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Ο Διευθυντής και οι συνεργάτες του σας εύχονται
Καλό Πάσχα και Καλή Ανάσταση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλώ στην ομιλία μου με θέμα: 
«Γυναίκα και Τοπική Αυτοδιοίκηση, μια 
διαχρονική πορεία στην Ελλάδα και την 
Σαλαμίνα» που θα πραγματοποιηθεί στις 
10 Απριλίου 2009 ημέρα Παρασκευή και 

ώρα 8:00 μ.μ. στην αίθουσα του cafe 
«Flamingo» πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως, 

Σαλαμίνα. 
Η παρουσία σας θα με τιμήσει ιδιαίτερα.

Ισιδώρα Νάννου, υπ. δήμαρχος Σαλαμίνας

«Εύχομαι σε όλους 
τους κατοίκους του 

νησιού 
Καλό Πάσχα. 

Η Ανάσταση του 
Κυρίου 

ας φέρει στον καθένα 
προσωπική και 

οικογενειακή ευτυχία»

Σπυρίδων Σοφράς 
Δήμαρχος Σαλαμίνας

Εύχομαι, 
ν’ αντέξουμε 

στο περιβάλλον 
που λειτουργούμε,
ν’ ανταποκριθούμε 
στις υποχρεώσεις 

μας.
Χρόνια Πολλά!

Μάριος Τραυλός 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ

ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

Επιτέλους πότε θα τελειώσουν  τα βάσανά μας από την ΕΥΔΑΠ;
Κάθε τρεις και δύο τουλάχιστον τα μισά της πόλης της Σα-

λαμίνας μένουν χωρίς νερό, επειδή το δίκτυο της ΕΥΔΑΠ είναι 
πεπαλαιωμένο.

Δεν μπορούμε να πληρώνουμε και να μην εξυπηρετούμα-
στε. Υπάρχει κράτος, υπάρχει πιο πάνω απ’ αυτούς αρμόδιος 

υπουργός «να τραβήξει κανένα αυτί;»
Δεν φτάνει που κινδυνεύουμε να μη γίνει η αποχέτευση εξ 

αιτίας τους, αλλά δεν φροντίζουν να έχουμε πάντα νερό. Mή-
πως και εδώ φταίει το σύστημα BAKOYM;

ΝΕΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ: 213 200500
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6 Ευτύχιος
10 Δημοσθένης, Επαμεινώνδας, 
Ηρακλής, Μιλτιάδης, Περικλής, Σοφο-
κλής, Ζήνων
11 Λάζαρος
12 Κυριακή των Βαΐων, Δάφνη

19 Πάσχα, Αναστασία, Λάμπρος
23 Γιώργος, Γεωργία
24 Ζωή, Πηγή
26 Θωμάς
29 Ιάσων

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ  ΑΠΡΙΛΙΟΥ

16/4  Παγκόσμια Ημέρα  φωνής
17/4  Παγκόσμια Ημέρα Αγροτικής 
Πόλης
18/4 Παγκόσμια ημέρα πολιτιστικής 
κληρονομιάς
23/4 Παγκόσμια ημέρα βιβλίου
24/4 Παγκόσμια ημέρα κατάργησης 
των πειραμάτων σε ζώα
25/4 Διεθνής ημέρα κατά του θορύ-
βου
26/4 Παγκόσμια ημέρα διανοητικής 
ιδιοκτησίας 
27/4 Παγκόσμια ημέρα σχεδίου 
28/4 Παγκόσμια ημέρα για την Υγεία 

και Ασφάλεια
29/4 Παγκόσμια ημέρα χορού
1/5 Παγκόσμια ημέρα Άσθματος
Εργατική πρωτομαγιά
Διεθνής ημέρα εργατών
3/5 Παγκόσμια ημέρα Ελευθεροτυπίας
Παγκόσμια ημέρα γέλιου
5/5 Διεθνής ημέρα Μαίων
6/5 Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας
8/5 Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυ-
ρού-Ερυθράς Ημισελίνου
9/5 Ημέρα της Ευρώπης
Παγκόσμια ημέρα της Μητέρας
15/5 Διεθνής ημέρα οικογένειας

Ημέρες που εορτάζονται από Διεθνείς Οργανισμούς

ΔΙΟΡΘΩΣΗ

Σύμφωνα με τη διευκρινιστική επιστολή του συλλόγου «Ο ΑΠΟΛΛΩΝ» 
γνωρίζουμε ότι ο δωρητής των δύο εισιτηρίων για δύο διανυκτερεύσεις σε 
ξενοδοχείο είναι ο κ. Δημήτρης Παπακωνσταντίνου και όχι ο Βασίλης όπως 
λανθασμένα γράφτηκε στο υπ’ αριθμ. 152 φύλλο μας.

ΑΛΛΑΖΕΙ Η ΩΡΑ

Η θερινή ώρα άρχισε να ισχύει τα ξημερώματα της Κυριακής. Στις 3 το 
πρωί, οι δείκτες των ρολογιών μετακινήθηκαν μία ώρα μπροστά και δείχνουν 
4. Η θερινή ώρα θα ισχύει μέχρι την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου 2009.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Κοινωνική Υπηρεσία  του Δήμου Σαλαμίνας σας προσκαλεί την Κυρια-
κή 5 Απριλίου και ώρα 7:00 μ.μ. στην Ενημερωτική Εκδήλωση με Θέμα:

«Οστεοπόρωση και Αρχές Πρόληψης»
Με ομιλήτρια την Φυσίατρο κ. Ψυλλάκη Δέσποινα στην αίθουσα Δ. Μπό-

γρη στο Δημαρχείο Σαλαμίνας

Ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης και Κοινωνικών Υπηρεσιών 
Μπακαουκας Δημήτριος

Ο Δήμαρχος
Σοφράς Σπυρίδων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Δήμος Σαλαμίνας στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής που εφαρμόζει 

κρίνει αναγκαία τη μείωση κατά 25% των δημοτικών φόρων και τελών στις 
παρακάτω ευπαθείς ομάδες:

1. Τετραπληγία - παραπληγία 67% και άνω
2. Νοητική υστέρηση, αυτισμό, σύνδρομο DOWN
3. Νεφροπαθείς με φορολογητέο  εισόδημα έως 12.600 Ε
4. Πολυτέκνους (από τέσσερα παιδιά και άνω, μέχρι 23 ή 25 ετών εφόσον 

σπουδάζουν)
Τα δικαιολογητικά  που πρέπει να προσκομίσουν με την σχετική αίτηση 

είναι τα ακόλουθα:
α) φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
β) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
γ) ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω από κρατικό φορέα ή τη νομαρχία
δ) βεβαίωση πολυτεκνίας από τη Ομοσπονδία Πολυτέκνων
ε) ένα λογαριασμό της Δ.Ε.Η. 

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ

Στην αγαπητή μας αδελφή ΛΕΝΑ ΔΗΜ. ΑΥΓΕΡΗ, που τελείωσε με επιτυ-
χία τα μαθήματά της στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών  
ηλεκτρονικών υπολογιστών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, εκφρά-
ζουμε τα συγχαρητήρια μας και της ευχόμαστε «Καλή Σταδιοδρομία»

Αρης - Χαρούλα

Καθηγητής Μουσικής απόφοιτος Βρετανικού Μουσικού Πανεπι-
στημίου παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα κατ’οίκος σε αρχάριους 
και προχωρημένους μαθητές:
1ον  Κλασσική Κιθάρα, 
2ον Ηλεκτρική Κιθάρα, 
3ον Ανώτερα θεωρητικά (Αρμονία, Αντίστιξη, Φούγκα), Μουσι-
κολογία, Ιστορία της Μουσικής και Αγγλικά.

Ευάγγελος Πατάπης
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 4656064

6982254907
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540 γεωπόνους και 60 κτηνιάτρους 
θα προσλάβει ο EΛΓA με 8μηνο σύμβαση

Στον Oργανισμό Eλληνικών Γεωργικών Aσφαλίσεων (EΛ.Γ.A.), στο Γενικό 
Nοσοκομείο Bόλου και στη Nομαρχία Λέσβου έδωσε την έγκρισή της η Tριμελής 
Eπιτροπής Yπουργών για την πρόσληψη νέου προσωπικού με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Eξακόσιοι εποχικοί υπάλληλοι θα προσληφθούν στον EΛ.Γ.A. για χρονικό 
διάστημα έως οκτώ μήνες.

Tις θέσεις θα καταλάβουν πτυχιούχοι Πανεπιστημίου, εκ των οποίων 540 Γε-
ωπόνοι και εξήντα Kτηνίατροι.

28 θέσεις δικαστικών κλητήρων

Eίκοσι οκτώ θέσεις δικαστικών επιμελητών θα καλυφθούν σε έξι Περιφέ-
ρειες Συλλόγου Eπιμελητών Eφετείων. O γραπτός διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 
29 Mαΐου στο Kατάστημα του Eφετείου της έδρας κάθε Συλλόγου. Oι υποψήφιοι 
πρέπει να καταθέσουν αιτήσεις το αργότερο είκοσι ημέρες πριν από τον διαγωνι-
σμό, ενώ απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν κάνει πρακτική άσκηση. Πλη-
ροφορίες στο τηλέφωνο 213 1307246.

Προσλήψεις 5.500 εποχικών

Στην τελική ευθεία μπαίνει η πρόσληψη 5.500 εποχικών δασοπυροσβεστών 
καθώς το υπουργείο Οικονομίας ενέκρινε στο σχετικό κονδύλι.

Πιο συγκεκριμένα με απόφαση του υφυπουργού Οικονομίας κ. Νίκου Λέγκα 
εγκρίθηκε η πίστωση ύψους 61 εκ. ευρώ για την πρόσληψη 5.500 εποχικών πυ-
ροσβεστών για χρονικό διάστημα 8 μηνών.

Η σχετική απόφαση αφορά στην κάλυψη των παροδικής φύσεως αναγκών 
δασοπυρόσβεσης της τρέχουσας αντιπυρικής περιόδου.

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι το ποσό που εγκρίθηκε αντιστοιχεί σε μέση 
μηνιαία μισθολογική δαπάνη 1.386 ευρώ για κάθε δασοπυροσβέστη.

Προς ώρας, προτιμούν να καλύπτουν με νέες ρουσφετολογικές προσλήψεις 
των τετρακοσίων ατόμων κάθε φορά, τις 4.000 κενές οργανικές θέσεις του Σώμα-
τος, ενώ θα μπορούσαν να πάρουν μια γενναία απόφαση, που αφενός θα έβαζε 
τέρμα στο καθεστώς ομηρίας των συμβασιούχων και αφετέρου θα έφερνε ολό-
κληρο το Πυροσβεστικό Σώμα σε μια τροχιά αποτελεσματικότερης αντιμετώπισης 
των πυρκαγιών.

