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Η  μ ό ν η  τ ο π ι κ ή  ε φ η μ ε ρ ί δ α  π ο υ  σ ε  μ ί α  1 5 ε τ ί α  δ ε ν  τ η ς  έ χ ο υ ν 
δ ο θ ε ί  κ ρ α τ ι κ έ ς  κ α τ α χ ω ρ ή σ ε ι ς  ( ό π ω ς  Ο Π Α Π ,  Κ ρ α τ ι κ ά  Λ α χ ε ί α  κ . λ . π . )

Aγαπητοί αναγνώστες-τριες, 
φροντίστε να βοηθήσετε 

την συνέχιση της έκδοσης 
αποστέλλοντας την ετήσια συνδρομή 
που είναι μόνο  10 ευρώ το χρόνο. 

Aν τηλεφωνήσετε ερχόμαστε εμείς 
για την είσπραξη

ΔΗΜΟΣ 
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στις 9 Μαρτίου εκδικάστη-
κε στο Μονομελές Πρωτοδικείο 
Αθηνών η Αγωγή και Ασφαλιστι-
κά μέτρα που κατάθεσε ο Δήμος 
Σαλαμίνας εναντίον της ΕΥΔΑΠ  
μετά την πεισματική άρνησή της 
να επιτρέψει τη χρήση του αντλι-
οστασιου Α1 (βρίσκεται έξω από 
το Κέντρο Νεότητας) για να προ-
χωρήσουν τα έργα της αποχέ-
τευσης στο κέντρο  της πόλης. Ο 
Δήμος Σαλαμίνας κατέβαλε κάθε 
δυνατή προσπάθεια και εξάντλη-
σε όλα τα μέσα που είχε στη διά-
θεσή του ώστε να πείσει την  ΕΥ-
ΔΑΠ να επιτρέψει τη χρήση του 
αντλιοστασίου πριν καταφύγει 
στο έσχατο μέσο της προσφυγής 
στη Δικαιοσύνη, χωρίς αυτό να 
καταστεί δυνατόν.

ΝΕΟ ΗΘΟΣ : 
Νομίζουμε ότι ήταν η κα-

λύτερη λύση. Έπρεπε επιτέλου 
Δημοτική Αρχή να περάσει στην 
αντεπίθεση. Δεν μπορεί μια επι-
χείρηση που συντηρείται από τον 
ελληνικό λαό να στρέφεται ενα-
ντίον του λαού. Το έργο έγινε για 
το λαό της Σαλαμίνος με χρήματα 
μάλιστα της Ε.Ε.

Μάλιστα το ΝΕΟ ΗΘΟΣ απο-
ρεί πως μέχρι τώρα δεν έχει πα-
ρέμβει κάποιος εισαγγελέας  για 
τους εκβιασμούς και τις απειλές 
που εκτοξεύει η «λαϊκή» επιχεί-
ρηση που λέγεται «ΕΥΔΑΠ» με 
πρόεδρο που τον έχει ορίσει η 
σημερινή κυβέρνηση.

Δεν μπορεί αυτός ο κύριος να 
είναι αντίθετος με τις ενέργειες 
και προσπάθειες που κατέβαλλε 
ο κ. Καραμανλής για να γίνει το 
έργο της αποχέτευσης. Μάλιστα 
όλες οι τοπικές οργανώσεις της 
ΝΔ παρενέβησαν για να ανα-
δείξουν αυτή την προσπάθεια. 
Και μας δημιουργεί κατάπληξη 
που το έργο τώρα βάλεται εκ των 
έσω.

Συγχαρητήρια στο Νομικό Σύμβουλο του Δήμου 
Σαλαμίνας κ. Γ. Παπανικολάου

Σύμφωνα με τις υπ’ αρ. 2221/2008 και 2222/2008 απο-
φάσεις του Πρωτοδικείου Πειραιά τα δύο νησάκια Ρεθυ-
θούσα και Μακρόνησος ανήκουν οριστικά και αμετάκλητα 
στη διοίκηση του Δήμου Σαλαμίνας και τα κρίσιμα σημεία 
των δύο αποφάσεων έχουν ως εξής.

1. Για την Ρεβυθούσα απόφαση 2222/2008
Το Δικαστήριο κρίνει, ότι η νήσος Ρεβυθούσα υπάγεται 

στη διοικητική περιφέρεια του παρεμβαίνοντος Δήμου δη-
λαδή της Σαλαμίνας

2. Για την Μακρόνησο: απόφαση 2221/2008. Αναγνω-
ρίζει (το Δικαστήρίο) ότι «η εν λόγω νησίδα υπάγεται στη 
Διοικητική Περιφέρεια του προσφεύγοντος Δήμου Σαλα-
μίνας κατά τα αναφερόμενα, ειδικότερα στο σκεπτικό της 
παρούσας».

Ύστερα από τα παραπάνω ο Δήμος θα ασκήσει ότι υπο-
χρεώσεις και δικαιώματα προκύπτουν από τις εν λόγω 
κατακτήσεις. Νομίζουμε ότι και οι ΔΕΚΟ, Πολεοδομία, 
Υποθηκοφυλάκειο, Κτηματολογικό Γραφείο, Αστυνομία, Λι-
μεναρχείο, θα πρέπει να παρέμβουν και να αναλάβουν τις 
υποχρεώσεις τους.                                    συνέχεια στη σελ. 7

Ρεβυθούσα - Μακρόνησος

Με το μόλις που άρχισε να 
σκάβει την πόλη για να πραγμα-
τοποιήσει το όνειρό μας αυτό της 
αποχέτευσης έπεσαν πάνω του 
να τον κατασπαράξουν στις μη-
νύσεις λες και αυτός έφταιγε που 
πραγματοποίησε τον διαγωνισμό 
ανάδειξης εργολάβων. Λες και 
δεν έφταιγαν αυτοί που ψήφισαν 

τον τρόπο διακήρυξης (πακέτο), δεν έφταιγαν αυτοί που 
ψήφισαν ομόφωνα το ψήφισμα προς το Ελεγκτικό Συνέδριο 

το οποίο προφανώς και αυτού ίσως του ψηφίσματος νομι-
μοποίησε το αποτέλεσμα αυτού του διαγωνισμού και τέλος 
όλοι πρέπει να καταλάβουμε τώρα ότι νέα δημοπρασία δεν 
προλαβαίνει να εκδοθεί.

Και τώρα ομιλούν για «συνεταιρισμούς» που έχουν 
αναπτυχθεί για να φάνε τα χρήματά μας. Εμπρός κύριοι δη-
μοσιεύσετε τα στοιχεία που έχετε στα χέρια σας και να τα 
πάμε στον εισαγγελέα. Εμείς ό,τι και αν γίνει θα σταθούμε 
στο πλευρό της Δημοτικής Αρχής ώστε το όνειρο της αποχέ-
τευσης να μη καταλήξει όνειρο απατηλό.

συνέχεια στη σελ. 7

Ο Δήμαρχος Σαλαμίνας κ. Σ. Σοφράς 
περνάει στην αντεπίθεση
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ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ 
ΜΑΡΤΙΟΥ

1 Ευδοκία

2 Ευθαλία

8 Ερμής

9 Σμαράγδα, Σαράντης

17 Αλέξιος, Αλεξία

19 Χρύσανθος, Χρυσάνθη

25  Ευάγγελος, Ευαγγελία

ΑΥΤΑ ΣΥΝΕΒΗΣΑΝ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΜΑΣ
Άγριο έγκλημα της Ηγουμένης στη Μονή 

«Παναγία Μυτριδιώτισσα»
Η μονή βρίσκεται στην οδό Γρηγ. Παπανικολάου,  παράπλευρα του 2ου Δη-

μοτ. Σχολείου.
Νεκρή, αλλά δεμένη,  φιμωμένη και σκεπασμένη με άλλα είδη ρουχισμού 

και το ένα πόδι της δεμένο σε πόδι  τραπεζιού, βρέθηκε η γερόντισσα που ανήκει 
στου «γνήσιους Ορθόδοξους Χριστιανούς» (παλαιό)

Το άγριο αυτό έγκλημα επήλθε τα μεσάνυχτα της 16 προς 17/2/09. Οι άγνω-
στοι μέχρι σήμερα, δράστες έδεσαν και την «σχεδόν» κωφάλαλη αδελφή της, 
επίσης μοναχή, η οποία, ήταν κι αυτή φιμωμένη και δεμένη σε καρέκλα, αλλά 
κατάφερε να λυθεί και να βγει έντρομη έξω και ζήτησε βοήθεια. Τώρα αυτή βρί-
σκεται στο δρομοκαΐτειο για θεραπεία. 

Το μόνο συγγενικό πρόσωπο ήταν η νύφη τους, που ζει εκτός Σαλαμίνος και 
διαχειριζόταν τις συντάξεις του δύο γεροντισσών (η ζωντανή λάμβανε σύνταξη 
από το Δημόσιο και η νεκρή από τον ΟΓΑ).

Πάντως οι καλόγριες, αν και ήσαν με το «Παλαιό», τις φρόντιζε το συσσίτιο 
που λειτουργεί στον Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ.

Πυρκαγιά σε σκάφος στήν μεγάλη Σκάλα
Στις 24/2/09 ξέσπασε φωτιά στο σκάφος ιδιοκτησίας Σαρρή, που ήταν αγκυ-

ροβολημένο στη σκάλα την μεγάλη, χωρίς επιβαίνοντες . 
Στον τόπο της πυρκαϊάς έφτασαν αμέσως  δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπη-

ρεσίας.Η πυρκαΐά κατεσβέσθηκε σχεδόν αμέσως.

Το καΐκι «Ο ΜΠΟΜΠ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΗΣ» 
που συνδέει τα Σελήνια με τον Πειραιά 

συνεχίζει τα δρομολόγιά του απρόσκοπτα
Τα δρομολόγια, διάρκειας 20 λεπτών, αρχίζουν από τις 6,40 το πρωΐ από τα 

Σελήνια και το τελευταίο από ΠΕΙΡΑΙΑ στις 9 το βράδυ. Έτσι ένα στοίχημα που 
έβαλε ο Δήμαρχος Αμπελακίων κ. Μάριος Τραυλός έγινε γεγονός και εξυπηρετεί 
απόλυτα όχι μόνο τους Σεληνιώτες αλλά και αρκετούς που κατοικούν σ’ άλλες 
περιοχές του νησιού όπως Κακής Βίγλας, Γυαλός, Περάνη, Αιαντείου κ.α.

Με το από 01-03-2002 Π.Δ. 
(ΦΕΚ 192/Δ/13-03-2002) εγκρί-
θηκε η πολεοδομική μελέτη Β΄ 
κατοικίας στις περιοχές «Μέτω-
πο Παραλίας, Αγ. Παρασκευή, 
Βροντού, Κατσούλι, Ντοροτό του 
Δήμου Σαλαμίνας» Μέχρι σήμερα 
έχει εκπονηθεί η κτηματογράφη-
ση των περιοχών και η Β΄ ανάρ-
τηση για την συλλογή δηλώσεων 
ιδιοκτησίας. Ορίσθηκε ακόμη η 
Γ΄ ανάρτηση για την συλλογή δη-
λώσεων ιιδιοκτησίας έως και  την 
20/3/09

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

ΣΑΛΑΜΙΝΑ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 5149

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ - ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΙΕΣ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΣΣΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 4646-159

ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Δήμαρχος Σαλαμίνας προσκαλεί τους γραμμένους στα Μητρώα Αρ-

ρένων του Δήμου Σαλαμίνας που έχουν γεννηθεί το έτος 1993 (χιλια εννια-
κόσια ενενήντα τρία), κλάσεως 2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
16 του Ν. 2119/93 Κώδικα Διατάξεων, να παρουσιασθούν στο Δημοτικό Κα-
τάστημα (Λεωφ. Καραμανλή και Αμμοχώστου 1), ή να τηλεφωνήσουν στο 
τηλέφωνο 4646159 έως 31 Μαρτίου 2009 κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα για 
να δηλώσουν την ακριβή διεύθυνση κατοικίας των, τις επαγγελματικές και 
γραμματικές τους γνώσεις, προκειμένου να καταχωρήσουμε  τα ανωτέρω 
στοιχεία στους Στρατολογικούς Πίνακες.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. 1ο και 3ο Γυμνάσιο Σαλαμίνας
2. 1ο και 2ο Λύκειο Σαλαμίνας
3. 1ο ΤΕΕ και 2ο ΤΕΕ Σαλαμίνας
4. Σχολή Ο.Α.Ε.Δ. Ναυστάθμου Σαλαμίνας
5. Εκκλησίες Σαλαμίνας - Αιαντείου
6. Ανάρτηση στα κεντρικότερα σημεία του Δήμου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΟΦΡΑΣ
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ΑΥΤΑ ΣΥΝΕΒΗΣΑΝ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΜΑΣ
Νέο Δημοτικό Σχολείο ΠΑΛΟΥΚΙΩΝ

Όπως είναι γνωστό από το Δεκέμβρη του 2006 δημοπρατήθηκε η ανέγερση 
νέου σχολικού κτιρίου στο οποίο θα μετακόμιζε το Δημοτικό Σχολείο Παλουκίων, 
αφού ύστερα από αίτημα των γονέων των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου και 
κυρίως από τις προτάσεις των διδασκάλων του εν λόγω σχολείου. Πρωτεργάτης 
της όλης κίνησης ήταν και είναι η διευθύντρια κ. Γκανά.

Σύμφωνα με την σύμβαση που υπέγραψε κατορθώθηκε η αλλαγή και από 
6τάξιο θα αναγερθεί 8τάξιο. Σύμφωνα με την σύμβαση που υπέγραψε ο ανάδοχος 
η ανέγερση του σχολείου θα έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί την 7/12/2007. Αλλά 
ύστερα από διαδοχικές παρατάσεις που έχει ζητήσει και που έχουν εγκριθεί, Το 
σχολείου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί στις 30/9, και εφόσον ο Οργανισμός 
Σχολικών κτιρίων θα είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του. Ένας θεός ξέρει πότε 
οι μαθητές θα πάνε στο νέο σχολικό κτίριο.

Προϋπολογισμός ΚΑΠΗ ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ

Μέχρι  τώρα πιστεύαμε ότι η προσωπική προσφορά στα ΚΑΠΗ ήταν ανιδιο-
τελής. Από την μελέτη όμως του προϋπολογισμού του έτους 2009 διαπιστώνουμε 
ότι έχουν εγγραφεί τα παρακάτω αναφερόμενα κονδύλια:

ΕΣΟΔΑ
Τακτική οικ. ενίσχυση του Δήμου (Σαλαμίνας) 25000Ε. Έκτακτη οικον. ενίσχυ-

ση του Δήμου 10000Ε (γιατί προϋπολογίζεται και η έκτακτη δημοτική βοήθεια;)
ΕΞΟΔΑ
Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΚΑΠΗ 4000 ευρώ
Αποζημίωση διαχειριστή ΚΑΠΗ 3500 ευρώ
(για τον διαχειριστή θα πρέπει να προστεθούν και τα παρακάτω έξοδα)
Απόδοση υπερ. ΤΥΔΚΥ 300 ευρώ
Απόδοση ΤΑΔΚΥ 300 ευρώ
Αποζημίωση Δασκάλου Μουσικής 1000 ευρώ
Αποζημίωση Δασκάλου Χορού 1000 ευρώ

Ερωτούμε ότι μπορεί κανείς να παρέχει (να προσφέρει) υπέρ  της Τρίτης 
ηλικίας και να αποζημιώνεται; Εμείς προτείνουμε στο Δήμαρχο να διορίζονται 
στα Νομικά Πρόσωπα άτομα που εθελοντικά χωρίς καμία αμοιβή θα θέλουν να 
παρέχουν τις υπηρεσίες τους.

Ακόμη θα πρέπει να μάθουμε πως γίνονται οι προσλήψεις των δασκάλων 
και κυρίως των Λογιστών. Υπάρχει το ενδεχόμενο στο μέλλον να έχουμε δικα-
στικές προστριβές και κυρίως κάποια καταγγελία στο ΙΚΑ και να μπει ο Δήμος σε 
περιπέτειες;

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΤΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

Το Νομαρχιακό Συμβούλιο Πειραιά έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 
1650/86, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τον Ν. 3010/02 και των υπ’ αριθμ. ΚΥΑ-
Η.Π. 15393/2332/02, 11014/70/φ104/14-3-02 και 37111/202/26-9-03. Ανακοινώ-
νει και προσκαλεί τους πολίτες και τους φορείς εκπροσώπησής τους να λάβουν 
γνώση της απόφασης ΠΕΧΩ 9563/19-1-2009 του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
Αττικής που αφορά το έργο:

Υπαγωγή, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για την προστασία του περι-
βάλλοντος, του έργου ανόρυξης και λειτουργία  υδρευτικής χρήσεως (άδρευση 
χώρων πρασίνου) γεώτρησης σε αντικατάσταση παλαιού πηγαδιού σε έκταση 
επιφάνειας 1.200 τ.μ. ιδιοκτησίας του Εμμανουήλ Χειράκη στη θέση «Σκουπί-
δια» του Δήμου Αμπελακίων Σαλαμίνας, στη διαδικασία του άρθρου 11 της ΚΥΑ 
11014/703/Φ104/2003.

Πληροφορίες και διευκρινήσεις παρέχονται από την Γραμμαείατου Νομαρχι-
ακού Συμβουλίου (κ.Σούμπαση Μάρθα) τηλ. 4148467 καθημερινά από 9-2 μ.μ.

