
1) Από 1% έκπτωση που έδιναν οι υποψήφιοι προμηθυτές ή εργο-
λάβοι τώρα φθάσαμε στο 0% αφού προμήθειες γίνονται με το σύστη-
μα απ’ ευθείας ανάθεση.

2) Προσλαμβάνονται στο Δήμο «ειδικοί σύμβουλοι του κ. Δημάρ-
χου» με παχυλούς ή όχι μισθούς χωρίς ο κ. Δήμαρχος να «λογοδοτή-
σει» στο Δημοτικό συμβούλιο.

3) Aγοράσθηκε τζιπ πολυτελείας (39000 ευρώ) για να το χρησιμο-

ποιεί ο κ. Δήμαρχος χωρίς καν να ενημερώσει το Δημ. Συμβούλιο.
4) Δεν έχουμε συμφωνήσει ακόμη πόσα και για πιο λόγο χρωστά-

με στην EYΔAΠ.
5) Δεν έχει λυθεί ακόμη το θέμα με τα μπάζα.
6) Δεν έχουμε πιστέψει στην Σαλαμίνα στο θεσμό της 

ANAKYKΛΩΣHΣ.
Σ’ αυτά ποιός απαντά;

Διανέμεται μόνο μέσω ταχυδρομείου
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Φίλοι και φίλες
Περιμένουμε τις δικές σας προτάσεις 

και υποδείξεις. Περιμένουμε ακόμη τις 
όποιες παρατηρούμενες παρασποσνίδες 
των εξουσιών του Νησιού (Δήμοι, Δη-
μόσιες Υπηρεσίες, Αστυνομία, Τροχαία, 

Λιμεναρχείο κ.α.)

Θέματα που απασχολούν τους Δημότες Σαλαμίνας

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 . )

°. §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%

ñ ÂÈÛÎÂ˘¤˜
ñ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂÈ˜
ñ ·ÓÙ·ÏÏ·Á¤˜

PÔÏfiÁÈ·

KÔÚÓ›˙Â˜ - EÈÎ
fiÓÂ˜

AÁÔÚ¤˜ ·Ï·ÈÒÓ 
ÎÔÛÌËÌ¿ÙˆÓ

Ζητούμε συγγνώμη αν σ’ αυτό το 
φύλλο διακρίνετε ορισμένες παρα-
λήψεις ή λάθη τα οποία οφείλονται 
σ’ ασθένεια του εκδότη και ξαφνική 
απουσία του επιμελητή διορθώσεων.

Η Ελλάδα δημιούργησε το 8ο θαύμα: 
Το Μουσείο της Ακρόπολης

Είναι θαυμάσιο ιστορικό έργο που μετά την Εθνική Ανάταση 
που έφεραν από πενταετίας οι ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ήλθε το νέο 
Μουσείο της Ακρόπολης που είναι φτιαγμένο να εντυπωσιάζει το 
κοινό και να υπηρετεί τον Εθνικό μας στόχο την επιστροφή των 
μαρμάρων.

Τελικά ποιανού ήταν η ιδέα της κατασκευής του νέου μουσεί-
ου; Πιστεύουμε ότι ήταν εθνική ανάγκη. Από τη στιμή που τέθηκε 
η απορία από την επιτροπή των έργων της Ακρόπολης 1975-1976 
τι θα γίνουν τα πρωτότυπα του Παρθενώνα που ήταν ακόμη πάνω 
στο μνημείο μιας και στο παλιό μουσείο δεν χωρούσαν. Τότε πάρ-
θηκε η απόφαση από τον Κων/νο Καραμανλή να φτιαχθεί στη 
συγκεκριμένη θέση στον Μακρυγιάννη. Στη συνέχεια χρειάστηκε 
να γίνουν τρεις αρχιτεκτονικοί άκαρποι διαγωνισμοί (1976-1978-
1989) για την ανάθεση της κατασκευής του και να περάσουν 33 
ολόκληρα χρόνια μέχρι να γίνει πραγματικά μια πραγματικότητα 
που έγινε χάρι σστο πείσμα και την αγάπη της Μελίνας Μερκούρη. 
Ένα έργο που στοίχισε συνολικά περίπου 150 εκατ. ευρώ.

Τέλος αφού πετύχαμε το στοίχημα ανέγερσης τώρα πρέπει να 
κερδίσουμε και το όραμα της επιτυχημένης λειτουργίας.

σελ.9
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17/7 Μαρίνα
18/7 Αιμίλιος
20/7 Ηλίας
21/7 Παρθένιος
22/7 Μαγδαληνή-Μαρκέλα
25/7 Ολυμπία, Μενέλαος
26/7 Παρασκευή
27/7 Παντελεήμων
31/7 Ιωσήφ
23/7 Πελαγία
24/7 Χριστίνα

28/7 Ειρήνης Χρυσοβαλάντου
30/7 Ανδρόνικος
2/8 Στέφανος
4/7 Ευδοκία
6/8 Σωτήριος
8/8 Τριαντάφυλλος
10/8 Λαυρέντης
13/8 Δωρόθεος
15/8 Παναγιώτης - Δέσποινα - Μαρία 
- Μάριος

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ  17/7-15/8

31/7 Διεθνής Ημέρα του διαχειριστή 
συστημάτων
9/8  Παγκόσμια Ημέρα Ιθαγενών

12/8 Παγκόσμια Ημέρα Νεολαίας
13/8 Παγκόσμια Ημέρα Αριστεροχεί-
ρων

Ημέρες που εορτάζονται από Διεθνείς Οργανισμούς

Υ.Γ. ΕΚΔΟΤΟΥ: Οι απόψεις των συνεργατών του ΝΕΟΥ ΗΘΟΥΣ οπωσδήποτε δεν 
απηχούν των απόψεών μου.

Διαθέσιμες από τον Οκτώβριο οι πρώτες 
παρτίδες του εμβολίου για τη γρίπη

Από τον Οκτώβριο θα είναι διαθέσιμες στην Ελλάδα οι πρώτες παρτίδες του 
εμβολίου για τη νέα γρίπη. Το υπουργείο Υγείας υπέβαλε ήδη αιτήσεις ενδια-
φέροντος για προμήθιεα οκτώ εκατομμυρίων δόσεων, τις οποίες θα διαθέσουν 
πέντε εταιρείες. Το εμβόλιο θα κάνουν -σε δύο δόσεις- οι ευπαθείς ομάδες πλη-
θυσμού.

Τα κρούσματα που επιβεβαιώθηκαν μέχρι την 25/6/09 φτάνουν τα 70, με τους 
23 από αυτούς να έχουν ιαθεί πλήρως και τους υπόλοιπους να ακολουθούν τις 
προβλεπόμενες διαδικασίες νοσηλείας.

Οι υπεύθυνοι του υπουργείου εξακολουθούν να εμφανίζονται καθησυχα-
στικοί, εκτιμώντας ότι η ροή των περιστατικών ελέγχεται πλήρως και πως η 
συμπτωματολογία της νόσου συνεχίζει να είναι ήπια. Παραμένουν, πάντως, σε 
επαγρύπνηση το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (ΕΚΕΠΥ) και το Κέντρο 
Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ). Ο Υπουργός Υγείας, κ. Δηήτρης 
Αβραμόπουλος, ανακοίνωσε ότι το 67% των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων στη 
χώρα μας είναι άτομα ηλικίας κάτω των 29 ετών. Το στοιχείο αυτό ταυτίζεται με 
την επιστημονική εκτίμηση πως τα νεαρά άτομα δεν διαθέτουν ανοσία στο συ-
γκεκριμένο στέλεχος της γρίπης. Το παρήγορο είναι ότι οι νσούντες εμφανίζουν 
ήπια συμπτωματολογία, χωρίς επιπλοκές.

Η αναλογία ανδρών και γυναικών είναι ένας προς μία. Το 87% είναι ταξι-
διώτες, κυρίως από τις ΗΠΑ και την Αυστραλία, ενώ το 13% δεν είχαν ιστορικό 
ταξιδιού και μολύνθηκαν ύστερα από στενή επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα. 

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ
Αρκετοί δήμοι αυξάνουν πέραν από τους εποχιακούς υπαλλήλους (συμβασι-

ούχους) προσλαμβάνουν και μόνιμο προσωπικό με σύμβαση αορίστου χρόνου. 
Συστάθηκαν πέντε νέες θέσεις εργασίας αορίστου χρόνου στο δήμο Σαλαμίνος 
σύμφωνα με Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄1223/22-6-2009).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Πρακτικών και Αποφάσεων της συνεδρίασης της ........ 27-5-2008 2ης Β’θμι-

ου Επιτροπής Επιλύσεως Δασικών Αμφισβητήσεων Ν. Πειραιά.
Ενδιαφερόμενος: Γ.Γ.Π.Α.
Έκταση: 121,304 τ.μ.
Θέση: ΝΤΡΑΣΣΑ - ΣΕΛΛΗΝΙΑ του Δήμου Σαλαμίνας
Συζητείται το θέμα: Απόφαση με αριθμό 4/2008

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Δέχεται τυπικά και απορρίπτει κατ’ ουσίαν τις αντιρρήσεις του Γ.Γ. Περιφέ-

ρειας Αττικής κατά της υπ’ αριθμ. 3/2005 της Α/θμιας Ε.Ε.Δ.Α. Πειραιά μόνο ως 
προς την αναφερόμενη στο σκεπτικό έκτασης των εξακοσίων είκοσι (620) τετρα-
γωνικών μέτρων.

Επικυρώνει την ως άνω απόφαση κατά το προαναφερόμενο μέρος την 3/2005 
απόφαση της Α/θμιας Ε.Ε.Δ.Α. Πειραιά και ακυρώνει την Πράξη Χαρακτηρισμού 
του Δασάρχη Πειραιά ως προς τις εκτάσεις που έχουν κηρυχθεί αναδασωτέες και 
βρίσκονται «ΝΤΡΑΣΣΑ - ΣΕΛΛΗΝΙΑ» Περιφέρειας Δήμου Σαλαμίνας και εμβαδού 
120 στρ. 0,440 στρ. και 0,244 στρ.

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στις 27-5-2008.

Χαράτσι στους ανυπότακτους
Με κοινές Υπουργικές Αποφάσεις που υπέγραψαν (ήδη από τον περασμένο 

Δεκέμβριο) ο αρμόδιος για στρατολογικά θέματα υφυπουργός Εθνικής Άμυνας 
Κώστας Τασούλας και ο υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Λέγκας 
επανακαθορίζεται το χρηματικό ποσό που καταβάλλεται για την εξαγορά κάθε 
μήνα πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης που επιβάλλεται για ανυποταξία ή 
λιποταξία, από τα 90 ευρώ που είναι σήμερα στα 1.000 ευρώ! Ωστόσο, διευκρι-
νίστηκε ότι η ισχύς των διατάξεων για το νέο ποσό εξαγοράς των 1.000 ευρώ θα 
αρχίσει από την 1η Ιανουαρίου 2010. Όσοι δηλαδή κηρύχθηκαν ανυπότακτοι ή 
λιποτάκτες μέχρι τις 17 Δεκεμβρίου 200 και διέκοψαν ή θα διακόψουν την αυ-
νυποταξία ή την λιποταξία τους μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2009 θα καταβάλουν για 
την εξαγορά κάθε μήνα πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης το ποσό των 90 
ευρώ. Όσοι διακόψουν την ανυποταξία ή λιποταξία τους από την 1η Ιανουαρίου 
2010 και μετά θα  καταβάλουν 1.000 ευρώ για κάθε μήνα πρόσθετης θητείας 
(επιπλέον εξάμηνη πρόσθετη θητεία, δηλαδή  συνολικά 6000 ευρώ).

Εταιρεία Δημοσκοπήσεων -Μητρώο

Στις 32 ανέρχονται πλέον οι εταιρείες δημοσκοπήσεων που έχουν εγγραφεί 
στο μητρώο που τηρεί το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης . Τελευταία προ-
στέθηκε και η Campaign Manager, της οποίας μοναδική μέτοχος εμφανίζεται η 
Ελένη Χάρη. Οι συγκεκριμένες 32 εταιρείες είναι οι μόνες που έχουν τη δυνατό-
τητα από το νόμ να διενεργουν πολιτικές δημοσκοπήσεις κατά τις προεκλογικές 
περιόδους.
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ΠΟΡΘΜΕΙΟ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ

Όπως είναι γνωστό η καλή λειτουργία αυτού του πορθμείου εξαρτάται τις πα-
ρεμβάσεις του ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ (ΔΛΤΣ) και 
της ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ .

Ως εκ τούτου ο κ. Σοφράς ενεργεί, στην προκειμένη περίπτωση ως Πρόεδρος 
του Δ.Λ.Τ.Σ. και όχι ως δήμαρχος και μάλιστα στην σύνθεση του Διοικ. Συμβουλί-
ου του Δ.Λ.Τ.Σ. συμμετέχουν μόνο δυο προκείμενοι στην Δημοτική Παράταξη του 
κ. Σοφρά, ένας από τις μειοψηφίες του Δήμου 4 από τον Δήμο Αμπελακίων, έτσι 
αν κάτι δεν πάει καλά στις ακτές και τα λιμάνια εύκολα θα μπορεί να δημοσιο-
ποιείται, κάτι που μέχρι τώρα δεν έχει συμβεί αά όλα «βαίνουν καλώς» Υστερα 
από τα παραπάνω και για να έλθουμε στο προκείμενο θέμα την εκβάθυνση του 
λιμένα, και ότι άλλο χρειάζεται, τα χειρίζεται κατά τον καλύτερο τρόπο ο χειριστής 
του Λ.Τ.Σ κ. Κωνσταντίνος Πάχης ο οποίος μάλιστα δεν θα είναι καν υποψήφιος 
στις επόμενες εκλογές . Αλλά για να γίνει οποιαδήποτε επέμβαση στο εν λόγω 
λιμάνι, χρειάζεται μια πολύπονος και σε διάρκεια εργασία για την λήψη των απαι-
τούμενων αδειοδοτήσεων και κυρίως απαιτούνται μελέτες που και αυτές είναι 
χρονοβόρες μελέτες. Βέβαια ο κ. Πάχης ήταν ατυχής με τον μελετητή, ο οποίος 
αργοπόρησε να του παραδώσει την απαιτούμενη μελέτη. Και ήδη από την στιγμή 
που την παρέλαβε προβαίνει με ταχείς ρυθμούς για την υλοποίηση.

Εκεί το οποίο όμως που πρέπει να επισημάνει κανείς είναι ότι για να λει-
τουργήσει το πορθμείο σωστά θα πρέπει να δημιουργηθεί Λιμενικό Φυλάκιο στην 
Ακτή της Φανερωμένης. Δεν μπορούμε να φθάνουμε εκεί και να δημιουργεί-
ται «ουρά» που διατηρείται επ’ ώρας. Προσωπικά έχω στηθεί στην ουρά 1 και 2 
ώρες. Μάλιστα μερικοί εξυπνάκηδες παραβιάζουν με θράσσος και αναίδεια την 
προτεραιότητα, ετσιθελικά. Αυτά πρέπει να μάθει ο κ. Υφυπουργός του ΥΕΝ. 