Από Εθνική Τράπεζα για πτυχιούχους 
ανωτάτων σχολών

Πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων
Πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων ηλικίας ως 30 ετών υιοθετεί η Εθνική 

Τράπεζα. Πρόκειται για κυλιόμενο πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων, πτυχιού-
χων ανωτάτων σχολών, σε ολόκληρη τη χώρα, το οποίο θα τεθεί σε ισχύ σύντο-
μα. Το πρόγραμμα αποτελείται από κύκλους διάρκειας 6 μηνών ο καθένας και 
προβλέπει την πλήρη αμειβόμενη απασχόληση 300 νέων ανέργων σε υπηρεσίες 
της τράπεζας για κάθε τέτοιο κύκλο. Πρόθεση της Εθνικής είναι να διατηρήσει 
το πρόγραμμα σε ισχύ κατ’ αρχήν για ένα χρόνο και για όσο διάστημα διαρκεί 
η τρέχουσα οικονομική κρίση. Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων θα οριστι-
κοποιηθούν σε συνεργασία με τους συλλόγους των εργαζομένων της Εθνικής 
και φορείς της ακαδημαίκής κοινότητας, ώστε να εξασφαλιστεί η διαφάνεια των 
διαδικασιών.

Το Δ.Σ. της τράπεζας αποφάσισε επίσης χθες να διατηρήσει το ευρύ πρόγραμ-
μα χορηγιών και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, παρά την τρέχουσα οικονομική 
κρίση. Μέσω του προγράμματος αυτού η τράπεζα υποστηρίζει δράσεις και ενέρ-
γειες στους άξονες Άνθρωπος, Περιβάλλον, Πολιτισμός και παράλληλα διαθέτει 
πόρους για συνδρομή σε προβλήματα που αντιμετωπίζουν ευαίσθητες κοινωνι-
κές ομάδες του πληθυσμού.

ΤΕΣΤ ΓΝΩΣΕΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΣΕΠ 
Προβάδισμα για πρόληψη αποκτούν 51.765 υποψήφιοι που θα συμμετάσχουν 

από τον Μάϊο σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ με σειρά προτεραιότητας. Τα αποτελέ-
σματα του Τεστ Γνώσεων και Δεξιοτήτων που διοργάνωσε το ΑΣΕΠ εκδόθηκαν 
την 23/3/09 και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr),  ενώ 
σε επίσημη ανακοίνωσή της η Αρχή αναφέρει ότι ο οριστικός πίνακας βαθμολογί-
ας θα προκύψει μετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων, η προθεσμία υποβολής των 
οποίων ορίζεται από τη Δευτέρα 30 Μαρτίου έως και την Τετάρτη 8 Απριλίου.

Εκατόν τριάντα τέσσερις υποψήφιοι αρίστευσαν στη γραπτή δοκιμασία, συ-
γκεντρώνοντας από 95  μονάδες. Οι 134 αριστεύσαντες συγκεντρώνουν από 85 
έως 97 μόρια ο καθένας, έτσι ο διορισμός τους σε οποιονδήποτε διαγωνισμό 
προκηρύξει το ΑΣΕΠ με σειρά προτεραιότητας από τον Μάιο και έπειτα θεωρείται 
κάτι παραπάνω από βέβαιος. Πολύ καλές πιθανότητες για πρόσληψη στο Δημόσιο 
έχουν συνολικά οι μισοί περίπου (51.765) υποψήφιοι, που συγκέντρωσαν από 
163,5 μόρια και άνω. Ας σημειωθεί ότι ο βαθμός που συγκεντρώνουν οι υποψή-
φιοι υπολογίζεται με συντελεστή 3 στους διαγωνισμούς.

Περίπου οι μισοί υποψήφιοι -47.095-  που συμμετείχαν στο Τεστ είναι πτυ-
χιούχοι Ανωτάτων Σχολών (κατηγορία ΠΕ), ενώ δέκα στους εκατό (9,87%) δι-
αθέτουν Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών. Οι υποψήφιοι «προήλθαν» κυρίως από 
Οικονομικές Επιστήμες, Φιλολογικές Σχολές, Επαγγέλματα Υγείας και Επιστήμες 
Διοίκησης, ενώ μεγάλη προσέλευση υπήρξε και από αποφοίτους Λυκείων.

Προσλήψεις - Διορισμός 2000 
Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.)

Αιτήσεις  υποβάλλονται έως και τις 22 Μαΐου, ταχυδρομικώς με συστημένη 
επιστολή express στην Επιτροπή Ελέγχου Δικαιολογητικών του ΓΕΣ στη διεύθυν-
ση: Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ), Επιτροπή Ελέγχου Δικαιολογητικών Στρατό-
πεδο «Στρατηγού Παπάγου», Μεσογείων 227-231, Χολαργός, Αθήνα, ΣΤΓ 1020 
(Για τον διαγωνισμό ΕΠ.ΟΠ. Στρατού Ξηράς).

Η εγκύκλιος του διαγωνισμού έχει αναρτηθεί στις ιστοσελίδες του ΥΠΕΘΑ, 
του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (Διεύθυνση Στρατολογικού) και του ΓΕΣ 
(www.mod.gr, www.stratologia.gr και www.army.gr αντίστοιχα).

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 210 3630579, 3630081 για την Αθήνα και στα 
2310 850060, 893237, 893238 και 893242 για τη Θεσσαλονίκη.

Προσλήψεις στο Δήμο Σαλαμίνας
Ήδη ο Δήμος Σαλαμίνας προέβη στην πληρωμή 36 θέσεων με σύμβαση ερ-

γασιας ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου.
(ΥΕ καθαριότητας 26 ΔΕ 29 οδηγών απορριματοφόρων φορτηγών κ.λ.π. 6, 

ΔΕ 24 Ηλεκτρολόγων 2, χειριστών μηχανημάτων έργων 2.

Αναγνώριση Σωματείου Ηλεκτρολόγων κ.α

Με την υπ’αριθμ. 654/2009 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πει-
ραιώς Εκουσίας Δικαιοδοσίας αναγνωρίστηκε το καταστατικό του μη κερδοσκο-
πικού σωματείου με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ, 
ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ» που εδρεύει στη Σαλαμίνα 
και έχει σκοπό την συσπείρωση των επαγγελματιών της νήσου Σαλαμίνας που 
ασχολούνται με την εγκατάσταση ηλεκτρολογικών, θερμοϋδραυλικών και καυ-
στήρων, την μελέτη των προβλημάτων του κλάδου.

72 αριστούχοι μαθητές  των νησιών του 
Αιγαίου βραβεύθηκαν από το ΥΕΝΑΝΠ
Εβδομήντα δύο αριστούχοι μαθητές, σπουδαστές και αθλητές των νησιών του  

Αιγαίου βραβεύθηκαν την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου στην Παλιά Βουλή. Στην τελε-
τή ήταν παρών ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Κάρολος Παπούλιας.

Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας, 
Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Αναστάσης Παπαληγούρας, ο οποίος ανα-
φέρθηκε στην κοινωνική σημασία της βράβευσης και του δημόσιου επαίνου 
αλλά και την σημασία του Αιγαίου Πελάγους και των ανθρώπων του στην ιστορία 
και τη ζωή του τόπου.

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
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Το ανέσπερο φως 
της Ανάστασης 

του Θεανθρώπου 
ας φωτίζει με ελπίδα 

την πορεία 
της ζωής μας.

Καλό Πάσχα σ᾽ όλους 
τους Συμπολίτες μας, 
με υγεία και ευτυχία.
Με σεβασμό σε αξίες, 
ιδανικά και στόχους 

που μπορούμε 
να κατακτήσουμε 

σ᾽ έναν κοινό  αγώνα.

Ρούλα Νάννου
Δημοτική Σύμβουλος 

Υποψήφια Δήμαρχος Σαλαμίνας

Η  Ανάσταση 
που εορτάζεται 

το Πάσχα 
ας είναι η αφορμή 

ανάστασης 
και αγώνα 

για να καταλάβουν 
όλοι πως 

ο Μαραθώνας 
και η Σαλαμίνα 
δεν ξεχνιούνται, 

αναστένονται από τους απλούς 
έλληνες που ζητάνε σεβασμό 

στην Ελλάδας.

Μπουγάς Τρύφων
Υπ. Βουλευτής  

Β᾽ Πειραιώς ΛΑΟΣ

Καλό Πάσχα
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«Εύχομαι σε όλους 
τους Σαλαμινίους

Καλό Πάσχα. 
Η Ανάσταση 
του Κυρίου 

ας φέρει στον καθένα 
προσωπική 

και οικογενειακή 
ευτυχία και εθνική 

Ανάταση»

Λαλούση Μαρδίτσα (Μαρία)
Πρόεδρος Επιτροπής Παιδείας 
και πρ. Πρόεδρος Δημοτικού 

Συμβουλίου Σαλαμίνας

Στους κατοίκους 
του Δήμου μας 

και του Νησιού μας,
Εύχομαι Υγεία,

Προσωπική 
και Οικογενειακή 

Ευτυχία.
Η Ανάσταση 
του Κυρίου

ας φωτίζει τις καρδιές 
και τις σκέψεις μας.

Χρόνια Πολλά
και Καλό Πάσχα!

Σοφία Καρνέση
Πρόεδρος Δημοτ. Επιχειρ. 
Πολιτισμού και Ανάπτυξης 

Αμπελακίων Σαλαμίνας 
(Δ.Ε.Π.Α.Ν.Α.Σ)

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΜΑΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ
Ο Σύλλογος εύχεται στα μέλη και τις οικογένειες 

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ και ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

Η Διοικούσα Επιτροπή

ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ
Παρουσιάστηκε η
μπάλα του τελικού 

της Ρώμης
Η μπάλα του 

τελικού του φε-
τινού Τσάμπιονς 
Λιγκ, που θα 
διεξαχθεί στη 
Ρώμη στις 27 

Μαΐου, παρουσιάστηκε στις 16/3/09 σε 
ειδική τελετή στην «αιώνια πόλη».

Οι Ιταλοί διοργανωτές φρόντισαν 
να κάνουν την παρουσίαση δίπλα στο 
Κολοσσαίο και διάλεξαν για την τελε-
τή  δύο άλλοτε μεγάλους άσους των 
δύο ομάδων της Ρώμης: τον Γερμανό 
Ρούντι Φέλερ για τη Ρόμα και τον Ιταλό 
Μπρούνο Τζιορντάνο για τη Λάτσιο.

