραμα».

(Πολιτιστικό Κέντρο).

28, Κυριακή  

20.00 – «Ο Καραγκιόζης πλοίαρχος», (5ο

Νηπιαγωγείο Μπαλάνας).

21:00 – ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ – ΒΑΚΧΕΣ «ΘΕΑΤΡΟ

ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ» (Πολιτιστικό Κέντρο)

29,  Δευτέρα   

18:00 – Εργαστήρι κατασκευής χαρτονένιας

φιγούρας (Πλατεία Εκάβης)

20.00 – « Ο Καραγκιόζης στο πανηγύρι»,

(Πλατεία Εκάβης Γαργητού ΙΙ)

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ στο ΓΕΡΑΚΑ
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Πρόγραμμα Προληπτικής 

Ιατρικής στην Παλλήνη

Στα πλαίσια του προγράμματος «Δημοτική Υγεία»

στα Δημοτικά Ιατρεία του Δήμου Παλλήνης (Υψη-

λάντου 3), θα πραγματοποιηθεί πρόγραμμα προλη-

πτικής ιατρικής από 15/09/2008 έως 15/12/2008.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

1) Προληπτικό έλεγχο της πνευμονολογικής λει-

τουργίας με: 

• Σπερομέτρηση • Οξυμετρία (Μέτρηση οξυγόνου)

2) Μέτρηση σακχάρου

3) Έλεγχο καρδιακής λειτουργίας & αρτηριακής πίεσης

Δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα: 

210 6668888 & 210 6668944

Η συμβολή της κεραμικής στη

διαβίωση και την οικολογία

από τον μπάρμπα-Γιάννη τον

κανατά μέχρι σήμερα, είναι το

θέμα του Πολιτιστικού Τριημέ-

ρου για την Κεραμική και την

Οικολογία που οργανώνουν ο

Δήμος Αμαρουσίου, η Πανελ-

λήνια Ένωση Κεραμιστών και

ο Συνεταιρισμός Αγγειοπλα-

στών και Κεραμιστών Αμαρου-

σίου στις 19, 20 και 21 Σεπτεμ-

βρίου 2008, Πλατεία Αγίας

Λαύρας στο Μαρούσι.

Στη διάρκεια του τριημέρου θα

λειτουργήσει:

– Έκθεση εργαλείων και διαδι-

κασίας παρασκευής πηλού.

– Έκθεση από στάμνες όλων

των τεχνοτροπιών.

– Έκθεση κεραμικών οικολο-

γίας και διατροφής.

– Έκθεση χαρακτηρολογικών

κεραμικών εφαρμογών.

...Και ο μπάρμπα-Γιάννης ο κα-

νατάς... θα είναι παρών!

Αναλυτικά:

Παρασκευή 19/9 

11:00. Έναρξη κατασκευής πι-

θαριών από παραδοσιακούς

αγγειοπλάστες τρίτης γενιάς,

που θα ολοκληρωθεί την τε-

λευταία ημέρα. Πήλινες κατα-

σκευές με τη συμμετοχή παι-

διών.  20:00. ΕΓΚΑΙΝΙΑ

21:00. Επίδειξη τροχού αγγει-

οπλαστικής από παραδοσια-

κούς τεχνίτες.

Σάββατο 20/9

11:00-13:00.  Επίδειξη τροχού

αγγειοπλαστικής από παρα-

δοσιακούς τεχνίτες.

– κατασκευή καμινιών και ψή-

σιμο. Πήλινες κατασκευές με

τη συμμετοχή παιδιών.

17:00-21:00. Επίδειξη τροχού

αγγειοπλαστικής.

20:00. Ομιλία για τον ...μπαρ-

μπα-Γιάννη τον κανατά.

21:00. Συναυλία.

Κυριακή 21/9

11:00-13:00.  Επίδειξη τροχού

αγγειοπλαστικής.

-Πήλινες κατασκευές με τη

συμμετοχή παιδιών.

17:00-21:00. Επίδειξη τροχού

αγγειοπλαστικής.

20:00. Ομιλία του κ. Τσαπόγα,

διευθυντή ΕΛΚΕΑ, με θέμα

«Κεραμική και Οικολογία

στους αιώνες».

21:00. Μουσική βραδιά με την

παιδική-νεανική ορχήστρα της

ΕΡΑ.

Κεραμική και Οικολογία

19, 20, 21 Σεπτεμβρίου 
Πλατεία Αγίας Λαύρας στο Μαρούσι
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Γευστικές περιπλανήσεις

«ΤΡΥΓΗΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ»

Ο κύκλος των εκδηλώσεων, κορυφώνεται την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου, με ξεναγή-

σεις στον Αττικό Αμπελώνα  και παρακολούθηση τρύγου για να καταλήξει στο Μου-

σείο Οίνου στην Παλλήνη στις 18.00 με ένα γευστικό ταξίδι  για όλους, με κρασιά

της Ένωσης Οινοπαραγωγών Αμπελώνα Αττικής, συνοδευόμενο από φαγητό, εκ-

παιδευτικό πρόγραμμα από την εκπομπή «Νηστικό Αρκούδι», χορό και θέαμα. 

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Ε Ω Ν

ΚΥΡΙΑΚΗ 14/9 15.00-18.00: Ξενάγηση Τρύγος στον Αττικό Αμπελώνα. Δωρεάν επιβίβα-

ση σε πούλμαν από τους σταθμούς ΜΕΤΡΟ Κάντζας - Παλλήνης - Κορωπίου 

18.00: ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΙΝΟΥ (Παλλήνη) - ΕΝΑΡΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

18.30: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. “ΑΜΠΕΛΟΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ - ΑΠ’ ΤΟ ΑΜΠΕΛΙ ΣΤΟ ΠΙΑΤΟ ΜΑΣ”

20.30: ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ

21.00: STAGE SHOW “SALATA LATINA” ΣΟΦΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝIΔΟΥ- ΘAΝΟΣ ΚΙΟYΣΗΣ

21.30: ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑ. ΚΡΑΣΙΑ ΑΤΤΙΚΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΜΕ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΗΣ

23.30: Aναχώρηση Πούλμαν και επιστροφή στους σταθμούς του ΜΕΤΡΟ.

Για πληροφορίες απευθυνθείτε στην Λίλιαν Κούτση, Υπεύθυνη Επικοινωνίας ΕΝ.Ο.Α.Α,

τηλ.210-6441269,6973327965, καθώς και στην ιστοσελίδα http://www.enoaa.gr/

ALVIN AILEY 

AMERICAN DANCE THEATER– ΗΡΩΔΕΙΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 & ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Μόνο για δυο παραστάσεις!!

Στις 26 & 27 Σεπτεμβρίου

στο Ωδείο Ηρώδου Αττι-

κού, το αθηναϊκό κοινό θα

έχει την ευκαιρία να απο-

λαύσει τους κορυφαίους

χορευτές της Αμερικής σε

μια ιστορική αναδρομή

των καλύτερων από τις

καλύτερες στιγμές τους! 

Πρόκειται για δύο πανη-

γυρικές εκδηλώσεις υπό

την Αιγίδα του Ελληνοα-

μερικανικού Εμπορικού

Επιμελητηρίου, στις οποί-

ες θα παρουσιάσουν έργα

που καλύπτουν αυτά τα

50 χρόνια της δημιουρ-

γίας τους και εκφράζουν

την καλλιτεχνική αναζή-

τηση αλλά και την ωριμό-

τητα της έκφρασης τους. 

Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις

πολιτισμού στην Παλλήνη,

σε διάφορα σημεία της πό-

λης όπως παρακάτω: 

13-14/9

Συμμετοχή του Τμήματος

Παραδοσιακών Χορών του

ΠΠΚΔΠ στον εορτασμό

των 170 χρόνων της ίδρυ-

σης της «Νικολοπουλείου

Βιβλιοθήκης» στην Ανδρί-

τσαινα Ηλείας

15/9

Θεατρική παράσταση “Ταρ-
τούφος”  του Μολιέρου, με

τους Θύμιο Καρακατσάνη

και Κώστα Βουτσά. Εργο-

στάσιο Καμπά, οδός Λεο-

νταρίου – Κάντζα, στις

8.00 μ.μ.

19/9 ΣΥΝΑΥΛΙΑ

Χρήστος Νικολόπουλος -

Κώστας Μακεδόνας, Ερ-

γοστάσιο Καμπά, οδός Λε-

ονταρίου-Κάντζα, 8.00 μ.μ.

23/9

Βράβευση εθελοντών αι-

μοδοτών. Πνευμ. Κέντρο

Αγίου Τρύφωνα, 7 μ.μ.

26/9

Βράβευση επιτυχόντων

στα ΑΕΙ-ΤΕΙ. Κέντρο Εικα-

στικών και Εφαρμοσμένων

Τεχνών (ΚΕΕΤ), Πρώην

Αποθήκες Καμπά, 8μ.μ.

29 Σεπτεμβρίου-1 Οκτωβρίου

Τριήμερο για την Ανακύ-

κλωση και το περιβάλλον.

«Ο Πολιτισμός μου…Τα
σκουπίδια μου!»
Εκθεση κοσμημάτων και

άλλων κατασκευών από

ανακυκλώσιμα υλικά,

(εγκαίνια 29/9, 8 μ.μ., και

μια σειρά δημιουργικών εκ-

δηλώσεων με θέμα την

Ανακύκλωση.
Όι εκδηλώσεις θα πραγματο-

ποιηθούν στο Κέντρο Εικαστι-

κών και Εφαρμοσμένων Τε-

χνών, Οδός Λεονταρίου (πρώ-

ην αποθήκες Καμπά). 

Εκδηλώσεις πολιτισμού στην Παλλήνη
Θέατρο, μουσική, χορός, βραβεύσεις και τριήμερο 

αφιέρωμα στην Ανακύκλωση και το Περιβάλλον

13-14 Σεπτεμβρίου

Η καθιερωμένη Γιορτή Μελιού της Κερατέας θα πραγ-

ματοποιηθεί φέτος στις 13-14 Σεπτεμβρίου στο προ-

αύλιο του Β΄ Δημοτικού Σχολείου Κερατέας ώρα 8

μ.μ. Διοργανώνεται από το Δήμο Κερατέας, από το

Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό Κερατέας και την Νο-

μαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής.

Το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί

λαϊκή συναυλία με τον συνθέτη ΒΑΓΓΕΛΗ ΚΟΡΑΚΑ-

ΚΗ και τον τραγουδιστή ΓΙΑΝΝΗ ΝΤΟΥΝΙΑ. 

Την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου την σκυτάλη παραλαμ-

βάνει ο ΝΙΚΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΟΓΛΟΥ με την ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ.

Στη διάρκεια της Γιορτής θα υπάρχουν περίπτερα του

Δήμου Κερατέας, της Νομαρχίας Ανατ. Αττικής, Συλ-

λόγων και φορέων της πόλης και φυσικά μελισσοπα-

ραγωγών.

Όπως κάθε χρόνο θα προσφερθούν στο κοινό πα-

ραδοσιακοί λουκουμάδες με ευθύνη του Μελισσοκο-

μικού Συνεταιρισμού Κερατέας και του Προέδρου του

Σταμάτη Σίνη.  Η είσοδος είναι ελεύθερη.

ΓΙΟΡΤΗ 

ΤΣΙΚΟΥΔΙΑΣ 

στο Κορωπί

ΚΡΗΤΙΚΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

«ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ»

Το Σάββατο 20 Σεπτεμ-

βρίου στις 8 το βράδυ

στον αύλειο χώρο του

1ου Δημοτικού σχολεί-

ου Κορωπίου, ο Σύλλο-

γος των Κρητών Μεσο-

γείων «Ο Ψηλορείτης»,

που εδρεύει στο Κορωπί

προσκαλεί δημότες και

πολίτες των Μεσογείων

στην Γιορτή Τσικουδιάς. 

Το πρόγραμμα περιλαμ-

βάνει απόσταξη ρακής

και παραδοσιακό κρητι-

κό πιλάφι. Την εκδήλω-

ση πλαισιώνουν οι κρητι-

κοί καλλιτέχνες Αστρι-

νός Ζαχαριουδάκης,

Δημήτρης Σκουλάς,

Στέλιος Μελεούνης και

το χορευτικό του συλ-

λόγου. 

Πανελλήνια ‘Εκθεση  Εικαστικών ορ-

γανώνουν με έργα 15 καλλιτεχνών

του ο Ομιλος για την Unesco τεχνών

Λόγου και επιστημών Ελλάδος με την

art gallery café, από 24 έως 29 Σε-

πτεμβρίου, (ανοιχτά  18:00 - 22:00).

Τα εγκαίνια θα γίνουν στις 24, 8μ.μ.

Η όλη εκδήλωση θα παρουσιαστεί με

ένα πρωτοποριακό τρόπο, διανθισμέ-

νη με μουσικές και λογοτεχνικές βρα-

διές με παράλληλη έκθεση βιβλίων

λογοτεχνών μελών του Ομίλου.

ΜΟΥΣΙΚA ΔΡΩΜΕΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΣΕΠΤ.  

Σιξτέτο του Ομίλου HELLENIC

MUSICA VIVA  2 βιολιά, βιόλα, τσέλο,

κόντρα μπάσο, και σολίστα στο κλα-

ρινέτο τον πρόεδρο του Ομίλου  Κ.

Δεμιρτζόγλου Ηλία.

ΠΕΜΠΤΗ 25 ΣΕΠΤ.  

QUARTETO ALLEGRO σε κλασική

τζάζ μουσική.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΣΕΠΤ.  

Τρίο τζαζ του Ομίλου  ΠΑΡΑΙΣΘΗΣΕΙΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΣΕΠΤ.  

Ο γνωστός σολίστας του βιολιού και

μέλος του Ομίλου μας ΑΡΤΑΣ ΤΕΡ-

ΖΙΑΝ θα παρουσιάσει ένα ξεχωριστό

πρόγραμμα  με μουσική από τα ΒΑΛ-

ΚΑΝΙΑ  μέχρι τον ΚΑΥΚΑΣΟ.   Στο

πιάνο συνοδεύει η γνωστή πιανίστα

Ζοζεφίνα Ορφανίδου.

ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΣΕΠΤ.

Βραδιά τραγουδιού με την σοπράνο

Αννα Μορφίδου σε κλασικά τραγού-

δια. Την Βιβέτα Κούρση και την Βασι-

λική Γιαννακαρέλη σε σύγχρονα τρα-

γούδια.

ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΣΕΠΤ.

Λογοτεχνική βραδία με απαγγελίες

ποίησης από τον λογοτέχνη και Γεν.

Γραμματέα του Ομίλου Σαμιωτάκη

Αντώνη και άλλους ποιητές. Η εκδήλω-

ση θα είναι πλαισιωμένη με μουσική και

τραγούδια του Π. Παντέλογλου.

art gallery café 
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 1 & ΓΑΛΗΝΟΥ  ΒΟΥΛΑ

Τηλ. 210 8958866  

m.gyras@otenet.gr www.artgallerycafe.gr

Locksmith

Πανελλήνια έκθεση εικαστικών στο art gallery café 
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Αυτό το Σαββατοκύριακο, από την

Παρασκευή βράδυ ξεκίνησα  για το

Λουτράκι. Εκεί από τη γυναίκα μου,

έχω  έναν κληρονομικό χώρο χαλά-

ρωσης. Κάθε πρωί ξυπνώ με τα που-

λιά, σαν την ‘’Μαργαρίτα” και εκνευ-

ρίζομαι με τα μονότονα  τζιτζίκια. Το

βράδυ, ξαπλωμένος σε δυό πολυθρό-

νες, φυτεμένες ανάμεσα σε πεύκα

και οπωροφόρα, χαιρετίζω  το φεγ-

γάρι που μου χαμογελά κι αυτό. Εκεί-

νη τη στιγμή, εγώ βιώνω την αναγέν-

νησή μου.

Ζήτησα να μοιραστώ τη χαρά μου, με

κάποιους φίλους. Δήλωσαν δυσαρε-

στημένοι,  γιατί δεν έχω πισίνα! «Ναι,

μα έχω “παράγκα” και μάλιστα μο-

ντέρνα, που δεν υστερεί σε σύγχρο-

νη  τεχνολογία. Εχω και “στόφα μα-

ντεμένια”!». Εκείνοι με κοίταξαν από-

κοσμα. «Άφού έχεις πολύ χώρο, για-

τί….» μου ξανάπαν.  Κι εγώ δεν τους

ξανακάλεσα.     

Σάββατο πρωί:  προτού πέσει ο καυ-

τός ήλιος,  ο τρυγητός.

Στις κληρονομικές λιγοστές κρεβατί-

νες, συνωστίζονται και κάποιες και-

νούργιες δικές  μου.  Αυτές είναι

ακόμα άβγαλτες  στο παιχνίδι της πα-

ραγωγής -οικογενειακής χρήσης πά-

ντα. Εφέτος είχαμε περισσότερα

σταφύλια από άλλες χρονιές: «Είναι,

γιατί τα κλάδεψε μόνος του ο άν-

δρας μου» καμαρώνει  η γυναίκα

μου! Και δείχνει τα κορνιζομένα δια-

πιστευτήρια σπουδών μου, στη λαχα-

νοκομία- δενδροκομία- αμπελουργία,

κρεμασμένα  στον τοίχο!  

Τώρα στον οικογενειακό τρυγητό

από την μια εγώ, από την άλλη η γυ-

ναίκα μου να κανονίζει συγχρόνως

την επιλογή διανομής: «Αυτά τα κα-

λά για το παιδί, αυτά με τα κουκού-

τσια που δεν  αρέσουν σε εμάς, θα

τα μοιράσομε  στους φίλους». «Κι

αυτά;» απόρησα. «Αυτά είναι για τα

πουλιά και τις σφήκες. Να φάνε και

αυτά». Αθάνατη αρβανιτιά:  Όταν

σμίξεις με κρητική φλέβα, φέρνεις

βελτίωση.

Το απόγευμα - προπαραμονή της

γέννησης της Παναγίας - στο Λου-

τράκι, εκεί και η εκκλησιά η αφιερω-

μένη  στη μνήμη της.  Μπροστά στην

εκκλησιά σε ζικ –ζακ οριοθετημένους

διαδρόμους,  οι  πιστοί   περιμένουν

υπομονετικά να προσκηνύσουν.  Οι

πολλοί, από πραγματική πίστη στις

θρησκευτικές αρχές και  για μια  συ-

μπαράσταση στη δυστυχία που τους

έπληξε. Οι αλλοι όμως,  ανταλλάσ-

σουν το προσκήνυμα με μια άφεση

αμαρτιών -για να συνεχίσουν με νέ-

ες- ή  ακόμη και με τον ίδιο τον Πα-

ράδεισο. Βλέπετε  από πολλά χρόνια

η χριστιανική  θρησκεία, ευάλωτη

στις ανθρώπινες αδυναμίες, έμαθε

να υποτάσσεται και να υπηρετεί  τα

ανόσια. Ευτυχώς ενίοτε, και όχι πά-

ντοτε. 

Εγώ, δεν στέκομαι  σε τέτοιες  ου-

ρές. Το ερημικό φτωχικό εξωκλήσι,

με προσκαλεί πάντα για μια άδολη

υποταγή, στο άγνωστο  υπέρτατο

θείο. Για μια δέηση θαυμασμού για το

επίτευγμα της Δημιουργίας. 

Απότρεψα το βλέμμα μου από τη αν-

θρώπινη σειρά, που είχε αρχίσει να

μακραίνει επικίνδυνα. Και το βλέμμα

μου κόλλησε. 

Γύρω από την  φωτισμένη εκκλησιά,

στη δική της γιορτή, δεν είδα  εκείνα

που φυσιολογικά θα περίμενα.  Άς

πούμε δηλαδή θεολογικές συνάξεις,

όχι βέβαια μαυροφορεμένων φανατι-

κών θρησκόληπτων,  αλλά  ομάδων

που να ενημερώνουν για τη συμμετο-

χή της θρησκείας στα καθημερινά

εγκόσμια προβλήματα και στο φιλο-

σοφικό νόημα της ύπαρξής μας. Μα

ούτε και εκθέματα  θεολογικών φιλο-

σοφικών βιβλίων, με την δυνατότητα

πάντα  κάποιας σχετικής ενημέρω-

σης. Δειλά και εγκατεσπαρμένα,

ανάμεσα σε πάγκους με κακόγουστα

προϊόντα της καταναλωτικής κοινω-

νίας, διακρίνω  μόνο δύο ή ίσως τρία

τραπεζάκια,  με απλωμένα  δείγματα

μοναστηριακής εργασίας, σταυρου-

λάκια και κομποσχοίνια αλλά και λι-

γοστά γυάλινα βαζάκια με  αγνό μέλι

και σπιτικό γλυκό κουταλιού.  

Ο κόσμος, τα τραπεζάκια αυτά τα

προσπερνούσε. Αλλά σταματούσε με

λαίμαργο μάτι στον διπλανό πάγκο:

Του χασάπη με τα ψητά χοιρινά, που

προκλητικά μοσχομυρίζουν,  εκτεθει-

μένα ελεύθερα στη συνεχή μόλυνση

από το δρόμο αλλά και από την κάθι-

δρη  παλάμη και τα δάκτυλα του  ρυ-

παρού την όψη και περιβολή πωλητή,

που  αφού πιάσει το κρέας, με ίδιο

χέρι δίνει και ρέστα από το εικοσάρι-

κο. 

Στάθηκα σε έναν πάγκο με θεοτικά

προϊόντα. Μια νεαρή μοναχή σήκωσε

τα χαμηλωμένα της μάτια και τα χα-

μήλωσε πάλι. Περίμενε υπομονετικά.

Ντράπηκα. Εγώ δεν θρησκεύομαι ιδι-

αίτερα Τι να πάρω;  σκέφτηκα. «Πάρε

κάτι για τη Μαρία»,  μου ψιθύρισε η

γυναίκα μου. Μαρία είναι η αδελφή

μου.  Η  επιστημονική της μόρφωση

την έδεσε περισσότερο με τον Χρι-

στιανισμό, και αυτό την τιμά ιδιαίτε-

ρα. Άπλωσα το χέρι και χάιδεψα μια

χρυσογραμμένη προσευχή, την προ-

σευχή του ταπεινού: ‘’Τον άρτον

ημών τον επιούσιον, δος ημίν σήμε-

ρον’’. «Είναι σε βελούδο», ψέλισε

δειλά η μοναχή. Και την αγόρασα. 

Κυριακή περασμένο μεσημέρι και

ώρα για  θαλάσσιο μπάνιο. Η παραλία

λίγες εκατοντάδες μέτρα από το κα-

ζίνο, προς το κυρίως Λουτράκι πραγ-

ματικά μαγευτική.  Ο Έλληνας όμως

ποτέ δεν έμαθε να εκτιμά τα δώρα

της φύσης. Αισθάνθηκα αηδία καθώς

έβγαινα στην ακτή, αντικρύζοντας

τις επιπλέουσες ρυπαρότητες. Ευτυ-

χώς η τοπική αρχή είχε προβλέψει

και γι’ αυτό. Το νερό στο ντους στην

αμμουδιά ήταν άφθονο. «Νίψον ανο-

μήματα μη μόναν όψιν» σκέφτηκα.

Δέχτηκα πως το συμβάν ήταν τυχαίο.

Το κέφι μου όμως είχε χαλάσει, αλλά

είχε φτάσει  η ώρα πέμπτη απογευ-

ματινή και έπρεπε κάτι να φάμε.

Το να έχεις ένα στέκι, που να μπο-

ρείς να περάσεις την ώρα σου τρώ-

γοντας όμορφα αλλά και  να φεύγεις

χωρίς να βλαστημάς,  δεν είναι και

τόσο απλό όσο και να φαίνεται. Έτσι

λοιπόν καταλήξαμε  σε μέρος γνω-

στό.  Τραπέζι πρώτο, που έβλεπε στη

γαλανή θάλασσα που είχε αρχίσει

μαλακά να ρυτιδώνεται. Στριμωχτή-

καμε  λίγο κολλητά σε μια πληθωρική

παρέα, που απαιτούσε να δηλώνει

την παρουσία της. Στην αρχή δεν

έδωσα σημασία. Αλλά αργότερα η

γυναίκα μου είπε:  «Είσαι αμίλητος,

έχασες τη διάθεσή σου». «Σςς» της

ένευσα σιγαλά. Η διπλανή συζήτηση,

με είχε αποσπάσει. Οι γείτονες κατά

κακή μου τύχη, έμελε να είναι συνά-

δελφοί μου. Και λέγανε θανατερά

πράγματα, τέτοια  που δεν εκστομί-

ζονται στην ευωχία ενός  φαγητού:

Βιοψίες, λάθη ολέθρια, αίματα χει-

ρουργεία επιτυχίες και όλες τις νέες

επιστημονικές απόψεις. Είναι πανάρ-

χαια συνήθεια οι γιατροί, όπου στα-

θούν και όπου βρεθούν  να στήνουν

επιστημονικό συνέδριο, να μεταβά-

λουν την ομήγυρη σε χώρο κατάθε-

σης γνώσης, παίρνοντας μια αλαζο-

νική πρωτοβουλία λόγου,  αδιαφορώ-

ντας για τους άσχετους περί τα τοι-

αύτα συνδαιτημόνες. Εδώ όμως “αι

ιατρικαί”  σύζυγοι και προφανώς και

πεθερές, δεν το είχαν βάλει κάτω και

ακολουθούσαν την δική τους ρότα.

Δηλαδή γινόταν μια ανακατωσούρα,

μαζικής σύγχρονης συζήτησης δια-

φόρων θεμάτων. Βέβαια τα ιατρικά

επικρατούσαν από τον λόγο των κυ-

ράδων. «Τι είναι ο εγκέφαλος, μια

αποθήκη με ζάχαρι. Τρώς μια δόση

γλυκού κουταλιού και είναι σαν να το

παίρνεις ενδοφλέβια». 

