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Ενισχύουμε την Τοπική Αγορά 
του νησιού μας, γιατί:

* είναι δίπλα μας και συμφέρει
* παίρνουμε απ’ όλα, χωρίς να τα δίνουμε όλα
* η ποιότητα των προϊόντων είναι καλή όπως 
και του κέντρου
* ξεχνάμε την ταλαιπωρία και τα έξοδα μετα-
κίνησης
* δεν χάνουμε χρόνο – κερδίζουμε χρήμα
* δεν πληρώνουμε το «φόρο της βιτρίνας»
* δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας
* ευνοείται η ανάπτυξη του δήμου μας

Νησίδα Ρεβυθούσα (σελ.6)

Ύστερα από πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα επανερχόμεθα και πάλι στο ζήτημα 
της ζεύξης

H οργάνωση της θαλάσσιας συγκοινωνίας στο νησί καταντάει ανοργάνωτη. 
Όποιος θέλει βάζει, στη γραμμή Παλούκια-Πέραμα το φέρυ που έφτιαξε, δημιουρ-
γεί νέα Κοινοπραξία. Άλλοι αλλάζουν γραμμή, πότε πάνε στης Φανερωμένης το 
πορθμείο και πότε πάνε στο πορθμείο των Παλουκίων. Άλλα φέρυ είναι αμφίδρομα 
και άλλα όχι. Σε ώρες αιχμής στο πορθμείο της φανερωμένης, χωρίς την εποπτεία 
της Λιμενικής Αρχής, άλλα αυτοκίνητα μπαίνουν στη γραμμή και άλλα όχι, χωρίς τα 
πληρώματα να μπορούν να τηρήσουν την προτεραιότητα. Άσε που σε ώρα αιχμής 
μπορεί να χάνει πολύτιμο χρόνο που μπορεί να φτάνει τα 45-50 λεπτά.

Αυτό ζημιώνει και το Δήμο Σαλαμίνος καθώς τα αυτοκινητα αποκομιδής - με-
ταφοράς των σκουπιδιών στήνονται και αυτά αρκετή ώρα, εκτός σειράς πολλές 
φορές.

Τώρα τα φέρυ της γραμμής Παλούκια-Πέραμα έχουν και αυτά πρόβλημα με 
την προβλήτα τους. Γίνανε πολλά και θα γίνουν ακόμη περισσότερα. Αυτό σημαίνει 

ότι χρειάζεται περισσότερος χώρος πρυμνοδότησης τους και ο χώρος αυτός δεν 
υπάρχει. Αυτό έχει, ως αποτέλεσμα να καθυστερεί η αποβίβαση των επιβατών που 
εργάζονται από το Πέραμα και αντίστροφα έτσι ο χρόνος διαδρομής ενώ έπρεπε 
να είναι 15 λεπτά τώρα γίνεται σε 25-30 λεπτά και αυτός είναι αρκετός είναι πολύς 
γι΄αυτούς που πάνε να αναλάβουν εργασία. Βέβαια υπό εξέταση είναι και το αντί-
τιμο που καταβάλλεται.

Ύστερα από τα παραπάνω μήπως ήλθε η ώρα το κράτος, τα συναρμόδια υπουρ-
γεία και όλοι μας να δούμε το πρόβλημα της κατασκευής της υποθαλάσσιας σύνδε-
σης του νησιού με την ξηρά της Αττικής.

Και τέλος με την κατασκευή της «γέφυρας» θα εξυγιανθεί ο χώρος, ο όρμος  
των Παλουκίων και όχι μόνο. Eπιπλέον με τους ρύπους που εκτοξεύουν από τις 
τσιμινιέρες τους τα φέρυ, την έλλειψη αισθητικής και την υγεία των κατοίκων των 
Παλουκίων και του Καματερού ποιός θα ενδιαφερθεί.

Μήπως τελικά θα χρειασθεί να μπαζωθεί ο όρμος των Παλουκίων και εκεί να 
δημιουργηθεί ένα Ναυτιλιακό Πάρκο, σε συνδιασμό με ένα Ναυταθλητικό τέτοιο;

ΥΠΟΘΑΛΛΑΣΙΑ ΖΕΥΞΗ

Στην συνεδρίαση της 24/4/09 του Νομαρχιακού Συμβουλίου Πειραιά πάρ-
θηκε απόφαση να πραγματοποιηθούν τα παρακάτω έργα στο νησί μας:

Εντύπωση όμως μας προκαλεί ότι στον πίνακα τροποποίησης προγράμμα-
τος έργων χρηματοδοτούμενων από πιστώσεις ΚΑΠ για το οδικό δίκτυο έτους 
2009 που αφορά στο οδικό δίκτυο στα ποσά για πληρωμές μέχρι 31/12/2008 
και αυτά που θα πληρωθούν το 2009 για το οδικό δίκτυο της Νομαρχίας έχει 
χρεωθεί για το 2008 μόνο ο Δήμος Σαλαμίνας με το ποσό των 280.295,91 ευρώ 

και κανένα για το 2009!
Ακόμη θα πρέπει να επισημάνουμε ότι στα Κύθηρα έγιναν έργα, για το 

χρονικό διάστημα 2006-08 αξίας 2.000.000 ευρώ και για το 2009 προβλέπονται 
έργα οδικού δικτύου 520.000 ευρώ.

Το ΝΕΟ ΗΘΟΣ προτείνει στην Νομαρχία αφού ο Δήμος Σαλαμίνας αδυνατεί 
για λόγους οικονομικούς να δει το θέμα της αποστράγγισης και ανάπλασης της 
περιοχής των συλλόγων Αστερίων και Ήμερου Πεύκου στα Κάτω Βασιλικά.

ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΜΑΣ

Όσο περνάει ο χρόνος, τόσο πλησιάζουμε περισσότερο προς τις Δημοτικές 
και Νομαρχιακές εκλογές αν και πολλές συζητήσεις γίνονται και λέγονται για 
τυχόν εθνικές εκλογές που θα προηγηθούν αυτών. Έτσι όλους μας μας απα-
σχολούν  πρωτίστως οι ευρωεκλογές, οι εθνικές εκλογές και η εκλογή του νέου 
προέδρου της Δημοκρατίας και έτσι οι Δημοτικές και Νομαρχιακές περνάνε σε 
δεύτερη προτεραιότητα.

Αν και υπήρχαν αρκετοί φιλόδοξοι, που βιάζονται, ή αν θέλετε βιάστηκαν 

ήδη και έτσι μας μπερδεύουν. 
Πάντως μπορούμε να σας ενημερώσουμε ποιοί από τους συμπολίτες μας 

επιμένουν ότι θα αναδειχθούν σωτήρες του τόπου. Ετσι έχουμε και λέμε:
Υποψήφιοι Δήμαρχοι Σαλαμίνας παρουσιάζονται Ο νυν Δήμαρχος κ. Σπυρί-

δων Σοφράς, η κα Ρούλα Παπαθανασίου-Νάννου, κ.  Παπασάββας Όμηρος, ο κ. 
Νίκος Ράπτης. Σε αναμονή είναι αν θα είναι υποψήφιοι οι κ. Βαγγέλης Αγαπίου, 
Βασίλης Λεμπέσης και Ισίδωρος Τσούτσουρας και Δημήτρης Νάννος οι οποίοι 

ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
σελ. 10

σελ. 10

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 . )
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15/5  Αγίου Αχιλλίου Λαρίσσης
17/5  Ανδρονίκου
18/5  Αγίας Χριστίνης – Ιουλίας
19/5  Μαγδαληνής
21/5  Αγίου Κωνσταντίνου και 
 Αγίας Ελένης
22/5  Αγίου Μαρκέλλου – Αιμιλίας
27/5  Αγίου Ιωάννου Ρώσου
28/5  Αναλήψεως – Νεφέλης
29/5  Αγίας Θεοδοσίας

1/6  Αγίου Ιουστίνου
2/6  Αγίου Νικηφόρου – Μαρίνας
4/6  Μάρθας
5/6  Αγίου Δωροθέου
7/6  Πεντηκοστής
8/6  Αγίου Πνεύματος – Καλλιόπη
9/6  Αγίου Κυρίλλου
10/6  Αγίου Τιμόθεου
11/6 Βαρθολομαίου
14/6  Αγίων Πάντων

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ  ΜΑΪΟΥ

15/5 Διεθνής Ημέρα Οικογένειας
17/5 Παγκόσμια Ημέρα  Τηλεπικοινω-
νιών
18/5 Παγκόσμια Ημέρα  Μουσείων
21/5 Παγκόσμια Ημέρα  Πολιτισμού
22/5 Παγκόσμια Ημέρα  Βιοποικιλότητας
24/5 Ευρωπαϊκή Ημέρα  Πάρκων
29/5 Παγκόσμια Ημέρα  Κυανόκρανων
31/5 Παγκόσμια Ημέρα  κατά του καπνί-
σματος
4/6 Παγκόσμια Ημέρα  κατά της επιθετι-

κότητας εναντίον των παιδιών
5/6 Παγκόσμια Ημέρα  Περιβάλλοντος
8/6 Παγκόσμια Ημέρα  Ωκεανών
12/6 Παγκόσμια Ημέρα  κατά της παιδι-
κής εργασίας
14/6 Παγκόσμια Ημέρα  Εθελοντή Αιμο-
δότη
Διεθνής Ημέρα  των weblogger
15/6 Παγκόσμια Ημέρα  κατά της κακο-
μεταχείρισης των ηλικιωμένων
Παγκόσμια Ημέρα  Γονιμότητας

Ημέρες που εορτάζονται από Διεθνείς Οργανισμούς

ΕΥΧΕΣ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ

Ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας, όλους όσους μας έστειλαν ευχές, για τις εορταστικές ημέρες του Πάσχα και αντευχόμεθα. Και αυτοί είναι:
- Νομάρχης Πειραιά κ. Γιάννης Μίχας. 
- Δήμαρχος Σαλαμίνος κ. Σπ. Σοφράς 
- Διοικητικό Συμβούλιο το Εργατοϋπαλληλικού Kέντρου Σαλαμίνος

-Δήμαρχος Αμπελακίων κ. Μάριος Τραυλός. Η Ανάσταση του Κυρίου ας σημά-
νει μια καινούργια αρχή

-Υποψήφιος Δήμαρχος Σαλαμίνος κ. Ν. Ράπτης
- Δημήτριος Ασημακόπουλος Υποστράτηγος ε.α.
- Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Στρατού Παράρτημα Σαλαμίνας
- Γεωργία Γκαβογιάννη. Επικεφαλής Δημοτικής παράταξης Αμπελακίων
- Ηλίας Χρυσοχός Λογοτέχνης - Ποιητής

Επιτέλους τι θα γίνει με τα πεζοδρόμια
Θα πρέπει η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σαλαμίνας να πάρει το θέμα επάνω 

της. Δεν πάει άλλο. Έστω απ΄εδώ και πέρα θα πρέπει να επισκέπτεται κάθε νέα 
οικοδομή και να ελέγχει το ύψος της και το πλάτος και την καλή επίστρωσης. 

Ακόμη κάποιος να πάρει θέση και να ελευθερώσει τα πεζοδρόμια, τα οποία 
έχουν φτιαχθεί αποκλειστικά και μόνο για τους πεζούς.

Oρισμένα πεζοδρόμια θέλουν παρεμβάσεις για να είναι βατά από τους πεζούς 
και πολύ περισσότερο για τους ανθρώπους που έχουν κινητικά προβλήματα. Επί-
σης η τροχαία θα πρέπει να βοηθήσει την τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και πολύ 
περισσότερο να ελέγχει τις καταλλήψεις μέρους του δρόμου.

Τέλος διερωτόμαστε αν ορισμένοι επιχειρηματίες έχουν τον νόμο με το μέρος 
τους ώστε να επεκτείνουν τα μαγαζιά τους όλο και περισσότερο.

Αντιπροσωπεία Αμερικανών και Ελλήνων αξιωματικών των 

Ενόπλων Δυνάμεων στον Τύμβο των Σαλαμινομάχων
Να γνωρίσει από κοντά τον Τύμβο των Σαλαμινομάχων και τον χώρο, που 

πραγματοποιήθηκε η ναυμαχία της Σαλαμίνας, μια από τις πιο σημαντικές στην 
παγκόσμια ιστορία, είχε την ευκαιρία αντιπροσωπεία Αμερικανών και Ελλήνων 
αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε μετά από αίτημα της Σχολής Ευελπίδων με 
μέριμνα της Νομαρχίας Πειραιά και του δήμου Αμπελακίων, που ανταποκρίθη-
καν άμεσα. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, στους αξιωματικούς της Στρατιωτι-
κής Ακαδημίας των ΗΠΑ έγινε μια σύντομη ιστορική αναδρομή στα γεγονότα της 
ναυμαχίας του 480 π.Χ. αλλά και στη σπουδαιότητα που καταλαμβάνει αυτό το 
πολεμικό γεγονός στον ρου της ιστορίας. 

Οι στρατιωτικοί είχαν την ευκαιρία να πληροφορηθούν από τον επικεφαλής 
του κλιμακίου της Νομαρχίας Πειραιά, αντινομάρχη Πειραιά κ. Βασίλη Βαλσα-
μάκη, ο οποίος αποχαιρέτισε τους ξένους στρατιωτικούς δίνοντάς τους δώρα σε 

ανάμνηση της επίσκεψής τους.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η επίσκεψη αξιωματικών της στρατιωτικής Ακαδη-

μίας των ΗΠΑ στον Τύμβο των Σαλαμινομάχων είναι η δεύτερη επίσκεψη ξένης 
στρατιωτικής αντιπροσωπείας που πραγματοποιείται σε διάστημα λίγων μηνών 
μετά από αίτημα του Γενικού Επιτελείου Στρατού.

Από πλευράς Δήμου Αμπελακίων τους επισκέπτες συνόδευσε ο Πρόεδρος 
της ΔΕΠΑΝΑΣ και Δημοτικός Σύμβουλος κ.Κ.  Μαριδάκης.

Ο Δήμος Σαλαμίνος εφοδιάζεται 

με ρυμουλκούμενο όχημα
Στη συνεδρίαση της 16/3/09 του Δημοτικού Συμβουλίου της Σαλαμίνας αποφασί-

σθηκε όπως προβεί ο Δήμος στον εφοδιασμό, μέσω διαπραγμάτευσης (τρεις διαγωνι-
σμοί κριθήκανε άγονοι) για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ
Όπως είναι γνωστό το ΝΕΟ ΗΘΟΣ εκδίδεται και κυκλοφορεί κατά το χρονικό 

διάστημα από τις 8 έως τις 12 εκάστου μηνός, αλλά είναι υποχρεωμένο για λό-
γους δεοντολογίας να παρουσιάζει και μέρος του προγράμματος προ των ημερο-
μηνιών κυκλοφορίας. Έτσι έχουμε:

- 7/5/09 αίθουσα Μελίνα Μερκούρη Σελήνια. παρουσιάζεται η έρευνα των 
μαθητών που έχει θέμα: «Μικρασιάτες Πρόσφυγες Σαλαμίνα – ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕ-
ΛΙΑΝΟΣ και Σαλαμίνα. Υπεύθυνη η φιλόλογος Αντιόπη Πετρονικολού.