Μετά τον αποκλεισμό και των τρι-
ών ιταλικών ομάδων στη φετεινή δι-
οργάνωση (Ιντερ, Γιουβέντους, Ρόμα) 
δεν θα υπάρχει ιταλική εκπροσώπηση 
στον τελικό.
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Ο κ. Τσαβαρής υπέστη από άγνωστους ξυλοδαρμό
Καταδικάζουμε οποιαδήποτε μορφή βίας από όποιον και 

αν προέρχεται.
Την Παρασκευή 13  του Μάρτη άγνωστος επιτέθηκε και 

ξυλοκόπησε εν ώρα μεσημέρι έξω από το οίκημα της Νομαρ-
χίας που στεγάζονται οι υπηρεσίες Μεταφορών, στις οποίες 
και εργάζεται ο κ. Τσαβαρής.

Θα προσπαθήσουμε να σας δώσουμε την περιγραφή έτσι 
όπως την διαβάσαμε στις Πειραϊκές εφημερίδες. Πάντως εγώ 
το γεγονός το έμαθα όταν προσήλθε ο κ. Τσαβαρής στο Δημο-

τικό συμβούλιο στις 16/3/09 ημέρα Δευτέρα. Έτσι έχουμε και λέμε:
ΝΕΟΣ ΛΟΓΟΣ 
Απρόκλητη επίθεση που κατέληξε σε άγριο ξυλοδαρμό δέχθηκε την Παρασκευή 

το μεσημέρι έξω από την Διεύθυνση Μεταφορών της Νομαρχίας Πειραιά, ο νομαρχι-
ακός υπάλληλος και Δημοτικός Σύμβουλος Σαλαμίνας Γιάννης Τσαβαρής!

Το γεγονός έγινε αντιληπτό μετά από λίγα λεπτά και κανένας δεν πρόλαβε να δει 
τα δύο άτομα που επέβαναν σε μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού, ενώ η αναστάτωση 
που προκλήθηκε μεταξύ των υπαλλήλων ήταν μεγάλη. Τελικά ο Γιάννης Τσαβαρής 
ήταν τυχερός μέσα στην ατυχία  του και τη γλίτωσε φτηνά με μερικά τραύματα κατα-
λήγοντας εκτός κινδύνου στο Τζάνειο νοσοκομείο.

Ωστόσο η οργή είναι μεγάλη και προκάλεσε την καταδίκη όλων. Ο Νομάρχης 
Πειραιά Γιάννης Μίχας με επιστολή του προς τον αστυνομικό διευθυντή Πειραιά που 
κοινοποιείται στην Εισαγγελία Πειραιά, εξέφρασε την έντονη ανησυχία και τον προ-
βληματισμό του για τα αυξανόμενα κρούσματα βίας και εγκληματικότητας που κά-
νουν δυστυχώς την εμφάνισή τους και στον ευρύτερο Πειραιά, ζητώντας την πλήρη 

και άμεση διαλεύκανση της υπόθεσης.
Όμως η κατάσταση έχει παραγίνει και κάτι πρέπει επιτέλους να κάνουν οι υπεύ-

θυνοι πριν θρηνήσουμε θύματα....

Με το ίδιο  περίπου κείμενο αναφέρθηκαν και 5-6 ακόμη εφημερίδες του Πει-
ραιά!!!!

Ο Δημοτικός Σύμβουλος και υποψήφιος Δήμαρχος Γιάννης Τσαβαρής έκανε την 
πιο κάτω δήλωση στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου μετά την τρομοκρατική 
επίθεση εναντίον του.

Οι σχεδιαστές, οι οραματιστές αλλά και οι χρηματοδότες και οι εκτελεστές της 
επίθεσης που έγινε εις βάρος της σωματικής μου ακεραιότητας την 13/3/09 με απο-
κλειστικό στόχο τον εκφοβισμό μου, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι απέτυχαν. Τέτοιες 
αήθεις ενέργειες πρωτόγνωρες για τον πολιτικό πολιτισμό του τόπου μας, αφ’ ενός 
μεν είναι καταδικαστέες, αφ’ ετέρου δε είναι και εντελώς αποκαλυπτικές για τους 
ηθικούς αυτουργούς. Σε κάθε περίπτωση θέλω να τους τονίσω, ότι τέτοιες μέθοδοι 
δεν μπορούν να κάμψουν το ηθικό τόσο το δικό μου όσο και των συνεργατών μου. 
Θα συνεχίσουμε την προσπάθεια για μια καλύτερη Σαλαμίνα. Για μια Σαλαμίνα της 
ανάπτυξης, της περιβαντολογικής προστασίας, του πολιτισμού, για τη Σαλαμίνα της 
νέας γενιάς.

Το γεγονός καταδίκασε η Νομαρχία Πειραιά και σύσσωμος ο Πειραϊκός και τοπι-
κός τύπος. Τέλος, όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι. 

Η άποψη της εφημερίδας και ότι νέο προκύψει θα αναφερθούν στο επόμενο 
φύλλο μας.

Η απόβαση δεν έγινε. Αλοίμονο αν γινόταν
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Περάματος, ύστερα από εισήγηση, του «Στρατη-

γού» Δημάρχου κ. Γ. Γλύκα πήρε απόφαση, όχι απλά να ζητήσει και να πετύχει, 
όποια αντισταθμηστικά οφέλη από την λειτουργία του προθμείου Περάματος, αλλά 
να αποκλείσει τους Σαλαμινίους να βγουν στην στεριά της Αττικής δηλαδή του Πε-
ράματος.

Αυτό το κάνει γνωστό στους δήμους Σαλαμίνας και Αμπελακίων, των οποίων 
τα Δημοτικά Συμβούλια συγκαλούνται εκτάκτως και αποφασίζουν πρώτα να συ-
νετίσουν τον «Στρατηγό» Γλύκα  να αλλάξει απόφαση και να αναζητήσει άλλους 
τρόπους ικανοποίησης των δικαίων  αιτημάτων. Μάλιστα γι’ αυτό το σκοπό το Δη-
μοτικό Συμβούλιο Σαλαμίνος συνέστησε επιτροπή από τον Δήμαρχο κ. Σοφρά του 
Δημοτικούς Συμβούλους κ. Νίκο Ράπτη και Ρούλα Νάννου και τους Προέδρους 
του Εργατικού Κέντρου και Εμπορικού Συλλόγου, στην οποία προσετέθηκε και ο 
Αντιδήμαρχος Αμπελακίων κ. Σωκράτης Παπαδημητρίου. Στη συνέχεια όλοι αυτοί 
επισκέφθηκαν τον κ. Γλύκα αλλά αυτός ανένδοτος!!!

Ύστερα από αυτό ο «Στρατηγός» πραγματοποίησε την απειλή  και παίρνοντας 
το νόμο στα χέρια του όρμησε με την πανστρατειά (300 περαματιώτες και μερικά 
απορριμματοφόρα, τάνκς, και όχι οχήματα) απαγόρευσαν στους ξένους Σαλαμινί-
ους να βγουν στην «Στεριά».

Τότε σε πολεμικό συμβούλιο που συγκλήθηκε στη Σαλαμίνα, από το οποίον 
απουσίαζε, ο Αριστείδης και ο Θεμιστοκλής, αποφάσισαν να αντιδράσουν ανάλογα.

Ανεβαίνουν σε φέρυ και φτάνουν στο Πέραμα και ανάβουν τα αίματα. Τότε 
κάποιοι θερμόαιμοι έμπιστοι του Στρατηγού Γλύκα επιτίθονται στον Δήμαρχο κ. 
Μάριο Τραυλό, ο οποίος την γλύτωσε με λίγες «γρατζουνιές» και σ’ όλα  αυτά το 

κράτος απουσίαζε, ενώ ο Δήμος είχε ειδοποιήσει τις Αστυνομικές, Λιμενικές και 
Δικαστικές Αρχες . Τελικά ο αποκλεισμός έγινε όχι σε πλήρες πρόγραμμα όπως 
είχε αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο Περάματος. Ο αποκλεισμός είχε διάρκεια 
από το πρωΐ  μέχρι στις 6 το απόγευμα, έκλεισε πάλι για λίγο και άνοιξε στις 10 το 
βράδυ οριστικά 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1η Την 19/3/09 ο Στρατηγός και συντονιστής της Μάχης διοργανώνει συνέντευ-

ξη τύπου χωρίς σ’ αυτή να συμμετέχουν εκπρόσωποι του τύπου της Σαλαμίνας. 
΄Ετσι φαίνεται η Νέα Δημοκρατία απαιτεί 

2η Υποβλήθηκε μήνυση κατά άγνωστου από τον Δήμαρχο Σαλαμίνας και μή-
νυση κατά του κ. ΓΛΥΚΑ από τους Δημοτικούς Συμβούλους κ. Ν. Ράπτη, Σιδέρη 
Τσούτσουρα και Στ. Μπακαούκα.

3η Ο Δήμος Περάματος τελικά «πήρε» από τον ΟΛΠ κάποιες παραχωρήσεις,  
για μας πάρα πολύ ικανοποιητικές, οι οποίες, κατά πληροφορίες δεν εγκρίθηκαν 
από την πλειοψηφία του Δημοτικού Περάματος. Αυτό σημαίνει ότι θα είμαστε σε 
συνεχή εμπόλεμο κατάσταση;

4η Από το αλισβερίσι αυτό έλειψαν και μάλιστα ούτε καν πήραν θέση οι κυ-
βερνητικοί βουλευτές κ.α. της περιφέρειάς μας, αντίθετα στις αψιμαχίες του Δήμου 
παρεβρέθησαν οι βουλευτές το ΠΑΣΟΚ.

Τελικά ο ΟΛΠ πρότεινε να υπογραφεί μνημόνιο στο οποίο περιλαμβάνονται αρ-
κετές παροχές. Πλην όμως το μνημόνιο δεν συζητείται, για άγνωστο σε μας λόγο. 
Έχει αποσυρθεί 2-3 φορές.

Μήνυσαν τον Δήμαρχο Περάματος για τον αποκλεισμό του πορθμείου 
Σαλαμίνος-Περάματος

Ο υποψήφιος Δήμαρχος Ν. Ράπτης έκανε τα λόγια του πράξη, έτσι μετά τις 
συνεχείς προφορικές εγκλήσεις και επισημάνσεις του στον Δήμαρχο Περάματος 
Κον. Ι. Γλύκα ότι η ενέργειά του να αποκλείσει το πορθμείο Σαλαμίνος-Περάματος 
και κατά συνέπεια όλο το νησί είναι παράνομη και αντισυνταγματική , μετέβη αυ-
τοπροσώπως μαζί με τους Δημοτικούς Συμβούλους Σ. Μπακαούκα και Ισ. Τσού-
τσουρα στο γραφείο του εισαγγελέα Πειραιά.

