
Η Ρεβυθούσα αναπτύσσεται και καθίσταται ρυθμιστής αφού εξασφαλίζει τον 
εφοδιασμό του ελληνικού συστήματος σε περίπτωση διακοπής της τροφοδοσίας, 
με φυσικό αέριο από τις βόρειες πύλες εισόδου (Στρυμονοχώρι και κήποι) ενώ πα-
ράλληλα θα αυξήσει  την ευελιξία που θα αποκτήσει ο διαχειριστής στη λειτουργία 

του συστήματος μεταφοράς. Από την άλλη 
θα έχει το σύστημα δυνατότητα υποδοχής 
και εκφόρτωσης περισσότερων φορτί-
ων υφροποιουμένων αερίων και αυτό 
θα επιτευχθεί με την αναβάθμιση του 
τερματικού σταθμού. Ειδικώτερα, η γαλ-
λική εταιρεία Sotregaz θα εκπονήσει τη 
μελέτη σκοπιμότητας για την κατασκευή 
και τρίτης δεξαμενής υγροποιημένου φυ-
σικού αερίου στη Ρεβυθούσα, κάτι που 
θα αυξήσει την αποθηκευτική ικανότητα 
κατά 50-70%.

Η Σαλαμίνα ζητάει δικαιωματικά την 
σύνδεση του νησιού με την απ’ ευθείας 

διανμή με το φυσικό αέριο και τέλος να εξετασθεί η περίπτωση επίσης απ’ ευθείας 
σύνδεσης με την μονάδα συμπαραγωγής. Δηλαδή εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρι-
κού ρεύματος πληρώνοντας οι Δημότες μας το ανάλογο κόστος.

Διανέμεται μόνο μέσω ταχυδρομείου
TA

X.
 

ΣΑ
Λ

Α
Μ

ΙΝ
Α

Σ

  Γραφεία: Σικελιανoύ 13 Σαλαμίνα T.K. 189 00, T.Θ. 1550,  τηλ. / φαξ: 210 46 51 538,  κιν. 69 76 045 914,  6986677850

  ΕΤOΣ IΕ΄ - Περίoδoς Β΄                                               IOYNIOΣ  2009                                                                         Αρ. φύλλoυ 155

Και εδώ κτύπησε 
μεγάλο «κανόνι», 
με μεγάλο αριθμό 

ακάλυπτων επιταγων, 
ντόπιος επιχειρηματίας.

Η Ρεβυθούσα γιγαντώνεται

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 . )

Αγαπητοί μου Συνδημότες

Αγαπητές μου Συνδημότισσες

Αξιολογώντας τις υφιστάμε-

νες υποψηφιότητες Δημάρχων 

επέλεξα να συμμετάσχω στον 

συνδυασμό “ΠΡΩΤΑ Η ΣΑΛΑ-

ΜΙΝΑ” του οποίου επικεφαλής 

είναι ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. 

Νίκος Ράπτης.

Η απόφασή μου αυτή απο-

σκοπεί μόνο στην προσφορά 

υπηρεσιών μου, που θα έχουν 

ως αποκλειστικό στόχο την επί-

λυση των χρόνιων προβλημά-

των του δήμου μας.

Με εκτίμηση και αγάπη

Αρχιπλοίαρχος Π.Ν. ε.α.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Δ. ΠΑΛΛΑΣ

°. §Ô˘Î¿ 10 Î·È ºÔ˘Ú›ÎË  TËÏ.: 210 4640080
EÎÙÒÛÂÈ˜: øÚÔÏfiÁÈ· 25% ñ KÔÛÌ‹Ì·Ù· ¤ˆ˜ 200 Â˘ÚÒ 15%, ¤ˆ˜ 300 Â˘ÚÒ 20%
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ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ - ΠΕΣΤΕ ΤΗΝ ΟΛΗ ΑΛΗΘΕΙΑ
Η Δημοτική Αρχή επιμένει να μας πείσει, να δεις πως το λένε αυτό ΠΛΥΣΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ. Το ΝΕΟ ΗΘΟΣ και ιδιαίτερα ο Δ/ντης του 

έχει αγκαλιάσει, με πολλούς κινδύνους, το θέμα ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ εξ άλλου και όταν είχε αποφασίσει να διεκδικήσει την υποψηφιότητα του 
Δημάρχου, αυτό και μόνο είχε υπόψη του. Ένα πρόβλημα που η μη επίλυσή του υποβίβαζε τον πολιτισμό στο τόπο μας και την υγεία των 
πολιτών. Θα συνεχίσουμε να αποκαλύπτουμε κάθε πτυχή του θέματος «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ» με οποιοδήποτε κόστος.

Όλα τα ανεχόμεθα αρκεί να προχωράει και να τελειώσει στις περιοχές που έχει προγραμματισθεί. Και θα περιμένουμε να γίνουν 
ενέργειες για την Β΄φάση που θα είναι η επέκταση σ’ όλες τις  εντός σχεδίου  πόλεως κατοικίες.

Εκείνο όμως που μας πειράζει είναι το ότι από τους τοπικούς πολιτικούς δεν λέγεται ποτέ η αλήθεια και δεν καταλαβαίνουμε γιατί 
επιμένουν να πραγματοποιούνται πολυδάπανες συγκεντρώσεις, ανακοινώσεις και δελτία τύπου να μας κάνουν «πλύση εγκεφάλου» 
ώστε να μας πείσουν ότι το όλο έργο εκτελείται κανονικά και ότι τηρούνται επ’ ακριβώς οι όροι εκτέλεσης  του έργου. Δεν καταλαβαίνει 
η Δημοτική Αρχή ότι ο κόσμος του Δήμου έχει γυρίσει την πλάτη σ’ όλες τις στημένες συγκεντρώσεις, αφού τελικά όλο και λιγότεροι 
προσέρχονται σ’ αυτές.

Τέλος θέλουμε να ρωτήσουμε τη δημοτική αρχή γιατί επέμενε, ότι το έργο θα έχει τελειώσει μέχρι την  30/10/2009, ημερομηνία 
που το Ταμείο Συνοχής έχει θέσει για να το χρηματοδοτήσει. Και αφού δεν θα έχει τελειώσει σε ποιές ενέργειες θα προβεί για να  πάρει 
παράταση; 

Tο NEO HΘOΣ έχει την άποψη ότι το έργο δε θα περατωθεί στις ημερομηνίες που έχουν προγραμματισθεί.
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15/6 Αυγουστίνος
18/6 Λεόντιος
20/6 Μεθόδιος
22/6 Ευσέβιος, Ζήνωνος
25/6 Φεβρωνία
29/6 Πέτρος, Παύλος
30/6 Απόστολος
1/7 Ανάργυρος, Αργύριος, Δαμιανός, 
Κοσμάς
2/7 Κατάθεσης Έσθητος της Θεοτόκου

3/7 Υακίνθου μαρτ.
6/7 Λουκίας
7/7 Κυριακής
8/7 Προκόπιος, Θεόφιλος
9/7 Παγκρατίου
10/7 Αμαλίας
11/7 Ευφημίας, Όλγας
12/7 Βερονίκη
13/7 Γαβριήλ
14/7 Νικόδημος

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ  15/9-15/7

15/6 Παγκόσμια Ημέρα  κατά της κακο-
μεταχείρισης των ηλικιωμένων
Παγκόσμια Ημέρα  Γονιμότητας
17/6 Παγκόσμια Ημέρα κατά της Ερημο-
ποίησης και της ξηρασίας
20/6 Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων
21/6 Παγκόσμια Ημέρα του Πατέρα
Ευρωπαϊκή Ημέρα Μουσικής 
Παγκόσμια Ημέρα Υδρογραφίας

22/6 Παγκόσμια Ημέρα Σκαραβαίου
23/6 Ολυμπιακή Ημέρα 
24/6 Γενέσιο Ιωάννου Προδρόμου
26/6 Παγκόσμια Ημέρα κατά των ναρ-
κωτικών και της παράνομης διακίνησής 
τους
6/7 Παγκόσμια Ημέρα Συνεταιρισμών
8/7 Παγκόσμια Ημέρα Αλλεργίας
11/7 Παγκόσμια Ημέρα Πλήθυσμών

Ημέρες που εορτάζονται από Διεθνείς Οργανισμούς

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Όλους όσοι συμμετείχαν καθ’ οιονδήποτε τρόπο στο βαρύτατο πένθος μας για 

το θάνατο του λατρευτού μας συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού και θείου
ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ (ΜΑΚΗ) ΑΓΓΕΛOΠΟΥΛΟΥ

ο οποίος έφυγε για την αιωνιότητα στις 19 Απριλίου 2009, Κυριακή του Πά-
σχα, θερμότατα ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ

ΕΝΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΦΥΓΕ
Στις 19 Απριλίου 2009, Κυριακή του Πάσχα, έφυγε από κοντά μας ένας πολύ 

σημαντικός ΑΝΘΡΩΠΟΣ!
Ο ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ (ΜΑΚΗΣ) ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Από τη Μεγαλόπολη Αρκαδίας και 

με δεύτερη πατρίδα του, τη Σαλαμίνα, όπου παντρεύτηκε και δημιούργησε την 
οικογένειά του.

Άνθρωπος της προσφοράς και της προόδου! Αγωνιστής από το ξεκίνημα μέ-
χρι το τέλος της ζωής του!

Ξεκίνησε ως ΔΑΣΚΑΛΟΣ
Μετεκπαιδεύτηκε, συνδικαλίστηκε σθεναρά επί πολλά χρόνια για τα δικαιώ-

ματα του εκπαιδευτικού κλάδου.
Συνέχισε τις σπουδές του με Πολιτικές Επιστήμες, Δημόσια Διοίκηση και Θε-

ολογία!
Ανέβασε το Δάσκαλο στα ύπατα αξιώματα της Εκπαιδευτικής Ιεραρχίας.
Επιθεωρητής, Σχολικός Σύμβουλος, Πάρεδρος του ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙ-

ΤΟΥΤΟΥ!
Στη συνέχεια....
Νομάρχης Χανίων,
Περιφερειακός Διευθυντής Ν. Ρεθύμνης, Διευθυντής στα Υπουργεία Εθνικής 

Άμυνας και Υγείας.
Υπηρέτησε το όποιο λειτούργημά του με συνέπεια, ευσυνειδησία, αντικειμε-

νικότητα και πάθος για προσφορά χωρίς ανταλλάγματα και πέρα από ιδεολογικές 
διαφορές. 

Γι’αυτό και η υστεροφημία του είναι θετική και αδιαμφισβήτητη!
Τελευταία βράβευσή του στις 28 Δεκεμβρίου 2008 από το Διεθνές ΚΕΝΤΡΟ 

ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ στο Κολιμπάρι Χανίων του οποίου ήταν για χρόνια Αντιπρόεδρος, 
με Πρόεδρο την Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κ.κ. Ειρηναίο, για το μεγάλο έργο του στην 
Ορθόδοξη Ακαδημία και στην Κρήτη εν γένει.

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΕΛΗΝΙΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

«Καραβάκι» ΜΠΟΜΠ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΗΣ τηλ. 6974782766
Νέα Δρομολόγια. Τιμές εισιτηρίων
2.60 ενηλίκων και 1.30 παιδιών. 

Διάρκεια ταξιδίου 20 λεπτά.

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 16/6 ΕΩΣ 15/9/09
ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ
ΑΠΟ ΣΕΛΗΝΙΑ ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
06:45  07:15
08:00  08:30
09:00  09:45
10:30  12:30
13:30  14:30
15:00  15:30
16:00  16:30
17:00  17:30
18:15  19:00
ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΠΟ ΣΕΛΗΝΙΑ  ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
06:45  07:15
08:00  08:30
09:00  09:45
10:30  12:30
13:30  14:30
15:00  15:30
16:00  16:30
17:00  17:30
18:15  19:00
19:45  20:30
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΑΠΟ ΣΕΛΗΝΙΑ  ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
08:30  09:00
10:00  11:00
12:00  13:00
14:00  15:00
17:30  18:00
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΠΟ ΣΕΛΗΝΙΑ  ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
09:30  10:00
11:00  12:00
18:00  18:30
19:00  19:30
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Πρωτοβάθμια περίθαλψη στο νησί μας

Στις 17/5/09 πραγματοποιήθηκε ημερίδα, στην αίθουσα ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΠΟΓΡΗ  
του Δημαρχείου Σαλαμίνας, με πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας Εξωραϊστικών 
Συλλόγων Σαλαμίνας και του Συλλόγου Εργαζομένων στο Τοπικό Κέντρο Υγείας. 
Aν και παρουσιάστηκαν μερικά παρατράγουδα, τα οποία θα αναφέρουμε παρα-
κάτω, ήταν παρα πολύ επιτυχημένη. Βέβαια δεν μπορούμε να ξέρουμε πρακτικά 
ποιές ατέλειες θα αποκατασταθούν απ’ αυτές που εθίγησαν από τους ομιλητές. 
Κυρίως επισημάνθηκαν τα μειονεκτήματα που παρουσιάζει η λειτουργία του Κέ-
ντρου Υγείας Σαλαμίνας.

Χορηγοί της ημερίδας ήταν. Ο Δήμος Αμπελακίων, Σούπερ Μάρκετ Γ. ΚΑΝΑ-
ΚΗΣ , η κα Μίνα Ζαφειροπούλου, οι κ.κ. Σπ. Σαρελάς και Β. Τζίμας και ο παλιός 
διεθνής ποδοσφαιριστής Μιχάλης Καψής(!!!)

Το Νέο Ήθος θα παρακολουθεί, για να σας ενημερώνει κατά πόσον θα πραγ-
ματοποιηθούν οι προτάσεις που παρουσιάσθηκαν στην ημερίδα και θα σας ενη-
μερώνει.

Εκείνα που μας έκαναν εντύπωση ήταν τα παρακάτω.
1. Η παντελής έλλειψη εκπροσώπων της πολιτείας, δηλαδή του Υπουργείου 

Υγείας και των κυβερνητικών Βουλευτών της περιφέρειάς μας.
2. Η απουσία αρμοδίων εκπροσώπων του ΙΚΑ.
3. Το ολο θέμα εστιάστηκε στην άρτια ή μη καλή λειτουργίατου Κέντρου Υγεί-

ας Σαλαμίνας ενώ θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι η ανάπτυξη του Κέντρου Υγείας 
προϋποθέτει και την καλή λειτουργία των ιατρείων του ΙΚΑ Σαλαμίνας .

4. Παρατηρήσαμε ακόμη τις απουσίες των εκπροσώπων των τοπικών κομ-
ματικών οργανώσεων και της Τοπικής Δημοτικής Αρχής και των εκπροσώπων 
των Τοπικών Δημοτικών μειοψηφιών και άλλων τοπικών φορέων όπως του 
Εμπορικού Κέντρου και Εργατικού Κέντρου.

5. Κανείς δεν αναφέρθηκε στην ύπαρξη τοπικού Νοσοκομείου και αυτό είναι 
το υπάρχον Ναυτικό Νοσοκομείο στο Ναύσταθμο Σαλαμίνας. Η Δημοτική θα πρέ-
πει να την δει την  περίπτωση αυτή σαν μοναδική και εφικτή.

6. Και τέλος το μόνο παρατράγουδο, το οποίο παρουσιάστηκε ήταν ότι η επι-
τροπή της ημερίδας επέτρεψε σε υποψήφιο (;) Δήμαρχο να αναπτύξει το πρό-
γραμμά του. Φανταστείτε εάν είχαν προσέλθει όλοι οι υποψήφιοι τι θα γίνονταν 
εκεί μέσα.

Άρα η εν λόγω περίπτωση ήταν προσυννενοημένη; όπως και η αναγραφή 
κάποιων χορηγών.

Τελικά απ’ όσες περιπτώσεις προαναφέραμε και ίσως και κάποια άλλη πα-
ρόμοια περίπτωση, όπως π.χ. εξ άλλου εντύπωση μας προξενεί που ο πρόεδρος 
των ΑΜΕΑ αν και προσήλθε για λίγο (γιατί;) στην αίθουσα δεν έλαβε θέση για τα 
ΑΜΕΑ Σαλαμίνας; Άραγε δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα ή του αρκούσε ό,τι 
είπε; ο υποψήφιος Δήμαρχος, στου οποίου το ψηφοδέλτιο θα είναι, όπως λέγεται 
υποψήφιος;

ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

Όπως είναι γνωστό αρκετά θέματα περνούν από την δημαρχιακή επιτροπή 
και με την έγκριση της προχωρούν, χωρίς να φθάνουν, στο ακροατήριο, στην 
αίθουσα της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Έτσι κατά το 1ο τετράμηνο του 2009 εγκρίθηκαν και απορρίφθηκαν από τα 
μέλη της δημαρχιακής Επιτροπής. 