Μου άρεσε  ο απλοϊκός επιστημονι-

κός δογματισμός του ομιλούντος συ-

ναδέλφου  και μάλιστα εν μέσω συ-

ναδέλφων  καίτοι δεν μπορούσα να

επιβεβαιώσω ή να απορρίψω τα λε-

γόμενα καθότι εγώ   ιατρικώς  μόνο

με κόκαλα ασχολούμαι. Μετά προσο-

χής όμως συνέχισα να τείνω το αδιά-

ντροπο ούς μου. «Αλλά» συνέχισε ο

επιστήμονας «περπατάς; η αποθήκη

σου χάνει το 60%.  Διαβάζεις; Οτιδή-

ποτε βρέ αδερφέ. Περιοδικά, σταυ-

ρόλεξα, Άρλεκιν: η αποθήκη χάνει

άλλα 40%. Τι μένει: Γιατί λοιπόν να

μη  φάς».

Μου άρεσε πολύ η φιλοσοφική του

σκέψη. Εγώ γιατρός χρόνια, πώς δεν

το είχα πάρει  είδηση. Μωρέ πολύ

τον πήγαινα τούτον. Τινάχτηκα βια-

στικά από την καρέκλα μου. «Πού πη-

γαίνεις;» μου λέει η  γυναίκα μου.

«Πάω για μίκυ μάους στο περίπτερο.

Αρχίζω θεραπεία συντήρησης».   
γιάννης κορναράκης του μάνθου

Ενα μακρύ Σαββατοκύριακο

Η Infosolutions, ιδρύθηκε το 2004 με σκοπό να παρέχει ολο-

κληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης και συντήρησης, στα

σύγχρονα πληροφοριακά και επικοινωνιακά συστήματα.

Τα σημαντικότερα κριτήρια που λαμβάνονται υπ’ όψιν είναι ο

σύντομος χρόνος αποκατάστασης βλαβών και δυσλειτουρ-

γιών των δικτύων και συστημάτων, καθώς και η συντήρηση

του εξοπλισμού με μεθοδολογίες που εξασφαλίζουν τη δια-

τήρηση του χρόνου διαθεσιμότητας στα υψηλότερα δυνατά

επίπεδα.

Η Infosolutions προσφέρει μία μεγάλη γκάμα υπηρεσιών τε-

χνικής υποστήριξης καλύπτοντας τις ανάγκες τόσο μίας μι-

κρής επιχείρησης  με λίγους υπολογιστές, όσο και την μεγά-

λη επιχείρηση με πάνω από 50 Η/Υ.

Η Infosolutions, διαθέτει την κατάλληλη εσωτερική υποδομή

τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όσο και σε τεχνικό εξοπλισμό

ώστε να μπορεί να προσφέρει αξιόπιστες υπηρεσίες συντή-

ρησης και υποστήριξης όσο εξειδικευμένες και αν είναι αυ-

τές.

Η εταιρεία έχει αναπτύξει και εφαρμόζει ολοκληρωμένο σχέ-

διο συντήρησης και υποστήριξης που έχει δοκιμαστεί με επι-

τυχία σε πολλά έργα και το οποίο μπορεί εύκολα να προσαρ-

μοστεί στις ανάγκες του κάθε πελάτη και στις ιδιαιτερότητες

κάθε εγκατάστασης.

Παράλληλα με τη λειτουργία της Infosolutions, το 2006,

ιδρύθηκε η εταιρεία Infolearning, με σκοπό να καλύψει τις

ανάγκες εκμάθησης Η/Υ και έγκυρης πιστοποίησης δεξιοτή-

των.

Στο πιστοποιημένο κέντρο μας, θα μάθετε από τους καλύτε-

ρους! Οι καθηγητές μας, όλοι  Microsoft  Master  Instructors

και Microsoft Certified  Trainer  Professionals, είναι πάντα κό-

ντα στους εκπαιδευόμενους με σκοπό να καλύψουν άμεσα

κάθε ανάγκη τους.

Το Πρότυπο Κέντρο Εκμάθησης Υπολογιστών Infolearning

αποτελεί την πιο δυναμική και πρωτοποριακή πρόταση για

όσους θέλουν να καταστούν γρήγορα και αποτελεσματικά,

ενεργά και δυναμικά μέλη της σύγχρονης και ανταγωνιστι-

κής αγοράς εργασίας.

Σκοπός του Πρότυπου Κέντρου Εκμάθησης Υπολογιστών In-

folearning, είναι να προσφέρει στους σπουδαστές του, όλα

τα απαραίτητα και αναγκαία εφόδια, που αποτελούν εγγύη-

ση για μια επαγγελματική σταδιοδρομία υψηλών προδιαγρα-

φών στον κόσμο της σύγχρονης αγοράς εργασίας.

Το Πρότυπο Κέντρο Εκμάθησης Υπολογιστών Infolearning,

σας ανοίγει το δρόμο για μια επιτυχημένη επαγγελματική

σταδιοδρομία.

ΑΔΡΑΞΤΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΑΝΑΚΑΛΥΨΟΥ-

ΜΕ ΜΑΖΙ ΤΟ....MAXIMUM ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΣΑΣ.

ΠΤΥΧΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ MOS & IC³

Αποκτήστε εξειδικευμένες γνώσεις γρήγορα και σωστά!!

Ολοκληρωμένες λύσεις Πληροφορικής & Εκπαίδευσης
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Συγχαίρουμε τους μαθητές μας που εισή-
χθησαν στα ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ
ΙΔΡΥΜΑΤΑ (ΑΕΙ-ΤΕΙ)  και ευχαριστούμε
τους αριστεύσαντες που  μας έκαναν υπε-
ρήφανους.

Συγκεκριμένα:

Η Ελένη Γιαννή ήρθε πρώτη στο Λύκειο Βάρης παιρ-

νώντας στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική.

Ο Θάνος Σούλης δεύτερος στο Λύκειο Βάρης πέρασε

στη Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία.

Ο Στέργιος Ιντσέχ δεύτερος στο Λύκειο Γείτονα, πέ-

ρασε στην Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών

Η/Υ

Ο Παναγιώτης Θεοφανόπουλος τρίτος στο Λύκειο Βά-

ρης, πέρασε στην Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μη-

χανικών Η/Υ.

Ο Γιώργος Καρδαμίτσης πέρασε στη σχολή Ηλεκτρο-

λόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ.

Ο Ευγένιος Καραβασίλης πέμπτος στο Λύκειο Βάρης,

στην Οικονομικής Επιστήμης.

Ο Γιώργος Καλύβας έβδομος στην τεχν.κατεύθυνση

Λυκείου Βάρης, στην Πληροφορική.

Ο Γιάννης Ζούλιας στην θετ.κατεύθυνση Λυκείου Βά-

ρης, πέρασε Φυσική.

Η Ιωάννα Μέμου Πολιτικών Επιστημών & Δημ. Διοίκη-

σης

Η Θεοδώρα Βρανιτς στη Θεατρολογία

Ο Κώστας Νέλλας στη Λογιστική

Ο Γιώργος Κουλουρίδης στη Λογιστική.

Ο Βασίλης Γκουλιώνης Εμπορίας και Διαφήμισης

Η Μάρα Παπαδάκη Πολιτικών Εργων Υποδομής

Η Κατερίνα Κοκολιού στη Νοσηλευτική

Ο Αλέξανδρος Μπαλατσούρας στην Εφαρμ.Πληρο-

φορ. στη Διοίκηση και στην Οικονομία.

Όταν οι γονείς του τον εντόπισαν σ’

ένα Ίντερνετ-καφέ της Αθήνας, ο

13χρονος είχε συμπληρώσει 50 ώρες

αδιάκοπης παρακολούθησης βιντεο-

παιχνιδιού, τρώγοντας μόνο σοκολά-

τες και πίνοντας αμέτρητους καφέ-

δες για να παραμένει ξάγρυπνος.

Η είδηση-όπως και άλλες παρόμοιες-

πέρασε στα «ψιλά» των εφημερίδων

πρίν έναν χρόνο. Όμως το πρόβλημα

είναι «χοντρό» και αφορά χιλιάδες

Ελληνόπουλα και εκατομμύρια ανήλι-

κους σε όλο τον κόσμο. Η καινούργια

“ντόπα” δεν λαμβάνεται από το στό-

μα, τις φλέβες, ή την μύτη, αλλά από

τα μάτια. Και κατακυριεύει ολοκλη-

ρωτικά την ψυχο-πνευματική υπόστα-

ση του χρήστη, ο οποίος εμφανίζει

πολλά από τα συμπτώματα ενός χρή-

στη ναρκωτικής ουσίας, με κυρίαρχο

το στερητικό σύνδρομο, εάν η εξάρ-

τηση δεν ικανοποιηθεί με τουλάχι-

στον 8-10 ώρες ημερήσιου κολλήμα-

τος στην οθόνη του υπολογιστή, ή

της τηλεόρασης.

Οι αόρατοι-κατά τα γνωστά πρωτό-

κολλα-ηγέτες της Νέας Τάξεως, επι-

νόησαν ένα υπεραποδοτικό μέσο για

να υποδουλώσουν τις αυριανές γε-

νιές, αποβλακώνοντάς τες και εγκα-

θιστώντας στις ψυχές των νέων αν-

θρώπων μιά εικονική πραγματικότη-

τα, όπου συνήθως κυριαρχεί η φρίκη

και η τυφλή, συνεχής και ανελέητη

βία.

Στην επιδίωξή τους αυτή εξαγόρασαν

και χρησιμοποίησαν μιά στρατιά από

ανθρωποειδή, που αυτοαποκαλούνται

επιστήμονες και που ο κάθε εικονικός

χαρακτήρας που δημιουργούν έχει

περάσει από απίστευτες δοκιμές,

ώστε να καταστεί όσο το δυνατόν πιό

ελκυστικός και συνάμα πιό καταστρο-

φικός για τις παιδικές και νεανικές

ψυχές. Και δυστυχώς τα θύματα της

εικονικής πραγματικότητας δεν είναι

μόνο οι ανήλικοι, αλλά και εκατομμύ-

ρια ενήλικοι σ’ όλον τον κόσμο που

έχουν «κολλήσει», καταστρέφοντας

έτσι την οικογένειά τους και χάνο-

ντας την δουλειά τους.

Οι αγαπημένες υποθέσεις των ηλε-

κτρονικών τερατουργημάτων έχουν

προ πολλού εγκαταλείψει το επίπεδο

ενός ποδοσφαιρικού αγώνα, ή μιάς

ξέφρενης κόντρας με αυτοκίνητα ή

μοτοσυκλέτες. Αυτά τα παιχνίδια

αποτελούν απλώς το δόλωμα και το

εισιτήριο για τον κόσμο της εικονικής

πραγματικότητας, το χασίς που θα

οδηγήσει τον χρήστη στα «σκληρά».

Μεταλλαγμένα τέρατα αλληλο-σπα-

ράσσονται και κατασπαράσσουν

όποιον βρουν μπροστά τους. Μονο-

μάχοι, δραπέτες δολοφόνοι, ψυχοπα-

θείς serial killers και λοιπά εξαίρετα

αποβράσματα του ανθρώπινου είδους

ξαμολιούνται στους δρόμους για να

μαζέψουν πόντους, σκοτώνοντας ό,τι

κινείται. Οι διαφημίσεις των εμετικών

αμερικανο-ιαπωνικών κατασκευασμά-

των βρίσκονται ακόμα και στα μίκυ-

μάους, που απευθύνονται σε παιδιά

προ-σχολικής και πρώτης σχολικής

ηλικίας. Θα αγοράζατε ποτέ ένα πε-

ριοδικό που ως αποκλειστική του ύλη

θα είχε την διαφημιστική προβολή

μιάς συγκεκριμμένης μάρκας ηλε-

κτρικών συσκευών; Κι όμως οι εξαρ-

τημένοι από τα βιντεοπαιχνίδια πιτσι-

ρικάδες αγοράζουν από τα περίπτερα

το διαφημιστικό περιοδικό της πιό

γνωστής στον κόσμο παραγωγού

εταιρείας, πληρώνοντάς το με 6 ευρώ

κι ενενήντα λεπτά! Οι φυλακές βαρυ-

ποινιτών και «η φωλιά του κούκου»

είναι βρεφονηπιακοί σταθμοί σε σύ-

γκριση με τις φάτσες που παρελαύ-

νουν μέσα σ’ αυτό το περιοδικό.

Τεράστια η ευθύνη της αδρανούσας

πολιτείας, της μακαρίως κοιμωμένης

«πνευματικής ηγεσίας» και των μο-

ντέρνων χαζοχαρούμενων γονέων

που αγοράζουν τον ψυχο-πνευματικό

θάνατο των παιδιών τους. Και που βο-

λεύονται, βλέποντάς τα να ασχολού-

νται μανιωδώς με τα βιντεο-παιχνίδια

και να μην τους ενοχλούν. Οι περισ-

σότεροι δεν έχουν καν ιδέα με τι

ακριβώς ησυχάζουν τα «βλαστάρια»

τους. Πόσο μάλλον ποιά σατανικά δη-

μιουργήματα βλασταίνουν στις τρυ-

φερές κι ανυπεράσπιστες ψυχές

τους, κατακτώντας τες ολοκληρωτι-

κά. Όταν-όπως και με όλα τα άλλα

αμερικανοφερμένα κατορθώματα-

δούμε κι εδώ μαθητές να μπαίνουν

στο σχολείο τους με το όπλο και να

σκοτώνουν συμμαθητές και δασκά-

λους, τότε ίσως κατανοήσουμε πόσο

«αθώα» είναι τα βιντεοπαιχνίδια που

παρακολουθούν με τις ώρες τα παιδιά

μας. Και που τους δίνουμε χρήματα

για να τ’ αγοράσουν. Αλλά τότε θα εί-

ναι αργά.

Ο 13χρονος της εισαγωγής μας είναι

μόνο ένα από τα δεκάδες καταγε-

γραμμένα-στην Ελλάδα-ακραία περι-

στατικά χρήσεως βιντεο-παιχνιδιών.

Δεκάδες παιδιά τα τελευταία δύο

χρόνια έχουν καταλήξει στα νοσοκο-

μεία, ενώ χιλιάδες χιλιάδων είναι τα

κρούσματα διεθνώς, με συμπτώματα

στερητικού συνδρόμου, εκλαμψίας,

στρες, καταθλίψεως, σχιζοειδών συ-

μπεριφορών κι ότι άλλο μπορείτε να

φαντασθείτε. Το πιο ακραίο περιστα-

τικό καταγράφηκε πέρυσι στην Ν. Κο-

ρέα, όταν ένα παιδί έπαιζε εννέα μέ-

ρες ασταμάτητα, ώσπου κατέρρευσε

και ξεψύχησε μπροστά στην οθόνη

του υπολογιστή. Τα πιο «ήπια» συ-

μπτώματα που οι γονείς και οι δάσκα-

λοι διαπιστώνουν στα παιδιά, είναι

αϋπνία, ανορεξία, ξαφνικές εκρήξεις

θυμού, μελαγχολία και κατάπτωση,

ρίγη και στομαχικές διαταραχές.

«Στην Ελλάδα, δυστυχώς, δεν έχου-

με αντιληφθεί τις διαστάσεις του

προβλήματος», επισημαίνει ο παιδο-

ψυχολόγος Γιάννης Κούρος, για να

συμπληρώσει ότι «οι γιατροί βλέπουν

όλο και περισσότερα παιδιά να κατα-

λήγουν σε αυτούς σε άθλια κατάστα-

ση, με τους γονείς να μην έχουν καν

καταλάβει πως έφτασαν σε αυτό το

τραγικό σημείο».

Έχει παρατηρηθεί ότι οι έφηβοι χρή-

στες, όταν μολυνθούν από τον ιό της

εικονικής πραγματικότητας, εγκατα-

λείπουν τα μαθήματά τους, τον αθλη-

τισμό, τις παρέες τους, ακόμα και τις

σχέσεις με το άλλο φύλο. Ο απογοη-

τευτικός για τους νέους κοινωνικός

περίγυρος τους σπρώχνει στον μαγι-

κό κόσμο της εικονικής πραγματικό-

τητας, όπου εκεί νοιώθουν άτρωτοι.

Πετάνε, πολεμάνε και συνήθως νικά-

νε, έχοντας μετά από λίγο καιρό χά-

σει τα πάντα. Ο Αντίχριστος είναι μι-

σάνθρωπος, επειδή ο άνθρωπος είναι

πλασμένος κατ’ εικόνα και καθ’ ομοί-

ωση του Θεού. Τα επιμελημένα δια-

στροφικά βιντεοπαιχνίδια δολοφο-

νούν σιγά-σιγά στις νεανικές ψυχές

την έμφυτη αίσθηση του καλού, του

δικαίου και του ωραίου. Και βέβαια-

ως προαπάντηση στους δήθεν πραγ-

ματιστές-το ύψιστο επίτευγμα του

εξαποδώ είναι να πείθει ότι... δεν

υπάρχει.

Χαρακτηριστική πολλών περιπτώσε-

ων θυμάτων είναι η αφήγηση της

18χρονης Θ.Χ. από τα Χανιά, που πέ-

ρυσι χρειάστηκε να νοσηλευθεί έχο-

ντας εμφανίσει ακραία συμπτώματα

του Video Games Addiction (εθισμός

σε βιντεο-παιχνίδια): «Έπειτα από κά-

ποιο διάστημα δεν ήθελα κανέναν δί-

πλα μου, μόνο να συνδεθώ μ’ ένοιαζε

και να παίζω με τους άλλους στο Δί-

κτυο. Έφτασα να παίζω σαν τρελλή

για δύο συνεχόμενες μέρες, με δια-

λείμματα των πέντε λεπτών για φα-

γητό και τουαλέτα. Έβγαινα εκτός

εαυτού όταν μου έκλεινε η μαμά μου

το κομπιούτερ και ούρλιαζα. Μετά

την θεραπεία στο νοσοκομείο νοιώθω

πολύ καλά. Τώρα δεν έχω ούτε PC

στο σπίτι, αν και δεν σας κρύβω ότι

θα ήθελα να παίξω ένα παιχνιδάκι για

λίγο,...έστω για πολύ λίγο».

Βιντεο-παιχνίδια
Οι ανθρωποσυλλέκτες του Αντίχριστου

γράφει ο Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

Βίαιο στιγμιότυπο από ηλεκτρονικό παιχνίδι

80% ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ 

ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2007-8
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Η Κοινότητα Παλαιάς Φώκαιας μετά από επίμο-

νη και συστηματική δουλειά και συνεχή επαφή

και συνεργασία με τούς μελετητές και τους αρ-

μόδιους φορείς, έχει ήδη στη διάθεση της, την

ολοκληρωμένη πρόταση για την τροποποίηση

του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Παλαιάς

Φώκαιας.

Η πρόταση των μελετητών βρίσκεται στα γρα-

φεία της Κοινότητας και  όλοι οι πολίτες, σύλ-

λογοι και φορείς της περιοχής, μπορούν να

ενημερώνονται αναλυτικά για το περιεχόμενο

της πρότασης.

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας Μ.

Τσαλικίδης είπε σχετικά: «Με τη έγκριση της τρο-

ποποίησης του Γ.Π.Σ., προωθούμε την ολοκλήρω-

ση του Σχεδίου Πόλεως α’ κατοικίας, εντάσσουμε

στο σχέδιο πόλεως την ζώνη των 250 μ. γύρω από

το παλιό κοιμητήριο, που αρχικά είχε εξαιρεθεί, δί-

νοντας λύση και προοπτική για δεκάδες οικογένει-

ες που περιμένουν τόσα χρόνια για να κτίσουν νό-

μιμα και να αξιοποιήσουν τις περιουσίες τους. 

Ταυτόχρονα και ανεξάρτητα με την ολοκλήρωση

της α΄ κατοικίας με την τροποποίηση του Γ.Π.Σ.: 

•  οργανώνουμε πολεοδομικά όλες τις περιοχές

της Π. Φώκαιας

•  προστατεύουμε την περιαστική γη από ανεξέ-

λεγκτη και αυθαίρετη δόμηση

•  προστατεύουμε και αναδεικνύουμε το φυσικό

και πολιτισμικό μας περιβάλλον   

•  προτείνουμε ήπιας μορφής τουριστική ανά-

πτυξη,

•  εξασφαλίζουμε την απαραίτητη τεχνική και

κοινωνική υποδομή για την βελτίωση της

ποιότητας ζωής των κατοίκων

• προτείνουμε την αλλαγή χρήση σε εκτάσεις

με έντονη οικιστική πίεση

Στο προτεινόμενο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο

(Γ.Π.Σ.) μεταξύ άλλων περιλαμβάνεται:

• Εξασφάλιση επαρκούς αποθέματος σε γη για α’ και

β’ κατοικία, σύμφωνα με τις πληθυσμιακές προβλέ-

ψεις και την αναμενόμενη ζήτηση.

• Τους προγραμματικούς στόχους και τα προγραμμα-

τικά μεγέθη δεκαπενταετίας, με βάση τον προγραμ-

ματικό πληθυσμό των 8.221 μονίμων κατοίκων και

5.600 παραθεριστών (που οι 1.600 αναμένεται να με-

ταστραφούν σε μόνιμους) ως το 2021.

Α. Πολεοδομική Οργάνωση 

Συνολικά η Κοινότητα της Π. Φώκαιας οργανώνεται

σε 8 Πολεοδομικές Ενότητες, τρεις για τον οικισμό

της Π. Φώκαιας (έδρα της Κοινότητας) και από μία για

τους οικισμούς Θυμάρι, Α.Τ.Ε., Καταφύγι, Αγιασμόθι

και Τουρκολίμανο.

➢ Οικισμός Π. Φώκαιας

Ο οικισμός της Π. Φώκαιας διαθέτει εγκεκριμένο Ρυ-

μοτομικό Σχέδιο (ΦΕΚ 312/Δ/1976) για χρήση Α΄ Κα-

τοικίας (140 στρ.), καθώς και εγκεκριμένο Γενικό Πο-

λεοδομικό Σχέδιο (ΦΕΚ 178Δ/1996) που προέβλεπε

επέκταση της Α΄ Κατοικίας σε έκταση περίπου 520

στρεμμάτων.

Για τον οικισμό, με βάση την υφιστάμενη χωρητικότη-

τα και τις πληθυσμιακές προβλέψεις, κρίνονται ανα-

γκαίες και σημαντικές επεκτάσεις της τάξης των

1.230 στρεμμ. κυρίως βόρεια του υφιστάμενου οικι-

σμού (μέχρι Λ. Λαυρίου). Η προσθήκη των νέων πε-

ριοχών επεκτάσεων με χαμηλό συντελεστή δόμησης,

αναμένεται να αποφορτίσει από την οικιστική πίεση

το κεντρικό τμήμα του οικισμού, να προσφέρει περιο-

χές με χαμηλή δόμηση, υψηλό ποσοστό κοινόχρη-

στων χώρων για ποιοτική κατοικία. Οι συντελεστές

δόμησης που καθορίζονται είναι ίσοι με 0,6 ή 0,4.

Συνολικά ο οικισμός οργανώνεται σε 3 Πολεοδομικές

Ενότητες με προτεινόμενες χρήσεις γης να είναι αυ-

τές της αμιγούς κατοικίας, της γενικής κατοικίας και

του πολεοδομικού κέντρου. 

➢ Οικισμός Θυμάρι

Πρόκειται για τον μεγαλύτερο παραθεριστικό οικισμό

της Κοινότητας, με συνολική έκταση περίπου 1.600

στρέμματα. 

Κρίνονται αναγκαίες και σημαντικές επεκτάσεις της

τάξης των 450 στρεμμάτων, περιμετρικά του οικισμού

με 0,3, συντελεστή.

➢ Οικισμός Καταφύγι

Πρόκειται για αμιγώς παραθεριστικό οικισμό, με συ-

νολική έκταση περίπου 1.100 στρ., η οποία και κρίνε-

ται επαρκής για τις μελλοντικές οικιστικές ανάγκες. Ο

προτεινόμενος συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 0,3,

με προτεινόμενες χρήσεις αμιγούς κατοικίας αλλά και

γενικής κατοικίας σε τμήμα επί της οδού Βρυούλων.

➢ Οικισμός Α.Τ.Ε.

Η έκταση του οικισμού της Α.Τ.Ε. φτάνει τα 510 στρ.

και κρίνεται πως επαρκεί για να καλύψει τις μελλοντι-

κές οικιστικές ανάγκες. Οροι δόμησης και επιτρεπό-

μενες χρήσεις γης, διατηρείται το ισχύον καθεστώς.

➢ Οικισμός Αγιασμόθι

Η έκταση του οικισμού Αγιασμόθι, εντός των ορίων

της Κοινότητας Π. Φώκαιας, φτάνει τα 100 στρ. και

κρίνεται πως επαρκεί για να καλύψει τις μελλοντικές

οικιστικές ανάγκες. Προτείνουμε να μελετηθεί πολε-

οδομικά (σύνταξη πολεοδομικής μελέτης) μαζί με το

υπόλοιπο τμήμα του (400 στρ.) που ανήκει στον όμο-

ρο Δήμο Κερατέας. Ενδεικτικά, προτείνουμε για την

Πολεοδομική Ενότητα του Αγιασμόθι,  συντελεστή

δόμ.0,3 και επιτρεπόμενη χρήση την αμιγή κατοικία.

➢ Οικισμός Τουρκολίμανο

Ο οικισμός είναι αμιγώς παραθεριστικός, έχει συνολι-

κή έκταση 180 στρ., αρκετά πυκνοδομημένος, προτεί-

νεται συντελεστής δόμ. 0,2 και αμιγής κατοικία.