Η παρούσα ανακοίνωση θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα Νέος Λόγος.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΟΥΜΠΙΝΗ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ

Λειτουργία Λαϊκών Αγορών στη Σαλαμίνα
Όπως είναι γνωστό στη Σαλαμίνα λειτουργούν οι παρακάτω Λαϊκές
Κάθε Δευτέρα στην περιοχή Παλουκίων
Κάθε Τρίτη στα Αμπελάκια
Κάθε Πέμπτη στη Σαλαμίνα στην Λ. Καραμανλή
Κάθε Παρασκευή στην οδό Μήλου στα Σελήνια
Κάθε Σάββατο στο Αιαντείου
Κάθε Κυριακή στην Κεντρική Πλατεία της Κακής Βίγλας
Πέραν αυτών έχουμε και τους πωλητές (παραγωγούς μας) που βρίσκονται 

παράπλευρα της ιχθυοαγοράς.
Από τις πιο πάνω λαϊκές μερικές απ’ αυτές μπορεί να λειτουργούν και πα-

ράνομα και ασφαλώς μειώνουν των τζίρο σ’ορισμένα καταστήματα και γι αυτό 
ο Εμπορικός Σύλλογος Σαλαμίνας διαμαρτύρεται. Δεν γνωρίζουμε ποιες είναι οι 
θέσεις του Εμπορικού Συλλόγου Αμπελακίων.

Οι διαμαρτυρίες όμως όποιων φορέων μπορεί να φέρουν μέχρι και κατάρ-
γησή τους.

Εμείς αναρωτιώμεθα ποιες είναι οι θέσεις του Εργατικού Κέντρου Σαλαμίνας 
και των μειοψηφιών του Δήμου. Όμως στο νησί δεν υπάρχουν σύλλογοι κατανα-
λωτών και οι αντίστοιχοι σύλλογοι του ΠΕΙΡΑΙΩΣ δεν ενδιαφέρονται. Αναρωτιώ-
μεθα όμως μήπως οι όποιες αντιδράσεις θα έχουν ένα αποτέλεσμα οι λειτουργίες 
των λαϊκών στο νησί να περιέλθουν σ’ εξωθεσμικούς φορείς και αυτό θα είναι 
προς ζημιά των καταναλωτών κυρίως και των ντόπιων παραγωγών.

Μήπως οι μειοψηφίες των Δημοτικών συμβουλίων πρέπει να πάρουν θέσεις 
και ευχαρίστως θα μπορούσαμε να τις καταχωρήσουμε στο ΝΕΟ ΗΘΟΣ, γιατί δεν 
μπορεί ο τοπικός Εμπορικός Σύλλογος, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά 
(!!!) και το Σωματείο Λαϊκών ο του Κέντρου να επιτίθονται στις τοπικές δημοτικές 
αρχές, που σκοπό έχουν και είναι υποχρέωσή τους πρωτίστως να ενδιαφέρονται 
για τους ντόπιους καταναλωτές και παραγωγούς.

Αποκολλήθηκε δεξαμενόπλοιο που είχε 
προσαράξει στα Σελήνια

Αποκολλήθηκε, από τη θαλάσσια περιοχή του όρμου Σεληνίων Σαλαμίνας, το 
Δ/Ξ «YASMIN C» σημαίας SIERRA LEONE, το οποίο είχε προσαράξει, πρόσφατα.

Το πλοίο ρυμουλκήθηκε ασφαλώς σε αγκυροβόλιο της περιοχής, ενώ από 
την οικεία Λιμενική Αρχή, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο 
απόπλους, μέχρι αποκαταστάσεως της βλάβης και προσκόμισης βεβαιωτικού εγ-
γράφου διατήρησης της ισχύος των αντίστοιχων κυβερνητικών πιστοποιητικών 
και των πιστοποιητικών κλάσης του πλοίου, από τον παρακολουθούντα το πλοίο 
Νηογνώμονα.

Προσέκρουσε το Ε/Γ - Ο/Γ ΦΑΕΘΩΝ στο 
κρηπίδωμα του λιμανιού Περάματος

Την 23//2/09 το φέρυ της γραμμής Παλούκια - Πέραμα, προσέκρουσε στο 
κρηπίδωμα του λιμανιού Περάματος, λόγω βλάβης στα ελικοπηδάλιά του. 

Από το συμβάν τραματίστηκε, ελαφρά, μια 52χρονη επιβάτιδα, η οποία με-
ταφέρθηκε σε κλινική για προληπτικούς λόγους και αφού της παρασχέθηκαν οι 
πρώτες βοήθειες εξήλθε υγιής.

Έναρξη λειτουργίας νέων καταστημάτων, 
μετακομίσεις παλαιών

1. Εγκαινιάσθηκε στον αριθμό 52 της Λ. Φανερωμένης στο κέντρο της 
πόλης μας. Πρόκειται για το κατάστημα της φίρμας ALBERTINI που εκπρό-
σωπος-επιχειρηματίας είναι η συμπατριώτισσά μας κ. Ρία Αναστασία Μπα-
κοθάση. Εμείς ευχόμεθα καλή επιτυχία.

2. Στη γωνία Γ. ΛΟΥΚΑ & ΦΟΥΡΙΚΗ  απέναντι από κτίριο του παλαιού τα-
χυδρομείου άνοιξε νέο κατάστημα. Πρόκειται για το κατάστημα φίρμας Vera 
Pelle και διαθέτει δερμάτινα είδη, υποδήματα, τσάντες και είδη δώρων.

3. Το γνωστό κατάστημα με την φίρμα Fasion accessories της επιχειρη-
ματία Αλ. Ανδρεάδη που λειτουργούσε στην οδό Αγίου Μηνά 31 που διέθετε 
πλούσια ποικιλία υποδημάτων, τσαντών, ωρολογίων και ειδών δώρων, τώρα 
μεταφέρθηκε με ακόμη πλουσιότερη ποικιλία ειδών στην οδό Α. Σικελιανού 
19 (στην Παλιά Αγορά της πόλης).
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 Η αίθουσα της Πρόνοιας στη Δρα-
πετσώνα αποδείχτηκε μικρή, για να 
χωρέσει τα 600 και πλέον άτομα, που 
προσήλθαν, για να τιμήσουν την επι-
κεφαλής του συνδυασμού «ΔΡΑΠΕΤ-
ΣΩΝΑ ΣΗΜΕΡΑ ΑΛΛΑΓΗ» κα Ευγενία 
Μπαρμπαγιάννη, το μεσημέρι της Κυ-
ριακής στις 25 Ιανουαρίου, στην κοπή 
της πρωτοχρονιάτικης πίτας της. 

Απλοί άνθρωποι του μόχθου, νέοι 
και ηλικιωμένοι, παράγοντες της πο-
λιτικής και κοινωνικής ζωής, τόσο της 
Δραπετσώνας, αλλά και γενικότερα του 
τόπου μας, εκπρόσωποι μαζικών φο-
ρέων, έσπευσαν να εκφράσουν τη στή-
ριξή τους και να τιμήσουν τις επιλογές, 
τις θέσεις και το πρόγραμμα για «μια 
Δραπετσώνα ανθρώπινη και σύγχρο-

νη, οικονομικά ισχυρή, που θα υπηρετεί τους πολίτες της».
Αυτό ονειρεύομαι για τη Δραπετσώνα.  Τόνισε χαρακτηριστικά η κ. Ε. 

Μπαρμπαγιάννη.  Να γίνει το σημείο συνάντησης, το πολιτιστικό κέντρο του 
Πειραιά με την αίγλη και την κουλτούρα που της αξίζει.

Έχουμε τόσα να δείξουμε, έχουμε τόσα πολιτιστικά στοιχεία να αναδείξου-
με, τόσα όμορφα σημεία να αξιοποιήσουμε, να έρχονται εδώ όλοι οι κάτοικοι 
του λεκανοπεδίου, να πιούν τον καφέ τους, το ουζάκι τους, να ακούσουν στην 
ιδιαίτερη πατρίδα του το αυθεντικό ρεμπέτικο τραγούδι.

Η κα Ε. Μπαρμπαγιάννη, αφού ευχαρίστησε από καρδιάς «τους γλυκύτα-
τους, αξιοπρεπείς και εργατικούς ανθρώπους της πόλης της», όπως χαρακτηρι-
στικά τους απεκάλεσε, δήλωσε ότι «είναι ευχαριστημένη που κέρδισε την αγάπη 
και την εμπιστοσύνη τους» και τους ζήτησε «να παλέψουν όλοι μαζί για μια 

ανεξάρτητη Τοπική Αυτοδιοίκηση, πάνω από μικροπολιτικές φιλοδοξίες και 
σκοπιμότητες, με γνώμονα το συμφέρον της πόλης και των ανθρώπων της.  Το 
υψηλό πολιτικό επίπεδο του συνδυασμού της, ανέδειξε με τον καλύτερο τρόπο, 
όταν κάνοντας τον απολογισμό του έργου της, τόνισε τήν άποψή της ότι «δεν κά-
νει στείρα αντιπολίτευση, φρενάροντας σωστές αποφάσεις».  Όπως τόνισε στην 
ομιλία της, «Η Δραπετσώνα έχει μείνει πολύ πίσω και θέλει από όλους προσπά-
θεια για να ανακάμψει. Εμείς έχουμε όραμα και μεγάλα σχέδια για την πόλη. 
Και εκτός από τη βούληση, έχουμε τις δυνατότητες, έχουμε και τις δυνάμεις να 
τα υλοποιήσουμε».  

 Ο ενθουσιασμός του κόσμου, το κέφι και το γλέντι που επακολούθησε με την 
πολυμελή ορχήστρα και τα πλούσια εδέσματα, ήταν η καλύτερη επιβράβευση για 
να συνεχίσει ο συνδυασμός τον αγώνα του, στην αυγή της νέας χρονιάς, έχοντας 
στο τιμόνι την Ε. Μπαρμπαγιάννη. 

ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ  Η  ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΣΜΟΣΥΡΡΟΗ 
ΣΤΗΝ ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ ΤΗΣ Ε.  ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗ
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ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ
Σικίνου 2, Αμπελάκια, 189 02 ΣΑΛΑΜΙΝΑ

Γραφείο Τύπου, τηλ.: 210 46.71.970 (εσ. 40), e-mail: press@ampelakia.gr

 ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ 2009
Αξέχαστο θα παραμείνει το Καρναβάλι που οργάνωσαν φέτος ο Δήμος Αμπε-

λακίων και η Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού και Ανάπτυξης (ΔΕΠΑΝΑΣ), δι-
καιώνοντας την πρωτοβουλία που πήρε δέκα χρόνια πριν, ο Μάριος Τραυλός, 
πρώτος Δήμαρχος του νεοσύστατου τότε Δήμου και νυν Δήμαρχος Αμπελακίων, 
να οργανώσει για πρώτη φορά και εκ των ενόντων, Παρέλαση Αποκριάτικων 
Αρμάτων στην Παραλία των Σεληνίων, υλοποιώντας μια ιδέα του τότε Δημοτικού 
Συμβούλου Αχιλλέα Βλάχου.

Σήμερα, οι Δημότες Αμπελακίων δεν έχουν τίποτε να ζηλέψουν από τις Απο-
κριάτικες Εκδηλώσεις μεγάλων Δήμων, δικαιώνοντας κι άλλη μια απόφαση του 
νυν Δημάρχου: Να παραμείνουν επικεφαλής της ΔΕΠΑΝΑΣ καί για την επόμενη 
διετία, η κυρία Σοφία Καρνέση (Πρόεδρος) και ο κύριος Κωνσταντίνος Μαριδά-
κης (Αντιπρόεδρος) και με το ίδιο Διοικητικό Συμβούλιο, αφού το σχήμα αυτό 
έχει αποδείξει ότι εργάζεται και επιπλέον γνωρίζει τον τρόπο να πετυχαίνει το 
καλύτερο. 

Με τη βοήθεια άξιων συνεργατών τους από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕ-
ΠΑΝΑΣ (Δέσποινας Κιαβουράκη, Κατίνας Ζαχαριάδου, Άννας Μαριδάκη, Αριστέ-
ας Σιγάλα και Κώστα Μπουρδάκου), κατόρθωσαν, χωρίς να επιβαρύνουν οικο-
νομικά τον Δήμο και στηριζόμενοι στις χορηγίες επαγγελματιών, να οργανώσουν 
εκδηλώσεις, που δύσκολα κανείς θα πίστευε ότι η ποικιλία και η ποιότητά τους, 
είναι αποτέλεσμα της σκληρής δουλειάς και της φαντασίας μιας μικρής ομάδας 
ανθρώπων, με την υποστήριξη φυσικά των Υπηρεσιών του Δήμου. Έτσι:

- Την Κυριακή 22/2/2009 στην Πλατεία Δημαρχείου στ’ Αμπελάκια, σ’ ένα 
Παραδοσιακό Αποκριάτικο Γλέντι με κεράσματα, κρασί και τραγούδια, διασκέδα-
σαν μικροί και μεγάλοι. Πήραν μέρος η Χορευτική Ομάδα του ΚΑΠΗ του Δήμου 
Αμπελακίων, ο Χορευτικός Λαογραφικός Σύλλογος “ΘΥΑΜΙΣ” από τη Στιμάγκα 
Κορινθίας, ο Χορευτικός  Όμιλος Νέας Περάμου, καθώς και ο διάσημος Μάγος 
Oscar, κλόουν και ξυλοπόδαροι, που ξετρέλαναν τα πιτσιρίκια και όχι μόνο. Ήταν 
μια πραγματικά Παραδοσιακή Ελληνική Αποκριάτικη γιορτή.

- Την 1/3/2009, τελευταία Κυριακή της Αποκριάς, πραγματοποιήθηκε στην 
Παραλία των Σεληνίων η Μεγάλη Παρέλαση του Καρνάβαλου, που την παρουσί-
ασε η ηθοποιός Λίνα Αλεξανδροπούλου, και που φέτος, εκτός από το υπερθέαμα 
που προσέφερε, χαρακτηρίσθηκε από ένα ακόμη στοιχείο: την αυθόρμητη συμ-
μετοχή στα δρώμενα πλήθους κόσμου Δημοτών και επισκεπτών από όμορους 
Δήμους που όλοι κινήθηκαν στους ρυθμούς της σάμπας.  

Στην παρέλαση παρουσιάστηκαν, σε σύνολο 25 θέματα σατυρικά, επικαιρό-
τητας, χαριτωμένα, όλα έξυπνα δοσμένα, με παρλάτες, που προκαλούσαν σχόλια 
ξεκαρδιστικά, ανταλλαγή πειραγμάτων μεταξύ καρναβαλιστών και θεατών, πό-
λεμο με κομφετί και λουλούδια, ενώ τα Ακροβατικά Δρόμου με μονο-ποδηλάτες, 
ξυλοπόδαρους και κλόουν, κυκλοφορούσαν ανάμεσα στα άρματα, τα πεζοπόρα 
τμήματα και τον κόσμο, ξεσηκώνοντας επευφημίες και παροτρύνοντας τους θε-
ατές να συμμετέχουν. Και βέβαια, από μια τέτοια Παρέλαση, δεν μπορούσαν να 
λείπουν τα άρματα με τις φλογερές Βραζιλιάνες, τις εκρηκτικές Κουβανέζες και 
τις φιδίσιες χορεύτριες του Oriental. 

Έλαβαν μέρος, το καθ’ ένα με δικό του θέμα και πολυπληθή συμμετοχή ατό-
μων, με άρμα ή με πεζοπόρο τμήμα, τα Σχολεία του Δήμου Αμπελακίων, το ΚΑΠΗ 
του Δήμου, η Κοινότητα “Νόστος”, Εκπολιτιστικοί και Εξωραϊστικοί Σύλλογοι του 
Δήμου και ανεξάρτητες ομάδες Δημοτών, καθώς και το Χορευτικό Συγκρότημα 
των Α΄ και Β΄  ΚΑΠΗ  Ελευσίνας.

Η Παρέλαση του Καρνάβαλου, ξεκίνησε από την Πλατεία Αγ. Νικολάου, για 
να καταλήξει στην άλλη άκρη των Σεληνίων, στο Πέτρινο Θεατράκι. Όπου και κο-
ρυφώθηκε το ξεφάντωμα!

Στον κατάμεστο από κόσμο χώρο, τα χορευτικά συγκροτήματα του Oriental, 
της Salsa και της Βραζιλιάνικης Σάμπα, αφού χόρεψαν με απαράμιλλη δεξιοτε-
χνία ενθουσιάζοντας το κοινό, παρέσυραν τον κόσμο στην πίστα, όπου όλοι μαζί 
πλέον χόρεψαν στους ζωηρούς ρυθμούς της Αποκριάς, ενώ κομφετί και σερπα-
ντίνες έπεφταν “βροχή”.

Είχε προηγηθεί σύντομος χαιρετισμός της Προέδρου της ΔΕΠΑΝΑΣ κυρίας 
Σοφίας Καρνέση, στον οποίο ευχαρίστησε τους χορηγούς, χάρις στην οικονομι-
κή συνεισφορά των οποίων πραγματοποιήθηκαν οι Αποκριάτικες Εκδηλώσεις, 
καθώς και όλους όσους βοήθησαν στην οργάνωσή τους. Στη συνέχεια, έκανε 
μια σύντομη αναφορά στο ιστορικό των εκδηλώσεων αυτών, που σήμερα πλέον 
έχουν γίνει  θεσμός. Και κατέληξε: 

“Προσπαθήσαμε και φέτος με όλες μας τις δυνάμεις, να προσφέρουμε, με 
τις Αποκριάτικες Εκδηλώσεις, χαρά στους Δημότες μας, μικρούς και μεγάλους. 
Το αν ο Μάριος Τραυλός που τις ξεκίνησε είχε δίκιο, κι αν εμείς πετύχαμε στην 
προσπάθειά μας, θα μας το δείξετε σεις με το χειροκρότημά σας”.