Κατά την διάρκεια της επισκέψεώς τους αφού εξήγησαν στον εισαγγελέα 
προφορικά την κατάσταση κατέθεσαν μήνυση κατά του δημάρχου Περάματος με 
την οποία ζητούν.

α. Να συλληφθεί ο Δήμαρχος Περάματος διότι με εντολή του και με μεθο-
δευμένη ενέργεια Δημοτικοί υπάλληλοι Περάματος χρησιμοποιώντας Δημοτικά 
οχήματα απέκλεισαν το πορθμείο Σαλαμίνος-Περάματος απαγορεύοντας την δι-

ακίνηση οχημάτων.
β. Να ελεχθούν πειθαρχικά και ποινικά οι δικαστικές αρχές οι οποίες καίτοι 

γνώριζαν την τέλεση του αδικήματος δεν προέβησαν στις απαραίτητες ενέργειες 
ώστε να συλληφθούν οι παρανομήσαντες και να αρθεί ο αποκλεισμός του πορ-
θμείου.

Σε ένα τόσο σημαντικό θέμα για την Σαλαμίνα αξίζει να σημειωθεί ότι, ή μή-
νυση που κατέθεσαν ο υποψήφιος Δήμαρχος κος Ν. Ράπτης και οι παραπάνω Δη-
μοτικοί Σύμβουλοι καθώς και η συνεχής παρουσία τους στο χώρο του πορθμείου 
συνέβαλλε αποφασιστικά στην άρση του αποκλεισμού. Η μήνυση που κατέθεσε 
και ο Δήμος Σαλαμίνος ήταν άνευ ουσίας αφού ήταν μήνυση κατά αγνώστων.

Σαλαμίνα 24-3-09 Γραφείο τύπου Συνδιασμού Πρώτα η Σαλαμίνα.
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2ο Γενικό Λύκειο Σαλαμίνας
Λεωφόρος Φανερωμένης

Προς Δήμαρχο Σαλαμίνας

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
Κύριε Δήμαρχε
Ο Σύλλογος των καθηγητών του 2ου ΤΕΛ Σαλαμίνας και εγώ προσωπικά αι-

σθανόμαστε την ανάγκη να σας ευχαριστήσουμε και να σας συγχαρούμε για την 
ευαισθησία σας προς τις προσπάθειες των μαθητών μας και ιδιαιτέρως για την 
προσωπική σας οικονομική προσφορά προκειμένου να καλυφθούν τα έξοδα της 
αεροπορικής μετάβασης και επιστροφής στην πόλη Μούρθια της Ισπανίας όπου 
η ομάδα των μαθητών μας, Κουκάκη Ευαγγελία, Ρεντούμη Ευαγγελία, Χαλκιάς  
Πάϊκος, με συνοδό τον καθηγητή Νέζη Αναστάσιο, θα λάβει μέρος στην 7η Ευρω-
παϊκή Ολυμπιάδα Επιστημών -EUSO 2009.

Μετά τιμής
Ο Διευθυντής

Νικόλαος Μάθεσης

Και όμως οι οικιστές δεν μπορούν να έχουν 
μόνο απαιτήσεις αλλά και υποχρεώσεις.

Πρώτη υποχρέωση: Κάθε 10 χρόνια που γίνεται η απογραφή πληθυσμού θα 
πρέπει να απογράφονται στα σπίτια τους που  έχουν στην Σαλαμίνα. 

Γιατί απ’ αυτό εξαρτάται η ενίσχυση του κράτους προς τους Δήμους και επο-
μένως Σαλαμίνας και Αμπελακίων. Μάλιστα μερικοί μπερδεύουν την απογραφή 
με την μεταδημότευση, η οποία σκοπό έχει να ψηφίσουν και μόνο. Για να αποκτή-
σουν μεγαλύτερη εκλογική δύναμη. Έτσι θα έχουν την δυνατότητα να εκλέξουν 
τον δικό τους «Ρομπέν των Δασών».

ΔΕΥΤΕΡΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

Όσοι απευθύνεστε στις υγειονομικές υπηρεσίες του ΙΚΑ θα πρέπει να σφρα-
γίσετε τα βιβλιάρια υγείας με ειδική σφραγίδα του ΙΚΑ από την οποία θα φαίνεται 
ότι χρησιμοποιείαι το ΙΚΑ Σαλαμίνος. Γιατί σήμερα το ΙΚΑ μας θεωρεί κατοίκους 
1700 κατοικιών και έτσι δεν ενεργεί ανάλογα σε γιατρούς και εργαστήρια. Απο-
τέλεσμα αυτού είναι να ταλαιπωρείσθε και εσείς και οι μόνιμοι κάτοικοι του νη-
σιού.

Επιτυχίες του Τμήματος Ασφαλείας 
Σαλαμίνας 

Η Ασφάλεια Σαλαμίνας εξαρθρώνει συμμορίες ληστών και εμπόρους ναρ-
κωτικών. Ό,τι και να κάνουν οι αστυφύλακες της ασφάλειας Σαλαμίνας ξαναβρί-
σκουν μπροστά τους , συνήθως, άτομα τα οποία είχαν ξανά συλλάβει, προς δόξα, 
της  πολιτικής κοινωνίας. Επιτέλους τι κοινωνία θέλουμε. Αποφασίστε κύριοι 
Υπουργοί, Βουλευτές και Δικαστικοί . Εσείς τι ανάγκη έχετε. Πληρώνουν αυτοί 
που υποφέρουν για να έχετε συνήθως ατομική και οικογενειακή ασφάλεια. Πά-
ντως εν κατακλείδι θα πρέπει να αποδώσουμε τα εύσημα στο τμήμα Ασφάλειας 
Σαλαμίνας για:

α. Την σύλληψη δύο Ρουμάνων και μιας Ρουμάνας με την κατηγορία κλο-
πής κατά συναυτουργία, που λεηλάτησαν διάφορα καταστήματα της Σαλαμίνας. 
Το τελευταίο που είχε σειρά ήταν το κατάστημα SPRIΝΤΕR  που λειτουργεί στην 
Λ. Ιπποκράτους.

β. Εξάρθρωσε «το δίδυμο» ο «θείος» και η «Τζένη» που προμήθευαν τοξι-
κομανείς του νησιού. Ύστερα από παρακολούθηση από τους άνδρες Ασφαλείας 
Σαλαμίνας συνελήφθησαν. Στον ένα βρέθηκε επάνω του ναρκωτική ουσία και 
στο σπίτι του άλλου διάφορα ναρκωτικά.

ΑΙΑΣ «ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ»

Όπως σας είναι γνωστό η θρυλική ποδοσφαιρική ομάδα «ΑΙΑΣ ΣΑΛΑΜΝΟΣ» 
δημιουργήθηκε από απλούς συμπολίτες μας. Σε όλη την μακροχρόνια πορεία 
της, είχε δημιουργήσει πάρα πολύ καλό όνομα. Κατόρθωσε να διαπρέψει και να 
φθάσει να ανέλθει στην Γ΄ Εθνική Κατηγορία. Δυστυχώς εκεί βρέθηκε να τον 
διοικούν άτομα ερασιτεχνικα, για να μη πω τίποτε άλλο χειρότερο. Έτσι βρέθηκε 
άτομο άσχετο με τα ήθη και έθιμα του τόπου. 

Κυρίως έφερε κατήφεια στους αγνούς αλλά και παθιασμένους φιλάθλους της 
ομάδας. Έτσι νομοτελειακά η σύγκρουση αυτή είχε ως αποτέλεσμα, σήμερα η 
ομάδα, να κινδυνεύει να κατηφορήσει σε κατώτερη κατηγορία. Η σημερινή διοί-
κηση του ΑΙΑΝΤΑ φέρθηκε εχθρικά προς το ντόπιο στοιχείο. Έχει γραφτεί ότι και 
ξύλο ρίξανε και το ...... και το απείλησαν.

Και τώρα προσπαθούν να εκβιάσουν ότι δήθεν θα πάρουν την ομάδα και θα 
την παν στο Πέραμα και μάλιστα με άλλο όνομα Ε! ........... Εδώ είμαστε εμείς. Να 
αδιαφορήσουμε όπως αδιαφορούμε για τον ΑΙΑΝΤΑ της Ολλανδίας της Γαστού-
νης ή της παραλίας και στο κάτω κάτω της γραφής να αναλάβουν όσοι θέλουν  
..... την ομάδα και τον τόπο να παραλάβουν τον ερασιτέχνη ΑΙΑΝΤΑ και να τον 
θεριεύσουν.

Το τελευταίο συμβάν είναι ότι βρέθηκαν, ήδη, τέτοιοι συμπολίτες μας, αλλά 
τα «άγρια αφεντικά» άλλαξαν κλειδαριά στα γραφεία του ερασιτέχνη ΑΙΑΝΤΑ  και 
έτσι η επιτροπή που έχει επικεφαλή τον κ. Δήμαρχο να προσπαθήσει να λύσει το 
«γόρδιο δεσμό».

ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Πληροφορίες: N. Kριτσίκης
Τηλέφωνο: 210-4646195
Σαλαμίνα 06/03/2009
Αρ. πρωτ. 11965/2491

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Ο Δήμαρχος Σαλαμίνας

Κάνει γνωστό ότι:
Με την υπ’ αριθμ. 305/2008 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου έγινε απο-

δεκτή η πρόταση τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου για τη θεσμοθέτηση 
ιδιωτικής οδού Ηφαίστου σε εγκεκριμένο πεζόδρομο στη θέση Ζαρμπαλά Δήμου 
Σαλαμίνας

Κατόπιν τούτου καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν γνώση της τροπο-
ποίησης στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες και να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις, μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από 
την τελευταία δημοσίευση της παρούσης γνωστοποίησης.

Σαλαμίνα 11/10/2007

Ο  Δήμαρχος Σαλαμίνας
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΟΦΡΑΣ

Αυτού του είδους γνωστοποιήσεις εκ του νόμου δημοσιεύονται σε καθημερι-
νές εφημερίδες του Νομού, ως εκ τούτου το ΝΕΟ ΗΘΟΣ αισθάνεται την υποχρέω-
ση, χωρίς να αποζημιώνεται, να τις δημοσιεύει.

ΝΑΤΟ - ΓΙΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ
Στα σύνορα της Γαλλίας - Γερμανίας πραγματοποιήθηκε η πανηγυρική σύνο-

δος κορυφής του ΝΑΤΟ για την συμπλήρωση 60 χρόνων από την ίδρυσή του.
Ο Σαρκοζί επανεντάσσει τη Γαλλία στο Στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ και οι 26 

ηγέτες που συυναντήθηκαν σ’ αυτή τη σύνοδο ενέκριναν την ένταξη άλλων δύο 
βαλκανικών χωρών της Αλβανίας και της Κροατίας.