Β. Εξωαστικός Χώρος

Αναφορικά με τον εξωαστικό χώρο προτείνεται διατή-

ρηση των ορίων και των επιτρεπόμενων χρήσεων

όπως αυτά προβλέπονται από τα θεσμοθετημένα Δια-

τάγματα των Ορεινών Όγκων και της Ζ.Ο.Ε. Χερσο-

νήσου Λαυρεωτικής.  

Για την ομάδα μελέτης

Σπύρος Πετρολέκας, Χωροτάκτης

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 

ΣΧΕΔΙΟΥ προωθεί η ΠΑΛΑΙΑ ΦΩΚΑΙΑ
“Οργανώνουμε πολεοδομικά την περιοχή μας Σχεδιάζουμε το μέλλον της Π. Φώκαιας τις επόμενες δεκαετίες”

Επέκταση 1ου Νηπιαγωγείου

στην Αρτέμιδα

Υπεγράφη από τον Νομάρχη  Λ. Κουρή η

επέκταση μίσθωσης κτηριακών εγκατα-

στάσεων κατά 74 τ.μ. και αυλείου χώρου

κατά 175 τ.μ. στο κτήριο που στεγάζεται

το 1ο Νηπιαγωγείο Αρτέμιδας (Προδρό-

μου 8 και Αρκαδίας).

Με την επέκταση αυτή διευκολύνεται η

λειτουργία του 1ου αλλά και του 5ου Νη-

πιαγωγείου που βρίσκεται κοντά. Παράλ-

ληλα θα μπορέσει να λειτουργήσει το

ολοήμερο τμήμα  του 1ου Νηπιαγωγείου,

που θα εξυπηρετήσει πολλαπλά τις ανά-

γκες των κατοίκων της Αρτέμιδας.

Η ετήσια δαπάνη για την ενοικίαση των

χώρων ανέρχεται σε 9.600€ και καλύπτε-

ται από πόρους της Νομαρχίας.

"Ο Πρόεδρος του Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α

παραπλανά την κοινή γνώμη

που πρέπει να γνωρίζει σχετικά

με την παράνομη χωροθέτηση

ΧΥΤΑ Κερατέας ότι:

1. Πέραν της εγκεκριμένης άδει-

ας περιβαλλοντικών όρων του

έργου που εγκρίθηκε από το

Σ.τ.Ε. εκκρεμούν (4) τέσσερις

ακόμα προσφυγές του Δήμου

μας στο Σ.τ.Ε. για το συγκεκρι-

μένο έργο που δεν έχουν ακόμα

εκδικαστεί.

2. Δεν έχει περαιωθεί, και είναι

παράνομη η έναρξη διαδικασίας

απαλλοτριώσεων στο χώρο αυ-

τό γι’ αυτό και έχει προσβληθεί

στο Σ.τ.Ε. Συνεπώς σύμφωνα με

την νομολογία για τα ιδιωτικά ή

δημόσια έργα δεν είναι δυνατόν

να ξεκινήσει καμία ενέργεια που

αφορά αυτό το έργο, (όπως π.χ.

η διενέργεια αυτοψίας της αρ-

χαιολογίας, οι τοπογραφήσεις,

η εγκατάσταση εργολάβου).

3.Την 25/1/2008 υπήρξε αυτε-

πάγγελτη παρέμβαση του εισαγ-

γελέα κ. Π. Αθανασίου για την

χωροθέτηση ΟΕΔΑ-ΧΥΤΑ στον

κηρυγμένο αρχαιολογικό χώρο

Οβριόκαστρο Κερατέας. Την

16/7/08 ανακοινώθηκε από την

Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθη-

νών ότι σχηματίστηκε ιδιαίτερη

δικογραφία με θέμα "ΠΑΡΑΝΟ-

ΜΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΧΥΤΑ ΣΤΟΝ

ΚΗΡΥΓΜΕΝΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΑΙ-

ΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΤΟΠΙΟ ΙΔΙ-

ΑΙΤΕΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ

ΟΒΡΙΟΚΑΣΤΡΟ-ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑΣ" και

διετάχθη προκαταρκτική έρευνα

η οποία είναι σε εξέλιξη.

Ακόμη γνωστοποιούμε στον κ.

Χιωτάκη, ότι η πόλη μας βρίσκε-

ται σε ομηρία δώδεκα και πλέον

χρόνια γι’ αυτό το θέμα και ο Δή-

μος, οι φορείς, οι κάτοικοι αντι-

δρούν με κάθε τρόπο (διαδηλώ-

σεις, συναυλίες, εκδηλώσεις

κα.) για να αποδοθεί δικαιοσύνη

και να αποτραπεί η χωροθέτηση

ΧΥΤΑ στον αρχαιολογικό χώρο

του Οβριόκαστρου.

Ήρθε λοιπόν ο καιρός ο κ. Χιω-

τάκης να κάνει πράξη την απει-

λή του να διαδηλώσει κι αυτός

για το αντίθετο.

Μόνο μην ξεχάσει στην διαδή-

λωση που θα διοργανώσει να

καλέσει και τους εργολάβους

και τις κατασκευαστικές εταιρεί-

ες που θέλουν να αναλάβουν το

έργο να βοηθήσουν γιατί σε δια-

φορετική περίπτωση θα είναι μό-

νος του".

Πολλά ερωτηματικά ανακύ-

πτουν, και πολλές απορίες, με-

τά την απόφαση του Προέδρου

του ΕΣΔΚΝΑ κ. Χιωτάκη καθώς

και των υπολοίπων μελών του

Δ.Σ να κλείσουν τη χωματερή

για 24 ώρες, προκειμένου δή-

θεν να προχωρήσουν τα έργα

δημιουργίας ΧΥΤΑ ή ΟΕΔΑ στις

άλλες περιοχές.

Αντί να απολογείται και αυτός

και οι υπόλοιποι «Φωστήρες»

του ΕΣΔΚΝΑ – Ενιαίος Σύνδε-

σμος Δήμων και Κοινοτήτων

Νομού Αττικής – γιατί επί τέσ-

σερα χρόνια δεν έχει προχωρή-

σει η ανακύκλωση στην πηγή, οι

σταθμοί μεταφόρτωσης, η μη-

χανική ανακύκλωση με τη δημι-

ουργία εργοστασίων και η κατά

συνέπεια μείωση των απορριμ-

μάτων κατά 40% όπως προέ-

βλεπε ο περιφερειακός σχεδια-

σμός, αντί να απολογείται γιατί

δεν προχωρούσε σε δυναμικές

ενέργειες τόσα χρόνια έρχεται

τώρα να εκβιάσει, ως Πρόεδρος

πρωτοβάθμιου συνδικαλιστικού

οργάνου, για το προχώρημα

των έργων, υποδυόμενος τον

«λαγό» των εμπλεκόμενων φο-

ρέων, πραγματοποιώντας

24ωρη απεργία. 

Σ’ ότι αφορά το Γραμματικό, τον

καταγγέλλουμε ότι ευθυγραμ-

μίζεται με τα συμφέροντα των

κατασκευαστικών εταιριών, με

τα συμφέροντα του οικονομι-

κού κατεστημένου, γιατί μόνο

αυτά πιέζουν επειδή ακριβώς

ωφελούνται από τη δημιουργία

χωματερής στο Γραμματικό. Ο

ιδιαίτερος λόγος που αφορά και

το «πάπλωμα» είναι τα έργα

πρόσβασης, για την περιοχή

της χωροθέτησης, που το κό-

στος τους υπερβαίνει κατά πο-

λύ το κόστος της διαμόρφωσης

του χώρου για τα έργα. 

Επί τέλους πρέπει να καταλάβει

ο Πρόεδρος του συνδέσμου και

οι υπόλοιποι ότι εκτίθενται. Αν

δεν μπορούν να το καταλάβουν,

τότε θα πρέπει να γνωρίζουν

ότι στο Γραμματικό ούτε ΧΥΤΑ,

ούτε ΟΕΔΑ, ούτε ΧΥΤΥ πρόκει-

ται να γίνουν, προς απογοήτευ-

ση του οικονομικού κατεστημέ-

νου. 

Θα πρέπει επίσης να γνωρίζουν

ότι τους περιμένουμε στα στε-

νά των Δερβενακίων με το δά-

κτυλο στη σκανδάλη. 

Δήμαρχος και Πρόεδρος απαντούν στα “παιχνίδια” του ΕΣΔΚΝΑ
Ο Πρόεδρος Γραμματικού Νίκος ΚούκηςΟ Δήμαρχος Κερατέας Στ. Ιατρού



ΕΒΔΟΜΗ  13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2008 -  ΣΕΛΙΔΑ 9

Αξιοποιώντας τις δυνατότητες που προ-

σφέρουν οι νέες τεχνολογίες, και ειδικό-

τερα το Internet, και με στόχο την καλύ-

τερη δυνατή εξυπηρέτηση των Δημοτών,

μια σειρά Δήμων ανακοίνωσαν την έναρ-

ξη της νέας δημοτικής ηλεκτρονικής πύ-

λης. Κάθε Δήμος έχει την δική του ηλε-

κτρονική πύλη, τις οποίες καταγράφουμε

παρακάτω.

Οι Δημότες, αλλά και κάθε ενδιαφερόμε-

νος, θα μπορεί πλέον μέσω της ηλεκτρονι-

κής πύλης, 24 ώρες το 24ωρο, να έχει άμε-

ση πρόσβαση σε πλήθος ιδιαίτερα χρήσιμων

πληροφοριών, αλλά και να εκτελεί ηλεκτρο-

νικά ορισμένες συναλλαγές, εξοικονομώ-

ντας σημαντικό χρόνο και πόρους. 

Ενδεικτικά αναφέροντας, ο επισκέπτης

της Πύλης θα μπορεί να έχει ακριβή πλη-

ροφόρηση σχετικά με τις παρεχόμενες

από το Δήμο υπηρεσίες, καθώς και τα

απαιτούμενα για κάθε ενέργεια βήματα

και έγγραφα, να εκτελεί ηλεκτρονικά κά-

ποιες συναλλαγές, όπως η πληρωμή προ-

στίμων ΚΟΚ ή δημοτικού φόρου, να αιτεί-

ται για παραλαβή κάποιων δικαιολογητι-

κών, να ενημερώνεται γρήγορα και απο-

τελεσματικά για διάφορες δραστηριότη-

τες που πραγματοποιούνται στην ευρύτε-

ρη περιφέρεια του Δήμου, όπως πολιτι-

στικές ή αθλητικές εκδηλώσεις, δημοτι-

κές εορτές κ.α. και να συμμετέχει μέσω

και ηλεκτρονικών ψηφοφοριών στα κοινά,

καταθέτοντας ενεργά την άποψή του για

διάφορα θέματα.  

Η ηλεκτρονική πύλη εντάσσεται σε μία συ-

νολική προσπάθεια των Δήμων για την ανά-

πτυξη ενός σύγχρονου καναλιού επικοινω-

νίας με τους Δημότες, την ενίσχυση της

συμμετοχής των πολιτών στα κοινά, τη βελ-

τίωση της εξυπηρέτησης ειδικών ομάδων

πολιτών – όπως  ΑΜΕΑ, μετανάστες κλπ -

και την παροχή νέων αποτελεσματικών

υπηρεσιών, με σκοπό τη βελτίωση της ποιό-

τητας της καθημερινής ζωής με πρακτικό

και αποτελεσματικό τρόπο.

Η δικτυακή πύλη των, έχει υλοποιηθεί με

τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμ-

ματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» (Γ’

ΚΠΣ) – έργο «Δημοτικές Διαδικτυακές

Πύλες Αττικής» που προκήρυξε η Κοινω-

νίας της Πληροφορίας Α.Ε για λογαρια-

σμό του Υπ. Εσωτερικών, Δημόσιας Διοί-

κησης & Αποκέντρωσης.  Το έργο είναι

συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊ-

κό Ταμείο Περιφερ. Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

κατά 80% και εθνικούς πόρους κατά 20%.

Ετσι οι πύλες των Δήμων είναι:

Δήμος Παλλήνης
Πλ. Ελευθερίας 1

www.pallhnh.gov.gr 

Δήμος Αρτέμιδας
Λεωφόρος Καραμανλή, 190 16

www.artemida.gov.gr 

Δήμος Μαρκοπούλου 
Πλατεία Δ. Σωτηρίου

www.markopoulo.gov.gr

Δήμος Καλυβίων Θορικού
Λεωφ. Αθηνών & Ρήγα Φεραίου 

www.e-kalivia.gov.gr 

Δήμος Νέας Μάκρης
Λ. Μαραθώνος 104

www.neamakrh.gov.gr 

Δήμος Παιανίας
Μ. Παπακωνσταντίνου 1

www.paiania.gov.gr 

Δήμος Σπάτων
Βασ. Παύλου & Φλέμινγκ 

www.spata.gov.gr 

Δήμος Βάρης
Βασ. Κωνσταντίνου 25 

www.vari.gov.gr
Για συμπληρωματικές πληροφορίες:

UniSystems, Ρ. Σκορδίλη, τηλ. 211 999

1590, skordil@info.quest.gr.

Ο συνδυασμός μας «ΚΟΡΩΠΙ – ΝΕΟ ΞΕΚΙ-
ΝΗΜΑ» επανερχόμενος στο θέμα της πα-
ράνομης, αδιαφανούς  και ανέντιμης παρα-
χώρησης της παραθαλάσσιας έκτασης
«Λομβάρδας» από τη διοίκηση του Δήμου
Κορωπίου, είναι υποχρεωμένος να ενημε-
ρώσει όλους τους δημότες και τους φορείς
για τις ενέργειες που έχει πράξει ως αντι-
πολίτευση. 

Είναι υποχρέωσή μας να διασφαλίσουμε
το κοινό συμφέρον των πολιτών και με κά-
θε τρόπο θα προσπαθήσουμε να σταματή-
σουμε το έγκλημα που προσπαθεί να δια-

τελέσει ο κ. Αθανασόπουλος και η Αναγέν-
νηση. Δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση
να επιτρέψουμε την παραχώρηση όλης της
έκτασης της Λομβάρδας σε ιδιώτες.

Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας κα-
ταθέσαμε στις 31-7-2008, ένσταση-προ-
σφυγή στην Περιφέρεια Αττικής κατά της
απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που
εξουσιοδοτούσε το Δήμαρχο να προχωρή-
σει σε διαπραγμάτευση της ανωτέρω έκτα-
σης.

Αυτή ήταν η πρώτη μας ενέργεια. Έπεται
δυναμική συνέχεια.

Οι Δήμοι σε on line επικοινωνία

Ο Δημότης περνάει μπροστά

Επίσημη παρουσίαση 

στο Μαρκόπουλο 

Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου

Η επίσημη παρουσίαση της νέας δημοτι-

κής ηλεκτρονικής πύλης

www.markopoulo.gov.gr, 

θα γίνει την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου, 13:30, στην

Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, πλ. Δ. Σωτηρίου.

Τίτλος: “Η σημασία της πύλης για τον Δήμο”.

Υπεύθυνος  ο Αντιδήμαρχος Μαρκοπούλου

Κ. Δαρεμάς. Θα ακολουθήσει συζήτηση.
Αξιοποίηση Λομπάρδας

Από το συνδυασμό της μειοψηφίας του Δήμου Κορωπίου λάβαμε Ανακοίνωση

για το θέμα που κι εμείς είχαμε αναδείξει· την αξιοποίηση της Λομπάρδας.

Ο συνδυασμός, μας ενημερώνει ότι έχει προσφύγει κατά της απόφασης του Δη-

μοτικού Συμβουλίου για ακύρωσή της, επικαλούμενος λόγους ακυρότητας. Εν

κατακλείδι γράφει: 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ

«ΚΟΡΩΠΙ – ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ»

Στη συνέχεια καταγράφουν

ένα ιστορικό για τη Λο-

μπάρδα και προβάλουν

τους λόγους ακυρότητας,

όπου μεταξύ άλλων αναφέ-

ρουν:
1. Η τροποποίηση της μισθωτικής

σύμβασης δεν αφορά αυτό καθ’ αυ-

τό το συγκεκριμένο μίσθιο. Επε-

κτείνεται σε πολύ μεγαλύτερη

έκταση τουλάχιστον τριακονταπλά-

σια της αρχικής των 5 στρεμμάτων.

Ως εκ τούτου είναι διαφορετικού

αντικειμένου το μίσθιο.

2.Αντιβαίνει τις διατάξεις των άρ-

θρων 192, 225, 252, 266 του Ν.

3463/2006 που καθορίζουν ρητά

τους νόμιμους τρόπους και τις δια-

δικασίες, που απαιτούν υποχρεωτι-

κά δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό-δη-

μοπρασία κατά τις διατάξεις της

κείμενης νομοθεσίας και κάθε άλλη

ερμηνεία είναι αντικείμενο τόσο

των διοικητικών όσο και των πολιτι-

κών δικαστηρίων.

3. Δεν έχουν τελεσιδικήσει τα ένδι-

κα μέσα που έχουν ασκηθεί ενώ-

πιον των πολιτικών δικαστηρίων

από αμφότερες τις πλευρές για τις

απαιτήσεις τους.

4. Οι προταθέντες οικονομικοί όροι

και ειδικές απαιτήσεις που αφο-

ρούν το μεγαλύτερο τμήμα της νέ-

ας έκτασης είναι επαχθείς γιατί θα

εξανεμίσουν το προτεινόμενο μί-

σθωμα.

5. Είναι απαράδεκτη η λογική συμ-

ψηφισμού της πιθανολογούμενης

οικονομικής απαίτησης της μισθώ-

τριας εταιρείας με το νέο οικονομι-

κό αντικείμενο της τροποποιημένης

προτεινόμενης μίσθωσης, όπως

επίσης είναι υπερκοστολογημένα

τα τεχνικά έργα που προτείνονται

με αναλυτική περιγραφή στην πρό-

ταση των μελλοντικά ανεγερθησό-

μενων εγκαταστάσεων των εταιρει-

ών. 

6. Η αποδοχή μιας τέτοιας σύμβα-

σης έρχεται σε πλήρη αντίθεση με

τους Ν. 2971/2001, Ν. 3207/2003

καθώς δεν ισχύουν όλες από τις εκ-

δοθείσες Κ.Υ.Α και Υ.Α. που ακο-

λούθησαν αυτόν (Ν. 2971/2001) και

έχουν κανονιστικό χαρακτήρα σύμ-

φωνα με σχετικές αποφάσεις του

Συμβουλίου της Επικρατείας

(1436/2002, 1523/2002 και

3861/2006 Ε΄ Τμήμα). 

«Δημοτικές Διαδικτυακές Πύλες Αττικής»
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Ο Λαογραφικός Όμιλος Βάρης Σεμέλη συμ-

μετείχε στο Διεθνές Φεστιβάλ Φολκλορικού

χορού Dance Bohemia στην Πράγα (21εως

24-8). 

Τριάντα χορευτές της «Σεμέλης», ταξίδε-

ψαν στην Πράγα και έζησαν μοναδικές

στιγμές, από την παρέλαση στους γραφικούς δρόμους

της παλιάς πόλης της Πράγας, αλλά και στη διάρκεια

των παραστάσεων.

Οι χορευτές της «Σεμέλης» με την Ελληνική σημαία να

κυματίζει περήφανα μπροστά, ντυμένοι με τις παραδο-

σιακές φορεσιές και τραγουδώντας Ελληνικά παραδο-

σιακά τραγούδια, έφεραν στην Ευρωπαϊκή

πρωτεύουσα, χρώμα και άρωμα Αιγαίου και

απέσπασαν θερμό χειροκρότημα από τους

παρευρισκόμενους. 

Μαζί τους ήταν και οι αντιδήμαρχοι Βάρης,

Τάσος Χατζηδαυιτίδης και  Δήμητρα Σου-

τόγλου  

Σαλταπίδα Βάνα

Διεθνείς παρουσίες 

Φολκλορικού χορού 
του Λαογραφικού Ομίλου Σεμέλη Βάρης

Μεγάλη μορφή των φετινών ΣΦΗΤΤΕΙΩΝ

αναδεικνύεται ένα πρόσωπο σημαντικό για

την Ελλάδα, την Καλαμάτα,  το Κορωπί και

όχι μόνο,  που δυστυχώς έφυγε από τη ζωή

αναπάντεχα το πρωί της 5ης Αυγούστου

στην Καλαμάτα:  Ο Γεώργιος Τσαγκάρης

φίλος του Κορωπίου,  Διευθυντής του

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Καλαμάτας. 

Ο Γεώργιος Τσαγκάρης ήταν   ένας εκ των

αρχικών αφιλοκερδών υποστηρικτών,  των

πολιτιστικών εκδηλώσεων ΣΦΗΤΤΕΙΩΝ του

Δήμου Κρωπίας ενώ συμμετείχε στην πρώ-

τη περσινή προσπάθεια  των αυτοοργανω-

μένων εθελοντών του Κορωπίου και  της

Δημοτικής Αρχής ως εθελοντής-πολίτης

και παρακινητής για τη δημιουργία εθελο-

ντικής ομάδας. 

Όπως έγραψε η Ελένη Γκίκα, στο αποχαι-

ρετιστήριο μήνυμα του Δήμου Κρωπίας για

τον Γιώργο Τσαγκάρη στις 6 Αυγούστου: Η
παράδοση δεν είναι ακέφαλο πτώμα, είναι
ζωντανή και αναγνωρίσιμη, δεν είναι μου-
σειακό απολίθωμα-πυροδοτεί σκέψη και
δράση» έγραψε και έπραξε. 

Για 5 χρόνια δίπλα μας, ανάμεσά μας… Η
πρώτη συνάντηση, συγκυριακή, σχεδόν
μοιραία. Ήρθε επιμελούμενος την άφιξη
της Φλόγας στην Παραολυμπιακή λαμπα-

δηδρομία στο Κορωπί για να γίνει πια ένας
από μας, για να μην ξαναφύγει ουσιαστικά
ποτέ του. Του χρωστάμε: τη συναυλία στο
αρχαιολογικό κέντρο κοντά στο Κέντρο
Υγείας, τον “Ύμνο στο Διόνυσο» και τον
Ερωτόκριτο αφιερωμένο στα παιδιά με ει-
δικές ικανότητες, τον Μεσογείτικο Γάμο σε
σκηνοθεσία-μουσική δική του σε  κείμενα
του Γιάννη Πρόφη, όπου συνένωσε τους
πάντες (όλες τις ηλικίες, επαγγελματίες
και ερασιτέχνες), έφερε κοντά όλους
εμάς, τη Συναυλία «Χριστουγεννιάτικη Νύ-
χτα» την καλλιτεχνική διεύθυνση της οποί-
ας είχε,  την  αφήγηση  σε ποίηση –κείμε-
να Γιάννη Πρόφη  στην περίφημη Ωδή
στον Γ.Σ. Παπασιδέρη  στις αθλητικές εκ-
δηλώσεις «Παπασιδέρεια 2006». 
Τα φετινά « Σφήττεια» στο Θεάτρο Δεξα-
μενής φιλοξενούν και πάλι (12/9), την
«Ελλαδογραφία» του,  αλλά και τον Γιώρ-

γο Τσαγκάρη. Τον οποίο ευχαριστούμε
ολόψυχα γι΄αυτά τα χρόνια, γι΄αυτές τις
μουσικές, γι΄αυτές τις αξέχαστες βραδιές,
Θα ζει για πάντα μέσα από τη μουσική, μέ-
σα στη καρδιά μας.

Bιογραφικό Σημείωμα

Ο Γιώργος Τσαγκάρης, γεννήθηκε στην Αθήνα,

σπούδασε μουσική στο Εθνικό Ωδείο, παρότι τη

δυνατότητα «Μουσικής Σκέψης»  του μεταλαμπά-

δευσε ο Εγγλέζος μουσουργός J. Webster. Φοίτη-

σε επίσης στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου

Θεσσαλονίκης. 

Λόγοι βιοπορισμού, αλλά και παιδείας, τον οδή-

γησαν στην υπηρεσία της Σκηνικής Μουσικής. Συ-

νέθεσε μουσική για περισσότερες από 350 παρα-

στάσεις έργων, από το αρχαίο δράμα έως και το

σύγχρονο δραματολόγιο, συνεργαζόμενος με τα

κρατικά θέατρα, τους κορυφαίους θιάσους ρεπερ-

τορίου, καθώς και με τα Δημοτικά Περιφερειακά

θέατρα. Για την εργασία του αυτή τιμήθηκε με το

βραβείο « Κάρολος Κουν». 

Το 1992 απέσπασε το πρώτο βραβείο στον Πα-

γκόσμιο Διαγωνισμό Σύνθεσης, που πραγματοποι-

ήθηκε επ΄ευκαιρία της Ολυμπιάδας της Βαρκελώ-

νης, με το συμφωνικό ποίημα «Προμηθέας». Βρα-

βεύτηκε στο κινηματογραφικό Φεστιβάλ Θεσσαλο-

νίκης 1997. 

Από τις τελευταίες εργασίες του,  καντάτα

«Πρόγονοι του Μέλλοντος-Διόνυσος, Ορφέας» (

Φεστιβάλ Αθηνών, 1997), η σύνθεση «Το χάραμα

επήρα» σε ποίηση Δ. Σολωμού (Φεστιβάλ Αθηνών,

1998), «Ορφικοί Ύμνοι-Προμηθέας Δεσμώτης»

(Ολυμπείο,2000) και «Όρνιθες» ( Φεστιβάλ Αθη-

νών, 2002). 

Είναι συγγραφέας των βιβλίων «Η Κυρία  με

την τήβεννο και άλλα βλοσυρά πρόσωπα». «Λεξι-

κό της Αρχαίας Ελληνικής Μουσικής και Ορχη-

στικής». 

Διετέλεσε διευθυντής του Δεύτερου Προ-

γράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας (1989-

90) του Τρίτου Προγράμματος της Ελληνικής

Ραδιοφωνίας (1994-2002). 