Ακούτε κ. Αράπογλου και κ. Ράπτη. Να ζητήσετε από το ΥΕΝ να γίνει η ανα-
βάθμιση του Λιμεναρχείου Σαλαμίνος και να συμπληρώνει η οργανική δύναμή 
του, που αντί να υπηρετούν 44 άτομα σήμερον υπηρετούν 22 (χωρίς γαστρωμέ-
νες, αδειούχους και ασθενείς!!!)

Η επίσκεψη του Υπουργού Υγείας 
κ. Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ στην Σαλαμίνα

Την 5/6/09 και ύστερα από αίτηση των τοπικών 
επιτροπών της Νέας Δημοκρατίας προσήλθε στην 
Σαλαμίνα ο Υπουργός Υγείας κ. Δημ. Αβραμόπουλος 
και ανέλυσε το νόημα των επικείμενων (τότε) ευρω-
εκλογών και να παροτρύνει στους Σαλαμίνιους ψη-
φοφόρους να πάνε στις κάλπες. Ακόμη ανέλυσε με 
σαφήνεια και γιατί θα πρέπει να ψηφίσουν το κόμμα 
της Νέας Δημοκρατίας.

Οι Σαλαμίνιοι προσήλθαν στην Πλατεία Εθνικής 
Αντιστάσεως (Φλαμίγκο) και ήταν περισσότεροι από 

κάθε ομιλία πολιτικού που ήλθε και μίλησε στην Σαλαμίνα.
Αλλά όμως ας μου επιτραπεί να επισημάνω αυτά συνέβησαν την ωραία αυτή 

βραδυά.
Κάποιος “ευφυής” πρότεινε στον κ. Υπουργό να αναγγείλλει, σ’ ό,τι ενδιαφέ-

ρει τον τόπο μας την αναβάθμηση του υπάρχοντος Κέντρου Υγείας και των δημι-
ουργιών ενός νέου Κέντρου Υγείας και μάλιστα Αστικού Τύπου.

Ύστερα κάποιοι αντιλήφθησαν το λάθος του κ. Υπουργού και προσπάθησαν να 
το διορθώσουν.Πρέπει ακόμη να επισημάνουμε  ότι ο κ. Αβραμόπολος είχε προ-
σέλθει με τους κ.κ. Ν. Κακλαμάνη και.......  στην Σαλαμίνα και τότε είχε υποσχεθεί 
ότι θα πραγματοποιείτο η αναβάθμιση του Κέντρου Υγείας και το συντομώτερο, 
έναρξη λειτουργίας του Αρχειολογικού Μουσείου. Τίποτε από τα δύο δεν έγινε. Ας 
ελπίσουμε  ότι ο κ. Αβραμόπουλος, τουλάχιστον ας περιορισθεί στην αναβάθμιση 
του Κέντρου Υγείας, που εμπίπτει στην αρμοδιότητά του.

Θα πούμε για την φιλοξενία που έτυχε από τους Υποψήφιους Δημάρχους 
προσκείμενους στην Ν. Δημοκρατία, οι οποίοι δεν ενημέρωσαν τους τοπικούς 
εκδότες, αλλά; προφανώς, έτρεξαν ασθμένοντες να ενημερώσουν πειραιώτη εκ-
δότη, του οποίου προσπαθούν να αποκτήσουν την εύνοιά του!!!

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

Εχει προγραμματίσει πέραν των άλλων δραστηριωτήτων του να ανελκύσει 
όλα τα ναυάγια και ναυαγήματα που υπάχουν στα λιμάνια ή λιμανάκια.

Ήδη προέβει χάριν στις επίμονες και σωστές ενέργειες του Δημοτικού Συμ-
βούλου κ.Κωσταντή Πάχη, η ανέλευση του ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ από το λιμάνι της Σαλα-
μίνος και ήδη έχει δρομολογήσει να ανελκύσει από τον κόλπο των Παλουκίων 
- αλλα δύο.

Κυκλοφοριακό Σαλαμίνας

Όλοι μιλούν για το κυκλοφοριακό και κυρίως για την αποσυμφόρεση της 
«θανατηφόρου» λεωφόρου Σαλαμίνας. Όμως όσο διαρκεί η άρνηση του Πολεμι-
κού Ναυτικού, έστω και αν στα ανώτατα αξιώματα του Σώματος υπηρετούν Σαλα-
μίνιοι  Αξιωματικοί, να παραχωρήσουν την συνέχιση του παραλιακού δρόμου. Η 
προσπάθεια της αποσυμφόρεσης της Αιαντείου δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί.

Θα πρέπει σ’ αυτή την περίπτωση η Δημοτική αρχή να προβεί είτε σε δυναμι-
κές κινητοποιήσεις είτε στις απαιτούμενες νομικές ή άλλες ενέργειες.

Η Π. Υπουργός του ΠΑΣΟΚ 
κ. Βάσω Παπανδρέου στις 5/6/09 μίλησε 

στην Σαλαμίνα.

Το ΠΑΣΟΚ για να αναλύσει την σημασία των ευ-
ρωεκλογών και να συστήσει αφού θα τους έπειθε, να 
ψηφίσουν το κόμμα του ΠΑΣΟΚ.

Η Π. Υπουργός φαίνεται  ότι έπεισε τους Σαλαμι-
νίους ψηφοφόρους να προτιμήσουν το ΠΑΣΟΚ, φαί-
νεται ότι το πέτυχε, έστω και αν αυτοί που την προ-
ηγούμενη ημέρα είχαν παρακολουθήσει την ομιλία 
του Υπουργού, και εν ενεργεία κ. Αβραμόπουλου. 

ΔΗΛΩΣΗ
Παραμερίζοντας τα όποια πολιτικά μου διλήμματα 

και με γνώμονα μόνο το καλό του νησιού μας, αποφά-
σισα στις προσεχείς Δημοτικές εκλογές, να στηρίξω μια 
πραγματικά αξιόλογη και ανεξάρτητη προσπάθεια, και 
να είμαι υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος, ενός νέου 
και δυναμικού συνδυασμού, της ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ Πο-
λιτών Σαλαμίνας, με υποψήφιο Δήμαρχο τον δυναμικό 
αγωνιστή Γιάννη Τσαβαρή, ο οποίος με όραμα γνώση 
και θέληση, θα μας οδηγήσει σε μια νέα πορεία για ένα 
καλύτερο αύριο των παιδιών μας.

Ζητώ την στήριξη απ’ όλους τους φίλους μου που γνωρίζουν τον χαρακτήρα 
μου, αλλά και το έργο μου στον οικισμό του Μπατσί την τελευταία οκταετία.

Ιδεολογικά και πολιτικά παραμένω στις επάλξεις, δίπλα στο κόμμα μου την 
Νέα Δημοκρατία, σ’ όλους τους εθνικούς αγώνες και θα δίνω το δυναμικό παρών 
όπου και όποτε αυτό μου ζητηθεί

Μπατσί Σαλαμίνας 17 Ιουνίου 2009
Λάμπρος Μαστροκόλιας
επιχειρηματίας
πρόεδρος εξ/κού συλλόγου Μπατσί.

Συνταξιοδότηση γυναικών

Μετά την καταδικαστική απόφαση της Ελλάδος από το ευρωδικαστήριο σχε-
διάζεται, κατά πληροφορίες, η αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης των 
γυναικών στο Δημόσιο και Σωμάτων Ασφαλείας, με σταδιακή προσθήκη εξαμή-
νων από 2013 και μετά. Η αύξηση των ορίων ηλικίας θα αφορά ασφαλισμένους 
μετά το 1983.
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ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2009
Μεγάλη νίκη του ΠΑΣΟΚ

Σύμφωνα με τα τελικά και επίσημα αποτελέσματα το ΠΑΣΟΚ παίρνει 36,65% 
(1878.696 ψήφοι), η Νέα Δημοκρατία 32,29% (1.655.461 ψήφοι), το ΚΚΕ 8,35% 
(428.209 ψήφοι), ο ΛΑΟΣ  7,15% (366,562 ψήφοι),  ο ΣΥΡΙΖΑ 4,70% (240.865 ψή-
φοι) και οι Οικολόγοι-Πράσινοι 3,49% (178.952 ψήφοι).

Η αποχή των ψηφοφόρων από τις εκλογές προσεγγίζει το επίπεδο ρεκόρ του 
47,4%.

Εκτός του ποσοστού της αποχής, έκπληξη προκάλεσε και το ποσοστό που 
έλαβαν τα πολύ μικρά κόμματα, που συνολικά αγγίζει το 7,37%.

Ειδικότερα, το Πανελλήνιο Μακεδονικό Μέτωπο έλαβε 1,27%, το Κόμμα Ελ-
λήνων Κυνηγών 1.26%  η Δράση 0,76%, οι Οικολόγοι Ελλάδας 0,65%, οι Έλληνες 
Οικολόγοι (Δ. Βεργής) 0,61%, ο Λαϊκός Σύνδεσμος-Χρυσή Αυγή 0,46%, η ΑΝΤ.
ΑΡ.ΣΥ.Α 0,43%.

Αλλάζουν  οι πολιτικοί συσχετισμοί
Ένα νέο πολιτικό τοπίο ανέδειξαν οι Ευρωεκλογές της 7ης  Ιουνίου, με το 

ΠΑΣΟΚ να εξέρχεται νικηφόρο από την κάλπη, έξι κόμματα να αναδεικνύουν 
ευρωβουλευτές και μόνο έναν στους δύο πολίτες να προσέρχεται στα εκλογικά 
τμήματα.

Για τη ΝΔ το αποτέλεσμα της Κυριακής συνιστά την πρώτη ήττα από το 2004, 
με απώλειες δέκα μονάδων από τότε, ενώ για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ την πρώτη 
του εκλογική νίκη.

Για το ΚΚΕ το εκλογικό αποτέλεσμα επιβεβαίωσε τη σταθερότητα και την αν-
θεκτικότητά του. Για το ΛΑΟΣ συνιστά μία σημαντική νίκη με πσοστό 7,15%. Για 
τό ΣΥΡΙΖΑ σημαίνει, πιθανότατα, την έναρξη μίας περιόδου προβληματισμού. Για 
τους Οικολόγους-Πράσινους ισοδυναμεί με μία αξιοπρόσεκτη είσοδο στο πολιτι-
κό σκηνικό.

Πώς «έχασε» μία έδρα το ΠΑΣΟΚ
Ο εκλογικός νόμος, με βάση τον οποίο κατανεμήθηκαν οι 22 βουλευτικές 

έδρες στις ευρωεκλογές, προβλέπει για τον προσδιορισμό του εκλογικού μέτρου 
(Ε.Μ) τη διαίρεση του συνόλου των εγκύρων ψήφων διά του αριθμού των προς 
προσκύρωση εδρών (100%/22=Ε.Μ. 4,54%). Ο προσδιορισμός αυτός εμπεριέχει 
ένα λογικό και μαθηματικό παράλογο, που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αδυνα-
μία κατανομής των 22 εδρών!

Για να καταστεί αυτό σαφές, ας πάρουμε το υποθετικό παράδειγμα πως το 
κόμμα Α πήρε 45%, το κόμμα Β 44%, το κόμμα Γ 4%, ενώ το υπόλοιπο 7% πήγε 
σε κόμματα που δεν κάλυψαν το όριο εκπροσώπησης του 3%. Στην περίπτωση 
αυτή , το Ε.Μ  4,54% θα καλυπτόταν συνολικά 18 πλήρεις φορές,, 9 από το κόμμα 
Α και 9 από το κόμμα Β, άρα αρχικά θα προσκυρώνονταν 18 έδρες. Στη συνέχεια, 
από μία έδρα θα έπαιρναν με βάση τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπά τους τα κόμμα-
τα Α,Β και Γ, κάτι που σημαίνει πως θα διατίθενταν 21 έδρες και θα αναζητείτο 
ματαίως η 22η! Για την αποφυγή αυτού του παράδοξου, θα έπρεπε το πηλίκο 
της διαίρεσης 100/22, δηλαδή το 4,54, να πολλαπλασιαστεί με το ποσοστό εκείνο 
του συνόλου των εγκύρων ψήφων που κατευθύνθηκαν σε κόμματα υπερβάντα 
το 3% και, επομένως, δικαιούμενα εκπροσώπησης. Στην περίπτωση, επομένως, 
των πρόσφατων εκλογών (με δεδομένο πως η αθροιστική δύναμη των κομμάτων 
που δεν έπιασαν το 3% ήταν επίσης 7%) θα έπρεπε το 4,54 να πολλαπλασιαστεί 
επί 93/100.

4,54Χ93/100 θα έδινε Ε.Μ. 4,22, που θα οδηγούσε σε προσκύρωση 9 εδρών 
στο ΠΑΣΟΚ και 7 στη Ν.Δ., κάτι λογικότερο άλλωστε με βάση την κατανομή των 
ψήφων τους. Προφανές είναι βέβαια πως πρόκειται για αβλεψία χωρίς πρόθε-
ση του εκλογικού νομοθέτη, δεδομένου πως κανείς δεν μπορούσε από πριν να 
προβλέψει ποιόν θα ευνοούσε το παράλογο Ε.Μ. 4,54. Είναι, όμως, προφανής η 
άμεση ανάγκη διορθωτικής παρέμβασης.

Θανάσης Διαμαντόπουλος, Καθηγητής 
Παντείου Πανεπιστημίου

Καθαρά πρώτο το ΠΑΣΟΚ σε Α΄και Β΄Πειραιά
Πρώτο καθαρά πέρασε το ΠΑΣΟΚ σε όλη τη Νομαρχία Πειραιά, αλλά και στις 

δύο περιφέρειές της και μάλιστα με καλά ποσοστά. Στη Β΄Πειραιά η διαφορά με τη 
Ν.Δ. έγινε πολύ μεγάλη, ενώ και στην Α΄Πειραιά υπάρχει μια διαφορά, αφού για 
πρώτη φορά τα νησιά δεν έδωσαν το καλό αποτέλεσμα που έδινα πάντα στη Ν.Δ.

Α΄ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΑΣΟΚ με 32,45, Ν.Δ. με 31,13%. Ο ΛΑΟΣ πέρασε στην τρίτη θέση με 9,11, το 

ΚΚΕ βρέθηκε στο 8,8 ο ΣΥΡΙΖΑ στο 5,36 και οι Οικολόγοι στο 4,1%
Πειραιάς
ΠΑΣΟΚ 28.96% Ν.Δ. 29,41%, ΛΑΟΣ 9,86% ΚΚΕ 5,81 ΣΥΡΙΖΑ και 4,18 Οικολόγοι
Β΄ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΑΣΟΚ 37,07%, Ν.Δ. 21,78%, ΚΚΕ 13,92%, ΛΑΟΣ 8,83%, ΣΥΡΙΖΑ 5,75% ΟΙΚΟ-

ΛΟΓΟΙ 4,19%
Τελικά ψήφισαν και οι Ναυτικοί
(40 πλοία, 1700 Ναυτεργάτες)

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
«ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2009»

- ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 261
- ΠΑΣΟΚ 408
- ΚΚΕ 111
- ΣΥΡΙΖΑ 57
- ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΛΑΟΣ) 136
- ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ 41
- ΔΡΑΣΗ 3
- ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ 14
- Α.Σ.Δ.Ε. 0
- ΚΟΜΜΑ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 4
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΕΡΓΗΣ-ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ 15
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ (ΣΕΚ-ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ) 0
ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 1
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 10
ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ -ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 16
ΚΟΙΝΩΝΙΑ 1
Μ-Λ Κ.Κ.Ε. 10
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ-ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ 0
ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ 32
ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 0
ΟΑΚΚΕ 3
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΕΛΛΑΔΑΣ 7
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ε. ΕΝ.(ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ) 1
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΑΜΕΣΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2
ΛΕΥΚΟ (ΕΓΚΥΡΟ) 3
ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΝΑ.Κ) 0
ΚΟΜΜΑ ΝΕΩΝ 5
ΛΕΥΚΟ 9
ΑΚΥΡΟ 14
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΩΝ: 
ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ:
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΥΡΩΝ:
ΑΠΟΧΗ 45,31%

Ευρωεκλογές και Σαλαμίνιοι υποψήφιοι
Σ’ όλα τα ψηφοδέλτια των υποψηφίων ευρωεκλογών αναζητήσαμε υποψή-

φιους Σαλαμίνιους, αλλά δεν βρήκαμε επώνυμο που συναντάει κανείς στη Σαλα-
μίνα, εκτός δύο περιπτώσεων.