«Το κοριτσάκι με τα σπίρτα» 
από  τις Σχολές Ηλιάδη

Μια ακόμη εξαιρετική παράσταση μας έδωσαν τα Εκπαιδευτήρια «Ηλιά-
δη» στην αίθουσα «Δημήτρης Μπόγρης», όπου παρουσίασαν το γνωστό πα-
ραμύθι -σε θεατρική μορφή του Χάνς Κρίστιαν Άντερσεν «Το κοριτσάκι με τα 
σπίρτα». Η επιτυχημένη σκηνοθεσία ήταν  του Γιώργου Φήμη, ενώ οι ερμη-
νευτές, -παιδιά των Δ, Ε και ΣΤ τάξεων- έδωσαν τους καλύτερους εαυτούς 
τους και δημιούργησαν άριστες εντυπώσεις. 
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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

Κάθε χρόνο τα Super Market «ΚΑΝΑΚΗΣ» προμηθεύονται ΚΑΤΣΙΚΙΑ-
ΑΡΝΙΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ από τον φημισμένο κτηνοτρόφο Ανδρέα Μάστορα.
Στα Super Market «ΚΑΝΑΚΗΣ»  θα βρείτε: Μια πλούσια ποικιλία σε είδη 
δώρων, σε πασχαλινές φιγούρες- αυγοθήκες - φανάρια, κεριά σε διά-
φορα σχέδια και χρηματα και πολλές επώνυμες πασχαλινές λαμπάδες.
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος φροντίζουμε για το Πασχαλινό σας τρα-
πέζι με παραδοσιακά τσουρέκια-κουλουράκια- σοκολατένια αυγά.
Μεγάλη ποικιλία σε τυριά από μικρούς παραγωγούς:
Γραβιέρα Κρήτης
Γραβιέρα Τριπόλεως
Γραβιέρα Αμφιλοχίας
Γραβιέρα Μυτιλήνης
Γραβιέρα Νάξου

Καλό Πάσχα

Εύχομαι 
η Ανάσταση 
του Κυρίου,

να δίνει ελπίδα 
στις καρδιές μας,

και δύναμη 
στις προσπάθειες 

όλων μας.
Καλή Ανάσταση!
Χρόνια Πολλά κι 

Ευλογημένα!

Σωκράτης Παπαδημητρίου
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΑΠΛ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

Εύχομαι 
σ’ όλους τους 
Δημότες μας

Καλή Ανάσταση 
Αγάπη 

και Καλοσύνη 
στις καρδιές μας

Ειρήνη 
σ’ όλο τον κόσμο

Αθηνά Μεαγκώφ - Καραγιάννη
Πρόεδρος Δημοτικού 

Συμβουλίου και KAΠH 
Aμπελακίων
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1o και 2ο Λύκειο Σαλαμίνας

Από κοινού πραγματοποίησαν στις 17/3/09 επιτυχημένη εορταστική εκ-
δήλωση στην αίθουσα Δ.ΜΠΟΓΡΗ. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ο Δή-
μαρχος Σαλαμίνας Μ. Σπ. Σοφράς βράβευσε τις μαθήτριες του 2ου Λυκείου 
Ευαγγελία Κουκάκη και Ευαγγελία Ρουντούμη και τον μαθητή Λάϊκο Χαλ-
κιά για την επιτυχία τους στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό “EUSO 2009”  που 
πραγματοποιήθηκε στις 17/1/09, αφού προηγουμένως είχαν επιιλεγεί από 
τα σχολεία της Νομαρχίας Πειραιά.

Αυτό σημαίνει ότι η τριμηλής ομάδα θα λάβει μέρος στην 7η Ευρωπαϊκή 
Ολυμπιάδα Επιστημόνων EURO 2009” που θα πραγματοποιηθεί στο χρονικό 
διάστημα από 29/3-5/4/09 στην Μούρθια Ισπανίας. 

Τα έξοδα για εισιτήρια (μετάβασης-επιστροφής) των μαθητριών, του 
μαθητή και του συνοδού καθηγητού κ. Αναστασίου Νέζη καλύφθησαν, από 
τον Δήμαρχο.

Ακόμη ο κ. Σοφράς αφού συνεχάρη  τους μαθητές και τους παρέδωσε 
και τα εισιτήρια (μετάβασης-επιστροφής) τους ευχήθηκε «να συνεχίσουν 
την προσπάθειά τους με τον ίδιο ζήλο» και τους ευχήθηκε κάθε επιτυχία στη 
νέα προσπάθειά τους.

Οι ανασκαφές στα Κανάκια 
συνεχίζονται από τον καθηγητή

 Μ. Γ. Λώλο

Και αυτή τη φορά ο κ. καθηγητής κ. Λώλος επέλεξε τον εκτός Σαλαμίνος 
χώρο για να αναφερθεί στο  έργο που επιτελεί στο χώρο του νησιού μας . 
Έτσι όσα θα αναφέρουμε τα διαβάσαμε στην εφημερίδα του κέντρου «ΕΘΝΟΣ»  
Απαξίωση του τοπικού τύπου; «Βρέθηκε ένας τύμβος-κενοτάφιο που όμοιος 
δεν έχει βρεθεί πουθενά, έγινε το επίκεντρο της φετεινής ανασκαφικής ερεύ-
νης στο νεκροταφείο της μυκηναϊκής ακρόπολης στη Σαλαμίνα (πάνω από τον 
όρμο Κανάκια).

Ο χαρακτήρας (του τύμβου) είχε αρχικά θεωρηθεί ταφικός, αλλά η συ-
στηματική και πλήρης ανασκαφή του τον Οκτώβριο του 2008, έδειξε ότι δεν 
περιείχε ταφές.

«Παρά το γεγονός της πλήρους απουσίας ταφών στο εσωτερικό του, ο τύμ-
βος αυτός καθαυτός παρουσιάζει μείζον, εάν όχι μοναδικό, ενδιαφέρον. Πρό-
κειται σαφώς για ένα μνημιακό τύμβο. Πέρα από τα παραπάνω και όσα άλλα 
αναφέρονται στο ρεπορτάζ της δημοσιογράφου κ. Σοφίας Στυλιανού, εκείνο 
που ανακύπτει είναι ότι κατ’ αρχάς πρόκειται για ένα υπαίθριο χώρο λατρεί-
ας, ο οποίος «μπορεί» (προκατακτικά και με κάθε επιφύλαξη να ταυτιστεί με 
το «Tέμενος ΑΙΑΝΤΟΣ». Περισσότερες λεπτομέρειες θα έχουμε προχωράει η 
ανασκαφή στο χώρο.

Ποιός θα βοηθήσει όμως το έργο του κ. Λώλου;
Δεν γνωρίζουμε αν το έργο του κ. Λώλου και της ομάδας που ενεργεί στις 

περιοχές Περιστερίων και Kανακίων αναγνωρίζεται επιστημονικώς, εκείνο 
όμως που γνωρίζουμε είναι ότι το έργο του τουλάχιστον για τον τόπο μας δεν 
λέει σχεδόν τίποτα αφού το έργο του και κυρίως εκείνο της Σπηλιάς των Περι-
στερίων δεν είναι επισκέψιμο.

Για να ωφελιθούμε από το έργο του κ. Λώλου χρειάζονται χρήματα, τα 
οποία δεν διατίθονται. Ας αφήσουν τις επισκέψεις τους και παρουσίες τους στο 
νησί οι βουλευτές, κυρίως της Ν.Δ. και ας δείξουν το πραγματικό ενδιαφέρον 
τους κι ας το καταλάβουν επιτέλους ότι πρέπει να είναι ωφέλιμοι στο νησί, κάτι 
που μέχρι σήμερα δεν το έχουν πράξει. 

Χρειάζονται χρήματα προς το παρόν για να γίνει επισκέψιμη η ΣΠΗΛΙΑ και 
η μετασκευή του παλαιού ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ σε χώρο πολιτι-
στικό και ό,τι άλλο έχει υπόψη του ο καθηγητής κ. Λώλος.
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Αυτή είναι (πιθανόν) η οδός Πατρών - Λ. Σαλαμίνος
Λέμε πιθανόν διότι δεν υπάρχει ταμπέλα ότι είναι η οδός Πατρών.
Δεξιά και αριστερά δεν υπάρχει περίπτωση να κυκλοφορήσει κάποιος στα 

πεζοδρόμια. Εδώ νομίζουμε ότι τα σκουπίδια θα πρέπει να είναι μερικές ημέρες. 
Τελικά αφού η Τεχνική Υπηρεσία του δήμου δεν μπορεί να ελευθερώσει τα πε-
ζοδρόμια ας ασχοληθεί και η Τροχαία γι’ότι αφορά την απελευθέρωση του πεζο-
δρομίου και του δρόμου της οδού και τέλος η υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου 
να τοποθετήσει κάδο απορριμμάτων και να υποχρεώσει τον εν λόγω παραβάτη 

καταστηματάρχη να τον χρησιμοποιεί.
Δημότες παρακαλούμε να μας καταγγείλεται παρόμοιες περιπτώσεις για να 

μπορέσουμε να προβάλλουμε προς αποκατάσταση παρομοίων καταστάσεων.
Είναι υποχρέωσή μας να φροντίζουμε για την υγεία μας και γιατί όχι και για 

την αισθητική της πόλης, της πόλης μας.
Κατά τα άλλα το σβήσιμο των φωτό μας μάρανε...

ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ 
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

Την Κυριακή 1/3/09 για μια ακόμη χρονιά, χωρίς κάτι το εντυπωσιακό να 
παρουσιαστεί, πέρασαν τα διάφορα άρματα μπροστά από τους αυτοδιοικητικούς 
άρχοντες και στην συνέχεια τα διάφορα χορευτικά τοπικά συγκροτήματα χόρε-
ψαν στην πλατεία των Ηρώων. (φωτό 1)

Από τα άρματα ξεχώρισαν εκείνο της Σχολής Ξένων Γλωσσών Τζένης Αλα-
ΐσκα (φωτό 2)

Δημοτική Βιβλιοθήκη Αμπελακίων

Στην κατάμεστη αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Αμπελακίων, την 29/3/2009 
πραγματοποιήθηκε εκδήλωση με θέμα: ΝΕΟΙ - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ - ΣΧΟΛΕΙΟ Σχέσεις 
έντασης ή κατανόησης;

Ο ομιλητής, καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών κος Γιάννης Πανούσης, 
μετά το τέλος της ομιλίας του, δέχθηκε ερωτήσεις από τους παρευρισκόμενους, 
οι οποίοι με πολύ ενδιαφέρον παρακολούθησαν τη μεστή εισήγησή του.