Και τότε, σείστηκε το θέατρο από τα παρατεταμένα χειροκροτήματα και τις 
ζητοκραυγές…

Το φετεινό Καρναβάλι του Δήμου Αμπελακίων, θα παραμείνει αξέχαστο.
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Ειδήσεις από τον Δήμο  Αμπελακίων

Κατά την 3η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμπελακίων στις 6 Φε-
βρουαρίου 2009:

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία ο Προϋπολογισμός Εσόδων – Εξόδων 2009 
του Δήμου, μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Γιάννη Φιλιάγκου, 
Γιώργου Κρουστάλλη και της κας Γεωργίας Γκαβογιάννη.

Εγκρίθηκε ομόφωνα η τιμή αγοράς οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Νε-
κροταφείο, που ανέρχεται σε 5.200 € για το οικ. έτος 2009.

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (μειοψηφούσας της Δημ. Συμβούλου κας Γ. 
Γκαβογιάννη), η υποβολή αιτήματος στην ΥΠΕΣΔΔΑ, για τον προγραμματισμό 
προσλήψεων προσωπικού για το 2009 (11 ατόμων συνολικά, διαφόρων ειδικο-
τήτων), με σύμβαση μίσθωσης έργου.

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (μειοψηφούσας της Δημ. Συμβούλου κας Γ. 
Γκαβογιάννη), η υποβολή αιτήματος στην ΥΠΕΣΔΔΑ, για τον προγραμματισμό 
προσλήψεων έκτακτου προσωπικού για το 2009 (26 ατόμων συνολικά διαφόρων 
ειδικοτήτων), με σύναψη συμβάσεων Ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 8μη-
νης διάρκειας, προκειμένου να καλυφθούν εποχικές ανάγκες του Δήμου.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Κατά την 1η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμπελακίων στις 23 Ια-
νουαρίου 2009, εξελέγησαν τα Διοικητικά Συμβούλια των Νομικών Προσώπων 
του Δήμου. 

Κατά την ίδια συνεδρίαση:
Ορίστηκαν τα μέλη διαφόρων επιτροπών του Δήμου.
Εγκρίθηκε ομόφωνα το διετές Πρόγραμμα Δράσεων της Δημοτικής Επιχεί-

ρησης Πολιτισμού και Ανάπτυξης Αμπελακίων.

Νέα Διοικητικά Συμβούλια των Νομικών Προσώπων του Δήμου, είναι:

Κ.Α.Π.Η ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Αθηνά Μεαγκώφ – Καραγιάννη
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ελένη Βάρελη – Μητρούσια 
ΜΕΛΗ: Γεώργιος Κρουστάλλης , Γεωργία Γκαβογιάννη , Ευαγγελία Νίτη , Μα-

ρία Βλάχου, Δέσποινα Κιαβουράκη, Νικόλαος Κορακιανίτης, Μαριάννα Μαρκα-
ντώνη, Αριστέα Σιγάλα, Αντωνία Σταματίου

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
& ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ 
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ (Δ.Ε.Π.ΑΝ.Α.Σ)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σοφία Καρνέση 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κωνσταντίνος Μαριδάκης 
ΜΕΛΗ: Σωκράτης Παπαδημητρίου , Γεώργιος Καλαϊτζίδης , Κωνσταντίνος 

Μπουρδάκος , Ελένη Γκίκα, Αικατερίνη Ζαχαριάδου, Δέσποινα Κιαβουράκη, 
Άννα Μαριδάκη,, Ευαγγελία Μπίλλια, Αριστέα Σιγάλα

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άννα Διαμαντίδου 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μαρία Τσόλα
ΜΕΛΗ: Στυλιανός Ραπτόπουλος , Μαρία Μίχα , Γεροντιώτου Σταυρούλα , Γε-

ωργία Γκαβογιάννη , Ευθύμιος Κοσμάτος , Άννα Μαριδάκη, Άγγελος Πασαλάρης, 
Δημήτριος Σταματίου,  Αικατερίνη Τσεκούρα

ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νικόλαος Γκίνης 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στέλιος Στεφανίδης 
ΜΕΛΗ: Στυλιανός Ραπτόπουλος , Νικόλαος Πέππας , Γεώργιος Καλαϊτζίδης, 

Γεώργιος Κρουστάλλης , Ιωάννης Βιρβίλης, Γεώργιος Γιαννούλης, Γεώργιος Ζα-
χαριάδης, Σωτήρης Καλογιάννης, Λάζαρος Πασαλάρης, Γεώργιος Σεργίδης, Γε-
ώργιος Σταματίου

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ
Σικίνου 2, Αμπελάκια, 189 02 ΣΑΛΑΜΙΝΑ

Γραφείο Τύπου, τηλ.: 210 46.71.970 (εσ. 40), e-mail: press@ampelakia.gr

ΣΩΜΑΤΕΙΑ - ΣΥΛΛΟΓΟΙ
Νεο Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελ. 

Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών
Νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου (Π.Ι.Σ)
Πρόεδρος : Μανώλης Καλοκαιρινός
Αντιπρόεδρος Α΄: Τάσος Γκαβασιάδης
Αντιπρόεδρος Β΄: Γρηγόρης Ροδασάκης
Γεν. Γραμματέας: Κώστα Αλεξανδρόπουλος
Ταμίας: Σταμάτης Πίνης

Μουσικοφιλολογικός Σύλλογος Σαλαμίνας 
«Ο ΑΠΟΛΛΩΝ»

Την 21/2/09 «Ο ΑΠΟΛΛΩΝ. πραγματοποίησε με επιτυχία την αποκριάτικη χο-
ροεσπερίδα του στο κέντρο διασκέδασης «ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ» στην Ψιλή Άμμο Σα-
λαμίνας. Τα μέλη και οι φίλοι του Συλλόγου διασκέδασαν με αμείωτο κέφι μέχρι 
τα χαράματα.

Το Δ.Σ. του «ΑΠΟΛΛΩΝΑ» ευχαριστεί θερμά τα καταστήματα Σαλαμίνας και 
όσους προσέφεραν αντικείμενα για την λαχειοφόρο αγορά που πραγματοποιήθη-
κε κατά την διάρκεια της εκδήλωσης. Ιδιαίτερα ευχαριστεί τον κ. Βασ. Παπακων-
σταντίνου, της EVEREST που προσέφερε για κλήρωση δύο εισιτήρια διήμερης 
διαμονής σε ξενοδοχείο Α΄κατηγορίας για οποιαδήποτε πόλη της χώρας μας.

Αρχαιρεσίες Ένωσης των Απανταχού Μανιατών
Με τη συμμετοχή εκατοντάδων Μανιατών διεξήχθησαν επιτυχώς την Κυρια-

κή 11 Ιανουαρίου 2009 στο Μέγαρο του ΟΛΠ, οι αρχαιρεσίες της Ένωσης των 
Απανταχού Μανιατών και ανέδειξαν το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελε-

γκτική Επιτροπή. 
Τα εκλεγέντα μέλη συνήλθαν σε σώμα ως εξής:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πρόεδρος : Παρασκευάς Παν. Χονδροκούκης -Εκδότης
Αντιπρόεδρος: Χρήστος Ξεν. Τσιλιβάκος - Ιατρός
Γεν. Γραμματέας: Δημήτριος Κων. Φιλιππάκος - Αρχιτέκτων Μηχανικός
Ταμίας: Αικατερίνη Κυρ. Περιμένη-Τυράσκη - Υπάλληλος ΟΔΙΡ
Εφορος Δημοσ. Σχέσεων: Νικόλαος Θεμ. Καλαποθαράκος-Εκδότης-Δημοσιογράφος
Αν. Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Κων. Βρεττάκος - Επιχειρηματίας
Αν. Γεν. Γραμματέας: Μαρία Δημ. Μανωλάκου - Δικηγόρος
Υπεύθυνος Πολιτιστικών: Αντώνιος Γεωργ. Ξεπαπαδάκος - Ιστορικός - Συγγραφέας
Μέλη: Μαργαρίτα Κων. Γιαννακοδήμου - Αστυνομικός
Κωνσταντίνος Παν. Μπογράκος- Διαφημιστής
Παναγιώτης Θεοδ. Νικολινάκος- Επιχειρηματίας
Αναπληρωματικά Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
Παναγιώτης Θεοδ. Λάσκαρης - Αρχιμηχανικός Εμπορικού Ναυτικού
Παγώνα (ΠΑΟΛΑ) Δικ. Δημακαράκου-Δικηγόρος
Δέσποινα Ηλ. Θεοδωρακοπούλου - Κυβέλου-Εκδότης-Δημοσιογράφος
Χρόνης Νικ. Χρονόπουλος - Οδοντίατρος
Θεοδόσιος Δημ. Παπαδάκος - Στέλεχος Υπουργείου Ανάπτυξης
Ελεγκτική Επιτροπή
Δημήτριος Δημ. Δαβάκης - Αντιδήμαρχος Δήμου Βούλας
Ευάγγελος Ηλ. Περιμένης - Συνταξιούχος πρ. Δ/ντής ΕΛΤΑ
Κωνσταντίνος Νικ. Νικολεουσάκος - Συνταξιούχος ΕΛΤΑ

Πολίτες για την προστασία της Μάνης
Πραγματοποίησαν την 9/3/09 στο αίθριο του παλαιού Ταχυδρομείου Πειραιά, 

εκδήλωση για την προβολή της Ιστορίας της Μάνης και την προστασία των Βυ-
ζαντινών Μνημείων.
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Ρεβυθούσα - Μακρόνησος
Θα ήταν παράληψη εάν ένα έργο που το ξεκίνησα από 

τις στήλες του υπ’ εμού εκδιδομένου εντύπου ΝΕΟΥ ΗΘΟΥΣ 
και συνέχισα με πείσμα,  να μη εκφράσω την ικανοποίη-
σή μου και να μην απευθύνω τα συγχαρητήριά μου στον 
Νομικό Σύμβουλο κ. Γεώργιο Β. Παπανικολάου που με την 
επιστημονική του κατάρτηση, τις σωστές ενέργειές του τεκ-
μηριωμένες τοποθετήσεις προς το δικαστήριο  κατόρθωσε 
να πετύχει όπως οι εν λόγω νησίδες να αποτελούν εδάφη-
χώροι του νησιού μας.

Ήταν σημαντική η παροχή στοιχείων σε εμάς (Νέο Ήθος, 
νομικός σύμβουλος), που ασχοληθήκαμε με το θέμα από 
τον διευθυντή διοικ. υπηρ. του Δήμου κ. Χρ. Μιχαλάκη.

Τονίζουμε ότι το όλο θέμα δημοσιοποίησε το ΝΕΟ ΗΘΟΣ, 
οπότε ο κ. Β. Αγαπίου ξεκίνησε τον αγώνα και τον συνέχισε 
ο κ. Σοφράς.

Τώρα αν κάποιοι ....  επιμένουν ότι το εν λόγω έργο δεν 
είναι επίτευγμα μονο του ΝΕΟΥ ΗΘΟΥΣ, τους χαρακτηρίζει. 
ΑΥΤΟ ΜΟΝΟ.

Ο Δήμαρχος Σαλαμίνας κ. Σ. Σοφράς 
περνάει στην αντεπίθεση

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι ήδη ο κ. Σοφράς όπως γρά-
φουμε προέβει σ’ ασφαλιστικά μέτρα κατά της ΕΥΔΑΠ, σ’ ό,τι 
αφορά την άρνησή της να επιτρέψει τη χρήση του Αντλιο-
στασίου, που βρίσκεται προ του Κέντρου Νεότητας.

Ακόμη πληροφορούμε ότι για το ίδιο θέμα της αποχέ-

τευσης, ετοιμάζει αγωγή και κατά τοπικού εντύπου, το οποίο 
έχει αναλάβει κατά εργολαβικό τρόπο να κατασυκοφαντεί 
τον Δήμαρχο και όχι όλους αυτούς που ψήφισαν τον τρόπο 
δημοπράτησης του έργου και της υπογραφής του ψηφίσμα-
τος που πήγε στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

Ο ελληνικός εμπορικός στόλος

Η δύναμη του ελληνικού εμπορικού στόλου το Δεκέμ-
βριο 2008, αριθμούσε συνολικά 2.082 πλοία, συνολικής 
χωρητικότητας 39.156.211 κόρων ολικής χωρητικότητας. 
Από τα πλοία αυτά, 626 ήταν φορτηγά, συνολικής χωρητι-
κότητας 15.078.971 ΚΟΧ, τα 521 δεξαμενόπλοια, συνολικής 
χωρητικότητας 22.318727 ΚΟΧ και τα 935 επιβατηγά και 
λοιπά πλοία, συνολικής χωρητικότητας 1.758.513 ΚΟΧ. Το 
χρονικό διάστημα Ιανουάριος 2001 – Δεκέμβριος 2008 ση-
μειώθηκε:

- Αύξηση της συνολικής δύναμης των πλοίων κατά 
5,8%.

- Αύξηση των φορτηγών πλοίων κατά 0,2%.
- Αύξηση της συνολικής χωρητικότητας των φορτηγών 

πλοίων κατά 26,9%.
- Αύξηση των δεξαμενόπλοιων κατά 14,0%.
- Αύξηση της συνολικής χωρητικότητας των δεξαμενό-

πλοιων κατά 58,3%
- Αύξηση των επιβατηγών και λοιπών πλοίων κατά 

5,6%.

Το ναυτιλιακό συνάλλαγμα

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Τράπεζας της 
Ελλάδος το ναυτιλιακό συνάλλαγμα που εισέρρευσε στη 
χώρα μας, κατά το δωδεκάμηνο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 
2008, ανήλθε σε 19.188,3 εκατομμύρια ευρώ έναντι 16.939,3 
εκατομμυρίων ευρώ του αντίστοιχου δωδεκάμηνου 2007 
παρουσιάζοντας αύξηση κατά 11,7% (2.249 εκατομμύρια 
ευρώ).

Ειδικότερα όμως το μήνα Δεκέμβριο 2008, το εισρεόμε-
νο ναυτιλιακό συνάλλαγμα ανήλθε σε 1.365,4 εκατομμύρια 
ευρώ έναντι 1.551,4 εκατομμυρίων ευρώ του αντιστοί-
χου μηνός Δεκεμβρίου 2007, σημειώνοντας πτώση κατά 
11,98%.

Μνημόσυνο για τους πνιγέντες 
και φονευθέντες ναυτικούς

Ο Δήμος Πειραιά τέλεσε Αρχιερατικό Μνημόσυνο για 
τους πνιγέντες και φονευθέντες ναυτικούς στο Μητροπο-
λιτικό Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας. Στη συνέχεια όλοι οι 
παριστάμενοι μετέβησαν στον προβλήτα απέναντι από τον 
Ιερό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνα όπου έρριψαν στεφάνια στη 
θάλασσα.

Ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Παναγιώτης Φασούλας για το 
μνημόσυνο δήλωσε ότι ζητά από την Πολιτεία, από τους 
φορείς της Ναυτιλίας «να λαμβάνουν όλα εκείνα τα μέτρα 
ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες ασφάλειας για τους ναυ-
τικούς μας, καθώς και να αξιοποιούνται οι τεχνολογικές 
εξελίξεις».

Στο μνημόσυνο των αδικοχαμένων ναυτικών παρα-
βρέθηκαν και έρριψαν στεφάνια: ο Δήμαρχος Πειραιά κ. 
Παναγιώτης Φασούλας, η Αντιδήμαρχος Διεθνών και Δη-
μοσίων Σχέσεων κ. Δάφνη Μπόκοτα, ο Αντινομάρχης Πει-
ραιά κ. Σπύρος Αλεξόπουλος, ο Γεν. Γραμματέας της Π.Ν.Ο., 
ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνταξιούχων 
Αξιωματικών Ε.Ν., ο Πρόεδρος της Ένωσης Συνταξιούχων 
Πλοιάρχων, ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Μηχανι-
κών Ε.Ν. εκπρόσωπος της Ένωσης Ανδρίων, ο υποναύαρ-
χος Διοικητής της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, ο Διοικητής 
της Ναυτικής Διοίκησης Αιγαίου και πολλοί συγγενείς πνι-
γέντων και φονευθέντων ναυτικών.

Το ΝΕΟ ΗΘΟΣ προτείνει όπως το Λιμενικό Ταμείο Σα-
λαμίνας που ξεκινάει να κατασκευάσει κτίριο για την στέ-
γαση του Υπουργείου να κατασκευάσει στον αύλειο χώρο 
μνημείο για τον αφανή ναυτικό στον οποίο, το νεοσυσταθέν 
Σωματείο των Απόμαχων Ναυτικών να καταθέτει στεφάνι, 
και να εκτελεί μνημόσυνο για τους πνιγέντες Σαλαμίνιους 
ναυτικούς.

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ
Σομαλοί ΠΕΙΡΑΤΕΣ 
επιβάρυναν το κρά-
τος και τις Ναυτιλι-

ακές εταιρείες.

Η Ευρώπη ύστερα από αποφάσεις 
του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ 
έχει στείλει στις θαλάσσιες περιοχές 
της Σομαλίας και Κένυας (Κεντ. Αφρι-
κή) Ναυτική Πολεμική Δύναμη στην 
οποία συμμετέχει με μια φρεγάτα και 
ένα ελικόπτερο η Ελλάδα ( οι υπόλοι-
πες χώρες είναι Ιταλία, Αγγλία, Τουρ-
κία) με κόστος κάθε χώρας, εκτιμάται, 
το ποσό των 8.30 εκατομ. ευρώ.