1. Eγκρίθηκε η απ’ ευθείας ανάθεση στις υπάρχουσες δύο ναυτιλιακές κοινο-
πραξίες της μεταφοράς των δημοτικών οχημάτων.

2. Eγκρίθηκε α) η απ’ ευθείας ανάθεση της μαγνητοφώνισης και απομαγνη-
τοφώνησης πρακτικών συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου 2009 και β) 
ανάθεση δειγματοληψίας πόσιμου νερού.

3. Εγκρίθηκε η αγορά αυτοκινήτου ΙΧ, στην προκείμενη περίπτωση πολιτε-
λέστατου ΤΖΙΠ.

Όπως βλέπετε η φτώχεια θέλει καλοπέραση και μάλιστα η βαρειά φτώχεια 
στην οποία έχει πέσει ο Δήμος. ΕΛΕΟΣ!!!

4. Ψηφιστήκανε οι παρακάτω πιστώσεις σε ευρώ. 
α. 4641 για προμήθεια μοκετών, περσίδων, κουρτινών !!!
β. 21.527 για προμήθεια γραφείων και καθισμάτων!!!
γ. 98.817 για προμήθεια Η/Υ
δ. 10.472 για προμήθεια καθαρισμού φρεατίων
ε. 14.969 για προμήθεια φωτοτυπίες Τεχνικής Υπηρεσίας
στ. 15000 για προμήθεια αναβάθμιση, συντήρηση, επισκευή Η/Υ

Επίσκεψη του Πρωθυπουργού 
στα χώματα της Σαλαμίνας

Τοπική εφημερίδα, άγνωστο πως, «ειδοποιήθηκε» αυτή μόνο και όχι οι υπόλοιπες, ή 
τουλάχιστον το ΝΕΟ ΗΘΟΣ, για την άφιξη του Πρωθυπουργού στο νησί μας, στην περιοχή 
του Ναυστάθμου Σαλαμίνας, προκειμένου να συγχαρεί το πλήρωμα της Φρεγάτας Ψαρά που 
μόλις είχε επιστρέψει από τα στενά του Αντεν και τις θάλασσες της Σομαλίας.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στις 13 (ημερομηνία και αυτή ευτυχώς που δεν ήταν 
ημέρα Τρίτη αλλά Δευτέρα)

Εμείς έχουμε μια απορία εάν η επόμενη φρεγάτα δεν ενημερώσει, επιτυχίες σαν αυτές 
της «Ψαρά» τι θα γίνει; Ο κυβερνήτης θα κριθεί στάσιμος;

Και κάτι ακόμη, γιατί ο πρωθυπουργός αφού ήλθε μέχρι τον Ναύσταθμο δεν πετάχτηκε 
και μέχρι εδώ, έστω για κανένα ψάρι ή να επισκεφτεί το χώρο του Τύμβου Σαλαμινομάχων, 
τον οποίο περιφρόνησε ως Υπουργός Πολιτισμού!!!

ΤΟΠΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Ν.Δ.
Είχαμε γράψει, πάει πολύς καιρός, ότι οι δύο τοπικές Οργανώσεις που υπάρχουν στο Δήμο 

Σαλαμίνας θα πρέπει να γίνουν μία και αυτό επιβάλλει η άρτια εκπροσώπηση του κόμματος. 
Τρανή απόδειξη ήταν αυτό που συνέβει το μήνα Μάϊο.Oι δύο οργανώσεις σε διάστημα ολίγων 
ημερών πραγματοποίησαν δύο ξεχωριστές εκδηλώσεις, από τις οποίες, η δεύτερη της 14/5/09 
και στην οποία η κύρια ομιλήτρια ήταν  η πρώην Υπουργός κα Μαριέτα Γιαννάκου.

Έτσι την 14/5/09 η Τοπική Δημοτική Οργάνωση Σαλαμίνος (παραλίας) οργάνωσε στο ΦΛΑ-
ΜΙΓΚΟ εκδήλωση με κύρια ομιλίτρια την πρώην Υπουργό κα Μαριέττα Γιαννάκου, η οποία αν 
και τα είπε πάρα πολύ καλα;για την σημερινή πολιτική κατάσταση και ανέλυσε λεπτομερώς 
τον διαχρονικό ρόλο της ΝΔ, η προσήλωση του κόσμου δεν θα πρέπει να ενθουσίασε τους 
διοργανωτές.

Εκεί πλην των άλλων διακρίναμε τον αντιπρόεδρο της Βουλής Τάσο Νεραντζή, τους πο-
λιτευτές Νίκο Λουκά, Ευγενία Μπαρμπαγιάννη, Γιάννη Κουράκος, Φαρσαρη, Τριανταφύλλου, 
Βρεττάκο, τους πρώην Δημάρχους κ.κ. Θανάση Μακρή και Βαγγέλη Αγαπίου και αρκετούς Δη-
μοτικούς Συμβούλους όπως Σιδέρη Τσουτσουρα, Ρούλα Νάννου, Παπασάββα, στ. Μπακουκα.

ΣΚΑΝΔΑΛΟ;
Κινητός Σταθμός μεταφόρτωσης

Όπως είναι γνωστό επί αντιδημαρχίας καθαριότητας κ. Β. Αλαΐσκα και ύστερα από 
πρότασή του αγοράσθηκαν μηχανήματα του στο σύνολό τους θα αποτελούσαν κινητό 
σταθμό μεταφόρτωσης. Τότε διετέθηκε το ποσό του ενός εκατομυρίου ευρώ περίπου. Εκ 
των υστέρων διεπιστώθηκε ότι αυτά δεν μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και έμειναν 
για αρκετό χρονικό διάστημα στην ακτή «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ» Τώρα αυτά έχουν εξαφανιστεί 
κανείς όμως από την Δημαρχιακή Επιτροπή θεώρησε υποχρέωση να αναφέρει τι έγιναν 
ή τι πρόκειται να γίνει μ’ αυτά τα μηχανήματα μάλιστα εμείς θα περιμέναμε, όπως οι 
δημοτικές μειοψηφίες να είχαν ζητήσει το όλο θέμα να ανατεθεί στους ελεγκτές Διοί-
κησης του Υπουργείου Εσωτερικών να ελέγξει το όλο θέμα και να μας ενημερώσει αν 
υπάρχουν ευθύνες ή όχι τόσο για την αγορά όσο και την μη χρησιμοποίηση.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ 
ΑΘΗΝΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑ (ΠΕΣΥΔΑΠ)
Η Σαλαμίνα το 19ο μέλος του

Ο Δήμος Σαλαμίνας συγκαταλέγεται πλέον στα μέλη του ΠΕΣΥΔΑΠ.
Με ομόφωνη απόφασή του το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Σαλαμίνας ζήτησε να 

γίνει νέο μέλος του ΠΕΣΥΔΑΠ και σε πρόσφατη συνεδρίασή του το διοικητικό συμβούλιο 
του ΠΕΣΥΔΑΠ αποδέχτηκε ομόφωνα το αίτημα αυτό και έτσι ο αριθμός των Δήμων μελών 
ανέρχεται σε 19.

Στην απόφασή τους τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του ΠΕΣΥΔΑΠ, τονίζουν ανά-
μεσα στα άλλα, ότι «είναι εξαιρετικά σημαντική η έκφραση εμπιστοσύνης στη διαδημοτική 
δράση του ΠΕΣΥΔΑΠ για το περιβάλλον και την ανάπτυξη. 

Πλέον, αποκτά ουσιαστικό περιεχόμενο η στενή συνεργασία του Δήμου Σαλαμίνας και 
του ΠΕΣΥΔΑΠ με στόχο την προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος.

Τα ζητήματα περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής του νέου μέλους θα βρεθούν στο επί-
κεντρο της προσοχής του ΠΕΣΥΔΑΠ ώστε να προωθηθούν λύσεις που θα συμβάλλουν στη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Ο πρόεδρος του ΠΕΣΥΔΑΠ Γρηγόρης Γουρδομιχάλης σε δήλωσή του τόνισε ότι «η απο-
τελεσματική, υποδειγματική και με ευαισθησία διαχείριση των σύγχρονων περιβαλλοντικών 
προβλημάτων από τον ΠΕΣΥΔΑΠ, επιβραβεύεται με  την επιθυμία πολλών φορέων της το-
πικής αυτοδιοίκησης να συμμετάσχουν ως μέλη. Μας ικανοποιεί ιδιαίτερα η εμπιστοσύνη 
που υπάρχει στο έργο μας, με αποτέλεσμα ο Σύνδεσμος να παρουσιάζει μια ορμητική ανά-
πτυξη. Στο τελευταίο χρονικό διάστημα τρεις ακόμα δήμοι έγιναν μέλη μας. Διοίκηση και 
εργαζόμενοι θα προσπαθήσουμε να φανούμε αντάξιοι της εμπιστοσύνης τους».
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Αυτή η κατάσταση είναι σύνηθες φαινόμενο 
στην Λεωφ. Α. Σικελιανού στο Αιάντειο. 

Αφού μείνανε για αρκετό διάστημα - κανα μήνα - τα πήρανε τελικα, αλλά, 
όμως, πάλι δημιουργήθηκε νέα χωματερή. Αυτό σημαίνει ότι κάπου λείπουν κά-
δοι και έτσι οι δημότες της περιοχής τα συγκεντρώνουν σ’ αυτό το σημείο.
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Άλλη μια πετυχημένη εκδήλωση του Δήμου Αμπελακίων που έγινε Θε-
σμός. Η Πρωτομαγιά εορτάσθηκε και φέτος για τρίτη φορά στην Πλατεία Αγ. 
Νικολάου στα Σελήνια με μουσική, εκθέσεις λουλουδιών, βιβλίου και χειρο-

τεχνημάτων και παιδική παράσταση από τον διάσημο μάγο ταχυδακτυλουργό 
OSCAR.

Στην επιτυχία της εκδήλωσης συνέβαλαν οι: 
Διάφοροι Ανθοπώλες που στόλισαν με άνθη όλη την πλατεία, το ΚΑΠΗ 

Δήμου Αμπελακίων, οι Εξωραϊστικοί Σύλλογοι Αγ. Παρασκευή, Βραχόκηποι 
και ο Τελαμώνας που καλωσόριζαν τους επισκέπτες μοιράζοντάς τους λου-
λούδια.

Συμμετείχαν ο Εικαστικός Όμιλος Σαλαμίνας και πολλοί Δημότες που πα-
ρουσίασαν χειροτεχνήματα και έργα Ζωγραφικής, η Βιβλιοθήκη του Δήμου 
Αμπελακίων, δια της προέδρου κ. Αννας Διαμαντίδου, της Αντιπροέδδρου κ. 

Μαρίας Τσόλα και των λοιπών μελών του Δ.Σ., τα μέλη που απαρτίζουν το 
γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου οι εθελοντές του Δήμου Αμπελα-
κίων. Ακόμη συμμετείχαν και οι Φίλοι του Δάσους όπου μοίρασαν φυλλάδια 
για την προστασία του τόπου μας από τις φωτιές και την σημασία του εθελο-
ντισμού.

Ο Δήμαρχος Αμπελακίων Μάριος Τραυλός συγχάρηκε την Πρόεδρο κ. Σο-
φία Καρνέση, τον Αντιπρόεδρο κ. Κωσταντίνο Μαριδάκη της ΔΕΠΑΝΑΣ κα-
θώς και τα μέλη του Δ.Σ που διοργάνωσαν με κέφι και αξίζουν οπωσδήποτε 
συγχαρητήρια στους διοργανωτές και κυρίως στον πρόεδρο κ. Σοφρά και κ. 
Μαριδάκη που είχαν την πρωτοβουλία της όλης αυτής επιτυχημένης εκδή-
λωσης και τους ευχόμεθα του χρόνου να είναι καλύτερη.

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ

ΑΝΘΕΣΤΗΡΙΑ 2009
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Ο τίτλος του θέματος, δεν υποδηλώνει την εξύ-
ψωση της λευκής φυλής, γιατί αυτό θα ήταν ρατσι-
στικό. Απλώς αναφέρεται, στον σημαντικό ρόλο που 
έπαιξαν τα πέντε λευκά ψηφοδέλτια, για την μη πα-
ραπομπή του π. Υπουργού και βουλευτή της ΝΔ κ. 
Παυλίδη, στην μυστική και κατά συνείδηση δήθεν 
ψηφοφορία την 4-5-09 στη Βουλή και στην συμβολή 
των, για την παραγραφή των σκανδάλων.

Μια ψηφοφορία, που κανείς προφανώς ειλικρι-
νά και αντικειμενικά σκεπτόμενος άνθρωπος, δεν 
θα μπορούσε να δεχθεί ότι έγινε κατά συνείδησση. 
Η πλειονότητα του ελληνικού λαού, την εξέλαβε ως 
λύση ανάγκης, για να αποφευχθούν τα χειρότερα για 
την ΝΔ.

Πέραν όμως αυτού, πως ήταν δυνατόν οι βου-
λευτές της Ν.Δ. να θυσιάσουν το βουλευτικό τους 
αξίωμα ψηφίζοντας κατά συνείδηση και να οδηγή-
σουν την χώρα σε εκλογές, που γνώριζαν καλώς τι 
τους περιμένει;

Η περίπτωση πάντως του κ. Παυλίδη, θα βαραί-

νει την Ν.Δ. για μακρύ χρόνο.
Αυτό όμως που ήρθε να κλειδώσει την όλη υπό-

θεση, ήταν η ερήμην των αρμοδίων υπουργών αιφ-
νίδια απόφαση της κυβέρνησης να κλείσει την Βουλή 
ένα μήνα ενωρίτερα των Ευρωεκλογών. Μια πέρα 
κάθε αμφιβολίας αυθαίρετη ενέργεια. 

Από τις εκάστοτε δε παραγραφές, βάσει του 
Νόμου περί ευθύνης Υπουργών 3126/03, αλλά και 
του άρθρου 86 του Συντάγματος, ως και απο την επί 
χρόνια περίφημη Βουλευτική ασυλία, προκύπτει το 
γεγονός της άνισης μεταχείρησης των πολιτών, από 
την Πολιτεία, αλλά και μια τρομερή αντίφαση, προ-
ερχόμενη επίσης από το Σύνταγμα, άρθρο 4 αυτού, 
στο οποίον ρητά αναφέρεται ότι: «Οι Έλληνες είναι 
ίσοι ενώπιον του Νόμου». Μετά από όλα αυτά βγάλε 
πολίτη τα συμπεράσματά σου.

ΤΙ ΝΑ ΦΤΑΙΕΙ
Τι να φταίει π’ ακριβαίνουν,
σ’ όλα τα είδη οι τιμές,
πως και τόσο γρήγορα κυλούν,
ποιές δυνάμεις τις ωθούν;

Σαν βαγόνια τρένου πάνε,
π’έχουν τιμονιέρη βιαστικό,
σε κατήφορο τρεχάτα,
πάνω στων γραμμών τη στράτα...

Τα χαρτονομίσματά μας,
κάνουν απ’ την τσέπη μας φτερά,
δεν τα βλέπουμε που πάνε,
σαν απ’ το δέντρο τα πουλιά.

Η εργασία τώρα πια με νόμο,
λίγη κι’ εκ περιτροπής,
ο μισθός στην κατηφόρα,
πείνας είναι και ντροπής.

ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ
ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ

Φθάσαμε ήδη στα δυόμιση χρόνια της θητείας 
της νέας Δημοτικής Αρχής του κ. Σοφρά και τίποτα 
αξιόλογο δεν έχει πραγματοποιηθεί στον τόπο μας. 
Έχει ξεκινήσει το «χωροταξικό», δεν βλέπουμε να 
πραγματοποιηθεί κάτι αξιόλογο  μέχρι λήξη της θη-
τείας. 

Θα πρέπει να τονίσουμε ότι πέραν από την προ-
σπάθεια ολοκλήρωσης της αποχέτευσης δεν έχου-
με δει κάτι άλλο που θα μπορούσε να αλλάξει τα 
πράγματα στο Δήμο μας. Αλλά και στον άλλο δήμο 
την αποχέτευση δεν την βλέπουμε να προωθείται με 
ταχείς ρυθμούς.