-10/5/09 Αίθουσα Δημ. Συμβ. Αμπελακίων. Ομιλία με την Δρ. Βίκη Σίμου του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου με θέμα: «Στόχοι και επιτυχίες στο δρόμο της χαράς»

- 11/5/09 Αίθουσα Εκδηλώσεων Γυμνασίου. Έρευνα από μαθητές με υπεύ-
θυνη τη φιλόλογο κ. Ισιδώρα Μπίλια

- 12/509 Αθλητικός χώρος Γυμνασίου. Εσωτερικό πρωτάθλημα στίβου. Υπεύ-
θυνος γυμναστής κ. Στέφανος Παίδας
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ΠΑΣΟΚ και Ευρωεκλογές
στην περιοχή ΠΕΙΡΑΙΑ 

Το ΠΑΣΟΚ τοποθέτησε ως υπεύθυνους ή αν θέ-
λεται επικεφαλής για την έκβαση των ευρωεκλογών 
στις εκλογικές περιφέρειες Α και Β Πειραιά τους 
Βουλευτές κ. Χρήστο ΠΑΠΟΥΤΣΗ για την Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ 
και την κ. Βάσω Παπανδρέου για την Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ και 
οι δύο θα πλαισιώνονται από τα μέλη του Εθνικού 
Συμβουλίου. Η κ. Β. Παπανδρέου από τους κ.κ. Ανω-
μερίτη, Βούρο, Γείτονα και ο κ. Χρ. Παουτσής από τον 
κ. Αλέκο Παπαδόπουλο και τις κες Βασιλάκου και 
Σχοιναράκη

Ευρωπαίοι που ψηφίζουν
στην Ελλάδα

Έτσι για τις επικείμενες ευρωεκλογές έχουν 
υποβάλει αίτημα ότι θα ψηφίσουν για την εκλογή Ελ-
λήνων ευρωβουλευτών 6.505 πολίτες χωρών της ΕΕ 
που κατοικούν στην Ελλάδα. Δηλαδή στις 7 Ιουνίου 
θα ψηφίσουν ελληνικά ψηφοδέλτια Ευρωπαίοι από

Μ. Βρετανία 2.067, Γερμανία 1.185, Ιταλία 463, 
Πολωνία 436, Ολλανδία 353, Γαλλία 352, Αλλη χώρα 
1.649, Σύνολο 6.505

Ομογενείς που ψηφίζουν
στην Ευρώπη

Οι Ελληνες κάτοικοι στα άλλα κράτη-μέλη της 
ΕΕ ψηφίζουν στη χώρα διαμονής τους. Θα επιλέξουν 
όμως εάν θα ασκήσουν το δικαίωμά τους ψηφίζο-
ντας κόμματα της χώρας όπου διαμένουν ή εάν θα 
προτιμήσουν τα ελληνικά ψηφοδέλτια.

Όσον αφορά του Έλληνες του εξωτερικού μέχρις 
στιγμής έχουν καταχωρηθεί στο Ιντερνετ περίπου 
50.000 αιτήσεις για τα ελληνικά ψηφοδέλτια.Όμως 
αυτός δεν είναι ο τελικός αριθμός, καθώς απαιτείται 
να δηλωθεί στις προξενικές αρχές η πρόθεσή τους να 
ψηφίσουν στο ελληνικό ψηφοδέλτιο. 

Το 2004 είχαν καταχωριστεί στη βάση δεδομέ-
νων 42.000 αιτήσεις, όμως από αυτές οριστικοποιή-
θηκαν τελικά περίπου 35.000».

Ευρωεκλογές

Όπως είναι γνωστό στις 7/6/09 θα ψηφίσουμε 
για 22 ευρωβουλευτές αν και ακόμη τα κόμματα ψά-
χνουν να βρουν το κατάλληλο άτομο που θα φιγου-
ράρει πρώτο στο ευροψηφοδέλτιο.

Τα κόμματα που θα συγκροτήσουν ευρωψηφο-
δέλτια είναι τα κόμματα της Βουλής και κάποια άλλα. 
Προφανώς εκτός από τους Οικολόγους-Πράσινους 
που υπάρχει πιθανότητα να συγκεντρώσουν 3% των 
ψήφων και να εκλέξουν ευρωβουλευτή όλα τα άλλα 
κόμματα εκτός Bουλής δεν πρόκειται να εκλέξουν 
ευρωβουλευτή. Τότε γιατί πάνε, μήπως συγκεντρώ-
σουν 1,5% και συμμετάσχουν στην διανομή του πο-
σού χρηματοδότησης;

Μέχρι αυτή τη στιγμή τα κόμματα που θα συ-
γκροτήσουν και εμείς τα ξέρουμε είναι:

1) ΝΔ 2) ΠΑΣΟΚ, 3) ΚΚΕ, 4) ΣΥΡΙΖΑ, 5) ΛΑ.Ο.Σ, 
6) Οικολόγοι-Πράσινοι, 7) ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗ, 8) ΚΥΝΗ-
ΓΩΝ 9) «ΔΡΑΣΗ» (ΜΑΝΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ-
ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ, 10) ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ

Ευρωεκλογές στην Ελλάδα πραγματοποιηθήκα-
νε για πρώτη φορά το 1981. 

Σ΄ αυτές τις ευρωεκλογές οι εκλεγέντες θα είναι 
22 αντί 24 που ήταν στις προηγούμενες ευρωεκλο-
γές.

Το μέτρο για την εκλογή ενός ευρωβουλευτή 
είναι περίπου 4,545%. Αυτό δείχνει ότι κάποια ή κά-
ποιες έδρες, μπορεί κυριολεκτικά, να παιχθούν στα 
εκατοστά ή ακόμη και τα χιλιοστά των υπολοίπων.

Διάφορα για τις ευρωεκλογές
ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΥ ΘΑ 

ΔΑΠΑΝΗΘΟΥΝ

Στο σύνολο θα στοιχίσουν 105 εκ ευρώ και στο 
ποσό αυτό συμπεριλαμβάνονται οι αποζημιώσεις 
δικαστικών αντιπροσώπων, έξοδα μετακίνησης, η 
αγορά αναλωσίμων και μηχανικού εξοπλισμού και 
η οικονομική ενίσχυση των κομμάτων.

Η ενίσχυση αυτή ανέρχεται σε  13.398.000 ευρώ. 
Απ΄ αυτά τα 8.038.800 θα δοθούν στα 5 κόμματα που 
μετέχουν στην ευρωβουλή ως εξής:

ΝΔ 3.647.193 ευρώ, ΠΑΣΟΚ 2.885.253 ΕΥΡΏ, 
ΚΚΕ 803.892 ευρώ, ΣΥΡΙΖΑ 352.580 ευρώ και το 
ΛΑ.ΟΣ 349.903 ευρώ

Ακόμη τα κόμματα που θα λάβουν 1,5%-3%  των 
ψήφων θα μοιρασθούν τα υπόλοιπα χρήματα.

Για τις πάσης φύσεως έξοδα και αποζημιώσεις 
δικαστικών αντιπροσώπων στην Ελλάδα και το εξω-
τερικό, εφορευτικών επιτροπών, υπερωρίες, αερο-
πορικά, δαπάνες μετακινήσεων κ.α θα διατεθεί το 
ποσόν των 80 εκ. ευρώ.

Επί πλέον ένα ποσό ύψους 12 εκ. ευρώ περί-
που προβλέπεται να διατεθεί για προμήθεια υλικών 
εκλογικό χαρτί, μηχανήματα (Η/Υ, ΦΑΞ κα) 

Στο κονδύλι αυτό εντάσσεται οτιδήποτε αφορά 
την υποστήριξη εμπλεκομένων φορέων π.χ. Νομαρ-
χιών ή δικαστηρίων.

Ποιοί ψηφίζουν 
Γενικά 

Η Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια είναι ιδιότητα την οποία 
έχουν όλοι οι πολίτες της  Ένωσης, ωστόσο αναγνω-
ρίζεται κατά τις εκλογές του Ευρωπαικού Κοινοβου-
λίου το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι σε 
όσους δεν είναι υπήκοοι αλλά έχουν την κατοικία 
τους σε κράτος-μέλος.

Παρέχεται, επιπλέον, η δυνατότητα στους πολίτες 
της Ένωσης, που διαμένουν σε άλλο κράτος-μέλος, 
να ψηφίζουν είτε για τους υποψήφιους ευρωβου-
λευτές της χώρας τους είτε για τους υποψηφίους 
της χώρας διαμονής τους στην οικεία διπλωματική 
Αρχή.

ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ

- ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. (Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συ-
νεργασία για την Ανατροπή)

Συμμαχία 11 αριστερών οργανώσεων (ΑΚΟΣ, 
ΑΡΑΝ, ΕΚΚΕ, Κομμουνιστική Ανανέωση, ΝΑΡ, ΝΚΑ, 
Οικολόγοι Εναλλακτικοί, ΟΚΔΕ, Σπάρτακος ΟΚΔΕΡ 
ΣΕΑ)

Μεταξύ των άλλων ως άτομα διακρίνονται οι: Δ. 
Δεσύλας (πρώην Ευρωβουλευτής), Μαρίζ Ζευγούλη, 
Πέτρος Κωνσταντίνου και Κώστας Παπαδάκης (δικη-

γόρος).
- Οικολόγοι Πράσινοι. Διακρίνονται οι: Φ. Δρα-

γούμης κα Κ. Λεμπέση, κα Λ. Μυριβάλη, Μαρία Βα-
σιλάκου, Μ. Τρεμοπούλης και Μ. Κουλουρούδης, Α. 
Καφετζόπουλος, Ν. Χρυσογέλης και Κ. Διάκος, Νότης 
Μαυρουδής, Ross Daly.

- «Δράση» Διακρίνονται Στέφανος Μάνος, Β. Κο-
ντογιαννόπουλος, Γ. Μπουτάρης, Α. Καρίκογλου, Γ. 
Κτιστάκης, Κ. Γούναρης, Ν. Δήμου  και ο ηθοποιός Κ. 
Μαρκουλάκης.

- Δημοκρατική Αναγέννηση: Διακρίνουμε τον 
Στέλιο Παπαθεμελή, πρώην πρύτανη Δελιβάνη, 
πρ.νυν πρέσβη Μ. Μεγαλοκάναμο.

- Οικολόγοι Ελλάδος. Διακρίνουμε κ. Παπανικο-
λάου.

- Ένωση Κέντρου. Διακρίνουμε τον Βασίλη Λε-
βέντη.

- Δημοκρατικοί (με σήμα την ελιά). Διακρίνουμε 
Αντ. Παπαγιαννίδης, Γ. Σακιώτης, Ν. Ράπτης (όχι τον 
δικό μας) τ.πρέσβη Α. Νεζερίτης και Μίλτος Μελετό-
πουλο.

- «Φιλελεύθερη Συμμαχία»
- «Έλληνες κυνηγοί» K. Mαρκόπουλος, Γ. Yσα-

γιανέλης, Γ. Aραμπατζής.

Mε φειδώ οι άδειες των 
ετεροδημοτών υπαλλήλων

Άδειες τέλος για τους δημοσίους υπαλλήλους μέ-
χρι τις ευρωεκλογές της 7ης Ιουνίου. Όλοι οι φορείς 
του δημόσιου τομέα δεν θα πρέπει να κάνουν δεκτά 
αιτήματα για άδειες, ενώ παράλληλα θα διευκρινί-
ζεται ότι δεν αναστέλλονται ζητήματα υπηρεσιακών 
μεταβολών και προσλήψεων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, η εγκύκλιος 
που θα υπογράφει ο υπουργός Προκόπης Παυλό-
πουλος θα επισημαίνει ότι κατά την περίοδο που 
προηγείται των ευρωεκλογών δεν ισχύει η απαγό-
ρευση των διορισμών ή προσλήψεων. Αντίστοιχα θα 
μπορούν να υλοποιούνται κανονικά οι διαδικασίες 
των υπηρεσιακών μεταβολών, σε επίπεδο αποσπά-
σεων και μετατάξεων.

Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, οι 
δημόσιοι υπάλληλοι δικαιούνται ειδική άδεια για 
την άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος. Η άδεια 
αυτή δεν συνυπολογίζεται στην κανονική και τη δι-
καιούνται -  εκτός από τους εργαζομένους του στενού 
δημόσιου τομέα - οι υπάλληλοι των Oργανισμών Tο-
πικής Aυτοδιοίκησης και των Nομικών Προσωπών 
Δημοσίου Δικαίου.

Oι ημέρες που δικαιούνται είναι σε συνάρτηση 
με τις ημέρες απασχόλησής τους, τις χιλιομετρικές 
αποστάσεις, καθώς και τη γεωγραφική ιδιαιτερότητα 
της περιοχής όπου ψηφίζουν. Oι υπάλληλοι για τους 
οποίους δεν  εφαρμόζεται πενθήμερη εργασία δι-
καιούνται μία ημέρα αν μετακινηθούν σε απόσταση 
100 με 200 χιλιόμετρα. Δύο ημέρες δικαιούνται όσοι 
μετακινηθούν σε απόσταση 201-400 χιλιόμετρα και 
τρεις ημέρες εκείνοι που μετακινούνται σε απόσταση 
μεγαλύτερη των 400 χιλιομέτρων.

Ωστόσο, για τους απασχολούμενους με πενθήμε-
ρη εργασία, τα δεδομένα είναι διαφορετικά. Για να 
λάβουν μία ημέρα, θα πρέπει να μετακινηθούν σε 
απόσταση μεταξύ 201-400 χιλιομέτρα. Δύο ημέρες 
δικαιούνται όσοι θα μετακινηθούν σε απόσταση άνω 
των 401 χιλιομέτρων. Tρεις ημέρες θα έχουν δικαι-
ώμα να λάβουν μόνο όσοι μετακινούνται σε νησιά 
που παρουσιάζουν δυσκολία στην πρόσβαση.
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Μιμή Ντενίση
Με τον τίτλο του Ιππότη της Λεγεώνας της Τιμής, παρασημοφορήθηκε η ηθο-

ποιός Μιμή Ντενίση.
Η τελετή παρασημοφόρησης της ηθοποιού από τον πρέσβη της Γαλλίας στην 

Αθήνα, Κριστόφ Φαρνό, πραγματοποιήθηκε  την 17/3/09, στην πρεσβευτική κα-
τοικία. Όπως αναφέρθηκε σε ανακοίνωση της γαλλικής πρεσβείας, «το παρά-
σημο αποτελεί τιμή για τη διάσημη γαλλόφωνη και φίλη της Γαλλίας ηθοποιό, η 
καλλιτεχνική δράση της οποίας συμβάλλει στην ακτινοβολία του γαλλικού πολι-
τισμού στην Ελλάδα».

Αποχώρησαν έπειτα από έξι χρόνια

Με μια επίσημη εκδήλωση στο αεροδρόμιο της Βασόρας, παρουσία Βρετα-
νών, Ιρακινών και Αμερικανών αξιωματούχων, άρχισε πρόσφατα - έξι χρόνια 
μετά την εισβολή στο Iράκ -  η αποχώρηση των βρετανικών στρατιωτικών. Σύμ-
φωνα με τη συμφωνία που υπεγράφη μεταξύ Bαγδάτης και Λονδίνου, οι 4100 
εναπομείναντες βρετανοί στρατιώτες πρέπει να ολοκληρώσουν την αποστολή 
τους μέχρι τις 31 Mαΐου και η πλήρης αποχώρησή τους αναμένεται να πραγματο-
ποιηθεί μέχρι τα τέλη Iουνίου.

«Έφυγε» η Μπεάτα Ασημακοπούλου

Την τελευταία της πνοή άφησε την Δευ-
τέρα του Πάσχα, το πρωί, η γνωστή ηθοποιός 
Μπεάτα Ασημακοπούλου. Γεννημένη στην 
Αθήνα το 1932, φοίτησε στη Σχολή του Τάκη 
Μουζενίδη, με καθηγητές την Ελένη  Χαλκού-
ση, τον Γιάννη Φλερύ, την Ελένη Τσουκαλά

Τα πρώτα της βήματα στο θεατρικό σανίδι 
έκανε στο έργο «Δημόσιο Σκάνδαλο», ενώ 
το κινηματογραφικό της ντεμπούτο έγινε το 
1955, στην ταινία «Καταδικασμένη κι απ΄ το 
παιδί της». Ακολούθησε λαμπρή καριέρα στο 
χώρο του κινηματογράφου, όπου συμμετεί-
χε σε γνωστές ταινίες, όπως «Η Καφετζού» 
(1956), «Αλλος για το εκατομμύριο» (1964), 

«Κόσμος και Κοσμάκης» (1964), «Ο Εμποράκος» (1967), «Για ποιον χτυπά η 
Κουδούνα»(1968) όπου στο πλάι του Διονύση Παπαγιαννόπουλου, υποδύθηκε 
τη γυναίκα του, Φλώρα Λαμπιρίκου-και πολλές άλλες, Το 1997, έπαιξε στη σειρά 
«Διλήμματα» του ΑΝΤ1, και, το 2003, στη σειρά της ΕΡΤ, «Λίστα γάμου».