Επίσης εταιρείες στέλνουν όλο και 
περισσότερα τάνκερ αποφεύγοντας το 
Σουέζ και επιλέγοντας τον μακρύ δρό-
μο του περίπλου της Αφρικής προς τον 
Ινδικό Ωκεανό, και έτσι γλυτώνουν 
τους επίναυλους ή τα τυχόν καταβαλ-
λόμενα λύτρα.

Αυτή την περίοδο από ελληνικής 
πλευράς στην περιοχή, ύστερα από 
διαδοχικές αντικαταστάσεις βρίσκεται 
η φρεγάτα «Ψαρά» η οποία μάλιστα 
ηγείται του ευρωπαϊκού αντιπειρα-
τικού στολίσκου. Η φρεγάτα «Ψαρά» 
θα παραμείνει εκεί μέχρι τον Απρίλιο 
του 2009.

Τέλος επισημαίνουμε ότι το 2008 
κτυπήθηκαν 90 περίπου πλοία εκ των 
οποίων καταλήφθησαν τα 36 και 200 
ναυτικοί έπεσαν θύματα απαγωγής 
πειρατών.

Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε 
ότι μόνο το 2007 δαπανήθηκαν 150 
εκατ. δολάρια ως λύτρα στους πειρα-
τές.

Οι Σομαλοί πειρατές τελικά είναι 
«οικολόγοι πειρατές», πρώην ψαρά-
δες και τώρα «πλούσιοι;»

Πάντως στην παράκτια Σομαλία 
όλος ο πληθυσμό είναι με τους πειρα-
τές, καθώς αυτοί ξοδεύουν τα λύτρα 
που αποσπούν σε διάφορες δραστη-
ριότητες.

Και ελληνικών συφερόντων πλοία 
έχουν πέσει θύματα των πειρατών.

Τέλος σύμφωνα με ενημερωμέ-
νες πηγές, που επιθυμούν να διατη-
ρήσουν την ανωνυμία τους, οι πλοι-
οκτήτες των εμπορικών πλοίων που 
διέρχονται από την διώρυγα του Σου-
έζ προκαταβάλλουν «διόδια», το ύψος 
των οποίων αγγίζει ακόμη και τα 1000 
δολάρια για κάθε φορτίο. Τα «λύτρα» 
καταβάλλονται σε φύλαρχους από την 
Σομαλία, προκειμένου οι πειρατές να 
μην κάνουν ρεσάλτο στα πλοία.

σελ.1

σελ.1
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KENTPIKO: Λ. ΣAΛAMINOΣ 155 THΛ. 210 46 40 801-3   
YΠOK. ΣAΛAMINAΣ: α’ Λ. ΣAΛAMINOΣ 256, β’  Λ. ΦANEPΩMENHΣ 61 YΠOK. ΠEPIΦEPEIAKA: α’ YΠAΠANTHΣ 1  

AMΠEΛAKIA,  β’ AKTHΣ ΣAΛAMINOMAXΩN 42 ΠAΛOYKIA

Φρυγανιές σταρένιες 500 γρ. 
3+1 δώρο  μόνο 1,09 ευρώ
Ψωμί του τόστ Ελομάς 350 γρ. 
 μόνο 0,96 ευρώ
Γάλα εβαπορέ 410 γρ. 
πλήρες Ελομάς μόνο 0,66 ευρώ
Κρουασάν 85 γρ. Ελομάς 
(κακάο - βερίκοκο) μόνο 0,30 ευρώ
Αλεύρι για όλες τις χρήσεις 
1 kg Ελομάς μόνο 0,64 ευρώ
Χαρτί κουζίνας 
Ελομάς 800 γρ. μόνο 1,85 ευρώ
Χαρτί υγείας eloveltet 
10 ρολλά μόνο 3,98 ευρώ

Χαρτί υγειας eloveltet 
8 ρολλά-γκοφρέ μόνο 1,85 ευρώ
Αλουμινόχαρτο 
Ελομάς 10 μέτρα μόνο 0,77 ευρώ
Χλωρίνη 2lt  Ελομάς μόνο 0,82 ευρώ
Σαπούνι για τα πιάτα 
500 ml Ελομάς μόνο 0,68 ευρώ

Τα καλύτερα ιταλικά μακαρόνια 
της αγοράς 

«De Levante» 500 γρ. 
μόνο 0,39 ευρώ

Στο κατάστημά μας θα βρείτε:
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ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ - ΕΠΑΙΝΟΙ
«Προσωπικότητα της Χρονιάς»

Η ευρωβουλευτής και Α΄ αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κα 
Ρόδη Κράτσα - Τσαγκαροπούλου αναδείχθηκε από την WSTA International ως 
η «Προσωπικότητα της Χρονιάς» για το έτος 2008, μετά από πρόταση της WISTA 
Hellas. Το βραβείο παρέλαβε η κ. Κράτσα στη διάρκεια εκδήλωσης της WISTA 
από τον υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας Αναστάση Παπαληγούρα.

Βραβείο στο Δήμο Μήλου

Σε ειδική τελετή που έγινε στα γραφεία της ΚΕΔΚΕ, το Βραβείο Αειφορίας 
για το έτος 2008 απονεμήθηκε στο Δήμο Μήλου. Το βραβείο, που συνοδεύεται 
από χρηματικό έπαθλο 30.000 ευρώ, παρέδωσε στο δήμαρχο του νησιού η Αλε-
ξάνδρα Προκοπίου, σύζυγος του χορηγού-επιχειρηματία Γεώργιου Προκοπίου ο 
οποίος το αθλοθέτησε το 2007.

Ο συνάδελφος Μουζακίτης βραβεύεται από 
τους πατέρες της εκκλησίας

Μετά την βράβευση του εκδότη και προέδρου της Κερκυραϊκής Ένωσης 
Πειραιά Δημήτρη Μουζακίτη από τον Μητροπολίτη Πειραιά και τον Ι.Ν. Αγίου 
Σπυρίδωνα για την προσφορά του, ήρθε η νέα βράβευση από τον Μητροπολίτη 
Κέρκυρας και Παξών κ.κ. Νεκταρίου, με τον σταυρό του Αγίου Σπυρίδωνα για την 
Μεγάλη του προσφορά στον Άγιο και στην Κέρκυρα.

Ο Δήμος Αθηναίων τίμησε τη Δόμνα 
Σαμίου, την Ελένη Καραϊνδρου 
και τη Σοφία Καλογεροπούλου

Ο Δήμαρχος Αθηναίων Νικήτας Κακλαμάνης τίμησε με το Μετάλλιο του Δή-
μου Αθηναίων τρεις γυναίκες που έχουν διακριθεί και προσφέρει στην τέχνη:

Τη Δόμνα Σαμίου, την Ελένη Καραϊνδρου και τη Σοφία Καλογεροπούλου.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας της 

Γυναίκας, το Σάββατο 7 Μαρτίου. 
Η Δόμνα Σαμίου ξεπερνά τα ελληνικά σύνορα και την ελληνική γλώσσα. Η 

εμπεριστατωμένη γνώση της πάνω στη δημοτική μουσική παράδοση, η πρωτο-
πορία της θεματολογίας της, η πολύχρονη πείρα της και η ακρίβεια στην απόδοση 
των λεκτικών ιδιομορφιών και του ύφους του τραγουδιού της κάθε περιοχής την 
καθιστούν μοναδική στον τομέα της. 

Η Ελένη Καραϊνδρου είναι αναμφίβολα μία μοναδική μορφή της παγκόσμιας 
ορχηστρικής μουσικής. Δίνεται κυριολεκτικά σε κάθε τι που κάνει βάζοντας σε 
κάθε μία σύνθεση της κι από ένα κομμάτι του εαυτού της. Βάζει την αγάπη, την 
ανησυχία ... και τη σιωπή.

Η Σοφία Καλογεροπούλου χαρακτηρίζεται ναΐφ ζωγράφος. Η ζωγραφική της 
είναι μαγική, συναρπάζει το θεατή. Δεν ξζωγραφίζει απλώς, διηγείται με τα έργα 
της, που σου μιλούν και έχουν μία αμεσότητα που εντυπωσιάζει. Η εικαστική της 
πορεία ανεβαίνει συνεχώς σε διεθνές πλέον επίπεδο.

Τίμησαν τον καθηγητή Ιατρικής 
Χαρ. Ρούσσο

Το βραβείο εξαίρετης πανεπιστημιακής διδασκαλίας «Β. Ξανθόπουλος και 
Στ. Πνευματικός» έλαβε προχθές ο καθηγητής Ιατρικής του Πανεπιστημίου της 
Αθήνας και διευθυντής της μονάδας εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου «Ευ-
αγγελισμός» κ. Χαράλαμπος Ρούσσος.

Ο κ. Ρούσσος  τιμήθηκε για το διδακτικό του έργο προς τους φοιτητές της Ια-
τρικής Σχολής και για την προσφορά του στην ανάπτυξη της εντατικής θεραπείας 
στην Ελλάδα.

Το βραβείο επέδωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Κάρολος Παπούλιας.
Στην ευχαριστήρια ομιλία του, ο κ. Ρούσσος έκανε αναφορά στα πρώτα στά-

δια της εντατικής θεραπείας στην Ελλάδα, λέγοντας ότι στόχος ήταν και παραμένει 
η μάχη με τον βαριά άρρωστο, με συμμάχους την υψηλή τεχνολογία, την έκρη-
ξη στη φαρμακολογία, τη μοριακή βιολογία, τη γενετική, την ανοσολογία και την 
εξέλιξη της παρεμβατικής ιατρικής.

Η μονάδα εντατικής θεραπείας, είπε, ολοκληρώνει και αρτιώνει την Ιατρική 
και εκεί λειτουργεί και διδάσκεται η νέα Παθολογία.

Οι μονάδες είναι το πεδίο μεταφοράς, όχι μόνο ασθενών, αλλά -δια των 
ασθενών- το πεδίο μεταφοράς γνώσεων όλης της ιατρικής επιστήμης 

Τα ετήσια βραβεία απένειμε το Ελληνικό 
Ίδρυμα Καρδιολογίας

Τα ετήσια βραβεία του Ελληνικού Ιδρύματος Καρδιολογίας (ΕΛΙΚΑΡ) απενε-
μήθησαν πρόσφατα στην πανηγυρική εκδήλωση του Ιδρύματος. Βραβευθέντες 
για το έτος 2009 είναι ο καρδιολόγος κ. Δημήτρης Σακελλαρίου, ο καθηγητής 
Καρδιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Απόστολος Ευ-
θυμιάδης, η Ελληνική Αντιυπερτασική Εταιρεία, δια του προέδρου της κ. Βασίλη 
Βοττέα και ο υγειονομικός συντάκτης του «Έθνους» Δημήτρης Καραγιώργος.

Τα βραβεία απένειμε ο πρόεδρος του ΕΛΙΚΑΡ και ο αρχιεπίσκοπος κ. Ιερώ-
νυμος, παρουσία του διεθυντή του Ιδρύματος, καθηγητή Καρδιολογίας κ. Παύλου 
Τούτουζα.

Η Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη Παγκόσμια 
προσωπικότητα

Η κ. Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη είναι μία από τις «Προσωπικότητες της 
Χρονιάς» που ανέδειξε το περιοδικό Hello», με 12 εκατομμύρια αναγνώστες από 
100 διαφορετικές χώρες, σε όλο τον κόσμο. Η πρέσβειρα Καλής Θελήσεως της 
UNESCO και Πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων των Παιδιών με Καρκίνο «Ελπίδα», 
βρέθηκε έπειτα από ψηφοφορία του περιοδικού στην 22η θέση, αφήνοντας πίσω 
της τους Τζένιφερ Ανιστον, Μίκι Ρούρκ, Οπρα Γουίνφρεϊ, Σάλμα Χάγιεκ, Πολ Μα-
κάρτνεϊ κ.α.

Η κ. Βαρδινογιάννη έχει λάβει αμέτρητα βραβεία και διακρίσεις σε όλο τον 
κόσμο για το πολύχρονο και πολύπλευρο κοινωνικό έργο της, που έχει ως αντι-
κείμενο τα ανθρώπινα δικαιώματα, την υγεία και την ποιότητα ζωής, την αλλη-
λεγγύη, την εκπαίδευση, τη φτώχεια, την κακοποίηση και εκμετάλευση των παι-
διών και την προστασία της οικογένειας.

Έχει κάνει σημαντικές χορηγίες και δωρεές, έχει συνεργαστεί με σημαντι-
κούς ανθρώπους, κυβερνητικούς και μη οργανισμούς και ιδρύματα, έχει λάβει 
μέρος σε διεθνή συνέδρια και συναντήσεις, έχει πάρει την πρωτοβουλία και έχει 
διοργανώσει αμέτρητες φιλανθρωπικές εκδηλώσεις κ.α.

Το πολύπλευρο και μακρύ έργο της περιλαμβάνει ακόμη την προώθηση θε-
μάτων για την καθιέρωση ενός πολιτισμού ειρήνης στον κοσμο και την προστασία 
της πολιτιστικής κληρονομιάς. Εστιάζει την προσοχή της σε περιοχές που πλήττο-
νται από ένοπλες συγκρούσεις όπως η Παλαιστίνη, η πρώην Γιουγκοσλαβία, το 
Αφγανιστάν, όπως επίσης και σε ακριτικές περιοχές της Ελλάδας.

Στον ίδιο διαγωνισμό του «Hello», στην κορυφή βρίσκονται ο Μπαράκ Ομπά-
μα, η Αντζελίνα Τζολί, ο Μπράντ Πιτ, η Μαντόνα και ο πρίγκιπας Χάρι της Αγγλί-
ας.
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ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ, 
ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΤΕΕ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

Από 9 έως 20 Μαρτίου η υποβολή μηχανογραφικού για τις Πανελλαδικές
Από 9 έως 20 Μαρτίου θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά το μηχανογρα-

φικό δελτίο τους οι μαθητές επαγγελματικών λυκείων (ομάδας Α΄), οι μαθητές Β΄ 
κύκλου εσπερινών ΤΕΕ, οι απόφοιτοι Β΄ κύκλου εσπερινών ΤΕΕ, οι απόφοιτοι Β΄ 
κύκλου του ΤΕΕ (ημερήσιων και εσπερινών) ή τμημάτων ειδικότητας των ΤΕΛ και 
ναυτικών λυκείων.

Οι παραπάνω υποψήφιοι που θα λάβουν μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις, 
θα έχουν τη δυνατότητα να εισαχθούν στα ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, στις Ανώτερες Σχολές Του-
ριστικής Εκπ/σης, στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών, στις Σχολές 
Αστυφυλάκων και στις σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού. Αναφορικά 
με τις διαδικασίες υποβολής του μηχανογραφικού, έχουν ως εξής:

• Οι μαθητές υποβάλλουν το μηχανογραφικό δελτίο ηλεκτρονικά στην επιτρο-
πή που θα λειτουργεί στο Γραφείο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ή στη Διεύθυνση 
ΔΕ της περιφέρειας όπου λειτουργεί το λύκειό τους.

• Οι απόφοιτοι παλαιότερων ετών υποβάλλουν το μηχανογραφικό τους δελτίο 
στην ανωτέρω επιτροπή που θα λειτουργεί στο Γραφείο ΕΕ ή στη Διεύθυνση ΔΕ του 
τόπου διαμονής τους.

Οι υποψήφιοι μαζί με το μηχανογραφικό δελτίο υποβάλλουν στην επιτροπή επι-
κυρωμένο αντίγραφο του πτυχίου τους, αν είναι απόφοιτοι ΤΕΕ ή ΤΕΛ. Οι μαθητές 
της τελευταίας τάξης Β΄ κύκλου εσπερινού ΤΕΕ ή ΕΠΑ.Λ (ομάδας Α΄) υποβάλλουν 
βεβαίωση του ΤΕΕ ή ΕΠΑ.Λ. αντίστοιχα ή φοιτούν στην τελευταία τάξη.

Επισημαίνεται ότι μέσα στην ίδια προθεσμία και στην ίδια επιτροπή οι μαθητές 
και οι απόφοιτοι Β΄ κύκλου ΤΕΕ με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, 
που εξετάζονται προφορικά ή γραπτά κατά περίπτωση, πρέπει να υποβάλλουν μαζί 
με το μηχανογραφικό τους δελτίο και σχετική αίτηση συνοδευόμενη από τη προ-
βλεπόμενη γνωμάτευση.

Χωρίς παράταση ή διόρθωση
Από το ΥΠΕΠΘ τονίζεται ότι δεν πρόκειται να δοθεί παράταση για την υποβολή 

των μηχανογραφικών και όσοι δεν το καταθέσουν στο διάστημα 9-20 Μαρτίου, θα 
αποκλειστούν από τις Πανελλαδικές.

Για την υποβοήθηση και ενημέρωση των υποψηφίων στην ιστοσελίδα του 
ΥΠΕΠΘ (www.ypepth.gr/exams) έχουν αναρτηθεί δύο υποδείγματα του μηχανο-
γραφικού δελτίου (ένα για τους αποφοίτους ΤΕΕ και ένα για ΕΠΑ.Λ-ομάδας Α΄) 
προκειμένου να τα μελετήσουν έγκαιρα και να τα χρησιμοποιήσουν ως βοήθημα 
κατά την προσέλευσή τους στην αρμόδια επιτροπή. Τα σχετικά υποδείγματα μπορεί 
να αναζητηθούν και από τα ΕΠΑ.Λ.

Οι υποψήφιοι πρέπει να δείξουν ιδιαίτερη επιμέλεια και προσοχή κατά τη συ-
μπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου, γιατί μετά την ηλεκτρονική κατάθεσή του 
δεν επιτρέπεται καμιά διόρθωση ή άλλαγή.