Υστερα απ’ αυτά και επειδή δεν βλέπουμε να 
τεθεί σ’ εφαρμογή το χωροταξικό προτείνουμε να 
συγκροτηθεί μια επιτροπή από όλες τις δημοτικές 
παρατάξεις και να μελετήσουνε και να αποφασισθεί 
τι θα γίνει με τις χρήσεις γης. Δεν μπορεί και δεν θα 
πρέπει να καθυστερήσουμε την μετατροπή της χρή-
σης γής σε κεντρικούς δρόμους και παραλίες και να 
διατηρείται  ο ορισμός αμιγούς κατοικίας. Ακόμη ίδια 
επιτροπή θα μπορούσε να φέρει τη συζήτηση στο Δη-
μοτικό Συμβούλιο και για τον Συντελεστή δόμησης.

Ρύθμιση οφειλών προς το 
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά 
γνωρίζεται ότι με το άρθρο 40 του Ν. 3762/09 (ΦΕΚ 
75Α/15.05.09) ρυθμίζονται καθυστερούμενες και λη-
ξιπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές επιχειρήσεων 
(κοινών και οικοδομοτεχνικών) προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, 
εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση του εργοδότη μέ-
χρι 30/6/2009.

Έτσι οι εργοδότες έχουν τη δυνατότητα:
1. Εφάπαξ εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων απαι-

τητών εισφορών με έκπτωση 80% επί:
α) των κεφαλαιοποιημένων προσθέτων τελών 

κατά το μήνα δημοσίευσης του παρόντος Νόμου 
(5/2009), β) των λοιπών προσαυξήσεων και επιβα-

ρύνσεων.
2. Υπαγωγής στη ρύθμιση για διευκόλυνση τμη-

ματικής καταβολής των απαιτητών εισφορών μέχρι 
96 μηνιαίες δόσεις, με έκπτωση 50% επί: α) των κε-
φαλαιοποιημένων προσθέτων τελών κατά το μήνα 
δημοσίευσης του παρόντος νόμου (5/2009), β) των 
λοιπών προσαυξήσεων και επιβαρύνσεων, με κατα-
βολή ποσού προκαταβολής το οποίο καθορίζεται σε 
3% επί της συνολικής κεφαλαιοποιημένης οφειλής. 
Το ποσό των μηνιαίων δόσεων δεν μπορεί να είναι 
μικρότερο των 100,00 Ε.

Οι ανωτέρω μειώσεις ισχύουν για μία μόνο ρύθ-
μιση και σε περίπτωση απώλειας αυτής αναβιώνουν 
τα πρόσθετα τέλη και οι λοιπές προσαυξήσεις και 
επιβαρύνσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι εργοδότες μπορούν να απευ-
θύνονται εγκαίρως για περισσότερες πληροφορίες 
στο αρμόδιο Υποκατάστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ της έδρας 
της επιχείρησης, όπου θα πρέπει να υποβάλουν αί-
τηση για ρύθμιση μέχρι την 30/6/2009. 

Κατανεμήθηκε 
στους Δήμους 

η 1η δόση της Σ.Α.Τ.Α

Με απόφαση που υπεγράφη από τον Υφυπουρ-
γό Εσωτερικών Θανάση Νάκο, κατανέμεται στους 
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού το 
ποσό των 189.665.000 που αποτελεί την 1η δόση της 
τακτικής κατανομής της Συλλογικής Απόφασης  Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης (Σ.Α.Τ.Α) έτους 2009.

Η δόση αυτή είναι αυξημένη κατά 65% έναντι της 
περσινής, μιας που και στη Σ.Α.Τ.Α του έτους 2009 
έχουν περιληφθεί επιπλέον των αναλογούντων 
(920 εκατ. ευρώ), ακόμη 18,5 εκατ. ευρώ, ποσό που 
αντιστοιχεί σε εξόφληση της ύψους 250 εκατ. ευρώ 
πρόσθετης επιχορήγησης των Δήμων για πληρωμή 
δαπανών που έγιναν κατά το 2008, εξ’ αιτίας αρμοδι-
οτήτων που μεταβιβάστηκαν στην Τοπική Αυτοδιοί-
κηση από την κεντρική διοίκηση.

Έτσι, το συνολικό ύψος της Σ.Α.Τ.Α. 2009 ανέρ-

χεται σε 1.107.500.000 έναντι 745.000.000 κατά το 
2008.

Όπως προβλέπεται και όπως αναφέρεται στην 
απόφαση, οι δικαιούχοι φορείς είναι υποχρεωμένοι 
να χρησιμοποιήσουν τις πιστώσεις της Σ.Α.Τ.Α απο-
κλειστικά για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες, 
όπως προβλέπεται από το Νόμο 3440/06.

Ένας στους 3 φοιτητές είναι 
εξαρτημένος από το Διαδί-
κτυο ή βρίσκεται στο στάδιο 

της προεξάρτησης.

Ενας στους τρεις φοιτητές είναι εξαρτημένος 
από το Διαδίκτυο ή βρίσκεται στο στάδιο της προ-
εξάρτησης, ενώ το 29% από αυτούς κάνει χρήση 
ναρκωτικών ουσιών και το 20% καταναλώνει υπερ-
βολικές ποσότητες αλκοόλ.

Τα παραπάνω συμπεράσματα προκύπτουν από 
έρευνα που διεξήχθη από τον Ιούλιο 2008 έως Δε-
κέμβριο 2008 από τον καθηγητή του  ΤΕΙ  Αθήνας 
Χρήστο Φράγκο και την τελειόφοιτη του ΤΕΙ Αθήνας 
κ. Βάλβη σε 1207 φοιτητές ΑΕΙ-ΤΕΙ προκειμένου να 
διερευνηθεί κατά πόσο είναι εξαρτημένοι από το δι-
αδίκτυο.

Σύμφωνα με τις απαντήσεις των 72 ερωτημάτων, 
προκύπτει ότι οι εξαρτημένοι ανέρχονται στο 13% και 
χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο 24 ώρες την εβδομάδα, 
3,5 ώρες δηλαδή κατά μέσο όρο ημερησίως, ενώ το 
21% βρίσκεται ένα βήμα πριν από το στάδιο της πλή-
ρους εξάρτησης. Όπως εξηγεί πάντως ο κ. Φράγκος, 
«η εξάρτηση από το Ιντερνετ αφορά την ψυχολογική 
κατάσταση εκείνη στην οποία το άτομο θεωρεί ως 
αναγαία την καθημερινή και πολύωρη χρήση του 
Διαδικτύου και είναι αδύνατη η διαβίωση χωρίς τον 
υπολογιστή». Προσθέτει μάλιστα, δεν αποτελούν 
κριτήριο εξάρτησης οι ώρες καθημερινής χρήσης, 
αλλά οι ψυχολογικές μεταβολές που συνοδεύουν τη 
χρήση του Διαδικτύου και φαίνονται στον χαρακτήρα 
του ατόμου (απόσυρση, άρνηση ότι έχει πρόβλημα 
κ..α.).

Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΩΝ ΛΕΥΚΩΝ  ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ 
ΤΟ ΧΩΡΟ ΑΥΤΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΤΕ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙ Ο κ. ΗΛΙΑΣ ΧΡΥΣΟΧΟΣ 

ΛΟΓΟΤΕΧΝΗΣ-ΠΟΙΗΤΗΣ
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Επίσημο χαι-
ρετισμό, εκ μέ-
ρους της Βουλής, 
απεύθυνε ο Αντι-
πρόεδρος αυτής 
και κυβερνητιικός 
βουλευτής της πε-

ριφέρειάς μας, ο κ. Νεράτζης, ο οποίος, 
μεταξύ των άλλων, τόνισε και τα ακό-
λουθα:

«Εχει ένα παράδοξο, αλλά σημαντι-
κό συμβολισμό η σημερινή ημέρα.

Σήμερα, και οι Αρμένιοι της Ελλά-
δος, μαζί με μας, εορτάζουμε την μνή-
μη του Αποστόλου Θωμά ή του άπιστου 
Θωμά, όπως συνηθίζει να τον αποκαλεί 
ο λαός. Ουσιαστικά, όπως, λένε τα ιερά 
κείμενα,, εορτάζουμε «την ψηλάφηση 
και την ομολογία» του Θωμά. Ο Θωμάς 
δεν πίστεψε ότι ο Χριστός αναστήθηκε. 
Χρειάσθηκε να θέσει ο ίδιος τα δάκτυλά 
του «επί τον τύπον των ήλων», να ψηλα-
φίσει δηλ. τις πληγές από τα καρφιά, για 
να πεισθεί.

Το ίδιο συνέβη και με την Αρμένικη 
Γενοκτονία.

Η πολιτισμένη ανθρωπότητα δυσπί-

στηκε, πολύ και επί πολύ.
Από την μία, η «πληρωμένη» προ-

παγάνδα των Τούρκων (η οποία ακόμη 
και σήμερα, διαστρέφοντας, κακόβουλα 
και ξεδιάντροπα, τα γεγονότα, επιμέ-
νει να παρουσιάζει τους Αρμενίους - τα 
αθώα θύματα της τουρκικής θηριωδίας- 
ως θύτες), και από την άλλη οι πολιτικές 
σκοπιμότητες έκαμαν το θαύμα τους. 
Χρειάσθηκε να περάσουν 70 σχεδόν 
χρόνια, μέχρι το πρώτο κράτος,, η Κύ-
προς (το 1982) ν’ αναγνωρίσει επισήμως 
την γενοκτονία. Έκτοτε δε, ακολούθησαν 
και πολλά άλλα κράτη, καθώς και διε-
θνείς οργανισμοί.

«Είμαι εδώ, για να θυμίσω και να 
θυμηθώ, ότι ούτε ο πόλεμος, ούτε οι 
βιαιότητες, οι οποίες προηγούνται, τον 
συνοδεύουν ή τον ακολουθούν, έλυσαν 
ποτέ κανένα πρόβλημα.

Την δυστυχία μόνο σκορπούν. Νέες 
τραγωδίες ιχνογραφούν.

Είμαι, επίσης, εδώ για να θυμίσω 
και να θυμηθώ, ότι όλες οι μαζικές ριζε-
κτομές και γενοκτονίες του περασμένου 
αιώνα, αθώους λαούς είχαν ως θύματα, 
τον ίδιο Τουρκικό λαό είχαν ως θύτη».

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗ 
ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 

ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΠΟΥ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ 19/5/09 

Εκδήλωση  για τα 80 χρόνια 
από την ίδρυση του Συμβουλίου Επικρατείας

Με τα αποκαλυπτήρια 
προτομής του Ελευθερίου 
Βενιζέλου, ιδρυτή του Συμ-
βουλίου της Επικρατείας, 
που έκανε πρόσφατα ο Πρό-
εδρος της Δημοκρατίας, Κ. 
Παπούλιας, εορτάστηκαν τα 
80 χρόνια του ανώτατου δι-
καστηρίου.

Ο πρόεδρος της Βουλής, 
Δ. Σιούφας, και ο υπουργός 
Δικαιοσύνης, Ν. Δένδιας, 
έπλεξαν το εγκώμιο του ΣτΕ 
για τη δικαστική ανεξαρτη-

σία και την απόλυτη δικαίωσή του στη συνείδηση του νομικού κόσμου 
και των πολιτών 

Οι ομιλητές Φ. Αρναούτογλου (σύμβουλος Επικρατείας), Θ. Φορ-
τσάκης (καθηγητής ΑΕΙ) τόνισαν τον σημαντικό έλεγχο του ΣτΕ στις 
κρατικές αυθαιρεσίες, που δεν έχει κατορθώσει, όμως, να οδηγήσει 
σε αυτοσυγκράτηση τους πολιιτικούς, ούτε να εξαλείψει τις παρανομί-
ες, επισημαίνοντας και τις κατά καιρούς υπερβολικές αντιδράσεις στις 
ακυρωτικές αποφάσεις του ΣτΕ, που έχουν ενοχλήσει πολλούς.

Ο πρόεδρος ΣτΕ, Γ. Παναγιωτόπουλος, αναφέρθηκε στις δικαστικές 
αποφάσεις κατά της κρατικής αυθαιρεσίας και υπέρ της διασφάλισης 
των δικαιωμάτων και της ευημερίας των πολιτών, υπενθυμίζοντας ότι 
ο Ελ. Βενιζέλος χαρακτήρισε τη μέρα έναρξης λειτουργίας του ΣτΕ ως 
«τη μεγαλύτερη από την απελευθέρωση του κράτους», ενώ, εγκατα-
λείποντας την πολιτική, είχε δηλώσει «ευτυχής που αφήνει τη χώρα 
προικισμένη με το ΣτΕ».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ
Γραφείο Δημάρχου

Προς ΣΦΑΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΑΚΟΣ

 Απαντώντας στην από 3/3/2009 επιστολή σας, 
που μας κοινοποιήσατε:

1. Σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος διέρχεται μεγάλη οικονομική κρίση, επο-
μένως είναι πρακτικά αδύνατον να ενισχύσουμε τους Αθλητικούς Συλλόγους 
της περιοχής μας, αυτή τη περίοδο. Σας υπενθυμίζουμε όμως α) ότι με το 791-
20/9/07 χρηματικό ένταλμα  επιχορηγηθήκατε με το ποσό των 1000 Ε, β) ότι με 
δικές μας ενέργειες όπως γνωρίζετε, σας έχει εγκριθεί από τα Κρατικά Λαχεία 
ποσό 3000,00 Ε, που πρέπει να έχετε ήδη εισπράξει.

2. Επειδή διακρίνω στο πνεύμα της παραπάνω επιστολής και σε διάφορα 
σχόλια του προέδρου του Συλλόγου σας, στην τοπική εφημερίδα «Ανατροπές», 
«επιθετικό παράπονο» απέναντί μου προσωπικά, σας υπενθυμίζω λοιπόν ότι 
την περίοδο 1998-2002 δώρισα στο σωματείο σας ποσό 23.000.000 δρχ. κατα-
βάλλοντάς το από την δική μου προσωπική περιουσία.

3. Επειδή επίσης στα ίδια δημοσιεύματα αμφισβητείται η προσφορά μας 
στην Νεολαία, σας υπενθυμίζω ότι στη διάρκεια της θητείας μου ως Κοινο-
τάρχης Σεληνίων και Δήμαρχος Αμπελακίων, κατασκευάστηκαν τα παρακάτω 
αθλητικά έργα, που σημειωτέον αποτελούν το Σύνολο σχεδόν όλων των αθλη-
τικών εγκαταστάσεων του Δήμου.

α). Δύο (2) γήπεδα μπάσκετ στο Δημοτικό Διαμέρισμα Σεληνίων.
β). Γήπεδο τένις στο Δημοτικό Διαμέρισμα Σεληνίων.
γ). Χλοοτάπητας στο γήπεδο ποδοσφαίρου.
δ) Ξύλινες κερκίδες στο Γήπεδο.
ε). Γήπεδο 8Χ8 στο Δημοτικο Διαμέρισμα Σεληνίων.
ζ). Δημοπρατήθηκε το βοηθητικό γήπεδο Ποδοσφαίρου.
η). Συστάθηκε ο Αθλητικός Οργανισμός του Δήμου (Ν.Π.Δ.Δ.) ο οποίος πρό-

σφερε και προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες με την υλοποίηση των προγραμμά-
των του μαζικού αθλητισμού,(βόλεϊ, μπάσκετ, ποδόσφαιρο, ρυθμική-σουηδική, 
μπαλέτο) και τα οποία έχουν μεγάλη συμμετοχή.

θ) Αθλητικούς Χώρους στα Δημοτικά Σχολεία και Γυμνάσιο-Λύκειο του Δή-
μου Αμπελακίων δηλαδή:

1. Δημοτικό Σχολείο Σεληνίων: Γηπεδάκι Ποδοσφαίρου
2. Δημοτικό Σχολείο Αμπελακίων: Γηπεδάκι Μπάσκετ, όπου υπάρχουν το-

ποθετημένες βάσεις για Βόλεϊ.
3. Δημοτικό Σχολείο Καματερού: Γηπεδάκι Ποδοσφαίρου.
4. Γυμνάσιο-Λύκειο: Γηπεδάκι Μπάσκετ και γήπεδο Βόλεϊ.