α) Ψηφοδέλτιο «Δημοσθένης Bεργής: Έλληνες Οικολόγοι. Yποψήφιος: Kόρ-
ρος Mιχαήλ του Παναγιώτη

β) «KOINΩNIA» Yποψήφια: Φασουλά Eλένη του Eμμανουήλ
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Η συγκρότηση του νέου Ευρωκοινοβουλίου...

Η κεντροδεξιά είναι ο μεγάλος νικητής των ευρωεκλογών, κάτι που αποτυ-
πώνεται στη σύνθεση του νέου ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το νέο Κοινοβούλιο 
(2009-2014) έχει 736 βουλευτές-εκπροσώπους των 27 κρατών-μελών. Το απερ-
χόμενο Κοινοβούλιο αριθμούσε 785 ευρωβουλευτές.

Κόμματα Έδρες  2009 Έδρες 2004
Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα
(Νέα Δημοκρατία 264 288
Ευρωπαϊκή Σοσιαλιστική Ομάδα
(ΠΑΣΟΚ) 161 217
Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελεύθερων και Δημοκρατών 80 100
Ομάδα των Πρασίνων/Ευρωπαϊκή Ελεύθεερη Συμμαχία
(Οικολόγοι-Πράσινοι) 53 43
Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς, 
Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών 
(ΚΚΕ-ΣΥΡΙΖΑ) 32 41
Ομάδα Ένωση για την Ευρώπη των Εθνών 35 44
Ομάδα Ανεξαρτησία και Δημοκρατία (ΛΑΟΣ) 18 22
Άλλα Κόμματα που δεν έχουν ενταχθεί ακόμη σε ομάδες 93 30

Οι Κανόνες για τη σύνθεση των πολιτικών ομάδων του 736μελους Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου γίνονται πιο αυστηροί με τη νέα κοινοβουλευτική περίο-
δο. Από τον Ιούλιο του 2009, όλες οι πολιτικές ομάδες πρέπει να περιλαμβάνουν 
τουλάχιστον 25 μέλη από τουλάχιστον επτά κράτη-μέλη. Για παράδειγμα, προς το 
παρόν η Ομάδα Ανεξαρτησίας/Δημοκρατία είναι η μόνη που δεν πληρεί αυτά τα 
κριτήρια, καθώς έχει 19 βουλευτές από 5 διαφορετικά κράτη μέλη της Ε.Ε. Αυτό 
σημαίνει ότι 6 ευρωβουλευτές από 2 επιπλέον κράτη μέλη θα πρέπει να προστε-
θούν στην ομάδα, προκειμένου να συνεχίσει αυτή να υπάρχει.Η αποχή στα 27 
κρατη συνολικά ανήλθε στο 56,70%.

Το τελικό αποτέλεσμα των ευρωκλογών από την άποψη των πολιτικών ομά-
δων του Κοινοβουλίου θα καθοριστεί μόνο κατά τη διάρκεια της πρώτης Συνόδου 
Ολομέλειας του νέου ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στις 
14 Ιουλίου. Είναι πιθανό τότε να αλλάξει η σύνθεση των πολιτικών ομάδων του 
ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Κατά τις ερχόμενες εβδομάδες, οι 736 νεοεκλεγέντες ευρωβουλευτές θα συ-
γκεντρωθούν στις Βρυξέλλες για να εγκατασταθούν στα νέα γραφεία τους. Από 
τις 29 Ιουνίου θα αρχίσουν και οι συνεδριάσεις των πολιτικών ομάδων, προ-
κειμένου να προετοιμάσουν την πρώτη Σύνοδο Ολομέλειας του νεοεκλεγέντος 
σώματος, που θα αρχίσει από τις 14 Ιουλίου στο Στρασβούργο.

Πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη της Ολομέλειεας; Η εκλογή νέου προέ-
δρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου!

Να σημειωθεί  ότι υπάρχουν από τους βουλευτές, εκ των οποίων και ένας 
Κύπριος (ΔΗΚΟ), οι οποίοι δεν ειναι (ακόμη) μέρος κάποιας συγκεκριμένης ομά-
δας αλλά ενδέχεται να ενταχθούν σε υφιστάμενες ομάδες και άλλοι να συγκροτή-
σουν νέες πολιτικές ομάδες. Όπως και νά’χει, η σύνθεση των πολιτικών ομάδων 
θα αλλάξει μετά την ανακοίνωση των επιλογών των 93 αυτών ευρωβουλευτών 
τον Ιούλιο. Κατά την περίοδο 2004-2009, 30 ευρωβουλευτές ήταν άλλωστε «μη 
εγγεγραμμένοι» σε κάποια πολιτική ομάδα.

Με βάση τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών, από 8 ευρωβουλευτές εκλέ-
γουν το ΠΑΣΟΚ και η ΝΔ, από δύο το ΚΚΕ και ο ΛΑΟΣ και από έναν ο Σύριζα και 
οι Οικολόγοι και ο ΣΥΡΙΖΑ, με θητεία πενταετή.

Οι 22 ευρωβουλευτές, που θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα την επόμενη πε-
νταετία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είναι οι εξής:

ΠΑΣΟΚ: Γιώργος Παπακωνσταντίνου, Συλβάνα Ράπτη, Σταύρος Λαμπρινίδης, 
Χρυσούλα Σαάτσογλου-Παλιαδέλη, Γιώργος Σταυρακάκης, Μαριλένα Καππά, 
Αννυ Ποδηματά και Κρίτων Αρσένης.

Ν.Δ.: Μαριέττα Γιαννάκου, Ρόδη Κράτσα, Γιώργος Παπαστάμκος, Κώστας 
Πουπάκης, Θόδωρος Σκυλακάκης, Γιώργος Κουμουτσάκος, Γιώργος Παπανικο-
λάου και Γιάννης Τσουκαλάς.

ΚΚΕ: Θανάσης Παφίλης και Γιώργος Τούσσας.
ΛΑΟΣ: Νίκη Τζαβέλλα και Θανάσης Πλεύρης
ΣΥΡΙΖΑ: Νίκος Χουντής και
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ-ΠΡΑΣΙΝΟΙ: Μιχάλης Τρεμόπουλος

Απρόοπτα
Μόνον ένα από τα τέσσερα μέλη της εφορευτικής επιτροπής, συν τον ανα-

πληρωματικό, βρήκε στη θέση του ο Κ. Καραμανλής όταν πήγε να ψηφίσει στο 
432ο εκλογικό τμήμα στον Αγιο Ελευθέριο Θεσσαλονίκης. Ο Μ. Τρεμόπουλος δεν 
βρήκε ψηφοδέλτιο των Οικολόγων Πράσινων στο εκλογικό τμήμα όπου πήγε να 
ψηφίσει, με συνέπεια να ζητήσει -και να πάρει- πλήρες «πακέτο» ψηφοδελτίων.

Στο 83ο εκλογικό τμήμα του διαμερίσματος Στρατινίτσας του Δήμου Δελβινα-
κίου Ιωαννίνων δεν βρέθηκε ούτε μία ψήφος υπέρ της Νέας Δημοκρατίας!

Η καταμέτρηση έδειξε: ΠΑΣΟΚ 13, ΚΚΕ 16, ΣΥΡΙΖΑ 2, ΛΑΟΣ 4 και ΑΝΤΑΡΣΥΑ 
1. Σε εκλογικό τμήμα της Ξάνθης, ο δικαστικός αντιπρόσωπος διαπίστωσε, πριν 
αρχίσει η ψηφοφορία, ότι η κάλπη ήταν μεν στη θέση της, αλλά δεν είχε ... σχισμή 
για να μπαίνουν οι φάκελοι με τα ψηφοδέλτια! Τελικά, η ... ελαττωματική κάλπη 
αντικαταστάθηκε με καθυστέρηση μιάμισης ώρας. Κατά τα λοιπά, είχαμε, σε άλλα 
εκλογικά τμήματα ανά την επικράτεια, απώλειες σφραγίδων, απώλειες κλειδιών 
για το άνοιγμα της κάλπης, καθώς και μία επίθεση μεθυσμένου εκλογέα εναντίον 
των μελών της εφορευτικής επιτροπής...

ΑΛΛΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
Τα όρια της αυτοδυναμίας θα άγγιζαν τα εκλογικά ποσοστά του ΠΑΣΟΚ, αν 

σήμερα διεξάγονταν βουλευτικές εκλογές, σύμφωνα με τη Metron Analysis. Το 
ΠΑΣΟΚ θα συγκέντρωνε 40.4%, η ΝΔ 34,2%, το ΚΚΕ 8,7%, ο ΣΥΡΙΖΑ 5,3%, και 
ο ΛΑΟΣ 4,9%. Οι Οικολόγοι Πράσινοι δεν θα κατάφερναν να μπουν στη Βουλή, 
καθώς το ποσοστό τους είναι μόλις 2,8%.

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ
ΠΑΣΟΚ  36,03%
ΝΔ  28,18%
ΛΑΟΣ  10,98%
ΚΚΕ  7,30%
ΣΥΡΙΖΑ  3,53%
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΚΥΝΗΓΟΙ  3,68%
ΑΠΟΧΗ  2.2%
ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ  9,74%
ΛΕΥΚΟ  0,69%

ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 7ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
ΚΟΜΜΑΤΑ
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  4235
ΠΑ.ΣΟ.Κ.  4601
Κ.Κ.Ε.  662
ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ  419
ΛΑ.Ο.Σ.  1443
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ  401
ΔΡΑΣΗ  65
ΠΑ.Μ.ΜΕ.  105
Α.Σ.Κ.Ε . 12
ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ  16
ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ  114
ΕΕΚ ΤΡΩΤΣΚΙΣΤΕΣ  8
ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ  7
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ  76
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ  106
ΚΟΙΝΩΝΙΑ 33
Μ-Λ ΚΚΕ  39
ΕΕΣ-ΟΥΡΑΝΙΟΤΟΞΟ  7
ΚΟΜΜΑ ΕΛΛ. ΚΥΝΗΓΩΝ  267
ΑΝΤ. ΑΡ. ΣΥ.Α  25
ΟΑΚΚΕ  7
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΕΛΛΑΔΑΣ  103
ΕΛ.ΕΝ. 6
Ε.Κ.Α.Δ. 20
ΛΕΥΚΟ  52
ΠΑ.ΝΑ.Κ. 4
ΚΟΜΜΑ ΝΕΩΝ 51
ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ
ΠΑΣΟΚ  35,7%
ΝΔ  32,86%
ΛΑΟΣ  11,20%
ΚΚΕ  11,20%
ΣΥΡΙΖΑ  3,25%
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ  ΚΥΝΗΓΟΙ   3,11%
ΑΠΟΧΗ  45,31%
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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

Με πανηγυρικούς εορτασμούς και με Αρχιε-
ρατική Θεία Λειτουργία, Ιερουργούντος του Σεβα-
σμιωτάτου Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου 
κ. Ιγνατίου τιμήθηκε την Τρίτη 16 Ιουνίου 2009, η 
επέτειος 40 χρόνων του Πασχαλινού Σαρανταλεί-
τουργου στο νησί μας.

    Η Θεία Λειτουργία τελέσθηκε στο παρεκ-
κλήσιο της Παναγίας μας, όπου συμμετείχαν ο 
Σεβασμιώτατος, ο Ιερός Κλήρος και πλήθος ιστών 
γυναικών που συμμετέχουν καθημερινά στην 

πλούσια αυτή λατρευτική ευκαιρία που τους χαρίζει ο ακούραστος π. Τιμόθεος 
Λαϊβεράς εδώ και 40 χρόνια.

Για την επέτειο αυτή οι κυρίες εξέδωσαν καισχετικό έντυπο.

40 ΧΡΟΝΙΑ ΕΚΛΕΙΣΕ  ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ 
ΣΑΡΑΝΤΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟ 1969 -2009

Αυτό πάει να πει καθαριότητα μες στο κέντρο της πόλης!!!

Κατεστραμένο πεζοδρόμιο, μήνες τώρα δίπλα στο υποκατάστημα τραπέζης Eurobank.
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Η Ελλάδα δημιούργησε το 8ο θαύμα: 
Το Μουσείο της Ακρόπολης

από σελ. 1
Ακόμη θα πρέπει να επισημάνουμε  ότι το Μάΐο του 2000 ανέλαβε Πρόεδρος 

του Οργανισμού Ανέγερσης του Νέου Μουσείου Ακρόπολης (Ο.Α.Ν.ΝΑ)  Ο καθη-
γητής Κλασικής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Παντερμάλης 
και τον Σεπτέμβριο του ιδίου έτους έβαλε στον αέρα τον 4ο διαγωνισμό, ο οποίος 
οδήγησε στην επιλογή της αρχιτεκτονικής ομάδας Μπερναλ Τσουμι (Γαλλοσλα-
βους)- Μιχάλη Φωτιάδη. Ο θεμέλιος λίθος τέθηκε τον Γενάρη του 2004 και το 
έργο ολοκληρώθηκε το 2007.

Τέλος θα πρέπει να επισημάνουμε  ότι στην αποπεράτωση του όλου έργου 
συμμετοχή, κατ’ αναλογία συνέβαλε και ο συμπολίτης μας κ. Νίκος Δαμαλίτης 
και Εντεταλμενος Σύμβουλος του ΟΑΝΜΑ και Προϊστάμενος της Διευθύνουσας 
το Εργο Υπηρεσίας.