Παρέμεινε ο Τσιατούρας
 στην ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ.

Με αλλαγές στην ιεραρχία του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας και 
στην Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία ξεκίνησαν στις 3/3/09 οι ετήσιες κρίσεις στο 
Σώμα. Στην ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ. παραμένει για δεύτερη χρονιά ο Βασίλης Τσια-
τούρας.

Ο αντιστράτηγος Ιωάννης Μπούτσικας, (μέχρι πρότινος Αττικάρχης) τοπο-
θετήθηκε στην θέση του υπαρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας.

Προϊστάμενος της Αντιτρομοκρατικής αναλαμβάνει ο ταξίαρχος, Δημήτρης 
Χωριανόπουλος, που είχε υπηρετήσει στο παρελθόν στην υπηρεσία αυτή.

Ο αντιστράτηγος Στέργιος Αποστολίδης (μέχρι πρότινος αστυνομικός πε-
ριφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας) αναλαμβάνει τα καθήκοντα του Γενι-
κού Επιθεωρητή Βορείου Ελλάδος.

Ο αντιστράτηγος Ελευθέριος Οικονόμου (μέχρι πρότινος προιστάμενος 
της Διεύθυνσης Επισήμων) αναλαμβάνει τα καθήκοντα Γενικού Επιθεωρητή 
Νοτίου Ελλάδος.

Ο μέχρι πρότινος αστυνομικός περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Γιάννης 
Ραχωβίτσας αναλαμβάνει τα καθήκοντα του Αττικάρχη.

Ο αντιστράτηγος Χρήστος Φράγγος (μέχρι πρότινος αστυνομικός περιφε-
ρειάρχης Κρήτης) αναλαμβάνει τα καθήκοντα του προϊσταμένου του Επιτελεί-
ου του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας. Διοικητής Ασφαλείας αναλαμ-
βάνει ο Ιωάννης Δικόπουλος, ο οποίος ήταν μέχρι σήμερα προϊστάμενος της 
Γεν. Διεύθυνσης Αντικατασκοπείας της ΕΥΠ.

Το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων αποστράτευσε τους αντιστρατήγους κ.κ. 
Γρηγόρη Αναγνώστου, Στέφανο Σκότη, Δημήτριο Μπουλούκο και Αντώνιο 
Μπάμιατζη στους οποίους απένειμε τον τίτλο του επίτιμου στις θέσεις στις 
οποίες υπηρετούσαν.

Λιμενικό Ταμείο Σαλαμίνας

Προσέβαλε 4 έργα της καθαριότητας (ΥΕ16) με ;;;;;;;;;; σύμβαση. Η δια-
κήρυξη πρόσληψης έγινε την 23/1/2009, όπως συνήθως δημοσιεύθηκε σε 
Πειραϊκή εφημερίδα και η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων έληξε την 10η 
ημέρα από της δημοσίευσης.

Τέλος προθεσμίας για τους ετεροδημότες
Έληξε την 3/3/09 η προθεσμία υποβολής νέων αιτήσεων ετεροδημοτών 

για τις ευρωεκλογές της 7ης Ιουνίου 2009. Όσοι πρόλαβαν πρόλαβαν.
Έτσι στα «κουφά» κανείς δεν ειδοποίησε τους Έλληνες πολίτες. Άντε και 

του χρόνου.

Διαγωνισμός για 148 διοικητικούς 
Υπαλλήλους στα δικαστήρια

Ξεκίνησε να «τρέχει» η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στο διαγωνι-
σμό του υπουργείου Δικαιοσύνης για την πρόληψη 148 Διοικητικών υπαλλήλων 
σε τέσσερις ειδικότητες ΠΕ και ΔΕ. Η υποβολή θα συνεχιστεί έως την 1η Απρι-
λίου, ενώ θα επακολουθήσουν γραπτές εξετάσεις σε τρία και τέσσερα μαθήματα 
ανά κατηγορία Εκπαίδευσης και προφορική συνέντευξη. Για την κατηγορία ΠΕ, 
οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα μαθήματα:

α. Λεκτικές Δεξιότητες και Κατανόηση Κειμένου
β. Στοιχέια Αστικού Δικαίου- Γενικές αρχές, Εμπράγματο Δίκαιο (Εμπράγμα-

τα δικαιώματα - Μεταγραφή) και Κληρονομικό Δίκαιο (Διαθήκες - Κληρονομη-
τήριο), 

γ. Στοιχεία Ποινικού Δικαίου και Ποινικής Δικονομίας και 
δ. Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουρ-

γών και Δικαστικών Υπαλλήλων.
Οι υποψήφιοι κατηγορίας ΔΕ θα εξεταστούν στις Λεκτικές Δεξιότητες και την 

Κατανόηση Κειμένου, στην Εισαγωγή στο Δίκαιο και τους Πολιτικούς Θεσμούς 
της Β΄Λυκείου και στον Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικα-
στικών Λειτουργών και Δικαστικών Υπαλλήλων.

Οι ειδικότητες που συγκεντρώνουν την πλειονότητα των θέσεων είναι οι ΠΕ 
Διοικητικών Γραμματέων με 76 θέσεις και ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με 66 
θέσεις, ενώ θα προσληφθούν τέσσερις Διοικητικοί κατηγορίας ΠΕ και δύο Διοι-
κητικοί ΔΕ. Το προσωπικό θα ενισχύσει το ανθρώπινο δυναμικό Εφετείων, Πται-
σματοδικείων, Πρωτοδικείων και Διοικητικών Πρωτοδικείων, Ειρηνοδικείων, 
Εισαγγελιών Πρωτοδικών, Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων 
σε τριάντα Νομούς.

Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Υπουργείο Δικαιο-
σύνης, Διεύθυνση Λειτουργίας Δικαστηρίων και Δικαστικών Λειτουργιών, Τμήμα 
Α3, Μεσογείων 96, Τ.Κ. 115 27 Αθήνα. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσε-
λίδα του υπουργείου, www.ministryofjustice.gr. 

Αιτήσεις έως 20 Μαρτίου για 40 θέσεις 
στην ΕΛΛΑΣ

Εως τις 20 Μαρτίου θα υποβάλλονται αιτήσεις για τις σαράντα θέσεις στην 
ΕΛ.ΑΣ. για κατώτερο Αστυνομικό Προσωπικό.Τις θέσεις θα καταλάβουν ιδιώτες, 
άνδρες και γυναίκες, οι οποίοι θα πρέπει να υποβληθούν σε υγειονομικές και 
ψυχομετρικές εξετάσεις. Το προσωπικό θα διοριστεί με βαθμό Αστυνόμων Β΄, 
Υπαστυνόμων Α΄και Αστυφυλάκων. Θα στελεχώσουν δε Υγειονομικές και Τεχνι-
κές Υπηρεσίες και Εγκληματολογικά Εργαστήρια. Αιτήσεις υποβάλλονται στα κατά 
τόπους Αστυνομικά Τμήματα. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.astynomia.gr.

877 θέσεις εφορειακών, τελωνειακών και άλλων
Το Σαββατοκύριακο 28-29 Μαρτίου κατέληξε το ΑΣΕΠ να πραγματοποιήσει τον 

γραπτό διαγωνισμό για τις 877 μόνιμες θέσεις εφοριακών, τελωνειακών και δημο-
σιονομικών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ. 

Τα σενάρια για τον διαγωνισμό  των εκπαιδευτικών κινούνται γύρω από το τελευ-
ταίο Σαββατοκύριακο Μαρτίου, με πιθανότερη εκδοχή 11 και 12 Απριλίου. Το διήμερο 
αυτό, βέβαια, ξεκινούν και οι δεκαπενθήμερες διακοπές των εκπαιδευτικών, που 
ίσως δεν είναι μεγάλο πρόβλημα για το υπουργείο, αφού θα διαγωνιστούν περίπου 
7500 υποψήφιοι και συνεπώς οι επιτηρητές που χρειάζονται είναι λίγοι.



11  Nέο ήθος  Σαλαμίνας Μάρτιος 2009

MIKPEΣ AΓΓEΛIEΣ
ΠPOΣOXH: Στο επόμενο τεύχος θα καταχωρηθούν μόνο όσοι ενδιαφερόμενοι επικοινωνήσουν με τον Δ/ντή του NEOY HΘOYΣ, αφού οι καταχωρήσεις αυτές θα 

έχουν κάποια μικρή επιβάρυνση εφ’ εξής δηλαδή για τις τρεις συνεχόμενες καταχωρήσεις το ποσό των 10 ευρώ συνολικά. Δωρεάν μόνο για ζήτηση στην παροχή 
εργασίας και αυτές για τρεις συνεχόμενες καταχωρήσεις.

ZHTHΣH EPΓAΣIAΣ
• Kυρία ζητάει να περιποιείται, ως εξωτερική τα πρωινά ηλικι-

ωμένες ή να φροντίζει παιδιά κ. Tάνια 6942036788 (κ. 150.4)
• Kυρία ζητάει ως εξωτερική για περιποίηση ηλικιωμένου ή 

για κατάστημα για προσωπικό κουζίνας. Tηλ. 6972562353 κ. 
Kάλια (κ.150.3)

• Kυρία ζητάει να εργασθεί ως εξωτερική. Τηλεφ. 210 4651538 
κιν. 6976045914. (κ.151.2)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
• ΕΝOΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελματικός χώρος στη Λεωφόρο Ιπποκρά-

τους - ισόγειο 100 τ.μ. και υπόγειο 80 τ.μ. με μεγάλη πρασιά. 
Πληροφορίες: κ. Γάρειος 6974524382 (κ.151.2)

• ΕΝOΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα τριάρι πρώτου ορόφου διωρόφου 
κατοικίας. Oδός Aγίας Bαρβάρας 1 στα Παλούκια. Tηλ. 210 
4671081 (κ.151.2)

EYKAIPIA
• Πωλείται κτίριο που συμπεριλαμβάνει δώμα 70 τ.μ. 

1ο όροφο 120 τ.μ.  ισόγειο 120 τ.μ. με αυλή 100 τ.μ. 
Πωλούνται μαζί ή χωριστά τα οικήματα και χωριστά το ισόγειο 
κατάστημα. Πληροφορίες τηλ. 210 4663301 (κ.151.2)

• ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Από ιδιώτη στην Κούλουρη περιοχή Αλώ-
νια οδός Άρεως 20 οικία δύο ορόφων, ισόγειο και όρο-

φος 100 τ.μ. ο κάθε όροφος μισθωμένα και τα δύο δι-
αμερίσματα.Κατάλληλο για κατοίκηση ή επένδυση . 
Τιμή ευκαιριας, δεκτό και δάνειο

 Πληροφορίες
 Τηλ.: 210-4652189, 694-5422126 (κ.151.2)
• ΠΩΛΕΙΤΑΙ, με όλο τον εξοπλισμό του ΤΥΡΟΠΙΤΤΑΔΙΚΟ που την 

πενταετία που λειτουργεί έχει αποκτήσει την δική του πελα-
τεία. Βρίσκεται επί της Λ.Σαλαμίνος απέναντι από τα γραφεία 
ΕΛΤΑ, ιατρικών κ.α. 

 Πληρ. τηλ.: 2104673960 (κ.151.2)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
•  Ζητείται οικόπεδο σε οποιαδήποτε περιοχή του νησιού αξίας περίπου 13.000 ευρώ. Πληροφορίες κιν. 6937490768.

Πυρκαγιά σε σκάφος 
στο Ναυπηγείο Περάματος

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε, πρωινές ώρες της 20/2, στο Ε/Γ – Τ/Ρ σκάφος «ΣΗ 
ΦΛΑΟΥΕΡ» το οποίο βρισκόταν στο κρηπίδωμα Ναυπηγείου «ΧΑΛΚΙΤΗ – ΓΙΟΥ-
ΡΑΝΙΑ Α.Ε.» Περάματος χωρίς επιβαίνοντες. Στην περιοχή έσπευσε αμέσως προ-
σωπικό της οικείας Λιμενικής Αρχής, δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας 
από στεριά και θάλασσα καθώς και ρυμουλκά σκάφη. Η πυρκαγιά κατεσβήσθη-
κε σχεδόν στις 17.00, ενώ προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές στο εν λόγω σκάφος, 
χωρίς να υπάρξει τραυματισμός και πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης.

Γράφτηκε: Το τι συμβαίνει
 με τα ελικόπτερα του Π.Ν.

Χρήσιμη η ερώτηση των βουλευτών Β. Παπανδρέου, Β. Οικονόμου, Α. 
Αθανασιάδη, Π. Ευθυμίου και Μ. Καρχιμάκη σχετικά με τη μη αξιοποίηση 
υφισταμένων ελικοπτέρων για έρευνα και διάσωση. Η ερώτηση μας υπενθύ-
μισε ότι στο ελικοδρόμιο του Π.Ν. στο Κοτρώνι είναι μόνιμα «παρκαρισμένα» 
έξι δικινητήρια ελικόπτερα αυξημένων δυνατοτήτων ερεύνης και διασώσε-
ως τύπου Dauphin, τα οποία αγοράσθηκαν με χρήματα της Ε.Ε. εν όψει των 
Ολυμπιακών Αγώνων και ουδέποτε χρησιμοποιήθηκαν. Κατά την ερώτηση, 
η μη χρησιμοποίησή τους οφείλεται στην αδυναμία επιλύσεως των διαφορών 
μεταξύ του Λιμενικού Σώματος, του Π.Ν. και της Π.Α.

Η πείρα έχει διδάξει τη στήλη ότι όπου εμπλέκονται πάνω από ένας φο-
ρείς του κράτους γίνεται... μπάχαλο. Επειδή εδώ έχουμε τρεις φορείς (Λ.Σ, 
Π.Ν και Π.Α.) και δύο υπουργεία (ΥΕΝ, ΥΠΕΘΑ), φρονούμε ότι το θέμα μπορεί 
να επιλυθεί μόνο με πρωθυπουργική παρέμβαση.

Με άλλα λόγια, με ένα τηλεφώνημα του κ. Κ. Καραμανλή και με εντολή το 
θέμα να επιλυθεί εντός μηνός, θα μπορούσαμε να έχουμε άμεσα έξι σύγχρο-
να ελικόπτερα (τα ίδια χρησιμοποιεί και η αμερικανική Ακτοφυλακή).

Σύμφωνα με τη νέα εγκύκλιο, που εκδόθηκε αναφέρονται τα εξής:
α. Για τους αθλητές, που έχουν πετύχει διάκριση (νίκη) μέχρι και 7-10-2008, και 

είναι ανήλικοι, μπορούν να ζητήσουν την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαί-
δευση εντός 2 ετών από την ενηλικίωσή τους.

Για την κατηγορία αυτή ισχύουν τα εξής:
Αθλητές με διάκριση (νίκη) που πέτυχαν μέχρι και τις 7 Οκτωβρίου 2008. Εισά-

γονται έπειτα από αίτησή τους:
α. Είτε σε οποιοδήποτε Πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ, εκτός των Στρατιωτικών, Αστυνομι-

κών σχολών, Ακαδημιών, Πυροσβεστικής και Εμπορικού Ναυτικού, χωρίς ποσοτι-
κό περιορισμό και χωρίς να απαιτείται να έχουν υποβάλει μηχανογραφικό δελτίο.

β. Είτε σε οποιοδήποτε Πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ, εκτός των Στρατιωτικών, Αστυνο-
μικών σχολών, Ακαδημιών Πυροσβεστικήςκαι Εμπορικού Ναυτικού, σε ποσοστό 
θέσεων.

Οι προϋποθέσεις
Οι αθλητές για να τύχουν εφαρμογής των παραπάνω διατάξεων πρέπει να 

πληρούν κάποιες προϋποθέσεις. Τις παραθέτουμε με τη σημείωση ότι πρέπει να 
μελετηθούν σωστά, ώστε να μην προκληθούν παρερμηνείες. Πρόκειται για τυπικά 
προσόντα αλλά κυρίως για την κατηγορία των διακρίσεων που δίνουν το εισιτήριο 
για την εισαγωγή στα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ της χώρας.

1 Να είναι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου ή ισότιμου σχολείου Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης που τους παρέχει το δικαίωμα εισαγωγής στα Πανεπιστήμια και στα 
Τ.Ε.Ι.

2 Να έχουν ηλικία κατά τον χρόνο υποβολής της σχετικής αίτησης για εισαγωγή 
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ως αθλητές 17 έως 30 ετών. Εξαιρείται η 1η Ολυμπι-
ακή νίκη για την οποία ορίζεται όριο ηλικίας 17-35 ετών.

3 Να μην έχουν εισαχθεί σε σχολή ή τμήμα της πρώτης προτίμησής τους στο 
μηχανογραφικό δελτίο (εκτός των Στρατιωτικών και Αστυνομικών Σχολών, των 
Ακαδημιών Πυροσβεστικής και Εμπορικού Ναυτικού).

4 Αν η νίκη έχει επιτευχθεί σε ομαδικό άθλημα, θα πρέπει ο αθλητής να έχει 
συμμετοχή σε περισσότερους από τους μισούς αγώνες της διοργάνωσης. Αν η διορ-
γάνωση διεξάγεται σε φάσεις, θα πρέπει να έχει συμμετοχή σε περισσότερους από 
τους μισούς του αθροίσματος των αγώνων όλων των φάσεων.

5 Εκτός από τη νίκη σε Ολυμπιακούς, Παγκόσμιους ή Πανευρωπαϊκούς αγώνες 
σε όλες τις άλλες περιπτώσεις ο αθλητής πρέπει να έχει επιτύχει τη διάκριση κατά 
τη διάρκεια των τελευταίων τεσσάρων (4) ετών πριν από το ακαδημαϊκό έτος για το 
οποίο υποβάλει την αίτηση εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, δηλαδή για το 
2009 ισχύουν οι νίκες που έχουν κατακτηθεί από 1.9.2005 μέχρι και 7.10.2008.