Επιπλέον έχουν δρομολογηθεί:
α.  Η επένδυση του βοηθητικού γηπέδου με συνθετικό τάπητα.
β. Είναι σε διαδικασία δημοπράτησης η κατασκευή του κλειστού γυμναστη-

ρίου Αμπελακίων.
γ. Γίνεται προσπάθεια αντικατάστασης του χλοοτάπητα, με συνθετικό τάπη-

τα στο γήπεδο ποδοσφαίρου.
δ. Επισκευή και συντήρηση των υπολοίπων αθλητικών χώρων του Δήμου.
Τα παραπάνω πιστεύω ότι, για ένα καλόπιστο, αποτελούν έμπρακτο ενδι-

αφέρον, εισφορά και προσφορά στον αθλητισμό και στην νεολαία του Δήμου 
μας και μάλιστα κάτω από αντίξοες οικονομικές συνθήκες. Δικαιολογημένα 
λοιπόν μας προκαλεί εντύπωση σε ποιούς πραγματικούς λόγους οφείλεται αυτή 
η «αμνησία» σας.

4. Τέλος δραττόμενος της ευκαιρίας και επειδή πέρασαν αρκετά χρόνια 
από την παραπάνω δωρεά των 23.000.000 δρχ. προς το σωματείο σας, αλλά 
ποτέ, (όπως θα έπρεπε να κάνετε), δεν με ενημερώσατε, έστω και τυπικά, σας 
παρακαλώ να με ενημερώσετε για τους σκοπούς τους οποίους διατέθηκαν τα 
χρήματα και τους τελικούς αποδέκτες τους, αναλυτικά.

Υ.Γ. Συγχαρητήρια, για την άνοδο της ομάδας, την οποία αγάπησα και υπη-
ρέτησα ανιδιοτελώς και δίπλα στην οποία θα βρίσκομαι προσωπικά, όταν οι 
συνθήκες το επιτρέψουν.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ
Μάριος Τραυλός.
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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

Αδελφοί μου,
«Πάσχα Κυρίου, Πάσχα, και πάλιν ερώ Πάσχα, 

τιμή της Τριάδος». Τα λόγια αυτά του λαμπροτάτου  
πανηγυριστού της ημέρας της Αναστάσεως, του Αγίου 
Γρηγορίου του Θεολόγου, έχουν γίνει χάρις στον Άγιο  
Ιωάννη τον Δαμασκηνό, τον ποιητή του Κανόνος της 
Αναστάσεως, ο κεντρικός πυρήνας της δοξολογικής 
υμνωδίας των Ορθοδόξων, που δονεί σήμερα γηθό-
συνα τους θόλους των Ιερών μας Ναών.

«Πάσχα Κυρίου, Πάσχα». Και ο Εβραϊκός λαός 
εώρταζε το Πάσχα. Πάσχα στην εβραϊκή γλώσσα σημαίνει διάβασις. Ρην διάβασι 
της Ερυθράς Θαλάσσης, την φυγή από την πικρή δουλεία του Φαραώ και την περαί-
ωσί τους στην γη Χαναάν, την ευφρόσυνη γη της επαγγελίας, τιμούσαν οι Ισραηλίτες 
κατά την εορτή του Πάσχα. Αλλ’ αυτό, το νομικό Πάσχα, ήταν απλώς προτύπωσις 
του καινού Πάσχα της Χάριτος, ή για να πούμε ακριβέστερα «τύπου τύπος ην αμυ-
δρότερος» (Γρηγ. Θεολ.)

«Πάσχα Κυρίου, Πάσχα». Μέγα και ιερώτατον ονομάζει το Πάσχα της Χάριτος ο 
ιερός Υμνωδός. Διότι «εκ γαρ θανάτου προς ζωήν και εκ γης προς Ουρανόν, Χριστός 
ο Θεός ημάς διεβίβασεν». Είναι «το πέρασμα από τη δουλεία της αμαρτίας στην 
ολοφώτεινη Χώρα της Θείας Βασιλείας». Είναι η πλήρης και τελεία φανέρωσις της 
σωστικής επεμβάσεως της αϊδίως απορρεούσης εκ της ουσίας της Τριάδος θείας 
ενεργείας. Εις το νομικόν Πάσχα των Εβραίων είχαμε την θαυματουργική παρέμ-
βασι του Θεού δι’ ενός απλού ανθρώπου, του Μωϋσέως. Στο Πάσχα της Χάριτος η 
σωστική του Θεού παρέμβασις τελειούται δια του Θεανδρικού προσώπου του εναν-
θρωπήσαντος Υιού και Λόγου του Θεού Πατρός, του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.

«Πάσχα Κυρίου, Πάσχα». Η ανθρώπινη γλώσσα αδυνατεί να περιγράψει τον 
πλούτο της Χάριτος, που αναβλύζει από το Άγιο Πάσχα. «Ακόρεστος η του Πάσχα 

προσηγορία ότι πολλαπλάσιος η δια τούτου δηλουμένη χάρις» λέγει ο Ιωσήφ ο 
Βρυέννιος. Πάσχα ιερόν· Πάσχα καινόν, άγιον· Πάσχα μυστικόν· Πάσχα πανσεβά-
σμιον· Πάσχα άμωμον· Πάσχα μέγα· Πάσχα το τερπνόν· Πάσχα λύτρον λύπης, είναι 
λίγες από τις προσηγορίες του Πάσχα του Χριστού, ερανισμένες μόνο από τον Κανό-
να της Αναστάσεως. Στο Πάσχα της Χάριτος ο Κύριος με το ζωηφόρο πάθος Του και 
την λαμπροφόρο Έγερσί Του, μας ελευθέρωσε από την πικρή δουλεία του διαβό-
λου, του αρχαίου δράκοντος του ανθρωποκτόνου, του νοητού Φαραώ. Ο Δεσπότης 
Χριστός μας διεπέρασε από το θάνατο στη ζωή, και από τ η γη και τα επίγεια μας 
διεβίβασε στον Ουρανό και στα επουράνια. Απελευθέρωση του ανθρώπου από την 
καταδυναστεία του Διαβόλου και τα δεσμά της αμαρτίας· λύτρωσι από την φθορά 
και τον αιώνιο θάνατο· επάνοδος του θείου πλαστουργήματος στην προτέρα του 
δόξα και το αρχέγονο κάλλος, αποτελούν την σύνοψι του πνευματικού περιεχομέ-
νου του Χριστιανικού Πάσχα.

«Πάσχα Κυρίου, Πάσχα». Πανευφρόσυνο το άγιο Πάσχα και χορηγός πάσης 
ευλογίας, αλλά μόνο για τους πιστούς. Η απιστία δεν ωφελείται τίποτα. Δεν την εγ-
γίζει το Φως της Αναστάσεως. Μένει κλεισμένη στο σκοτεινό άντρο του εγωκεντρι-
σμού και της εωσφορικής και ανοήτου αυτάρκειάς της. Τραγική πραγματικότητα, 
και της εποχής μας, ο άνθρωπος που εξακολουθεί να επιμένη στην επιλογή του 
αιωνίου θανάτου, ο άνθρωπος που μισεί το Φως του Χριστού και προτιμά το σκοτάδι 
της ποικιλόμορφης αμαρτίας, ο άνθρωπος που βυθίζεται στην απώλεια, ενώ γύρω 
του απλώνεται ο φωτεινός ορίζοντας της ζωής.

Αδελφοί μου, ας αποφύγουμε την ψυχοκτόνο απιστία. Ας γλυτώσουμε από την 
«ευπερίσταστον αμαρτίαν» (Εβρ. 12,1) «Καθαρθώμεν τας αισθήσεις», για να αξιω-
θούμε να συνακολουθήσουμε τον εξαστράπτοντα Κύριο στα φωτεινά σκηνώματα 
της Βασιλείας Του.

Μετά πατρικής αγάπης και 
πασχαλίων εν Κυρίω ασπασμών.

Ο Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου Ιγνάτιος προς τους ευλαβείς Χριστιανούς



9  Nέο ήθος  Σαλαμίνας Ιούνιος 2009

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

Προς τους μαθητές των Λυκείων της Σαλαμίνας

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ 

ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ.

Νέες και νέοι του Δήμου μας,
αυτές τις ημέρες δίνετε μια σκληρή μάχη η οποία, ανεξάρτητα από την έκβασή 

της, θα επηρεάσει την υπόλοιπη ζωή σας. Με μοναδικό όπλο τις γνώσεις που απο-
κτήσατε παλεύετε για το μέλλον σας.

Είναι μια μάχη από την οποία βγαίνουν μόνο νικητές και κανείς ηττημένος γιατί 
μπορεί αυτή να είναι κρίσιμη για το μέλλον σας αλλά δεν είναι και η μοναδική που θα 
δώσετε στη ζωή σας, όπως δεν είναι και η μοναδική ευκαιρία που θα συναντήσετε.

Με την ευκαιρία της επικοινωνίας μας θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η Σαλαμί-
να μας προσδοκά πολλά από σας, σε οποιαδήποτε θέση κι αν βρεθείτε στο μέλλον. 
Σε σας, τη νέα γενιά, στηρίζεται για να βαδίσει το δρόμο της προόδου και της ανά-
πτυξης.

Καλή επιτυχία σε όλες και όλους και εύχομαι να μας κάνετε υπερήφανους για 
σας.

Σπυρίδων Σοφράς
Δήμαρχος Σαλαμίνας.

Αποδοχή της  πρότασης της ΚΕΔΚΕ
Την πρόταση των υπουργείων Οικονομίας Οικονομικών και Εσωτερικών, για 

την απόδοση των παρακρατηθέντων από το ελληνικό Δημόσιο ποσών προς τους ορ-
γανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, που ανέρχονται σε 1.711.000.000 ευρώ, ενέκρινε 
στις 19/5/09 το διοικητικό συμβούλιο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων 
Ελλάδας (ΚΕΔΚΕ).

Το ποσό των 1.711.000.000 ευρώ θα καταβληθεί μετρητοίς σε οκτώ ισόποσες 
δόσεις. 

Μέχρι την 31/5/09 θα υπογραφεί η προγραμματική σύμβαση μεταξύ των συναρ-
μοδίων υπουργείων Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών και της ΚΕΔΚΕ και 
θα ακολουθήσει μέσα στο καλοκαίρι, η εκταμίευση της πρώτης δόσης. (213.875.000 
ευρώ). Οι υπόλοιπες ισόποσες δόσεις θα καταβάλλονται την 31η Ιανουαρίου κάθε 
έτους για τα επόμενα επτά χρόνια.

Αναφορικά με την προγραμματική σύμβαση ΚΕΔΚΕ-υπουργείου Απασχόλησης 
για τις 20.000 θέσεις εργασίας, ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Ν. Κακλαμάνης 
είπε ότι έλαβε την τελική της μορφή. Έγινε η κατανομή ανά νομό και ανά δήμο και 
απομένει η ψήφιση της τροπολογίας που έχει ζητήσει η ΚΕΔΚΕ, βάσει της οποίας δεν 
υπάρχει αυτόματη μονιμοποίηση μετά το πέρας του προγράμματος, έπειτα από τρία 
χρόνια, των απασχολούμενων σε αυτό. Κάτι, που οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να το 
γνωρίζουν εξαρχής.

20.000 προσλήψεις σε 1.034 δήμους
Αυτό το μήνα τίθεται σε ισχύ το νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ που αφορά στην πρό-

σληψη 20.000 ανέργων σε 1.034 δήμους και κοινότητες όλης της χώρας για διάστη-
μα που φτάνει έως και τρία έτη.

Από τις 20.000 θέσεις, οι 13.000 θα καλυφθούν από επιδοτούμενους και οι υπό-
λοιπες από μη επιδοτούμενους ανέργους. Ο χρόνος απασχόλησης θα κυμαίνεται από 
έξι μήνες έως τρία χρόνια, δηλαδή έως το 2011.

Όσοι προσληφθούν θα έχουν κανονικό μισθό και ασφαλιστική κάλυψη, ενώ η 
επιλογή των ανέργων θα γίνει από επιτροπή της ΚΕΔΚΕ, και του ΟΑΕΔ έπειτα από 
σχετικό αίτημα κάθε δήμου.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά και θα ελέγχο-
νται από πενταμελή επιτροπή, η οποία θα αποτελείται από τρία μέλη της ΚΕΔΚΕ  και 
δύο μέλη από το υπουργείο Απασχόλησης και τον ΟΑΕΔ.

Η «φόρμουλα» υλοποίησης του προγράμματος προβλέπει τη μετατροπή του επι-
δόματος ανεργίας σε επίδομα απασχόλησης.

Ετσι, τον πρώτο χρόνο απασχόλησης των ανέργων, ο ΟΑΕΔ θα καταβάλλει στους 
δήμους το επίδομα ανεργίας (σήμερα φτάνει τα 454,25 ευρώ τον μήνα) και το υπό-
λοιπο ποσό που αντιστοιχεί στις ασφαλιστικές εισφορές και τον μισθό τους, θα κατα-
βάλλεται από τον εκάστοτε δήμο. Για τα επόμενα δύο έτη του προγράμματος ο ΟΑΕΔ 
θα καλύπτει μόνο τις ασφαλιστικές εισφορές.

Προϋπόθεση συμμετοχής στο πρόγραμμα είναι οι άνεργοι να λαμβάνουν τουλά-
χιστον τον κατώτατο μισθό του ιδιωτικού τομέα (739,56 ευρώ τον μήνα). 

Όσοι τοποθετηθούν στους ΟΤΑ δεν θα επιτρέπεται να έχουν υπερωριακή απα-
σχόληση και να εργάζονται νυχτερινές ώρες, Κυριακές και αργίες, ενώ κατά τη δι-
άρκεια του προγράμματος οι δημοτικές επιχειρήσεις που συμμετέχουν δεν θα πρέπει 
να παρουσιάσουν μείωση προσωπικού λόγω καταγγελίας σύμβασης εργασίας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
Ο Δήμαρχος Σαλαμίνας 

Γνωστοποιεί ότι:
Με την υπ’ αριθμ. 103/2009 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνας έγινε 

αποδεκτή από το Δημοτικό Συμβούλιο η πρόταση που αφορά τη θεσμοθέτηση πα-
λαιάς ιδιωτικής οδού σε εγκεκριμένο πεζόδρομο στο Ο.Τ. 733 περιοχής Βροντού του 
Δήμου Σαλαμίνας.

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

Σαλαμίνα, 26/5/2009
Ο Δήμαρχος Σαλαμίνας

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΟΦΡΑΣ
ΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 2/6/09

Πέντε όροι πριν από την επιδότηση των 6000 επιστημό-
νων (Γιατροί - Φαρμακοποιοί, δικηγόροι και μηχανικοί)

Η ηλικία, η έναρξη επιτηδεύματος, ο χρόνος απόκτησης πτυχίου, η κατοχή ΑΦΜ 
και το εισόδημα, αποτελούν τις πέντε βασικές προϋποθέσεις που θα πρέπει να πλη-
ρούν οι υποψήφιοι γιατροί, φαρμακοποιοί, δικηγόροι και μηχανικοί, προκειμένου να 
επιδοτηθούν με 15.000 ευρώ για να ανοίξουν τη δική  τουος επιχείρηση.

Το πρόγραμμα επιχορήγησης 6000 νέων επιστημόνων δέχεται αιτήσεις από τη 
25 Μαϊου 2009 και έχει στόχο να ενθαρρύνει οικονομικά τους νέους επιστήμονες 
που αποφασίζουν να ασκήσουν το επάγγελμά τους, δημιουργώντας τη δική τους μι-
κρή επιχείρηση παροχής υπηρεσιών, συναφή με την ειδικότητά τους.

Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν νέοι επιστήμονες που είναι ιατροί, οδο-
ντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι καθώς και μηχανικοί, απόφοιτοι Πα-
νεπιστημιακών, Πολυτεχνικών Σχολών (που παρέχουν υπηρεσίες, εντασσόμενες 
στα ελευθέρια επαγγέλματα), εφόσον πληρούν τις παρακάτω παροϋποθέσεις:

Να έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος (στην αρμόδια ΔΟΥ) υποχρεωτικά από τις 
2 Ιανουαρίου 2009 και μετά.

Να έχουν, κατά την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητάς τους ηλικία μέχρι 
34 ετών, πλην των ιατρών και των γυναικών νέων επιστημόνων, μητέρων τουλά-
χιστον ενός ανηλίκου τέκνου και ανεξαρτήτως ειδικότητας, που μπορούν να έχουν 
ηλικία μέχρι 42 ετών.