Υ.Γ. Αθάνατη Ελλάδα. Κατά την τέλεση των εγκαινίων εστάλει, από γειτονες, 
εξώδικο, επειδή προβάλλονταν στους τοίχους των σπιτιών τους οι διαφάνειες και 
τα ολογράμματα με τον χορό των αγαλμάτων.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 
ΣΤΟ ΝΕΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

Τα παιδιά που ενδιαφέ-
ρονται να επισκεφθούν το 
Νέο Μουσείο Ακρόπολης, 
μπορούν μέσω της ιστοσε-
λίδας του Μουσείου να λά-
βουν πολλές πληροφορίες 
που τους είναι απαραίτη-
τες. Πηγαίνοντας στην ηλε-
κτρονική διεύθυνση http://
theacropolismuseum.gr 
και πατώντας τις ενδείξεις 
«Εκπαίδευση» και «Σχο-
λεία και Εκπαιδευτικοί», 
οι μικροί θα μεταφέρονται 
στην ιστοσελίδα της Υπη-
ρεσίας Συντηρήσεως Μνη-
μείων Ακρόπολης (ΥΣΜΑ) 

και στον αναλυτικό κατάλογο εκπαιδευτικων προγραμμάτων που έχει σχεδιαστεί 
και εκτελείται. Όπως σημειώνουν οι υπεύθυνοι, «τα εκπαιδευτικά προγράμμα-
τα απευθύνονται κυρίως σε μαθητές της Δ΄,Ε΄Δημοτικού και της Α΄Γυμνασίου, 
καθώς η θεματική ενότητα της Ακρόπολης εντάσσεται στη διδακτέα ύλη τους. 
Η επίσκεψη οργανώνεται με βάση κάποιο συγκεκριμένο κάθε φορά θέμα και 
καθορίζεται από την ηλικία και τις γνώσεις των παιδιών». «Μέσα στα χρόνια 
εξελίχθηκαν και ολοκληρώθηκαν προγράμματα σχετικά με την Ακρόπολη και 
τα μνημεία της, τον αρχαίο Περίπατο της Ακρόπολης, την τοπογραφία του Ιερού 
Βράχου μέσα από τα κείμενα του Πλουτάρχου και του Παυσανία καθώς επίσης 
και μέσα από τη λατρεία της θεάς Αθηνάς τη ζωφόφο του Παρθενώνα, την κατα-
σκευή των αρχαίων ναών και την αναστήλωση των αρχαίων μνημείων. Παράλ-
ληλα γίνονται προγράμματα σε καθημερινή βάση, τα τακτικά, καθώς και άλλα 
που συνδυάζονται με περιοδικές εκθέσεις, τα έκτακτα». Οι μικροί επισκέπτες θα 
μπορούν από εδώ και πέρα, ανά πάσα στιγμή να ενημερώνονται γι’ αυτά τα έκτα-
κτα προγράμματα. Όσο για τα τακτικά, παρέχονται πληροφορίες περί του πως 
μπορεί να κλειστεί το κάθε ραντεβού. Αλλά δεν είναι μονάχα αυτό. Όλοι μπορούν 
να πάρουν μια πρόγευση από τα επιμέρους προγράμματα, που είναι πολλά και 
ενδιαφέροντα, και να δουν διάφορα υλικά που τα συνοδεύουν. Ανάμεσα στους 
τίτλους προγραμμάτων, αναφέρουμε ενδεικτικά: Μια μέρα στην Ακρόπολη-
Αναστηλώνοντας τα μνημεία, Μια μέρα κτίζοντας αρχαίους ναούς, Μια μέρα με 
τη ζωφόρο του Παρθενώνα κ.α. Επικεφαλής των εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
είναι η κ. Κορνηλία Χατζηασλάνη.

Αριθμός Μητρώου ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΑΜΚΑ)

Ο ΑΜΚΑ μοναδικός για κάθε πολίτη είναι υποχρεωτικός από 1/10/2009 και απο-
τελεί την ταυτότητα της εργασίας και ασφάλισης κάθε πολίτη σ’όλες τις συναλλαγές 
του, που αφορούν την εργασία και στην ασφάλιση: στη διαδικασία έναρξης απασχό-
λησης και ασφάλισης, στην καταβολή ασφαλιστικών εισφορών,, στην έκδοση ή ανα-
νέωση βιβλιαρίου ασθενείας, στην παραλαβή της σύνταξης ή άλλων ασφαλιστικών 
παροχών και επιδομάτων.

Ο ΑΜΚΑ -απαραίτητος από 1/10/09- θα αποδίδεται στους πολίτες από τα ΚΕΠ 
όλης της χώρας καθώς και απότα 125 γραφεία ΑΜΚΑ που έχει δημιουργήσει το 
υπουργείο Απασχόλησης στα Ασφαλιστικά Ταμεία. Παράλληλα, οι πολίτες θα μπο-
ρούν να ενημερώνονται από την τηλεφωνική γραμμή 11131 (χωρίς χρέωση), αλλά 
και από;τη διαδικτυακή πύλη, στην διεύθυνση www.amka.gr.

Παρατείνεται μέχρι την 1η Οκτωβρίου η προθεσμία για τους εργαζομένους και 
τους συνταξιούχους, προκειμένου να προμηθευτούν τον Αριθμό Μητρώου Κοινω-
νικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ). Το αρχικό χρονοδιάγραμμα προέβλεπε την καταβολή του 
ΑΜΚΑ μέχρι την 1η Ιουλίου.

Στην απόφαση αυτή συνέβαλε η μεγάλη προσέλευση εργαζομένων και συνταξι-
ούχων στα ΚΕΠ, προκειμένου να παραλάβουν τον ΑΜΚΑ. 

Στο «Έθνος» δημοσιεύτηκαν απαντήσεις στα συνηθέστερα ερωτήματα των 
ασφαλισμένων για το ΑΜΚΑ, ως ακολουθεί:

- Τι είναι ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης;
Ο ΑΜΚΑ είναι ουσιαστικά μια «ταυτότητα εργασίας και ασφάλισης» που πρέπει 

να αποκτήσουν όλοι οι πολίτες. Ουσιαστικά αντικαθιστά τον Αριθμό Μητρώοου (ΑΜ) 
που μέχρι σήμερα χορηγούν τα Ταμεία στους ασφαλιζομένους και τους συνταξιού-
χους. 

Ο ΑΜΚΑ είναι απαραίτητος για την έναρξη απασχόλησης και ασφάλισης, την κα-
ταβολή των εισφορών, την έκδοση ή ανανέωση του βιβλιαρίου ασθενείς, την κατα-
βολή της σύνταξης και των άλλων παροχών (επιδόματα και βοηθήματα).

Που πρέπει να απευθύνονται οι πολίτες για να δουν αν έχουν ΑΜΚΑ;
Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται από το δικτυακό τόο www.amka.gr. Όσοι 

έχουν ήδη ΑΜΚΑ δεν υπάρχει λόγος να προσφεύγουν στα ΚΕΠ ή στα σχετικά γρα-
φεία των Ταμείων.

- Που πρέπει να προσφεύγουν όσοι δεν έχουν ΑΜΚΑ;
Όσοι διαπιστώνουν πως δεν έχουν ΑΜΚΑ πρέπει να προσφεύγουν στα ΚΕΠ ή 

στα ειδικά γραφεία των Ταμείων. Σημειώνεται πως πληροφορίες για τι διαδικασίες 
απόδοσης του ΑΜΚΑ δίνονται από το 11131.

- Tι θα συμβεί αν κάποιος πολίτης δεν πάρει έγκαιρα τον ΑΜΚΑ;
Αν κάποιος δεν έχει πάρει τον ΑΜΚΑ μέσα στις προβλεπόμενες ημερομηνίες, 

τότε θα του αποδοθεί κατά την πρώτη συναλλαγή του με το Ταμείο.
- Ποιά δικαιολογητικά πρέπει να προσκομίσουν οι πολίτες  που δεν έχουν 

ΑΜΚΑ;
Οι Ελληνες υπήκοοι πρέπει να προσκομίσουν δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή 

δελτίο ελληνικής στρατιωτικής ταυτότητας. Για ανήλικα άτομα που δεν έχουν συμπλη-
ρώσει το 12ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν αστυνομική ταυτότητα, απαιτείται η 
προσκόμιση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασς από τον γονέα ή τον νόμιμο 
εκπρόσωπό του.

Για την απόκτηση ΑΜΚΑ μέσω εκπροσώπου -εκτός των παραπάνω δικαιολογη-
τικών απαιτείται ταυτότητα  ή διαβατήριο ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 
του εκπροσώπου και επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι εκπροσωπεί 
τον δικαιούχο.

- Είναι δυνατή η μεταβολή ή επικαιροποίηση των στοιχείων;
Ναι, είναι δυνατή η μεταβολή κια η επικαιροποίηση των στοιχείων όσων έχουν 

ήδη ΑΜΚΑ (όπως όνομα, τηλέφωνο, διεύθυνση, ασφαλιστικός φορέας κλπ). Αυτό γί-
νεται μέσω των ΚΕΠ ή των γραφείων ΑΜΚΑ, με πρωτοβουλία του ενδιαφερομένου.

Και όμως πολλά θα ανατραπούν
Από την 11/10/2010 τα πάντα θα μπορούν να ανατραπούν αφού θα αρθούν τα 

σύνορα επιχειρηματικότητας  με τους Βούλγαρους, Πολωνούς και Κυπρίους. Σή-
μερα η φυσική παρουσία «ξένων» στον κλάδο των υπηρεσιών είναι μόνο 0.1%.

Ετσι από την παραπάνω ημερομηνία Βούλγαροι παντός επαγγέλματος (π.χ. 
υπεργολάβοι θα μπορούν να εκτελούν έργα, κυρίς στην Βόρεια Ελλάδα, ακόμη 
και ιατρικές εξετάσεις θα μπορούν να στέλνονται για ανάλυση στις όμορες χώρες 
για λόγους οικονομικούς.

Ακόμη αρχιτέκτονες, μηχανικοί, δικηγόροι, φαρμακοποιοί, κατά περίπτωση, 
θα μπορούν να αναλάβουν εργασίες ή να μετακομίσουν και να εργασθούν εδώ.

Ασφαλώς θα μπορεί να ισχύσει και το αντίστροφο για όσους έλληνες να ερ-
γασθούν εάν το επιθυμούν, στο εξωτερικό.
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O  Δήμος Κηφισιάς αποτελεί πρότυπο;

Σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Κηφισιάς παρουσιάστηκε ο 
ισολογισμός για το έτος 2007, στον οποίο εμφάνιζε πλεόνασμα 2 εκατ. ευρώ στο 
δημοτικό ταμείο, φαινόμενο που όπως ομολόγησαν όλοι, είναι σπάνιο για τα σύγ-
χρονα δεδομένα της τοπικής αυτοδιοίκησης, την στιγμή δηλαδή που οι περισσό-
τεροι ΟΤΑ είναι κόκκινο. Μήπως πράγματι εάν όλοι οι Δήμοι πραγματοποιήσουν 
καλή διαχείριση, όπως είσπραξη ΤΑΠ, διαφημιστικά και χρήση κοινοχρήστων 
χώρων τα αποτελέσματα θα είχαν και καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα;

ΚΑΛΟΡΙΖΙΚΗ
Η πρώτη πυρκαϊά μας ήλθε σε χορτολιβαδική έκταση που ξέσπασε την Κυ-

ριακη 24/5/09 στην περιοχή της Ζωοδόχου Πηγής. Επί τόπου έσπευσαν 6 οχήματα 
της Πυροσβεστικής με 18 άνδρες την οποία έθεσαν σε σύντομο χρονικό διάστημα 
και τελικά την κατέσβησαν.

Δημαρχιακές εκλογές 2010!!!

Όπως έχουμε γράψει και προηγούμενα  φύλλα  οι δημαρχιακές υποψηφιό-
τητες παραμένουν οι ίδιες, εκτός ορισμένες λεπτομέρειες που προκύπτουν από 
τις διεργασίες που γίνονται στους συνδυασμούς. Έτσι έχουμε (κατά αλφαβητική 
σειρά)

- Νάννου - Παπαθανασίου Ρούλα: Ενέργεια ό,τι είναι δυνατόν για να συ-
μπληρώσει τον συνδυασμό της, στον οποίο ήδη έχουν ενταχθεί οι πρώην αντιδή-
μαρχοι κ. Α. Χατζής και Γ. Δημητριάδης. 

Τελικά τον «βάφτισε» τον συνδυασμό «ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΗ».
- Ράπτης Νίκος. Και αυτός προσπαθεί να συμπληρώσει το συνδυασμό. Πά-

ντως σίγουροι είναι ο νυν Δημοτικός Σύμβουλος κ. Στ. Μπακαούκας και ο αρχι-
πλοίαρχος ε.α. Σπυρ. Πάλλας. Διατηρεί δε την επωνυμία «ΠΡΩΤΑ Η ΣΑΛΑΜΙΝΑ»

-Παπασάββας Όμηρος. Στον οποίο ήδη  έχει ενταχθεί η π. αντιδήμαρχος κ. 
Ε. Μπινιάρη και αυτός βάφτισε το συνδυασμό του (το πλήρες όνομα στο επόμενο 
φύλλο μας)

- Σοφράς Σπυρίδων. Αντί να συμπληρώνει τον συνδυασμό του, χάνει μέλη 
του υπάρχοντος συνδυασμού του.

Έτσι είχαμε πρόσφατα τις ανεξαρτητοποιήσεις των Δημοτικών Συμβούλων: Γ. 
Τσαβαρή, Γ. Βενετσάνου και Μάρκου Μπασίρα και επίκειται και αυτή του Αντι-
δημάρχου κ. Δ. Καλογήρου, ο οποίος προς το παρόν έχει ζητήσει την παραίτηση 
του. Που μάλλον στο τέλος μπορεί να γίνει και παραίτηση από Δημοτικούς Συμ-
βούλους.

- Τσαβαρής Γιάννης: Ίσως να είναι ο πληρέστερος συνδυασμός στον οποίο θα 
ενταχθούν οι νυν δημοτικοί σύμβουλοι κ. Γ. Βενετσάνος και Μάρκος Μπασίρας.

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ (;) Αντιδημάρχου Σαλαμίνας 
κ. Δ. Καλογήρου

Κατα δημοσιογραφικές πληροφορίες ο Αντιδήμαρχος κ. Δ. Καλογήρο έχει 
υποβάλλει στο  Δήμαρχο Σαλαμίνας κ. Σπυρίδων Σοφρά την παραίτηση του η 
οποία κατά την δική μας άποψη αν τελικά γίνει αποδεκτή θα ακολουθήσει και 
παραίτηση από Δημοτικό Σύμβουλο.

Οι προσωπικές προσλήψεις του Δημάρχου 
κ. Σπύρου Σοφρά

Όπως είναι γνωστό, ο κ. Σοφράς ευθύς εξαρχής προέβει άμα τη παραλαβή 
του Δήμου σε διάφορες προσλήψεις. Χωρίς να δώσει λόγο σε κανέναν λες και τα 
χρήματα τα βγάζει από την τσέπη του!!!

Στην αρχή προσέλαβε, λόγω ειδικών προσόντων υπάλληλο, δεύτερο, τρίτη, 
τέταρτο και πέμπτο (;) Υπάρχει και έκτος κανείς δεν γνωρίζει αν ο αριθμός στα-
ματάει εκεί.

Τον πρώτο που διόρισε ως υπεύθυνο τύπου τον ακριβοπληρώσαμε μόνο και 
μόνο για να βρίζει τους ασχολούμενους με τον τοπικό τύπο. Ο Κορίδης περί αυτού 
πρόκειται έφυγε κακην κακώς χωρίς να δοθούν εξηγήσεις.

Τότε όλοι εμείς οι του Τοπικού τύπου, του επιτεθήκαμε και έτσι, ίσως, να δι-
ευκολύναμε τον . Σοφρά να τον διώξει.