Κορυφώνονται οι εκδηλώσεις στα Σφήττεια Κορωπίου
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ 

Μια μεγάλη απουσία,  μια μεγάλη απώλεια

Μεγάλη συμμετοχή,  εναλλαγές συναισθημάτων,  συγκίνηση, αξιόλογες ερμηνείες και διατήρηση της ιστορικής μνήμης συνθέτουν ένα σκηνικό  αντά-
ξιο των προσδοκιών των διοργανωτών των φετινών Σφηττείων.
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Ένα μυστικό, όπως λέει και το όνομά
του, είναι το νέο Ιταλικό εστιατόριο 
“il segreto” στο Πανόραμα Βούλας.

Γνήσια ιταλική κουζίνα, απλή ανεπιτή-
δευτη, που θα σας γοητεύσει και με τιμές
που επιτρέπουν τακτικές επισκέψεις.

Μπιζανίου 3, Πανόραμα Βούλας

τηλ.: (210) 9659526, 9659469

Ανοιχτά καθημερινά από 7:30μ.μ. εκτός Δευτέρας. Κυριακή από μεσημέρι. 

ο ωχαδερφισμός, ο αμοραλισμός, η εξυπηρέτηση...
O ιδιοκτήτης ζήτησε από το Δήμο την

άδεια να διαμορφώσει τον περιβάλλοντα

χώρο. Το Δημοτικό Συμβούλιο Βούλας του

έδωσε ομόφωνα την άδεια αυτή, χωρίς βέ-

βαια να επισημάνει “με την επίβλεψη της

τεχνικής υπηρεσίας”...

Ο «νοικοκύρης» λοιπόν έχτισε τα «τείχη

της Ιεριχούς». Μάντρες πολλών μέτρων

ύψους, σκάλες, σκαλίτσες, σκαλάκια, πισί-

νες, παρτέρια. Και όλα αυτά μέσα στο δρό-

μο και τον δασικό χώρο!

Δοξάστε τον!

Ο δρόμος αυτός δεν έχει ακόμη διαμορφω-

θεί, είναι όμως δρόμος πυρόσβεσης!! Δη-

λαδή η Πυροσβεστική Υπηρεσία στο χάρτη

που έχει για το Πανόραμα της Βούλας εκεί,

βλέπει δρόμο διαμπερή που την βάζει μέσα

στο δασικό τμήμα! Αν πάει βάσει του χάρ-

τη να μπει στο δάσος, θα βρει τα ...τείχη.

Βέβαια όπως μάθαμε και η Υπηρεσία Πολι-

τικής Προστασίας και ο Εξωραϊστικός Σύλ-

λογος Πανοράματος και ο Δήμος έχουν

ενημερωθεί σχετικά.

Δεν ξέρω κατά πόσο θα ενεργήσουν, γιατί

πληροφορίες μου λένε, ότι ο Δήμαρχος τα

...μασάει. Δεν θέλει να πάρει αποφάσεις.

Πάντως και η Πολεοδομία είναι ενημερω-

μένη και πολύ καλά μάλιστα, αφού το σχέ-

διο της διαμόρφωσης το έχει κάνει πολιτι-

κός μηχανικός, του οποίου η σύζυγος ερ-

γάζεται στην πολεοδομία της Βούλας.

Οι φωτογραφίες μιλούν μόνες τους.

Θα μου πείτε, εδώ καράβια χάνονται βαρ-

κούλες αρμενίζουν. Κοντεύουμε να ξεπου-

λήσουμε όλη την δημόσια ελλαδική γη στη

Μονή Βατοπεδίου και μας μάρανε ένα τρί-

μα δάσους στο Πανόραμα! Και δεν είναι ο

μόνος καταπατητής!

Κάτι πάντως ακούγεται να μη γίνει τίποτα

προς το παρόν, και όταν σε … τέρμινα

χρειαστεί να ανοίξει ο δρόμος, τότε τον

βάζουμε και το γκρεμίζει!!

Δοξάστε τους...

Α.Μ.

Tο Ελληνικό Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού, στα πλαίσια

του σχεδίου δράσης «Γέφυρες Πολιτισμού: Μια πολυπο-
λιτισμική πόλη από το 1886. Λαύριο», παρουσίασε κινη-

ματογραφικές

ταινίες που

απευθύνονταν

στους Πρόσφυ-

γες (5 Σεπτεμ-

βρίου στο Μη-

χανουργείο).

Μια ταινία παι-

δική στην ελλη-

νική γλώσσα

και δυο για

ενήλικες στην

Κουρδική και

στην Αφγανική

γλώσσα.

Η συγκίνηση των προσφύγων ήταν μεγάλη καθώς ένιω-

σαν την νοσταλγία για την πατρίδα τους, είδαν  εικόνες

απ΄ αυτήν, ξανάζησαν γεγονότα που συμβαίνουν εκεί,

είδαν πατριώτες  τους καλλιτέχνες και άκουσαν τη δική

τους γλώσσα.

«Γέφυρες Πολιτισμού: 
Μια πολυπολιτισμική πόλη

από το 1886. Λαύριο»

Το ντουβάρι που βλέπεται αριστερά, είναι ο δασικός δρόμος της δασοπυρόσβεσης, που έχει γίνει πισίνα!

Αγναντεύοντας από την ...πισίνα, τον κομένο δρόμο.
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ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ & 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΑΣΦΑΛ. ΤΑΜΕΙΩΝ

“Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΎΗ”

Ανακοίνωση

Το Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ και λοιπών Ασφαλι-

στικών Ταμείων “Η Αλληλεγγύη” μεταφέρθηκε

από 1η Αυγούστου στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου

1 (ισόγειο της Εκκλησίας) Νέα Μάκρη, και είναι

ανοιχτό από ώρα 9.30 έως 1 μεσημέρι καθημερινά

μέχρι το Σάββατο.

Κοινωνικό τουρισμό 
Για τους συνταξιούχους που παίρνουν ανά μια χρο-

νιά εναλλάξ και εφόσον πλήρωσαν εργατική εστία

κοινωνικό τουρισμό χρειάζονται:

Κοινωνικός τουρισμός 7 ημερών με δικό σας μετα-

φορικό μέσο (μόνο για συνταξιούχους από ΙΚΑ)

1. Εκκαθαριστικό Εφορίας 208

2. Απόφαση Δ/ντού ΙΚΑ (που βρήκατε στην σύντα-

ξη), φωτοτυπία.

3. Ταυτότητα (φωτοτυπία μπρος-πίσω)

4. Βιβλιάριο ασθενείας και των δύο (μόνο του ΙΚΑ)

5. Ολα φωτοτυπίες, καθώς και τα ίδια τα βιβλιάρια

για να σφραγιστούν από το αρμόδιο τμήμα της ερ-

γατικής εστίας.

Κάρτα αναπηρίας
Ολοι οι ανάπηροι συνταξιούχοι του ΙΚΑ, όσοι έχουν

ποσοστό αναπηρίας 67% ασφαλιστικώς και ανατο-

μικώς, δικαούνται κάρτα αναπηρίας στα υπεραστι-

κά λεωφορεία Ανατ. Αττικής, το ήμισυ του εισιτηρί-

ου, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά

(Δύο φωτογραφίες, Απόφαση διευθυντή, εκκαθαρι-

στικό εφορίας, βιβλιάριο ασθενείας, μια απόδειξη

ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ).

Πληροφορίες 22940  97120, κιν. 6976 126297.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΟΥΛΑ 11/09/2008

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 336

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ & Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Κ.Α.Π.Η. ΒΟΥΛΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Πλαστήρα 5 - Βούλα

Πληροφορίες: Ε. Μητσιάδη, 

Τηλέφωνο:  210- 8956404/904, Fax: 210 – 8950421

Ε-mail: emitsiadi@dimosvoulas.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

ορισμένου χρόνου του Κ.Α.Π.Η. Βούλας, που εδρεύει στο Δήμο Βούλας.

Το Κ.Α.Π.Η. Βούλας σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 04/2008 απόφαση του Διοι-

κητικού Συμβουλίου και την υπ΄αριθ. 47802/30-07-2008 απόφαση του

Υφυπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, η

οποία εκδόθηκε κατ΄ εφαρμογή της αριθ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/234/9936/21-07-

2008 απόφασης της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της 33/27.12.2006

Π.Υ.Σ. (ΦΕΚ 280/Α’/2006) και αφορά την έγκριση πρόσληψης, ανακοινώνει

την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι-

σμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δύο (2) ατόμων για την κάλυψη παρο-

δικών αναγκών της Υπηρεσίας του Κ.Α.Π.Η. Βούλας, σύμφωνα με τις  δια-

τάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει μετά τις τροποποιή-

σεις και συμπληρώσει των Ν. 2225/1994, 2247/1994, 2266/1994,

2349/1995, 2527/1997, 2738/1999, 3051/2002, 3146/2003, 3174/2003,

3200/2003, 3260/2004 και 3320/2005 για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ει-

δικότητες και την αντίστοιχη χρονική περίοδο:

Α΄ ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1.- Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 ετών έως 65

(παρ. 6 άρθρο 21 Ν. 2190/1994 σε συνδυασμό με την παρ. 11 άρθρο 10 του

Ν. 3051/2002 και Ν. 3174/2003 άρθρο 9 παρ. 5).

2.- Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την

εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.

3.- Να μην έχουν κώλυμα  κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (κα-

ταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη της επόμε-

νης εξαίρεσης.

Εξαίρεση: Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπι-

κού υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφα-

λείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο (

Ν. 2207/1994 άρθρο 4 παρ. 6).

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

YE Εργατών 1 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά

Γενικών προσόντα άρθρο 5 παρ. 2 

Καθηκόντων του Ν.2527/1997 8 μήνες 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ΥΕ Καθαρίστρια- 1 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά 

Καθαριστής προσόντα  άρθρο 5 παρ. 2 

του Ν.2527/1997 8 μήνες 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Β΄ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 22 του

Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικα-

στική απαγόρευση).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της

υπηρεσία του Κ.Α.Π.Η.  Βούλας (Πλαστήρα 5 – Βούλα Τ.Κ. 166-73),

εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών που αρχίζει από την επομένη

ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στις εφημερίδες ή

της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού κατα-

στήματος (Εφόσον η ανάρτησή της είναι τυχόν μεταγενέστερη της

δημοσίευσης στις εφημερίδες).

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν τα

εξής δικαιολογητικά επικυρωμένα:

Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της ταυτότητας.

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρ-

θρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υπο-

ψήφιος αν τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες από την υποβολή της

αιτήσεως του έχει απασχοληθεί ή όχι  σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό

πρόσωπο του άρθρου 14 § 1 του Ν. 2190/1994. 

Η ανεργία αποδεικνύεται με πρόσφατη βεβαίωση του Ο.Α.Ε.Δ. που

είναι αρμόδιος προς τούτο ή με οποιοδήποτε άλλο νόμιμο αποδεικτι-

κό μέσο. Αποκλείεται η απόδειξη με υποβολή υπεύθυνης δήλωσης

και κάρτα ανεργίας.

Βεβαίωση για ανέργους υποψηφίους που είχαν ενταχθεί σε πρό-

γραμμα επαγγελματικής κατάρτισης του ΟΑΕΔ.

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης.

Πιστοποιητικό, πρόσφατης έκδοσης, του οικείου Δήμου για τη δημο-

τικότητα.

Εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά, οι ενδιαφερόμενοι εφόσον

έχουν και επικαλούνται επί πλέον κάποια από τις ιδιότητες που ρητά,

αναφέρονται στην παρ. 11 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, πρέπει

να υποβάλουν μαζί με την αίτησή τους, τα απαιτούμενα αποδεικτικά

στοιχεία για τα οποία μπορούν να λάβουν πληροφορίες από το τηλέ-

φωνο 210-8956404/ 904 και από ώρα 9.00 π.μ. – 1.00 μ.μ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΚΑΠΗ Βούλας

Νικόλαος Ψαλλίδας

Απουσία μετ’ αποδοχών

για γονείς με παιδιά-μαθητές

Οι εργαζόμενοι που έχουν παιδιά ηλικίας μέχρι 16

ετών τα οποία παρακολουθούν μαθήματα στοιχειώ-

δους ή μέσης εκπαίδευσης, μπορεί να απουσιάζουν

ορισμένες ώρες ή ολόκληρη ημέρα από την εργασία

τους για να επισκεφτούν το σχολείο των παιδιών

τους. 

Η άδεια αυτή είναι με αποδοχές και φτάνει συνολικά

μέχρι 4 ημέρες το χρόνο για κάθε παιδί (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.

2008-2009). Την παραπάνω άδεια δικαιούνται και οι

γονείς με παιδιά στο νηπιαγωγείο. 

Αν και οι δύο γονείς απασχολούνται αποφασίζουν

με κοινή συμφωνία, κάθε φορά, ποιος από τους δύο

θα κάνει χρήση αυτού του δικαιώματος  και για πόσο

χρονικό διάστημα. 

Νοείται βέβαια ότι πρέπει να χορηγείται πάντοτε

τμηματικά και ποτέ για περισσότερο από 1 εργάσιμη

μέρα κάθε φορά. Η συγκεκριμένη άδεια δεν συμψη-

φίζεται με τις άλλες άδειες που δίνονται στους ερ-

γαζόμενους.
Για το ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

Μέλος του Δ.Σ. της Γ.Σ.Ε.Ε. 

Ημερίδα με θέμα “Δυνατότητες

και ευκαιρίες της γεωθερμίας”

πραγματοποίησε η Ελληνική

Εταιρία περιβάλλοντος και πο-

λιτισμού, την περασμένη Δευ-

τέρα 8/9 στα γραφεία της,

όπως είχαμε προαναγγείλει.

Στην Ημερίδα, συμμετείχαν

πεπειραμένα στελέχη εταιριών

από την Ελλάδα και το εξωτε-

ρικό, διακεκριμένοι επιστήμο-

νες από το χώρο της γεωθερ-

μίας καθώς εκπρόσωποι του

πολιτικού και επιχειρηματικού

κόσμου.

Ειδικότερα, οι προσκεκλημένοι

από την Γερμανία ομιλητές,

Heiko Ritter (Διευθυντής της

WadGmbH) και Johannes

Ruhland (Τεχνικός Διευθυντής

της G-therm), ανέλυσαν την μα-

κρόχρονη εμπειρία τους στον

τομέα της Γεωθερμίας στην

Βαυαρία, ο οποίος τα τελευ-

ταία χρόνια γνωρίζει μεγάλη

ανάπτυξη σε παγκόσμιο επίπε-

δο, ενώ ο Πέτρος Γερουλάνος
(Πρόεδρος της EPIGON Marketing

AG), αναφέρθηκε ιδιαίτερα

στις χρηματοδοτικές δυνατό-

τητες της γεωθερμίας στην

Ελλάδα. 

Αξίζει να σημειωθεί πως στο

Εθνικό Σχέδιο Ενέργειας που

καταρτήθηκε από το Υπουρ-

γείο Ανάπτυξης στις αρχές του

καλοκαιριού, περιλαμβάνει

ελάχιστα στοιχεία γι’ αυτόν

τον τομέα των Ανανεώσιμων

Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) που

παρουσιάζει έως σήμερα στη

χώρα μας πενιχρή αξιοποίηση

(Γιάννης Παλαιοκρασάς).  

Η μέχρι σήμερα πρακτική δεί-

χνει πως οι ελάχιστες εφαρμο-

γές της γεωθερμίας στην Ελ-

λάδα περιορίζονται στη χρήση

ζεστού νερού. Η χρήση ατμού

στη Μήλο και τη Νίσυρο που

ξεκίνησε από τη ΔΕΗ έχει πά-

ψει να λειτουργεί από το 1986

με την επίκληση περιβαλλοντι-

κών λόγων και δεν υπάρχει

ακόμη καμία εξέλιξη στο θέμα.

H περιορισμένη χρήση της γε-

ωθερμικής ενέργειας σε δευ-

τερεύουσες δραστηριότητες,

αφενός αφήνει ανεκμετάλλευ-

το το πλούσιο γεωθερμικό δυ-

ναμικό της χώρας, αφετέρου,

αποτελεί μια χαμένη ευκαιρία

ενίσχυσης του ενεργειακού

ισοζυγίου της Ελλάδας.  

Στην Ημερίδα, οι ομιλητές

αναφέρθηκαν διεξοδικά και

στις διαφαινόμενες ελληνικές

προοπτικές δίνοντας έμφαση

στην επιτάχυνση των εφαρμο-

γών της γεωθερμίας. Ιδιαίτερη

αναφορά έγινε στην δυνατό-

τητα συνδυασμού έργων γεω-

θερμίας, αφαλάτωσης και πα-

ραγωγής ηλεκτρικής ενέργει-

ας. Υπογραμμίστηκε ο μεγά-

λος πλούτος αποθεμάτων ζε-

στού νερού στην χώρα μας,

και μάλιστα σε μικρό σχετικό

βάθος , τα οποία είναι εύκολα

προσβάσιμα και πολύ οικονομι-

κά εκμεταλλεύσιμα. 

Ο καθηγητής γεωθερμίας του

Α.Π.Θ., Μιχαήλ Φυτίκας, στην

εισήγησή του παρουσίασε διε-

ξοδικά τα άφθονα δεδομένα

των γεωθερμικών πεδίων που

έχουν προσδιορισθεί στη χώρα

μας, η οποία θεωρείται μια από

τις πιο ευνοημένες γεωθερμι-

κά μεταξύ όλων των χωρών

της Ευρώπης σημειώνοντας

ότι τα γεωθερμικά πεδία της

Μήλου και Νισύρου είναι από

τα πιο ενδιαφέροντα και σε

παγκόσμια κλίμακα. Ο Μ. Φυ-

τίκας αναφέρθηκε σε όλες τις

εφαρμογές της γεωθερμίας

που έγιναν και γίνονται στην

χώρα μας, αλλά και στις πολ-

λές δυνατότητες αύξησής της

σε πολλαπλάσιο μέγεθος (Λέ-

σβο, Σαμοθράκη, Χίο κλπ). 

Αξιοσημείωτο είναι ότι οι πλοί-

στοι των ομιλητών αναφέρθη-

καν θετικά στις περιβαλλοντι-

κές επιπτώσεις της γεωθερμι-

κής εκμετάλλευσης.

Το βέβαιο πάντως είναι ότι δεν

έχει γίνει επαρκής και πειστική

ενημέρωση του κοινού, όπως

αποδεικνύουν οι αντιδράσεις

στη Μήλο. Οι υπηρεσίες και οι

φορείς αρκούνται στην ενημέ-

ρωση των Δημάρχων και λοι-

πών αρχών, η οποία κρίνεται

τουλάχιστον αναποτελεσματι-

κή.                                  Κ.Β.

Δυνατότητες και ευκαιρίες της γεωθερμίας
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«Το λατομείο Μαρκοπούλου  

καταστρέφει το προϊστορικό 

σπήλαιο Χόνι Λιάγγι»

ερώτηση της βουλευτού 

Εύης Χριστοφιλοπούλου

Μια επιπλέον παράμετρο της συνεχιζόμενης παράνομης εκ-

μετάλλευσης των λατομείων Μαρκόπουλου, πέρα από την

καταστροφή του περιβάλλοντος και τον κίνδυνο για τη δη-

μόσια υγεία, επισημαίνει με ερώτησή της προς τον Υπουργό

Πολιτισμού η βουλευτής Περιφέρειας Αττικής, Εύη Χριστο-

φιλοπούλου. Συγκεκριμένα,

στην πλούσια σε αρχαιολογικά

ευρήματα περιοχή βρίσκεται και

το προϊστορικό σπήλαιο Χόνι

Λιάγγι, το οποίο ήδη έχει υπο-

στεί ανεπανόρθωτες βλάβες από

τη λειτουργία των λατομείων.

Μάλιστα, υπάρχουν ακόμη και

αναφορές για κατάρρευση της

οροφής του σπηλαίου ενώ αδύ-

νατη είναι και η διεξαγωγή ανα-

σκαφής λόγω κινδύνων για την

ασφάλεια των αρχαιολόγων.

Η καταστροφή ενός αρχαιολογικού χώρου, τεράστιας

σπηλαιολογικής σημασίας,  εγείρει πολλά ερωτήματα για

την ανοχή που προκλητικά επιδεικνύει το αρμόδιο

Υπουργείο Πολιτισμού, καθώς δεν εφαρμόζονται οι σχε-

τικές διατάξεις του νόμου περί προστασίας αρχαιοτήτων,

που προβλέπουν ρητά την ύπαρξη ασφαλούς απόστασης

του μνημείου από το σημείο λατόμευσης. Η Εύη Χριστο-

φιλοπούλου επισημαίνει την καταστατήγηση αυτής της

διάταξης και ζητά από το Υπουργείο να προβεί άμεσα σε

ενέργειες για την προστασία του σπηλαίου Χόνι Λιάγγι. 

Την απαγόρευση της κλωνο-

ποίησης ζώων για την παραγω-

γή τροφίμων ζητεί το Ευρω-

παϊκό Κοινοβούλιο από την

Κομισιόν, με  σχετικό ψήφι-

σμα. 

Ο ο ευρωβουλευτής της NΔ

Γιάννης Γκλαβάκης μετά την

έγκριση του ψηφίσματος δή-

λωσε: "H κλωνοποίηση ζώων

και η εκτροφή τους για την πα-
ραγωγή τροφίμων είναι αντί-
θετη με την αρχές του ευρω-
παϊκού μοντέλου κτηνοτρο-
φίας και παραγωγής αγροτι-
κών προϊόντων που βασίζεται
στην προσφορά υγιεινών και

ασφαλών προϊόντων, σεβόμε-
νο παράλληλα και τις προϋπο-
θέσεις για την καλή μεταχείρι-
ση των ζώων".
Το ψήφισμα ζητά από την Κο-

μισιόν να απαγορεύσει:

• την κλωνοποίηση ζώων για

επισιτιστικούς λόγους

• την εκτροφή κλωνοποιημέ-

νων ζώων ή απόγονων τους

• την διάθεση στην αγορά κρέ-

ατος ή γαλακτοκομικών προ-

ερχόμενα από κλωνοποιημένα

ζώα ή τους απόγονους τους

• την εισαγωγή κλωνοποιημέ-

νων ζώων ή των απογόνων κα-

θώς και προϊόντα που προέρ-

χονται από αυτά.

O Έλληνας ευρωβουλευτής,

που έχει καταθέσει και σχετικό

ερώτημα στην Κομισιόν, ανα-

φέρει ότι υπάρχει σε ευρωπαϊ-

κό επίπεδο έντονη κριτική λό-

γο της μεγάλης θνησιμότητας

και νοσηρότητας των κλώνων

αφού οι διαδικασίες κλωνοποί-

ησης δείχνουν μικρά ποσοστά

επιβίωσης τόσο για τα μεταφε-

ρόμενα έμβρυα όσο και για τα

κλωνοποιημένα ζώα. Αξίζει να

σημειωθεί ότι η κλωνοποίηση

ζώων είναι αντίθετη με τους

κοινοτικούς κανόνες για την

ευζωία των ζώων προς εκτρο-

φή  αφού πολλά πεθαίνουν σε

πρώιμο στάδιο από ανεπάρκει-

ες και ανωμαλίες στα ζωτικά

όργανα. Ανησυχίες υπάρχουν

επίσης και για την διατήρηση

της βιοποικιλότητας καθώς η

κλωνοποίηση θα μείωνε σημα-

ντικά την ποικιλία του ζωικού

κεφαλαίου, αυξάνοντας την

πιθανότητα αποδεκατισμού

ολόκληρων κοπαδιών από

ασθένειες

Υπενθυμίζεται ότι η Ευρωπαϊ-

κή Αρχή για την Ασφάλεια των

Τροφίμων δημοσίευσε πρό-

σφατα επιστημονική γνωμοδό-

τηση στην οποία αναφέρει με-

ταξύ άλλων ότι οι επιπτώσεις

της κλωνοποίησης των ζώων

δεν έχουν ακόμα μελετηθεί

επαρκώς και είναι πολύ νωρίς

για να διεξάγουμε ασφαλή συ-

μπεράσματα. Εντούτοις, οι με-

λέτες που έχουν ήδη πραγμα-

τοποιηθεί δείχνουν δυσμενείς

επιδράσεις στην υγεία των

κλώνων ενώ  παράλληλα δεν

έχει γίνει καμία περιβαλλοντι-

κή αξιολόγηση".

Οχι στην Κλωνοποίηση
ζητάει το Ευρωκοινοβούλιο από την Κομισιόν

Ο βουλευτής της Περιφέρειας

Αττικής Ντίνος Βρεττός,

έγκαιρα, στα πλαίσια της

άσκησης κοινοβουλευτικού

ελέγχου, είχε καταθέσει ερω-

τήσεις προς τον Υπουργό Οι-

κονομίας και Οικονομικών

σχετικά με την παραχώρηση

έκτασης του Ολυμπιακού χω-

ριού στην Μονή Βατοπεδίου.

Συγκεκριμένα στις 18 Φε-

βρουαρίου και στις 7 Μαΐου,

με ερωτήσεις του, ζήτησε να

ενημερωθεί για την διαδικα-

σία αγοραπωλησίας και για το

ιδιοκτησιακό καθεστώς μεγά-

λης έκτασης (40στρ.) του

Ολυμπιακού χωριού. Στην συ-

γκεκριμένη έκταση ο Οργανι-

σμός Εργατικής Κατοικίας μέ-

σω της Κτηματικής Εταιρεία

του Δημοσίου  επρόκειτο να

μεταστεγάσει υπηρεσίες του

Υπουργείου Απασχόλησης και

Κοινωνικής Προστασίας, σε

κτίριο 22.000 τμ. Η μεταστέ-

γαση ακυρώθηκε και η έκτα-

ση παραχωρήθηκε στην μονή

Βατοπεδίου, η οποία με την

σειρά της –σύμφωνα με πλη-

ροφορίες- την παραχώρησε

σε ισχυρό οικονομικό παρά-

γοντα. 