Να μην έχει παρέλθει, μέχρι την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητάς τους, χρο-
νικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι ετών από τον χρόνο κτήσης του πτυχίου τους (για 
όλους τους επιστήμονες πλην των ιατρών) ή της απόκτησης της ειδικότητάς τους (για 
τους ιατρούς).

Να διαθέτουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)
Να εμφανίζουν στο εκκαθαριστικό τους σημείωμα από την οικεία ΔΟΥ εισόδημα 

που δεν υπερβαίνει το ποσό των 15.000 ευρώ, κατά το οικονομικό έτος της έναρξης 
δραστηριότητάς τους.

Να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώ-
σεις (οι άνδρες υποψήφιοι).

Υποβολή αίτησης
Οι υποψήφιοι Νέοι Επιστήμονες, που έχουν ήδη κάνει έναρξη δραστηριότη-

τας στην αρμόδια ΔΟΥ, λαμβάνουν από την αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ βεβαί-
ωση συμμετοχής στο πρόγραμμα». Στη συνέχεια υποβάλλουν ηλεκτρονικά την 
αίτησή τους, στη σχετική περιοχή του δικτυακού τόπου του ΟΑΕΔ στη διεύθυνση 
www.oaed.gr

Tριμελής Επιτροπή του Οργανισμού επιλέγει τους προς χρηματοδότηση 
επαγγελματίες, με βάση τη σειρά προτεραιότητας και την κατανομή των θέσε-
ων ανά Διοικητική Περιφέρεια. Ακολουθεί επιτόπιος έλεγχος και στη συνέχεια η 
εγκριτική απόφαση της Υπηρεσίας που επιτρέπει την εκταμίευση του ποσού των 
15.000 ευρώ.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ - ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ - ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

Την 26/3/09 συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο του Αναπτυξιακού Συνδέ-
σμου Σαλαμίνας και αφού συζήτησε τα θέματα της Ημερήσιας διάταξης πήρε τις 
παρακάτω αποφάσεις:

1. Ένταξη στο πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ  για την αγορά οικοπέδου για την κατα-
σκευή διαδημοτικού Νηπιαγωγείου.

Εδώ πρόκειται για τροποποίηση του εν λόγω ΘΗΣΕΑ  για ποσό 125.900 
ευρώ 

Η διοίκηση προσανατολίζεται μάλλον το οικόπεδο να βρεθεί στην περιοχή 
κακής Βίγλας 

Η αλλαγή συνίσταται στο να μη αγορασθούν δύο πουλμανάκια  που είχε προ-
αποφασισθεί από την προηγούμενη Διοίκηση του Συνδέσμου.

Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία. Μάλιστα ο κ. Κουτσωλαίος είχε προτείνει να 
αγορασθούν δύο οικόπεδα για να ανεγερθούν αντίστοιχα δύο Νηπιαγωγεία.

Οικονομική ενίσχυση εργαζομένων Δήμου Σαλαμίνας και Αμπελακίων. Συμ-
φώνησαν να χορηγηθεί το ποσόν των 3000 ευρώ για να συμμετέχουν σε συνέ-
δριο της Ομοσπονδίας και άτομα που θα πήγαιναν για τουρισμό αφού από τον 
κανονισμό της Ομοσπονδίας προβλέπεται ποιοί ακριβώς συμμετείχαν.

Βλέπετε στη διοίκηση του Συλλόγου συμμετέχει και δικό μας άτομο.
Τέλος θα πρέπει να επισημάνουμε την τοποθέτηση του Προέδρου: Οτι οι μει-

οψηφίες πρέπει να ψηφίζουν τα οράματά μας. Εδώ το ΝΕΟ ΗΘΟΣ ερωτά: Τι  ση-
μαίνει το «μας» και ποια είναι τα «οράματά μας».

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σαλαμίνος
(Δ.Λ.Τ.Σ)

- Την 19/5/2009 συνεδρίασε, υπό την προεδρία του Προέδρου και Δημάρχου 
Σαλαμίνος κ. Σπ. Σοφρά το Διοικ. Συμβούλιο των Δ.Λ.Τ.Σ. και αποφάσισε ομόφω-
να επί των κάτωθι θεμάτων.

α. Αναμόρφωση προϋπολογισμού
β. Ανάθεση στον Δικηγόρο κ. Α. Ρούτση την είσπραξη αποζημίωσης λόγω της 

θαλάσσιας ρύπανσης που προξένησε την 10/5/2008, στις Κολώνες και Σατερλί το 
σκάφος Μ/Γ. (LPG) INTERCEPTOR 

γ. Την αγορά των κάτωθεν ειδών: 
1. 20 παγκάκια
2. Τρία σκιάδια
3. 27 κάδους απορριμάτων
4. Ενός χλοοκοπτικού μηχανήματος
δ. Την κατάρτιση όρων διακήρυξης του έργου:  Αποκατάσταση, επισκευή και 

πέτρινων τοίχων Ακτής Θεμιστοκλέους παραλίας Σεληνίου. Προϋπολογισμού 
12500 περίπου ευρώ.

- Την 2/6/09 συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο Σαλαμίνας και πήρε τις πα-
ρακάτω αποφάσεις.

1. Την αγορά διαφόρων ειδών που προορίζονται για τις παρακάτω παραλι-
ακές περιοχές

α. Μπόνι (αίτημα Συλλόγου Κοιμήσεως Θεοτόκου)
β. Βασιλικά-Παιδική χαρά (αίτημα συλλόγου Ήμερο Πεύκο.
γ. Στάση παραλίας Σαλαμίνας
2. Αιτήματα παραλιακών καταστημάτων για χρήση ή επέκτασση χρήσης πε-

ζοδρομίων-κρηπιδωμάτων.
3. Επιχορήγηση του ΝΟΒΣ με το ποσόν του 2000 ευρώ.
4. Ανάθεση εκπόνησης μελέτης στο  ΕΛΚΕΘΕ για το ποιοτικό έλεγχο βυθοπο-

ρημάτων εκβάθυνσης Λιμένα Σαλαμίνας (περιοχή ΜΕΓΑΛΗΣ. ΣΚΑΛΑΣ & Βουρ-
καρίου)

5. Ενέκρινε την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων μηχανικού Χ.Παπα-
δά για την νομιμοποίηση ναυταθλητικών εγκατάστάσεων του ΝΑΟΣ (έναντι 7800 
ευρώ)

6. Ανάθεση κατασκευής σιδερένιων πορτών Πάρκου Παλουκίων προϋπολο-
γιζόμενη δαπάνη 2000-2500 ευρώ.

ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 
Την 24/5/09 αίθουσα Δημήτρη  Μπόγρη πραγματοποίησε πετυχημένα διάλεξη 

με θέμα ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΑ - ΑΛΗΘΕΙΕΣ & ΨΕΜΑΤΑ και κύρια ομιλήτρια ήταν η κα 
Αικατερίνη Σταυροπούλου Γκιόνη Καθηγήτρια Ιατρικής και Διευθύντρια ομφαλο-
πλακουντιακής Τράπεζας.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΑΝΤΙΝΕΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Μαντινέων Αττικής, συγκροτή-

θηκε σε σώμα, ως ακολούθως: 
Πρόεδρος: Αναγνωστόπουλος Βασίλειος 
Αντιπρόεδρος: Φράγκος Δημήτριος
Γεν. Γραμματέας: Αγγελάκος Αργύριος
Ταμίας: Τζιούμης Νικόλαος
Έφορος: Αναγνωστοπούλου Ουρανία
Ειδ. Γραμ.: Γεωργακόπουλος Σταύρος
Μέλη: Γεωργακόπουλος Σταύρος, Καλογεράκου Κική, Σβορώνου Αλίκη, 

Μπίρη Σούλα, Λολώνης Δημήτριος, Μπισμπίκος Γεώργιος, Ρεβελιώτης Δημήτρι-
ος, Σκούλος Μιχαήλ, Παπαδόπουλος Κων/νος, Παχυγιάννης Ιωάννης.

ΜΟΥΣΙΚΟΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΣΑΛΛΑΜΙΝΑΣ «Ο ΑΠΟΛΛΩΝ»

Συμμετοχή του «ΑΠΟΛΛΩΝΑ» στη 14η Χορωδιακή Συνάντηση στον Άλιμο
Στις 9 Μαΐου 2009, η χορωδία το Μουσικοφιλολογικού Συλλόγου Σαλαμίνας 

«ο Απόλλων» συμμετείχε στη 14η Χορωδιακή Συνάντηση που διοργάνωσε ο 
Θουκιδίδειος Πολιτιστικός Οργανισμός του Δήμου Αλίμου στη κατάμεστη αίθουσα 
του θεάτρου «Καρόλου Κουν» στον Άλιμο.

Στη συνάντηση αυτή συμμετείχε η Δημοτική χορωδία του Ελληνικού και η 
Δημοτική χορωδία του Δήμου Αλίμου. Η χορωδία του ΑΠΟΛΛΩΝΑ, εκφράζει τα 
θερμά της συγχαρητήρια στους διοργανωτές, τόσο για την άρτια οργάνωση της 
14ης Χορωδιακής Συνάντησης Αλίμου, όσο και για την εξαιρετική φιλοξενία.

Αυτοδυναμία ΠΑΣΚΕ στην ΠΟΕ-ΟΤΑ
Αυτοδυναμία κατέκτησε η ΠΑΣΚΕ (ΠΑΣΟΚ) στο νέο Γενικό Συμβούλιο της ΠΟ-

Ε-ΟΤΑ . 
Στις εκλογές που έγιναν στο πλαίσιο του 38ου τακτικού συνεδρίου της Πανελ-

λήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στους ΟΤΑ (ΠΟΕ-ΟΤΑ), η ΠΑΣΚΕ συγκέντρω-
σε το 49,77% των ψήφων (είχε 42,75%) και απέσπασε 18 από τις 35 έδρες του 
νέου Συμβουλίου. Η ΔΑΣ (ΚΚΕ) έλαβε το 20.06% (είχε 21,31%) και πήρε 7 έδρες, 
η ΔΑΚΕ (Ν.Δ) συγκέντρωσε το 16,13% (είχε 20.71%) και πήρε 6 έδρες, η ΑΣΚ (ΣΥ-
ΡΙΖΑ) έλαβε 8,44% (είχε 10,53%) και 3 έδρες, ενώ το ψηφοδέλτιο που στηρίχθηκε 
από αριστεριστές απέσπασε μία έδρα (4,37%).

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

Ημερίδα ΒΕΠ στη Σαλαμίνα για το Πρόγραμμα Νεανικής και Γυναικείας Επι-
χειρηματικότητας

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά σε συνεργασία με τον ΕΟΜΜΕΧ και τον 
Εμποροβιοτεχνικό Σύλλογο Σαλαμίνας διοργανώνουν Ενημερωτική Εσπερίδα 
στην Αίθουσα Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Σαλαμίνας & Περιχώρων (Π. Φου-
ρίκη 17 - Σαλαμίνα) με θέμα: «Προγράμματα Ενίσχυσης Νεανικής και Γυναικείας 
Επιχειρηματικότητας».

Η εσπερίδα πραγματοποιήθηκε την ερχόμενη Τρίτη 19 Μαΐου, στις 6μ.μ.
Κύριος εισηγητής ήταν ο κ. Γεώργιος Μπόλας, Διευθυντής Επιχειρηματικό-

τητας του ΕΟΜΜΕΧ και στα επιμέρους θέματα αναφέρθηκαν οι κ.κ. Παναγιώτης 
Κώτσης, Υπεύθυνος Νεανικής Επιχειρηματικότητας ΕΟΜΜΕΧ και Ιωάννης Ανδρι-
κόπουλος, Υπεύθυνος Γυναικείας Επιχειρηματικότητας ΕΟΜΜΕΧ.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΡΙΖΑ
ΠΗΡΑΜΕ  την παρακάτω αναφερόμενη ανακοίνωση, η οποία ούτε αριθμό της τηλε-

φωνικής γραμμής  από την οποία έφυγε το ΦΑΞ, ούτε Δ/νση της έδρας της Τοπικής Ορ-
γάνωσης του ΣΥΡΙΖΑ φέρει ούτε υπογραφή του ατόμου που μου το έφερε ή το έστειλε. 

Πέρα όμως από τα τυπικά αυτά γραφόμενα έχουμε να κάνουμε τις εξής παρατη-
ρήσεις.

α. Δεν γνωρίζουμε τα συμφωνηθέντα αφ’ ενός μεν μεταξύ «ΣΥΡΙΖΑ» και Νυν Αντι-
δημάρχου κ. Δ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ αφ’ ετέρου δεν γνωρίζουμε ακόμη ποια είναι τα συμφω-
νηθέντα μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ, Καλογήρου και Σπ. Σοφρά και εάν οι οποιοσδήποτε συμφωνίες 
ήταν γραπτές ή όχι.

Ακόμη θέλουμε πλέον να γνωρίζουμε, ποιοί είναι αυτοί που διαχωρίζουν τη θέση 
τους από του κ. Σοφρά και σε τι συνίσταται αυτή.

Τέλος αυτό που ζητάνε από τον κ. Καλογήρου δηλαδή να μην εκφράζει, αυθόρμητα 
και έγκαιρα, την προσωπική του, πάντα, κατά συνείδηση, άποψή του, αλλά αυτή να είναι 
η άποψη (ποιών;)  Αυτό κατ’ εμάς λέγεται πολιτική βία.

Πέρα απ’ όλα αυτά οι τοπικοί εκπρόσωποι του ΣYPIZA και συνομιλητές, θα μπορού-
σαν να το συζητήσουν το όλο θέμα με τον κ. Σοφρά και να ζητήσουν γραπτή απάντηση 
οπότε θα ξεραν αν το όλο θέμα άξιζε κάποιας προσοχής.

«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Μετά από δυόμισι περίπου χρόνια, παρακολουθώντας τις εξελίξεις σε Τοπικό επί-

πεδο και αξιολογώντας τις ενέργειες της Δημοτικής Αρχής σε όλου σχεδόν του τομείς, 
δηλώνουμε τα παρακάτω: Επειδή αφ’ ενός τα προεκλογικά συμφωνηθέντα για την κά-
θοδο στις Δημοτικές εκλογές του 2006 μαζί με την Δημοτική κίνηση Σοφρά ΔΕΝ έχουν 
τηρηθεί, αφ’ ετέρου η Αντιδημοκρατική τακτική και πρακτική της Δημοτικής Αρχής μας 
έχει βρει πολλές φορές αντιμέτωπους βάζοντας φραγή στις σχέσεις μας, καθώς και η 
εμφανής απουσία του Δημάρχου στην αντιμετώπιση προβλημάτων του Δήμου μας, αυτά 
μας αναγκάζουν ΝΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΟΥΜΕ την θέση μας και να ΜΗ ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ πλέον την 
προεκλογική μας συνεργασία της Δημοτικής Κίνησης του Δημάρχου.

Επίσης, διαχωρίζοντας πλέον την θέση μας, καλούμε και τον Αντιδήμαρχο κ. Δ. 
Καλογήρου να διαχωρίσει την θέση του, και ή να ανεξαρτητοποιηθεί ή αν θέλει να πα-
ραμείνει, να γνωρίζει ότι εκφράζει πλέον ΜΟΝΟ ΤΗ ΔΙΚΗ ΤΟΥ προσωπική άποψη, χωρίς 
να παρουσιάζονται οι απόψεις του ότι εκφράζουν σε ΚΑΜΜΙΑ περίπτωση τον ΣΥΡΙΖΑ».

Το πράσινο για το νησί μας
Εμείς;
Και όμως ο Δήμος Αθηναίων παίρνει μέτρα για την προστασία του πράσινου 
Έτσι σε πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων ψηφίστηκαν 

οι κανονιστικές διατάξεις της χάρτας πρασίνου του Δήμου για προστασία του περιβάλ-
λοντος και αναβάθμιση του χώρου πρασίνου αποφάσισε ο Δήμος Αθηναίων. Αυτοί οι 
κανονισμοί πρασίνου προβλέπουν τις επιτρεπτές ενέργειες των Δημοτών, σε δημόσιους 
και ιδιωτικούς χώρους πρασίνου και ορίζουν τις κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασής 
τους.