6 Η νίκη (ατομική ή ομαδική) σε Ολυμπιακούς, Παγκόσμιους, Πανευρωπαϊ-
κούς, Μεσογειακούς και Βαλκανικούς αγώνες πρέπει να έχει κατακτηθεί με την 
εθνική ομάδα. Ως Παγκόσμιο ή Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα θεωρείται μια και μόνο 
διοργάνωση που διεξάγεται περιοδικά σύμφωνα με τους ισχύοντες διεθνείς κα-
νονισμούς του οικείου αθλήματος. Όταν σε κάποια κατηγορία ηλικιών και φύλου 
γίνονται δύο ή περισσότερα πρωταθλήματα λαμβάνεται υπόψη η σημαντικότερη 
διοργάνωση που ορίζεται από την οικεία ομοσπονδία.

7 Πανελλήνιοι αγώνες ή Πανελλήνιο Πρωτάθλημα θεωρείται μία και μόνο 
εθνικού ερασιτεχνικού επιπέδου διοργάνωση ανδρών-γυναικών, νέων αν-
δρών· γυαικών, εφήβων-νεανίδων και παίδων - κορασίδων κάθε χρόνο, που 
διενεργείται μεταξύ αθλητικών συλλόγων και ορίζεται από την οικεία αθλητική 
ομοσπονδία και πάντα της ανώτατης κατηγορίας για κάθε άθλημα ή αγώνισμα. 
(Πανελλήνιοι σχολικοί αγώνες ανώτατης κατηγορίας θεωρούνται οι αγώνες Λυ-
κείου). Διευκρινίζεται ότι οι διοργανώσεις κυπέλλου δεν θεωρούνται Πανελλήνι-

οι αγώνες ή Πανελλήνια πρωταθλήματα.
Αν στις παραπάνω κατηγορίες φύλου και ηλικίας διενεργούνται δύο ή πε-

ρισσότερα πρωταθλήματα, σε κάθε κατηγορία λαμβάνεται υπόψη μόνο το Πα-
νελλήνιο πρωτάθλημα ή οι Πανελλήνιοι αγώνες της μεγαλύτερης ηλικίας στη 
συγκεκριμένη κατηγορία.

8 Για να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε αγωνιστική διάκριση, πρέπει ο αριθμός 
των συμμετασχόντων αθλητών στο αγώνισμα ή το άθλημα, σε όλες τις φάσεις της 
διοργάνωσης να είναι διπλάσιος της νίκης που επιβραβεύεται. Σε κάθε περίπτω-
ση ο συνολικός αριθμός των συμμετασχόντων δεν μπορεί να είναι μικρότερος 
από έξι (6) αθλητές ή ομάδες.

9 Στα ατομικά αθλήματα δεν λαμβάνεται υπόψη η ομαδική βαθμολογία ή κα-
τάταξη.

Υπενθυμίζουμε ότι είναι χρήσιμο οι ενδιαφερόμενοι ν’ αναζητήσουν και να 
μελετήσουν προσεκτικά ολόκληρη την εγκύκλιο καθώς περιέχει εξαιρετικά χρή-
σιμες λεπτομέρειες. Το παραπάνω κείμενο δίνει το ερέθισμα.

Ποιές νίκες δίνουν στους αθλητές πρόκριση για τα ΑΕΙ-ΤΕ σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΕΠ
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Ι. ΜΙΧΑΣ - Σ. ΣΟΦΡΑΣ - ΤΣΑΒΑΡΗΣ

Πολλά γράφτηκαν κυρίως σε Πειραΐκή εφημερίδα που έχει αναλάβει «να 
κτυπάει» τον Δήμαρχό μας. Ας δούμε όμως πως έχει το γεγονός.

Ο κ. Μίχας ως «υψηλό» στέλεχος του ΠΑΣΟΚ ανέλαβε πρωτοβουλία για 
να εξασφαλίσει, όσα ήταν δυνατόν, οφέλη για το ΠΑΣΟΚ και νομίζω ότι δεν θα 
αρκεσθεί μόνο σ’ αυτό το γεγονός αλλά και ότι θα αναλάβει και άλλες πρω-
τοβουλίες που μπορούν να φέρουν οφελήματα υπέρ του ΠΑΣΟΚ τόσο από τις 
Δημοτικές εκλογές όσο και  για τις ευρωεκλογές και για τις εθνικές εκλογές.

΄Ετσι κάλεσε δύο σοβαρά ΠΑΣΟΚΙΚΑ άτομα τον κ. Σ. Σοφρά Δήμαρχο που 
εξελέγη με την στήριξη του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος προφανώς και πάλι θα ζητήσει 
και ως εκ τούτου θα έχει και πάλι την στήριξη.

Και το άλλο πρόσωπο το οποίο τότε δεν έκρυψε τις ιδεολογικές του πε-
ποιθήσεις και ως εκ τούτου πάντα είχε τήν στήριξη του Διοικητικού Προϊστα-
μένου του, του κ. Γ. Μίχα.

Τώρα τι ελέχθει σ’ αυτή τη συγκέντρωση γνωρίζουν μόνο αυτοί που βρέ-
θηκαν σε αυτή. Άλλωστε το σωστό θα ήταν ο κ. Σοφράς να κάνει πρόταση 
ώστε ο κ. Τσαβαρής να μην είναι υποψήφιος Δήμαρχος. Κάτι που είχε δρομο-
λογηθεί πριν τις προηγούμενες εκλογές, όταν στην συνάντηση που είχε πραγ-
ματοποιηθεί στην αίθουσα του εργατικού κέντρου τότε  είχε δηλώσει ότι απο-
δέχεται ως υποψήφιο δήμαρχο τον κ. Σοφρά μόνο γι’ αυτήν την τετραετία.

Στη συνέχεια δημιουργήθηκε μια «υποχρεωτική» ένταση μεταξύ δημάρ-
χου και κ. Τσαβαρή.

Πραγματοποιήθηκε στην Κυψέλη Αθηνών μεταξύ τους, παρουσία του φί-
λου τους κ. Κορίδη.

Τι ζητούσε ο κ. Τσαβαρής, καλώς γι’ αυτόν, αφού ήθελε να εξασφαλίσει 
για 4 χρόνια την θέση του Προέδρου Αναπτυξιακού Συνδέσμου Σαλαμίνος 
δηλαδή να έχει ανεξαρτησία από το έργο της δημοτικής Αρχής και ότι  αν 
το έργο επετύχαινε στον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο την επιτυχία θα κρατούσε 
ο ίδιος.

Όμως αν ο κ. Δήμαρχος υποχωρούσε στις ορέξεις του κ. Τσαβαρή τότε θα 
δημιουργείτο ανάλογος όρεξη και για τις άλλες θέσεις π.χ. των αντιδημάρχων 
γιατί και αυτοί να μη ζητούσαν ανάλογη υπόσχεση.

Τέλος ο κ. Νομάρχης πέτυχε τον σκοπό του δηλαδή στο ότι στον δεύτερο 
γύρο, των δημοτικών εκλογών και οι δύο υποψήφιοι του πρώτου γύρου ο 
«ανεξάρτητος» κ. Τσαβαρής και ο ΠΑΣΟΚΙΚΟΣ κ. Σοφράς θα πάνε πακέτο.

Αποτελεσματική παρέμβαση 
του Αντιπροέδρου της βουλής κ. Νεραντζή 

για τα καταστήματα που πλημμηρίζουν
Εδώ και 3 μήνες, τα υπόγεια 5 καταστημάτων της λεωφ. Φανερωμένης 

πλημμυρίζουν από όγκους δύσοσμων υδάτων, με αποτέλεσμα ούτε η λειτουρ-
γία αυτών να είναι δυνατή, ούτε η κατοίκηση των υπερκειμένων διαμερισμά-
των να είναι ανεκτή.

Οι εμπλεκόμενες Υπηρεσίες (ΕΥΔΑΠ - Δήμος) διαφωνούσαν για την αρμο-
διότητα, με αποτέλεσμα η κατάσταση να συνεχίζεται.

Με παρέμβαση του Αντιπροέδρου της Βουλής και κυβερνητικού Βουλευτή 
της Περιφέρειάς μας κ. Νεράτζη, κατήλθε στο νησί, δωρεά, ειδικό επιστημονικό 
συνεργείο, εξέτασε την κατάσταση και πρότεινε τις λύσεις και διατύπωσε όλα 
αυτά σε γραπτή έκθεση, την οποία απέστειλε στον κ. Νεράντζη.

ΝΕΟ ΗΘΟΣ: 
Αναφέρουμε ότι πράγματι ήλθαν στη Σαλαμίνα οι υπάλληλοι του ΙΝΣΤΙΤΟΥ-

ΤΟΥ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ  ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ κ.κ. Εμ. Αποστολίδης (τε-
χνικός Γεωλόγος) και ο Ν. Σιέμος (Υδρογεωλόγος) οι οποίοι, δεν γνωρίζουμε αν 
είχαν βοηθούς, οι οποίοι αφού μελέτησαν το πρόβλημα πρότειναν τα εξής:

«Απαγόρευση της χρήσης βόθρων και σύνδεση με το υπάρχον αποχετευ-
τικό δίκτυο.

Έλεγχος διαρροών του δικτύου ύδρευσης, αλλά των υπαρχόντων αποχε-
τευτικών αγωγών.

Στην περίπτωση που είναι ανέφικτη η επισκευή των βλαβών, κυρίως του 
δικτύου ύδρευσης, προτείνεται η κατασκευή στραγγιστηρίου (βλ. σκαρίφημα 
Σχήματος 3), με βαθειά θεμελίωση (3,50-4.00m) και με κατάλληλη μη υδρο-
περατή επένδυση στη βάση του και στο κατάντι τμήμα της διατομής αυτού, με 
σκοπό την παροχέτευση όλων των νερών εκτός περιοχής (προς τα ΝΑ στον 
υφιστάμενο αποχετευτικό αγωγό). Η ενδεικτική θέση κατασκευής του στραγγι-
στηρίου φαίνεται στο Σχήμα 4)».

Τώρα ποιός θα μας πει ποιός θα εκτελέσει το όλο έργο της λύσης του προ-
βλήματος;

Και κάτι ακόμη ποιός θα αποφανθεί για τις κατοικίες της Λ. Φανερωμένης 
από Α/α 21 μέχρι 45 και εκείνες που βρίσκονται στην οδό Σικελιανού, που 
έχουν το ίδιο πρόβλημα στα υπόγειά τους εδώ και δεκαετίες; Να επισημάνου-
με δε σε μια εξ αυτών της Λ. Φανερωμένης 43 αναπτύσονται τους καλοκαιρι-
νούς μήνες σμήνη κουνουπιών που απειλούν την υγεία των περιοίκων;

Λατομείο «ΑΦΩΝ ΚΑΡΑΜΠΙΝΗ»
Κάποτε η Σαλαμίνα είχε αρκετά Λατομεία και ασβετοκάμινους που και αυτά κα-

τέτρωγαν τους λοφίσκους και όχι μόνο. Έτσι εμείς προλάβαμε το λατομείο Κούκη 
(πρ. Ηλίας), ΜΠάτση (πραραπη), Κατσούλι, καθώς και στην περιοχή Αμπελακίων.

Μέχρι που δημιουργήθηκε το Λατομείο στη Γούβα Μπατση από το οποίο τρο-
φοδοτείται όλο το νησί. Όλα πήγαιναν όλο πρίμα μέχρι που η επιχείριση της Γούβας 
Μπατσι περιήλθε σε νέο ιδιοκτήτη τον κ. Αγγέλου ο οποίος εκμεταλλευόμενος το 
ότι η εξόρυξη αδρανών υλικών έχει περιορισθεί στην περιοχή της Αττικής, αύξησε 
την παραγωγή αφού αμέσως εκσυγχρόνησε και αύξησε το μηχάνημα εξόρυξης. 
Αυτό είχε αναγκάσει τον κ. Αγγέλου να βρει νέους χώρους και περιοχές διάθεσης 
των παραγώμενων υλικών. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα αύξηση του αριθμού των 
φορτηγών στους δρόμους της πόλης της Σαλαμίνας. Ακόμη δεν θα πρέπει να ξε-
χνούμε ότι και στα φτωχά ταμεία του Δήμου Σαλαμίνας εισέρευσε και εισρέει κά-
μποσο χρήμα.

Όλα αυτά έκαναν ορισμένα ευαισθητοποιημένα, κυρίως γηγενή άτομα, με τα 
οποία ανακατεύθηκαν και άλλα τα οποία μάλλον επιθυμούσαν και επιθυμούν να 
ενοχοποιήσουν τον κ. Δήμαρχο.

Τα άτομα αυτά εναντιώθηκαν στην αύξηση παραγωγής (εξόρυξης) του Λατομεί-
ου και της διάθεσης εκτός νησιού.

Εδώ θα πρέπει να πούμε ευτυχώς που δεν εκδηλώθηκε επιθυμία να εξαιρέ-
σουν από τον εφοδιασμό και την περιοχή του όμορου Δήμου Αμπελακίων.

Όλα αυτά καλά και άγια αλλά κανείς δεν μας είπε αν είναι νόμιμο να περιορίζε-
ται η ποσότητα της εξόρυξης και ιδιαίτερα βάσει ποιάς νομοθεσίας.

Ακόμη πως ελέγχεται και από ποιά όργανα, θα ελέγχεται ο προορισμός των 
φορτίων και όλα αυτά ενώ ο φτωχός δήμος μας θα στερηθεί πια  τα έσοδα  που του 
είναι απαραίτητα.

Μη την πάθουμε τη δουλειά όπως συνέβει με τον όμορο Δήμο στην περίπτωση 
της Τούρλας που ο ΟΛΠ πήρε εντελώς τσάμπα ότι ήθελε να πάρει, έστω και αν οι Σε-
ληνιώτες σήκωναν μαύρες σημαίες στην κεντρική πλατεία του Πειραιά. Κανείς δεν 
αναπλήρωσε στο Δήμο, όσα χρήματα χαθήκαν απο τυχόν ανταποδοτικά οφέλη.

Έτσι φτάσαμε στην συνεδρίαση της 24//2//2009 όπου ήταν να παρθεί, θετική ή 
αρνητική, για τα παρακάτω θέματα:

α. Γνωμοδότηση για την παράταση λειτουργίας λατομείου αδρανών υλικών 
στην περιοχή «Γούβα-Μπατσί» Σαλαμίνας ιδιοκτησίας ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΜΠΙΝΗ ΛΑΤΟ-

ΜΕΙΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΑΕ 
β. Γνωμοδότηση για ΜΠΕ της δραστηριότητας «Λατομείο Αδρανών Υλικών ιδι-

οκτησίας ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΜΠΙΝΗ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΑΕ» στη θέση Γούβα Μπατσί 
Σαλαμίνας.

Στην συνεδρίαση αυτή είχαμε δυναμική παρέμβαση, έστω και αν κάποιες περι-
πτώσεις ήταν ασυντόνιστα, άτομα της άτυπης περιβαλλοντικής επιτροπής των «Ενερ-
γών Πολιτών», όπως αυτονομάζονται. Ο λόγος δόθηκε μόνο στον συμπολίτη μας κ. 
Νίκο Φιλ. Κόγια, ο οποίος με πείσμα, ζήτησε την ανάλογη συζήτησή της και λήψη 
απόφασης των παραπάνω δύο θεμάτων,  τα οποία εγκρίθησαν κατά πλειοψηφία.  
Από τον συνδυασμό που πρόσκειται στην ΝΔ παρόντες ήταν μόνο δύο σύμβουλοι.

Ύστερα από αυτό, εναπόκειται στον διορισμένο από την Ν.Δ. περιφερειάρχη και 
στους περιβαντολλόγους να προσφύγουν στο Συμβούλιο της Επικράτειας.

Πρέπει να πούμε όμως εάν σε περίπτωση που το Νομαρχιακό Συμβούλιο 
έπαιρνε αρνητική απόφαση, την οποία υιοθετούσε ο Περιφερειάρχης, θα έπρεπε να 
κλείσει το Λατομείο και όποιες επιχειρήσεις κατασκευής έτοιμου μπετού. Πέρα από 
το ότι μερικοί συμπολίτες μας θα έμεναν χωρίς εργασία, οι ανάγκες του νησιού από 
αδρανή υλικά από που θα καλύπτονταν; Τουλάχιστον αν υπήρχε η ΓΕΦΥΡΑ τα πράγ-
ματα θα ήταν πιο εύκολα και οι δημότες μας, κύριοι οικιστές, οι «φτωχοί οικιστές» 
όπως τους ονομάζουν όσοι θέλουν να τους πάρουν την ψήφο, θα άντεχαν όποιες 
επιβαρύνσεις θα είχαν από το πρόβλημα που θα δημιουργούταν.

Επίσης ο Δήμος θα έχανε αρκετό χρηματικό ποσό, όπως και αρκετοί άλλοι φο-
ρείς που ενισχύονται οικονομικά από τον επιχειρηματία εκμετάλλευσης του Λατο-
μείου Αγγέλου (πλέον).

Το ΝΕΟ ΗΘΟΣ είναι υπέρ του περιορισμού της ποσότητας εξόρυξης ανδρανών 
υλικών, αν αυτό είναι εφικτό και οποιοσδήποτε προσφύγει στο Συμβούλιο Επικρα-
τείας δεν φέρνει θετικό αποτέλεσμα, αλλιώς να κοιτάζουμε με ποιό τρόπο θα μπο-
ρούμε να αυξήσουμε τα ανταποδοτικά οφέλη.