Απαντήσεις ποτέ δεν εδόθη-

σαν από τον αρμόδιο Υπουρ-

γό. 

Δύο ερωτήσεις επίσης είχε

καταθέσει τον Μάιο του 2008

και για το θέμα της παραχώ-

ρησης δημόσιας έκτασης στο

Γραμματικό στην Μονή Βατο-

πεδίου και για τις οποίες ποτέ

δεν έλαβε απάντηση.

Αποδείχθηκε τελικά ότι οι

αγοραπωλησίες με την Μονή

Βατοπεδίου, δεν αφορούσαν

μόνο το Ολυμπιακό χωριό και

το Γραμματικό αλλά αντίστοι-

χες είχαν γίνει σε ολόκληρη

την επικράτεια. Η μεθόδευση

ήταν πάντα ίδια, ανταλλαγή

και μετά ανταλλαγή, που συ-

νεπάγεται δεκάδες συμβό-

λαια με αδιαφανείς διαδικα-

σίες και συνθήκες απόλυτης

μυστικότητας. Σε πολλές πε-

ριπτώσεις οι αγοραπωλησίες

περιελάμβαναν  και δασικές

εκτάσεις. 

Ο βουλευτής Ντίνος Βρεττός ρωτούσε από το Φεβρουάριο 

για τις ανταλλαγές γης στη Μονή Βατοπεδίου

αλλά απάντηση δεν πήρε ποτέ!

Τυφλή βία και

εγκληματικότητα
ερώτηση βουλευτών

του ΛΑΟΣ

Με αφορμή τα πρόσφατα περι-

στατικά τυφλής βίας και εγκλη-

ματικότητας που έλαβαν χώρα

στο κέντρο της Αθήνας και στο

Αιγάλεω οι βουλευτές του

ΛΑ.Ο.Σ. Μάκης Βορίδης, Άδωνις

Γεωργιάδης και Θάνος Πλεύρης

κατέθεσαν ερώτηση προς τον

Υπουργό Εσωτερικών,  επισημαί-

νοντας ότι οι ελληνικές επιχειρή-

σεις στο κέντρο των Αθηνών

κλείνουν, τα ξενοδοχεία υπολει-

τουργούν, οι Έλληνες δεν μπο-

ρούν να κυκλοφορήσουν στη χώ-

ρα τους και καθημερινά παρατη-

ρούμε την επικράτηση της εισα-

γόμενης εγκληματικότητας που

έχετε επιτρέψει. Οι αστυνομικοί

καλούνται να δώσουν αυτή τη μά-

χη με κίνδυνο της ζωής τους, ενώ

από την κυβέρνηση σας απουσιά-

ζει η πολιτική βούληση να καθαρί-

σετε το κέντρο. 

Ήδη με ερωτήσεις μας από τις

αρχές του έτους σας έχουμε επι-

σημάνει την επικράτηση της ανο-

μίας στο κέντρο των Αθηνών και

τη συνεχώς αυξανόμενη εγκλη-

ματικότητα αλλοδαπών. 

• Θα καταφέρετε κάποτε να ελέγ-

ξετε τη λαθρομετανάστευση, να

καταγράψετε τους παρανόμους

μετανάστες και να επισπεύσετε

τη διαδικασία επαναπατρισμού

τους; 

Ανανέωση  συμβάσεων  

εκπαιδευτικού προσωπικού

Ο υφυπουργός Εσωτερικών  Α. Νάκος με Εγκύκλιό του προς

όλες τις Περιφέρειες της Χώρας γνωστοποιεί την  ανανέωση

των συμβάσεων του προσωπικού που απασχολείται σε Βρε-

φικούς, Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς σταθμούς, Κέντρα

Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) και Κέντρα

Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες

(Κ.Δ.Α.Π.-Μ.Ε.Α.), δήμων της αρμοδιότητάς τους.  

Οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου για το προσωπικό που απα-

σχολήθηκε στα  εν λόγω προγράμματα  του Γ’  ΚΠΣ και οι

οποίες έληξαν την 31/08/2008, θα ανανεωθούν για ένα έτος. 
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ΑΓΚΑΡΑΙ                 ΛΙΝΤΙΑ        ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤ. ΠΛΗΡΟΦ. ΤΕΙ ΑΘ.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΥ          ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ     ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡ.  TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ                                  
ΑΛΙΚΟ                   ΑΝΤΗ          ΕΦΑΡΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡ. ΔΙΟΙΚ. ΚΑΙ ΟΙΚ. TEI ΠΑΤΡΑΣ
ΑΝΙΦΑΝΤΗ                ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ     ΠΛΗΡΟΦ. ΚΑΙ ΤΕΧΝ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  TEI ΛΑΜΙΑΣ  
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ               ΣΠΥΡΙΔΩΝ      ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ                                               
ΑΡΓΥΡΙΟΥ                ΔΗΜΗΤΡΑ       ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI  ΑΘΗΝΑΣ                                               
ΑΡΣΕΝΙΑΔΗΣ              ΜΩΥΣΗΣ        ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI  ΛΑΜΙΑΣ                                               
ΑΣΚΗΤΗΣ                 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ     ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ                                            
ΒΑΖΑΙΟΥ                 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΑΠΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ   &  ΔΙΑΦ.  TEI ΑΘΗΝΑΣ                                   
ΒΕΛΟΥΔΟΣ                ΜΑΤΘΑΙΟΣ      ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ  TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                                            
ΒΟΥΚΟΥΤΑΣ               ΓΕΩΡΓΙΟΣ      ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ                                    
ΒΟΥΣΟΥΡΕΛΗ              ΜΑΡΙΑ         ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI  ΑΘΗΝΑΣ                                               
ΓΑΡΥΦΑΛΟΣ               ΚΟΜΝΗΝΟΣ-ΣΤΕΦ ΕΦΑΡΜ. ΠΛΗΡ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝ TEI ΠΑΤΡΑΣ
ΓΙΑΚΟΥΜΠΟΓΛΟΥ         ΠΑΝΤΕΛΗΣ      ΠΟΛ.  ΕΡΓΩΝ    ΥΠΟΔΟΜΗΣ  TEI ΑΘΗΝΑΣ                                    
ΓΚΑΖΙΑΝΗΣ               ΝΙΚΟΛΑΣ       ΠΛΗΡΟΦ. ΚΑΙ ΤΕΧΝ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  TEI ΛΑΜΙΑΣ   
ΔΕΛΗΟΓΛΑΝΗΣ            ΛΑΖΑΡΟΣ       ΜΟΝΙΜΩΝ  ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Σ.Μ.Υ.Ν                
ΔΕΛΗΧΑΤΖΗ               ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ     ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ  TEI ΑΘΗΝΑΣ                                                
ΔΕΣΤΟΥΝΗ                ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ     ΠΟΛ.  ΔΟΜΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ  TEI ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ               ΓΕΩΡΓΙΟΣ      ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΛΑΜΙΑΣ                                              
ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΣ             ΓΕΩΡΓΙΟΣ      ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΕΛ-ΣΑΧΙΝΤ               ΙΩΑΝΝΑ        ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ                                  
ΕΡΑΛΙΔΗ                 ΕΙΡΗΝΗ        ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ   TEI ΣΕΡΡΩΝ                                       
ΖΕΚΙΟΥ                  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΝΙΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ                                  
ΖΗΚΑ                    ΖΩΗ           ΠΟΛ.   ΕΡΓΩΝ  ΥΠΟΔΟΜΗΣ  TEI ΠΑΤΡΑΣ                                     
ΖΗΚΟΥ                   ΓΕΩΡΓΙΑ       ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ &ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  ΠΟΤΩΝ  TEI ΑΘΗΝΑΣ                             
ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ              ΝΙΚΟΛΑΟΣ      ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  TEI ΠΑΤΡΑΣ                                                 
ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗ              ΑΝΝΑ          ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ TEI  ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)                               
ΗΛΙΑΔΗ                  ΣΙΜΕΛΑ        ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI  ΛΑΜΙΑΣ                                               
ΘΕΟΔΩΡΟΥ                ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ     ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  TEI ΠΕΙΡΑΙΑ                                                
ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ        ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΠΕΙΡΑΙΑ                                              
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ             ΟΛΓΑ          ΕΚΠΑΙΔΕΥΤ. ΠΟΛΙΤ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔ. ΑΣΠΑΙΤΕ  ΑΘ.
ΚΑΜΠΟΥΡΗ                ΘΕΟΔΟΣΙΑ - ΕΛΠ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ  TEI ΑΘΗΝΑΣ                                                
ΚΑΜΠΟΥΡΗ                ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ   ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ TEI  ΑΘΗΝΑΣ                                                 
ΚΑΣΙΟΛΑ                 ΑΝΘΟΥΛΑ       ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ    ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ TEI  ΑΘΗΝΑΣ                                
ΚΑΨΗ                    ΜΑΡΙΑ         ΕΦΑΡΜ. ΠΛΗΡΟΦ. ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ TEI ΚΡΗΤΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΣ                 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΗΛ/ΚΩΝ  ΥΠΟΛΟΓ/ΚΩΝ   ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  TEI ΠΕΙΡΑΙΑ                           
ΚΕΧΑΓΙΑ                 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ-ΙΩΑΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  TEI ΠΑΤΡΑΣ                                    
ΚΕΧΑΓΙΑ                 ΓΕΩΡΓΙΑ       ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  TEI ΑΘΗΝΑΣ                                    
ΚΛΑΔΟΒΑΣΙΛΑΚΗ         ΑΝΝΑ          ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI  ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)                                   
ΚΛΑΔΟΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ     ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ                                             
ΚΟΚΙΝΗ                  ΦΛΟΡΙΑΝ       ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)                                    
ΚΟΝΟΜΟΣ                 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ                                     
ΚΟΡΤΣΑΡΗ                ΚΑΡΟΛΙΝΑ      ΙΑΤΡΙΚΩΝ    ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ TEI  ΑΘΗΝΑΣ                                    
ΚΟΤΣΟΜΗΤΗ               ΓΕΩΡΓΙΑ       ΤΕΧΝΟΛ. ΠΛΗΡΟΦ. & ΤΗΛΕ/ΝΙΩΝ   TEI ΛΑΡΙΣΑΣ  
ΚΟΥΓΙΑΣ                 ΑΝΤΩΝΙΟΣ      ΠΟΛ.  ΔΟΜΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ  TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)                            
ΚΟΥΛΟΧΕΡΗΣ              ΙΩΑΝΝΗΣ       ΤΗΛ/ΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
ΚΡΙΘΑΡΑ                 ΜΑΡΙΑ         ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ &ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  ΠΟΤΩΝ  TEI ΑΘΗΝΑΣ                             

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΙΔΗΣ        ΙΩΑΝΝΗΣ       ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  TEI ΛΑΡΙΣΑΣ                                                
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ        ΓΕΩΡΓΙΟΣ      ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ  TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ    
ΛΕΦΕΒΡ                  ΜΑΡΙΝΑ        ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤ. ΚΤΙΡΙΩΝ  TEI ΠΑΤΡΑΣ 
ΜΑΝΕΤΑΣ                 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ    ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ                                               
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ           ΤΕΡΕΖΑ        ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛ. ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ 
ΜΑΡΤΙΝΗΣ                ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ     ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                                               
ΜΑΣΚΟΥΛΗ                ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ     ΠΟΛ.  ΔΟΜΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ  TEI ΚΡΗΤΗΣ 
ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ               ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ     ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ  TEI ΠΕΙΡΑΙΑ                                              
ΜΑΥΡΙΑΚΑΣ               ΣΠΥΡΙΔΩΝ      ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΣΕΡΡΩΝ                                               
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ              ΓΕΩΡΓΙΟΣ      ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ  TEI ΠΕΙΡΑΙΑ                                              
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ              ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ    ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ                                             
ΜΟΒΙΛΙΑΝΟΥ              ΙΒΑΝ          ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ   TEI ΣΕΡΡΩΝ                                       
ΜΟΝΤΖΟΥΡΗ               ΔΗΜΗΤΡΑ       ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI  ΑΘΗΝΑΣ                                               
ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ              ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ     ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ TEI  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                         
ΜΠΑΙΡΑΜΑΙ               ΓΙΟΝΙΝΤΑ      ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ                                               
ΜΠΑΤΗΣ                  ΑΝΤΩΝΙΟΣ      ΕΚΠΑΙΔ. ΠΟΛΙΤ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΣΠΑΙΤΕ  ΑΘΗΝ.
ΜΠΕΡΛΙΚΟΥ               ΝΤΟΡΙΑΝ       ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ  TEI ΑΘΗΝΑΣ                                                 
ΜΠΟΜΠΟΣ                 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ     ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ                                             
ΝΑΣΤΟΥ                  ΦΩΤΕΙΝΗ       ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ &ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  ΠΟΤΩΝ  TEI ΑΘΗΝΑΣ                    
ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗΣ          ΣΠΥΡΙΔΩΝ      ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΚΑΒΑΛΑΣ                                              
ΝΤΑΦΛΟΥ                 ΧΡΙΣΤΙΝΑ      ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ                                               
ΝΤΟΥΛΟΜΑΤΗ              ΕΡΜΙΡΑ        ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜ. ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΝΤΟΥΛΟΜΑΤΗ              ΜΠΡΙΣΙΛΝΤΑ    ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚ. ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΝΤΥΡΜΙΣΗ                ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ    ΕΦΑΡΜ. ΠΛΗΡ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ TEI ΠΑΤΡΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ            ΕΛΙΣΑΒΕΤ      ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  TEI ΠΕΙΡΑΙΑ                                   
ΠΑΝΤΣΟΥΛΙΤΖΕ            ΕΚΑ           ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  TEI ΛΑΡΙΣΑΣ                                                
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ         ΣΥΜΕΛΑ        ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI  ΛΑΜΙΑΣ                                               
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ            ΘΩΜΑΣ         ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ                                            
ΠΕΙΒΑΝΗΣ                ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ     ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΠΕΙΡΑΙΑ                                              
ΠΕΤΡΙΔΗΣ                ΓΕΩΡΓΙΟΣ      ΙΑΤΡΙΚΩΝ    ΕΡΓ/ΡΙΩΝ  TEI ΛΑΡΙΣΑΣ                                      
ΠΕΤΡΙΔΟΥ                ΕΛΙΣΑΒΕΤ      ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ                                 
ΠΟΥΕΒ                   ΑΛΕΞΑΝΤΑΡ     ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΛΑΜΙΑΣ                                              
ΠΟΥΡΑΙΜΗ                ΕΙΡΗΝΗ        ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ                                               
ΠΡΕΝΤΖΑ                 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ     ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤ. ΚΤΙΡΙΩΝ  TEI ΠΑΤΡΑΣ      
ΡΕΘΙ                    ΑΝΙΕΖΑ        ΤΕΧΝΟΛ. ΠΛΗΡΟΦ. & ΤΗΛ/ΝΙΩΝ   TEI ΛΑΡΙΣΑΣ               
ΡΕΤΖΙΟΣ                 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ    ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  TEI ΑΘΗΝΑΣ                                               
ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ               ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ-ΣΑΒΒ ΕΦΑΡΜΟΣΜ. ΠΛΗΡ. ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ TEI ΚΡΗΤΗΣ 
ΣΑΡΑΦΙΔΟΥ               ΕΛΕΝΗ         ΔΙΟΙΚ. ΜΟΝ. ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ  TEI ΑΘΗΝΑΣ                           
ΣΕΜΠΙΛΙ                 ΙΛΙΡΙΑΝ       ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)                                  
ΣΙΟΥΤΑΣ                 ΘΕΟΔΩΡΟΣ      ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ                                             
ΣΟΛΤΑΝ                  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ    ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  TEI ΠΕΙΡΑΙΑ                                                
ΣΠΥΡΑΤΟΥ - ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ      ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ TEI  ΑΘΗΝΑΣ                                       
ΣΠΥΡΙΑΔΟΥ               ΚΥΡΙΑΚΗ       ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)                        
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ           ΑΝΔΡΕΑΣ       ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΚΑΒΑΛΑΣ                                              
ΣΤΕΡΙΩΤΗ                ΛΥΔΙΑ-ΛΟΥΙΖΑ  ΒΙΒΛΙΟΘ/ΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜ. ΠΛΗΡΟΦ. ΤΕΙ ΑΘΗΝΑ
ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ               ΜΙΧΑΗΛ        ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ  TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                                            
ΤΑΜΠΟΥΛΙΔΗΣ             ΑΝΤΩΝΙΟΣ      ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΠΑΤΡΑΣ                                               
ΤΑΠΑΞΙΔΗΣ               ΙΩΑΝΝΗΣ       ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  ΙΑΤΡΙΚΩΝ  ΟΡΓΑΝΩΝ  TEI ΑΘΗΝΑΣ                      
ΤΑΧΤΣΙΔΗ                ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ     ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ                     
ΤΟΚΑ                    ΕΦΗ           ΚΛΩΣΤΟΫΦ/ΓΙΑΣ  TEI ΠΕΙΡΑΙΑ                                             
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ      ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ     ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI  ΑΘΗΝΑΣ                                               
ΤΡΙΑΝΤΗΣ                ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ     ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΠΕΙΡΑΙΑ                                              
ΤΣΕΛΙΚΙΔΗΣ              ΙΩΑΝΝΗΣ       ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΚΑΒΑΛΑΣ                                              
ΤΣΕΡΜΠΟ                 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ     ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  TEI ΛΑΡΙΣΑΣ                                   
ΤΣΙΠΗ                   ΕΛΛΗ          ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ                                 
ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ              ΕΛΕΝΗ         ΙΑΤΡΙΚΩΝ    ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ TEI  ΑΘΗΝΑΣ                                    
ΤΥΡΙΑΚΗ                 ΕΛΕΝΗ         ΙΑΤΡΙΚΩΝ    ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ TEI  ΑΘΗΝΑΣ                                    
ΦΥΤΑΣ                   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ     ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛ. ΑΣΠΑΙΤΕ ΑΘΗΝΑΣ                          
ΧΑΤΖΗΜΠΑΤΖΑΚΗΣ      ΝΙΚΟΛΑΟΣ      ΤΕΧΝΟΛ.  ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣ. ΑΕΡΙΟΥ TEI ΚΑΒΑΛΑΣ  
ΧΙΟΝΙΔΗ                 ΠΑΡΘΕΝΑ       ΚΛΩΣΤΟΫΦ/ΓΙΑΣ  TEI ΠΕΙΡΑΙΑ                                             
ΧΡΟΝΗΣ                  ΙΩΑΝΝΗΣ       ΕΚΠΑΙΔΕΥ. ΠΟΛΙΤΙΚ. ΔΟΜ. ΕΡΓΩΝ ΑΣΠΑΙΤΕ  ΑΘΗ.
ΨΑΡΡΗΣ                  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ     ΠΟΛ.  ΔΟΜΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ  TEI ΠΕΙΡΑΙΑ 

Επτυχίες με το 10% προηγούμενων ετών

ΑΡΓΥΡΑΚΗ                ΜΑΡΙΑ         ΕΚΠΑΙΔΕΥΤ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣΠΑΙΤΕ ΑΘΗΝΑΣ     
ΓΙΑΝΝΕΛΟΥ               ΦΑΙΔΡΑ        ΘΕΡΜ.  ΚΑΛΛ. &  ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ  TEI  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ                       
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ          ΕΥΓΕΝΙΑ       ΓΕΩΡΓΙΚ. ΜΗΧΑΝ. & ΥΔΑΤ. ΠΟΡΩΝ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ     ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ     NOMIKHΣ  ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)                                             
ΚΑΤΣΑΝΤΑΣ               ΘΩΜΑΣ         ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ)-ΟΠΛΑ                                   
ΜΠΑΚΑ                   ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ    ΛΑΙΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ ΚΟΥΡΑΝΤΗ  ΜΑΡΙΑ         ΛΑΙΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣ & 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΥΛΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ.Α.Ο.Β. ετους 2007

ΕΣΟΔΑ

Τακτικά 57.645,57

Εκτακτα 44.533,88

Χρηματικό Υπόλοιπο 58.160,26

ΣΥΝΟΛΟ 160.339,71

ΕΞΟΔΑ

Σύνολο Εξόδων 112.888,87

Αποθεματικό 47.450,84

ΣΥΝΟΛΟ 160.339,71

Ο Πρόεδρος του ΔΑΟΒ

Γεώργιος Μάντεσης

Δήμαρχος Βούλας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΛΥΣΙΔΟΦΟΡΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΟΡΤΩΤΗ  2008 ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΦΟΡΕΑΣ: Δήμος Κρωπίας

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠ. 37.800,00€+19% ΦΠΑ

Αρ. Πρωτ. 15965/10.09.2008 ΠΗΓΗ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΣΑΤΑ 2008-ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Κρωπίας διακηρύττει ότι εκτίθεται σε δημόσια μειοδο-

τική επαναληπτική δημοπρασία με το σύστημα συμπλήρωσης τιμο-

λογίου, βάσει των διατάξεων του Π.Δ/τος 28/80 και του

Ν.3463/2006 η εργασία με τίτλο: “ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΛΥΣΙΔΟΦΟΡΟΥ

ΦΟΡΤΩΤΗ 2008 ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ”.

Ο προϋπολογισμός δαπάνης είναι 37.800,00€ πλέον ΦΠΑ 19% και

θα καλυφθεί από πόρους του Δήμου.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Κρωπίας την 25η

Σεπτεμβρίου 2008, ημέρα Πέμπτη με ώρα έναρξης την 09.00π.μ. και

ώρα λήξης την 09.30π.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πα-

ρέχουν αντίστοιχες υπηρεσίες.

Εγγύηση συμμετοχής 1.890.00€ σε εγγυητική επιστολή αναγνωρι-

σμένης Τράπεζας ή Ταμείου Παρακαταθηκών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων διακήρυ-

ξης και να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του

Δήμου Κρωπίας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ή στο τηλ. 210

6622.379.

Ο Δήμαρχος

Θεόδωρος Β. Αθανασόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: Παραλαβή, μεταφορά και 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ διάθεση οικιακών και ογκωδών

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ απορριμμάτων 2008

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΦΟΡΕΑΣ: Δήμος Κρωπίας

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠ. 198.000,00€+19% ΦΠΑ

Αρ. Πρωτ. 15870/09.09.2008 ΠΗΓΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Κρωπίας προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό

με σφραγισμένες προσφορές, με συμπλήρωση τιμολογίου και προ-

ϋπολογισμού προσφοράς και κριτήριο κατακύρωσης την τεχνικο-

οικονομικά συμφερότερη προσφορά, (ΠΔ 28/80 άρθρο 19§2) για

την ανάθεση της εργασίας:

“Παραλαβή, μεταφορά και διάθεση οικιακών και ογκωδών απορ-

ριμμάτων του Δήμου Κρωπίας 2008”.

Ο προϋπολογισμός δαπάνης είναι 198.000,00€ πλέον ΦΠΑ 19% και

θα καλυφθεί από ιδίους πόρους.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Κρωπίας

ενώπιον της Δημαρχιακής Επιτροπής την 25η Σεπτεμβρίου 2008

ημέρα Πέμπτη με ώρα έναρξης 10.30π.μ. και λήξης 11.00π.μ.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πα-

ρέχουν αντίστοιχεςε υπηρεσίες.

Εγγύηση συμμετοχής ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ

(9.900,00€) σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή

Ταμείου Παρακαταθηκών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων διακήρυ-

ξης και να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του

Δήμου Κρωπίας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ή στο τηλ. 210

6622.379.

Ο Δήμαρχος

Θεόδωρος Β. Αθανασόπουλος

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΕΕ

Ένωση Συλλόγων Γονέων Παλλήνης

Συγχαίρουμε

Η Ένωση των Συλλόγων Γονέων του Δήμου Παλλήνης, εύχε-

ται στους επιτυχόντες Μαθητές των σχολείων της Πόλης μας

στις Πανελλαδικές εξετάσεις του 2008 , καλή σταδιοδρομία

και επιτυχίες στο  κλάδο που ο καθένας διάλεξε.

Συγχαίρουμε επίσης τις οικογένειές τους, που οι θυσίες τους

ευοδώθηκαν, καθώς και τους Εκπαιδευτικούς που συνέβαλαν

στην επιτυχία.

Ευχόμαστε καλή τύχη σ’ όλους τους αποφοιτήσαντες, δεδο-

μένου ότι η επιτυχία στον κοινωνικό στίβο, δεν προϋποθέτει

πολλές φορές βαρύγδουπους τίτλους σπουδών αλλά δυναμι-

κότητα και θάρρος.

ΕΝΑΡΞΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 

ΕΥΧΕΣ ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑΣ

Ο Δήμαρχος Κορωπίου Θεόδωρος Αθανασόπουλος, 
το Δημοτικό Συμβούλιο Κορωπίου,  
η αντιδήμαρχος  Ελένη Τσεβά και 

ο Πρόεδρος της Δημ. Επ. Παιδείας Αντώνης Ντούνης
εύχονται σε όλους τους εκπαιδευτικούς, 

τους μαθητές-μαθήτριες, τους γονείς και κηδεμόνες, μια

δημιουργική χρονιά με υγεία και πίστη στη δύναμη της μά-

θησης, ως μιας δύναμης προόδου σε ατομικό και συλλογι-

κό επίπεδο, για  ολόκληρη την ελληνική κοινωνία.  

Ο υφυπουργός  Ανάπτυξης, Γιώργος Βλάχος,  και ο γενικός γραμ-

ματέας Καταναλωτή, Γιάννης Οικονόμου, έδωσαν στη δημοσιότη-

τα το έντυπο με τίτλο: «Η Σχολική Χρονιά Αρχίζει. Ενημερωνό-

μαστε καλά - Αγοράζουμε σωστά».

Το έντυπο περιλαμβάνει χρήσιμες πληροφορίες για την αγορά

των σχολικών ειδών, πληροφορίες που αφορούν το εύρος τιμών,

που υπάρχει στην αγορά για πακέτα σχολικών ειδών, ανά εκπαι-

δευτική βαθμίδα, αλλά και χρήσιμες οδηγίες που αφορούν την

ασφάλεια των παιδιών.