Παντρεμένη από το 1960 με το σκηνοθέτη Ορέστη Λάσκο (1908-1992), απέ-
κτησε μαζί του ένα γιο, το Βασίλη.
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Είπαμε πρώτη προτεραιότητα έχει το έργο της αποχέτευσης.
Αλλά δεν θα πρέπει να εγκαταλείπουμε 

ότι καλυτερεύει την ζωή των πολιτών μας
Σε αυτή τη σελίδα στο σημείο, 

βιτρίνα, της πόλης που δεν είναι 
άλλο από την διασταύρωση των 
Λεοφόρων Σαλαμίνος-Αιαντείου-
Ζωοδόχου Πηγής. Βέβαια δεν εί-
ναι μόνο βιτρίνα, αλλά και σημείο 
από το οποίο διέρχονται εκατο-
ντάδες πολίτες.

Φωτ. Λ. ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ 
1 Τα νερά της βροχής δεν 

έχουν διέξοδο και το πεζοδρόμιο 
κατεστραμμένο

Φωτογραφία πάνω δεξιά
Μονίμως ο χώρος στον οποίο 

έχει στηθεί ο «ανδριάντας» του 
Βασιλέα Αίαντα καλύπτεται από 
αφίσσες με κακόγουστα τελάρα, 
ίσως και χωρίς κόστος;

Aκόμα η φωτογραφία δεί-
χνει το χάρτη της Σαλαμίνας Λ. 
ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ - Σαλαμίνας. Θα πρέ-
πει αυτός να αντικατασταθεί ή να 
σηκωθεί πιο πάνω. Μπροστά μου 
κάποια κυρία προσέκρουσε το 

κεφάλι της. Μάλιστα ευτυχώς το ξεπέρασε με ελαφρά διάσειση 
Φωτ. 4. Αυτό το σημείο είναι η γωνία Λ. Σαλαμίνος και Ζ. Πηγής. Σε μικρή 

απόσταση από την στάση των Λεωφορείων βρίσκεται ο κάδος ανακύκλωσης (!!!) 
και κατεστραμένο το πεζοδρόμιο

Φωτ. 5. Στο ίδιο σημείο ασυνείδητος συμπολίτης μας ακριβώς κάτω από το 
φανάρι και σε μικρή απόσταση από την στάση του Λεωφορείου αφήνει το αυτο-
κίνητο, το κλειδώνει και όπου φύγει, φύγει. Εστω και αν ακόμη εμποδίζει την 
ελεύθερη διακίνηση (κατάληψη δρόμου) και τους πεζούς (κατάληψη πεζοδρο-
μίου).

Φωτ. 1

Φωτ. 2,3

Φωτ. 4 Φωτ. 5

Μεγάλη Παρασκευή

Με κατάνυξη ακολούθησαν φέτος οι Σαλαμίνιοι πιστοί τις περιφορές των 
επιταφείων στο νησί μας. Αυτό που μας εντυπωσίασε ιδιαίτερα είναι το ότι οι 
περισσότεροι απ΄ αυτούς ήταν νεαροί και κυρίως νέα ζευγάρια. 

Eικόνα από την περιφορά του επιταφείου του I.N. Aγ. Mηνά.

Eορτασμός της Zωοδόχου Πηγής

Mε κάθε επισημότητα πραγματοποιήθηκε ο εορτασμός της Zωοδόχου Πηγής 
και με κατάνυξη ακολούθησαν οι πιστοί την ιερά εικόνα.

Eορτασμός Πρωτομαγιάς στο Eργατικό Kέντρο Σαλαμίνας
Παρουσία ελάχιστων εργαζομένων και συνταξιούχων εορτάστηκε και φέτος η εργατική (;) Πρωτομαγιά 

στο Eργατικό Kέντρο Σαλαμίνας. Όπως πληροφορηθήκαμε στην πλατεία Eθνικής Aντιστάσεως (συντριβάνι) 

δημιουργήθηκε άλλη μια «φτωχή» συγκέντρωση.

Mετά μιλάνε όλοι για «ενωμένο» Eργατικό Kίνημα. Kύριοι και κυρίες ας γίνουμε κάπως πιο σοβαροί.
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Κύριε Βασιλείου, αγαπητέ συντάκτη της 
τοπικης εφημερίδας «Νέο ήθος», 

θεωρώ ότι ένας Δήμαρχος αισθάνεται 
ικανοποιημένος και υπερήφανος όταν αφού 
έχει τελειώσει τη θητεία του κοιτάζει πίσω 
και βλέπει ότι έχει βάλει κι αυτός ένα λιθα-
ράκι στην πρόοδο του τόπου του.

Έτσι λοιπόν κι εγώ, κοιτάζοντας πίσω 
μου βλέπω ότι άφησα ένα έργο περίπου 
40 εκατομμύρια ευρώ με έτοιμες μελέτες 
και εξασφαλισμένη χρηματοδότηστη όπως 
αποχέτευση, δρόμους, φωτισμός παραλίας, 
σχολεία ΠΑΛΟΥΚΙΩΝ και ΟΛΥΜΠΟΥ, μεγά-
λοι περιφερειακοί δρόμοι, Γενικός Πολεο-

δομικός Σχεδιασμός, Αρχαιολογικό Μουσείο κ.α. για τα οποία χαίρομαι ιδιαίτερα 
επειδή βλέπω να υλοποιούνται. Αλλά είμαι διπλά ικανοποιημένος δίοτι κατά την 
περίοδο της θητείας μου κατάφερα να εξασφαλίσω έσοδα που ισόβια θα εισπράτ-
τει ο Δήμος, όπως από τη Ρεβυθούσα 35.000 ευρώ περίπου κάθε μήνα και από το 
Λιμενικό Ταμείο περίπου ένα εκατομμύριο ευρώ το χρόνο.

Για την αποκατάσταση της αλήθειας όμως κ. Βασιλείου και λαμβάνοντας υπ’ 
όψιν τα γραφόμενά σε πρόσφατο άρθρο σας, θα ήθελα να μου δώσετε λίγο χώρο 
στην εφημερίδα σας ώστε να αναφερθώ στο τρόπο της διεκδίκησης της Ρεβυθού-
σας, για να μάθουν οι συνδρομητές σας την αλήθεια γιατί και εσείς προσωπικά 
κατά το παρελθόν πολλές φορές είχατε με άρθρα σας αναφερθεί στο θέμα αυτό.

Το έναυσμα δόθηκε από τον Διευθυντή του Δήμου κ. Χρ. Μιχαλάκη όταν με 
πρόταση του συμπεριελήφθησαν και οι βραχονησίδες Ρεβυθούσα και Μακρό-
νησο στους οικισμούς. Ξεκινήσαμε κατά την περίοδο της δικής μου Δημοτικής 
Αρχής διαδικασία διεκδίκησης και μετά τον καθορισμό επιτροπής ορίων από τον 
περιφερειάρχη Αττικής, όρισα αρμόδια ομάδα εργασίας από το Δήμο μας για το 
σκοπό αυτό, που απαρτίζετο από εμένα προσωπικά ως επικεφαλής και από τους 
Δημ. Συμβούλους Π. Φήμη, Ε. Μπινιάρη, τον Διευθυντή Χ. Μιχαλάκη, τον Νομικό 
Σύμβουλο Γ. Παπανικολάου και τον Γραμ. του Ειρηνοδικείου και Αντιπρόεδρο του 
Λαογραφικού Μουσείου κ. Φ. Καπαραλιώτη. Η ομάδα εργασίας και εγώ προσω-
πικά εργαστήκαμε συντονισμένα πολλές φορές ξενυχτώντας, μελετήσαμε, εντο-
πίσαμε, αξιολογήσαμε στοιχεία, κάναμε σωστές προτάσεις και διεκδικήσαμε με 
σοβαρότητα και υπευθυνότητα τα δικαιώματά μας.

Στις έξι (6) συνεδριάσεις της επιτροπής ορίων που ακολούθησαν και οι οποίες 
υπερέβαιναν η κάθε μία ξεχωριστά τις έξι (6) ώρες, η ομάδα εργασίας του Δή-

μου μας μέσω εμού ως επικεφαλής που είχα και τον κύριο λόγο, στηρίξαμε με 
σθεναρότητα το θέμα αντικρούοντας δυναμικά τις θέσεις του Δήμου Μεγαρέων. 
Στη τελευταία συνεδρίαση είχαμε τη μεγάλη επιτυχία της εκ νέου υπαγωγής της 
νήσου Ρεβυθούσας στα Διοικητικά όρια του Δήμου Σαλαμίνας, τον Απρίλιο του 
2005, μετά την αμφισβήτηση που υπήρχε από το έτος 1989 όπου είχε κυριολε-
κτικά αφεθεί στην πλήρη εκμετάλλευση του Δήμου Μεγαρέων, γιατί κάποιοι δεν 
ήθελαν να αναλάβουν το πολιτικό κόστος. Η δε νήσος Μακρόνησος αποφασίστη-
κε να υπαχθεί στα Διοικητικά όρια του Δήμου Μεγαρέων, αν και εκ των ιστορι-
κών στοιχείων και της νομοθεσίας, έπρεπε και αυτή κανονικά να είχε υπαχθεί 
στο Δήμο μας.

Επακολούθησαν εκατέρωθεν ενστάσεις οι οποίες εκδικάστηκαν το έτος 2008, 
όπου τελικά δικαιώθηκε ο Δήμος Σαλαμίνας με την υπαγωγή των νησίδων Ρεβυ-
θούσας και Μακρονήσου στα Διοικητικά του όρια.

Θα ήθελα να συγχαρώ την ομάδα εργασίας του Δήμου για την ολοκληρωμέ-
νη και επιτυχή δουλειά που συλλογικά κάναμε και επιτύχαμε να έχουμε αυτό το 
ικανοποιητικό αποτέλεσμα για το νησί μας.

Τελειώνοντας τονίζω ότι πέραν μιας επιτυχούς έκβασης της διεκδίκησης  που 
επέφερε ισόβια οικονομικά οφέλη στο Δήμο μας, κύριος στόχος μου ήταν η δη-
μιουργία νέων θέσεων εργασίας με την πρόσληψη προσωπικού από το νησί μας 
και τα σημαντικότατα ενεργειακά οφέλη με τη διέλευση του αγωγού φυσικού 
αερίου από τη Σαλαμίνα, ένας στόχος που θα έπρεπε να είναι απαίτηση για τις 
επόμενες Δημοτικές Αρχές.

Δ/ντης ΝΕΟΥ ΗΘΟΥΣ
Δυστυχώς θα περίμενα ο κ. πρώην δήμαρχος κ. Βαγγέλης Αγαπίου να μας 

πήγαινε λίγο πιο μπροστά και όχι πίσω. Το έργο του έχει καταγραφεί πλέον 
στην «ιστορία» μας. Aυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι για λόγους αρχής και 
«HΘOYΣ» δεν καταχρώμαι έργο άλλων. Συγκεκριμένα το θέμα της ενσωμάτωσης 
της PEBYΘOYΣAΣ το NEO HΘOΣ και προσωπικά εγώ λέω ότι είμαι ο πρώτος που 
δημοσιοποίησα από της Δημαρχίας κ. Mακρή και πάλι πρώτος το δημοσιοποίησα 
επί δημαρχίας σας κ. Aγαπίου οπότε δράξατε από μόνος σας ή από άλλους πα-
ράγοντες του Δήμου. Aυτό δεν το ξέρω, όπως δεν ξέρω και ποιοί άλλοι εκτός του 
Nομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Παπανικολάου συνέδραμαν ώστε η δικαστική 
απόφαση να είναι επωφελής για το Δήμο μας. Σύνηθως και εσέις (εκτός απότο 
ξέσπασμά σας στο πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο δεν προβάλλατε το NEO HΘOΣ 
αντίθετα πάντα υμνούσατε τους υπηρεσιακούς παράγοντες, που στο κάτω κάτω 
της γραφής ό,τι κάνανε ήσαν υποχρεωμένοι να το πράξουν, γιατί σε αντίθετη πε-
ρίπτωση θα ομιλούσαμε για κάποιους υπάλληλους ή ακόμη και για επίορκους.

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗ 
ΑΓΑΠΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΡΕΒΥΘΟΥΣΑΣ

Το 20,3% των Ελλήνων ζει 
κάτω από το όριο της φτώχειας

Περισσότεροι από 2,19 εκατομμύρια συμπολίτες μας ή το 20,3% του συνολι-
κού πληθυσμού ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας.

Δηλαδή, τα βγάζουν πέρα με ετήσιο ατομικό εισόδημα μόλις 6.120 ευρώ ή 
12.852 ευρώ, αν πρόκειται για νοικοκυριά με δύο παιδιά.

Ο αριθμός των φτωχών στην πραγματικότητα είναι ακόμη μεγαλύτερος, κα-
θώς στην έρευνα της Στατιστικής Υπηρεσίας (αφορά τα εισοδήματα του 2006) δεν 
καταμετρούνται, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, όσοι είναι «κατά τεκμήριο 
φτωχοί, όπως άστεγοι, τρόφιμοι ιδρυμάτων, αθίγγανοι κ.λπ.».

Θα πρέπει να σημειωθεί πως σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης το ποσοστό 
του φτωχού πληθυσμού είναι αρκετά χαμηλότερο και διαμορφώνεται στο 16%.

Στην επαρχία... 63%
Πιο συγκεκριμένα το πρόβλημα λαμβάνει τεράστιες διαστάσεις στην επαρχία 

και ειδικότερα στις «αραιοκατοικημένες» περιοχές, όπως τις προσδιορίζει η Στα-
τιστική Υπηρεσία, όπου οι έξι στους δέκα ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, 
μια και το σχετικό ποσοστό φθάνει το 63%.

Οι άνεργοι αντιμετωπίζουν το φάσμα της φτώχειας σε μεγάλο βαθμό μια και 
το ποσοστό ανέρχεται στο 35%.

Μάλιστα η φτώχεια απειλεί το ένα στα δύο νοικοκυριά με παιδιά και χωρίς 
εργαζόμενα μέλη.

Οι εργαζόμενοι κινδυνεύουν λιγότερο από τους άνεργους και τους οικονομι-
κά μη ενεργούς (συνταξιούχους, νοικοκυρές κ.λπ.).

ΠΡΩΤΗ Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΑΥΞΗΣΕΙΣ 
ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

Τις μεγαλύτερες αυξήσεις τιμών στα τρόφιμα ανάμεσα σε χώρες του 
ΟΟΣΑ... πετυχαίνει η Ελλάδα. Η χώρα μας είναι πρώτη στις ανατιμήσεις, 
τόσο σε ετήσια όσο και σε μηνιαία βάση.

Τα στοιχεία αυτά έρχονται να επιβεβαιώσουν με τον πιο κατηγορηματικό 
τρόπο την αδυναμία της κυβέρνησης να ελέγξει την κατάσταση στην αγορά, 
με αποτέλεσμα οι ανατιμήσεις να τρέχουν με... ξέφρενους ρυθμούς.

Είναι χαρακτηριστικό ότι για τον μήνα Μάρτιο και με βάση τα διαθέσι-
μα στοιχεία κρατών ο δείκτης τιμών τροφίμων στη χώρα μας έχει αυξηθεί 
57,6% σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα.

Μεγάλες ανατιμήσεις και από Φεβρουάριο μέχρι Μάρτιο. Ο δείκτης 
τιμών τροφίμων στην Ελλάδα έχει σημειώσει ανησυχητική άνοδο 52,5%, 
ακολουθούν η Τουρκία με 3,9% και η Κορέα με 1,6%.

Θερινό ωράριο «ΜΟΥΣΕΙΑ ΜΝΗΜΕΙΑ»
Επεκτάθηκε κατά μισή ώρα επιπλέον το διευρυμένο ωράριο σε μουσεία 

και αρχαιολογικούς χώρους, κατόπιν συμφωνίας του υπουργείου Πολιτι-
σμού με τους αιρετούς εκπροσώπους του φυλακτικού προσωπικού. Έτσι, 
τα μουσεία και οι αρχαιολογικοί χώροι που συμμετέχουν στο πρόγραμμα 
θερινού ωραρίου θα ανοίγουν στις 8 π.μ. και θα κλείνουν στις 8 μ.μ.