Ενδεικτικά θα αναφέρουμε ορισμένες από τις παραβιάσεις που θα επιβάλλονται 
κυρώσεις:

-Καταστροφή εποχικών φυτών 80Ε ανά τμ.
-Αποθήκευση ή διασπορά στο έδαφος αλάτων, οξέων, ελαίων και άλλων χημικών 

ουσιών και λυμμάτων 300 ευρώ
-Τοποθέτηση αγωγών, καλωδίων και πινακίδων σήμανσης επάνω στο δένδρο 100 

Ε ανά τμ.
-Εγκατάλειψη οχηματος: 300 ευρώ για μοτοσυκλέτες, 500 για ΙΧ. ή τρέιλερ και 

1500-500 ευρώ για μεγάλα οχήματα 
-Μερική ή ολική καταστροφή εξοπλισμού όπως παγκάκια ή κάδοι 600 Ε ανά τε-

μάχιο 
Ακόμη το Δ.Σ Αθηναίων απαιτεί όπως κατά την έκδοση αδείας να χορηγείται και 

άδεια αφαίρεσης φυτών!!! 
Αποτέλεσμα των κανονισμών πρασίνου είναι όχι μονο όποιος λερώνει πληρώνει, 

αλλά και όποιος ΠΛΗΓΩΝΕΙ πληρώνει.
Και τώρα ερχόμαστε στα δικά μας. Πότε θα δούμε παρόμοιες ενέργειες προσταστίας 

του πρασίνου και της καθαριότητας. 
Η νυν δημοτική αρχή έφερε προς ψήφιση κάποιον κανονισμό για την καθαριότητα, 

και σ’ αυτό ίσχυε, όποιος λερώνει πληρώνει, αλλά δημοτικοί σύμβουλοι της μειοψηφί-
ας και κάτι «εξυπνάκηδες» της ίδιας δημοτικής παράταξης το καταψήφισαν. Και έκτοτε 
απόλυτη σιγή και άνετοι οι φηφοφόροι, αφού «λερώνουν» χωρίς καμιά συνέπεια. «Οι-
κολόγοι» μας τι λένε: Ησυχάζουν αφού οι φίλοι τους δεν θα πληρώσουν και έτσι άνετα 
θα τους ψηφίσουν.

ΑΘΛΗΤΙΚΑ
OΛYMΠIAKA, NEA

Aπό την 10/6/09 άρχισε η διάθεση στους φιλάθλους του Oλυμπιακού των εισιτη-
ρίων διαρκείας της νέας αγωνιστικής περιόδου. Έως τις 26 Iουνίου προτεραιότητα θα 
έχουν οι παλαιοί κάτοχοι που θα μπορούν να ανανεώνουν τις θέσεις τους για τα εντός 
έδρας παιχνίδια της ποδοσφαιρικής ομάδας. Tα εναπομείναντα θα διατίθενται από τη 
Δευτέρα 29 Iουνίου. H διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας θα πραγματοποιείται από ειδι-
κά διαμορφωμένη αίθουσα του σταδίου «Γ. Kαραϊσκάκης».

Συγχρόνως ξεκίνησαν και οι ανανεώσεις των συνδρομών του ερασιτέχνη Oλυμπιακού.
Eπισημαίνουμε δε για να αγοράσει κάποιος εισιτήριο διαρκείας της ποδοσφαιρικής ομάδας 
θα πρέπει να είναι ενεργό μέλος. H ετήσια συνδρομή είναι 60 ευρώ, ποσό που πηγαίνει εξ 
ολοκλήρου στα ταμεία του ερασιτέχνη για τις ανάγκες των τμημάτων του.

Eυτυχισμένη φετινή χρονιά για τον Oλυμπιακό. Eως τώρα η συγκομιδή γράφει: Nταμπλ 
στο ποδόσφαιρο, νταμπλ στο βόλεϊ ανδρών, κύπελλο στο πόλο ανδρών (λογικά και εδώ 
νταμπλ, πρωτάθλημα στο πόλο γυναικών, πρωτάθλημα στο Πινγκ-πόνγκ γυναικών. 

Aυτή η χρονιά θα πρέπει να είναι η καλύτερη χρονιά σε συγκομιδή τίτλων από το 1925. 
H «πρώτη» του Oλυμπιακού θα πραγματοποιηθεί στου Pέντη στις 19 Iουνίου και στη 

συνέχεια η ομάδα θα μεταβεί στην Aυστρία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Σε 
ότι αφορά τα φιλικά παιχνίδια έχουν οριστικοποιηθεί δύο.

Mε τη γερμανική Mπόχουμ και την Tότεναμ. Nα θυμίσουμε ότι για να προκριθεί 
εφέτος ο Oλυμπιακός στους ομίλους του Tσάμπιονς Λίγκ θα χρειαστεί να παίξει σε δύο 
προκριματικούς γύρους, δηλαδή θα δώσει τέσσερα παιχνίδια.

Oι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις θα ξεκινήσουν φέτος στις 28/7/09.
Στόχος αυτής της ποδοσφαιρικής χρονιάς, με προπονητές στους μεγάλους ο Tιμουρ 

Kετσπαγια και στους μικρούς ο Aλέκος Aλεξανδρής είναι να προωθηθούν στην επαγ-
γελματική ομάδα ποδοσφαιριστές από την Ακαδημία.

Το πρωτάθλημα της Α΄ Εθνικής κατηγορίας 
έληξε: Πρωταθλητής ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Το κύπελλο Ελλάδος έληξε το κατέκτησε ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
Πέρα όμως από τους «μεγάλους άνδρες» ηλικίας από 21 και άνω. Υπήρχε 

Το πρωτάθλημα Νέων (κάτω από 21 ετών) Πρωταθλήτρια αναδείχθηκε αυτή της 
Skoda Ξάνθης με 58 βαθμούς και δεύτερη αυτής της ΑΕΚ μ 56 βαθμούς.

Το πρωτάθλημα Παίδων (κάτω των 18 ετών) Πρωταθλήτρια αναδείχθηκε η ομάδα 
του Παναθηναϊκού και δεύτερη αυτή του Ολυμπιακού.

ΑΙΑΣ  ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ(;)

Όσο ο ΑΙΑΣ θα φέρει το επώνυμο του τόπου μας θα μας απασχολεί.
Ετσι μετά από μήνες αγωνίας κατόρθωσε να παραμείνει στην Γ΄ Εθνική κατηγορία. 

Είχαμε προβλέψει ότι η υποβάθμισή του προβλέπονταν ώς σίγουρη. Όμως αυτό δεν 
συνέβει. Και τα ερωτήματα τώρα που ανακύπτουν είναι:

1. Ο σημερινός μεγαλομέτοχος θα κρατήσει τις μετοχές του ή θα τις πουλήσει. Αλλά 
εάν αυτό συμβεί ποιός θα τις αγοράσει;

2. Εάν δεν πουληθούν οι μετοχές ποιά, τότε θα είναι η έδρα της ομάδας;
3. Θα γίνει η συγχώνευση με τον ΠΕΡΑΜΑΪΚΟ,  περίπτωση που είχε απειλήσει ο 

νύν πρόεδρος;
4. Η πολυθρυλητη άτυπη επιτροπή που είχε αναλάβει τα ινία του ερασιτέχνη 

ΑΙΑΝΤΑ τι έχει πράξει και τι προτίθεται να πράξει απ’ εδώ και πέρα;

ΑΜΠΕΛΑΚΙΑΚΟΣ (Αμπελάκια) 
ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΟΙ

Και αυτές οι ομάδες ανέβηκαν κατηγορία από την Β΄ ερασιτεχνική ΠΕΙΡΑΙΑ 
στην Α΄ όμοια.

Το ΝΕΟ ΗΘΟΣ συγχαίρει όλους όσους συνετέλεσαν στην άνοδο αυτών των 
δύο ομάδων και ευχόμαστε το  ίδιο να συμβεί στο τέλος της νέας αθλητικής χρο-
νιάς.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Οι Σαλαμινομάχοι και την νέα σαιζόν θα έχουν τον ίδιο επιτυχημένο προ-

πονητή τον κ. Γ. ΕΠΙΤΡΟΠΟΥΛΟ . Αντίθετα ο προπονητής του Αμπελακιακού κ. 
Δημήτρης Γραμματικός θα αποχωρήσει από την ομάδα, για επαγγελματικούς λό-
γους.



Ιούνιος 2009 Nέο ήθος  Σαλαμίνας 12 

Οίκος Ναύτου:12 ιατροί σε δώδεκα πόλεις  
ο ένας για την Σαλαμίνα

Δώδεκα προσλήψεις εποχικών θα πραγματοποιήσει ο Οίκος Ναύτου για τα πα-
ραρτήματά του σε Αίγινα, Αργοστόλι, Βόλο, Ηράκλειο, Θεσσαλονίκη, Κάλυμνο, Κόρινθο, 
Λευκάδα, Μηχανιώνα, Σαλαμίνα, Χανιά και Χίο. Οι νέοι συνεργάτες θα υπογράψουν 
οκτάμηνη σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενώ όλες οι θέσεις αφορούν 
Ιατρούς Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν εκπληρώ-
σει την υποχρεωτική άσκηση υπηρεσίας Υπαίθρου, να κατέχουν Αδεια άσκησης ιατρι-
κού επαγγέλματος, πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής, Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού 
Συλλόγου και τέλος Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας.

Τέλος, πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών και τη φυσική καταλληλότητα για 
να εκτελέσουν τα καθήκοντα των θέσεων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν 
εκτενέστερη πληροφόρηση στο τηλέφωνο: 210-4296166 καθώς και στην ηλεκτρονική 
ιστοσελίδα: www.oikosnautou.gr.

OPΓANIΣMOΣ NEOΛAIAΣ KAI AΘΛHΣHΣ 
ΔHMOY ΣAΛAMINAΣ

Διοργάνωσε, στα πλαίσια των αθλητικών εκδηλώσεων 2009, σε συνεργα-
σία με το Γραφείο Φυσικής Aγωγής Πειραιά και τον ΓNOΣ τουρνουά ποδοσφαί-
ρου σάλας (5X5) Δημοτικών Σχολείων Nήσου Σαλαμίνος. Στον τελικό αυτού του 
τουρνουά αγωνίσθησαν οι ομάδες του 4ου Δημοτικού Σχολείου Σαλαμίνας και το 
Δημοτικό Σχολείο Aμπελακίων. Nικήτρια αναδείχθηκε η ομάδα του Δημοτικού 
Σχολείου Aμπελακίων.

Γ΄Λιμενικό Tμήμα Σαλαμίνας
Mε την ευκαιρία του εορτασμού της Παγκόσμιας Hμέρας Περιβάλλοντος 

έστειλε επιστολή προς τους Δήμους του Nησιού μας, στο Λιμενικό Tαμείο Σαλα-
μίνας, τις Kοινοπραξίες των Φέρυ, Aστυνομικά Tμήματα Σαλαμίνας και μερικά 
Σωματεία Aλιέων και τους καλούσε να αναλάβουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες 
και πρωτοβουλίες δράσης προκειμένου να ενισχύσουν το σκοπό του εορτασμού 
αυτής της ημέρας.

Πάντως το NEO HΘOΣ  κρίνει ότι ο κ. Λιμενάρχης να συνιστά στους Δήμους 
και τα Aστυνομικά Tμήματα της Σαλαμίνας να δράσουν για το περιβάλλον πάει 
πολύ

Eμείς θα προτείνουμε συγκεκριμένη δράση της περιβαλλοντικής Eπιτροπής 
του Aναπτυξιακού Συνδέσμου Σαλαμίνας τα τοπικά Δημοτικά Συμβούλια Nέων 
Σαλαμίνας Aμπελακίων να αναλάβουν πρωτοβουλία και να ξεκινήσει δράσεις 
που να ταράξουν τα περιβαλλοντικά στο νησί. Aν αυτό δεν μπορεί να γίνει υπάρ-
χουν και οι περιβαλλοντικοί τοπικοί σύλλογοι Σαλαμίνας και αυτοί οι αυτόνομοι 
που εναντιώθηκαν στην λειτουργία του «Nταμαριού». Αλλά τώρα τέρμα, φαίνεται 
ότι οι περισσότεροι απ’ αυτούς μάλλον αναζήτησαν αναγνωρισημότητες για να 
μπορούν έτσι να διεκδικήσουν θέσεις τα υποψήφια δημοτικά Συμβούλια.

Mακάρι να διαψευθούμε.

AΔEΣΠOTA ZΩA ΣTO ΔHMO ΣAΛAMINAΣ

Ύστερα από την ένταξη του Δήμου Σαλαμίνος στον Περιβαλλοντικό Σύνδεσμο 
Δήμων Aθηνών και Πειραιά (ΠE.ΣY.Δ.A.Π) θα μπορούν οι Δημότες στην περί-
πτωση που παρατηρούν αδέσποτα σκυλιά να ειδοποιούν την Kοινωνική Yπηρε-
σία του Δήμου (τηλ. 210 4646179) για την περισυλλογή ή για οποιανδήποτε άλλη 
ενέργεια ή πληροφορία

Oργανωμένες πλαζ και γαλάζιες σημαίες
Την δεύτερη θέση ανάμεσα σε 39 χώρες κατέλαβε η Eλλάδα στο Διεθνές 

Πρόγραμμα Γαλάζιες Σημαίες που βραβεύει τις καθαρότερες θάλασσες και τις 
αρτιότερα οργανωμένες παραλίες στο κόσμο.

Για φέτος βραβεύθηκαν 425 ακτές (5 λιγότερες από πέρσι) και 8 Mαρίνες στη 
χώρα μας. Aπ’ αυτές στη ATTIKH απενεμήθησαν σε δύο μαρίνες: Δήμου Λαυρε-
ωτικής και του Φλοίσβου και 12 ακτές: Δήμοι Mαραθώνας (Σχοινιάς-Kαράβι), 
Nέας Mάκρης (Mπρεζιλα), Mαρκοπούλου (Aυλάκι), Λαυρεωτικής (Πούντα-Zέλα), 
Aναβύσσου (Mαύρο Ληθάρι και κεντρικής), KAΛYBIΩN (τρεις Λαγονήσι), Bάρης 
(Bάρκιζα), Bουλιαγμένη (Aστέρας) και Bούλας (Bούλα).

Σ’ ότι αφορά το νησί μας επί δημαρχίας κ. B. Aγαπίου ανάμεσα σ’ αυτούς τους 
δήμους εισχωρούσε και αναφερόταν και ο δικός μας Δήμος επί δημαρχίας Σοφρά 
«Πάπαλα»!!!

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
Εργατική Πρωτομαγιά

Όπως κάθε χρόνο το εργατικό κέντρο Σαλαμίνος έτσι και φέτος οργάνωσε 
συγκέντρωση στα γραφεία του (αίθουσα συγκεντρώσεων) ΝΕΟ ΗΘΟΣ. Μήπως 
κάποτε θα πρέπει να της δοθεί κάποιο όνομα;

Όμως και αυτήν την πρωτομαγιά παρουσιάστηκε το φαινόμενο να γίνουν 
δύο συγκεντρώσεις. Μία στην Πλατεία εθνικής Αντιστάσεως παρουσία ελαχίστων 
εργαζομένων και εκείνη του εργατικού κέντρου. Που σ’ αυτήν τουλάχιστον ήταν 
παρούσα η Δημοτική Αρχή και αρκετοί δημοτικοί Σύμβουλοι του συνδυασμού 
του κ. Σοφρά.

Στην αρχή αποδόθηκε ενός λεπτού σιγής προς τιμή όλων εκείνων που θυσι-
άστηκαν για τα δικαιώματα των εργαζομένων.

Δεν έφτανε που στην συγκέντρωση μετείχαν ελάχιστοι εργαζόμενοι και συ-
νταξιούχοι αλλά κάποιος συμπατριώτης μας προσπάθησε να μας πείσει ότι δικαί-
ωμα για να ομιλούν για την εργατιά, τους άνεργους και τους συνταξιούχους είχε 
μόνο εκείνος (εισοδηματίας των 80000 ευρώ!!) και όχι οι συνταξιούχοι στρατιω-
τικοί (αυτό ήταν το μήνυμά του;)

Ακόμη ένας συμπολίτης μας προσπάθησε να εκμεταλευθεί την περίπτωση 
πολιτικά!!!

Ας προσέξει η Διοίκηση του ΕΚΣ του χρόνου και να ενημερώσει τους παρι-
σταμένους ότι  όσοι ομιλητές πάρουν τον λόγο να περιορίζονται στο νόημα της 
ημέρας και μόνο.

Εμείς θα ευχηθούμε του χρόνου η μάζωξη να γίνει πιο οργανωμένα και να 
παρευρίσκονται στην αίθουσα περισσότεροι εργαζόμενοι, άνεργοι, κυρίως, και 
συνταξιούχοι.