Εκαναν δε την ακόλουθη δήλωση: «Η έκδοση και η διανομή του

εντύπου εντάσσεται στις προσπάθειες που καταβάλλει το Υπουρ-

γείο Ανάπτυξης προκειμένου να ενημερώσει σωστά και υπεύθυνα

γονείς και μαθητές για το εύρος τιμών που υπάρχει στην αγορά

σχολικών ειδών. Πιστεύουμε ότι οι καταναλωτές, αξιοποιώντας

τις πληροφορίες αυτές, θα είναι σε θέση να πραγματοποιήσουν

τις καλύτερες αγορές στις πιο συμφέρουσες, ανάλογα με τις οι-

κονομικές τους δυνατότητες, τιμές».    

Η Σχολική Χρονιά Αρχίζει 
Ενημερωνόμαστε καλά - Αγοράζουμε σωστά



ΕΒΔΟΜΗ  13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2008 -  ΣΕΛΙΔΑ 15

ΛΥΚΕΙΟ ΡΑΦΗΝΑΣ

ΑΓΓΕΛΙΔΗ                ΜΟΝΙΚΑ        ΔΙΟΙΚ. ΚΟΙΝ.-ΣΥΝ/ΚΩΝ ΕΠΙΧ & ΟΡΓΑΝ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓ.

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ          ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ     ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TEI  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΑΛΕΞΙΟΥ                 ΓΕΩΡΓΙΟΣ      ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  ΠΑΤΡΑΣ

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ    ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΙΟΝΙΟΥ

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ   ΔΗΜ. KOINΩNIOΛOΓIAΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ

ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ    ΦIΛOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ                 ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ    ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΛΑΡΙΣΑΣ                                             

ΒΕΛΑΙ                   ΒΑΡΒΑΡΑ       ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚ/ΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ  TEI ΑΘΗΝΑΣ 

ΒΟΥΔΟΥΡΗ                ΓΕΩΡΓΙΑ       ΚΛΩΣΤΟΫΦ/ΓΙΑΣ  TEI ΠΕΙΡΑΙΑ                                             

ΓΑΓΓΟΣ                  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ     ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ  TEI ΛΑΜΙΑΣ                                               

ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ          ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ    ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ                                            

ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΣ             ΓΕΩΡΓΙΟΣ      ΤΗΛ/ΚΩΝ ΣΥΣΤ. & ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΓΙΟΒΑΝΗ                 ΜΑΡΙΑ   ΕΥΑΓΓΕ AΓPONOMΩN  & TOΠOΓPAΦΩN MHXΑΝΙΚΩN ΕΜΠ                                  

ΓΚΟΛΓΚΑΚΗ               ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ     ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤ. ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 

ΓΚΟΡΟ                   ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ     ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΠΕΙΡΑΙΑ                                             

ΓΚΟΥΝΕΛΑΣ               ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ     ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

ΓΡΗΓΟΡΑΚΑΚΗΣ           ΣΤΑΥΡΟΣ       ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ

ΔΑΡΣΑΚΛΗΣ               ΑΝΤΩΝΙΟΣ      HΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩN  MHXΑΝΙKΩN KAI MHX. YΠ. ΕΜΠ 

ΔΕΛΑΚΑ                  ΕΙΡΗΝΗ        ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟΥ                                  

ΔΗΜΑ                    ΣΟΦΙΑ         ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧ. ΗΛΙΚΙΑ ΑΘΗΝΑΣ                             

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ              ΒΑΣΙΛΙΚΗ   ΣΤΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ  TEI ΑΘΗΝΑΣ                                      

ΔΙΠΛΑΣ                  ΙΩΑΝΝΗΣ       EΦAPMOΣMENHΣ  ΠΛHPOΦOPIKHΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΔΡΑΚΟΥ                  ΜΑΡΙΑ         ΦIΛ/ΦIAΣ- ΠAIΔ/KHΣ & ΨYXΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ                                 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΔΗΣ            ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΟΣ  ΦIΛOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ                                                      

ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ             ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ    ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ TEI  ΑΘΗΝΑΣ                                      

ΚΕΛΑΔΗΣ                 ΑΝΔΡΕΑΣ       ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ                                            

ΚΛΕΙΤΣΑΚΗ               ΟΛΓΑ          ΓEΩΠONIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                                                    

ΚΟΡΑΚΑΣ                 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ     ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  TEI ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ                                            

ΚΟΡΑΤΖΑΝΗ               ΚΥΡΙΑΚΗ       KOINΩNIOΛOΓIAΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ                                                

ΚΟΥΡΟΥΠΗ                ΚΑΡΛΑ   ΖΑΧΑΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ  TEI ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΚΟΥΤΑΛΙΔΗΣ              ΧΡΗΣΤΟΣ       ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  ΙΑΤΡΙΚΩΝ  ΟΡΓΑΝΩΝ  TEI ΑΘΗΝΑΣ                             

ΚΟΥΤΡΗ                  ΣΤΕΛΛΑ        ΔΙΟΙΚ. ΚΟΙΝ.-ΣΥΝ/ΚΩΝ ΕΠΙΧ & ΟΡΓ. ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ           ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ   ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΠΑΤΡΑΣ                                              

ΛΟΙΖΟΣ                  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ     MAΘHMATIKΩN ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΛΥΓΙΖΟΣ                 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΛΑΜΙΑΣ                                              

ΛΩΛΗΣ                   ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ     ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ                                     

ΜΑΚΡΗ                   ΚΩΝ ΝΑ        ΔΙΑΧ. ΠΟΛΙΤ. ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ             ΚΥΡΙΑΚΗ       OPΓAN. KAI ΔIOIK. EΠIXEIPHΣEΩN  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΜΑΝΙΝΗΣ                 ΚΕΒΗΣ   ΚΟΚΙΤΣ HΛEKΤΡ. MHXΑΝΙKΩN & ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓ. ΘΡΑΚΗΣ 

ΜΑΡΟΥΛΗ                 ΦΑΙΔΡΑ        ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  TEI ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ                                            

ΜΗΛΙΑΣ                  ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ     ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ  TEI ΑΘΗΝΑΣ                                      

ΜΗΛΙΩΝΗΣ                ΧΡΗΣΤΟΣ       ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΠΕΙΡΑΙΑ                                             

ΜΠΑΡΚΑΣ                 ΤΡΥΦΩΝ        ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  TEI ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΜΠΙΡΜΠΕΛΗ   ΤΑΒΑΛΙΟΝ ΖΩΗ           ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ  TEI ΛΑΜΙΑΣ                                               

ΜΠΟΙΚΟΣ                 ΣΠΥΡΙΔΩΝ      ΜΕΘΟΔΟΛ. ΙΣΤΟΡ. & ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤ. ΑΘΗΝΑΣ 

ΜΠΟΝΤΕΤΣΙ               ΑΡΒΙΝΑ        ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TEI  ΠΑΤΡΑΣ (ΑΙΓΙΟ)                                    

ΜΠΟΥΚΟΒΣΚΙ              ΓΙΟΥΡΙ        ΠΛHPOΦ. ΜΕ ΕΦΑΡΜ.Σ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΞΗΡΟΚΩΣΤΑΣ              ΝΑΠΟΛΕΩΝ      IATPIKHΣ  ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)                                      

ΞΗΡΟΚΩΣΤΑΣ              ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ    OIKONOMIKΩN  EΠIΣTHMΩN ΑΘΗΝΑΣ                                          

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ          ΠΗΝΕΛΟΠΗ      ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ TEI  ΑΘΗΝΑΣ                                       

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗ        ΧΑΡΑ          ΔΙΟΙΚ. ΜΟΝ. ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ  TEI ΑΘΗΝΑΣ                              

ΠΑΠΠΑ                   ΚΡΙΝΙΩ        ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟΥ                                  

ΠΙΚΟΥΛΙΔΗ               ΣΤΕΛΛΑ        ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡ. ΑΣΙΑΤ. ΑΘΗΝΑΣ               

ΠΙΣΤΙΚΙΔΗΣ              ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ     ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΡΟΥΣΙΑΝΙΔΗ              ΑΓΓΕΛΙΚΗ      ΔIEΘN.  KAI  EYPΩΠ.  OIKON. ΣΠOYΔ. ΟΙΚ. ΠΑΝ. ΑΘΗ.

ΣΑΡΙΔΑΚΗ                ΘΕΟΧΑΡΗ       ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ TEI  ΠΑΤΡΑΣ                                       

ΣΔΡΟΛΙΑ                 ΑΝΤΙΓΟΝΗ      ΙΤΑΛΙΚΗΣ & ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛ. ΑΘΗΝΑΣ           

ΣΙΔΕΡΗ                  ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ     KOINΩΝΙΚΗΣ ΠOΛΙTIKΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ                                          

ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ               ΓΕΩΡΓΙΟΣ      ΦIΛ/ΦIAΣ- ΠAIΔ/KHΣ & ΨYXΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ                                 

ΣΥΓΓΡΟΥ                 ΚΑΛΛΙΟΠΗ      NOMIKHΣ  ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)                                             

ΤΣΕΡΜΟΥ                 ΜΑΡΙΑ         AΓPONOMΩN  & TOΠOΓPAΦΩN MHXΑΝΙΚΩN ΕΜΠ                                  

ΤΣΙΚΑΣ                  ΗΡΑΚΛΗΣ       ΑΞΙΟΠ. ΦΥΣΙΚ. ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓ. ΜΗΧ.ΓΕΩΠ.ΠΑΝ. ΑΘΗΝ.

ΧΡΗΣΤΟΥ                 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ   MAΘHMATIKΩN  ΠΑΤΡΑΣ                                                    

ΨΑΡΡΟΥ                  ΕΙΡΗΝΗ        ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ  TEI ΛΑΡΙΣΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)                          

Επτυχίες με το 10% προηγούμενων ετών

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ             ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ     MOYΣIKΩN  ΣΠOYΔΩN ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                                            

ΒΟΥΤΣΙΝΟΥ               ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΛΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟ/ΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

ΘΕΛΟΥΔΗΣ                ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ    OPΓAN.  KAI  ΔIOIK. EΠIXEIPΗΣΕΩΝ  ΟΙΚ.ΠΑΝ. ΑΘ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ              ΓΕΩΡΓΙΟΣ      ΠAIΔ/KO  ΔHMOT EKΠ/ΣHΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)                                

ΡΕΤΣΙΝΗ                 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡ ΨYXOΛOΓIAΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ                                                    

ΦΩΦΙΛΟΣ                 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ    ΙΚΑΡΩΝ  (ΣΙ)  ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ               

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ            ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ    ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦYΣ.  AΓΩΓHΣ &  AΘΛHTIΣMOY ΑΘΗΝΑΣ                            

ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

ΑΙΒΑΖΙΔΗΣ               ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ                                                     
ΑΜΠΝΤΙΟΥ                ΛΑΜΠΡΟΣ ΣTATIΣTIKHΣ ΟΙΚ.ΠΑΝ.ΑΘ.
ΑΝΑΜΑΤΕΡΟΣ              ΗΛΙΑΣ         ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ    ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  TEI ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΑΝΔΡΟΒΙΚ                ΙΒΑΝΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤ ΠΛHPOΦOPIKHΣ ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ)                                        
ΑΝΔΡΟΝΗΣ                ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΕΠΙΧ.  TEI ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΑΡΜΑΟΣ                  ΑΝΔΡΕΑΣ       ΑΝΑΚ. ΚΑΙ ΑΠΟΚ.ΚΤΙΡΙΩΝ  TEI ΠΑΤΡΑΣ  
ΒΟΥΔΡΗΣ                 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ   ΦAPMAKEYTIKHΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ                ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ     ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΠΕΙΡΑΙΑ             
ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ               ΜΕΤΑΞΙΑ ΜΑΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)  
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ              ΛΙΟΥΝΤΜΙΛΑ    ΔIEΘN.  &  EYPΩΠ.  OIKON. ΣΠOYΔ. ΟΙΚ.ΠΑΝ. ΑΘ.
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ             ΕΙΡΗΝΗ        ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI  ΠΑΤΡΑΣ 
ΖΕΡΒΑΣ                  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Κ. ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝ. ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ 
ΖΟΡΜΠΑ                  ΒΑΣΙΛΙΚΗ      IΣTOPIAΣ  ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) 
ΖΟΡΜΠΑΣ                 ΓΕΩΡΓΙΟΣ      ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI  ΛΑΜΙΑΣ    
ΚΑΛΠΑΚΙΔΟΥ              ΚΥΡΙΑΚΗ       ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  TEI ΠΕΙΡΑΙΑ   
ΚΑΜΟΥΔΗΣ                ΝΙΚΟΛΑΟΣ      ΔIOIKHΣHΣ EΠIXEIPHΣEΩN  ΑΙΓΑΙΟΥ (ΧΙΟΣ)   
ΚΑΜΠΕΛΗ                 ΒΑΡΒΑΡΑ       ΠΡΟΓΡ. ΕΚΚΛ. ΜΟΥΣ. & ΨΑΛΤ. ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝ. 
ΚΑΠΠΟΥ                  ΔΗΜΗΤΡΑ       ΠΛHPOΦ.ΜΕ ΕΦΑΡΜ. ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΚΑΡΑΜΟΥΚΟΣ              ΓΕΩΡΓΙΟΣ      ΘEOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ 
ΚΑΤΕΙΝΑ                 ΕΙΡΗΝΗ        MOYΣIKΩN  ΣΠOYΔΩN  ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ)  
ΚΑΤΕΙΝΑΣ                ΙΩΑΝΝΗΣ       ΕΠΙΣΤ. ΦYΣIK.  AΓΩΓHΣ  &  AΘΛ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ   
ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ               ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΠΥ MAΘHMATIKΩN  ΠΑΤΡΑΣ    
ΚΟΡΝΑΡΟΣ                ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ     ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ        
ΚΟΥΛΑΚΗΣ                ΣΤΕΦΑΝΟΣ      ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΠΕΙΡΑΙΑ   
ΚΟΥΡΟΥΠΗ                ΒΑΣΙΛΙΚΗ      ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI  ΠΑΤΡΑΣ    
ΚΟΥΣΑΣΗΣ                ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦYΣ.  AΓΩΓHΣ &  AΘΛ. ΑΘΗΝΑΣ   
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ            ΑΜΑΛΙΑ        OIKONOMIKΗΣ  EΠIΣTHMΗΣ  ΠΕΙΡΑΙΑ     
ΚΥΡΙΑΚΟΥ                ΘΕΟΔΩΡΑ       ΔΙΔ. ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛ. ΚΑΙ ΨΗΦ. ΣΥΣΤΗΜ. ΠΕΙΡΑΙΑ   
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ         ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ     ΠOΛIT. EΠIΣTHMHΣ & ΔHM.  ΔIOIK. ΑΘΗΝΑΣ
ΛΑΓΓΗ                   ΣΟΦΙΑ         ΠAIΔ/KO ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ      
ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ               ΜΑΡΙΑ         MAΘHMATIKΩN ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΑΜΟΣ)   
ΜΑΓΓΑΝΑ                 ΣΤΥΛΙΑΝΗ      NOMIKHΣ ΑΘΗΝΑΣ      
ΜΕΓΑΓΙΑΝΝΗ              ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ     IΣTOPIAΣ & APXAIOΛOΓIAΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)     
ΜΕΙΝΤΑΣΗΣ               ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ     ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ)-ΟΠΛΑ     ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ   
ΜΕΧΜΕΤ                  ΝΕΡΒΕ         ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙAΣ ΟΙΚ.ΠΑΝ. ΑΘ.
ΜΗΤΡΩΚΑ                 ΜΑΡΙΑ ΜΠΗΛΙΩ  ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ      
ΜΙΝΤΣΕΒΑ                ΑΝΝΑ          ΠΛΗΡΟΦ. & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗ. ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ 
ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ               ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΩΤ ΘEOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ                     
ΜΠΟΥΧΑΓΙΑΡ              ΧΡΙΣΤΙΝΑ      ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦYΣ.  AΓΩΓHΣ &  AΘΛ.ΑΘΗΝΑΣ      
ΝΑΤΣΗ                   ΕΛΕΝΗ         ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ & ΥΓΕΙΑΣ TEI  ΑΘΗΝΑΣ  
ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ               ΔΗΜΗΤΡΑ       ΦIΛOΣ.ΠAIΔ. & ΨYXOΛ. (ΠΡΟΓ.ΨΥΧΟΛ.) ΑΘΗΝΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ         ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ     OPΓANΩΣHΣ  KAI  ΔIOIK. EΠIXEIPHΣEΩN  ΠΕΙΡΑΙΑ  
ΠΕΠΟΝΑΚΗΣ               ΓΕΩΡΓΙΟΣ OPΓANΩΣHΣ  KAI  ΔΙΑΧ. ΑΘΛ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ 
ΠΕΤΡΑΚΟΣ                ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝ. & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤ.
ΠΟΘΗΤΟΥ                 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TEI  ΠΑΤΡΑΣ (ΑΙΓΙΟ)                                   
ΡΟΥΣΣΟΣ                 ΑΝΔΡΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΣΑΠΟΥΝΤΖΗ               ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΦIΛ/ΦIAΣ ΠAIΔ/ΓIKHΣ & ΨYXOΛ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                          
ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ              ΜΙΧΑΗΛ EΠIΣT.Σ ΚΑΙ ΤΕΧΝ. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΛ/ΣΟΥ
ΣΚΙΝΤΖΗ                 ΜΑΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  ΠΑΤΡΑΣ                                        
ΣΠΑΝΟΥ                  ΕΙΡΗΝΗ NOMIKHΣ  ΘΡΑΚΗΣ 
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ             ΕΙΡΗΝΗ        ΕΚΠΑΙΔ. ΠΟΛ.Ν ΔΟΜ. ΕΡΓΩΝ ΑΣΠΑΙΤΕ  ΑΘ.
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ             ΣΕΡΓΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ  TEI ΛΑΜΙΑΣ                                               
ΣΤΑΜΟΣ                  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΦΑΡ/ΝΩΝ ΜΑΘΗΜ. & ΦΥΣ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΜΠ
ΣΤΕΦΑΣ                  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ)-ΟΠΛΑ   ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ   
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ            ΜΑΡΙΑ ΑΝΝΑ ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤ. & Δ.Ν ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ           ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ                                               
ΤΣΑΚΙΡΓΙΑΝΝΗΣ           ΜΙΧΑΗΛ ΠΛHPOΦOPIKHΣ   ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                               
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ              ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚ.ΟΙΚ.ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ                    
ΧΑΣΚΟΣ                  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΛHPOΦOPIKHΣ ΚΑΙ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ                                 
ΧΑΤΖΗΜΠΥΡΟΣ             ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΚΑΡΩΝ  (ΣΙ)  ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ                                
ΧΥΣΕΝΛΑΡΙ               ΝΑΤΑΛΙΑ ΞENΩN ΓΛ.& ΔIEPM.-ΕΙΔ.ΜΕΤΑΦΡ.ΚΕΡΚΥΡΑ

Επιτυχία με ποσοστό 10% (προηγούμενων ετών) 

ΚΟΤΣΟΝΟΥΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ)-ΟΠΛΑ  
ΛΙΝΑ                    ΜΑΡΙΑ ΦYΣIKHΣ  ΚΡΗΤΗΣ 
ΜΠΙΡΜΠΑΣ                ΙΩΑΝΝΗΣ OIKONOMIKΩN  EΠIΣTHMΩN ΑΘΗΝΑΣ                                     
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ              ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ                                             

ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΕΡΙΒ. ΠΟΛΥΤΕΧ. ΧΑΝΙΑ

ΑΡΜΑΔΩΡΟΥ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓ/ΡΙΩΝ  TEI ΛΑΡΙΣΑΣ

ΒΙΝΤΖΗΛΑΙΟΥ ΣΟΦΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ &ΑΣΦ. ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

ΓΚΙΟΥΡΟΥΛΙΑΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤ. HΛEKΤΡΟΛ. MHX. & ΤΕΧΝ.ΥΠΟΛ.  ΠΑΤΡΑΣ 

ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΟΙΚ.  ΕΠΙΧΕΙΡ.  TEI ΠΑΤΡΑΣ

ΚΑΛΥΒΙΑΝΑΚΗ ΤΖΙΝΑ ΦYΣIKHΣ ΑΘΗΝΑΣ 

ΚΑΡΑΛΗ ΛΑΡΑ ΜΑΡΙΑ NAYTIΛIAKΩN  ΣΠOYΔΩN  ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΚΟΚΑΙ ΚΛΑΙΝΤΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  TEI ΣΕΡΡΩΝ

ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΝΤΡΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡ.  TEI ΛΑΡΙΣΑΣ

ΛΕΚΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΗΧ. ΠΕΡ/ΛΟΝΤΟΣ  ΠΟΛΥΤΕΧ. ΧΑΝΙΑ 

ΛΕΩΝΙΔΑ ΕΛΕΝΗ ΔΙΟΙΚ. ΚΟΙΝ.-ΣΥΝ. ΕΠ. & ΟΡΓ. ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΛΥΚΑΡΗ ΛΟΥΚΑΣ ΔΙΟΙΚ.  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  TEI ΛΑΡΙΣΑΣ

ΜΑΛΑΜΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΜΗΧΑΝ. ΧΩΡΟΤ. & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΕΡΟΙΑ 

ΜΠΑΣΔΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Ι. MHX.  METAΛΛ. METAΛ/ΡΓΩN ΕΜΠ 

ΝΤΙΒΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΠΑΚΟΥΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥΡΚ. ΣΠ. & ΣΥΓΧΡ. ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠ. ΑΘ. 

ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΦ. ΞΕΝ. ΓΛΩΣ. ΔΙΟΙΚ.& ΣΤΟ ΕΜΠΟΡ. TEI ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΡΑΠΤΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ OIKON.  EΠIΣTHMΗΣ  ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΣΑΚΕΛΛΗ ΑΝΝΑ ΨYXOΛOΓIAΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ 

ΣΙΜΙΤΣΙΔΕΛΛΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΜΑΡΙΑ ΘEATPIKΩN  ΣΠOYΔΩN  ΠΑΤΡΑΣ 

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ OIKONOMIKΗΣ  EΠIΣTHMΗΣ  ΠΕΙΡΑΙΑ  

ΤΣΕΝΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI  ΠΑΤΡΑΣ

ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΜΠΟΡ. & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΕΙ ΑΜΦΙΣΣΑ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ KOINΩΝΙΚΗΣ ΠOΛΙTIKΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ

Επιτυχόντες σε ΑΕΙ και ΤΕΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι με την αρ. πρωτ. 676/08/5-5-08 απόφαση του

Νομάρχη Ανατ. Αττικής (Δ/νση Περιβάλλοντος) εγκρίθηκαν οι

Περιβαλλοντικοί όροι του υφιστάμενου Συνεργείου επισκευής &

συντήρησης αμαξωμάτων & βαφής αυτοκινήτων της “Αφοι ΑΡ-

ΓΥΡΙΟΥ Ο.Ε”, που βρίσκεται επί της οδού Γ. Τσεβά 32 στο Δή-

μο Κορωπίου.

Η μελέτη και η παραπάνω απόφαση βρίσκεται στη Δ/νση Περι-

βάλλοντος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατ. Αττικής,

όπου κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να λάβει γνώση των σχετι-

κών μελετών, πληροφορίες και στοιχεία αυτών.

Παλλήνη 10/7/2008

Η Πρόεδρος

Μαρία Κατσιμίχα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι με την αρ. πρωτ. 1027/08/14-7-08 απόφαση

του Νομάρχη Ανατ. Αττικής (Δ/νση Περιβάλλοντος) εγκρίθηκαν

οι Περιβαλλοντικοί όροι του υπό εγκατάσταση εργαστηρίου Ζα-

χαροπλαστικής-Πρατήριο με την επωνυμία “ΠΑΛΑΜΑΡΗΣ ΙΩ-

ΑΝΝΗΣ & Σια Ε.Ε.”, που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Βασ.

Κωνσταντίνου & Νίκης στο Δήμο Βάρης.

Η μελέτη και η παραπάνω απόφαση βρίσκεται στη Δ/νση Περι-

βάλλοντος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατ. Αττικής,

όπου κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να λάβει γνώση των σχετι-

κών μελετών, πληροφορίες και στοιχεία αυτών.

Παλλήνη 10/7/2008

Η Πρόεδρος

Μαρία Κατσιμίχα
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τα χρήσιμα και τ’ άχρηστα...

ΣΑΒΒΑΤΟ 13, ΤΡΙΤΗ 16 & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/9

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

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 1535

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  210 8975.703

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 210 8 9 2 3  0 0 0

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΗΣ
Γραφεία Τελετών και Μνημοσύνων

.. .επειδή όλα μέσα στη ζωή είναι

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

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

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

Τελεταί απόρων ΔΩΡΕΑΝ

ANOIKTA

OΛO TO

24ΩPO

ΒΑΡΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Ψ Υ Χ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ

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

Ψυχολογική υποστήριξη, Συμβουλευτική, Αδειες οπλοφορίας

Δέχεται με ραντεβού
ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ 9 ΒΑΡΗ

THΛ.: 210 9656.484, κιν.  6973975069

Ν Ε Υ Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ

ΜΙΧΑΗΛ Κ. ΒΙΚΕΛΗΣ
M.Sc. in Headache Medicine

Επιστημονικός Συνεργάτης Νευρολογικής Κλινικής
Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών

Επιστημονικός Συνεργάτης Ιατρείων Διαταραχών Μνήμης και Κεφαλαλγίας

Νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς»

Λαζαράκη 8, ΓΛΥΦΑΔΑ
Τηλ.:  210 9681760 & 6936 727278

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

Με Master στην Κλινική Ψυχολογία

Αγχος, νευρώσεις, ψυχολογικά προβλήματα παιδιών και ενηλίκων

ψυχολογική υποστήριξη σε προβλήματα σωματικής υγείας

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

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: (210) 9681.452 - 8991.728 - 6977 078241 ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

Διονύσης Κ. Νικολόπουλος
Επιστημονικός Συνεργάτης

Οφθαλμολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΗΜΗΤΡΑΣ 5 ΒΑΡΗ (έναντι Αστυνομικού Τμήματος)

Τηλ.: 210 8970660 – 694 695 6061

Dr Μιχάλης N. Γύρας M.D.

ΙΑΤΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

MEMORIAL HOSPITAL New York U.S.A.