από σελ. 1
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«Ρώσοι και Κινέζοι επιστήμονες το τοποθετούν στην πρώτη δεκάδα των πιο 
ισχυρών θεραπευτικών φυτών στον κόσμο»

- Τα συστατικά του: Σύμφωνα με επιστήμονες το ιπποφαές περιέχει 190 πο-
λύτιμες ουσίες οι περισσότερες από τις οποίες έχουν αντιοξειδωτική δράση. Αυτό 
έχει σαν αποτέλεσμα να δρουν και προληπτικά κατά της γήρανσης και κατά των 
καρδιαγγειακών παθήσεων.

Περιέχει: Βιτ. C σε μεγάλη περιεκτικότητα πολύ περισσότερη από ότι περιέ-
χεται σε φρούτα όπως φράουλα, πορτοκάλι κ.ά. Επίσης περιέχει βιταμίνη Ε και 
βιταμίνες Α, Β, D και Κ και ασβέστιο, μαγνήσιο, σίδηρο, φώσφορο, χαλκό, κάλιο, 
σελήνιο και ψευδάργυρο.

Επίσης είναι πλούσιο σε πολυακόρεστα λιπαρά οξέα, όπως Ω-3 (λινολενικό 
οξύ), Ω-6 (λινελαικό οξύ), Ω-7 (παλμιτελαικό οξύ) και Ω-9 (ελαϊκό οξύ).

Εκτός από βιταμίνες και μεταλλικά στοιχεία περιέχει και τις ουσίες 
β-σιτοστερόλης και φλαβονοειδές. Η ουσία β-σιτοστερόλη έχει αποδειχτεί ότι 
μειώνει τα επίπεδα χοληστερίνης στο αίμα, ενώ οι φλαβονοειδής ουσίες έχουν 
αντιοξειδωτικές ιδιότητες.

Τα οφέλη στον ανθρώπινο οργανισμό

- Είναι ένα ισχυρό τονωτικό που δίνει ενέργεια στον οργανισμό. Ενισχύει 
το ανοσοποιητικό σύστημα λόγω των πολλών βιταμινών που περιέχει και έτσι 
θωρακίζει τον οργανισμό απέναντι στους ιούς.

- Ρυθμίζει τον μεταβολισμό, δημιουργεί ευεξία και μειώνει το άγχος. Βοηθά 
στην αντιμετώπιση της υπερπλασίας του προστάτη, των παθήσεων στο συκώτι και 
στα γαστρεντερικά προβλήματα. Μειώνει την κακή χοληστερίνη στο αίμα. Προ-
στατεύει τα αγγεία και μειώνει τους κινδύνους καρδιαγγειακών προβλημάτων.

Επίσης βοηθάει στην αντιμετώπιση δερματικών παθήσεων όπως ακμή, έκ-
ζεμα, έγκαυμα, κ.τ.λ.

Συμπεριλαμβάνονται στην κατηγορία των «υπερτροφών»(super foods), με-
ρικές από τις οποίες είναι η σπιρουλίνα, η αλόη, η γύρη, το τζινσενγκ, το κερί του 
ζαχαροκάλαμου, η χλωρέζα, το αιθέριο έλαιο δεντρολίβανου.

(Προσφέρει την καλύτερη δυνατή κάλυψη στον ανθρώπινο οργανισμό).
Και τέλος επισημαίνουμε ότι η πρόληψη είναι η καλύτερη θεραπεία.
Το ιπποφαές θα το βρείτε σε Καταστήματα Βιολογικών Προϊόντων. «EYEΞIA» 

Aγίας Kυριακής 76 Σαλαμίνα, τηλ. 210 4653443

Ιπποφαές: Θα το βρείτε σε Καταστήματα Βιολογικών Προϊόντων

Διατροφή - Yγεία - Oμορφιά

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ
-Ρουμπίνη Ανδριοπούλου, Πρόεδρος Νομ. Συμβουλίου.
- Σταύρος Μαρκάτος, αναπληρωτής του Νομάρχη και αντινομάρχης Πρω-

τογενούς Τομέα, Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, αρμόδιος σε θέματα Δ/
νσεων Κτηνιατρικής, Γεωργίας, Αλιείας, Εγγείων Βελτιώσεων, Εμπορίου & Προ-
στασίας Καταναλωτή.

- Σπύρος Αλεξόπουλος, αντινομάρχης Ανάπτυξης, αρμόδιος σε θέματα Δ/
νσεων, Ανάπτυξης, Ανωνύμων Εταιρειών, Τουρισμού, Μεταφορών & Επικοινω-
νιών.

- Βασίλειος Βαλσαμάκης, αντινομάρχης Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύ-
ης, αρμόδιος σε θέματα Δ/νσεων Δημόσιας Υγείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 
Υγειονομικών Ελέγχων.

- Λάζαρος Αλεξανδρίδης, αντινομάρχης Διαχείρισης, αρμόδιος σε θέματα Δ/
νσεων, Διοίκησης & Πολιτικών Δικαιωμάτων, Οικονομικών Υπηρεσιών, Προμη-
θειών, Οργάνωσης και Πληροφορικής, Προστασίας Εργαζομένων.

- Παύλος Τριανταφύλλου, αντινομάρχης Υποδομών, αρμόδιος σε θέματα Δ/
νσεων, Πολεοδομίας, Περιβάλλοντος, Τεχνικών Υπηρεσιών.

- Γεώργιος Τσιρίδης, αντινομάρχης Νεολαίας & Πολιτών, αρμόδιος σε θέματα 
Δ/νσεων, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Εξυπηρέτησης Πολιτών.

- Χρήστος Αγγελής, Αντινομάρχης στην Υπερνομαρχία Αθήνας-Πειραιά.

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αθηνά Μεαγκώφ-Καραγιάννη
- Σωκράτης Παπαδημητρίου Αντιδήμαρχος και Αναπληρωτής Δημάρχου.
- Στέλιος Ραπτόπουλος, Αντιδήμαρχος.

ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου: Αικατερίνη Μικρομάστορα-Νάννου.
Αντιδήμαρχοι ορίστηκαν οι κ.κ. Νίκος Κουτσούκος, Κώστας Αγαπίου, Δημή-

τρης Μπακαούκας και Δημήτρης Καλογήρου.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
Πρόεδρος: Μίνα Μπούτση

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
Αντιδήμαρχος Διοίκησης και αναπληρωτής δημάρχου ορίστηκε η Νίτσα 

Βλασσοπούλου, αντιδήμαρχος Οικονομικών ο Αβραμίδης Τάκης.Αντιδήμαρχος 
Ανάπτυξης ο Αγγελόπουλος Παναγιώτης, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύ-
ης και Νεολαίας ο Υδραίος Γιάννης. Αντιδήμαρχος Πολιτισμού ορίστηκε η Ανα-
γνώστου Κατερίνα. Αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας ο Μπενέτος Γιάννης. 
Αντιδήμαρχος Πρασίνου ο Βρόντος Δημήτριος. Αντιδήμαρχος Διεθνών και Δη-
μοσίων Σχέσεων η Μπόκοτα Δάφνη. Επίσης ορίστηκαν εντεταλμένοι δημοτικοί 
σύμβουλοι οι Χαμάκος Γεώργιος στον τομέα Μηχανολογικού-Ηλεκτρολογικού, 
Αντωνάτος Δημήτριος στον τομέα Καθαριότητα και Αξαρλής Γεώργιος στον τομέα 
Πολεοδομίας.

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
- Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου ο Φίλιππας Κάκαρης.
- Αντιδήμαρχοι οι: Παύλος Ζαρναβέλης, Κυριακή Παπαδάκη, Διονύσιος Ζάρ-

ρας, Κων/νος Παντελεάκος.

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
- Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου: Κώστας Πεταβαρτζής
- Αντιδήμαρχοι:

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
- Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου: Σπύρος Αγιωτάτος
- Αντιδήμαρχοι: Κώστας Καλούδης, Γιάννης Μελάς, Μιχάλης Φίλης, Νίκος 

Χουρσαλάς, Δημήτρης Χριστοφορίδης.

ΔΗΜΟΣ ΡΕΝΤΗ
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου: Γιάννης Σιδέρης
- Αντιδήμαρχοι: Περικλής Μάλαμας, Παύλος Μπιχτάς, Μιχάλης Κουφοπαντε-

λής.

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
- Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου: Παναγιώτης Λεοντιάδης
- Αντιδήμαρχοι: Κώστας Κουβάρης, Αναστάσιος Αναστασάκος, Γιώργος Κα-

ρακατσάνης, Νίκος Πέτσης, Σταύρος Μελάς.

ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
- Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου: Γιάννης Βαγενάς
- Αντιδήμαρχοι:Αντώνης Στρίγκας, Αγγελινιάδης Γιάννης, Μαρία Γαντή, Χρι-

στόδουλος Αμανατίδης, Γιάννης Πρωτόπαπας.

Νέες αρμοδιότητες  στην Αυτοδιοίκηση Πειραιά
 (Νομαρχία και Δήμοι Β´ Πειραιά)
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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

Άντε μετά να τους εμπιστευθείς

Πήγαν να ζητήσουν την βοήθεια της Παναγίας και μετά άντε να τους εμπι-

στευθείς ότι πρέπει να ομονόησαν για το καλό του τόπου.

Από αριστερα πρώτο τραπέζι Δημοτική παράταξη κ. Ράπτη. Παραμέσα πα-

ράταξη κ. Νάννου Παπαθανασίου. Από δεξιά παράταξη κ. Παπασάββα στο βάθος 

τα πολλά άτομα παράταξη κ. Σοφρά. Εδώ ισχύει αυτό που λέγαμε «μικροί» τρεις 

και αλάργα!

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ 
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΝΑΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ 
ΟΜΙΛΟΥ ΕΡΕΤΩΝ

Στους αγώνες που διεξήχθησαν στις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις του Σχοινιά, 
έλαβαν μέρος οι νέοι αθλητές του νησιού μας και είχαν εξαιρετική παρουσία.

Αναλυτικά οι Σαλαμίνιοι κωπηλάτες απέσπασαν τις κάτωθι διακρίσεις:
Χρυσά μετάλλια: Νουφράκης Σ. – Καστρουνής Θ. – Κοκλιώτης Α. – Σεργίδης 

Α.
Ασημένια μετάλλια:Δαμαλίτης Α. – Χρυσικόπουλος Σ. – Πέτρου Χ.
Χάλκινα μετάλλια: Βέγκου Λαρενζάκη Ραφήλια.
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METAΦOPEΣ
ΤΑΞΙ  ευνοούμενη επαγγελματική τάξη

Όπως γράφουμε παρακάτω οι ταξιτζίδες πέτυχαν και πετυχαίνουν πάντα 
αυτά που θέλουν και μάλιστα παραμονές εκλογών και παραμονές αρχαιρεσιών 
για ανάδειξη νέας διοίκησης του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών του ταξί Αττικής 
(ΣΑΤΑ).

Έτσι πέτυχαν
 α) Διπλασιασμό έως το 2010 της μονής και διπλής ταρίφας, παρ΄ όλο που η 

τιμή των καυσίμων  έχει υποχωρήσει αισθητά.
β) Να παραμείνει το επάγγελμα κλειστό μέχρι το 2011
δ) Ειδότηση του GPS
ε) Δυνατότητα εισόδου στις λεωφορειολωρίδες
στ) Να μη μιλάει κανείς για το μεγάλο αριθμό ταξί που κυκλοφορούν στην 

Ελλάδα 29000. Συγκεκριμένα στην Αττική 13600, περισσότερα από την Ν. Υόρκη, 
2000 στη Θεσ/κη και 13400 σ΄ όλη την υπόλοιπη Ελλάδα.

Αυξήσεις στα ταξί

Όπως προκύπτει από την ανακοίνωση του  Υπουργείου Μεταφορών τα κόμι-
στρα των ταξί αυξάνονται υπερβολικά. Έτσι έχουμε:

Από 1/5/09:
Τηλεφωνικό ραντεβού από 2,80 ευρώ θα κοστίζει 3-5 ευρώ.
Μονή ταρίφα (ανά χιλιόμετρο) από 0,36 ευρώ αυξάνεται σε 0,48 ευρώ.
Διπλή ταρίφα (ανά χλμ.) από 0,68 ευρώ αυξάνεται σε 0,84 ευρώ.
Στην περίπτωση που τηρηθεί η συμφωνία μεταξύ ταξιτζήδων και υπουργεί-

ων για την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών θα τους δοθούν άλλες δύο 
αυξήσεις το Νοέμβριο του 2009 (σε 0,60 ευρώ η μονή ταρίφα και 1,05 ευρώ η 
διπλή) ως το Μάϊο 2010 (ο,072 ευρώ η μονή και 1,20 ευρώ η διπλή).

ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΚΕΠ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ 

ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

Με βάση σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΔΟΛΚΕΠ/
Φ15/26/2177/27-3-2009), και σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Υπουργείου 
Μεταφορών και Επικοινωνιών, επανεργοποιούνται οι διαδικασίες υποβολής αί-
τησης για την έκδοση αδειών οδήγησης μέσω των ΚΕΠ.

Οι άδειες οδήγησης εκδίδονται πλέον από τις υπηρεσίες μεταφορών των Νο-
μαρχιών είτε με την υποβολή αίτησης του πολίτη απευθείας στις αρμόδιες υπηρε-
σίες των Νομαρχιών είτε μέσω της υποβολής αίτησης στα ΚΕΠ.

Οι διαδικασίες που διεκπεραιώνονται μέσω των ΚΕΠ τυποποιούνται και 
ελέγχονται από το Υπουργείο Εσωτερικών και το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο 
ώστε να διεκπεραιώνονται ομοιόμορφα από όλα τα ΚΕΠ της χώρας και τις αρμό-
διες υπηρεσίες.

Σημειώνεται ότι, οι διαδικασίες αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών & 
Επικοινωνιών που αφορούν την υποβολή αίτησης για την έκδοση νέων αδειών 
οδήγησης, ανεστάλησαν για διεκπεραίωση κατά το μέρος που αφορά τα ΚΕΠ και 
μόνο, στις 14/1/2009 καθώς έπρεπε να τυποποιηθούν ως προς τα έντυπα και τα 
δικαιολογητικά τους, δεδομένου  ότι από πλευράς Υπουργείου Μεταφορών και 
Επικοινωνιών επήλθαν σχετικές τροποποιήσεις (νέα άδεια οδήγησης σε πλαστι-
κή μορφή).

Μισό εισιτήριο για πέντε κατηγορίες 
επιβατών από 1/5/09

Οι κατηγορίες των επιβατών που θα πληρώνουν μισό εισιτήριο στις αστικές 
συγκοινωνίες της Αθήνας

1. Επιβάτες ηλικίας άνω των 65 χρόνων (χρειάζονται επίδειξη της αστυνομι-
κής ταυτότητας)

2. Επιβάτες ηλικίας έως 18 χρόνων  (χρειάζονται επίδειξη της αστυνομικής 
ταυτότητας)

3. Σπουδαστές δημοσίων και ιδιωτικών ΙΕΚ έως 22 χρόνων (χρειάζονται επί-

δειξη της φοιτητικής ταυτότητας)
4. Σπουδαστές Κέντρων Ελευθέρων Σπουδών (χρειάζονται επίδειξη της φοι-

τητικής ταυτότητας)
5. Φοιτητές εξωτερικού με διεθνή φοιτητικη κάρτα
Για τους μαθητές το μέτρο επεκτείνεται σε όλες τις διαδρομές. Μέχρι τώρα 

ισχύει αποκλειστικά για τη μεταφορά τους στους χώρους εκπαίδευσης.

Ο κ. Στυλιανίδης ανέφερε  ότι η μείωση των εισιτηρίων εντάσσεται στον 
σχεδιασμό για την διάδοση της χρήσης των δημοσίων αστικών συγκοινωνιών. 
Ακόμη, ανακοίνωσε πως ενώ μέχρι τώρα ίσχυε μειωμένο εισιτηριο για τους 
μαθητές αποκλειστικά για την πρόσβαση στους χώρους εκπαίδευσης, τώρα θα 
ισχύει παντού.

Στο ναδίρ η πώληση αυτοκινήτων

Τους  τελευταίους 4 μήνες έχουν κλείσει 350 καταστήματα εμπορίας, κυρίως 
στην Αττική, ενώ τελευταία στοιχεία (4 τρίμηνο 2008) της Ε.Σ.Υ.Ε. δείχνουν ότι 
οι πωλήσεις έπεσαν κατά περίπου 30% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 
2007.