Οι περιβαντολόγοι ας «κτυπήσουν» τον κ. Σοφρά σ’ άλλα θέματα. 
Υπάρχουν τέτοια.
Τέλος ας μας πουν οι επικεφαλείς των Νομαρχιακών Παρατάξεων που πρό-

σκεινται στην Ν.Δ και το ΠΑΣΟΚ , γιατί απουσιάζουν από τις συνεδριάσεις όταν 
πρόκειται να συζητηθούν περιβαντολογικά θέματα που αναφέρονται στην Σαλα-
μίνα;
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Διατροφή  - Υγεία - Ομορφιά

Η Βοτανοθεραπεία γνωστή εδώ και πολλά χρόνια χρησιμοποιεί τα φυσικά 
βότανα για προληπτικούς και θεραπευτικούς σκοπούς. Αυτή η ενστικτώδης 
ανακάλυψη του ανθρώπου έγινε γνώση, η οποία διατηρήθηκε και μεταδόθηκε 
από γενιά σε γενιά για εκατομμύρια χρόνια και χρησιμοποιήθηκε από τους 
Γιατρούς της Αρχαιότητας, ΧΕΙΡΩΝΑ, ΚΕΝΤΑΥΡΟ, ΑΣΚΛΗΠΙΟ, ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ, ΓΑ-
ΛΗΝΟ και καταγράφηκε τον 1ο αιώνα μ.Χ. από τον ΔΙΟΣΚΟΥΡΙΔΗ. Είναι ο πιο 
φυσικός τρόπος συμπληρωματικής αγωγής σήμερα.

Παρακάτω αναφέρονταν ορισμένα βότανα κατάλληλα αυτή την εποχή για 
την αντιμετώπιση των μικροβίων. Και την ενίσχυση της άμυνας του οργανι-
σμού:

ΕΧΙΝΑΚΕΑ: Διαθέτει ισχυρή αντιμικροβιακή και αντικαταρροϊκή δράση. 
Ιδανικό για την ενίσχυση της άμυνας του οργανισμού.

ΣΑΜΠΟΥΚΟΣ: Τα άνθη του σαμπούκου χρησιμοποιούνται ευρύτατα στην 
φαρμακοποιία. Καταπολεμά την γρίπη και το κρυολόγημα. Προκαλεί εφίδρω-
ση και δρα κατά του πυρετού.

ΘΥΜΑΡΙ: Έχει ιδιότητες τονωτικές, αντισπασμωδικές αποχρεπτικές στο-
μαχικές και αποσμητικές. Καταπολεμά αρθρίτιδα, βήχα, βρογχίτιδα, ρευματι-
σμούς κ.ά.

ΣΥΝΤΑΓΗ – ΕΓΧΥΜΑ: Είναι ο καλύτερος τρόπος για να πάρουμε τα ευερ-
γετικά στοιχεία των βοτάνων. Βάζουμε τα φύλλα ή τα άνθη του φυτού σε μια 
κούπα του τσαγιού με καυτό νερό. Αφήνουμε περίπου 10 λεπτά σουρώνουμε 

και πίνουμε. (Προτιμήστε το μέλι αντί ζάχαρη).
Δοσολογία: 1 κουτ. γλυκού βότανο σε μια κούπα καυτό νερό.
Πίνουμε 2 κούπες την ημέρα και δεν ανακατεύουμε περισσότερα από 2 

βότανα τη φορά. Σε όλα τα εγχύματα μπορείτε να προσθέσετε λίγο κονιάκ.

ΑΡΩΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Λίγες σταγόνες από 100% καθαρό αιθέριο έλαιο ευκαλύπτου και μέντας σε 

μια αρωματοσυσκευή σκοτώνει τα μικρόβια στην ατμόσφαιρα.
Προσοχή! Η κατάχρηση μπορεί να έχει δυσάρεστες συνέπειες για τον ορ-

γανισμό.
Προτιμήστε βότανα με Πιστοποίηση Βιολογικής Γεωργίας για να μην επι-

βαρύνεται τον οργανισμό με τοξικές ουσίες που προέρχονται από λιπάσματα, 
φυτοφάρμακα και ζιζανιοκτόνα.

Θα τα βρείτε σε Καταστήματα Βιολογικών Προϊόντων. Αναζητήστε την πι-
στοποίηση στην συσκευασία τους.

Οι συνταγές και οι πληροφορίες είναι βγαλμένες από βιβλιογραφίες σοβα-
ρών εκδοτικών οίκων.

Τα παραπάνω αναφερόμενα αντλήθηκαν από το βιβλίο περί Βοτανοθερα-
πείας ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗ και από το μηνιαίο περιοδικό ΥΓΕΙΑ + ΕΥΕΞΙΑ.

Μαρία Χριστοδουλοπούλου

ΠΕΡΙ ΒΟΤΑΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Αντιμετωπίστε το κρυολόγημα με φυσικό τρόπο
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ΣΩΜΑΤΕΙΑ - ΣΥΛΛΟΓΟΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(για προώθηση του Σχολικού Κυλικείου)

Η Σχολική Επιτροπή του 6θέσιου Δημοτικού Σχολείου Βασιλικών-
Σαλαμίνας διακυρύσει ότι:

προκηρύσσεται δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με ενσφράγιστες 
προσφορές για την εκμίσθωση του Σχολικού κυλικείου για έξι χρόνια.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γραφείο του 6θέσιου Δημοτικού Σχολείου 
στις 18-3-2009 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 

Για περισσότερες  λεπτομέρειες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται 
στο γραφείο του Σχολείου ή στο τηλέφωνο 2104685997 κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Σαλαμίνος και Περιχώρων καταγγέλει το νέο 
απαράδεκτο, απάνθρωπο και εγκληματικό περιστατικό του εγκλεισμού σε ψυ-
κτικό θάλαμο εργαζομένων στο διαλογητήριο φρούτων «ΚΑΤΣΙΑΜΑΚΑΣ ΑΒΕΕ»  
στην Νάουσα Ημαθίας για να αποφύγουν τον έλεγχο των Επιθεωρητών Εργασί-
ας, αλλά και την εντονότατη διαμαρτυρία για τα δύο νέα τραγικά εργατικά ατυχή-
ματα που σημειώθηκαν την Πέμπτη 5/02/2009. 

Έγινε ένα στα έργα του ΜΕΤΡΟ στην Θεσσαλονίκη κατά την διάρκεια αποσυ-
ναρμολόγησης γερανού και το δεύτερο συνέβει από ηλεκτροπληξία στο «πύργο. 
υπερυψηλής τάσης της ΔΕΗ Κοζάνης.

Καταγγέλει την εγκληματική εργοδοτική αυθαιρεσία και καλεί την δικαιοσύ-
νη να παρέμβει άμεσα για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών των παραπά-
νω αναφερόμενων ατυχημάτων με παραδειγματική τιμωρία των υπευθύνων.

Ακόμη απαιτεί από την Κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο Απασχόλησης 
να στελεχώσει και να ενεργοποιήσει επιτέλους τις Εποπτικές και Ελεγκτικές Αρ-
χές και τις Επιθεωρήσεις Εργασίας ώστε να σταματήσουν πλέον οι εργαζόμενοι 
να πληρώνουν με την ίδια τους την ζωή την εργοδοτική ασυδοσία.

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΡΚΑΡΙΟΥ 
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

Πραγματοποίησε με επιτυχία η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μελών του την 
Κυριακή 1/2/09 στο «Καφέ ΑΙΣΘΗΣΗ». στον Αγ. Νικόλα Σαλαμίνας.

Αποφάσισε την ίδρυση Ιστιοπλοϊκού Τμήματος στα πλαίσια των Ναυταθλητι-
κών δράσεων του Ν.Ο.Β. Σαλαμίνας, με προοπτική πλήρους δραστηριότητας από 
το προσεχές καλοκαίρι.

Εναποτέθηκε προσωρινά Οικίσκος που του παραχωρήθηκε επί δανεισμώ 
από τον Όμιλο Επιχειρήσεων Αφοι ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΙ, στον χώρο που έχει παραχω-
ρηθεί από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο στο Λιμάνι της Σαλαμίνας προκειμένου να 
εξυπηρετήσει τη λειτουργία του Ιστιοπλοϊκού Τμήματος.

Πραγματοποίησε στις 14/1/09 στο FLAMINGO εκδήλωση κοπής της Πρωτο-
χρονιάτικης πίτας του. Την Πρωτοχρονιάτικη πίτα ευλόγησε ο Πανοσιολογιότατος 
Γερμανός Βρούβας. Την εκδήλωση η οποία περιελάμβανε και συνεστίαση με φα-
γητό σημείωσε μεγάλη επιτυχία και τίμησαν με την παρουσία τους ο Δήμαρχος 
Σαλαμίνας κ. Σοφράς, ο Αντιδήμαρχος Σαλαμίνας κ. Κουτσούκος, ο Πρόεδρος της 
ΔΗΚΕΣΑ κ. Θεοχάρης, ο πρώην Δήμαρχος κ. Β. Αγαπίου, η Δημοτική Σύμβουλος 
και Ρούλα Νάννου, ο Α Υπαρχηγός ΓΕΕΘΑ Αντιναύαρχος Ελευσινιώτης, ο Πρόε-
δρος του ΓΝΟΣ  κ. Ανδρέου, ο Πρόεδρος της Κοινοπραξίας Ε/Γ - Ο/Γ Σαλαμίνας 
κ. Μαγιάτης και πάρα πολλοί εκλεκτοί φίλοι του Ν.Ο.Β Σαλαμίνας.

Εργατικό Κέντρο Πειραιά
Έχασε τη ζωή του ο Πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Πειραιά Πέτρος Κυρι-

ακού στις 14.2.09 Ο Πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Πειραιά Πέτρος Κυριακού 
έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα.

Προερχόμενος από τους λιμενεργάτες του Πειραιά βρισκόταν στη θέση του 
Προέδρου του Ε.Κ.Π. από το 2004.

Όλο το συνδικαλιστικό κίνημα της πόλης του Πειραιά συμμετέχει στο βαρύ-
τατο πένθος της οικογένειας, θρηνώντας την απώλεια του αγαπημένου συνα-
δέλφου και αξιόμαχου στελέχους της εργατικής τάξης και πόνεσαν όλοι γιατί ο 
Κυριακού δεν ήταν ένας τυπικός συνδικαλιστής που κοίταζε το εαυτό του. Ήταν 
ένας άνθρωπος που αγωνιζόταν για το διπλανό και είχε δώσει μάχες για τα δι-
καιώματα των εργαζομένων.

Πόνεσε γιατί είχε μία σημαντική πολιτική διαδρομή με θέσεις, ιδέες και από-
ψεις που ήταν πάντα καθαρές.

Πόνεσε κυρίως, γιατί ο Πέτρος ήταν καλό παιδί, ήταν ωραίος άνθρωπος, συ-
ναισθηματικός, ήπιος, προσηνής, καλός σύντροφος για όλους και όλα.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 
ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου εκλέχτηκε για μια τριετία, κατά τις 
Αρχαιρεσίες της 26-01-2009 το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα όπως παρακάτω:

1. ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αντώνιος Χατζηκωνσταντής
2. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παναγιώτης Μαραγκός
3. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Γεώργιος Πρωτοπαπαδάκης
4. ΤΑΜΙΑΣ : Ευάγγελος Παπαντωνάκης
5. ΜΕΛΟΣ : Ιωάννης Πάλλας
6. ΜΕΛΟΣ:  Γιαννούλα Τσιάνου
7. ΜΕΛΟΣ: Χαράλαμπος Μανωλούκος

Οι Ηπειρώτες έκοψαν την βασιλόπιττά τους 
Με επίσημο καλεσμένο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κάρολο Παπούλια οι 

Ηπειρώτες, που ζουν στο Λεκανοπέδιο Αττικής, έκοψαν την Κυριακή την πίτα 
τους στην καθιερωμένη εκδήλωση της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελ-
λάδος που πραγματοποιήθηκε στον Πειραιά στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Η 
εκδήλωση ήταν φέτος αφιερωμένη στην Ηπειρωτική Στέγη. Αξιοσημείωτη ήταν 
η έντονη παρουσία των νεαρών Ηπειρωτών που με την συμμετοχή τους επιβε-
βαίωσαν την επιθυμία τους για διατήρηση της παράδοσης.

Εταιρεία Γραμμάτων και Τεχνών Πειραιά
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Γραμμάτων και Τεχνών Πειραιά 

συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Γραμμάτων 
και Τεχνών Πειραιά, που προήλθε από τις Αρχαιρεσίες της 29ης Ιανουαρίου 2009, 
και που έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Χαρλαύτης Παναγιώτης
Α΄ Αντιπρόεδρος: Αντωνάκου - Αντωνίου Ελένη
Γεν. Γραμματέας: Παυλάκου Σοφία
Ειδικός Γραμματέας: Κακλέας Τρύφων
Ταμίας και Έφορος Βιβλιοθήκης: Αλειφερόπουλος Νικόλαος
Έφορος εικαστικών: Μιχαλακέας Χρήστος
Έφορος Πνευματικών και Πολιτιστικών Εκδηλώσεων: Χιώτη Αικατερίνη
Έφορος Δημοσίων Σχέσεων: Τσιτσιμπάκου Αναστασία

Σύλλογος Απομάχων Πολεμικού Ναυτικού και Παρέμ-
βαση του Αντιπροέδρου της Βουλής κ. Α. Νερατζή

Την 26/2/09 έληγε η σύμβαση του γιατρού που έλεγχε τις συντάξεις των 
ασφαλισμένων, ναυτικών, στο ΝΑΤ. 

Ο Σύλλογος των Απομάχων Ναυτικού Σαλαμίνας έθεσε το θέμα υπόψη του 
Αντιπροέδρου της Βουλής κ. Α. Νερατζή , ο οποίος στην συνέχεια με συντονισμέ-
νες ενέργειες επέλυσε το θέμα.

Συγχρόνως παρόμοιο πρόβλημα ο κ. Νεραντζής επέλυσε και για τους συ-
νταξιούχους Ναυτικούς των περιοχών Κερατσινίου, Κορυδαλλού, Περάματος και 
Νίκαιας.
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ΣΩΜΑΤΕΙΑ - ΣΥΛΛΟΓΟΙ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΙΝΤΖΕΡΗΣ

Η ζωή είναι γυναίκα.... κάθε χρόνο.

Ο Γούντυ Άλεν είπε πως «τον περισσότερο καιρό δεν διασκεδάζω πολύ. Τον 
υπόλοιπο καιρό δεν διασκεδάζω καθόλου»... Φράση που αντιπροσωπεύει αυτή 
την περίοδο απόλυτα την ελληνική πραγματικότητα.

Μια πραγματικότητα γεμάτη προβλήματα, στεναχώριες, ενστάσεις, απολύ-
σεις... η ζωή μας αφιερώνεται στο τρέξιμο και στον αγώνα της καθημερινότητας. 
Η διασκέδαση είναι για όλους μας είδος πολυτελείας.

Κι όμως τη χρειαζόμαστε σαν διάλειμμα ανάσας. Διάλειμα ζωής. Αυτό ακρι-
βώς είναι κι η εκδήλωση για «τη μέρα της γυναίκας» που διοργανώνει  κάθε 
χρόνο, πιστός στο ραντεβού του με τις κυρίες κάθε ηλικίας της β΄Πειραιά, ο βου-
λευτής Δ. Λιντζέρης. Ένα διάλειμα. Λίγες ώρες απόδρασης με μουσική, χορό αλλά 
και ανθρωπιά και συγκίνηση μέσα από τις καθιερωμένες βραβεύσεις γυναικών 
που ξεχωρίζουν στο χώρο τους.

Αυτή η βραδιά είναι αφιερωμένη στις γυναίκες.
Κι οι γυναίκες είναι τα πάντα.
Και η διασκέδαση και η χαρά της ζωής... Αλλά και η δύναμη, η ικανότητα, η 

αντοχή κι η ανοχή... Η αποδοχή, η ζεστασιά, η αγκαλιά, η συνέχεια...
Πώς να δώσεις μορφή σε όλα αυτά;
Στη διασκέδαση δίνεις μορφή με το τραγούδι και το χορό... Για όλα τα υπό-

λοιπα επιλέξαμε να τιμήσουμε κάποια υπέροχα πλάσματα σαν όλες εσάς που μας 
στέλνουν μηνύματα αισιοδοξίας και θέλησης για έναν κόσμο πιο όμορφο, πιο 
θηλυκό...

Μαρία Σταματουλά,
το κορίτσι  της θέλησης. Χάλκινη παραολυμπιονίκης στο Πεκίνο
Κωνσταντίνα Δελημήτρου,
η γυναίκα της διπλανής πόρτας. Συγγραφέας του best seller «η ψιλικατζού»
Σταυρούλα Πανταζίδου,
η μαθήτρια που γίνεται γυναίκα... Μέλος της Βουλής των Εφήβων 2008
Τζαμίλα Χαιράλα,
η γυναίκα ενός κόσμου που πάλλεται. Παλαιστίνια πρόσφυγας
οι μαμάδες από το Σπίτι το Χαμόγελο του Παιδιού στη Νίκαια ... γιατί η αγάπη 

δεν έχει τίτλους...
υ.γ. η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 11 Μαρτίου στο club shisha, στον 

Πειραιά Ακτή Κονδύλη 40-Αιγάλεω.

ΕΣΤΙΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Στις 24/7/2008, θρηνήσαμε οκτώ συνανθρώπους μας μεταλλεργάτες που 
σκοτώθηκαν από έκρηξη στο πλοίο «FRIENDSHIPGAZ». Το πόρισμα των πραγμα-
τογνωμόνων που ανακοινώθηκε πρόσφατα, ορίζει σαν υπεύθυνους τους ίδιους 
τους εργάτες και μάλιστα το Β. Καββαδία σε απολογία για το έγκλημα!

Καταδικάζουμε απερίφραστα το πόρισμα των πραγματογνωμόνων που αθω-
ώνει το εφοπλιστικό κεφάλαιο και τους εργολάβους και φορτώνει το έγκλημα 
στους εργάτες (ακόμα και τους νεκρούς)!

Ζητάμε να εφαρμόζονται  έστω οι υπάρχοντες νόμοι για στοιχειώδη μέτρα 
ασφάλειας και μέσα άμεσης αντιμετώπισης των δυστυχημάτων στη Ναυπηγοε-
πισκευαστική Ζώνη.

Συμπαραστεκόμαστε στο μεταλλεργάτη Β. Καββαδία για την απόπειρα ενοχο-
ποίησής του και ζητάμε να ανακληθεί κάθε δίωξη σε βάρος του και να τιμωρη-
θούν οι πραγματικοί υπεύθυνοι.

ΝΕΟ ΗΘΟΣ: Η συμπαράσταση στον Καββαδία είναι σωστή. Ότι υπάρχουν 
υπεύθυνοι που δεν εξασφαλίζουν την ακεραιότητα στους εργαζομένους στα Ναυ-
πηγεία Περάματος και αυτό είναι γεγονός, αλλά ότι και οι εργαζόμενοι μπορούν 
να πραγματοποιήσουν λάθη προς τους συναδέλφους τους και αυτό θα πρέπει να 
είναι γεγονός που θα πρέπει να τα αναδεικνύουμε, για να μη επαναλαμβάνονται.

Στον Δ. Ραυτόπουλο το βραβείο
 «Διδώ Σωτηρίου»

Στον 85χρονο σήμερα Δημήτρη Ραυτόπουλο, διακεκριμένο κριτικό και θε-
ωρητικό της λογοτεχνίας, θα απονείμει φέτος το βραβείο «Διδώ Σωτηρίου», η 
Εταιρεία Συγγραφέων. Ο Δ. Ραυτόπουλος υπήρξε ένας από τους ιδρυτές της «Επι-
θεώρησης Τέχνης», μετέχοντας συγχρόνως στη συντακτική της επιτροπή (1954-
1967). 

Για την ιστορία αυτού του περιοδικού της Αριστεράς για την Τέχνη, στις σελί-
δες του οποίου φιλοξενήθηκαν τόσο οι υπογραφές όλης σχεδόν της διανόησης 
της εποχής όσο και ζυμώθηκαν ιδέες και σκέψεις ή είδαν το φως οι πιο προχω-
ρημένες απόψεις και ακραίες αντιπαραθέσεις, ο ίδιος έγραψε στο βιβλίο «Αναθε-
ώρηση Τέχνης. Η Επιθεώρηση Τέχνης και οι άνθρωποί της» (2006, εκδ. Σοκόλη). 
Για το προηγούμενο απ’ αυτό βιβλίο του, «Αρης Αλεξάνδρου, ο εξόριστος», ο 
Ραυτόπουλος τιμήθηκε με το Κρατικό βραβείο Δοκιμίου - κριτικής.

Ως δημοσιογράφος εργάστηκε σε αρκετές εφημερίδες. Η τελετή της βράβευ-
σής του, με συμβολικό έπαθλο γλυπτό φιλοτεχνημενο από τον Θόδωρο, έγινε στο 
Public της Πλατείας Συντάγματος, στις 10 Μαρτίου, όπου η Εταιρεία Συγγραφέων 
παρουσίασε το Ημερολόγιό της για το 2009 και ανακοίνωσε τα νέα μέλη της.

Σύλλογος Απομάχων Εμπορικού Συλλόγου 
Σαλαμίνας

Την 28/2/09 πραγματοποιήθηκαν  αρχαιρεσίες ανάδειξης Νέου Διοικητικού 
Συμβουλίου και στους 15υποψηφίους  εξελέγησαν οι παρακάτω με την έναντι 
ενός εκάστου θέση σ’ αυτό:

1 Δελημιχάλης Αλέκος Αντιπρόεδρος
2 Κουτσούκος Σπυρίδων Πρόεδρος
3 Κρανιδιώτης Ευάγγελος Οργανωτικός Γραμματέας
4 Μιχαλάκης Χρήστος Ταμίας
5 Μπούτσης Ευάγγελος Μέλος
6 Περαματζής Γεώργιος Γεν. Γραμματέας
7 Περδικούρης Κων/νος Μέλος

Το ΝΕΟ ΗΘΟΣ σας εύχεται να πετύχετε στους σκοπούς σας, που πιστεύουμε 
ότι δεν είναι άλλοι από τον καλύτερο τρόπο εξυπηρέτησης των μελών του συλλό-
γου σας, τον οποίον εύχομαι όσοι συνάδελφοί σας δεν είναι μέλη του, να γίνουν, 
για να αποκτήσει ο σύλλογός σας ακόμη περισσότερη δύναμη.

Περιβαλλοντικού Συνδέσμου 
Δήμων Αθήνας - Πειραιά (ΠΕΣΥΔΝ)

Έφτασε τους 19 Δήμους - Μέλη του με τα Αμπελάκια το Ζεφύρι και την Σα-
λαμίνα

Ακόμα τρεις Δήμοι έγιναν μέλη του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων 
Αθήνας - Πειραιά.

Με αποφάσεις τους τα δημοτικά συμβούλια του Δήμου Ζεφυρίου  του Δήμου 
Αμπελακίων κι της Σαλαμίνας ζήτησαν να γίνουν τα νέα μέλη του ΠΕΣΥΔΑΠ.

Στην πρόσφατη συνεδρίαση του το διοικητικό συμβούλιο του ΠΕΣΥ-ΔΑΠ 
αποδέχτηκε ομόφωνα το αίτημα των δύο πρώτων αναφερομένων Δήμων και 
έτσι ο αριθμός των Δήμων μελών ανέρχεται σε 18. Με άλλη απόφαση θα εγκριθεί 
η ένταξη και του Δήμου Σαλαμίνας 

Τα ζητήματα περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής των νέων μελών θα βρεθούν 
στο επίκεντρο της προσοχής του Συνδέσμου, ώστε να προωθηθούν λύσεις που θα 
συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Ο πρόεδρος του ΠΕΣΥΔΑΠ Γρηγόρης Γουρδομιχάλης σε δήλωσή του τόνισε 
ότι «με την ολοκλήρωση των νέων έργων υποδομής και τον εκσυγχρονισμό των 
ήδη υπαρχόντων, θα βελτιωθεί ακόμα περισσότερο η ποιότητα των παρεχομέ-
νων υπηρεσιών στους Δήμους μέλη, με όφελος πρώτα και κύρια των κατοίκων 
τους. Όσο δυναμώνει η δράση της Αυτοδιοίκησης στα ζητήματα περιβάλλοντος, 
τόσο περισσότερες ελπίδες δημιουργούνται».
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Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι και οι τέσσερις αρχηγοί Γενικών Επιτε-
λείων παραμένουν στις θέσεις τους και οι άλλαγές περιορίζονται στους υφιστα-
μένους τους αξιωματικούς.

Αυτές οι τάσεις έχουν «αντάρτικο» χαρακτήρα

Στρατός
Στον Στρατό Ξηράς, με τον αντιστράτηγο Δ. Βούλγαρη να  παραμένει Α/ΓΕΣ, 

απεστρατεύθησαν μόνο τέσσερις αντιστράτηγοι, και συγκεκριμένως ο κ. Π. Τσαλι-
κίδης, μέχρι τώρα ΓΕΠΣ (Γενικός Επιθεωρητής Στρατού), ο οποίος καλώς εχόντων 
των πραγμάτων θα αναλάβει τα καθήκοντα του αρχηγού του κυπριακού Γενι-
κού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς, ο κ. Ι. Παπαζαχαρίας, μέχρι σήμερα διοικητής 
ΑΣΔΕΝ, ο κ. Γ. Βέζος, μέχρι σήμερα Α΄ υπαρχηγός ΓΕΣ, και ο κ. Ι. Γιαμπουράς, 
διοικητής ΣΕΕΘΑ. 

΄Εξι ακόμη αντιστράτηγοι εκρίθησαν διατηρητέοι: ο κ. Φραγκούλης Φράγκος, 
μέχρι τώρα διοικητής 1ης Στρατιάς που ως υπ’ αριθμ. 2 πλέον στην ιεραρχία ανα-
λαμβάνει καθήκοντα ΓΕΠΣ, ο κ. Στ. Νάσης (μέχρι τώρα Γ΄Σ.Σ.) ο οποίος μάλλον πάει 
διοικητής Στρατιάς, ο κ. Σπ. Παπαδάκης (Β΄Σ.Σ.), ο κ. Κ. Κατής (Α΄Σ.Σ.), ο κ. Δ. Λυ-
μπέρης Β΄ υπαρχηγός  ΓΕΣ, και ο κ. Γ. Ταμουρίδης (από Δ΄Σ.Σ., Α΄ υπαρχηγός ΓΕΣ).

Για την κάλυψη των τεσσάρων θέσεων αντιστρατήγων προήχθησαν στον 
βαθμό αυτό ισάριθμοι υποστράτηγοι: οι κ. Π. Γιαννόπουλος, Ευ. Κούκουζας, Σ. 
Ξιφαράς και Κ. Θεοφανίδης. Οκτώ  άλλοι υποστράτηγοι εκρίθησαν ως «ευδοκί-
μως τερματίσαντες την σταδιοδρομία τους» (Σ. Παπαποστόλου, Α. Ρεκλείτης, Β. 
Ντάβαλης, Ν. Λάζαρης, Κ. Κωστούλας, Γ. Μουρούτσος, Λ. Χάρισμας και Ι. Βούλ-
γαρης).

Αεροπορία 
Στην Πολεμική Αεροπορία, Α/ΓΕΑ παραμένει ο αντιπτέραρχος κ. Ι. Γιάγκος, 

αλλά δύο αντιπτέραρχοι, οι Α. Καραμήτσος (Ι), μέχρι τώρα Β΄ υπαρχηγός ΓΕΕ-
ΘΑ, και Ζ. Γκίκας (ΜΗ), μέχρι τώρα γενικός επιθεωρητής, και 5 υποπτέραρχοι (Κ. 
Βούρης, Δ. Σινάνογλου, Δ. Γιάνναρος, Κ. Ιωαννίδης και Β. Μάντζιος) αποστρα-
τεύονται.

Δέκα ακόμη υποπτέραρχοι εκρίθησαν διατηρητέοι,και συγκεκριμένως οι κ. 
Βασ. Κλόκοζας, Κ. Καλαμάτας, Ιω. Πατσαντάρας, Κ. Βλαχάβας, Κων. Ιατρίδης,  
Α. Ατματζάκης, Γεώργιος Δούμου, Κ. Κουνέλλης και οι  ιατροί π. Παπασάββας 
και Στ. Καβασακάλης. Το ευχάριστο στην Π.Α. ήταν ότι είχαμε 4 προαγωγές υπο-
πτεράρχων στον βαθμό του αντιπτεράρχου, έναντι των δύο (προαναφερθέντων) 
αποστρατευθέντων αντιπτεράρχων, και συγκεκριμένως των κ. Β. Κλόκοζα (που 

παραμένει ως αντιπτέραρχος πλέον στο ΑΤΑ), Κ. Καλαμάτα (που μάλλον τοποθε-
τείται ως Β΄ υπαρχηγός ΓΕΕΘΑ), Ι. Πατσαντάρα (αναλαμβάνει διοικητής ΔΑΥ και 
Κ. Κουνέλη (ΜΗ).

Στον βαθμό του ταξιάρχου, δύο εγκρίθησαν διατηρητέοι (κ. Α. Τσαντηράκης 
και Στ. Χρυσόμαλλος) και 12 προήχθησαν στον βαθμό του υποπτεράρχου. Είναι οι 
κ. Χρ. Χαρίτος, Α. Αθανασόπουλος, Χρ. Διαμαντίδης, Κ. Πέτρουλας, Ε. Φλέσσας, 
Ηλ. Βενέτης, Ι. Κοντογιάννης, Γρηγ. Πρεζεράκος, Θ. Γιαννιτσόπουλος (ΜΗ), Αχ. 
Λέλλας (ΜΗ), Ν. Λύρης (ΕΑ) και Ε. Λάτσιος (Ο).

Ναυτικό
Στο Πολεμικό Ναυτικό, με τον αντιναύαρχο κ. Γ. Καραμαλίκη να παραμέ-

νει Α/ΓΕΝ, διατηρητέοι εκρίθησαν δύο αντιναύαρχοι, οι κ. Ι. Καραΐσκος και Δ. 
Ελευσινιώτης (Α΄ υπαρχηγός ΓΕΕΘΑ), και 8 υποναύαρχοι: οι κ. Π. Ροδίτσας, Ν. 
Βαζαίος, Δ. Παπαγιαννίδης, Γ. Δημητριάδης, Ι. Ορφανός, Χ. Κατσαρός, Π. Κόλλιας 
και Ι. Βορριάς.

Πέντε άλλοι ανώτατοι αξιωματικοί, ένας αντιναύαρχος (μηχανικός)  Ε. Μήτρου 
και 4 υποναύαρχοι εκρίθησαν ως «ευδοκίμως τερματίσαντες την σταδιοδρομία 
τους» και απεστρατεύθησαν, ενώ για την πλήρωση μιας κενής θέσεως αντιναυ-
άρχου μηχανικού προήχθη στον βαθμό αυτό ο υποναύαρχος κ. Π. Κόλλιας. 

Στον βαθμό του αρχιπλοιάρχου, ένας, ο κ. Α. Ξενάκης, εκρίθη ως «ευδοκί-
μως τερματίσας την σταδιοδρομίατου» και άλλοι πέντε προήχθησαν στον βαθμό 
του υποναυάρχου (κ. Κ. Γκώνης, Π. Ευσταθίου, Φ. Χατζηδάκης, Δ. Καραλής και 
Ι. Παναγόπουλος).

Επίσης αποστρατεύτηκαν οι υποναύαρχοι Υγειονομικού κ. Νάστος και Οικο-
νομικού Μ. Ζαμπετουλας.

Οι υπόλοιπες κρίσεις θα συνεχισθούν εντός των ημερών μετά τη συγκρότηση 
των νέων ανώτατων συμβουλίων των Κλάδων.

Αψυχολόγητη ενέργεια;
Ευχαριστώ πολύ για την προσφορά σου στο Πολεμικό Ναυτικό, έλεγε το από-

γευμα της Καθαράς Δευτέρας ο αρχηγός ΓΕΝ τηλεφωνώντας στους ανώτατους 
αξιωματικούς που επρόκειτο να αποστρατευτούν την επομένη!

Η αψυχολόγητη ενέργεια του αντιναυάρχου κ. Γιώργου Καραμαλίκη στιγμά-
τισε τις φετεινές κρίσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις. Με τα τηλεφωνήματά του, ο αρ-
χηγός ΓΕΝ αποστράτευσε τους ανεπιθύμητους αξιωματικούς πριν από τις κρίσεις 
και ουσιαστικά κατάργησε τα Συμβούλια Κρίσεων, παρουσιάζοντας τους υπόλοι-
πους τρεις αρχηγούς προειλημμένες αποφάσεις.

Ο Μέμος Μπεγνής συμμετέχει στο 
σήριαλ του Μεγκα «Λάκη του γλυκού-
λη» που μεταδίδεται κάθε Τρίτη στις 9 
μ.μ. στο ρόλο του Γιάννη (ως γιατρός)

Κρίσεις στα ρετιρέ των Ενόπλων Δυνάμεων
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  Δέχεται καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 5-9
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ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ

OPΘOΠEΔIKA EIΔH
EΛENH MΠOYZAΛA

Θα μας βρείτε στη νέα διεύθυνση μας
Aεροστρώματα κατακλίσεως

Nοσοκομειακά είδη - Zώνες - Aναπ. καροτσάκια
Tεχνιτά μέλη - Kηδεμόνες - Kαλτσόν - Oρθοπεδικά υποδήματα

Oξυγόνα - Nεφελοποιητές

Μεταφερθήκαμε στο νέο κατάστημά μας 
που λειτουργεί στη Zωοδόχου Πηγής 3 και νέο τηλ. 210 4653955

Σπίτι 2104681062 Kιν.: 6932459477

Ο Δήμαρχος Σαλαμίνας αρωγός στους 
Υπαλλήλους του Δήμου

Σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες πέντε εργαζόμενοι στο Δήμο 
Σαλαμίνος που δεν είχαν υπαχθεί στις διατάξεις του Π.Δ. 164 περί τακτοποίη-
σης Δημοτών Συμβασιούχων, ύστερα από προσφυγή τους στο ΑΣΕΠ, θα παρα-
μείνουν ως δημοτικοί μισθωτοί με σύμβαση αορίστου χρόνου. Αυτοί είναι:

Μαμμής Χρήστος, Μοτσάκος Πέτρος
Ματσάκου Αικατερίνη, Σκοπελίτης Ευάγγελος
Παπαδημητρίου Φανούριος

Dottore Παν. Ρώμης  La Sapienza
Δέχεται Δευτέρα - Παρασκευή 09.00-13.00 και 17.00-21.00

Σάββατο: 09.00-13.00
Ταμεία: ΟΓΑ, ΟΠΑΔ, ΤΥΔΚΥ



Μάρτιος 2009 Nέο ήθος  Σαλαμίνας 20 