HEAD & NECK SURGERY Chicago U.S.A.

HEPATO PAGREO BILIARY SURGERY Lund SWEDEN

HOSPITAL AMERICAIN, Neuilly PARIS FRANCE

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΛΗΠΙΕΟΥ ΒΟΥΛΑΣ Ε.Ε.Σ.

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

Ν Ε Υ Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ METROPOLITAN

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

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

ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ  208  (1ος οροφος)  ΚΟΡΩΠΙ

Ι Α Τ Ρ Ο Σ  Ρ Ε Υ Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ο Σ

ΛΟΥΚΙΑ ΚΟΥΤΣΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ  ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ & 

ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

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

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

Κωνσταντίνος Κυριακός
τ. Ιατρός Οφθαλμιατρείου Αθηνών

Συμβάσεις με Ταμεία

BAKXOY 13 BAPH (ΚΕΠ) 

Τηλ.: 210 9656 828 -  κιν. 6945 548882

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14  (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΡΔΑΚΟΥ
Ψυχολόγος

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΘΕΡΑΠΕΙΑ  

ΠΑΙΔΙΩΝ και ΕΝΗΛΙΚΩΝ  
Ειδική Αγωγή - Λογοθεραπεία - Εργοθεραπεία με έμπειρους συνεργάτες

Επαγγελματικός προσανατολισμός - Διατροφικές συμβουλές

Δέχεται καθημερινά με ραντεβού

Βάκχου 13, Βάρη (ΚΕΠ), Τηλ.: 210 8900036 κιν.: 6932 310936

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ε Ι Δ Ι ΚΟ Σ  Π ΑΘ ΟΛΟ Γ Ο Σ

Ιατρείο Υπέρτασης - Σακχαρώδης Διαβήτης
Specialist in Clinical Hypertension
American Society of Hypertension
Μετεκπαιδευθείς εις Mayo Clinic

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

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

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ EUROPEAN BOARD OF OPHTHALMOLOGY

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

T. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

ΔΙΓΕΝΗ 17 Βούλα (Δέχεται με ραντεβού)

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

ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 65 ΒΟΥΛΑ - Τηλ. επικ. 6944358877

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΓΙΩΤΑ Κ. ΘΕΟΥ - ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗ

ΟΛΓΑ Π. ΦΩΤΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

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

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

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Β. ΚΟΡΔΑΚΗΣ
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

τ. ιατρός 401 Γ.Σ.Ν.Α.

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ - ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΑΡΕΩΣ 5 - ΒΑΡΚΙΖΑ - ΤΗΛ. 210 8976076 ΚΙΝ.697 3037222

Το ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 
Συνεδριάζει ΠΕΜΠΤΗ 18/9  7.30 & 8μ.μ. 

Ο  ΤΖΑΦΑΡ ΧΙΣΣΕΝ ΜΟΧΑΜΕΝΤ - JAAFR HISSINE

MOHAMED του HISSINE και της Mariam, το γένος

Babiker, που γεννήθηκε στo Τάμπα Τόκο (Σουδάν)  και

κατοικεί στις Συρακούσσες και η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ του  Ιωάννη και της Αναστασίας το γένος

Ανδριώτη, που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί

στον Άγιο Δημήτριο,  θα έλθουν σε γάμο  που  θα  γί-

νει  στο Παλέρμο της Ιταλίας.

ΓΑΜΟΙ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST

Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

Ηλεκτροεγκεφαλογραφίας, Ηλεκτρομυογραφίας, Προκλητών

Δυναμικών, Ηλεκτρονυσταγμογραφίας

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

Πλαστήρα 12 Βούλα (1ος ορ. πλησίον Ταχυδρομείου)

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ

40ήμερο ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου και ώρα 9π.μ.

τελούμε 40ημερο Μνημόσυνο στον ιερό ναό 

Αγίου Ιωάννη Βούλας

για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΟΙΛΑΚΟΥ
Οι γονείς Ο αδελφός

Σταμάτης & Ειρήνη Θανάσης

Τα εξαδέλφια Οι θείοι

Οι συγγενείς και οι φίλοι

Το Δημοτικό Συμβούλιο Βουλιαγμένης συνεδριάζει την Πέμπτη

18 Σεπτεμβρίου στις 7.30 με μοναδικό θέμα την Εγκριση Ισολο-

γισμού κλεισίματος οικ. έτους 2007 και απολογισμό νομιμοποί-

ησης δαπανών έτους 2007.

Στις 8μ.μ. συνεδριάζει σε δεύτερη συνεδρία με 15 θέματα στην

ημερήσια διάταξη. Ξεχωρίζουμε:

14. Απόφαση σχετικά με έγκριση Επιχειρησιακού Σχεδίου.

15. Επί εγγράφου της ΤΕΔΚΝΑ σχετικά με απσοτολή προτάσε-

ων για συναινετικές συνενώσεις με όμορους Δήμους.
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. . . γ ια την υγειά μας
H επίδραση των μαθησιακών 

δυσκολιών στη ζωή του παιδιού

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Φορτηγό Δ. Χ. μαζί με την άδειά του.

SCANIA 144, ‘99 μοντέλο, με επικαθήμενη szmits

‘97 μοντέλο, κουρτίνα, παραπέτο.

Τηλ.: 6948 106344, 23820 23465 κος Βασίλης

ΕΤΑΙΡΙΑ SECURITY ZHTEI άτομα εμφανίσιμα από

25-30 ετών, περιοχές Γλυφάδα, Βουλιαγμένη, Αερο-

δρόμιο Ελ. Βενιζέλος. 

Προϋπηρεσία, γνώσεις αγγλικής θα ληφθούν υπόψιν.

Μισθός - ΙΚΑ. Τηλέφωνο: 210 6998860.

ΓΑΛΛΙΚΑ από έμπειρη καθηγήτρια, παραδίδει

σε όλα τα επίπεδα και διπλώματα (αρχάριους

και προχωρημένους) κατ’ οίκον ή σε γκρουπ.

Τηλ. 210 8950.591 - κιν. 6979  673 485

ΖΗΤΕΙ εργασία Απόστρατος, με αρκετά καλές

γνώσεις Η/Υ- ΙΝΤΕΡΝΕΤ, καλές γνώσεις οργάνωσης

γραφείου και αξιολόγησης - ορθής κατανομής αν-

θρώπινου δυναμικού, επικοινωνιακός, ζητάει εργα-

σία. Τηλ. επικοινωνίας 6940-203993

Ο όρος Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες

(Ε.Μ.Δ.) αναφέρεται σε μία ξεχωριστή κα-

τηγορία δυσκολιών που αφορούν τη μάθη-

ση, και πιο συγκεκριμένα την επεξεργασία

του γραπτού λόγου. 

Εκφράζονται με την έντονη και επίμονη

δυσκολία του μαθητή να αποκτήσει τις

ικανότητες Ανάγνωσης, Ορθογραφημένης

Γραφής και της Μαθηματικής Ικανότητας,

σε βαθμό ανάλογο με τη χρονολογική ηλι-

κία του, τη νοημοσύνη του και την εκπαί-

δευση που έχει λάβει.

Η Διαταραχή της Ανάγνωσης είναι σημα-

ντικά κάτω από το αναμενόμενο, δεδομέ-

νων της χρονολογικής ηλικίας του ατό-

μου, της μετρηθείσας νοημοσύνης του και

της εκπαίδευσης που αντιστοιχεί στην

ηλικία.

Τα βασικότερα συμπτώματα είναι:

Ανάγνωση αργή, με δισταγμό, χωρίς ροή,

συχνά συλλαβισμός.

Παράλειψη, πρόσθεση, αντικατάσταση

γραμμάτων, συλλαβών ή λέξεων κατά την

ανάγνωση. Ελλιπής κατανόηση του κειμέ-

νου.

Που οφείλονται οι μαθησιακές δυσκολίες;

Η αιτιολογία δεν είναι γνωστή. Υπάρχει η

υπόθεση ότι οφείλονται σε όποια δυσλει-

τουργία στο Κεντρικό Νευρικό Σύστημα.

Σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχει κληρο-

νομική βάση (κάποιο μέλος της οικογένει-

ας έχει παρόμοιες δυσκολίες) και σε άλ-

λες υπάρχει συγγενής αιτιολογία (συμβά-

ντα κατά την κύηση ή τον τοκετό). 

Οι Ε.Μ.Δ. είναι εγγενείς στο άτομο, δηλ.

χαρακτηρίζουν (ή όχι) ένα άτομο από τη

γέννησή του μέχρι το τέλος της ζωής του.

Δεν εμφανίζονται ξαφνικά κάποια στιγμή

και δεν εξαφανίζονται μετά από χρόνια.

Μολονότι στην περίπτωση των μαθησια-

κών δυσκολιών οι ειδικοί επικεντρώνονται

συνήθως στα προβλήματα που σχετίζο-

νται με τα σχολικά επιτεύγματα του παι-

διού, στην πραγματικότητα τα άτομα αυτά

πλήττονται σε όλες τις πλευρές της κα-

θημερινής τους ζωής, όπως οι παρακάτω:
– Οι σχέσεις με συνομηλίκους (έλλειψη κοι-

νωνικών δεξιοτήτων, προβληματική επικοι-

νωνία, αλληλεπίδραση, προβλήματα στη δη-

μιουργία & διατήρηση των σχέσεων)

– Οι σχέσεις με τα μέλη της οικογένειας (Ιδι-

αίτερα στρεσσογόνα εμπειρία για τους γο-

νείς. Κατηγορούνται από τους εκπαιδευτι-

κούς σαν «υπερπροστατευτικοί και υπερβο-

λικοί στις αντιδράσεις τους». Η επιτρεπτικό-

τητα-αυστηρότητα συχνή αιτία προστριβών

ανάμεσα στο ζευγάρι. Η δυσκολία -άρνηση-

των γονέων να δεχτούν ότι το παιδί τους

έχει κάποια δυσχέρεια συχνά τους οδηγεί

στο να αναζητήσουν τον ειδικό που θα τους

διαβεβαιώσει πως το παιδί είναι φυσιολογι-

κό. Ζητώντας απαντήσεις στα «γιατί» που

τους βασανίζουν συχνά θυμώνουν ή νιώ-

θουν ενοχές. Ο θυμός στρέφεται εναντίον

των εκπαιδευτικών, η ενοχή μπορεί να οδη-

γήσει στην κατάθλιψη, ή στην ανάγκη να

υπεραναπληρώσουν το χαμένο έδαφος «δί-

νοντας όλο τον εαυτό τους» στο παιδί, ενι-

σχύοντας όμως έτσι την εξάρτηση και παθη-

τικότητά του. Έτσι δημιουργείται ένας κύ-

κλος συμπεριφοράς: όσο πιο πολύ εξαρτά-

ται το παιδί από τούς γονείς, τόσο πιο πολύ

οι γονείς αισθάνονται την ανάγκη να κάνουν

πράγματα για το παιδί, και όσο ο γονιός κά-

νει πράγματα αντί να τα κάνει το παιδί, αυτό

γίνεται ακόμα πιο εξαρτημένο από τους γο-

νείς του.  Δυσκολίες αντιμετωπίζουν και τα

αδέρφια: ανησυχούν μήπως είναι «κολλητι-

κό», κάποια νιώθουν ανακούφιση που δεν

έχουν το πρόβλημα και μετά νιώθουν ενοχές

για τις σκέψεις τους, θυμώνουν για την «ιδι-

αίτερη» μεταχείριση που απολαμβάνουν τα

αδερφάκια τους με τη μαθησιακή δυσκολία,

μερικά προσβάλλονται και ενοχλούνται από

τη συμπεριφορά του αδερφού ή της αδερ-

φής τους)

– Η αυτο-εικόνα και η αυτοπεποίθηση στην

ικανότητά τους να χειρισθούν καθημερινές

καταστάσεις

– Συναισθηματική προσαρμογή (συναισθη-

ματικά & συμπεριφορικά προβλήματα):

> Αντίδραση αποφυγής (σαν τρόπος αντιμε-

τώπισης του άγχους που συνοδεύει τις

αρνητικές εμπειρίες και ματαιώσεις)

> Παλινδρόμηση σε πρώιμα στάδια της ανά-

πτυξης («μωρουδίστικη» συμπεριφορά)

> Ανάπτυξη φοβικών αντιδράσεων (σχολική

άρνηση, φοβία προς ένα συμμαθητή, κ.λ.π.)

> Σωματικά παράπονα (στομαχόπονοι, κρά-

μπες, πονοκέφαλοι,  συχνή ενούρηση)

> Υποχονδριακές αντιδράσεις  

> Παρανοϊκές ιδέες (προβάλλει το παιδί τα

δικά του συναισθήματα και σκέψεις σε

άλλους: δασκάλους, συμμαθητές, βιβλία,

θρανία, τα πάντα συνωμοτούν εναντίον του)

> Η χρήση της διάγνωσης σαν δικαιολογία

για παθητική στάση στα προβλήματα (π.χ.

«δεν λειτουργεί καλά το μυαλό μου και δεν

μπορώ να το διαβάσω..»)

> Κατάθλιψη (όταν το παιδί δεν καταφέρνει

να αναπτύξει άλλου είδους άμυνες. Μπορεί

να εκδηλωθεί ως ευερεθιστότητα και επιθε-

τικότητα, αυτο-καταστροφικές ή αυτοκτονι-

κές τάσεις, αυστηρή αυτοκριτική, αυτοτιμω-

ρία, απόσυρση)

> Χαμηλή αυτο-εικόνα

> Παθητικότητα-επιθετικότητα (ως ένας τρό-

πος να χειρισθεί το παιδί τον θυμό του (παί-

ζει με τα ρούχα του μέχρι να ο γονιός να

εξοργιστεί μαζί του. Τότε τον κοιτάει με

απορία και του λεει: «γιατί θύμωσες, δεν

έκανα τίποτα»)

> Παθητικότητα-εξάρτηση (Η αρχική αποφυ-

γή αποτυχιών και δυσάρεστων συναισθημά-

των από το παιδί γίνεται τρόπος ζωής. Απο-

φεύγει να παίρνει πρωτοβουλίες και να συμ-

μετέχει, σε παιχνίδια, σχέσεις, μαθήματα,

συζητήσεις, κ.λ.π.)

> Κάνει τον «Κλόουν» (είναι ο πιο αποτελε-

σματικός τρόπος να ελέγξει το παιδί τα

συναισθήματα ανικανότητας που το διακατέ-

χουν και να μεταμφιέσει την έλλειψη

αυτοπεποίθησης και την μελαγχολία του.

Κάνοντας τον κλόουν είναι σαν να λεει:

«εσείς μπορείτε να με κοροϊδεύετε, αλλά

στην πραγματικότητα εγώ διάλεξα να κάνω

τον κλόουν!»

> Ανεξέλεγκτη παρορμητικότητα (κυρίως σε

παιδιά που συνδυάζουν μαθησιακές δυσκο-

λίες με σύνδρομο ελλειμματική προσοχής-

παρορμητικότητας. Συνήθως δρουν χωρίς να

σκεφτούν. Μπορεί να κλέψουν, να βρέξουν

το κρεβάτι τους, να ανάβουν φωτιές, να

τρωνε ασταμάτητα)

> Στην εφηβεία, πολλά από αυτά τα παιδιά,

εάν δεν βοηθηθούν μπορεί να γίνουν

παραβάτες του νόμου, ή/και να αποβάλλο-

νται από το σχολείο (εναντιωματική- αντι-

κοινωνική συμπεριφορά).

Πώς αντιμετωπίζεται;

Με ειδικές μεθόδους διδασκαλίας, με ειδι-

κές ασκήσεις και με κατάλληλη οργάνωση

της μελέτης τα άτομα με Ε.Μ.Δ. μαθαί-

νουν τρόπους να παρακάμπτουν τις δυ-

σκολίες τους και να βελτιώνονται σ' αυτά

που υστερούν. 

Οσο νωρίτερα γίνει αντιληπτό είτε από το

σπίτι είτε από το σχολείο θα έχει καλύτε-

ρα αποτελέσματα.

Σύλλογος Εκπαιδευτικών Εξειδικευμένων με μαθησια-

κές δυσκολίες

(Πηγή: Γρηγόρης Βασιλειάδης, M.Sc., Ph.D. (can.)

Συμβουλευτικός Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπευτής

Η Ιδιωτική εταιρεία ΚΤΕΟ AUTOCHECK Ε.Π.Ε 

με έδρα το Κορωπί ζητεί

α) πτυχιούχους ΤΕΙ ειδικότητας μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου,

ηλεκτρονικού, μηχανικού οχημάτων με ή χωρίς πιστοποίηση

ελεγκτού ΙΚΤΕΟ

β) απόφοιτους ΤΕΕ Β΄ Κύκλου ή άλλης ισότιμης σχολής, ειδι-

κότητας μηχανολόγου, μηχανικού αυτοκινήτων, μηχανών

και συστημάτων αυτοκινήτων ή ηλεκτρολόγου αυτοκινήτων

με ή χωρίς πιστοποίηση ελεγκτού ΙΚΤΕΟ

γ) υπαλλήλους για τηλεφωνικό κέντρο και γραμματειακή υποστήριξη

Πληροφορίες: 6974848134, 6947566101

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ από την αλυσίδα Γυναικείων

Ενδυμάτων  SUGARFREE για το κατάστημά της στο

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ: ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΚΑΙ Η/Υ, ΗΛΙΚΙΑ 20-40

ΕΤΩΝ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΝΑ ΣΤΑΛΟΥΝ:

ΦΑΞ: 210-9622313 ή με • e-mail: pmisthou@bluepoint.gr

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 210-9612412 κα. ΜΙΣΘΟΥ

Οι Μαθησιακές δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένα παιδί στο σχολείο, οδηγούν πολλές φορές, σε αδιαφορία

του για το σχολείο, κακή συμπεριφορά ή και κατάθλιψη. 

Το παιδί έχει ανάγκη από βοήθεια. Μη το προσπερνάτε, μη ντρεπόσαστε. Δεν είναι αρρώστια και δεν είναι

κολλητική! Απεναντίας είναι παιδιά έξυπνα. Οσο νωρίτερα λοιπόν διαγνωστεί το πρόβλημα τόσο καλύτερα

αντιμετωπίζεται.

Ιδιωτικό Σχολείο των Νοτίων Προαστίων ανα-

ζητά καθηγητή για το μάθημα της Οικιακής Οικονομίας. 

Οι ενδιαφερόμενοι αποστείλατε το βιογραφικό σας ση-

μείωμα στην ταχυδρομική θυρίδα 74220.

www.netvillage.com

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι με την αρ. ΠΕΧΩ 5260/ Φ. Περιβ.10/6-8-08

απόφαση του Γεν. Γραμμ. της Περιφέρειας Αττικής, υπήχθη

στην διαδικασία της υποκατηγορίας 4 του άρθρου 9 της ΚΥΑ ΗΠ

11014/703/104/03 (ΦΕΚ 332/Β03) η δραστηριότητα: της εγκατά-

στασης και λειτουργίας φωτοβολταϊκού συστήματος παραγω-

γής ηλεκτρ. ενέργειας 99,98kw της “Αθηναϊκής Στρωματοποιίας

ΑΒΕΕ” στο ΒΙΠΑ του Δήμου Μαρκοπούλου.

Η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του ως άνω έργου, βρί-

σκεται στη Δ/νση Περιβάλλοντος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκη-

σης Ανατολικής Αττικής, όπου κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να

λάβει γνώση αυτής, πληροφορίες και στοιχεία. 

Παλλήνη, 1/9/2008

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΡΙΑ ΚΑΤΣΙΜΙΧΑ
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Ο ΑΡΗΣ Βούλας είναι μια πολύ καλά οργανωμένη πο-

δοσφαιρική ακαδημία που διαθέτει:

Προπονητικό τιμ που αποτελείται από 9 διπλωματού-

χους προπονητές υπό τις οδηγίες τεχνικού διευθυντή,

που εκτός από τη διδαχή της τέχνης του ποδοσφαίριου,

παρέχουν μέσα από την εμπειρία τους, τα εφόδια για μια

σωστή αθλητική παιδεία δημιουργώντας αμφίδρομη σχέ-

ση αγάπης και εμπιστοσύνης των παιδιών προς τους ίδι-

ους με στόχο την ποδοσφαιρική ανάπτυξη των μικρών

αθλητώντου συλλόγου.

Ιατρείο-Φυσικοθεραπευτήριο πλήρως εξοπλισμένο,

που θα ζήλευαν ακόμη

και ομάδες Α’ εθνικής,

στελεχωμένο από έμπει-

ρο ιατρικό προσωπικό

που είναι παρόν σε όλες

τις προπονήσεις και αγώ-

νες των αθλητών, παρέ-

χοντας εκτός από τις

πρώτες βοήθειες και θε-

ραπευτική αποκατάστα-

ση μικροτραυματισμών.

Τμήματα Ποδοσφαίρου

Από 6 έως 8 χρονών (junior)

Από 9 έως 10 χρονών (ακαδημία)

Από 11 έως 12 χρονών (παμπαίδες)

Από 13 έως 14 χρονών (παίδες)

Από 15 έως 17 χρονών (νέοι).

Τμήματα Πιγκ-Πογκ

Για παιδιά από 7 έως 17 χρονών.

Οι εγγραφές άρχισαν από 1η Σεπτεμβρίου.
Πληροφορίες: Γραμμ. Συλλόγου Καθημερινά 18.00 - 21.00

Τηλ./Fax 210 8991.154

ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΡΧΙΖΕΙ ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΠΑΠ  

Γ΄  ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟΝ ΑΟΚ
ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ

ΤΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

Ο Δήμαρχος Κορωπίου Θεόδωρος Αθανασόπου-

λος, το Δ.Σ Κορωπίου και ο Πρόεδρος του Αθλητι-

κού Οργανισμού  Γιάννης Ντούνης εύχονται καλή

χρονιά,  στην ομάδα μας,  τον ΑΟΚ,  χωρίς βία και

φαινόμενα απαξίωσης του αθλήματος. 

Το ίδιο ισχύει για την ποδοσφαιρική ομάδα της Δό-

ξας Κορωπίου και για όλες τις ομάδες του Γ.Σ. Κο-

ρωπίου και τους υπόλοιπους συλλόγους μας σε

όλα τα αθλήματα. 

Σύμφωνα επίσης με απόφαση του Δ.Σ του Αθλητι-

κού Οργανισμού Δήμου Κρωπίας, εντός του 2008,

θα πραγματοποιηθεί μεγάλη Ημερίδα για τον

Αθλητισμό,  που θα θέσει τις βάσεις για τη χάραξη

μιας ουσιαστικής πολιτικής (σε επίπεδο αυτοδιοί-

κησης αλλά και σε σωματειακό και κρατικό επίπε-

δο) για τον αθλητισμό σε όλες τις ηλικίες και για

όλα αθλήματα. 

------------------
Το πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Γ΄Εθνικής κατηγορίας (1ος Όμι-

λος) αγωνιστικής περιόδου 2008-2009 αρχίζει την Κυ-

ριακή 14 Σεπτεμβρίου στις 5 το απόγευμα με το πρώτο

παιχνίδι της ομάδας του ΑΟΚ στο Γήπεδο « Αντώνιος

Πρίφτης» με τη Αγία Παρασκευή.

Φιλικός ποδοσφαιρικός αγώνας
Βετεράνοι Πρωτέα Παλαιάς Φώκαιας

Βετεράνοι Ολυμπιακού Σ.Φ. Πειραιώς 

Η Κοινότητα Παλαιάς Φώκαιας και οι βετεράνοι του Πρωτέα Παλαι-

άς Φώκαιας διοργανώνουν σημαντικό φιλικό ποδοσφαιρικό αγώνα

με τον Ολυμπιακό Σ.Φ.  Πειραιώς, ο οποίος θα διεξαχθεί την Δευτέ-

ρα 22 Σεπτεμβρίου 18:00μ.μ. στο Κοινοτικό Γυμναστήριο Παλαιάς

Φώκαιας.

Τα χρήματα από τον αγώνα θα διατεθούν για φιλανθρωπικό σκοπό

στην πόλη.

Καλούν όλους τους κατοίκους και τους φιλάθλους της περιοχής να πα-

ραβρεθούν στον ποδοσφαιρικό αγώνα και να τον ενισχύσουν.

Έρχεται το Σχοίνιαθλον!
Ποδηλάτες, δρομείς και κολυμβητές,

ετοιμαστείτε.

Για 2η χρονιά, φέτος, οργανώνεται το Σχοίνιαθλον, ένα αθλητικό γε-

γονός που λαμβάνει μέρος στη παραλία του Σχοινιά στο Μαραθώνα. 

Οι αθλητές καλούνται να διαγωνισθούν σε 3 διαφορετικά αθλήματα:

στο κολύμπι, στο τρέξιμο και στην ποδηλασία. 

Φέτος ο αγώνας θα γίνει με τις Ολυμπιακές προδιαγραφές του Τριά-

θλου, γι’ αυτό και οι αποστάσεις που θα διανύσουν οι αθλητές είναι

μεγαλύτερες από πέρσι. 1500μ. κολύμπι στα γαλανά νερά του Σχοι-

νιά, 40χλμ. ποδήλατο στα βουνά της γύρω περιοχής και 10μ. τρέξι-

μο στο υπέροχο πευκοδάσος για τον τερματισμό, χρειάζεται να

αντέξουν οι συμμετέχοντες που φέτος φτάνουν τους 150 αθλητές.