Προμήθεια ειδικού οχήματος 
από το Δήμο Κερατσινίου

Οι προσπάθειες της Δημοτικής Αρχής του Φώτη Μελά εδώ και ενάμιση χρόνο 
για την προμήθεια ειδικού οχήματος για τη μεταφορών ατόμων με αναπηρίες 
απέδωσε καρπούς. Για το σκοπό αυτό είχε προηγηθεί μία σειρά ενεργειών του 
Δημάρχου Κερατσινίου σε υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλ-
ληλεγγύης.

Έτσι, πολύ σύντομα ο Δήμος Κερατσινίου θα προμηθευτεί ένα ολοκαίνουριο 
ειδικό μετεπισκευασμένο όχημα τελευταίας τεχνολογίας, το οποίο θα μπορεί να 
μεταφέρει έως και τέσσερα άτομα με αναπηρίες, ενώ θα διαθέτει και θέσεις για 
τέσσερις συνοδούς των ατόμων αυτών. Το όχημα αξίας 65.000 είναι χορηγία του 
ΟΠΑΠ  και εντάσσεται στα πλαίσια της κοινωνικης εταιριικής ευθύνης του Οργα-
νισμού.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό που έχει γίνει από τον Δήμο Κερατσινί-
ου, το λεωφορείο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για τη μετακίνηση παιδιών και 
ενηλίκων με κινητικές και άλλες δυσκολίες, προκειμένου να συμμετέχουν σε 
προγράμματα του Δήμου, όπως είναι η Παιγνιοθήκη, αλλά και σε προγράμματα 
Κοινωνικής Μέριμνας, όπως είναι το πρόγραμμα σίτισης των απόρων.

Ο Δήμαρχος Κερατινίου, Φώτης Μελάς αφού ευχαριστεί τον ΟΠΑΠ για την 
προσφορά του διαβεβαιώνει ότι «το νεοαποκτηθέν όχημα πρόκειται να χρησιμο-
ποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ώστε να διευκολύνει την μετακίνηση των 
ατόμων με αναπηρίες από και προς τις δραστηριότητες που πραγματοποιουνται 
στο Δήμο μας.

Πράγματι, το όχημα αυτό θα βοηθήσει σε σημαντικό βαθμό όλες τις ενέργειες 
και τις διαδικασίες που κάνει ο Δήμος μας για να βοηθήσει τους δημότες μας που 
μας έχουν ανάγκη και, παράλληλα, θα μας δώσει τη δυνατότητα να θέσουμε σε 
εφαρμογή και άλλα προγράμματα στο μέλλον».

Ο ΟΠΑΠ για την Σαλαμίνα δεν έχει ένα παρόμοιο όχημα. Θα ήταν πολύ χρή-
σιμο για την μετακίνηση νεφροπαθών και ασθενών που μεταβαίνουν στο κέντρο 
για εξετάσεις που πρέπει να κάνουν σε ιατρικά εργαστήρια που υφίστανται στα 
νησιά μας.

Ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) 
θα διαθέσει μέχρι τις 15/6/09 15000 εισιτήρια δωρε-
άν θεάματος κινηματογράφου Η έναρξη διάθεσης δεν 

έχει προσδιορισθεί ακόμη

Τακτοποιούνται 550 συμβασιούχοι του Υπουργείου Πολιτισμού
Ο Αντώνης Σαμαράς και με συναίνεση του ΠΑΣΟΚ και ΛΑΟΣ κατέθεσε τροπο-

λογία που αφορά όσους την 1/11/08 είχαν συμπληρώσει υπηρεσία 24 μηνών.
Αυτοί θα παραμείνουν ένα ακόμη έτος μέχρι 1/11/2010, χωρίς όμως να μετα-

τρέπονται οι συμβάσεις τους σε αορίστου χρόνου.
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ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΟΣΟ ΠΟΣΟ  
 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΥ ΘΑ 
  ΔΙΑΤΕΘΕΙ ΤΟ 2009
1) Επέκταση δικτύου 
φωτισμού Λ. Φανερωμένης-
πορθμείο Φανερωμένης 542.000 150.000

2) Κατασκευή αγωγού ομβρίων 200.000 50.000

3) Εγκατάσταση 3 υδατοδεξαμενών
στο δάσος Αγίου Νικολάου περίπου 40.000 40.000

4) Δημιουργίου χώρου
αναψυχής στο ΑΙΑΝΤΕΙΟ 450.000 40.000

5) Δημιουργία χώρου
αναψυχής στους ΜΥΛΟΥΣ 1.000.000 1.000

6) Κατασκευή κερκίδων
στο γήπεδο ποδοσφαίρου 100.000 50.000
 Σύνολο 331.000

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ
Συντήρηση οδικού δικτύου 300.000 210.000

Αποκατάσταση φθορών
οδικού δικτύου 45.000 44.000

Κατασκευή ομβρίων 300.000 272.000

Κατασκευή Δημοτικής
βιβλιοθήκης 780.000 500.000
Εγκατάσταση βιολογικού
καθαρισμού λυμάτων 100.000 85.000
θεραπευτικής κοινότητας «Νόστος»
 Σύνολο 1.111.000

Ακόμη στην ίδια συνεδρίαση του το Νομαρχιακό Συμβούλιο Πειραιά ενέ-
κρινε τα παραπάνω αναφερόμενα έργα ή εργασίες 

Αυτά είναι
-Εκτέλεση έργων Αντιπυρικής προστασίας δασικών εκτάσεων στα όρια της 

Νομαρχίας Πειραιά, συνολικού ποσού 1 εκατ. ευρώ.
-Εντομοκτονία σε περιοχές της Νομαρχίας Πειραιά.
Από τα οποία πιστεύουμε ότι και οι δήμοι μας θα έχουν λαμβάνειν κάποια 

ευρώ.

ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
μέχρι σήμερα δεν έχουν πει  τι ακριβώς θα πράξουν

Εκείνο για το οποίο μπορούμε να σας βεβαιώσουμε, όχι βέβαια ποιός έχει 
περισσότερες πιθανότητες να εκλέξει δημάρχους, είναι ότι όλοι τους έχουν πρό-
βλημα στην ολοκλήρωση των συνδυασμών, όλοι οι υποψήφιοι Δήμαρχοι έχουν 
βρει κάμποσους, τους οποίους μάλιστα τους «κρύβουν»!

Μερικοί από τους υποψήφιους έχουν κλείσει όχι μόνο Τοπικές αλλά και 
Πειραιώτικες εφημερίδες που θα τους στηρίξουν!!!

Θα πρέπει τέλος να επισημάνουμε ότι οι κ.κ. Ν. Κακλαμάνης και Π. Φα-
σούλας θα είναι και πάλι υποψήφιοι στις πόλεις των Αθηνών και του Πειραιά 
αντίστοιχα.

Οικιστές και Δημαρχιακές Εκλογές
Όπως είναι γνωστό, όταν ομιλούμε για οικιστές εννοούμε δύο κατηγορίες 

αυτούς που μένουν πλέον μονίμως στη Σαλαμίνα και τους «επισκέπτες» οικι-
στές, που ερχονται στο νησί οπότε ευκαιρουν. Για τους μόνιμους οικιστές δεν 
υπάρχει κανένα πρόβλημα να εξισώνονται με τους γηγενείς αφού κυρίως όλοι 

τους θα έχουν μάλιστα απογραφει στο νησί. Μάλιστα αυτοί θα πρέπει όλοι τους 
να ψηφίζουν στο νησί. 

Οπωσδήποτε όμως οι «επισκέπτες» οικιστές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι 
δεν μπορεί να αποκτήσουν τα ίδια δικαιώματα με τους μόνιμους κατοίκους του 
νησιού. Για κανένα λόγο δεν θα πρέπει να τους επιτραπεί να μεταφέρουν τα 
πολιτικάτους δικαιώματα στο νησί μας και να αποφασίζουν αυτοί ποια δημοτική 
αρχή θα πρέπει να έχουν οι μόνιμοι κάτοικοι έτσι ώστε να μην παρασύρονται 
από κατοίκους που παρουσιάζονται ως ο Ρομπεν τους.....!!!

Υποψήφιοι Δήμαρχοι του Νησιού
Όπως έχουν γράψει,ως υποψήφιοι Δήμαρχοι στο Δήμο Σαλαμίνας φέρονται 

όσοι κατά καιρούς έχουμε αναφέρει στην εφημερίδα μας και κανένας άλλος. 
Τώρα βέβαια δεν μας έφταναν αυτά, αλλά αποκτήσαμε και τον άγνωστο Χ, κατά 
άλλη τοπική εφημερίδα, η οποία αφού δεν της έπιασε η υποψηφιότητα του κ. 
Καραγιάννη τώρα παρουσιάζει τον ΑΓΝΩΣΤΟ ΧΙ !! Κάτι περισσότερο να έχουμε 
να γράφουμε.

από σελ. 1

από σελ. 1

Εισαγωγή στα ΑΕΙ και ΤΕΙ
Με Νεοελληνική Γλώσσα 
αρχίζουν οι πανελλαδικές

Αρχίζουν στις 15 Μαΐου οι πανελλαδικές εξετάσεις για την 
εισαγωγή στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας. Στις 31/3/09 το υπουρ-
γείο Παιδείας, ανακοίνωσε το αναλυτικό πρόγραμμα των 
φετινών πανελλαδικών εξετάσεων, το οποίο και βρίσκεται 
στην ιστοσελίδα του υπουργείου  www.ypepth.gr. Σύμφωνα 
με αυτό οι εξετάσεις αναμένεται να ολοκληρωθούν στις 29 
Μαΐου 2009.

Οι απολυτήριες εξετάσεις για τα μαθήματα που εξετάζο-
νται σε επίπεδο σχολικής μονάδας θα διενεργηθούν για την 
Γ΄τάξη των ημερήσιων Γενικών Λυκείων από 1 έως 19 Ιουνί-
ου και για τη Δ΄τάξη των εσπερινών Γενικών Λυκείων από 2 
μέχρι και 19 Ιουνίου, με βάση το αναλυτικό πρόγραμμα που 
καταρτίζει το κάθε λύκειο χωριστά.

Οι εξετάσεις στα ειδικά  μαθήματα θα αρχίσουν στις 27 
Ιουνίου με το μάθημα των Αγγλικών και θα ολοκληρωθούν 
στις 4 Ιουλίου με το μάθημα «Ελεγχος Μουσικών Ακουστικών 
Ικανοτήτων».

Όλα προεκλογικώς
Ετσι: Από την Μεγάλη Τρίτη άρχισε η καταβολή ενίσχυσης 500 ευρώ σε συνταξιούχους και ανέρ-

γους που έχουν λάβει στεγαστικό δάνειο
Την ενίσχυση θα λάβουν οι συνταξιούχοι που είναι ή ήταν δικαιούχοι του ΕΚΑΣ από 5/12/2008 

έως 5/3/2009, καθώς και οι άνεργοι οι οποίοι έχουν λάβει επίδομα από τον ΟΑΕΔ μέσα στο ίδιο διά-
στημα. Η έκτακτη ενίσχυση θα δοθεί για στεγαστικά δάνεια κύριας κατοικίας που έχουν συναφθεί έως 
τις 5/3/2009 με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή τις εμπορικές τράπεζες.

Η καταβολή της ενίσχυσης θα γίνεται από την Αγροτική Τράπεζα, με την υποβολή αίτησης-
υπεύθυνης δήλωσης, που πρέπει να συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά

Αιτήσεις θα υποβάλλονται μέχρι τα τέλη Μαΐου.

Μαζί με τη σύνταξη το επίδομα ευθύνης

Καταβάλλεται  σε συνταξιούχους του Δημοσίου από τις 24 του μήνα μαζί με τη σύνταξη του Μαΐου 
το επίδομα θέσης ευθύνης σε 24.000 συνταξιούχους του δημοσίου.

Όπως ανακοίνωσε χθες ο αρμόδιος υφυπουργός Οικονομίας κ. Νίκος Λέγκας, πρόκειται για την 
πρώτη και δεύτερη δόση του επιδόματος και αφορά 24.000 συνταξιούχους του Δημοσίου, των οποίων 
οι αιτήσεις έχουν ελεγχθεί.

Η σχετική δαπάνη από την καταβολή του επιδόματος ανέρχεται σε 12 εκατ. ευρώ. Ο υφυπουρ-
γός πρόσθεσε «ότι η επεξεργασία των αιτήσεων των συνταξιούχων συνεχίζεται με εντατικούς ρυθ-
μούς».
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Νέο ΔΣ περιπτερούχων ΠΕΙΡΑΙΑ
Ολοκληρώθηκαν οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου διοικητικού συμβου-

λίου στο Σύνδεσμο Περιπτερούχων Πειραιώς και Περιχώρων «Η ΕΛΠΙΣ»
Μετά την ψηφοφορία, συγκροτήθηκε το νέο ΔΣ ως εξής 
Πρόεδρος ο Σπύρος Ταβουλάρης, αντιπρόεδρος ο Ελισαίος Τσούτσας, γραμ-

ματέας ο Λεωνίδας Σπάλας και ταμίας ο Βασίλης Γκουβίνας και τα μέλη Μαρία 
Δημελά, Σπύρος Κοτσώνης και  Ναυσικά Γάσπαρη.

Όσον αφορά την ελεγκτική επιτροπή, εξελέγησαν ως τακτικά μέλη οι κ. Χρ. 
Κέσκος, Αρ. Κόκκινος και Π. Παρασκευάς.

ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ 
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Στο Δ.Σ του Δικτύου συμμετέχουν:
Ο Πρόεδρος του κ. Γεώργιος Κοντορίνης από το δήμο Σόλνας της Σουηδίας, 

ο A΄ Αντιπρόεδρος κ. Θεόδωρος Γκοτσόπουλος από την ΚΕΔΚΕ, ο Αντιπρόεδρος 
κ. Κώστας Ριζόγιαννης δήμαρχος Μπελογιάννη Ουγγαρίας, ο γραμματέας κ. Θε-
μιστοκλής Καΐσης δήμαρχος Μεσοποτάμου Αλβανίας, ο κ. Ιάκωβος Σαρηγιάννης 
γεν. Διευθυντής της «Ανατολική Α.Ε», η κυρία Ευανθία Παπαδάτου από τη γενική 
γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και ο κ. Βασίλης Γεωργακόπουλος από το 
Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού.

Πρόσφατα τα εν λόγω Δ.Σ του Δικτύου συναντήθηκαν με τον κ. Νίκο Τσαρ-
τωνη και Γρηγ. Νιώτη Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο, αντίστοιχα, της Επιτροπής Από-
δημου Ελληνισμού της Βουλής.

Αλλαγές στον Ο.Σ.Κ. Α.Ε.
Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Άρη 

Σπηλιωτόπουλου, το Διοικητικό Συμμβούλιο της εταιρειας Ο.Σ.Κ. Α.Ε. διαμορφώ-
νεται ως εξής

1. Ευθύμιος Αλεξανδρής, Καθηγητής Δ.Ε., ως Πρόεδρος 
2. Στέφανος Αγιάσογλου, Οικονομολόγος, τέως Γενικός Διευθυντής του 

Ο.Σ.Κ., ως Διευθύνων Σύμβουλος, 
3. Δημήτριος Δούκας, Πολιτικός Μηχανικός, ως μέλος,
4. Ιωάννης Νικολάου, Πολιτικός Μηχανικός, ως μέλος,
5. Αθανάσιος Τσώκος, Συνταξιούχος Δημοσίου, ως μέλος
6. Ιωάννς Γαρεφαλάκης, Ταξίαρχος ε.α., ως μέλος,
7. Ευγενία Μωραΐτη Δικηγόρος, ως μέλος
8. Γεώργιος Στάθης, Πολιτικός Μηχανικός, εκπρόσωπος των εργαζομένων, 

ως μέλος,
9. Δημήτριος Φιλιππάκος, Αρχιτέκνων Μηχανικός, εκπρόσωπος των εργα-

ζομένων ως μέλος.