Στη συνέχεια στην θέση του υπεύθυνου τύπου τοποθέτησε τον διδάσκαλο κ. 
Γ. Τσάμη χωρίς να τον αποζημιώνει για όποιες εργασίες προσέφερε και προσφέ-
ρει στο Δήμο. Δηλαδή είναι εθελοντής, κάτι που μας θυμ,ίζει τι συναίβαινε στην 

δημαρχία επί δημάρχου κ. Βαγγέλη Αγαπίου που είχαμε γεμίσει από εθελοντές!
Τελευταία φαίνεται ότι ο κ. Σοφράς δεν ξέρει που να «διαθέσει» τα χρήματα 

των Δημοτών που του περισσεύουν και προσέλαβε ιδιοκτήτρια τοπικού τύπου (;) 
. Την κυρία δημοσιογράφο της ανέθεσε το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων (;) που θα 
αμοίβεται, και πάλι προφανώς, με αρκετά καλό μηνιαίο μισθό. Λέγεται ότι αυτός 
είναι της τάξεως των 2000 ευρώ ή 1500 ευρώ δηλαδή μέχρι τέλους του 2010 θα 
εισπράξει μαζί με τα επιδόματα εορτών και αδειών, το ποσό περίπου των 30.000 
εως 40.000 ευρώ ή ίσως και περισσότερα.

Το ΝΕΟ ΗΘΟΣ ζητάει όπως ο κ. Σοφράς να δημοσιοποιήσει το ΦΕΚ στα οποία 
έχουν δημοσιευθεί όλες οι προσλήψεις που έχει κάνει για τα γραφεία του.

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
Εσείς με ποιόν είστε; Με το δένδρο ή το δάσος;

Και όμως το δέντρο ή τα δέντρα που κόπηκαν σε κάποιο ή κάποια πεζοδρό-
μια νεόκτηστων, προφανώς κατοικιών, έγινε αφορμή να ανταλλάξουν κουβέντες 
μεταξύ πλειοψηφίας, μειοψηφίας και ανεξαρτητοποιημένου Δημοτικού Συμβού-
λου. Πάντως στο τέλος όλοι συμφώνησαν ότι φταίει η Υπηρεσία Πρασίνου του 
Δήμου Κορυδαλλού, ενώ στην πραγματικότητα το θέμα απασχολεί ή θα

πρέπει να απασχολεί όλους τους ελλαδικώς δήμους και να ρυθμιστεί εν 
ανάγκη νομοθετικά γιατί δεν μπορεί όποιος ιδιοκτήτης νεόκτιστης κατοικίας να 
δυσκολεύεται να μπαίνει ακόμη και στο σπίτι του. Ισως να μπορεί να κόβει όσα 
απαιτούνται.

ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΑ ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ

Πρώτος στο «τραπέζι πίστα» ο Μάριος Τραυλός, ίσως με κάποια διαφοροποί-
ηση της σύνθεσης του ψηφοδελτίου του θα είναι και πάλι το φαβορί στις προσε-
χείς δημοτικές εκλογές.

Η μανία των προσκείμενων στη δεξιά να φέρουν τα Αμπελάκια ως υποψήφιο 
Δήμαρχο τους δεν πρόκειται να φέρει κανένα αποτέλεσμα.

Μάλιστα, οι επικεφαλείς  αυτοδιοικητικοί της δεξιάς δεν φτάνει που βού-
λιαξαν το δήμο και φάνηκαν ανάξιοι των ψηφοφόρων της, αλλά τώρα δυόμιση 
χρόνια ως αντιπολίτευση δεν έκανα τέτοια ώστε να πείσουν ότι είναι καλύτερη 
εναλλακτική λύση.

Βέβαια ακούγονται και βλέπουν τα φώτα και όχι μόνο της δημοσιότητας ότι 
δήθεν οι κ. Βαγγέλης Αγαπίου και ο κ. Γ. Βασιλείου θα τεθούν επικεφαλείς Δη-
μοτικών ψηφοδελτίων, μάλλον σαν αστείο μας φαίνεται!

Δεν είναι δυνατόν οι Αμπελακιώτες να δεχτούν να ψηφίσουν  για δήμαρχο 
ένα μη γηγενή υποψήφιο. Τέτοιους έχουν και μάλιστα, τουλάχιστον κατοίκους, 
που έχουν δείξει ότι αγαπούν τον Δήμο. Αυτοί είναι ο κ. Μάριος Τραυλός ο κ. 
Νίκος Κανακάκης κ.α.

Θέλουμε να επισημάνουμε ότι νέο πρόσωπο, προς το παρόν στο ψηφοδέλτιο 
του κ. Τραυλού θα είναι ο πετυχημένος πρώην πρόεδρος του Αθλητικού Οργανι-
σμού κ. Αργύρης Σύρακας.

Το κέντρο της Κηφησιάς όπως άλλων δήμων περί των Αθηνών παίρνουν 
αυτή την μορφή. Μήπως τελικά θα πρέπει να σκεφθούμε κάτι παρόμοιο και για 
τον τόπο μας ειδικά στην Λεωφόρο ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ (από 1 έως 50) στην Ακτή 
Καραϊσκάκη; Λ. Σαλαμίνας, Ε. Παπανικολάου κ.α.

Τι λέτε χρειαζόμαστε ή όχι έργα που να αναβαθμιζουν την ποιότητα ζωής των 
πολιτών και κυρίως αυτών που κατοικούν στο κέντρο της πόλης της Σαλαμίνας;
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ΛEITOYPΓIA THΣ BOYΛHΣ KATA THN
ΔIAPKEIA TOY ΘEPOYΣ

H έναρξη του πρώτου θερινού τμήματος της Bουλής συνήλθε την 16/6/09 
Tα βάσανα της Kυβέρνησης που πηγάζουν από εξεταστικές ή προανακριτικές 

επιτροπές θα αρχίσουν με την έναρξη της ολομέλειας, αν δεν προηγηθούν εκλο-
γές την πρώτη Δευτέρα του Oκτώβρη, δεδομένου ότι η αντιπολίτευση δεν έχει 
χάσει το δικαίώμα να επανέλθει, αφού η παραγραφή ενός αδικήματος, σύμφωνα 
με το άρθρο 86 του Συντάγματος διαπιστώνεται μόνο από το Δηκαστικό Συμβού-
λιο (άποψη βουλευτών του ΠAΣOK)

Ωστόσο τα τρία τμήματα η σύνθεση έχει ως εξής:
-16/6/09 έως 9/7/09 συμμετέχουν 101 βουλευτές ως εξής: της 51 NΔ, 34 

ΠAΣOK, 7 KKE, 5 ΣYPIZA, 3 ΛAOΣ και ο Tατούλης
14/7/09 έως 3/9/09 συμμετέχουν 99 Bουλευτές ως εξής: 50 της NΔ, 34 ΠAΣOK, 

8 KKE, 4 ΣYPIZA και 3 ΛAOΣ.
15/9/09 έως 1/10/09 θα συμμετέχουν βουλευτές ως εξής 51 NΔ, 34 ΠAΣOK, 

7 KKE, 5 ΣYPIZA & 4 ΛAOΣ.
Στο σύνολο προκύπτει ότι στην βουλή υπάρχουν 301 βουλευτές και όχι 300 

Aυτό με τι τρικ επιτυνχάνεται μόνο από τον κ. ΣIOYΦAΣ, πρόεδρος της Bουλής. Tέ-
τοιες καταστάσεις (τρικ) συμβαίνουν για πρώτη φορά στην Bουλή κατ’ εφαρμογή, 
του νέου τροποποιούμενου κανονισμού, καθώς θα υπάρχουν αρκετοί βουλευτές 
της NΔ, που θα μετέχουν σε δύο θερινά τμήματα, ώστε πάντα να τηρείται η οριακή 
πλειοψηφία υπέρ της NΔ.

Συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σαλαμίνας

Κληθήκανε οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Σαλαμίνας να συνεδριάσουν, εκτάκτως, 
για να πάρουν αποφάσεις για τα παρακάτω δύο θέματα:

α. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Σαλαμίνας, οικονομικού έτους 
2009

β. Έγκριση για την τροποποίηση σύμβασης της προμήθειας καυσίμων και 
λιπαντικών για την κίνηση των οχημάτων του Δήμου.

Από την συνεδρίαση αυτή απουσίαζαν όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, όλων 
των μειοψηφιών πλην της κας Μπεγνής (της παράταξης του κ. Β. Αγαπίου)

Επισημαίνουμε ότι αν .... κ’ αυτή η συνεδρίαση δεν θα μπορούσε να επιτευ-
χθεί. Ακόμη επισημαίνουμε ότι από  την δημοτική παράταξη του κ. Σοφρά απου-
σίαζαν οι Δημοτικοί σύμβουλοι κκ. Τσαβαρής, Μπασιαρας και Βενετσάνος.

Τελικά τα δύο αυτά θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα από τους παρόντες δημο-
τικούς συμβούλους

Το πρώτο θέμα οπωσδήποτε, μάλλον θα πρέπει να δικαιολογεί την έκτακτη 
συζήτησή του αφού δεν υπήρχε κωδικός για να καταβληθεί στον εργολάβο, το 
ποσόν των 43.000 ευρώ που θα έπρεπε, άμεσα, να επισκευάσει την κλιματιστική 
μονάδα του κτιρίου.

Στη συνεδρίαση αυτή δεν είχαν κληθεί για να παραστούν, κατά δήλωσή τους, 
οι δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ι. Βενετσάνος και Μάρκος Μπασιάρας, οι οποίοι μά-
λιστα στην άμεσο επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ διαμαρτυρήθησαν, έντονα στον 
πρόεδρο κ. Κ. Μικρομάστορα, χωρίς ν πάρουν πιστική απάντηση ή έστω μια συγ-
γνώμη.

ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ 
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

Οι κάτοικοι της Περιοχής, Άγιος Νικόλαος του Δήμου Σαλαμίνας, που έχει 
ενταχθεί στο Σχέδιο Πόλης το 1926 και έχει χαρακτηριστεί με Διάταγμα, ως προ-
στατευμένη περιοχή φυσικού κάλους, την Τετάρτη 6 Μαΐου 2009 συγκεντρωθή-
καμε στον προαύλιο χώρο του Α΄Δημοτικού Σχολείου, με σκοπό την λήψη απο-
φάσεων, για το απαράδεκτο και πέρα από κάθε λογική γεγονός του αποκλεισμού 
της μικρής σε έκταση περιοχής μας (10 οικοδομικά τετράγωνα) από την κατα-
σκευή αποχετευτικού δικτύου του Νησιού μας.

Όλοι εμείς γνωρίζαμε, ότι στην μελέτη κατασκευής του δικτύου, που έχει συ-
νταχθεί από το 1980 περιλαμβάνεται και η εντός σχεδίου Περιοχή μας. Κατά περί-
εργο όμως τρόπο και χωρίς να ενημερωθούν οι κάτοικοι, το 1999 τροποποιήθηκε 
η αρχική μελέτη, κατά παράβαση του Νόμου (άρθρο 5, παρ. 2 του Ν. 1337/1983) 
με αποτέλεσμα να μείνει εκτός του σχεδιασμού της αποχέτευσης, κόστους 
24.000.000 Ε, που τόσο ένθερμα είχε υποστηριχθεί από τον ίδιο το Πρωθυπουργό 

Κ. Καραμανλή, ένα μικρό τμήμα εντός σχεδίου πυκνοδομημένης περιοχής.
Το γεγονός αυτό προσβάλλει τους κατοίκους της περιοχής μας, τους προκαλεί 

αισθήματα πολιτών Β΄Κατηγορίας και θα υποβαθμίσει περαιτέρω το περιβάλλον 
με δυσάρεστες επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων, των διερχομένων και των 
επισκεπτών, αφού στην συγκεκριμένη περιοχή λειτουργούν πολλά καταστήματα 
αναψυχής.

Κατόπιν τούτων οι κάτοικοι της περιοχής του Αγίου Νικολάου, οι οποίοι υπο-
γράφουν πάρα κάτω, με δεδομένη και την στήριξη όλων των κατοίκων του Νη-
σιού μας, απαιτούν από κάθε αρμόδιο, που με την ψήφο τους έχουν εκλέξει για 
να προασπίσει το περί δικαίου αίσθημα και να προστατέψει την υγεία τους, να 
ενεργήσει άμεσα ώστε να πραγματοποιηθεί επέκταση των αγωγών αποχέτευσης 
μέχρι το όριο Σχεδίου Πόλεως της περιοχής μας, ώστε να τύχουν και αυτοί του 
ευεργετήματος του πολυπόθητου έργου Ζωής, για το Νησί μας, της αποχέτευσης.

Τέλος σας ενημερώνουμε, ότι ομόφωνα συμφωνήσαμε να προβούμε σε δυνα-
μικές κινητοποιήσεις στην περίπτωση που δεν λάβουμε τις απαιτούμενες δεσμεύ-
σεις για την σύνδεση των κατοικιών μας με το υπό κατασκευή δίκτυο και πριν την 
οριστική λειτουργία του,  γιατί πιστεύουμε ότι έτσι θα εξασφαλίσουμε την ποιότητα 
ζωής που δικαιούμαστε και θα προστατέψουμε την υγεία των παιδιών μας.

Η συντονιστική επιτροπή
Ανδρέου Γεώργιος, Κουτσούκος Γεώργιος, Μασσάρος Μιχαήλ, Σακελλαρίου 

Ιωάννης, Αργυρίου Αντώνιος, Μαλτέζος Αντώνιος, Παπαμιχαήλ Καλομοίρα
Ακολουθούν οι υπογραφές των κατοίκων, σελίδες οκτώ (8)

Η ΕΥΔΑΠ
Με πρόσφατη ανακοίνωσή της προβαίνει σε πρόσληψη 125 ατόμων κατη-

γορία ΔΕ και ΥΕ.
Εμείς αναρρωτιώμαστε χάθηκε ο κόσμος να προσλάβει και εξειδικευμένο 

προσωπικό που να μπορεί να διαχειρίζεται και το σύστημα Βακουμ, έτσι ώστε να 
τελειώνουν και τα βάσανά μας.

Φαίνεται όμως από το προσωπικό πανεπιστημιακών γνώσεων εκτός και έχει 
τόσους πολλούς που έχουν συμπληρωθεί κανονικός οργανισμός της.

Εστω τουλάχιστον μπορεί να τους εκπαιδεύσει και σ’ αυτό το σύστημα, το σύ-
στημα αναρρόφσης. Οι καταναλωτές πάλι θα πληρώσουν την «νύφη», αφού έτσι 
κι αλλοιώς το κοστολόγιο της χρήσης αποχέτευσης το ρυθμίζει η ίδια αφού επίσης 
δεν το ελέγχει κανείς. Έτσι αυτό το έχει καθορίσει η ίδια με την λογική ότι αφού 
χρησιμοποιεί νερό, έστω και αν είναι οικόπεδο ή μποστάνι, που στην πραγματι-
κότητα δεν δημιουργούν απόνερα και στην περίπτωση δεν είναι συνδεδεμένο με 
το αποχετευτικό δίκτυο. Και όμως πληρώνουν.