Παρόντες οι: Δημήτρης Καλογήρου αντιδήμαρχος Σαλαμίνας, Αθηνά Μεα-
γκώφ πρόεδρος δημ. συμβ. Αμπελακίων, Σοφία Καρνέση πρόεδρος ΔΕΠΑΝΑΣ, 
δημοτικοί σύμβουλοι Μαρία Μίχα, Άκης Μητσόπουλος, Νίκος Πέππας, Γιάννης 
Φιλιάγκος, Γεωργία Γκαβογιάννη.

ΠΛHPOΦOPΊA THΣ TEΛEYTAIAΣ ΣTIΓMHΣ:
ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΚΕ ΠΑΛΙ 

ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ ΤΟ 
ΔΗΛΗΤΗΡΙΩΔΕΣ ΨΑΡΙ ΛΑΓΟΚΕΦΑΛΟ



11  Nέο ήθος  Σαλαμίνας Απρίλιος 2009

Tην 28/3/09 πραγματοποιήθηκαν εγκαίνια του 

γηπέδου 8X8 που απέκτησε ο Δήμος Aμπελακίων 

και που αυτό βρίσκεται στον Πυλό Σεληνίων.

Aυτό κατασκευάστηκε με έξοδα του O.Λ.Π. 

Το Τοπικό Διαμέρισμα Σεληνίων απέκτησε γήπεδο 8Χ8

Τα βάσανα δεν έχουν τελειωμό. Για το Μάη εί-
ναι τελικά το Δικαστήριο του Πέτρου Μαντούβαλου 
οπότε και θα κριθούν πολλα για το πολιτικό, κυρίως 
μέλλον του Πέτρου Μαντούβαλου.

Πέτρος Μαντούβαλος

Δημοτικό Σχολείο Παλουκίων

Με την ευκαιρία 
της Εθνικής Επετεί-
ου της 25ης Μαρτίου 
πραγματοποίησε στην 
αίθουσα Δημήτρη 
Μπόγρη εκδήλωση με 
θέμα: «ΝΙΚΗΤΑΣ ΣΤΑ-
ΜΑΤΕΛΑΤΟΣ «Ο Νι-
κηταράς» 160 χρόνια 
από τον θάνατό του.

Μοναδικός ομιλητής ήταν ο καταξιωμένος και χαρισματικός φιλόλογος, ιστο-
ρικός και συγγραφέας κ. Σαράντος Καργάκος, ο οποίος κατέπληξε με την ομιλία 
τους παρευρισκομένους, οι οποίοι είχαν κατακλύσει την αίθουσα.

Εμείς να συγχαρούμε την Διευθύντρια του Σχολείου κ. Ελένη Γκανά, η οποία 
αποτελεί φωτεινό παράδειγμα πολιτισμού μέσα στη Σαλαμίνα.

Ακόμη θα πρέπει να συγχαρούμε την μουσικό κ. Ε. Νάννου με τον τρόπο που 
είχε οργανώσει τους μαθητές που απέδωσαν πάρα πολύ σωστά.

Ισχύει η «κόκκινη κάρτα» για το 
εμπορικό στο Βοτανικό

Η ολομέλεια του Τμήματος Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας 
απέρριψε χθες τη σχετική αίτηση της εταιρείας «Μπάμπης Βωβός», που ζητούσε 
ανάκληση της πρόσφατης απόφασης του ΣτΕ, με την οποία ανεστάλησαν οι εργα-
σίες για την κατασκευή του έργου.

Ειδικότερα, το ΣτΕ με την απόφασή του (27/1/2009), που δημοσιεύθηκε στις 
18/3/09, απέρριψε όλα τα οικονομικού χαρακτήρα επιχειρήματα που είχε επικα-
λεστεί η τεχνική εταιρεία.

Παράλληλα, απερρίφθη το αίτημα της εταιρείας για ολοκλήρωση των έργων 
στο υπόγειο χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων.

«Με δεύτερη απόφασή του (27/2/2009), το ΣτΕ απέρριψε σχετική αίτηση 734 
εργαζομένων και συνεργαζομένων με την εταιρεία του κ. Βωβού, καθώς κρίθη-
κε ότι δεν έχουν την ιδιότητα του διαδίκου, ώστε να μπορούν να ζητήσουν την 
ανάκληση της απόφασης που ανέστειλε τις εργασίες κατασκευής του εμπορικού 
κέντρου.

Η Βουλή βράβευσε την μεγάλη
Ελληνίδα ηθοποιό κ. Ειρήνη Παπά

Σ’ ειδική τελετή, που έγι-
νε στο περιστύλιο της Βουλής, 
παρουσία του Πρωθυπουργού 
Κ. Καραμανλή και του πρώην 
πρωθυπουργού κ.κ. Κ. Μητσο-
τάκη και Κ. Σημίτη και βουλευ-
τή.

Ο Πρόεδρος της Βουλής κ. 
Σιούφας απένειμε στην ελληνίδα 
ηθοποιό κ. Ειρήνη Παπά το βρα-
βείο Παγκόσμιας Αναγνώρισης 
σε ελληνίδες κα έλληνες, που 
θεσπίσθηκε για πρώτη φορά από το ίδρυμα της Βουλής για το κοινοβουλευτισμό 
και τη Δημοκρατία κα απονεμήθηκε με αφορμή τη Παγκόσμια Ημέρα θεάτρου.
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Το πρώτο όπλο για να καταπολεμήσετε την κυτταρίτιδα είναι η επιμονή. Η 
διατροφή, η άσκηση, το μασάζ, ή οποιαδήποτε άλλη θεραπεία εξασφαλίζουν 
ποθητά αποτελέσματα μόνο με συστηματική εφαρμογή. 

Γι’ αυτό είναι σημαντικό να υιοθετήσετε ένα πρόγραμμα ή μία υγιεινή 
συνήθεια που να ταιριάζει στην προσωπικότητά σας, προκειμένου να ακο-
λουθήσετε συστηματικά. Αν δεν έχετε επιμονή και υπομονή είναι ανώφελο να 
γραφτείτε στο γυμναστήριο που σύντομα θα παρατήσετε, επομένως στραφεί-
τε στα οφέλη της παθητικής γυμναστικής κι αν δεν μπορείτε να αντισταθείτε 
στους γλυκούς πειρασμούς μετατρέψετε τα σάκχαρα σε ενέργεια με άκουα- 
αερόμπικ. 

Άρα θα πρέπει να υιοθετήσετε μία στρατηγική που θα σας δίνει κίνητρο να 
τη συνεχίζετε όλη τη διάρκεια του χρόνου και έτσι θα περάσετε στην αντεπίθε-
ση μετατρέποντας  την αντιμετώπιση σε πρόληψη.

Απαραίτητη φροντίδα για την υγεία της επιδερμίδας και την καταπολέμη-
ση της κυτταρίτιδας είναι και τα φυσικά καλλυντικά. Φυσικά προϊόντα όπως 
είναι: η Άργιλος, τα φύκια, Άλατα της νεκράς θάλασσας, αιθέρια έλαια, βότα-
να, φυτικά λάδια για μασάζ κ.α. 

Όλα αυτά θα τα βρετε σε μεγάλη ποικιλία στο κατάστημα (Ευεξία)

Άργιλος: Θεωρείται το πλέον κατάλληλο υλικό για την παρασκευή μα-
σκών ομορφιάς προσώπου και σώματος. Δεσμεύει την θερμότητα δημιουργεί 
υπεραιμία κι έτσι διεγείρει την κυκλοφορία του αίματος.

Οι θεραπευτικές και καλλυντικές ιδιότητες της Αργίλου οφείλονται στην 
παρουσία μετάλλων, όπως πυριτίου, μαγνησίου, ασβεστίου, σιδήρου, φώ-
σφορου, νάτριου, κάλιου, χαλκού, ψευδάργυρου, σελήνιου, μαγγάνιου.

Οπλιστείτε λοιπόν με ΘΕΛΗΣΗ με διάφορα βοηθήματα κατά της κυτταρίτι-
δας και είστε έτοιμες για δράση. 

Προσέξτε, αν δεν είστε αρκετά συνεπείς στο πρόγραμμα που θα διαλέξετε 
μην περιμένετε θαύματα!

Εμείς σας δίνουμε μια Συνταγή για την καταπολέμηση της κυταρίτιδας 
από αιθέρια έλαια και σας ευχόμαστε καλά αποτελέσματα.

Συνταγή: Αναμείξτε 8 σταγόνες Κυπαρίσσι, 12 σταγόνες Άρκευθο, 6 στα-
γόνες Δεντρολίβανο, 4 σταγόνες Λεβάντα σε 50 ml. αμυγδαλέλαιο ή λάδι 
Κυσσού. 

Κάντε μασάζ καθημερινά μετά το μπάνιο ασκώντας πίεση με την παλάμη 
σας με κυκλικές κινήσεις με φορά πάντα προς την καρδιά.

Αφεθείτε στη φροντίδα της φύσης και νιώστε την δύναμή της.
Μ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ

Κυτταρίτιδα  περάστε στην αντεπίθεση! 
Μην παραδώσετε τα όπλα!

Με την ευκαιρία των ημερών του Αγίου 
Πάσχα εύχομαι σ’ όλους χαρούμενες 

εορτές και Καλή Ανάσταση.

Νίκος Γκίνης 
Δημοτικός Σύμβουλος Αμπελακίων 
Πρόεδρος Αθλητικού Οργανισμού

Ο Δήμος Δραπετσώνας 
τίμησε τον Αριστείδη Παπαμιχαήλ

Κατά την ετήσια εκδήλωση του Αθλητικού Οργανισμού του Δήμου Δραπετσώνας ο Δήμαρχος 

κ. Αλέξ. Χρυσός απένειμε,  πλην των αθλητών, και στο συμπολίτη μας (Σεληνίων) κύριο Αριστείδη 

Παπαμιχαήλ, τιμητική πλακέτα για την προσφορά του στα αθλητικά δρώμενα της Δραπετσώνας.

Καλό Πάσχα
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Σας περιμένουμε 
στο νέο μας κατάστημα

Εύχομαι ολόψυχα 
Καλο Πάσχα και Καλή 

Ανάσταση

Ο Διευθυντής των Υγειονομικών 
Υπηρεσιών του ΙΚΑ Σαλαμίνας 

Νίκος Κανακάκης Ιατρός

Καλό Πάσχα

Καλό Πάσχα
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Θα χαθούν θέσεις πλοιάρχων και υποπλοιάρχων 
Εμπορικού Ναυτικού;

Με προσφυγή που εισήχθηκε την 31/3/09 προς εκδίκαση στο ευρωπαϊκό 
δικαστήριο η Κομισιόν ζητάει να καταδικαστεί η χώρα μας, επειδή απαιτεί να 
καλύπτονται από Έλληνες οι θέσεις του πλοιάρχου και του Υποπλοιάρχου σε όλα 
τα πλοία με Ελληνική Σημαία.