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
«Ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΟΡΜΠΑΣ»

Ο εν λόγω Σύνδεσμος «Ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΟΡΜΠΑΣ», του οποίου πρόεδρος είναι 
ο Π. Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Παναγιώτης Ζορμπάς διοργάνωνε την 4/5/09 
πετυχημένη εκδήλωση Τιμής και Μνήμης στον αείμνηστο πρ. πρόεδρο της Κύ-
πρου, ΤΑΣΣΟ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ στην αίθουσα της Ένωσης Συντακτών (ΕΣΗΕΑ), 
Ακαδημίας 20.

Για τον Πολιτικό, τον Ηγέτη, τον Αγωνιστή, τον Πατριώτη, καθώς και για τις 
εξελίξεις στο Κυπριακό ομίλησαν:

Γιώργος Κασιμάτης, Ομότιμος Καθηγητής του Συνταγματικού Δικαίου στο 
Πανεπιστήμιο Αθηνών

Γιώργος Λιλλίκας, πρ. Υπουργός της Κυπριακής Δημοκρατίας
Σταύρος Λυγερός, Δημοσιογράφος, Συγγραφέας, πολιτικός αναλυτής.

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο Πανελλήνιου 
Συνδέσμου Οικονομικών Αξιωματικών Ε.Ν.

Η σύνθεση του Νέου Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣ-
ΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Ε.Ν. που συγκροτήθηκε σε σώμα την 13η 
Απριλίου 2009 έχει ως ακολούθως:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Τσάμης Νικόλαος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αμαραντίδης Σταύρος
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Πατρώνης Εμμανουήλ
ΤΑΜΙΑΣ: Βεντούρης Ματθαίος

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: Αρώνης Παναγιώτης, Ράπτη Νικολέττα, Δανομα-
ράς Ευάγγελος, Ντούνης Νικόλαος, Μηνάτσης Βασίλειος, Κουτρούκης Χαράλα-
μπος, Κορφιάτης Αναστάσιος, Μαντζουράνης Ασημάκης, Λαγαράς Γεώργιος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ: 
Αναστασόπουλος Γεώργιος, Τσεβάς Δημήτριος, Ντηνιάς Κυριάκος, Τσεβάς 

Νικόλαος, Ψαραύτης Γεώργιος, Χιντιράκης Ιωάννης

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Διεθνούς 
Ένωσης Αστυνομικών Πειραιώς και Νήσων

Πρόεδρος:  Σταύρος ΜΠΑΖΑΚΟΣ
Αντιπρόεδρος Α΄: Εμμανουήλ ΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗΣ
Αντιπρόεδρος Β΄: Κυριάκος ΚΑΡΚΑΛΗΣ
Γενικός Γραμ.: Σταυρούλα ΣΙΦΝΑΚΗ
Υπευθ. Δημ. Σχέσεων: Μαρία ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ
Ταμίας: Δημήτριος ΜΠΕΚΑΣ
Μέλη: Ευστάθιος ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΖΟΣ και
 Τατιάνα ΠΑΠΑΔΟΔΗΜΑ
Πρόεδ. Εξελγκ. Επιτρ.: Σπυρίδων ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
Μέλη: Χριστίνα ΚΟΥΒΑΡΗ και
 Αλέξανδρος ΡΗΓΑΣ

Σύλλογος Εργαζομένων στην Νομαρχία Πειραιά
Στις 11/3/09 είχαμε εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. στο Σύλλογο Υπαλλή-

λων στην Νομαρχία Πειραιά.
Στις εκλογές αυτές δύο παρατάξεις που πρόσκεινται στη ΝΔ και ΠΑΣΟΚ ισο-

ψήφισαν λαμβάνοντας από 128 ψήφους και από δύο έδρες, η συσπείρωση 58 
ψήφους και μια έδρα και παρέμβαση 53 ψήφους και μια έδρα και ύστερα από 
κλήρωση την υπολοιπόμενη έδρα κέρδισε η προσκείμενη στο ΠΑΣΟΚ παράταξη 
ΠΑΣΚ και δεύτερη περίοδο η ΔΑΚΕ

Ύστερα απο αυτή τη συμφωνία η σύνθεση του Δ.Σ έχει ως εξής
Πρόεδρος : Ιωαννίδης Γαβριήλ (ΠΑΣΚ)
Αντιπρόεδρος : Βασιλακοπούλου Ελένη (ΠΑΣΚ)
Γραμματέας : Τουμπέκης Χαράλαμπος (ΔΑΚΕ)
Ταμίας, Σύμβουλος Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων : Μιχαηλίδου Σουλτάνα
Μέλη : Αγγούρης Σταύρος (ΔΑΚΕ)
Τζαφέρης Γεώργιος (ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ)
Πετάκος Πέτρος (ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ)

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στον Αθλητικό 
Οργανισμό Δήμου Σαλαμίνας (Ο.Ν.Α.Δ.Σ.)

1. Αλαΐσκα Ευγενία (Τζένη) Πρόεδρος
2. Βενετσάνος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
3. Αγαπίου Κωνσταντίνος
4. Διγενάκη Καλομοίρα
5. Τσούτσουρας Ισίδωρος
6. Κουτσιλαίος Γεώργιος
7. Παυλάκης Ιωάννης
8. Γαρείος Σπυριδων
9. Καλόβολος Αναστάσιος

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας 
Υπαλλήλων Λιμένων Ελλάδος (ΟΜΥΠΕ)
Σ’ αυτήν συμμετέχει η ΠAΣK με 8 έδρες η προσκείμενη στην N.Δ. τρεις έδρες, η 

δημοσιοϋπαλληλική ενότητα, μια έδρα και αυτόνομη παρέμβαση, επίσης, μια έδρα.

Ομοσπονδία Εργαζομένων στον ΟΤΑ (ΠΟΕ-OTA)

Γενόμενες αρχαιρεσίες για την ανάδειξη 35 συμβούλων στα όργανα της ΠOE-
OTA τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

ΠAΣK (προσκείμενοι στο ΠAΣOK) 49,77% έδρες 18 από τις 15 που είχε
ΔAΣ (προσκείμενοι στο KKE) ποσοστό 20,06% έδρες 7
ΔAKE (προσκείμενοι στη N.Δ.) ποσοστό 16,13% έδρες 6
ΑΣΚ (προσκείμενοι στο ΣΥΡΙΖΑ) ποσοστό 8,44% έδρες 3
Αγωνιστικές κινήσεις έδρα 1
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Ένδεκα υποψήφιοι 
για δύο Μουντιάλ

Τις υποψήφιες χώρες που θα διεκδικήσουν τα 
Παγκόσμια Κύπελλα του 2018 και 2022 ανακοίνωσε 
η FIFA. Πρόκειτα για 11 συνολικά υποψηφιότητες και 
συγκεκριμένα για τις Αυστραλία, Βέλγιο-Ολλανδία, 
Αγγλία, Ινδονησία, Ιαπωνία, Μεξικό, Ρωσία, Ισπανί-
α-Πορτογαλία και ΗΠΑ (διεκδικούν μία από τις δύο 
διοργανώσεις), ενώ η Νότια Κορέα και το Κατάρ εν-
διαφέρονται μόνο για το 2022.

Όπως έχει ανακοινωθεί από τη FIFA, η εκτελε-
στική επιτροπή θα επιλέξει τις δύο διοργανώτριες 
χώρες το Δεκέμβριο του 2010.

Το κύπελο ΟΥΕΦΑ μετονο-
μάζεται σε Γιουρόπα Λιγκ

Η πραγματική επανάσταση συντελείται, όπως 
προαναφέραμε, στο Κύπελλο ΟΥΕΦΑ, που γίνεται 
πλέον ΟΥΕΦΑ Γιουρόπα Λιγκ. Στην κύρια φάση της η 
νέα διοργάνωση θα αποτελείται από 12 ομίλους των 
4 ομάδων (σύνολο 48 ομάδες), με τις δύο πρώτες 
των ομίλων και τις τρίτες των ομίλων του Τσάμπιονς 
Λιγκ να προκρίνονται στη φάση των «32», όπου 
και ξεκινούν οι νοκ άουτ αγώνες. Οι όμιλοι θα λει-
τουργούν όπως αυτοί του Τσάμπιονς Λιγκ, με κάθε 
ομάδα να δίνει 6 ματς (3 εντός και 3 εκτός έδρας). 
Όσον αφορά τα προκριματικά, η ομάδα που θα τερ-
ματίσει την τέταρτη θέση των πλέι οφ του ελληνικού 
πρωταθλήματος θα ξεκινάει από τη δεύτερη φάση, 
αυτή που θα τερματίζει Τρίτη από την Τρίτη φάση και 
ο Κυπελλούχος από την τέταρτη και τελευταία προ-
κριματική φάση.

Η μεγάλη «σφαγή»θα γίνει στην τελευταία προ-
κριματική φάση, όπου 74 ομάδες θα παλέψουν για 
37 εισιτήρια. Μεταξύ αυτών οι Κυπελλούχοι και οι 
ομάδες που θα τερματίσουν στην Πέμπτη θέση στα 
πρωταθλήματα Αγγλίας, Ισπανίας, Ιταλίας, καθώς και 
οι Κυπελλούχοι και οι ομάδες που θα τερματίσουν 
στην τέταρτη θέση στα πρωταθλήματα Γαλλίας και 
Γερμανίας. Απευθείας στους ομίλους του Γιουρόπα 
Λιγκ προκρίνονται ο νικητής της διοργάνωσης και 
οι 10 αποκλεισμένες ομάδες από τους τελευταίους 
προκριματικούς γύρους του Τσάμπιονς. Το μεγάλο 
στοίχημα της ΟΥΕΦΑ είναι να μπορέσει μέσω αυτού 
του γενναίου «λίφτινγκ» να κάνει τη δεύτερη τη τά-
ξει ευρωπαϊκή διοργάνωση οικονομικά βιώσιμη. Γι’ 
αυτό και θα εφαρμόσει την κεντρική διαχείριση των 
τηλεοπτικών δικαιωμάτων στα πρότυπα του Τσά-
μπιονς Λιγκ. Γίνεται κατανοητό πως για τους περισ-
σότερους εκπροσώπους μας το κλειδί της πρόκρισης 
τους είναι η έγκαιρη προετοιμασία. Από τους πέντε, ο 
ένας θα δώσει το πρώτο του ματς στα μέσα Ιουλίου, 
οι τρεις στα τέλη Ιουλίου και ο Κυπελλούχος στα τέλη 
Αυγούστου.

Κυπελούχος Ερασιτεχνών
Ποδοσφαιρικών Ομάδων

Πειραιά
Οι δυο ομάδες του Περάματος πάλεψαν στον 

τελικό για την κατάκτηση του εν λόγω κυπέλου. Οι 
ομάδες που έφθασαν στον τελικό ήταν η Α.Ε. Περά-
ματος και ο Περαμαϊκός. Κυπελούχος όμως στέφθη-
κε η πρώτη ομάδα με σκορ 2-0. 

Με την ευκαιρία αυτή να θυμηθούμε ότι ο ερα-
σιτέχνης ΑΙΑΣ Σαλαμίνας το είχε κατακτήσει τα έτη 

1991 και 2007 και ο Περαμαϊκός τα έτη 1997, 2005 
και 2006.

ΑΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
Τα πράγματα παραμένουν στάσιμα σε ό,τι αφο-

ρά στις σχέσεις ΠΑΕ «ΑΙΑΣ»και ερασιτέχνη ΑΙΑΝΤΑ. 
Όλοι περιμέναν τι θα συμβεί. Αν η ΠΑΕ ΑΙΑΣ παρα-
μείνει στην κατηγορία τότε μάλλον η ρήξη θα είναι 
οριστική και έτσι θα υπάρχουν δύο ομάδες με το ίδιο 
όνομα. Τελικά η ΠΑΕ ΑΙΑΣ παραμένει στην Γ΄ Εθνική. 
Από εδώ και πέρα θα δούμε τι θα γίνει.

ΜΙΚΤΗ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
Προκρίθηκε να συμμετάσχει στον τελικό 12/4/09 

στο γήπεδο της Βάρης με αντίπαλο την μικτή παίδων 
Ξάνθης.

Ο «ΑΓΙΑΞ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ»
Τα Γιάννενα επιστρέφουν στη μεγάλη κατηγορία 

έπειτα από οκτώ χρόνια και δίνουν άλλο χρώμα στο 
πρωτάθλημα. Μια πραγματικά ποδοσφαιρική πόλη 
μπαίνει στον χάρτη της Super League.

Mαζί με τα Γιάννενα στη μεγάλη κατηγορία επι-
στρέφουν ο Ατρόμητος Αθηνών και η Καβάλα. Αντί-
θετα αφήνουν την μεγάλη κατηγορία ο ΟΦΗ ύστερα 
από 33 χρόνια και ο Παναθρακικός.

Ο ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ
Τα... παιδιά του Πύρρου Δήμα είναι εδώ και η 

ελληνική άρση βαρών, ως άλλος φοίνικας, δείχνει 
να αναγεννιέται από τις στάχτες της.

Ο 23χρονος πρωταθλητής κατέκτησε δύο ασημέ-
νια μετάλλια και ένα χάλκινο στο Ευρωπαϊκό Πρω-
τάθλημα.

Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι στις μικτές 
ομάδες παίδων, νέων, προπαίδων και τζούνιορ Πει-
ραιώς δεν συμμετέχει κανένας αθλητής από τις πο-
δοσφαιρικές ομάδες του νησιού μας.

Τα 50 χρόνια του γιόρτασε 
ο ΟΠΑΠ

Τη συμπλήρωση μισού αιώνα από την ίδρυσή 
του γιόρτασε ο Οργανισμός Προγνωστικών Αγώ-
νων Ποδοσφαίρου σε μια ξεχωριστή εκδήλωση που 
πραγματοποιήθηκε την περασμένη Παρασκευή στο 
Μέγαρο Μουσικής.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης έγινε αναδρομή στα 
πρώτα βήματα του Οργανισμού και στα κυριότερα 
βήματα της εξέλιξής του, μέσω των οποίων ο ΟΠΑΠ 
του 1958 έφτασε να κατέχει σήμερα την πρώτη θέση 
στην Ευρώπη και την Τρίτη στον κόσμο μεταξύ των 
εταιρειών του κλάδου.

ΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ 
ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

Αφού αρκετοί Δήμοι ωφελήθησαν από τα έργα 
που πραγματοποιήθησαν στις περιοχές τους, τώρα 
αυτά τα έργα τους παραδίδονται και έτσι διπλό κέρ-
δος. Οι δήμοι μας κανένα ώφελος. Μήπως η φράση 
ότι δεν πρέπει να γίνουν έργα στο νησί μας για να 
μας παραπονεθούν. Έτσι σήμερα το Ελληνικό Κράτος 
αφού έφτιαξε την Μαρίνα Φαλήρου τώρα την παρέ-
δωσε στο Δήμο Καλλιθέας. Οι Πέρσες συγγνώμη οι 
Ιρανοί;

Το πρόβλημα με τον ΑΙΑΝΤΑ 
συνεχίζεται

Δεν φθάνει που η πορεία του είναι  πολύ κακή, 
αλλά και η διοίκηση και οι φίλαθλοι, όσοι έχουν μεί-
νει δυσφημούν και το όνομα της Σαλαμίνας γενικό-
τερα.

Ετσι διαβάσαμε στο ένθετο της εφημερίδας 
ΕΘΝΟΣ τα εξής

«Στον Ταύρο, ο φωστήρας  φώνευσε τον Αίαντα 
Σαλαμίνας με δύο γκολ του Γεωργοπούλου (2-1, 
ο σκόρερ αποβλήθηκε στο 85) αλλά λίγο πριν την 
ανάπαυλα υπήρξαν συμπλοκές οπαδών των δύο 
ομάδων, στις οποίες φαίνεται να ενεπλάκει και ο 
Πρόεδρος των φιλοξενουμένων... Δύο άτομα τραυ-
ματίστηκαν ελαφρά και διακομίστηκαν στο νοσοκο-
μείο»

Τηλεοπτική μετάδοση των 
αγώνων της Σούπερ Λίγκα

Οι αγώνες όλων των ομάδων της Σούπερ Λίγκα 
θα μεταδίδονται τηλεοπτικά ως εξής

Για ότι αφορά τους αγώνες του Ολυμπιακού και 
της Ξάνθης, οι οποίοι δεν μετέχουν στην κεντρική 
διαχείρηση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων έχουν 
συμφωνήσει ξεχωριστά με την κρατική τηλεόραση  
η οποία θα καταβάλλει στην διοργανώτρια αρχή του 
πρωταθλήματος ποσό 2.400.000 ευρώ, προκειμένου 
η Σούπερ Λίγκα να δώσει στην κλήρωση του επόμε-
νου πρωταθλήματος κλειδάριθμο σε Ολυμπιακό και 
Ξάνθη, που έτσι θα παίζουν εναλλάξ εντός έδρας.