Τα μεταχειρισμένα Ι.Χ χωρίς τέλος μεταβί-
βασης και τέλος άδειας μέχρι 7/8/2009

Σε περιορισμό της χρονικής διάρκειας του τέλους μεταβίβασης μεταχειρισμέ-
νων αυτοκινήτων, καθώς επίσης και του τέλους αδείας αυτοκινήτων και μοτοσι-
κλετών, έως τις 7 Αυγούστου του 2009, έχει προχωρήσει το Υπουργείο Οικονομίας. 

Η αρχική ρύθμιση προέβλεπε ότι η κατάργηση του τέλους μεταβίβασης και 
αδείας θα ίσχυε μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2009.

Σημειώνεται ότι η νέα ημερομηνία συμπίπτει με το καταληκτικό όριο της μείω-
σης του τέλους ταξινόμησης αυτοκινήτων κατά 50% (7 Αυγούστου 2009). 

Ανέφερε μάλιστα ο κ. Μπέζας ότι στο τρίμηνο από το Δεκέμβριο του 2008 έως 
το Φεβρουάριο του 2009 καταγράφηκε μείωση των δημοσίων εσόδων από τα τέλη 
ταξινόμησης της τάξης του 30% έως 40%.

Επίσης ο κ. Μπέζας απέκρουσε το επιχείρημα των κομμάτων της αντιπολίτευ-
σης ότι η μείωση έγινε για να ενισχυθούν τα μεγάλα εισοδήματα λέγοντας ότι το 
δημόσιο ωφελείται τόσο από το τέλος ταξινόμησης όσο και από την είσπραξη ΦΠΑ.

Περίθαλψη στους καλλιτέχνες
Βιβλιάριο υγείας στα ανασφάλιστα μέλη του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών 

Ελλάδος για δωρεάν ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη χορηγείται 
με απόφαση των υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομίας 
και Οικονομικών, Δ. Αβραμόπουλου και Γ. Παπαθανασίου.
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Διατροφή - Yγεία - Oμορφιά
Επιστροφή στον εξωτισμό σήμερα με το «χρυσάφι» της Δυτικής Αφρικής, το 

βούτυρο Karite. Ας κάνουμε τη γνωριμία του. 
Το βούτυρο Karite (she butter) παράγεται από τον καρπό του ομώνυμου δέ-

ντρου που ευδοκιμεί στις σαβάνες της Δυτικής Αφρικής. Οι καρποί του δέντρου 
περιέχουν ένα σπέρμα που αποξηραίνεται αλέθεται και κατόπιν εκχυλίζεται σε 
νερό (με βρασμό). Αποτέλεσμα της εκχύλισης είναι μία λιπαρή ουσία που όταν 
απομακρυνθεί από τη θερμοκρασία στερεοποιείται.

Στις χώρες της Αφρικής εδώ και Αιώνες το φυτικό αυτό λίπος χρησιμοποιείται 
όχι μόνο για την ενυδάτωση και προστασία του δέρματος από τον ήλιο, αλλά και 
σαν τροφή

Τα πλεονεκτήματα του βουτύρου Karite
Η παρουσία των λιπαρών οξέων και των βιταμινών βοηθά στη γρήγορη θε-

ραπεία της επιδερμίδας και στην προστασία από τον ήλιο. Το βούτυρο Karite πε-
ριέχει κινναμωμικό οφύ, το οποίο προστατεύει την επιδερμίδα από τις βλαβερές 
ακτινες U.V. του ήλιου.Το βούτυρο Karite είναι γνωστό για την καλή του δράση 
ενάντια στις ραγάδες. Το βούτυρο Karite οφελεί το ξηρό δέρμα, τη δερματίτιδα και 
τα ηλιακά εγκάυματα. Είναι καλά ανεκτό από την επιδερμίδα και συνήθως δεν 
«πυροδοτεί» καμία αλλεργική αντίδραση.

Αυτό το κάνει ιδανικό στη χρήση από ανθρώπους με ευαίσθητη επιδερμί-
δα. Οι αντιγηραντικές ιδιοότητες του βούτυρου Karite είναι αναγνωρισμένες και 
υπάρχει μια μεγάλη γκάμα από προϊόντα με βούτυρο Karite στις μέρες μας. 

Οι βιταμίνες Α και Ε που βρίσκονται στο βούτυρο Karite βοηθούν στο να δια-
τηρήσουν την επιδερμίδα λεία και υγιή. Προλαμβάνει επίσης τις πρόωρες ρυτίδες 
και τις γραμμές του προσώπου. Η βιταμίνη F δρα σαν αναγενητική. Το άγριο και 
με ραγάδες δέρμα κακταπραΰνεται και θεραπεύεται. Το βούτυρο Karite διαπερνά 
εύκολα το δέρμα και δε φράζει τους πόρους.

Ανακουφίζει το ξηρό δέρμα και τη ξηρότητα του κεφαλιού.
Επουλώνει τις ατέλειες και κρατά τις ρυτίδες μακριά 
Εξαιρετική ενυδάτωση της επιδερμίδας.

Μειώνει τους κνησμούς που προκαλούνται εξαιτίας της υπερβολικής ξηρό-
τητας της επιδερμίδας.

Θεραπεύει τα μικρά εγκαύματα και το σκληρό δέρμα στα πόδια και στους 
αγκώνες

Ομαλοποιεί τον τόνο της επιδερμίδας
Προσφέρει προστασία από τον ήλιο και τον άνεμο
Επαναφέρει ελαστικοτητα στο δέρμα
Επαναφέρει την χαμένη λάμψη στα μαλλιά
Εξαλείφει τους ερεθισμούς στο τριχωτό της κκεφαλής που υπάρχουν εξαιτίας 

των χημικών επεξεργασιών.
Υψηλή περιεκτικότητα σε μη σαπωνοποιούμενα λιπαρά: οπουδήποτε μεταξύ 

7-12% μη σαπωνοποιούμενων λιπαρών που βρίσκονται σε καλής ποιότητας βού-
τυρου Karite είναι πολύ υψηλότερη από αυτή του αβοκάντο (2-4%) και του ελαίου 
σόγιας που έχχει ερευνηθεί από ρευματολόγους για την ικανότητά του να μειώνει 
τις φλεγμονές. Το υψηλό ποσοστό σαπωνοποιούμενων συστατικών που βρίσκο-
νται στο βούτυρο Karite συνεισφέρει στη θεραπεία του εκζέματος, της ψωρίασης, 
των εξανθημάτων της επίπονης ξηρής επιδερμίδας, των εγκαυμάτων, των τραυ-
μάτων, των παρασιτικών μολύνσεων και πολλών ακόμη.Το Αγνό βούτυρο Karite 
είναι λευκό ή κρεμ και δε μυρίζει δυσάρεστα. Το βούτυρο Karite  δεν είναι απλά 
ένα συστατικό, είναι από μόνο του ένα ολοκληρωμένο θεραπευτικό καλλυντικό 
και μπορεί να χρησιμοποιηθεί όπως είναι χωρίς καμία άλλη προσθήκη.Στην κο-
σμετολογία θεωρείται άριστο προστατευτικό επουλωτικό, θρεπτικό και αναπλα-
στικό των κυττάρων του δέρματος με αντιγηραντικές ιδιότητες. Το βούτυρο Karite 
έχει βοηθήσει τις Γυναίκες στη Αφρική για αιώνες να έχουν όμορφη επιδερμίδα 
καταπολεμώντας τον ήλιο και το σκληρό κλίμα.

Αναζητήστε σκευάσματα με βούτυρο Karite σε καταστήματα με Βιολογικά 
Καλλυντικά

Μ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ

Βούτυρο Karite (το Αφρικάνικο Βούτυρο)

Ο ΗΛΙΑΣ ΧΡΥΣΟ-
ΧΟΣ γεννήθηκε στο 
Λεωνίδιο Αρκαδίας 
το 1944. Σπούδασε 
Λογιστική κι εργά-
σθηκε στον ΟΣΕ. 
Εφυγε με το βαθ-
μό Τμηματάρχη Α΄. 
Ασχολείται από χρό-
νια με την ποίηση, 
τον στίχο, το διήγημα 
και την αρθρογρα-
φία. Δουλειά του 

έχει δημοσιευτεί στον Τύπο και βραβευτεί σε λογοτε-
χνικούς διαγωνισμούς. Ποιήματά του έχουν αποδοθεί 
στ’ αγγλικά. Είναι μέλος της « World Academy of Arts 
& Culture» «World Congress of Poets», «World Poets 
Sociiety», της «Δ.Ε.Ε.Λ.» της «Ένωσης Συντακτών 
Ημερήσιου και περιοδικού Τύπου»

Έχει εκδόσει τις ποιητικές συλλογές: «Φωνή στην 
έρημο» (1995), «Ήχοι στη σιωπή» (2003) και «Ανα-
μνήσεις», ποιήματα και πεζά (2006).

Ακόμη έχει εκδόσει 4 βιβλία. 

Η φράση είναι παρμένη από την «Αποκάλυψη», 
το προφητικό βιβλίο της Καινής Διαθήκης.

Ο Άγιος Ιωάννης, ένας από τους μαθητές του 
Κυρίυ μας Ιησού Χριστού, εξόριστος στην Πάτμο, 
οραματίζεται τον κόσμο, μέσα σε μια απέραντη θά-

λασσα, η οποία εκβάλλει στην ξηρά όλους τους από 
αιώνες αποθανόντες, για κρίση. Συμφωνώ απόλυτα 
ότι ο κόσμος κολυμπάει σε μια τεράστια θάλασσα 
σκανδάλων, ανέχειας, εγκληματικότητας και άλλων 
πολλών κακών.

Στις ευρωεκλογές της 07-06-2009, χιλιάδες ψη-
φοφόροι, προτίμησαν να βγουν από την θάλασσα του 
κόσμου και να πέσουν στα καταγάλανα και λάμποτα 
νερά της φυσικής θάλασας, για να αποφύγουν αφε-
νός την ψηφοφορία και αφετέρου να ξεπλύνουν την 
ψυχή τους, άλλοι μεν από την αγανάκτηση και άλλοι 
δε από το μίσος των κακών συνθηκών διαβίωσής 
τους, ήτοι να «ξεθυμάνουν» Ως εκ τούτου δε, το πο-
σοστό αποχής ήταν 47,37%. Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ 
προεκλογικά, είχε εξακοντίσει τη φράση: «Η αλλά-
ζουμε ή βουλάζουμε». Προφανώς θάλασσα οραμα-
τίστηκε και αυτός.

Σημασία όμως, εν προκειμένω έχει, η λέξη 
«βουλιάζουμε» διότι διαφέρει από αυτήν του «κολυ-
μπαμε». Όταν κολυμπάει κανείς, εκτός απορόπτου, 
οπωσδήποτε θα βγει στην ξηρά. Όταν όμως βουλιά-
ζει, είτε μόνος, είτε με άλλους σε καράβι, υπονείται 
ότι καταποντίζεται. Σχετική είναι εδώ και η σημασία 
της λέξης «αλλάζουμε» που παίρνει τη θέση της αιτί-
ας του αιτιατού «βουλιάζουμε».

Η κυβέρνηση αν δεν πήρε το μήνυμα που δό-
θηκε τόσο από το αποτέλεσμα των εκλογών, όσον 
και από τις εκάστοτε αναφορές στο θέμα της αποχής, 
τότε στις ερχόμενες εθνικές εκλογές, το ποσοστό της 

αποχής θα ξεπεράσει και πάλι το 40% και τότε η ΝΔ 
θα υποστεί τεράστια ήττα. Τα οικονομικά, κοινωνικά 
και πολιτικά προβλήματα είναι πολλά, πλην όμως, 
δεν έχει δοθεί καμιά ουσιαστική λύση σ’ αυτά. Η 
κυβέρνηση στερείται πολιτικής βούλησης, διότι αυτό 
απαιτεί η αντιλαϊκή πολιτική το συστήματος. Ο τρόπος 
διακυβέρνησης της ΝΔ θέτει σε πρώτη θέση το Κε-
φάλαιο και σε δεύτερη τα εν λόγω προβλήματα και 
ιδιαίτερα την κοινωνική πολιτική. Επιβεβαίωση δε 
τούτου, αποτελεί η πίστωση των 28 δισ. που έδωσε 
στις τράπεζες και η αύξηση του φορολογικού συντε-
λεστή των εργαζομένων, από 25% στο 40% ενώ απε-
ναντίας μείωσε τον φορολογικό τούτο συντελεστή 
από 40% στο 25% στις βιομηχανίες και τράπεζες για 
την προσέλκυση δήθεν επενδυτών στην χώρα, που 
δυστυχώς δεν ήλθαν. Θα μπορούσε ένα μέρος των 
δισ. αυτών να πάει για το έλλειμα και το δημοσιονο-
μικό πρόβλημα.

Ομοίως οι διάφορες φόρμουλες παγίωσης των 
μισθών και του επικουρικού των εργαζομένων και 
συνταξιούχων. Η πρόσφατη απόφαση πώλησης ενός 
ακόμη 5% του ΟΤΕ. Η μείωση της θητείας των στρα-
τευσίμων στους εννέα μήνες, των οποίων το κενό θα 
καλυφθεί με 40 χιλ. μισθοφόρους, των οποίων η δα-
πάνη ετησίως, όπως εξηγγέλθη από τηλεοράσεως, 
θα ξεπεράσει τα 300 εκατομμύρια ευρώ. Ακόμη ένα 
μεγάλο μέρος απ’ αυτούς που θα αποστρατευτούν 
μάλλον θα προστεθεί στην λίστα των ήδη ανέργων. 
Ίδωμεν!

«ΚΑΙ ΕΔΩΚΕΝ Η ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΟΥΣ» ΕΝ ΑΥΤΟΙΣ...»
ΤΟ ΧΩΡΟ ΑΥΤΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΤΕ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙ Ο κ. ΗΛΙΑΣ ΧΡΥΣΟΧΟΣ 

ΛΟΓΟΤΕΧΝΗΣ-ΠΟΙΗΤΗΣ



13  Nέο ήθος  Σαλαμίνας Ιούλιος 2009

Για μια ακόμη χρονιά η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ του Δήμου Σαλαμίνος και 
πάντα με τη συνεργασία του Δήμου Σαλαμίνας θα παρουσιάσει το παραα-
κάτω αναφερόμενο πρόγραμμα ξενοιασιάς και ψυχαγωγίας από 5/7/09 έως 
13/9/09.
Όλες οι εκδηλώσεις θα λάβουν χώρα στο Ευριπίδειο Θέατρο πλην αυτών 
που αναφέρεται ο ιδιαίτερος χώρος.

ΙΟΥΛΙΟΣ
5 (Κυριακή) ώρα 21:00 

«Θεσμοφοριάζουσες» του Αριστοφάνη με τους Β.Τσιβιλίκας Γ. Κων/νου κ.α.

10 ( Παρασκευή) ώρα 21:00 

«Αι Δύο Ορφαναί» με τους Π. Χαϊκάλη, Γ. Βούρο κ.α.