Οι φίλοι του Σχοίνιαθλου, μέσα απ’ αυτή την αθλητική διοργάνωση,

ανακαλύπτουν την ομορφιά των αθλημάτων μέσα στη φύση γι’ αυτό

και δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη τοποθεσία που οι διοργανωτές επι-

λέγουν για τον αγώνα. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μπείτε στο site

www.schiniathlon.gr που δυστυχώς όμως είναι γραμμένο στα Αγ-

γλικά. Μια τόσο ωραία διοργάνωση που γίνεται στην Ελλάδα είναι

κρίμα να χρειάζεται μετάφραση…

Κυριακή 21/9
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3 Νέα απόκτηση αθλη-

τριών πέτυχε στην γυναι-

κεία ομάδα της υδατοσφαί-

ρισης ο Ναυτικός Όμιλος

Βουλιαγμένης, κάνοντας

δύο πολύ καλά συμβόλαια

με την Πατρίτσια Ντελ Σό-

το και τη Μόρια Βαν Νόρ-

μαν.

Μετά την πολύ καλή περυ-

σινή πορεία που έγινε απο-

κλειστικά με Ελληνίδες

αθλήτριες, η προπονήτρια

της ομάδας Αλεξία Καμέ-

νου, έκρινε ότι φέτος η

ομάδα θα χρειαζόταν και τη

βοήθεια των δύο ξένων χω-

ρίς όμως να κάνει ιδιαίτε-

ρες αλλαγές αφού γι’ αυ-

τήν είναι σημαντικό η ομά-

δα να μείνει ως έχει.

Έτσι συνεχίσουν την καριέ-

ρα τους η αρχηγός της γυ-

ναικείας ομάδας, Άντυ Με-

λιδώνη, η Γιούλη Λαρά και

η Κυριακή Λιόση.

"Για μένα πρωταρχικός
στόχος είναι να παίζουν
στη Βουλιαγμένη τα παιδιά
που αγαπούν πραγματικά
την ομάδα και νομίζω ότι οι
τρεις συγκεκριμένες αθλή-
τριες το αποδεικνύουν

διαρκώς" είπε η Αλεξία Κα-

μένου.

Η Ντελ Σότο, 28 ετών θα

αγωνίζεται στη θέση του

τερματοφύλακα. Την περυ-

σινή σεζόν φόρεσε το

σκουφάκι του Ολυμπιακού

και το καλοκαίρι κατέκτησε

το αργυρό μετάλλιο στο

ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα με

την Ισπανία.

Όσο για την φουνταριστή

Μόρια Βαν Νόρμαν, είναι

24 χρόνων και στους Ολυ-

μπιακούς αγώνες του Πεκί-

νου κατέκτησε το αργυρό

μετάλλιο με την εθνική των

ΗΠΑ.

3 Στην αντρική ομάδα απέ-

κτησαν δύο αθλητές που

έχουν ξαναπεράσει από

τον όμιλο. Τον Αρτίν Ελμι-

σιάν για τρία χρόνια και τον

Γιάννη Κουρλιάφτη για

ένα.

Ο πρώτος που την περα-

σμένη περίοδο έπαιξε στη

Χίο, έχει φορέσει και στο

παρελθόν με επιτυχία το

σκουφάκι της ανδρικής

ομάδας και αναμένεται να

προσφέρει πολλές λύσεις

από την περιφέρεια.

Όσο για τον Γιάννη Κουρ-

λιάφτη ξεκίνησε το πόλο

στον ΝΟΒ και πλέον επι-

στρέφει μετά από μία πολύ

καλή χρονιά στην Γλυφάδα

που του χάρισε μία θέση

στην Εθνική ομάδα νέων

ανδρών.

Γάμος στο Πόλο 

της Βουλιαγμένης

Σε μία λαμπρή τελετή που

πραγματοποιήθηκε το

βράδυ του Σαββάτου στον

Ιερό Ναό Κοιμήσεως της

Θεοτόκου στη Σαρωνίδα,

ο τερματοφύλακας της

ομάδας υδατοσφαίρισης

του Ν.Ο.Β.,  Στέλιος Πρω-

τονοτάριος, παντρεύτηκε

την αγαπημένη του Φρό-

σω Καρδάση.

Κουμπάρος ήταν ο επιστή-

θιος φίλος του γαμπρού

και φουνταριστός του

ΝΟΒ, Γιώργος Χατζηδά-

κης. Στη χαρά τους βρέ-

θηκαν η πρόεδρος του

ομίλου, Στέλλα Λαζάρου-

Τίγκα, μέλη του διοικητι-

κού συμβουλίου και βέ-

βαια προπονητές, αθλη-

τές και παράγοντες. 

Ακολούθησε το πάρτυ που

παρέθεσαν η νύφη και ο

γαμπρός σε γνωστό εστια-

τόριο στη Βουλιαγμένη,

όπου οι καλεσμένοι παρέ-

μειναν ως τις πρώτες πρωι-

νές ώρες με το κέφι να έχει

τον πρώτο λόγο και τις χο-

ρευτικές φιγούρες (ειδικά

του κουμπάρου) να κλέ-

βουν την παράσταση.

Η ομάδα HANDBALL 92-93 αγοριών του ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

κατέκτησε την ΠΡΩΤΗ  θέση στην κατηγορία της μεταξύ

24 ομάδων στο μεγάλο ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ

ΙΝΤΕRAMNIA στο ΤΕΡΑΜΟ της ΙΤΑΛΙΑΣ στο οποίο μετεί-

χαν συνολικά 177 ομάδες. 

Το ΚΟΡΩΠΙ κέρδισε στον τελικό την Ουκρανική Τέρμο με

17-14 . Η ομάδα αυτή ήταν η μόνη από την οποία είχε χά-

σει στην πρώτη φάση των αγώνων. 

Το ΚΟΡΩΠΙ κέρδισε επίσης δυο Γαλλικές, μια Πολωνική,

μια Ισπανική, μια ομάδα από την Τσεχία, μια Δανέζικη και

την αήττητη μέχρι τότε ομάδα του Στροβόλου Κύπρου.

Την ομάδα αποτελούν οι παίκτες Δημήτρης Αγγελής,

Γιάννης Κορδογιάννης, Κώστας Πέρρος, Κώστας Ντού-

νης, Δημήτρης Κατσίκης, Γιώργος Κερατιώτης, Γιώργος

Χρήστου, Ιάσων Μανωλάκης, Ορέστης Μανωλάκης, Χρή-

στος Καϊμος, Σ. Κάϊμος και Γιώργος Γουδέλης. 

Ο Προπονητής Μανώλης Κακάκης δήλωσε: «Το μυστικό
είναι η δουλειά. Τα τελευταία δυο χρόνια έχω αναλάβει τα
ηνία αυτής της ομάδας. Αυτή θα είναι η επόμενη φουρνιά
που θα αντικαταστήσει την ομάδα Ανδρών του ΚΟΡΩΠΙΟΥ.

Διαθέτει 5 αριστερόχειρες. Όλοι είναι από το ΚΟΡΩΠΙ και
από τις γύρω περιοχές.». 

Γιόρτασαν την απονομή
Φεστιβαλικό τόνο έδωσαν παράγοντες και παίκτες της

ομάδας, κατά την απονομή του τροπαίου στο Τουρνουά

ΙΝΤΕRAMNIA στο Τέραμο της Ιταλίας.

Στο τουρνουά συμμετείχαν πάνω από 150 αθλητές συνο-

λικά από την Ελλάδα, 50 από Αττική, 50 από Φαίακα Κέρ-

κυρας και 50 από τον Αριστοτέλη Σερρών. 

Aξίζουν συγχαρητήρια σε παικτες-προπονητη-διοικηση για

τον αγώνα που κάνουν ώστε να συνεχιστεί η παράδοση

του ΗΑΝDBALL στο ΚΟΡΩΠΙ, ετσι ώστε τα επόμενα χρό-

νια στην ΑΝΔΡΙΚΗ ομάδα HANDBALL του Γ.Σ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

που αγωνίζεται στην Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ,να συμμετέχουν όσο

το δυνατόν περισσότερα παιδιά από το ΚΟΡΩΠΙ.  

1ος ΣΤΟ ΣΤΟ HANDBALL παίδων ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ!!  

Ο ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Το Πόλο ανανεώνεται

Πατρίτσια Ντελ Σότο

8 ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΣΤΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΜΠΟΔΙΩΝ

“ΘΕΤΙΣ” ΒΟΥΛΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αρχισαν οι εγγραφές στην Πετοσφαίριση για κο-

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

το Σάββατο-Κυριακή 10 έως 1 το μεσημέρι.

Πληροφορίες: 210 8994.484, κιν. 6972 778540 &

6978 661302

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

Πλούσια η συγκομιδή

της Εθνικής ομάδας

υπερπήδησης εμποδίων

στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα,

το οποίο ολοκληρώθηκε Κυ-

ριακή (7/9) με επιτυχία στην

Φιλιππούπολη της Βουλγα-

ρίας. 

Οι Έλληνες αθλητές κατάφε-

ραν να κατακτήσουν πέντε

χρυσά, ένα ασημένιο και δύο

χάλκινα μετάλλια στις πέντε

κατηγορίες παίδων, εφήβων,

αμαζόνων, νέων ιππέων και

ενηλίκων. Συγκεκριμένα, η

Ελλάδα ήταν η απόλυτη κυ-

ρίαρχος στις δύο Κατηγορίες

Νέων Ιππέων και Αμαζόνων. 

Στην Κατηγορία Νέων Ιππέ-

ων η Ελλάδα κέρδισε το χρυ-

σό στο ατομικό αγώνισμα χά-

ρη στην Καρ. Βογδάνου και

τον Marlon και στο ομαδικό

αγώνισμα με τους Καρ. Βο-

γδάνου, Δημ. Μανδρίνο,

Βασ. Μπάσδρα και Κων.

Ασημάκη με 16 βαθμούς ποι-

νής. 

Επίσης, στο Ατομικό αγώνι-

σμα της Κατηγορίας Αμαζό-

νων η Κατερίνα Doubodel

και ο Sofist αναδείχθηκαν

χρυσοί Βαλκανιονίκες, ενώ

και η ομάδα μας, με τις Κατε-

ρίνα Doubodel, Μόνικα Μαρ-

τίνη με τον Java Keltic Son,

Χριστίνα Δημητρακοπούλου

με τον Pacco Rabbane και

Αλεξάνδρα Παράσχη με τον

Primeur, κέρδισε το χρυσό

μετάλλιο με 13 βαθμούς ποι-

νής. 

Στην Κατηγορία Εφήβων η

Ελληνική ομάδα, με τους Γρ.

Μαρινάκη, Νίκο Λιάκουρη,

Εμμ. Ερρέρα και Ευδ. Σακελ-

λαρίδη κέρδισε το χρυσό με-

τάλλιο με 13 βαθμούς ποινής

στους δύο γύρους. 

Στην Κατηγορία Παίδων, που

αποτελείτο από τους Πανα-

γιώτη Φραντζή, το Δημήτρη

Μπάσδρα, την Αντωνία Πο-

ντίκη και την Χριστίνα Καβα-

λιεράτου, κατέκτησε το αση-

μένιο μετάλλιο. Στο Ατομικό

της Κατηγορίας Αμαζόνων

χάλκινη Βαλκανιονίκης ανα-

δείχθηκε και η Χρ. Δημητρα-

κοπούλου. 

ΤΑ ΝΕΑ

ΤΗΣ ΕΠΣΑΝΑ
Αυτό το Σαββατοκύριακο η

ΕΠΣΑΝΑ ξεκινάει αγώνες

πρωταθλημάτων Α’, Β’ και

Γ’ κατηγορίας καθώς και

του κυπέλλου.

Το πρόγραμμα του κυπέλ-

λου για το Σαββατοκύριακο

είναι:

Σάββατο 13/9

Εθνικός Λαυρίου - Απόλλων Αναβύσσου

Γήπεδο Γ.ΡΑΦΙΑΣ ΣΤΑΜΑΤΑΣ

Σταμάτα - Αστέρας Αυλώνος,

στο ίδιο γήπεδο.

Αστέρας Γλ. Νερών - Παρνηθαϊκός

Γήπεδο Ανθούσας

Κυριακή 14/9

Βουλιαγμένη - Ροδόπολη

Γήπεδο Βουλιαγμένης

Αχαρν.Αναγ. Αυλίζας - Αετός Μενιδίου

Γήπεδο Αγ. Άννας

Μάχη Μαραθώνα - Νέοι Αθλ. Ροτσα

Γήπεδο Γραμματικού
Νικηφόρος - Νίκη Δροσιάς

Γήπεδο Γέρακα
Α.Ο. Διονύσου - Συκάμινο

Γήπεδο Διονυσίου

Ελπίδα Αχαρνών - Φοίβος Βάρης

Γήπεδο Λεκάνες β’

Όλοι οι αγώνες ξεκινάνε 

στις 16:30. 

ΙΠ
Π
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Ο δήμαρχος Αναβύσσου   Σάββας Γκέρα-

λης, έκανε το δημόσιο απολογισμό  του,

στην παραλία της Αναβύσσου συνδυασμέ-

νον στο κλείσιμο με μουσική συναυλία, η

οποία έκλεισε και τον  κύκλο του 1ου Φε-

στιβάλ πολιτισμού της πόλης. 

«“Δίνουμε λόγο στον πολίτη”, ακριβώς
επειδή πιστεύουμε ότι όλοι εσείς αποτελεί-
τε τον ισχυρό μοχλό, που δρομολογεί τις
εξελίξεις στην πόλη μας», είπε στην ομιλία

του ο Σ. Γκέραλης. Συνέχισε δε λέγοντας

ότι οι πολίτες βρίσκονται κοντά, μαζί και δί-

πλα στη μεγάλη προσπάθεια που γίνεται

όλα αυτά τα έξι χρόνια απ’ τη δημοτική αρ-

χή, για να πραγματοποιηθεί το όραμα μιας

αναβαθμισμένης πόλης, με σύγχρονες

υποδομές, καθώς και σεβασμό στο περι-

βάλλον και τον άνθρωπο. 

«Η Ανάβυσσος έπαψε πλέον, επεσήμανε ο

δήμαρχος, να ‘ναι η μικρή και εσωστρεφής
πόλη που ανακύκλωνε τα προβλήματά της,
τα ελλείμματα της, τα αδιέξοδά της. Η
Ανάβυσσος πλέον εξελίσσεται σε μια πόλη
ελκυστική και φροντισμένη. Μια πόλη που
ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία, μια πόλη
που όλοι οραματιζόμαστε». 
Μίλησε διεξοδικά για τα όσα έχει πετύχει

μέχρι τώρα η δημοτική αρχή, σε έργα υπο-

δομών, τόσο του δήμου (δυναμικό μοντέλο

διοίκησης, χωροταξική αναβάθμιση και κα-

τάρτιση προσωπικού, κωδικοποίηση εσό-

δων με δίκαια κατανομή τελών, ηλεκτρονι-

κή διακυβέρνηση κλπ.), όσο και της πόλης

(επιχειρησιακό σχέδιο ανάπτυξης, οικιστι-

κές παρεμβάσεις – αναπλάσεις, διάφορες

μελέτες έργων, αξιοποίηση δημοσίων χώ-

ρων με αισθητική αναβάθμιση παντού, σχέ-

δια πόλης, παραθεριστική κατοικία, ίδρυση

κοιμητηρίου, κτηματολόγιο).

Τέλος αντιμετωπίζεται επιτυχώς η αντι-

πλημμυρική θωράκιση της πόλης με κατα-

σκευή κεντρικού αποχετευτικού αγωγού,

ενώ αντικαταστάθηκε το πεπαλαιωμένο και

επικίνδυνο δίκτυο ύδρευσης. 

Εκλεισε η αντιδήμαρχος Τασούλα Τσιακά-

λου υπεύθυνη του 1ου Φεστιβάλ πολιτι-

σμού, το οποίο επεφύλαξε ευχάριστη έκ-

πληξη στους θεατές. Ανάμεσα στους καλ-

λιτέχνες και ο κάτοικος Αναβύσσου  Γρη-

γόρης Βαλτινός, που τραγούδησε και μάλι-

στα με μεγάλη επιτυχία.  

Αγγελική Ραγκούση

Τέσσερις Σεπτέμβρη, συναντή-

θηκαν τα παραρτήματα του Λυ-

κείου Ελληνίδων Άργους, Κερα-

τέας και Ραφήνας, σε μια εκδή-

λωση, παραδοσιακών εθίμων,

χορών και τραγουδιών.

Η πρόεδρος του παραρτήματος

Ραφήνας Ελένη Καχριμάνη,

υποδέχτηκε  καλεσμένους και

θεατές και χαιρέτισε την εκδή-

λωση τονίζοντας  πώς ένα είναι

το «πιστεύω» μας:  οι παραδό-

σεις της πατρίδας μας, ο πολιτι-

σμός του τόπου μας, τα ήθη και

τα έθιμα της Ελλάδας, γιατί όλ΄

αυτά είναι η ταυτότητά μας:  Ας

τη διατηρήσουμε λοιπόν όσο το

δυνατόν αναλλοίωτη. 

Επεσήμανε ότι “η  γιορτή αυτή

συμπίπτει με τον εορτασμό των

85 χρόνων από την ίδρυση της

Ραφήνας,  το 1923 που ήλθαν οι

πρώτοι κάτοικοι, πρόσφυγες

από την Τρίγλια Βιθυνίας”.

Στη συνέχεια ο δήμαρχος Ραφή-

νας Ανδρέας Κεχαγιόγλου ευ-

χαρίστησε τους παραβρισκόμε-

νους, ευχήθηκε να μείνουν ικα-

νοποιημένοι οι φιλοξενούμενοι

απ’ την πόλη της Ραφήνας. 

Εντυπωσιακή ήταν η παρουσία-

ση του παραδοσιακού γάμου

από το Λύκειο Άργους,  και της

Κερατέας για τους χορούς και

τα έθιμα της Αττικής που παρου-

σίασαν. 

Το παράρτημα Ραφήνας κέρδισε

το θερμό χειροκρότημα για την

παρουσία της χορωδίας παραδο-

σιακής μουσικής που τραγούδη-

σε ως επί το πλείστον μικρασιά-

τικα τραγούδια και των εντυπω-

σιακών ανδρικών φορεσιών των

Κεχαχιάδων  της Λήμνου.

Επίσης τους θεατές χαιρέτησαν

οι πρόεδροι των παραρτημάτων

Άργους και Κερατέας. 

Οι μουσικοί που συνόδεψαν τα

τραγούδια και τους χορούς, της

εκδήλωσης, ήταν οι: Ηλίας Πλα-

στήρας – κλαρίνο – τραγούδι,

Δημήτρης Κωνσταντής – λαούτο

– τραγούδι, Γιάννης Παυλόπου-

λος – βιολί – τραγούδι και Μα-

νούσος Κλαπάκης – κρουστά. 

Παραβρέθηκαν επίσης ο βου-

λευτής της Ν. Δ. Νίκος Καντε-

ρές, ο αντινομάρχης Γιώργος

Ξηντάρας, οι νομαρχιακοί σύμ-

βουλοι Ν. Στεφανίδης και Π.

Ασπραδάκης  και ο δήμαρχος

Κερατέας Σταύρος Ιατρού.

Αγγελική Ραγκούση

Παραδοσιακό μουσικοχορευτικό αντάμωμα

των Λυκείων Ελληνίδων στη Ραφήνα Απολογισμός  μετά μουσικής

στην Ανάβυσσο

Ο Δήμαρχος Σάββας Γκέραλης παρακολουθεί τη συ-
ναυλία με τον βουλευτή Βασίλη Οικονόμου.

Οπως είχαμε γράψει και στο

προηγούμενο φύλλο, εγκαι-

νιάζεται ο νέος “Μαραθώ-

νιος” την Κυριακή 14 Σεπτεμ-

βρίου· ο Διεθνής Μαραθώ-

νιος Νέων της Ευρωπαϊκής

Ενωσης. Σ’ αυτόν θα συμμε-

τέχουν 27 ευρωπαϊκές χώ-

ρες με 600 δρομείς ηλικίας

18 έως 25 ετών. Η εκκίνηση

προβλέπεται να γίνει στο

Παναθηναϊκό Στάδιο στις 9

το πρωί, και ο τερματισμός

στο σημείο εκκίνησης του

κλασικού Μαραθώνιου δρό-

μου, γύρω στο μεσημέρι.

Ο Βουλιαγμενιώτης Φιλόλο-

γος, ιστορικός, αρχαιολόγος

Χρήστος Διονυσόπουλος,

μας δίνει μία γεύση από ιστο-

ρία ως ειδήμων αλλά και ως

συμμέτοχος-συζητητής στο

Διεθνές Συνέδριο για τον

Μαραθώνα που εξελίσσεται

αυτό το Σαββατοκύριακο. 

Γράφει λοιπόν επιλέγοντας

ανάμεσα σε ένα πολύ καλο-

γραμμένο κείμενο και ενδια-

φέρον, που όμως ο χώρος

δεν μας επιτρέπει να παρου-

σιάσουμε αυτούσιο.

«Ενας “Μαραθώνιος” από

Αθήνα προς Μαραθώνα φαί-
νεται εκ πρώτης όψεως πα-
ράδοξος και όμως έπρεπε
προ πολλού να είχε θεσμοθε-

τηθεί.
Ο Μαραθώνιος που γνωρί-
ζουμε θεσμοθετήθηκε για να
τιμηθεί η μεγαλειώδης και
συγκλονιστική προσπάθεια
ενός νέου που έβαλε πιο πά-
νω και από τη ζωή του τον
στόχο της αποστολής του
φέρνοντας στους Αθηναίους
την είδηση της νίκης όσο πιο
γρήγορα του επέτρεψαν οι
σωματικές και ψυχικές του
δυνάμεις.
Ο Μαραθώνιος που εγκαινιά-
ζεται φέτος μπορεί, πιστεύω,
να θεωρηθεί ότι συμβολίζει
το πάθος και την αποφασιστι-
κότητα που έδειξαν, το

490π.Χ., οι 9000 Αθηναίοι
οπλίτες, όταν ξεκίνησαν από
την πόλη τους για να αντιμε-
τωπίσουν έναν επικίνδυνο

και ισχυρόν αντίπαλο
που απειλούσε τη δη-
μοκρατία και την ελευ-
θερία τους. Κινήθηκαν
και αυτοί με ταχύτητα
και έφτασαν έγκαιρα
στον προορισμό τους
πετυχαίνοντας να
εγκλωβίσουν τον
εχθρό στην πεδιάδα

του Μαραθώνα και υποχρεώ-
νοντάς τον να δώσει εκεί τη
μάχη. Αν δεν είχαν κινηθεί με
ταχύτητα, η μάχη θα δινόταν
αλλού, πιθανότατα στο εκτε-
ταμένο πεδίο των Αθηνών (ή
προ των πυλών της πόλης),
όπου ο αντίπαλος θα μπο-
ρούσε να αναπτύξει και να
αξιοποιήσει, ευνοϊκά γι’ αυ-
τόν, τις μεγάλες στρατιωτι-
κές του δυνάμεις, οπότε το
αποτέλεσμα του αγώνα θα
ήταν οδυνηρό και ολέθριο
για την Αθήνα, την Ελλάδα
και την Ευρώπη.
Οι ελεύθεροι και δημοκρατι-
κοί πολίτες της Αθήνας, που

έμελλε να δημιουργήσουν
και να καλλιεργήσουν αργό-
τερα τον πολιτισμό, αυτόν
που σήμερα η Ευρώπη βιώνει
και τιμά, θα μετατρέπονταν
σε ανδράποδα και θα μετα-
φέρονταν στα βάθη της
Ασίας, όπου με την πάροδο
του χρόνου θα χάνονταν,
όπως ακριβώς έγινε με τους
άτυχους Ερετριείς, όταν νι-
κήθηκαν. Είναι πολύ εύστοχη
η παρατήρηση του Πλάτωνα
(Νόμοι,ΙΙΙ,698β) ότι η επίθεση
των Περσών δεν στρεφόταν
μόνον εναντίον των Ελλή-
νων αλλά και όλων συνολικά
των κατοίκων της Ευρώπης.
Επομένως, η απόφαση να
συμμετάσχουν σ’ αυτόν τον
Μαραθώνιο νέοι από όλη την
Ευρώπη είναι πολλών επαί-
νων, άξια και απόλυτα συμ-
βατή με την ιστορία του Ευ-
ρωπαϊκού πολιτισμού.

Ο Μαραθώνιος αυτός θα

έχει τη μορφή σκυταλοδρο-

μίας (με αλλαγές κάθε 10 χι-

λιόμετρα περίπου) και με διά-

φορα  happenings σε κάθε

σημείο αλλαγής. 

Δεντροφύτευση στη

Βουλιαγμένη
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε και νέα δεντροφύτευση στο

Μεγάλο Καβούρι της Βουλιαγμένης από συνεργάτες πολυε-

θνικής εταιρίας που δραστηριοποιείται στο εμπόριο αλκοο-

λούχων ποτών. Νέοι άνθρωποι, διαφόρων εθνικοτήτων,

άντρες και γυναίκες, ανασκουμπώθηκαν και έπιασαν με κέφι

τις αξίνες και τα φτυάρια, γεμίζοντας με κουκουναριές την

έκταση δίπλα στο πυροφυλάκειο του Δήμου.

Οπως πληροφορηθήκαμε, η πρόταση υποβλήθηκε στο Δήμο

από τους υπεύθυνους της εταιρίας με την ευκαιρία της λήξης

σεμιναρίου της εταιρίας που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδο-

χείο του Αστέρα.

Ο Δήμος συνεισέφερε τα εργαλεία και το εξειδικευμένο προ-

σωπικό ενώ συμμετείχε στη δεντροφύτευση και ομάδα σμη-

νιτών από την 128 ΣΕΤΗ Καβουρίου.

Η εν λόγω  εταιρία έχει αναπτύξει κοινωφελή δράση και σε

υποβαθμισμένες περιοχές της Αφρικής αναλαμβάνοντας με

δικά της έξοδα έργα υδροδότησης.

MARATHON FOR A UNITED EUROPE

Μαραθώνιος νέων ενωμένης Ευρώπης