Επίσης, στη συμφωνία προβλέπεται ότι τα 4-5 πιο 
εμπορικά εντός έδρας ματς των «ερυθρολεύκων» θα 
οριστούν με ώρα έναρξης τις 7 μ.μ.  

ΦΩΤΕΙΝΟΙ 
ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ

(Φανάρια) μπροστά από τα σχολικά συγκροτή-
ματα Λ. Φανερωμένης και Ζ. Πηγής.

Πόσα χρόνια χρειάζονται να περάσουν για τα 
τοποθετηθούν στα εν λόγω σημεία φανάρια; 

Θα πρέπει πρώτα να θρηνήσουμε θύματα και 
μετά θα τρέχουν;

Βέβαια έχουν αναληφθεί ενέργειες από τον 
Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Σαλαμίνας για όλο το σύ-
στημα τοποθέτησης φαναριών σε όλο το Νησί μας, 
αυτό όμως το έργο ψήνεται χρόνια και ποτέ δεν 
ενεργοποιείται.

Οι γονείς των εν λόγω Σχολείων και όλοι οι 
δημότες του νησιού αν συμβεί κάποιο θανατηφό-
ρο ατύχημα θα ξεσπάσουν σ΄ όσους, κατά αυτούς, 
είναι υπεύθυνοι.

Μαθητικές εκδρομές 

Παρά τις οικονομικές δυσκολίες που έχουν οι 
οικογένειες σήμερα οι πενθήμερες εκδρομές των 
μαθητών της Γ΄ Λυκείου Σαλαμίνας πραγματοποί-
ησαν και κατά σύμπτωση (;) όλα τα παιδιά πήγαν 
στα ΧΑΝΙΑ Κρήτης.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι την τηλεόραση 40΄΄ κέρδισε ο αριθμός λαχείου 348 που 
συμφωνεί με τον αριθμό κλήρωσης του Λαϊκού Λαχείου της 14/4/09

ΚΑΠΗ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ
Πραγματοποίησε με επιτυχία, το 4ήμερο από 9/4/09 έως 12/4/09 Bazaar στις 

εγκαταστάσεις του Δημοτικού Διαμερίσματος Σεληνίων. Έτσι όπως συνήθιζαν τα 
μέλη του κάθε χρόνο στο τέλος το ρίχνουν λίγο έξω με μπροστάρη πάντα την 
άξια πρόεδρο κ. Αθηνά Μεαγκωφ-Καραγιάννη. Αντε κυρίες και κύριοι και του 
χρόνου.

Ακόμη το 
ΚΑΠΗ Αμπελακί-
ων πριν από  το 
Bazaar είχε πραγ-
ματοποιήσει και 
τις παρακάτω εκ-
δηλώσεις.

- Την 4/3/09 τα 
μέλη του επισκέ-
φθηκαν τον αρ-
χαιολογικό χώρο 
Kανακίων στο 
οποίο ο καθηγητής 

κ. Λώλος πραγματοποιεί ανασκαφές τα μέλη υποδέχθηκε και ξενάγησε ο ίδιος ο 
καθηγητής.

- Στη συνέχεια 
μετέβησαν στη Κακή 
Βίγλα και γευμάτι-
σαν  στο εστιατόριο 
«Κανέλλος» 

Την21/3/09 τα 
μέλη του εόρτασαν 
στις 25/3 στην αί-
θουσα Μελίνα Μερ-
κούρη του Δημοτι-
κού διαμερίσματος 
Σεληνίου.

Ο Αργύρης Σύρακας δηλώνει παρών

Η αδράνεια της Δημοτι-
κής παράταξης της Ν.Δ. στα 
Αμπελάκια ερεθίζει όσα άτο-
μα της περιοχής θέλουν και 
πιστεύουν ότι μπορούν να 
προσφέρουν και δηλώνουν 
παρόντες. Ένας απ’ αυτούς 
είναι και ο πρώην αντιδή-
μαρχος κ. Αργύρης Σύρακας. 
Εκεί που όλοι είχαμε πιστέ-
ψει ότι ο κ. Τραυλός δεν θα 
είχε αντίπαλο. Γελαστήκαμε.

ΣΤΟΠ ΣΤΟΝ ΤΟΞΙΚΟΤΑΤΟ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟΥ

Ο υδράργυρος, όπως και οι ενώσεις του είναι εξαιρε-
τικά τοξικά για τον άνθρωπο καθώς μπορεί να προκαλέσει 
από βλάβες στο νευρικό, καρδιοαγγειακό σύστημα, μέχρι 
και θάνατο.

Η νέα συνθήκη, ωστόσο, για τον έλεγχο της παγκόσμιας 
ρύπανσης από τον υδράργυρο πρόκειται να περιλαμβάνει 

σειρά μέτρων για τη μείωση της χρήσης του υδραργύρου και των ενώσεών του στα 
διάφορα προϊόντα (περιέχεται σε καλλυντικά, μπαταρίες, θερμόμετρα, οδοντιατρικά 
αμαλγάματα, λάμπες φθορίου, θερμοστάτες) και τις διαδικασίες παραγωγής, αλλά και 
την ελαχιστοποίηση των ατμοσφαιρικών εκπομπών.

Σε εφαρμογή σχετικής κοινοτικής οδηγίας από 1/4/09 το θερμόμετρο υδραργύ-
ρου αντικαθίσταται από το ψηφιακό θερμόμετρο.

Ετσι από 1/4/09 απαγορεύεται η παραγωγή και εμπορία μόνο του υδραργυρικού 
θερμομέτρου, που για τρεις τουλάχιστον αιώνες υπήρξε σύμμαχος στην υπόδειξη της 
αδιαθεσίας.

Επίσης απαγορεύεται η παραγωγή και λειτουργία και όλων όσων οργάνων λει-
τουργούν  επίσης με υδράργυρο, όπως είναι π.χ. το παραδοσιακό βαρόμετρο, πιεσό-
μετρο και μανόμετρο.
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Πλήρωση οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού με σειρά προτεραιότη-
τας

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π. «Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Δ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ» 
ΝΟΥΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπι-

κού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/3.3.1994/τ.Α΄) όπως τροποποιή-
θηκε και συμπληρώθηκε μεταγενεστέρως.

β) Του άρθρου 1 παρ. 13 του ν. 2247/1994 «Ρυθμίσεις θεμάτων συστήματος 
προσλήψεων» (ΦΕΚ 182/31.10.1994/τ.Α΄)

γ) Του ν. 3051/2002 «Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τρο-
ποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και 
συναφείς ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 220/20.9.2002/τ. Α΄), όπως τροποποιήθηκε και συ-
μπληρώθηκε με τον ν. 3146/2003 (ΦΕΚ 125/23.6.2003 τ.Α΄)

δ) Του ν. 3260/2004 «Ρυθμίσεις του συστήματος προσλήψεων και θεμάτων 
δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ 151/6.6.2004 τ.Α΄)

ε) Του ν. 3320/2005 «Οικονομικά θέματα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και 
ρύθμιση διοικητικών θεμάτων (ΦΕΚ 138/16..6.2006 τ.Α΄).

θ) Του ν. 3731/2008 «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις 
λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ 263/23.12.2008/τ.
Α΄)

ι) Του ν. 2431/1996 «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης» (ΦΕΚ 175/30.7.1996/τ.Α΄).

ια) Του άρθρου 3 του ν. 2643/1998 «Μέριμνα για την απασχόληση προσώ-
πων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 220/28.9..1998/τ. Α΄) όπως 
ισχύει

ιβ) Του άρθρου 18 παρ. β του ν. 2539/1997 «Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 244/4.12.1997/τ.Α΄)

ιγ) Του άρθρου 9 παρ. 12 του ν. 2623/1998 «Ανασύνταξη των εκλογικών 
καταλόγων, οργάνωση και  άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των ετεροδη-
μοτών, εκσυγχρονισμός της εκλογικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
139/25.6.1998/τ.Α΄)

ιδ) Του ν. 3013/2002 «Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές δια-
τάξεις» (ΦΕΚ 102/1.5.2002/τ. Α΄).

ιε) Του άρθρου 30 του ν. 3274/2004 «Οργάνωση και λειτουργία των Ορ-
γανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού». (ΦΕΚ 
195/19.10..2004 τ. Α΄)

ιστ) Του ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοι-
νοτικών Υπαλλήλων. (ΦΕΚ 143/28.6.2007/τ.Α΄).

ιζ) Των π.δ. 37/1987 (ΦΕΚ 11/4.2.1987/τ.Α΄) και 22/1990 (ΦΕΚ 7/22.1.1990/τ.
Α΄) «Μερική επέκταση διατάξεων που ισχύουν για τους δημοσίους υπαλλήλους  
και τους υπαλλήλους των άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και 
στους υπαλλήλους των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» σε συνδυασμό με 
το π.δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του 
Δημοσίου Τομέα» (ΦΕΚ 39/5.3.2001/τ.Α\), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το π.δ. 
347/23.12.2003 (ΦΕΚ 315/31.12.2003τ.Α΄), το π.δ. 44/9.3.2005 (ΦΕΚ 63/9.3.2006 
τ. Α΄), το π.δ 116/8.6.2006 (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α΄) και το π.δ. 146/27.7.2007 (ΦΕΚ 
185/3.8.2007/τ.Α΄).

2 Την υπ’ αριθμ. 42948/10-12-2003  απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Πλήρωση θέσεων του Δημόσιου Το-
μέα» (ΦΕΚ 184/11.12.2003/τ.Β΄) για τις διαδικασίες πλήρωσης θέσεων των φο-
ρέων του δημοσίου τομέα.

3. Την υπ. αριθμ. ΔΙΠΠ/ΦΑΣ.5/οικ. 16502/19.7.2006 απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Τροποποίηση της αριθμ. 
42948/2003 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο-
κέντρωσης» (ΦΕΚ 989/25.7.2008/τ. Β΄) για την κατάργηση της προβλεπόμενης 
δυνατότητας υποβολής αντιρρήσεων εκ μέρους των υποψηφίων.

4. Την υπ. αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΗΛ./6170/28.4.2004 απόφαση «Καθορισμός ειδι-
κών ορίων ηλικίας διορισμού προσωπικού των Ο.Τ.Α. α΄βαθμού» του Υπουργού 
Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 645/3.5.2004, τ.Β΄) 
και τροποποιήθηκε και επεκτάθηκε ως προς την εφαρμογή της με την υπ. αριμ. 
37363/12.6.2008 όμοια απόφαση (ΦΕΚ 1261/1.7.2008/τ.Β΄), με τις οποίες καθο-
ρίστηκαν ειδικά όρια ηλικίας διορισμού προσωπικού για ορισμένους κλάδους 

προσωπικού των Ο.Τ.Α.
5. Τις υπ’ αριθμ. 6/22.5.2007 και 25/29.12.2008 αποφάσεις  του Διοικητικού 

Συμβουλίου με τις οποίες προκηρύσσεται η πλήρωση τριών (3) θέσεων μόνιμου 
προσωπικού του Νομικού Προσώπου.

6. Το άρθρο 5 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Νομικού Προσώ-
που (ΦΕΚ 1795/31.12.2001/τ.Β΄)

7. Την υπ; αριθμ. 48/25.9.2008 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) βεβαίώση της Προέ-
δρου του Ν.Π. «Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ» με την 
οποία πιστοποιείται η ύπαρξη εγκεκριμένων πιστώσεων στον προϋπολογισμό 
του Νομικού Προσώπου του έτους 2008 τόσο για την κάλυψη της δαπάνης μι-
σθοδοσίας του προσωπικού που θα προσληφθεί για την πλήρωση των θέσεων 
αυτών υπό φορέα «Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ» 
κια Κ.Α. 10-5011.000 και 10.6011.001 τόσο και την κάλυψη της δαπάνης η οποία 
θα προκληθεί από την εφαρμογή της προκήρυξης αυτής για τη διεξαγωγή της 
σχετικης διαδικασίας η οποία δεν μπορεί να προσδιορισθεί στο στάδιο αυτό και 
θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό έτους 2008 υπό φορέα «Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ 
ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ» και Κ.Α. 10-6462.000.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριών (3) συνολικώς θέσεων των 

κατηγοριών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης 
(ΥΕ)

ΔΕ: 2 και ΥΕ: 1
Οι προς πλήρωση θέσεις κατά κατηγορία, κλάδο και αριθμό είναι οι εξής:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ
Α/α Κλάδοι Αριθμός Θέσεων Συνολικές θέσεις Ανάλυση θέσεων
1 ΔΕ 8  1 1  ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ
     ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ (1)
2 ΔΕ32  1 1  ΜΑΓΕΙΙΡΩΝ 1
Ενδείξεις του πίνακα  της κατηγορίας ΔΕ:
Στη στήλη «ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ» περιλαμβάνεται το σύνολο των θέσεων, 

κατά κλάδο, οι οποίες αναλύονται, κατά περίπτωση, παραπλεύρως.
Στη στήλη με την ένδειξη (1) περιλαμβάνεται ο αριθμός των θέσεων για τις 

οποίες η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη και βαθμολογείται ως κριτήριο κατάταξης
ΚΕΦΑΛΑΙΟΑ΄

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
Οι υποψήφιοι πρέπει:
Όσοι αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση δεν μπορούν να 

διοριστούν ως υπάλληλοι πριν από τη συμπλήρωση ενός (1) έτους από την από-
κτησή της μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσε-
ων. Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και όσοι απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια 
με πολιτογράφηση, αλλά δεν έχει παρέλθει έτος από την απόκτησή της, εφόσον 
μέχρι την απόκτησή της ήταν υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ενώσε-
ως.

Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και πολίτες των Κρατών - μελών της Ευρω-
παϊκής Ενώσεως με τους περιορισμούς του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 2431/1996. Για 
του πολίτες αυτούς απαιτείται η γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή 
για την άσκηση των καθηκόντων του οικείου κλάδου, η οποία αποδεικνύεται με 
πιστοποιητικό ελληνομάθειας (ν. 2413/1996 άρθρο 10 παρ. 1) που χορηγείται από 
το Κέντρο Ελληνικής γλώσσας: α. ΥΠΕΘΑ Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ 151 80 
Αθήνα, τηλ. 210 3443384 και β. Καραμαούνα 1. Πλ. Σκρά, ΤΚ 551 32 Θεσσαλονίκη, 
τηλ. 2310-459101 των κατωτέρω επιπέδων:

ΑΈΠΙΠΕΔΟ: Για την Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.) 10 παρ. 1) 
που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής γλώσσας: α. ΥΠΕΠΘ Ανδρέα Παπαν-
δρέου 37, Τ.Κ. 151.80 Αθήνα, τηλ. 203443384 και β. Καραμαούνα 1, Πλ. Σκρά ΤΚ. 
55132 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310-459191 των κατωτέρω επιπέδων:

ΑΈΠΙΠΕΔΟ: Για την Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ)
ΒΈΠΙΠΕΔΟ: Για την Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) μη Διοικη-

τικού Προσωπικού ή και Εργατοτεχνικού Προσωπικού
Επίσης, αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελλη-

νικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Πανεπιστημι-
ούπολη, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54006, τηλ. 2310/997571-72-76) το οποίο χορηγείται 
ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο Ελλη-

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1/761Μ/2008 
(Φ.Ε.Κ. 134 τ. Α.Σ.Ε.Π./26-3-2009)
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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.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1/761Μ/2008 
(Φ.Ε.Κ. 134 τ. Α.Σ.Ε.Π./26-3-2009)

νικής Γλώσσας.
Γίνονται επίσης δεκτοί, για πλήρωση των προκηρυσσομένων θέσεων, Βο-

ρειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαποί, που προέρχονται 
από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτεί-
ται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση  ότι η ιδιότητά τους 
ως Ελλήνων κατά το γένος και την συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους 
(ν.δ. 3832/1958).