11 (Σάββατο) 

Μουσική βραδυά με το χορευτικό τμήμα Τίνας Μπεγνή. Πλατεία Εθνικής 
Αντιστάσεως. ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

12 (Κυριακή) ώρα 21:00 

Μουσική βραδυά με την συμμετοχή της χορωδίας του «Απόλλωνα» Σαλα-
μίνας. Αύλειος χώρος Δημαρχειακού Καταστήματος 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

13 (Δευτέρα) ώρα 21:00 

«Προμηθέας Δεσμώτης» με τον Χρήστο Καλαβρουλο κ.α. 

16 (Πέμπτη) ώρα 21:30

Συναυλία της Αννας Βίσση που διοργανώνει ο ΑΜΠΕΛΑΚΙΑΚΟΣ και τελεί 
υπό την αιγίδα του Δήμου Σαλαμίνας

18 (Σάββατο) ώρα 21:00 

«ΔΟΝ ΚΙΧΩΤΗΣ» με τους Γ. Κιμούλη και Πιατά κ.α.

19 (Κυριακή) ώρα 21:00 

Παραδοσιακκοί χοροί από το τμήμα Εθνικών Χορών του Λυκείου Ελληνίδων 
Σαλαμίνας ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

26 (Τετάρτη) ώρα 21:30 

Συναυλία του Μιχάλη Χατζηγιάννη

30 Κυριακή 21:00 

Όγδοη Παραδοσιακή Χορευτική Συνάντηση Σαλαμίνος με τη χορευτική ομά-
δα «Ερευνα» Λαογραφικού Μουσείου Σαλαμίνα 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

31 (Δευτέρα) ώρα 21:30

Ρεμπέτικη βραδυά του Μπάμπη Τσέρτου 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

1 (Σάββατο) ώρα 20:30
Μουσική παράσταση από την ορχήστρα σαξοφώνων της Νομαρχί-
ας Πειραιά Αύλειος Χώρος Δημαρχειακού Μεγάρου
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

3 (Δευτέρα) ώρα 21:30
Συναυλία της Δέσποινας Βανδή. Η διοργάνωση είναι της ομάδας Καμα-
τερού «ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΟΙ»

10 (Δευτέρα) ώρα 21:00

«Ο Αρχοντοχωριάτης» με τους Γ. Ματαράγκα, Τ. Κωνσταντά, κ.α.
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

11 (Τρίτη) ώρα 21:00

Συναυλία ΓΚΟΡΑΝ ΜΠΡΕΚΟΒΙΤΣ

16 (Κυριακή)

«Λυσιστράτη» του Αριστοφάνη με τους Θ. Καρακατσάνη, Στ. Ψάλτη κ.α.

25 (Τρίτη) ώρα 21:00

«Μήδεια» του Μποστ σε σκηνοθεσία Π. Φιλιππίδη με την Κάτια Δανδουλάκη.

23 (Πέμπτη) ώρα 21:30

Συναυλία του Αλκίνοου Ιωαννίδη

24  (Παρασκευή)

«Οπερα της Πεντάρας» με τους Κ. Καραμπέτη, Στ. Μαϊνα, Ρ. Λουϊζίδου κ.α.

27 (Δευτέρα) ώρα 21:00 

«Το θαύμα της Ανι Σάλιβαν» με τους Π. Τρικαλιώτη, Π. Χατζηκουτσέλη 
και τη δική μας μικρή ηθοποιό Ελένη Δουμένη κ.α

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 

6 (Κυριακή) ώρα 21:30

Μουσική βραδυά με την κρατική ορχήστρα Αθηνών 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

10 (Πέμπτη) ώρα 09:00

Ζαν Κοκτώ: «Δύο θεατρικές μορφές» Το ψέμμα Φάντασμα της 
Μασσαλίας αφιερωμένες στην Ελλη Λαμπέτη-Βίκη Βιρβιλή

13 (Κυριακή) 20:00 

Γιορτή του Ψαρά στην Πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
Όπου δεν αναφέρεται ελεύθερη είσοδος, τότε αυτή γίνεται με την καταβο-
λή εισιτηρίου

Φεστιβάλ Δήμου Σαλαμίνας
Με τη συμμετοχή της Δημοτικής επιχείρησης ΔΗΚΕΣΑ και μερικώς του Λαογραφικού Μουσείου Σαλαμίνος
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Προσλήψεις στους Δήμους
Σε συνέχεια του προηγούμενου φύλλου που είχαμε γράψει σχετικά με το εν 

λόγω θέμα, μάθαμε και ζητούμε να μας γνωρίσει η Δημοτική Αρχή Σαλαμίνας 
εάν θα ενταχθεί στο παραπάνω αναφερόμενο πρόγραμμα και με πόσες  θέσεις. 
Εμείς μάθαμε συμπτωματικά από υπάλληλο του Δήμου, δεν γνωρίζουμε αν είναι 
και συνδικαλιστής, ο οποίος επαινέτο  ότι συμφώνησε ο Δήμαρχο να μη προσλά-
βει προσωρινούς υπαλλήλους αλλά να προελαμβάνει μόνο μόνιμο προσωπικό. 
Δηλαδή οι Υπάλληλοι με την σύμφωνη (;) γνώμη του Δημάρχου καταργούν το 
Δημοτικό Συμβούλιο;

ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ παράρτημα Σαλαμίνας

Ταξίδι σε χρόνο... χορευτικό
Η μαγεία του χώρου δεν παρέσυρε μόνο τους χορευτές αλλά και όλους εμάς 

τους θεατές
Στις 23/6/09 στο Ευριπίδειο Θέατρο Σαλαμίνας παρακολουθήσαμε την παρά-

σταση της ερασιτεχνικής Σχολής Χορού του Λυκείου.
Χαρήκαμε την εν λόγω παράσταση, που μας κατάπληξε από κάθε πλευρά. 
Προσπαθήσαν όλοι οι συντελεστές, ήταν άψογοι από πλευράς αισθητικής κί-

νησης, αρμονίας και συντονισμού
Ακόμη μας ευχαρίστησε, πέραν απ’ όλα, που άψογα απέδωσαν οι χορευτές.
Είχαμε και μια άλλη έκπληξη ο αριθμός των κοριτσιών που αχολούνται με το 

χορό, οποίος δείχνει ακόμη ευτυχώς, ότι τα κορίτσια του τόπου μας δεν είναι σαν 
αυτά που διαβάζουμε στις εφημερίδες ή βλέπουμε στην τηλεόραση. Είναι κορί-
τσια απ’ αυτά που καλλιεργούν το ήθοςς και το σώμα τους μέσω του χορού.

Τέλος θέλουμε να συγχαρούμε όλους και όλες που ασχολούνται με το Λύκειο 
και ιδιαίτερα τους διδάσκοντες στη Σχολή του Χορού του Λυκείου.

Στην παράσταση προσήλθαν και την παρακολούθησαν ο κ. Δήμαρχος με τους 
Δημ. Συμβούλους κ. Μαρδίτσα Λαλούση και τον Θ. Θεοχάρη. Από τις μειοψηφίες 
διακρίναμε τον κ. Τσαβαρή Γιάννη, με την παρέα του, και την κ. Νάννου Ρούλα. 
Από τους πνευματικούς «Ταγους» του τόπου μας ήταν μόνο ο Δ/ντης του 2ου Λυ-
κείου κ. Μάθεσης Νίκος.

Διαγωνισμός εκπαιδευτικών

Δημοσιεύτηκε από το ΑΣΕΠ του γραπτού διαγωνισμού των εκπαιδευτικών 
λειτουργών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τα οποία θα 
καταρτίζονται οι πίνακες διοριστέων για τους υποψήφιουος του κλάδου ΠΕΟ3 
Μαθηματικών και ΠΕ60 Νηπιαγωγών.

Στον κλάδο Μαθηματικών μόνο 548 υποψήφιοι από τους 3686 (5062 αιτήσεις) 
που διαγωνίστηκαν κατάφεραν να πιάσουν τη βάση.

Στους νηπιαγωγούςτη βάση έπιασαν 5826 από τους 7493 (αιτήσεις 8193).

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

Την 30/6/09 ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Σαλαμίνος πραγματοποίησε εκδήλωσ 
για να παρουσιάσουν οι μελετητές, σε υποτιθέμενη ημερίδα του σιρμού έκφραση) 
με θέμα την δημόσια δαιβούλευση στο πλαίσιο εκπόνησης της «Μελέτης κυκλο-
φοριακής Οργάνωσης, σήμανσης και στάθμευσης της Νήσου Σαλαμίνας».

Εμείς πάντως και να μας συγχωρέσουν οι οργανωτές δεν καταλάβαμε την 
σημασία αυτής της Οργάνωσης (με κεφάλαιο) πολύ περισσότερο τις άλλες εκ-
φράσεις που άρχιζαν με μικρά γράμματα. Αυτό που είδαμε ήταν η παρουσία ελά-
χιστων συμπολιτών. Για μια ακόμη φορά οι δημότες μας έδειξαν την ........ πλάτη 
τους στα τεκτενόμενα στο Δήμο και το AΣΣ.

Ακόμη διαπιστώσαμε την απουσία των εν ενεργεία δημάρχων μας, της προ-
έδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και αρκετών δημοτικών συμβούλων και συμ-
βούλων του Αναπτυξιακού Συνδέσμου.

Τέλος, της εργολαβίας που έχει λάβει είδαμε τον μελετητή να μας αναπτύσει 
κάποιες μάλλον επιστημονικές αρχές στις οποίες οι παριστάμενοι δεν μπορούσα-
με να αντικρούσουμε και μάλιστα μας παρουσίασε, πίνακα με κάποια στατιστικά 
στοιχεία που δεν ήταν καν εμφανή.

Το κύριο συμπέρασμα που υποστηρίχθηκε από όσους μπορούσαν να πουν 
κάτι θετικό ήταν δεν μπορεί να προχωρήσει εν τοις πράγμασι οποιαδήποτε κυ-
κλοφορία και αν αυτοί δεν προχωρήσουν σε ορισμένες υποδομές π.χ. περιφερει-
ακοί δρόμοι, διαπλάτυνσης του παραλιακού δρόμου, Ακτή Καραϊσκάκη. Αυτό που 
θα πρέπει να ξέρουν οι διοργανωτές της δεύτερης φάσης της κυκλοφοριακής θα 
πρέπει να μας παρουσιάσουν συγκεκριμένες θέσεις και έργα που να συνοδεύο-
νται από σχετικούς προϋπολογισμούς.

Στα 45,25 ευρώ αυξάνεται το μηνιαίο επί-
δομα ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ

Στα 454,25 ευρώ διαμορφώνεται το μηνιαίο επίδομα ανεργίας που καταβάλ-
λει ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού μετά τη νέα αναπροσαρ-
μογή του από την 1η Μαΐου 2009.

Η νέα αναπροσαρμογή, όπως ανακοινώθηκε από τον ΟΑΕΔ, έγινε στο πλαί-
σιο της εφαρμογής του άρθρου 5, του νόμου 3552/2007, που ορίζει ότι το ποσό του 
τακτικού μηνιαίου επιδόματος ανεργίας θα αναλογεί στο 25πλάσιο του 55% του 
κατώτατου ημερομισθίου, σύμφωνα με την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση 
Εργασίας (ΕΓΣΣΕΕ)

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

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

1. Την διαφόρων ειδών που προωρίζονται για τις παρακάτω παραλιακές πε-
ριοχές

α Μπόνι (αίτημα Συλλόγου Κοίμησης Θεοτόκου)
β Βασιλικά-παιδική χαρά (αίτημα συλλόγου Ημερο Πεύκο)
γ Στάση παραλίας Σαλαμίνας
2. Αιτήματα παραλιακών καταστημάτων για χρήση ή επέκταση χρήσης πεζο-

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

ρημάτων εκβάθυνσης Λιμένα Σαλαμίνας (περιοχή ΣΚΑΛΑΣ και Βουρκαρίου)
5. Ενέκρινε την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του μηχανικού Χ.Πα-

παδά για την νομιμοποίηση ναυταθλητικών εγκαταστάσεων του ΝΑΟΣ (δαπάνης 
7800 ευρώ). 

6. Ανάθεση κατασκευής σιδερένιων πορτών Πάρκου Παλουκίων (προϋπο-
λογιζόμενη δαπάνη 2000-2500 ευρώ)

Επιδότηση ενοικίου από τον οργανισμό 
εργατικής κατοικίας (ΟΕΚ)

Η επιδότηση αφορά ενοίκια που κατέβαλαν οι δικαιούχοι για μίσθωση κατοι-
κίας το έτος 2008 καιθα καταβληθεί εφάπαξ. Το επίδομα καταβάλλεται προσαυ-
ξημένο κατά 50% για ειδικές ομάδες, όπως:

Οι μακροχρόνια άνεργοι
Οι δικαιούχοι που ήταν άνεργοι και μετακινήθηκαν φέτος από τον τόπο της 

μόνιμης διαμονής τους και βρήκαν εργασία σε περιοχές άλλων νομών.
Όσοι έχουν καθαρό οικογενειακό εισόδημα -για το 2009- μέχρι τις 8000 

ευρώ.
Επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα σε δικαιούχους - των οποίων το καθαρό 

ετήσιο οικογενειακό εισόδημα υπερβαίνει τα ανώτατα όρια της κατηγορίας τους 
- να πάρουν μειωμένη επιδότηση ενοικίου.

Στις περιπτώσεις αυτές, το ποσό του επιδόματος που θα λάβουν θα είναι ίσο 
με τη διαφορά που προκύπτει, όταν από το καθορισθέν για την κατηγορία που 
ανήκουν όριο εισοδήματος (στο οποίο έχει προστεθεί το ετήσιο ποσό επιδόματος 
ενοικίου) αφαιρεθεί το ετήσιο καθαρό οικογενειακό τους εισόδημα.

Αναγκαία προϋπόθεση είναι η διαφορά που προκύπτει να μην είναι μικρότε-
ρη από το ποσό των 345 ευρώ.

Στην απόφαση προβλέπεται ακόμη πως:
Στους δικαιούχους που η μίσθωση της κατοικίας ήταν πέρυσι μικρότερη των 

12 μηνών καταβάλλεται ποσό επιδόματος όσο και οι μήνες μίσθωσης. Παράλλη-
λα στους δικαιούχους που το ετήσιο ενοίκιο είναι μικρότερο από το ποσό του επι-
δόματος που αναλογεί στην κατηγορία τους καταβάλλεται το ποσό του ενοικίου 
που κατέβαλαν πέρυσι.

Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου μετά την υποβολή της αίτησης στο 
πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου το επίδομα ενοικίου χορηγείται στα προστατευ-
όμενα μέλη.

Τέλος όσοι έτυχαν ή τυγχάνουν επιδότησης ενοικίου επιτρέπεται να συμμετέ-
χουν και σε άλλα προγράμματα στεγαστικής συνδρομής του ΟΕΚ.

Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου 
γίνεται στα ΚΕΠ πό 1/7/09 μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου.
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MIKPEΣ AΓΓEΛIEΣ
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)

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)

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)

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Υπάρχουν και σύλλογοι που προσφέρουν «πνευματική τροφή» στα παιδιά 
ενός απ’ αυτούς είναι και ο Σκακιστικός Όμιλος Σαλαμίνας (Σ.Ο.Σ)

Ο εν λόγω όμιλος στο χρονικό διάστημα από 6-9/8/09 διοργανώνει στο προαύ-
λειο χώρο του Δημαρχείου Σαλαμίνος αγώνες σκάκι.