Τέλος επισημαίνουν ότι το Ε.Κ.Σ. εξέδωσε ψήφισμα στο οποίο συμπεριλαμ-
βάνονταν τόσο τα γενικά αιτήματα εργαζομένων όσο και των ντόπιων εργαζο-
μένων. Το ΝΕΟ ΗΘΟΣ θα σας δώσει μόνο αυτά με την παρατήρηση να μας πει η 
Διοίκηση Ε.Κ.Σ πως μπορεί να επιτευχθεί ανάπλαση του χώρου της Κυνοσούρας, 
προφανώς και του Αρχαίου Λιμένα Αμπελακίων με παράλληλη ανάπτυξη  της 
ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης δηλαδή των Ναυπηγείων. Το ΝΕΟ ΗΘΟΣ τουλά-
χιστον γνωρίζει ότι οι περισσότεροι κάτοικοι του νησιού επιθυμούν να φύγουν, 
τουλάχιστον όλες οι οχλούσες επιχειρήσεις από την Κυνοσούρα και τον Αρχαίο 
Λιμένα ώστε αυτή η περιοχή να αξιοποιηθεί τουριστικά και αρχαιολογικά.

Τα αιτήματα που αναφέρονται στο ψήφισμα του ΕΚΣ και που τα διεκδικεί για 
την Σαλαμίνα

1. Η Κυβέρνηση και ο Ο.Α.Ε.Δ. να δώσουν ξεκάθαρη λύση στο θέμα λειτουρ-
γίας Τοπικής Υπηρεσίας Ο.Α.Ε.Δ στην Σαλαμίνα καθώς εξακολουθεί να αποτελεί 
πάγιο αίτημα των κατοίκων και όλων των Φορέων του νησιού.

2. Λήψη μέτρων για την καταπολέμηση της ανεργίας που πλήττει το νησί ιδι-
αίτερα την νεολαία μας.

3. Να υπογραφεί άμεσα από το Υπουργείο Παιδείας η απόφαση για την ίδρυ-
ση Τμημάτων του Τ.Ε.Ι Πειραιά στην Σαλαμίνα, μετά και από σχετική πρόταση του 
Τ.Ε.Ι  Πειραιά και τις χρόνιες προσπάθειες που καταβάλλει το Εργατικό Κέντρο στο 
συγκεκριμένο θέμα που θα αναβαθμίσει σημαντικά το νησί μας.

4. Άμεση τοποθέτηση φωτεινών σηματοδοτών στην είσοδο και έξοδο της 
Προβλήτας των Παλουκίων όπως και στην διασταύρωση της Ακτής  Καραϊσκάκη 
με την Λεωφόρο Φανερωμένης (περιοχή Βουρκάρι) καθώς αποτελούν μερικά 
από τα σημεία «καρμανιόλες» της Σαλαμίνας.

5. Αμεση κατασκευή νέων Εργατικών Κατοικιών από τον Ο.Ε.Κ. στα οικόπεδα 
που έχουν αγορασθεί εδώ και χρόνια από τον Οργανισμό.

6. Οροθέτηση της Ν/Ζώνης και κατοχύρωση της λειτουργίας της με νομο
7 Ανάπλαση του χώρου της Κυνοσούρας με μώλους πρόσβασης για ασφαλή 

εργασία, όπως ορίζει το Προεδρικό Διάταγμα 70/90 και την τοποθέτηση πλωτών 
δεξαμενών που θα βοηθήσουν σημαντικά το μεγάλο πρόβλημα  του κλάδου.

8. Άμεση απομάκρυνση των Σλόπς από τον χώρο της Κυνοσούρας και κα-
θαρισμός της περιοχής από τα βυθισμένα πλοία προς εξοικονόμηση χώρου και 
ασφαλή πρόσβαση των Επισκευαζόμενων πλοίων.

10. Αναβάθμιση του Κέντρου Υγείας, καθώς αποτελεί την μοναδική πηγή 
υγειονομικής περίθαλψης του νησιού, και επάνδρωσή του τόσο με ιατρικό  όσο 
με νοσηλευτικό προσωπικό.
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Διατροφή - Yγεία - Oμορφιά
Κάθε χρόνο τέτοια εποχή, οι προειδοποιήσεις των δερματολόγων για την αντιλιακή προ-

στασία είναι σαφείς και ξεκάθαρες. Πριν ξεχυθούμε στις παραλίες, λοιπόν, καλό είναι να ενη-
μερωθούμε έγκαιρα και έγκυρα για τα μέτρα που πρέπει να λάβουμε ώστε να επωφεληθούμε 
από τη ζωογόνο ενέργεια του ήλιου, αποφεύγοντας παράλληλα τις πολύ βλαβερές συνέπειες 
των ακτίνων  U.V.

Μην το παρακάνετε με τον ήλιο.Δεν αρκεί να χρησιμοποιείτε αντιλιακό για να είστε πραγμα-
τικά προστατευμένοι από τις ακτίνες του ήλιου. Το πιο σωστό μέτρο αντιηλιακής προστασίας είναι 
με αντιηλιακό διότι σε αντίθετη περίπτωση θέτουμε σε κίνδυνο την υγεία μας, ενώ επιταχύνουμε 
τη γήρανση της επιδερμίδας μας.

Χρησιμοποιείτε σωστά το αντιηλιακό σας.
Εφαρμόστε το αντιηλιακό 15-30΄πριν την έκθεσή σας στον ήλιο και φροντίστε να το ανανε-

ώνετε τακτικά.
Οπωσδήποτε κάθε φορά που βγαίνετε από το νερό ή όταν ιδρώνετε πολύ.
Μην μένετε κάτω από την ομπρέλα χωρίς αντιηλιακό και μην μπαίνετε στην θάλασσα χωρίς 

να το έχετε χρησιμοποιήσει προηγουμένως.
Επίσης μη θεωρείτε ότι στην συννεφιά είστε προστατευμένοι. Πολλοί έχουν πάθει έγκαυμα 

τις ημέρες με συννεφιά.

Προσοχή! Είναι μεγάλο λάθος και επικίνδυνο να χρησιμοποιούμε αντιηλιακά με μεγάλο 
δείκτη προστασίας και να εφυσυχάζουμε, ότι έχουμε κάλυψη για όλη την ημέρα.

Όπως αναφέρεται πιο πριν  πρέπει το αντιηλιακό να το ανανεώνουμε τακτικά, διαφορετικά 
θέτουμε σε κίνδυνο την υγεία μας.

Ακολουθήστε όλα τα μέτρα αντιηλιακής προστασίας
Αυξάνετε σταδιακά το χρόνο έκθεσης στον ήλιο

Να φοράτε σκουρόχρωμα γυαλιά ηλίου, πλατύγυρο καπέλο και μπλουζάκι.
Να μην χρησιμοποιείτε παιδικά λαδάκια ή βαζελίνη για να μαυρίσετε, διότι δεν σας παρέ-

χουν καμιά αντιηλιακή προστασία και αυξάνουν τις πιθανότητες για έγκαυμα
Αποφύγετε να επισκέπτεστε τις παραλίες ώρες (11:00-16:00) ώρες που οι ακτίνες του ήλιου 

είναι κάθετες γιατί είναι πολύ ισχυρές.
Αυτοί που θέλουν να παραμείνουν με τις ώρες στην παραλία θα πρέπει τουλάχιστον να 

μείνουν προστατευμένοι σε κάποιο σημείο που έχει πολύ σκιά.  (όχι κάτω από ομπρέλα).
Να πίνετε πολύ νερό για να αποφύγετε την αφυδάτωση και τέλος να φροντίζετε την επι-

δερμίδα σας μετά την έκθεση στον ήλιο με ένα γαλάκτωμα ή ζελέ (after sun) για να ξαναβρεί η 
επιδερμίδα σας τα χαμένα επίπεδα υγρασίας.

Προτιμήστε προϊόντα Αλόης γιατί η Αλόη έχει την ιδιότητα να διεισδύει στα βαθύτερα στρώ-
ματα της επιδερμίδα και να την τροφοδοτεί με τα  πολύ πολύτιμα και μοναδικά της στοιχεία.

Προσοχή στο Solarium: Δεν είναι τυχαίο που ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποι-
εί, να μην χρησιμοποιούμε λάμπες για τεχνητό μαύρισμα καθώς αυξάνουν τον κίνδυνο καρκίνου 
του δέρματος. Ο λόγος είναι πως τα σολάριουμ  εκπέμπουν κυρίως ακτινοβολί UVA, η οποία 
μπορεί να μην προκαλεί έγκαυμα όπως η UVB, είναι όμως υπεύθυνη για την φωτογήρανση του 
δέρματος και την εμφάνιση μελανώματος.

(μιας από τις πιο επικίνδυνες μορφές καρκίνου του δέρματος). Ακόμη και καποια σύγχρονα 
μηχανήματα που εκπέμπουν ακτίνες UVB δεν θεωρούνται ασφαλή.

Τηρώντας τους κανόνες της ηλιοπροστασίας και χρησιμοποιώντας αντιηλιακά, μπορείτε να 
χαρείτε τον ήλιο και τη θάλασσα με ασφάλεια.

Επιλέξτε Βιολογικά Αντιηλιακά και γαλακτώματα (after sun) διότι δεν περιέχουν χημικά 
πρόσθετα και συνθετικά συστατικά.

Για καλύτερη Υγεία και καθαρότερο περιβάλλον. 

Λάβετε τα ...... αντιλιακά σας μέτρα
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Το ΝΕΟ ΗΘΟΣ
Εύχεται σ’ όλους τους μαθητές και φοιτητές και διδασκάλους καλό καλοκαίρι. 

Με αξιοποίηση προς ωφέλειά τους.

Τέλος η σχολική χρονιά

Μεγάλη επιτυχία του τμήματος Ασφαλείας Σαλαμίνας
Συνέλαβε άτομο από την περιοχή του Μπλέ Λιμανιού άτομο που κατείχε ενάμιση κιλό ακατέργαστης κάνναβης. Αναζητά άλλους δύο 

συνεργούς του.

ΚΟΥΙΖ. Ποιό άτομο απ’ αυτούς που ασχολούνται με τα «αρχονταλικια» δικάζονταν για παράβαση καθήκοντος και το απέκριψε 
επιμελώς (;) από τον τοπικό τύπο και όχι μόνο; Γιατί;

ΕΥΔΑΠ
Στις 17/3/09 επέδωσε στο Δήμο Σαλαμίνας κατασχετήριο, με το οποίο ζητάει να τακτοποιήσει οφειλή, ο Δήμος ποσού, 3911444,96 

ευρώ μείον 499.795, 28 ευρώ που ήδη έχει τακτοποιηθεί. Επειδή το θέμα θα συζητηθεί στην συνεδρίαση της 10/4/09 του Δημοτικού 
Συμβουλίου Σαλαμίνος θα σας ενημερώσω, πλήρως, στο επόμενο φύλλο μας.

Έβαλαν χέρι στους αδρανείς λογαριασμούς 
της Αγροτικής

Τα υπόλοιπα των λογαριασμών καταθέσεων που δεν παρουσιάζουν καμία 
κίνηση τα τελευταία 20 χρόνια ξεκίνησε να «τσεπώνει» το ελληνικό Δημόσιο.

Η αρχή γίνεται από μία υπό κρατικό έλεγχο τράπεζα, την Αγροτική, η οποία 
με εγκύκλιό της ενημέρωνε το δίκτυο καταστημάτων για το τι πρέπει να κάνει για 
το συγκεκριμένο θέμα.

Σύμφωνα με την επιστολή της ΑΤΕ προς το δίκτυο καταστημάτων, που φέρει 
ημερομηνία 28/4/2009, η τράπεζα ήταν υποχρεωμένη μέχρι τις 30 Απριλίου 2009 
να επιδώσει σχετική δήλωση προς την εφορία στην οποία ανήκει το κατάστημα 
όπου υπάρχει κατάθεση που δεν έχει κινηθεί τις τελευταίες δύο δεκαετίες και 
παράλληλα μαζί με τη δήλωση να προσκομίσει και το υπόλοιπο της κατάθεσης.

Το μέτρο αφορά λογαριασμούς που συμπλήρωσαν εικοσαετία ακινησίας τ ο 
διάστημα 1/1/1988 έως 31/12/2008.

Σύμφωνα με στέλεχος της ΑΤΕ, τα χρήματα που αποδίδονται στο Δημόσιο 
είναι λίγα. Παλαιότερες εκτιμήσεις της κυβέρνησης όταν ξεκίνησε να συζητείται 
ξανά το θέμα ήθελαν το ποσό να κυμαίνεται μεταξύ 1 και 3 δισ. ευρώ.

Η απόδοση των καταθέσεων στο Δημόσιο στηρίζεται πάντως σε ένα νόμο του 
1942(Ν.Δ. 1195/1942), τον οποίο ενεργοποίησε η κυβέρνηση ύστερα από σχε-
τική πρόταση του βουλευτή της Γιάννη Μανώλη, την οποία υιοθέτησε ο πρώην 
υπουργός Οικονομίας, Γ. Αλογοσκούφης.

Πάντως, ο βουλευτής της Ν.Δ. είχε προτείνει το φθινόπωρο του 2008 να δε-
σμεύονται οι «ακίνητοι» λογαριασμοί υπέρ του Ταμείου κατά της φτώχειας, και 
όχι γενικά υπέρ του Δημοσίου, καθώς οι τραπεζες ύστερα από κάποιο διάστημα 
ακινησίας σταματούν να πιστώνουν τόκους.

Τέτοιοι λογαριασμοί υπάρχουν στις «παλιές» τράπεζες, δηλαδή σε αυτές που 
λειτουργούν πάνω από 20 χρόνια στην Ελλάδα (Εθνική, Αγροτική, Εμπορική, Τα-
χυδρομικό Ταμιευτήριο και Alpha Bank).

Ποιούς θεωρούν
Σημειώνεται πως οι τράπεζες θεωρούν «αδρανείς» τους λογαριασμούς που 

δεν έχουν κινηθεί για διάστημα απο 12 μήνες μέχρι 4 χρόνια, ανάλογα με το 
υπόλοιπο που διαθέτουν και ακολουθεί έγγραφη ενημέρωση του πελάτη.

Για τους τραπεζίτες, «κίνηση λογαριασμού» θεωρείται η ανάληψη στο γκισέ 
ή σε ΑΤΜ, η κατάθεση, οι πάγιες εντολές κλπ. Εξαιρούνται οι πληρωμές τόκων, 
προμηθειών, καθώς και οι προθεσμιακές καταθέσεις, οι οποίες παραμένουν 
κλειστές για προσυμφωνημένη περίοδο.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΛΩΝ 
ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ (ΣΥΣΜΕΔ)

Όπως θα σας είναι γνωστό πρόσφατα ιδρύθηκε ο εν λόγω σύνδεσμος, ο 
οποίος οργάνωσε την πρώτη του εμφάνιση πραγματοποιώντας ημερίδα.

Ακόμη ο ΣΥΣΜΕΔ περιλαμβάνει στελέχη εν ενεργεία και εν αποστρατεία.

Η πρώτη εκδήλωση του Συνδέσμου, τη λειτουργία του οποίου έχει προσβά-
λει δικαστικά το υπουργείο Εθνικής Αμυνας, αφορούσε τους λόγους για τους 
οποίους έχουν αυξηθεί ραγδαία οι παραιτήσεις αξιωματικών από τις Ένοπλες 
Δυνάμεις. Σε αυτή την πρώτη προσπάθεια του Συνδέσμου δήλωσαν το «παρών» 
όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

«Φωτοβολταϊκά στις στέγες» 
από 1ης Iουλίου

Yπεγράφη από τους υπουργούς Oικονομίας, Aνάπτυξης και ΠEXΩΔE  η κοινή 
απόφαση για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στις στέγες των κτιρίων.

Aπό την 1η Iουλίου οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να τοποθετούν φωτοβολ-
ταϊκά συστήματα έως 10kw σε κτιριακές εγκαταστάσεις κατοικιών και πολύ μι-
κρών επιχειρήσεων στην ηπειρωτική Eλλάδα και στα διασυνδεδεμένα νησιά. Tο 
Πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στις Στέγες», που θα ισχύσει από 1η Iουλίου 2009, 
δίνει τη δυνατότητα σε κάθε πολίτη να αξιοποιήσει την πράσινη ενέργεια τοπο-
θετώντας φωτοβολταϊκά στη στέγη του για παραγωγή ηλεκτρισμού, με ευνοϊκά 
κίνητρα και απλές διαδικασίες, ως εξής:

Παρέχεται σταθερή τιμή της παραγόμενης ενέργειας 0,55E//kwh για 25ετία 
ανά εγκατάσταση (αναπροσαρμοζόμενη στο 25% του δείκτη τιμών καταναλωτή 
ή στο 140% της μέσης οριακής τιμής του συστήματος). Aπό 2012 προβλέπεται 
μείωση της τιμής για τις νέες εγκαταστάσεις, σταθερή επίσης για 25ετία.