Με αποτέλεσμα να χαθούν θέσεις εργασίας, αξιωματικών γέφυρας, και ως 
εκ τούτου οι υποπλοίαρχοι, ανθυποπλοίαρχοι και δόκιμοι να μη βρίσκουν εργα-
σία για να συγκεντρώσουν τον αναγκαίο χρόνο προϋπηρεσίας.

Απλήρωτοι Ναυτικοί
Απλήρωτοι παραμένουν οι ναυτικοί στα πλοία της G.A  FERRIES και το Παν. 

Σουμελά της SAOS FERRIES, λαμβάνοντας υπόψη  ότι και οι δύο εταιρείες έχουν 
λάβει τις επιδοτήσεις 1,5 εκ. ευρώ η πρώτη και 300.000 ευρώ η SAOS.

Ο Νίκος Αρβανίτης επανεξελέγη την 17/3/09 πρόεδρος του διοικητικού συμ-
βουλίου της Διεθνούς Ναυτικής Ένωσης. Ειδικότερα μετά την συνεδρίαση των 
εκλεγέντων Μελών, η σύνθεση του νέου διοικητικού συμβουλίου της Διεθνούς 
Ναυτικής Ένωσης για την τριετία 2009-2012, διαμορφώνεται ως εξής: Πρόεδρος 
ο κ. Αρβανίτης Νικόλαος, αντιπρόεδρος ο κ. Βαμβακίδης Αναστάσιος, γενικός 
γραμματέας ο κ. Χατζηαντωνίου Ιωάννης, ταμίας ο κ. Μεταξάς Σπυρίδων. Επί-
σης ως τακτικά μέλη εξελέγησαν οι κ.κ. Σκουζές Γεώργιος, Μπούτος Αθανάσιος, 
Καρακώστας Άγγελος, Ματαράγκας Ανακρέων, Κωστόπουλος Φίλιππος. Τέλος 
αναπληρωματικά μέλη είναι  οι κ.κ. Καλλίτσης Γεώργιος, Δούκας Αντώνιος, και 
Ντελία Σπυρίδων.

Δύο Έλληνες Ναυτικοί κρατούνται στις φυλακές της Βενεζουέλας. 
Οι δύο Έλληνες ναυτικοί, ο πλοίαρχος Γιώργος Κουτίκας και ο υποπλοίαρχος 

Αθανάσιος Ντούσιας του ελληνικού φορτηγού πλοίου «Astro Saturn» συνελή-

φθησαν όταν στο πλοίο βρέθηκαν ναρκωτικές ουσίες σε λιμάνι της Βενεζουέλας. 
Μάλιστα από την ακροαματική διαδικασία στο δικαστήριο αποδείχτηκε ότι ένοχοι 
για τη διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών ήταν δύο Κολομβιανοί, οι οποίοι τα 
είχαν κρύψει επιμελώς στον κενό χώρο του άξονα του πηδαλίου του πλοίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗΣ οι δύο Κολομβιανοί, που 
ήδη καταδικάστηκαν στις αρχές του 2009, κατέθεσαν ότι το πλήρωμα του πλοίου 
δεν είχε καμία σχέση με τις ενέργειές τους. Οι δικαστικές αρχές της Βενεζουέλας 
όμως κρατούν ακόμα τους δύο Έλληνες στις φυλακές του Puerto La Cruz, προ-
κειμένου να περάσουν από δίκη.

Αντιστέκεται ο ελληνόκτητος στόλος 
στην παγκόσμια κρίση

Σθεναρή αντίσταση στην παγκόσμια οικονομική κρίση προβάλλει ο ελληνικός 
εφοπλισμός και διατηρεί σταθερά τα σκήπτρα του παγκόσμιου στόλου. Παρ’ όλη την 
τεράστια πτώση των αγορών της ναυτιλιακής βιομηχανίας, οι Έλληνες πλοιοκτήτες 
καταφέρνουν, όπως δείχνουν τα στοιχεία της ετήσιας έρευνας του Lloyd’s Register, 
ο ελληνόκτητος στόλος να παραμένει στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης έχο-
ντας αυξήσει τη μεταφορική ικανότητα και μετρώντας λιγότερα πλοία σε σχέση με 
πέρσι.

Τρανή απόδειξη για την πλεονεκτική θέση που βρίσκεται ο ελληνικός εφοπλι-
σμός εν μέσω κρίσης είναι ότι ο κόλπος της Ελευσίνας σιγά σιγά αδειάζει από τα 
ελληνικά πλοία που ανεβάζουν ξανά τις άγκυρες με καλούς για την εποχή ναύλους, 
ενώ την ίδια στιγμή οι ράδες της Ανατολής γεμίζουν από παροπλισμένα.

Ακόμη χαρακτηριστικό της δυναμικής που αναπτύσει ακόμα και στο μέσο της 
οικονομικής καταιγίδας η ελληνική ναυτιλία είναι και το ναυτιλιακό συνάλλαγμα.

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, το ναυτιλιακό 
συνάλλαγμα που εισέρρευσε στη χώρα μας το 2008 ανήλθε σε 19,188 δισ. ευρώ 
έναντι 16.939 δισ. ευρώ το 2007 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 11,7%.

Σύμφωνα τα στοιχεία του Lloyd’s Register που έκανε την έρευνα για λογαρια-
σμό της Ελληνικής Επιτροπής Ναυτιλιακής Συνεργασίας του Λονδίνου, την περίοδο 
αυτή, τα ελληνικά συμφέροντα ελέγχουν το 8,2% του παγκόσμιου στόλου, με βάση 
τον αριθμό πλοίων που βρίσκονται στο νερό ή στα ναυπηγεία, έναντι 8,7% το 2008, 
το 15,2%  του παγκόσμιου στόλου σε τόνους dw έναντι 16.4% το αντίστοιχο περσινό 
διάστημα, και το 13,2% σε gross tonnage έναντι 14,01% πέρσι. Ο ελληνικών συμ-
φερόντων στόλος παραμένει πρώτος παγκοσμίως και αυξάνει χρόνο με το το χρόνο 
το ποσοστό που ελέγχει.

Έως και τα τέλη Φεβρουαρίου του 2009, ο ελληνικών συμφερόντων και ελλη-
νόκτητος στόλος μπορεί να παρουσίασε ελαφρά μείωση όσον αφορά τον αριθμό 
των πλοίων, αφού έχασε 12 πλοία κλείνοντας στα 4.161, συμπεριλαμβανομένων 
και 1.072 που είναι υπό ναυπήγηση, όμως η χωρητικότητά του αυξήθηκε κατά 2,6 
εκατ. τόνους φθάνοντας τους 263,5 εκατομμύρια. Όμως, απώλειες είχε και το ελ-
ληνικό νηολόγιο, παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση έχει πάρει μέτρα για να γίνει 
πιο ανταγωνιστική η ελληνική σημαία. Ειδικότερα, ο στόλος υπό ελληνική σημαία 
μειώθηκε κατά 356 πλοία, ποσοστό 6,3%. Μετράει 1.121 πλοία, συμπεριλαμβανο-
μένων και 356 παραγγελιών για ναυπήγηση, έναντι 1.197 το 2008. Μείωση κατά 
76 πλοία ή 2.7 εκατ. τόνους.

Ο Οίκος Ναύτου τώρα και στο Διαδίκτυο
www.oikosnautou.gr

Ο Οίκος Ναύτου στο πλαίσιο του έργου Ηλεκτρονική εξυπηρέτηση ασφαλι-
σμένων του Οίκου Ναύτου», προχώρησε στη δημιουργία μιας πλατφόρμας ηλε-
κτρονικής διακυβέρνησης, όπου κάθε πολίτης έχει πρόσβαση σε πληροφοριακό 
υλικό και αιτήσεις για δικαιολογητικά που εκδίδονται από τις διευθύνσεις του 
Φορέα.

Το www. oikosnautou.gr στοχεύει:
στουςασφαλισμένους που ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για τις ηλεκτρονι-

κές διακυβερνητικές υπηρεσίες του Οίκου Ναύτου.
στα στελέχη των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών που επιθυμούν να είναι 

ενήμεροι για τα έργα και τα αποτελέσματα των ηλεκτρονικών κυβερνητικών 
υπηρεσιών του Οίκου Ναύτου.

Σε όλους τους παραπάνω ενδιαφερομένους, η πύλη 
www.oikosnautou.gr
παρέχει πληροφορίες και ανακοινώσεις για όλα τα πιστοποιητικά που θέ-

λουν, καθώς επίσης και δίνει δυνατότητα ηλεκτρονικών αιτήσεων. Συγκεκριμέ-
να, ο πολίτης μπορεί να «κατεβάζει» στον υπολογιστή του την αντίστοιχη αίτηση 
και να την υποβάλει συμπληρωμένη στις Υπηρεσίες του Οίκου Ναύτου, μαζί με 
τα απαραίτητα δικαιολογητικά, γλιτώνοντας πολύτιμο χρόνο. Η πλατφόρμα αυτή 
έχει ήδη αποκομίσει θετικά σχόλια, ενώ αναμένεται ότι θα έχει πολλαπλά οφέλη 
τόσο για τη λειτουργία του Φορέα όσο και για την αποτελεσματικότερη εξυπηρέ-
τηση των ασφαλισμένων.

Βρέθηκε χώρος για την εναπόθεση μαζών

Σε σχετική ερώτηση της Δημ. Συμβ. κας Ρούλας Παπαθανασίου Νάννου ο κ. 
Δήμαρχος δήλωσε: ότι ύστερα από συνεχείς και επίπονες προσπάθειες πετύχα-
με, όπως σε σύντομο χρονικό διάστημα να υπογραφεί σύμβαση, αφενός μεταξύ 
του Δήμου Σαλαμίνος - Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου - Ένωσης Δήμων και 
Κοινοτήτων  Νομού Αττικής (ΕΣΚΔΝΑ) και αφ’ ετέρου της εταιρείας ΓΗΓΕΡΤΟΝ 
(εταιρείας που εκτελεί το έργο της αποχέτευσης Δήμου Σαλαμίνας) ώστε από κοι-
νού να εκμεταλευθούν τον χώρο του πρώην λατομείου στην περιοχή Mπιζανίου.
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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.