2. Να έχουν γεννηθεί:
α) Για την κατηγορία ΔΕ έως και το έτος 1988
β) Για την ειδικότητα ΥΕ 16 ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ κατά τα έτη 1959 έως και 1989
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα όρια ηλικίας διορισμού ορίστηκαν με βάση το έτος 2009, σύμ-

φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1 του ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα 
Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», γιατί η εικοσαήμερη προθε-
σμία υποβολής των αιτήσεων, από τη δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, θα λήγει οπωσδήποτε εντός του έτους 2009.

3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την 
εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.

4. Κατά τον χρόνο λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και κατά 
τον χρόνο του διορισμού:

α) Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για 
κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση,πλαστογραφία, απι-
στία, δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση 
καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδή-
ποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετά-
λευσης της γενετήσιας ζωής.

β) Να μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφεί με τελεσίδικο βούλευμα για 
κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α, έστω και αν το αδίκημα αυτό 
έχει παραγραφεί.

γ) Να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και 
για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.

δ) Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), 
υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές 
καταστάσεις.

ε) Να μην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου 
Νομικού Προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής 
της οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο 
λόγο οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου, αν δεν παρέλθει πενταετία 
από την απόλυση

Σημείωση: Η ανικανότητα προς διορισμό αίρεται μόνο με την έκδοση του 
κατά το άρθρο 47 παρ. 1 του Συντάγματος διατάγματος που αίρει τις συνέπειες 
της ποινής.

5. Οι άνδρες μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν 
εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από 
αυτές.

Εξαίρεση: Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για 
τους πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, για τους οποίους δεν 

προβλέπεται στη χώρα τους τέτοιο κώλυμα
Τα ανωτέρω πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμί-

ας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, όσο και κατά το χρόνο του διορισμού. 
Το ανώτατο όριο ηλικίας διορισμού πρέπει να συντρέχει κατά το χρόνο λήξης 
της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής (παρ. 1. άρθρο 11 του ν. 
3584/2007).

6. Τακτικοί υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α΄και β΄βαθ-
μίδας και των Ανεξάρτητων Αρχών οι οποίοι διορίστηκαν βάσει του ν. 2190/1994 
δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία πλήρωσης θέσεων του δημοσίου 
και ευρύτερου δημόσιου τομέα πριν συμπληρωθεί πενταετία από την ημερομηνία 
διορισμού τους. Η απαγόρευση αυτή αφορά αποκλειστικά τους μόνιμους υπαλ-
λήλους των ανωτέρω φορέων ή υπηρεσιακή κατάσταση των οποίων ρυθμίζεται 
από τον Υπαλληλικό Κώδικα.

Η απαγόρευση δεν ισχύει για τους υπαλλήλους που απασχολούνται στους 
ανωτέρω φορείς με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου 
χρόνου, ακόμη κι αν αυτοί έχουν προσληφθεί βάσει του ν. 2190/1994 και κατέ-
χουν οργανικές θέσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Η αίτηση απευθύνεται (το Ν.Π. «Α΄ΔΗΜΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗ-
ΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ» και υποβάλλεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ στην ταχυ-
δρομική διεύθυνση: Λ. Κων Καραμανλή & Αμμοχώστου 1, Τ.Κ 18900 Σαλαμίνα, 
Ν. Αττικής, (αρμόδια υπάλληλος για παροχή πληροφοριών και Ευαγγελία Λέκκα, 
τηλέφωνο: 210464619)

Τα έντυπα των αιτήσεων (ΔΞ 193Φ, ΥΕ: 194Φ) διατίθενται από το Νομικό Πρό-
σωπο

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ταχυδρομικώς με συστημένη επι-
στολή σε απλό φάκελο μεγέθους Α4 και όχι σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST που 
διανέμεται από τα ΕΛΤΑ.Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημε-
ρομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγιση του 
επισυνάπτεαι στην αίτηση του υποψηφίου

Επίσης οι υποψήφιοι μπορούν να προμηθεύονται τα έντυπα των αιτήσεων:
α) Από την επιλογή του αρχικού menu«Έντυπα Αιτήσεων» - «Διαγωνισμών 

Φορέων» της ιστοσελίδας του ΑΣΕΠ 9www.asep.gr)
β) από την κεντρική σελίδα της ιστοσελίδας www.kep.gov.gr και στην επιλο-

γή Σύνδεσμοι, επιλογή «Ανεξάρτητες και άλλες αρχές»., επιλογή «ΑΣΕΠ» - «Δι-
αγωνισμών Φορέων».

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας 
μόνο κατηγορίας προσωπικού (Δ.Ε ή Υ.Ε) Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κα-
τηγοριών προσωπικού σε μία η περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως 
σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφί-
ου από την περαιτέρω διαδικασία.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 11.5.2009 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ 
ΣΑΒΒΑΤΟ 30.5.2009

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Α΄ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
ΜΙΚΡΟΜΑΣΤΟΡΑ - ΝΑΝΝΟΥ
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Eντυπωσίασε για μια ακόμη φορά 
η κα Pούλα Nάννου - Παπαθανασίου, 

Δημοτική Σύμβουλος - Yποψήφια Δήμαρχος

Tην 10/4/2009 οργάνωσε καταπληκτική συγκέ-
ντρωση, αφού εντυπωσίασε και γι΄αυτό καταχειροκρό-
τησε με ενθουσιασμό από τον κόσμο που κατέκλυσε 
στην μεγάλη αίθουσα του Φλαμίγκο. Aφού ευχαρίστη-
σε τους συγκεντρωθέντες για την παρουσία τους, συ-
νέχισε με την ομιλία της που είχε ως θέμα: «Γυναίκα 
και τοπική αυτοδιοίκηση, μια σύγχρονη πορεία στην 
Eλλάδα και τη Σαλαμίνα».

Tελειώνοντας δήλωσε: «H κάθοδος μου ως υπο-
ψήφια Δήμαρχος για τις δημοτικές εκλογές του 2010, 

είναι απόφαση η οποία προέρχεται από την επιθυμία μου να προσφέρω το μέγι-
στο των δυνατοτήτων μου, από μια ισχυρότερη θέση ευθύνης για το νησί μας και 
τους εκλεκτούς κατοίκους του».

Tίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωση μεταξύ των άλλων ο πρώην 
δήμαρχος κ. A. Mακρής, οι ε.α. υποναύαρχοι κ. δρακάτος και κος Ξηρομερίτης, 
οι ε.α. αντιστράτηγοι κκ. A. Πάλας και Δ. Aσημακόπουλος και οι πολιτευτές της 
N.Δ. κ.κ. M. Φαρσάρης και Γ. Tριανταφύλλου κ.α.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος και υποψήφιος 
δήμαρχος κ. Γ. Τσαβαρής

Την 1/4/09 (ημέρα κι αυτή) παρεχώρησε συ-
νέντευξη τύπου στους εκπροσώπους του τοπικού 
τύπου (στις Πειραιώτικες δίδει κατ’ ιδίαν συνεντεύ-
ξεις!!).

O Διευθυντής του NEOY HΘOYΣ αν και προσκλή-
θηκε δεν παρευρέθηκε σε ένδειξη διαμαρτυρίας 
γι΄αυτόν τον λόγο, ότι μέχρι αυτήν την ημέρα ο κ. 
Tσαβαρής παραχωρούσε συνεντεύξεις σε διάφορες 
τοπικές και πειραιώτικες εφημερίδες και αρνείτο να 

παραχωρήσει και στο NEO HΘOΣ αν και του είχε ζητηθει.

Η Μπάρμπι έγινε 50 χρόνων

Πενήντα χρόνια συμπληρώθηκαν στις 9 Μαρτίου από τη «γέν-
νηση» της θρυλικής κούκλας Μπάρμπι, η οποία υπήρξε ένα από τα 
ισχυρότερα σύμβολα των ΗΠΑ στη διεθνή βιομηχανία παιχνιδιών.

Σήμερα, μεσούσης της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, το 
εν λόγω είδωλο αρκετών γενεών που ανατράφηκαν, έχοντας ως 
αγαπημμένη τους συντροφιά την ξανθιά, πλαστική καλλονή, φαί-
νεται να έχει απολέσει ένα μεγάλο τμήμα της πολυτελούς λάμψης 
του στις ΗΠΑ, υποχρεώνοντας τη γνωστή εταιρεία κατασκευής της, 
Mattel, να στραφεί σε λιγότερο κορεσμένες και δη παρθένες αγο-
ρές στον κόσμο, σε μια προσπάθεια «αναγέννησης» του έκπτωτου 
ειδώλου στα μάτια εκατομμυρίων κοριτσιών και την κατακόρυφη 
αύξηση της χαμηλής τα τελευταία χρόνια κερδοφορίας της.

Και όμως ο κ. Χρήστος Μαριδάκης 
....κινείται

Όπως είναι γνωστό ο ΟΛΠ έχει καταλάβει ολόκληρη 
την περιοχή της Κυνοσούρας και το Αρχαίο Λιμάνι των 
Αμπελακίων. Βέβαια την πλευρά προς τα Σελήνια την 
έχουν καταλάβει ιδιώτες και έχουν κτίσει κατοικίες.

Ο Δήμος Αμπελακίων κάθεται και τους κοιτάει. Θα 
πρέπει να πούμε ότι μπορεί για όλα αυτά να μη φταί-
ει τόσο η προηγούμενη δημοτική διοίκηση όσο και η 
σημερινή. Για τη νέα όμως ναυπηγική μονάδα φταίνε 
και οι δύο.

Και αφού η εκάστοτε δημοτική Αρχή των Αμπελακίων αδρανεί, βρίσκει την 
ευκαιρία και το χρόνο να υπάρχει ένας συμπολίτης μας που «ταρακουνάει τα 
νερά»

Αυτός είναι ο κ. Χρήστος Μαριδάκης, ο οποίος τουλάχιστο διατηρεί το θέμα 
της ανέγερσης του Τύμβου των Σαλαμινομάχων και τον καθαρισμό του Αρχαίου 
Λιμένα Αμπελακίων, έτσι ώστε αυτά να είναι πάντα στην επικαιρότητα με την 
ελπίδα πάντα ότι θα υπάρξουν ΕΛΛΗΝΕΣ, ΣΑΛΑΜΙΝΙΟΙ που θα πάρουν τις δύο 
αυτές περιπτώσεις στα χέρια τους και να δοθεί στους δύο αυτούς χώρους η ανα-
γνώριση τους ως χώρους διεθνούς εμβέλιας.

Xρειάζεται να δημιουργηθεί ένας σύλλογος «φύλων των Σαλαμινομάχων και 
της Νομαρχίας» που θα είναι διεθνούς αναγνώρισης ότι δηλαδή έχει γίνει και με 
την ΜΑΧΗ του ΜΑΡΑΘΩΝΑ.

Στην επικεφαλίδα λέμε ότι ο Χρήστος Μαριδάκης κινείται και το εννοούμε, 
γιατί πρόσφατα, περαν των μακροχρόνιων προσπαθειών του, αυτή τη φορά προ-
σπαθεί το θέμα να το καταστήσει, τουλάχιστον, πανευρωπαικό στέλνοντας σχετι-
κή αναφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο του απάντησε ότι το εν λόγω 
θέμα, το παρέπεμψε στην «επιτροπή αναφορών» για επεξεργασία και μελέτη. 
Στην επιστολή που έλαβε ο κ. Μαριδάκης αναφέρεται ότι η εξέταση της σχετι-
κης επιστολής (α/α πρωτ. 0398/09), λόγω γραφειοκρατίας, θα καθυστερήσει και 
ακόμη ότι όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα θα του κοινοποιηθεί. Αν μεν θα είναι 
θετικό τότε θα κλιθεί να περάσει στη συνεδρίαση της εν λόγω επιτροπής.
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Hellas Liberty
Όπως είναι γνωστό το πλοίο που ανήκε στην Αμερικανική κυβέρνηση 

και το οποίο ήλθε στην Ελλάδα με έξοδα του εφοπλιστή (καπετάνιου) Βασίλη 
Κωνσταντακόπουλου βρίσκεται σήμερα στο Πέραμα για να ανακατασκευα-
σθεί και να μετατραπεί σε πλωτό ναυτιλιακό μουσείο.

Στις 19/2/09 είχε προγραμματισθεί να παραδοθεί σε έλληνες πλοίαρχους 
και θα συντηρείτο από μια λέσχη φίλων του μουσείου που θα δημιουργείτο.

Αυτό δεν μπορεί να γίνει ακόμη γιατί το πλοίο παρελήφθηκε από τον 
Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας και όχι από τον καθ΄ύλην αρμόδιο Υπουργό 
που είναι ο Υπουργός Οικονομικών. Πως εύκολα πράγματα τα μπλέκουν οι 
πολιτικοί μας.

Για μια φορά μόνο και τελείωσε 
ο καθαρισμός του Δάσους Φανερωμένης

Στις 17/1/09 με πρωτοβουλία του ΕΠΑΛ  Σαλαμίνας (πρώην ΤΕΕΖ) Ομάδα 
50 ατόμων που αποτελείτο από μαθητές του 3ου Γυμνασίου Σαλαμίνος, του 
ΕΠΑΛ, και ορισμένων άλλων ευαίσθητων συμπολιτών μας, προέβη στον κα-
θαρισμό του δάσους της Φανερωμένης. 

Στην προσπάθεια του καθαρισμού συνέδραμε και ο δήμος Σαλαμίνος. 
Χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια για τα τεράστια δάση να καθαρίζονται, να 

κόβονται τα κουκούλια και να ποτισθούν τα νεογνά πεύκα.

Την 30/3/09 έγιναν εκλογές για ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου 
για την προσεχή διετία. Σ’ αυτή προσήλθαν και ψήφισαν 125 από τους 130 
συνολικούς εκλέκτορες. Από τους 125 οι 75 ψήφισαν τον πρώην πρόεδρο και 
Δήμαρχο Κηφισιάς (ΝΔ) κ. Χιωτάκη και οι 41 τον Δήμαρχο Πετρούπολης (ΠΑ-
ΣΟΚ)  κ. Στ. Βλάχο. Γενικά στο Προεδρείο του ΕΣΔΚΝΑ οι πέντε προέρχονται 
από την παράταξη της ΝΔ και ανα ένας από το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΝ.

Εκλογές στον ενιαίο Σύνδεσμο Δήμων 
και Κοινοτήτων Νομού Αττικής (ΕΣΔΚΝΑ)

Η ΤΕΔΚΑ και ο Σύλλογος των Eνεργών και Διατελεσάντων Δημάρχων και 
Προέδρων Kοινοτήτων βράβευσε αυτούς που στη ζωή τους διετέλεσαν και σ΄ 
άλλες θέσεις ευθύνης. Οι 4 που πήραν το τιμητικό βραβείο είναι:

Ο Χρήστος Φωτίου, άνθρωπος με μακρά και πολυσήμαντη παρουσία σα-
ράντα ετών στα πολιτικά πράγματα του Πειραιά. Ο Χρήστος Φωτίου διατέλεσε 
δήμαρχος Κερατσινίου, βουλευτής Β΄Πειραιά, Νομάρχης Πειραιά ( ο πρώτος 
εκλεγμένος) και φυσικά υφυπουργός Εμπορίου στην κυβέρνηση του Ανδρέα 
Παπανδρέου. Ο Δημήτρης Σαράφογλου επί σειρά ετών πετυχημένος δήμαρχος 
Κερατσινίου, που επίσης διατέλεσε Γενικός Γραμματέας ΥΠΕΧΩΔΕ και Πρόεδρος 
της ΔΕΠΑΝΟΜ. Ο Παναγιώτης Φασούλας, δήμαρχος Πειραιά, που νωρίτερα, εξε-
λέγη βουλευτής Α΄ Πειραιά, την περίοδο 2000 - 2004. Ο  Σπύρος Σπυρίδων, επί 
σειρά ετών πετυχημένος δήμαρχος Πόρου, ο οποίος σήμερα είναι Περιφερειάρ-
χης Δυτικής Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδος.

Η ΤΕΔΚΝΑ τίμησε ΠΕΙΡΑΙΩΤΕΣ αυτοδιοικητους
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  Δέχεται καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 5-9
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ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ

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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