Για την ηλεκτρική ενέργεια που διοχετεύεται στο Δίκτυο γίνεται λογιστικός 
συμψηφισμός από τη ΔEH με το κόστος της ενέργειας που καταναλώνεται για τις 
ανάγκες του κυρίου του φωτοβολταϊκού.

Oι διαδικασίες για τον πολίτη-παραγωγό-καταναλωτή είναι απλές και γρή-
γορες μέσω των τοπικών υπηρεσιών ΔEH και του λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύ-
ματος.

Δεν απαιτείται καμία αδειοδότηση υπουργείου Aνάπτυξης-YΠEXΩΔE, παρά 
μόνο έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας.

Δεν υπάρχει καμία φορολογική ή ασφαλιστική υποχρέωση.
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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.

Κοινοτικό πρόγραμμα 
«Αλλάζω ΚΛΙΜΑτιστικό»

Αρχίζει να... τρέχει από 10/6/09 το κοινοτικό πρόγραμμα του υπουργείου 
Ανάπτυξης «Αλλάζω ΚΛΙΜΑτιστικό» μέσα από το οποίο τα νοικοκυριά μπορούν 
να επιδοτηθούν για την αντικατάσταση των παλιών ενεργοβόρων οικιακών συ-
σκευών κλιματισμού.

Μάλιστα ήδη τέθηκε σε λειτουργία η ιστοσελίδα www.allazoklimatistiko.gr, 
μέσα από την οποία οι καταναλωτές μπορούν να αντλούν πληροφορίες, όπως και 
από την τηλεφωνική γραμμή 801-11-15300.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 15 εκατ. ευρώ, φορέας υλοποί-
ησης είναι η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς 
Ενέργειας, Φυσικού Πλούτου, Μεταποίησης και ΣΥ (ΕΥΣΕΔ ΕΝ/Β) του υπουργείου 
Ανάπτυξης.

Η δραση απευθύνεται σε όλους τους πολίτες που διαθέτουν παλαιές οικιακές 
συσκευές κλιματισμού εν λειτουργία και επιθυμούν να τις αντικαταστήσουν.

Στις συσκευές που μπορούν να αλλάξουν περιλαμβάνονται όλοι οι τύποι 
παλαιών συσκευών κλιματισμού (ανεξαρτήτως έτους κατασκευής). Κάθε κατα-
ναλωτής μπορεί να αποσύρει έως και δύο συσκευές, αγοράζοντας νέες, τεχνο-
λογίας inverter και υψηλής ενεργειακής κλάσης, από οποιοδήποτε κατάστημα 
πώλησης κλιματιστικών συμμετέχει στο πρόγραμμα.

Η επιδότηση ανέρχεται στο 35% της λιανικής τιμής πώλησης κάθε νέας συ-
σκευής, με ανώτατο ορίο επιδότησης τα 500 ευρώ.

Ο καταναλωτής, κατά την αγορά του νέου κλιματιστικού, καταβάλλει μόνο τη 
δική του συμμετοχή.

Το ποσό της επιδότησης του καταναλωτή θα αποδοθεί στο κατάστημα που 
προμήθευσε τη νέα συσκευή, μετά την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητι-
κών και μετά τις σχετικές διαδικασίες ελέγχου.

Η διαδικασία είναι πολύ απλή. Ο καταναλωτής έχοντας μαζί του τα 2 δικαι-
ολογητικά που απαιτούνται, μπορεί να πάει στο κατάστημα της επιλογής του και 
αφού επιλέξει τη συσκευή κλιματισμού που τον ενδιαφέρει από αυτές που επι-
δοτούνται, να συμπληρώσει και να υπογράψει το «Έντυπο Αγοράς Συσκευής». Τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:
•	Αστυνομική	ταυτότητα	και	ένα	απλό	φωτοαντίγραφο	αυτής	ή	το	Διαβατήριο	

σε περίπτωση ξένης υπηκοότητας
•	Αντίγραφο	ενός	πρόσφατου	λογαριασμού	της	ΔΕΗ,	της	οικίας	στην	οποία	

θα αντικατασταθεί το κλιματιστικό.

Σωτήρης Ε. Μπεγνής 
πρώην Δήμαρχος Σαλαμίνας

Σε τοπικές εφημερίδες ο κ. Σωτ. Μπεγνής πρώην Δήμαρχος Σαλαμίνας δη-
μοσίευσε ότι έχει επιλύσει διάφορα προβλήματα, μαθηματικής φύσεως, που μέ-
χρι σήμερα δεν έχουν επιλυθεί απ’ άλλους.

Mάλιστα προσκαλεί ή προκαλεί κατ’ εμάς ο οποίος ενδιαφέρεται να μάθει τις 
λύσεις των παρακάτω μαθηματικών προβλημάτων:

α. Tριχοτομήσεις της οξείας γωνίας
β. Tετραγωνισμός του κύκλου
γ. Eύρεση ακμής κύβου διπλάσιου όγκου
Aν αυτά τα επιτεύγματα είναι οφέλιμα για τους ντόπιους μαθητές Λυκείων ή 

γενικά γι’ όσους ασχολούνται με τα μαθηματικά θα πρέπει να έλθει σε επαφή με 
τα νομικά πρόσωπα του Δήμου Σαλαμίνας (επιτροπή Παιδείας, Δημοτική βιβλιο-
θήκη και την ΔΗΚΕΣΑ) και να οργανωθεί μια ημερίδα στην αίθουσα Δ. Μπόγρη ή 
στο Κέντρο Νεότητας ή σε οποιανδήποτε αίθουσα πολλαπλής χρήσεως κάποιου 
σχολείου.

Αν αποδειχθεί ότι τα εν λόγω επιτεύγματα είναι πρωτότυπα και καινοτόμα, 
τότε και ο κ. Μπεγνής θα αναδειχθεί σε εφευρέτη με ότι σημαίνει αυτό για τον 
ίδιο και την Σαλαμίνα ολόκληρη.

ΝΑΤΟ ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΒΑΝΙΑ ΤΟΥΡΚΙA

Την 4/4/09 ολοκληρώθηκε 
η 60η επετειακή Σύνοδος κορυ-
φής του ΝΑΤΟ που έλαβε χώρα 
στο Στρασβούργο της Γαλλίας 
και στο ΚΙΕΛO της Γερμανίας. 

Οι κυριότερες αποφάσεις 
που πάρθηκαν είναι:

- Η υποδοχή της Αλβανίας 
και Κροατίας

-Η επανένταξη στο στρα-
τιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ της 
Γαλλίας

- ΝΑΤΟ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥΡΚΙΑ
Τον ένα χρόνο το Αιγαίο θα 

ανήκει στους Έλληνες και το 
άλλο επόμενο θα ανήκει στους 
Τουρκονατοϊκούς. Αυτό έχει 
αποδεχθεί η Ελληνική Κυβέρ-
νηση δηλαδή την εκ περιτροπής ανάληψη του Κέντρου Συνδυασμένων Αερο-
πορικών Επιχειρήσεων (CAOC) του ΝΑΤΟ στη Λάρισα από Έλληνα και Τούρκο 
διοικητή.

«Η υλοποίηση του σχεδίου αυτού ισοδυναμεί με παραχώρηση κυριαχικών 
μας δικαιωμάτων στο Αιγαίο και γι’ αυτό δεν πρέπει να επιτραπεί» Δήλωση κ. 
Γεράσιμου Αρσένη. Εμείς λέμε ότι και μόνη άσκηση διοίκησης στο Αιγαίο από 
Τούρκο Διοικητή συνιστά ιστορική ήττα για την Ελλάδα.

Παρ’ όλα αυτά ο νέος Διοικητής του ΝΑΤΟ  ανέλαβε πρόσφατα ο ομογενής 
ελληνοαμερικάνος Ναύαρχος Τζέιμς Σταυρίδης (φωτο).
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«Κόκκινα βέλη» στα Χανιά

Με εκδηλώσεις στις οποίες συμμετείχε και το 
ακροβατικό σμήνος της βασιλικής βρετανικής αερο-
πορίας με την επωνυμία «Κόκκινα βέλη» (στη φω-
τογραφία) κορυφώθηκαν την Κυριακή 24/5/09 στα 
Χανιά οι εκδηλώσεις για την 68η επέτειο της Μάχης 
της Κρήτης. Παρόντες ήταν ο Υφ. Εθνικής Άμυνας, Ι. 
Πλακιωτάκης, παρέστη, ως εκπρόσωπος της κυβέρ-
νησης στις εορτραστικές εκδηλώσεις, ο αναπληρωτής 
υπουργός Εσωτερικών, Χρήστος Μαρκογιαννάκης, 
ο πρώην πρωθυπουργός και επίτιμος πρόεδρος της 
Ν.Δ., Κ.Μητσοτάκης, βουλευτές και πλήθος κόσμου.

Οριστικά από 1 Ιουλίου 2009 απαγορεύεται 
το κάπνισμα στους δημόσιους χώρους

Ποιες απαγορεύσεις προβλέπει ο νόμος που θα ισχύσει από 1/7/09

Απαγόρευση χρήσης προϊόντων καπνού σε όλους τους κλειστούς δημόσιους 
χώρους, σε όλα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, στα αεροδρόμια-
και όλους τους σταθμούς μεταφορικών μέσων και στα ίδια τα μέσα μεταφοράς, 
στα κυλικεία κλπ.

Δύνανται να διαμορφώνονται ειδικοί χώροι καπνιζόντων που διαχωρίζονται 
από την υπόλοιπη αίθουσα και έχουν ειδικές εγκαταστάσεις εξαερισμού.

Ειδικά για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος εμβαδού έως 70τ.μ. 
μπορούν να χαρακτηριστούν, στην άδεια λειτουργίας τους ως καταστήματα απο-
κλειστικά για καπνίζοντες ή μη καπνίζοντες.

Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Προστασίας Ανηλίκων από τον Καπνό και το Αλ-
κοόλ.

Πρόστιμα 
Α. Σε κάθε υπεύθυνο διαχείρισης και λειτουργίας και σε όποιον πουλά προϊ-

όντα καπνού σε ανηλίκους, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης έως 1000Ε 
κατά  την 1η διαπίστωση, έως 2000Ε με τη δεύτερη παράβαση, απαγόρευση της 
πώλησης προϊόντων καπνού και αλκοολούχων ποτών ή αν δεν πωλούν τα πα-
ραπάνω πρόστιμο έως 20.000 Ε στην τρίτη παράβαση, σε περίπτωση και τέταρτης 
παράβασης οριστική ή προσωρινή ανάκληση της άδειας λειτουργίας.

Β. Σε κάθε άλλον παραβάτη του νόμου πρόστιμο έως 500 Ε ανάλογα με τη 
σοβαρότητα της  παράβασης.

«Βέλος» προς την ελευθερία.

Με λαμπρότητα γιορτάστηκε και φέτος η επέτειος από την εκδήλωση του 
ιστορικού «Κινήματος του Ναυτικού» το Μάϊο του 1973, που συνέβαλε κι αυτό 
αποφασιστικά στην πτώση της χούντας των συνταγματαρχών.

Η 36η επέτειος του Κινήματος γιορτάστηκε στο πλωτό ναυτικό μουσείο του 
αντιτορπιλικού «Βέλος» (το πλοίο που «πρωταγωνίστησε» στα γεγονότα του 1973) 
στο χώρο του Πάρκου Ναυτικής Παράδοσης στον Φλοίσβο Φαλήρου. Χαιρετισμό 
απηύθυναν στην εκδήλωση ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Κώστας Τασούλας, ο 
Αρχηγός ΓΕΝ αντιναύαρχος Γιώργος Καραμαλίκης και ο Επίτημος Αρχηγός ΓΕΝ 
Ναύαρχος ε.α. Νίκος Παππάς, κυβερνήτης τότε του «Βέλους». Στο χαιρετισμό 
του ο Α/ΓΕΝ, αναγνωρίζοντας τη σπουδαία προσφορά των στελεχών που συμ-
μετείχαν, τόνισε μεταξύ άλλων ότι «το Κίνημα του Ναυτικού δεν ήταν απλά ένα 
μεμονωμένο γεγονός ή μια ξεχωριστή στιγμή. Δεν αποτέλεσε μια αντανακλαστι-
κή αντίδραση του Πολεμικού μας Ναυτικού, αλλά ήταν η φυσική συνέχεια και 
συνέπεια των αγώνων του, για την πατρίδα, αποτέλεσε δε περίτρανη απόδειξη 
της πίστης των στελεχών του στις αρχές της ελευθερίας και της Δημοκρατίας και 
έμπρακτη ανάδειξη του ήθους, του χαρακτήρα, και της ψυχής τους...».
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1. Στα πλαίσια της 14ης Πανελλαδικής 
Eκστρατείας Eθελοντικού Kαθαρισμού των 
Aκτών, το Δημοτικό Λιμενικό Tαμείο Σαλα-
μίνας οργάνωσε εθελοντικό καθαρισμό των 
ακτών του νησιού μας την 24η του μηνός Mα-
ΐου, στον οποίο συμμετείχαν μέλη του παρα-
κάτω τοπικών φορέων.

α. Aπό Άγιο Nικόλαο Σαλαμίνας μέχρι 
καρνάγιο Kουπετώρη (Σημείο συνάντησης ο 
Άγιος Nικόλαος)

β. Aπό καρνάγιο Kουπετώρη μέχρι περι-
οχή Pέστη. (Σημείο συνάντησης το καρνάγιο 
Kουπετώρη).

γ. Aπό καρνάγιο ερασιτεχνών αλιέων 

(γήπεδο Aίαντος) μέχρι Bλητικό.(Σημείο 
συνάντησης το καρνάγιο ερασιτεχνών 
αλιέων).

δ. Aπό Bλητικό μέχρι Mούλκι. (Σημείο 
συνάντησης το Bλητικό και στην ακτή 
προς Mούλκι, λόγω περιφράξεων Π.N).

ε. Aπό Ξενοδοχείο Γαβριήλ μέχρι πε-
ρίφραξη Π.N. (έργα NATO). (Σημείο συνά-
ντησης κάτωθι Ξενοδοχείου Γαβριήλ).

O καθαρισμός πραγματοποιήθηκε 
από την περιοχή PEΣTH μέχρι το μανδρό-
τοιχο της Bάσης Aποθηκών πετρελαιοει-
δών NATO (Φλεβαριωτισσα)

ΔHMOTIKO ΛIMENIKO TAMEIO ΣAΛAMINOΣ
ΘEMA: «14η Πανελλαδική Eκστρατεία Eθελοντικού Kαθαρισμού των Aκτών»

Kαι αυτή τη χρονιά 
το Δημοτικό Σχολείο 
Σαλαμίνας μας εντυ-
πωσίασε με τον τρόπο 
που επέλεξε να τελειώ-
σει την σχολική χρονιά 
2008-2009. Eτσι την 4η 
Iουνίου 2009 πραγμα-
τοποίησε στο Eυριπεί-
διο Θέατρο τη λήξη της 
σχολικής χρονιάς με 

γυμναστικές επιδείξεις με την συντροφιά και καθοδήγηση της χρυσής Oλυμπιο-
νίκου Bούλας Πατουλίδου.

Kαι απουσία όσων προτίμησαν να παρακολουθήσουν τις πολιτιστικές-
κομματικες εκδηλώσεις της τελευταίας στιγμής του Γεωργίου Παπανδρέου στην 

Aθήνα και του Yπουργού Yγείας κ. Δ. Aβραμόπουλου στην παραλία μας. Tην τε-
λευταία στιγμή πρόλαβε ο κ. Tάσος Nερανζτής.

Eμείς δεν έχουμε παρά να συγχαρούμε το Διδασκαλικό προσωπικό του σχο-
λείου του οποίου επικεφαλής είναι η διευθύντρια E. Γείτονα. Kαι στα παιδιά καλές 
διακοπές και καλή 
συνέχεια.

ΓYMNAΣTIKEΣ EΠIΔEIΞEIΣ
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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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