Στα Πανηγύρια πρώτη
Οικολόγοι για μια ώρα!!! Χρειάζεται όμως διάρκεια.
Το Σάββατο 28/3/09 και ώρα 20:30 πλήθος κόσμου και φορέων συμμετείχαν 

στην εκδήλωση «ΩΡΑ ΤΗΣ ΓΗΣ», την οποία οργάνωσε η WWF Eλλάς.
Η εκδήλωση στόχευε στην ευαισθητοποίηση για το ζήτημα της κλιματικής 

αλλαγής, ένα ζήτημα που εκτός από περιβαλλοντικό, έχει οικονομικές και κοι-
νωνικές προεκτάσεις. Την ίδια μέρα και ώρα, πόλεις και χωριά σε ολόκληρο τον 
κόσμο έσβησαν τα φώτα τους για μία ώρα στέλνοντας ένα παγκόσμιο μήνυμα ότι 
όλοι μαζί μπορούμε να δράσουμε ενάντια στην υπερθέρμανση του πλανήτη.

Η Ώρα  της Γης ξεκίνησε ως πρωτοβουλία του WWF Αυστραλίας σε συνεργα-
σία με τον Δήμο του Σίδνεϋ. Στις 31 Μαρτίου του 2007 και για μια ώρα το Σίδνεϋ, 
σβήνοντας τα φώτα, έκανε μια ιδιαίτερα έντονη δήλωση ενάντια σε μια από τις 
σημαντικότερες αιτίες της κλιματικής αλλαγής - την καύση ορυκτών καυσίμων 
για την παραγωγή ηλεκτρισμού. Η μεγάλη απήχηση που είχε αυτή η πρωτοβου-
λία στο Σίδνεϋ το 2007 βοήθησε την «Ώρα της Γης» να μετατραπεί φέτος από μια 
τοπική εθνική εκδήλωση σε ένα παγκόσμιο κάλεσμα.

Ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι σε περισσότερες από 1000 πόλεις του πλα-
νήτη συμμετείχαν στη φετεινή «Ώρα της Γης». Με αυτόν τον τρόπο εστάλει ένα 
μήνυμα στους ηγέτες του κόσμου λίγους μήνες πριν την Παγκόσμια Σύνοδο των 
Ηνωμένων Εθνών για το Κλίμα στην Κοπεγχάγη το Δεκέμβριο του 2009, ότι απαι-
τούμε τη δέσμευσή τους για δράσεις που θα μειώσουν τις εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου, προς όφελος του πλανήτη.

Σ’ αυτή την εκδήλωση η συμμετοχή της Ελλάδας ήταν καταπληκτική και μά-
λιστα τη στιγμή που στην ανακύκλωση καταλαμβάνουμε μία από τις τελευταίες 
θέσεις, ενώ το υδάτινο αποτύπωμα - το ποσό νερό χρησιμοποιούμε - του Έλληνα 
είναι ανάμεσα στα δέκα υψηλότερα του πλανήτη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι 
πρόσφατα απειλούσε τη χώρα μας με βαριά πρόστιμα για παράνομες χωματερές, 
ενώ γνωστό σε όλους είναι και το πρόβλημα με τα αυθαίρετα, κυρίως σε περι-
οχές που έχουν χαρακτηρισθεί δασικές και η χαμηλή διείσδυση των εναλλακτι-
κών μορφών ενέργειας.

Και όμως, αυτό το αρνητικό οικολογικό προφίλ-δεν σταματάει στα παραπά-
νω, θα χρειάζονταν σελίδες ολόκληρες για τα «κατορθώματα» μας.

Κλείσιμο των νομαρχιών στις 29 Απριλίου

Κλείσιμο των νομαρχιών της χώρας στις 29 Απριλίου και πορεία στη Βουλή, 
αποφάσισε στις 18/3/09 ομοφώνως το διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης Νο-
μαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας (ΕΝΑΕ), διαμαρτυρόμενο για τη μη ικανο-
ποίηση βασικών αιτημάτων του, παρά τις σχετικές δεσμεύσεις της κυβέρνησης. 
Τα κυριότερα από τα αιτήματα της ΕΝΑΕ, στα οποία, όπως υποστηρίζει, θα πρέπει 
να δοθούν άμεσα λύσεις, είναι: Η ψήφιση του Κώδικα των νομαρχιακών αυτο-
διοικήσεων, η μεταφορά των μαθητών, η συντήρηση του οδικού δικτύου και η 
στελέχωση των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων.

Ένα ερώτημα - Μία απάντηση

Σε ποιούς η κυβέρνηση, ακόμη δεν έχει βάλει φόρους; 
Απάντηση: Στους φέροντες μούσι.

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ
Επικεφαλής: κ. Γ. Γκαβογιάννη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αναίτιος ο αποκλεισμός του Πορθμείου 

Περάματος-Σαλαμίνας
Θεωρούμε ότι έχει δίκαιη βάση απέναντι στον Ο.Λ.Π. Α.Ε., η διεκδίκηση 

τέλους από το δήμο Περάματος. Όμως, είναι εντελώς άστοχος, επικίνδυνος και 
αναποτελεσματικός ο τρόπος διεκδίκησης του αιτήματος με αναίτιους αποκλει-
σμούς, που, στο μόνο που αυτοί οδηγούν, είναι ο διχασμός των τοπικών κοινω-
νιών τη στιγμή που θα έπρεπε οι τοπικές αυτές κοινωνίες να αντιστέκονται από 
κοινού στις αδηφάγες ορέξεις του Ο.Λ.Π. Α.Ε. 

Εν ολίγοις η συγκεκριμένη ενέργεια έχει το χαρακτήρα «αντί να χτυπήσω το 
γάιδαρο χτυπάω το σαμάρι».

Οι φιλοκυβερνητικές μειοψηφικές δημοτικές παρατάξεις των τριών δήμων, 
τρίβουν με ικανοποίηση τα χέρια τους, γιατί οι αντίστοιχοι δήμαρχοι που πρόσκει-
νται στην κυβερνητική αξιωματική αντιπολίτευση, φρόντισαν με τον καλύτερο 
τρόπο να δείχνουν το δέντρο και να χάνουν το δάσος εξηπηρετώντας, θελημένα 
ή αθέλητα, τις επιλογές της κυβέρνησης των πρώτων.

ΜΟΥΣΙΚΟΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ «Ο ΑΠΟΛΛΩΝ»

Εορτασμός της Εθνικής Επετείου 
της 25ης Μαρτίου.

«Ο ΑΠΟΛΛΩΝ» πραγματοποίησε το βράδυ της Κυριακής, 22 Μαρτίου 2009, 
στην κατάμεστη αίθουσα «Δημ. Μπόγρη», εκδήλωση μουσικοφιλολογικού πε-
ριεχομένου, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων εορτασμού της Εθνικής Επετείου, με 
θέμα «Ιωάννης Καποδίστριας, ο Πρώτος Κυβερνήτης της Ελλάδας.

Σ’ αυτή η Αρχαιολόγος Βυζαντινολόγος κα Μαρία Παλέρμου ανέλυσε τη ζωή 
και το έργο του Πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια και η κα 
Μ. Ελευσινιώτη αναφέρθηκε στο ρόλο που διαδραμάτησε η Ιερά Μονή της Φανε-
ρωμένης στον αγώνα του 1821.

Στη συνέχεια η χορωδία του «ΑΠΟΛΛΩΝΑ» , υπό την διεύθυνση της μαέ-
στρου κας Ευαγ. Λαμπάρα, καθώς και με την συνοδεία της κυρίας Σταυρούλας 
Μάθεση στο πιάνο, ερμήνευσε τις σχετικές με το θέμα μουσικές συνθέσεις.

Τα εγκαίνια της Νομαρχιακής Οργανώσεως 
του ΛΑ.Ο.Σ.

Την Παρασκευή 13 Μαρτίου έγιναν τα εγκαίνια της νομαρχιακής οργανώσεως 
Πειραιώς του ΛΑ.Ο.Σ, γωνία Κολοκοτρώνη και Τσαμαδού, από τον πρόεδρο του κόμ-
ματος Γιώργο Καρατζαφέρη. Είναι τα δεύτερα γραφεία του κόμματος στον Πειραιά, 
μετά από αυτά στην Γούναρη, τα οποία λειτουργούν ως δημοτική οργάνωση Πει-
ραιώς. Πλήθος κόσμου παρευρέθηκε στα εγκαίνια. Διακρίναμε μεταξύ άλλων τους 
βουλευτές Βαΐτση Αποστολάτο και Δήμητρα Αράπογλου, τον ευρωβουλευτή Γεώργιο 
Γεωργ’λου, τον γραμματέα του Εμπορικού Συλλόγου κ. Πολιτάκη, τον πρόεδρο της 
Νεολαίας Γιάννη Παναγιωτακόπουλο και τον πρόεδρο της Νεολαίας Πειραιώς Δη-
μήτρη Γεωργουδάκη και τέλος το πολιτευτή μας κ. Χ. Μαριδάκη.
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ΒΡΑΒΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 
ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΣΕΛΗΝΙΩΝ

Στα πλαίσια της Ευέλικτης Ζώνης και του προγράμματος 

«Καινοτόμες Δράσεις» οι μαθητές της ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού 

Σχολείου Σεληνίων , υπό την καθοδήγηση του δασκάλου τους 

κυρίου Μάλλη Δημήτρη εκτελούν φέτος το πρόγραμμα «Φω-

τογραφίζοντας την ανθρώπινη επέμβαση στο περιβάλλον».

Οι μαθητές της Στ΄ τάξης σε εξορμήσεις τους φωτογρα-

φίζουν σημεία του νησιού μας όπου η ανθρώπινη επέμβαση 

μεταβάλλει δραματικά το περιβάλλον.  

Με 13 από τις φωτογραφίες τους συμμετείχαν στο «Δι-

αγωνισμό Μαθητικής  και Καλλιτεχνικής Δημιουργίας» που 

διοργάνωσε το Δίκτυο Μεσόγειος SOS και η Τράπεζα Κύπρου 

με θέμα «Πλανήτης Γη το Κοινό μας Σπίτι», αποσπώντας το 

ΒΡΑΒΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ.

Οι φωτογραφίες των μαθητών εκτέθηκαν στην αίθουσα 

εκδηλώσεων του σταθμού Μετρό στο Σύνταγμα από τις 5 ως 

τις 8 Φεβρουαρίου μαζί με άλλα 1450 έργα μαθητών από 145 

σχολεία και καλλιτεχνικά εργαστήρια όλης της Ελλάδας. 

Το Βραβείο Φωτογραφίας απε-

νεμήθηκε στη μαθήτρια μας Χριστίνα 

Μπλατσούκα.

 Η φωτογραφία 
που πήρε το  βραβείο
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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

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
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Καλό Πάσχα