Στους εν λόγω αγώνες μπορούν να δηλώσουν οι σκακιστές που δεν είναι μέλη 
του Ομίλου, στο κινητό 6974245900.

Ο Σύλλογος στεγάζεται στο κτίριο του παλαιού Δημαρχείου Λ. Φανερωμένης 37.

Α.Ο ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΒΟΛΕΙ
Το νέο διοικητικό συμβούλιο του Α.Ο. ΕΥΡΙΠΙΔΗ συγκροτούν τα παρακάτω 

αναφερόμενα μέλη.
Πρόεδρος: Νίκος Κόγιας
Α΄ Αντιπρόεδρος: Στοκάκου-Δρακουλάκου Ευαγγελία
Β΄ Αντιπρόεδρος: Τουμανίδου Φωτεινή
Γεν. Γραμματέας: Κορρού Δέσποινα
Ειδ. Γραμματέας: Γιοβανίδη Σεβαστή
Ταμίας: Κορρού Αγγελική
Μέλη: Γραμματκός Γεώργιος, Κακαγής Μελέτης, Σκυλογιάννης Αθανάσιος, 

Συνοδιάς Παναγιώτης, Πήττα Μαρία.
Εφοροι Τμημάτων: 
Mini-Bόλεϊ: Στοκάκου-Δρακουλάκου Ευαγγελία
Παγκορασίδες: Κακαγής Μελέτης 
Κορασίδες: Τουμανίδου Φωτεινή-Γιοβανίδη Σεβαστή
Γυναίκες: Κόγιας Νίκος
Υπ. Δημ. Σχέσεων: Πήττα Μαρία
Υπ. Τμημάτων: Κώστας Φουρίκης

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΡΚΑΡΙΟΥ 
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ (ΝΟΒΣ)

Ύστερα από την έγκριση (από το πρωτοδικείο Πειραιά) της τροποποίησης του 
καταστατικού, προστέθηκε στους σκοπούς του Συλλόγου και εκείνος του Ναυτα-
θλητισμού.

Ακόμη, ύστερα από αυτήν την τροποποίηση του καταστατικού απαιτήθηκε 
και η διόριση του Διοικητικού Συμβουλίου που τώρα έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Iωάννης Φιλιππάτος, Aντιπρόεδρος και Έφορος Περιβαλλοντικών 
Δραστηριοτήτων: Iωάννης Kουκλάκης, Γενικός Γραμματέας και Έφορος Iστιοπλο-
ΐας: Γεώργιος Γενικαλιώτης, Tαμίας: Nεκτάριος Iγγλέσης, Έφορος Eγκαταστάσε-
ων: Πρόδρομος Λελετζόγλου, Έφορος Μορφωτικών και Πολιτιστικών Δραστη-
ριοτήτων: Σπυρίδων Μαντούβαλος, Έφορος Εξωραϊστικών Δραστηριοτήτων και 
Βοηθός Ταμία: Θεόδωρος Παχής.

ΜΠΑΣΚΕΤ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Οι γυναίκες της Εθνικής Ομάδας του μπάσκετ πέτυχαν το ακατόθρωτο να 

καταλάβουν την 5η θέση στο Eurobasket Λετονίας και να προκριθούν έτσι για 
πρώτη φορά την συμμετοχή στο παγκόσμιο πρωτάθλημα που θα γίνει το 2010 
στην Τσεχία.

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 
«ΤΕΛΑΜΩΝ»

Πραγματοποίησε την 24/6/09 την εκδήλωση λήξης της αθλητικής χρονιάς 
2008 - 2009, κατά την διάρκεια της οποίας πραγματοποιήθηκαν βραβεύσεις 
αθλητών και όχι μόνο!!!

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους  ο Δήμαρχος Σαλαμίνας, οι 
πολιτευτές κκ. Φαρσαρης και Τριανταφύλλου και αρκετοί δημοτικοί σύμβουλοι.

Ο «ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΟΙ» ΑΝΕΒΗΚΑΝ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄ΠΕΙΡΑΙΑ

Γιόρτασαν δεόντως και συγχρόνως τίμησαν το Δήμαρχο κ. Μάριο Τραυλό για 
την προσφορά του στην αθλούμενη νεολαία των Αμπελακίων.

Τιμές εισιτηρίων διαρκείας Ολυμπιακού
1. VIP 3500 ευρώ
2. Θύρα 33: 2200 ευρώ (με χώρο στάθμευσης)
3. Θύρα 14 και 15: 1100 ευρώ
4. Θύρα 11,12,16 και 17: 770 ευρώ
5. Θύρα 21,22 και 23: 550 ευρώ
6. Θύρα 1 και 2: 450 ευρώ
 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΛΟΝΔΙΝΟΥ 2012
30000 ευρώ θα στοιχίσει ο τετραετής κύκλος της προολυμπιακής προετοιμα-

σίας, εκ των οποίων τα 8.000.000 ευρώ θα δοθούν εντός του 2009.

Στο Τάμπερε για τους νέους 
η Ολυμπιακή Φλόγα

Άναψε στις 4/6/09 στο Παναθηναϊκό Στά-
διο η Φλόγα για το Ολυμπιακό Φεστιβάλ Ευ-
ρωπαϊκής Νεότητας «Τάμπερε 2009», που θα 
γίνει στη φιλανδική πόλη από τις 18 έως τις 
25 Ιουλίου. Την Ιερή Φλόγα παρέδωσε στην 
αντιπροσωπεία του Τάμπερε ο πρόεδρος της 
Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Σπύρος 
Καπράλος, ενώ η Τελετή Αφής έγινε από την 
πρωθιέρεια Μαρία Ναυπλιώτου, η οποία και 
παρέδωσε τη Φλόγα στο Λαμπαδηδρόμο Ορέ-

στη Πανούλα (16 ετών, αθλητή του τένις από την Πρέβεζα).

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΣΤΕΓΩΝ (ΠΚΑ)
Η Ελληνική Ομάδα Αστέγων θα συμμετάσχει για τρίτη φορά τον Σεπτέμβριο 

στο 7ο Π.Κ.Α που έχει καθιερωθεί από το 2003 και φέτος θα διεξαχθεί στο Μιλά-
νο.. Θεσμοθετήθηκε το Π.Κ.Σ με πρωτοβουλία του Διεθνούς Δικτύου Εφημερί-
δων Δρόμου και έχει μεταξύ των άλλων την επίσημη υποστήριξη της UEFA.

Επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με επίσημα στοιχεία ο αριθμός των αστέγων 
στη χώρα μας ξεπερνά τους 7000. Βέβαια αν γίνει σοβαρή καταγραφή και υπο-
λογισθούν οι μετανάστες και πρόσφυγες, τότε ο αριθμός μπορεί νάνε μερικές 
δεκάδες χιλιάδες.
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ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  : 2.40 Χ 2.55 
ΜΟΝΤΕΛΟ      : FLAVIA ( Βακελίτης ). 
ΧΡΩΜΑΤΑ      : ΒΕΝΓΚΕ – ΚΑΡΥΔΙΑ ΑΝΟΙΧΤΟ – ΚΕΡΑΣΙΑ – ΟΞΙΑ – ΛΕΥΚΟ                 
                              ΜΠΕΖ – ΚΙΤΡΙΝΟ. 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ :  ΠΑΓΚΟΣ  4 cm – ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΟ – ΠΟΜΟΛΑ – 
ΜΠΑΖΑ ΚΑΔΟΣ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ – INOX ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΣΤΟ ΟΥΤΙ 
ΤΟΥ ΝΕΡΟΧΥΤΗ  ΠΙΡΟΥΝΟΘΗΚΗ – ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ & ΜΠΑΤΑΡΙΑ  INOX –  
ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ. 

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ :    2.200 € + Φ.Π.Α. 

ΝΑΥΠΛΙΩΤΗΣ 
ΓΙΩΡΓΟΣ 

ΙΤΑΛΙΚΑ ΕΠΙΠΛΑ 

ΚΟΥΖΙΝΑΣ & ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ 

ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗΣ 74 ΣΑΛΑΜΙΝΑ                  
ΤΗΛ.: 210 4653582 ΚΙΝ.: 6944 549907  

 

Η Νατάσα Ζουρίδη με τον Μέμο Μπε-

γνή και την Έλια Μπαϊμά στα εγκαίνια 

του 6ου καταστήματος Gloria Jean’s 

Coffees στην Κηφισιά.

Ο κ. Μάριος Τραυλός 

με τον κ. Αργύρη Σύρακα
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ΔΗΛΩΣΗ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΤΣΑΒΑΡΗ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

Είναι γνωστό ότι η συμμετοχή του κάθε δημότη στα κοινά, δεν είναι και φυσικά 
δεν θα πρέπει να είναι αυτοσκοπός αλλά αυτονόητη υποχρέωση του, όταν και όποτε αισθανθεί 
ότι είναι έτοιμος να το πράξει.

Πιστεύω επομένως, ότι το ηθικό-αξιακό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα πρέπει να κινείται, όταν 
επιλέξει να πραγματοποιήσει το ταξίδι της συμμετοχής στα κοινά και κυρίως μέσα από το θεσμό 
της Τ.Α., είναι αυτό της ανιδιοτελούς και χωρίς συμβιβασμούς και υποχωρήσεις προσφοράς.

Στα 11 χρόνια που είμαι δημοτικός σύμβουλος, πιστεύω ακράδαντα ότι αυτήν την προϋπόθεση 
παρά τις πιέσεις, τους εκφοβισμούς ή τους τραμπουκισμούς  που δέχτηκα, παρά τα λάθη ή τις 

επιτυχίες που είχα, την υπηρέτησα και θα την υπηρετώ.
Όμως, μετά τις τελευταίες δημοτικές εκλογές όπου ως γνωστόν εκλέχθηκα δημοτικός σύμβουλος με τον συνδυασμό του 

σημερινού δημάρχου κ. Σοφρά και με αφορμή τα γνωστά γεγονότα (που η επανάληψή τους δεν βοηθά σε τίποτα), δημιουργήθηκε 
«απόσταση» μεταξύ της ολιγομελούς ομάδας που διοικεί σήμερα τον δήμο και εμένα, μία «απόσταση» που προϊόντος του 
χρόνου και με δεδομένη την εφαρμοζόμενη δημοτική πολιτική, με οδήγησε σε πλήρη αποστασιοποίηση-αποξένωση.

Σε όλο αυτό το διάστημα των 30 μηνών που μεσολάβησε, προσπάθησα να παραμείνω συνεπής σε θέσεις, αρχές, αξίες 
αλλά και δεσμεύσεις που λάβαμε έναντι των πολιτών, στις εκλογές του 2006 ως μέλος του συνδυασμού ΙΔΕΣ.

Δυστυχώς, μετά από 21/2 χρόνια, η σημερινή «ηγετική ομάδα» απέχει παρασάγγας από αυτά που δεσμευτήκαμε ότι θα 
πράξουμε.

Έτσι θέματα όπως:
•	 Η αδιαφάνεια στην Οικονομική διαχείριση (αναθέσεις έργων ή προμηθειών προϋπολογισμού εκατομμυρίων € με 

εκπτώσεις 1% και με μία μόνο συμμετοχή αναδόχου!!!).
•	 Η  άρνηση έγκρισης από την «ηγετική ομάδα» της σύστασης των διαπαραταξιακών επιτροπών διαφάνειας για έργα ή 

προμήθειες, παρά την προεκλογική μας δέσμευση…..

•	 Η μεγάλη αύξηση του δημοτικού χρέους, παρά τις δεσμεύσεις του κ. δημάρχου στην αρχή της τετραετίας για οικονομικό 
συμμάζεμα.

•	 Η κατασπατάληση των οικονομικών δυνατοτήτων του δήμου:

- σε μισθοδοσίες ειδικών συμβούλων δίχως να  διαθέτουν την απαιτούμενη εξειδίκευση  (π.χ. κ. Σάντος), 
- σε τριπλομισθία του κ. Δημάρχου,
- σε απευθείας αναθέσεις για έργα ή προμήθειες,
- σε αγορά πολυτελούς τζιπ για τον κ. Δήμαρχο, 
- σε υπερβολικούς προϋπολογισμούς δημοπρατούμενων έργων ή προμηθειών (όπως η  προμήθεια Η\Υ κ.α.),
- σε υπερκοστολογήσεις παρεχομένων υπηρεσιών με δεκάδες χιλιάδες € (π.χ. κοπή πίτας,   εκδηλώσεις Εθνικών εορτών)   

αλλά και άλλα πολλά που αποδεικνύουν την κακοδιαχείριση  των  οικονομικών δεδομένων του Δήμου από την σημερινή 
«ηγετική ομάδα».  

•	 Η συστηματική και προς χάριν επιχειρηματικών  συμφερόντων υποβάθμιση του περιβάλλοντος.
•	 Η τριτοκοσμική εικόνα στην καθαριότητα (ανεπαρκής αποκομιδή των απορριμμάτων, ανύπαρκτος καθαρισμός των ακτών 

κ.α.).
•	 Η θεσμική και ουσιαστική υποβάθμιση του Αιαντείου.
•	 Η πολιτιστική απραξία (με φωτεινή εξαίρεση τις πρωτοβουλίες φορέων όπως το Λύκειο Ελληνίδων κ.α.) 
•	 Η ανικανότητα στην επίλυση των προβλημάτων του ερασιτεχνικού αθλητισμού σε όλα τα αθλήματα.
•	 Η υποβάθμιση του θεσμού του δημοτικού συμβουλίου νεολαίας.
•	 Η ουσιαστική άσκηση της διοίκησης του δήμου από επιτελείο ισχυρών (ή ισχυρού) αντιδημάρχων.
•	 Η αθέτηση προεκλογικών υποσχέσεων στους κατοίκους των γεωγραφικών ενοτήτων κέντρου και περιφέρειας.
•	 Η αντιαναπτυξιακή πολιτική τόσο του Δήμου όσο και του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Σαλαμίνας.
•	 Ο αυταρχισμός προς τους εργαζόμενους, οι απλήρωτοι εργαζόμενοι, τα εργατικά ατυχήματα, η μη επίλυση θεμάτων 

υγιεινής κλπ.
 Όλα λοιπόν τα ανωτέρω, έφεραν πολύ γρήγορα την σημερινή δημοτική αρχή μακριά από τον 

αρχικό στόχο της προσφοράς στον τόπο, γιαυτό, θέλοντας να φανώ συνεπής προς τις αρχές μου 
δηλώνω σύμφωνα με το άρθρο 94 παρ.4 του Ν.3463/2006, την ανεξαρτητοποίησή μου. 

Σαλαμίνα   25-6-09
Με  τιμή

 Γιάννης   Τσαβαρής



Ιούλιος 2009 Nέο ήθος  Σαλαμίνας 18 

  Δέχεται καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 5-9

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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ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΩΝ & ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
ΜΕΛΕΤΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ & ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

•	ΟΛΙΚΕΣ	ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ	ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
•	ΕΙΔΗ	ΜΑΖΙΚΗΣ	ΕΣΤΙΑΣΗΣ
•	ΚΑΓΚΕΛΑ
•	ΚΟΥΡΤΙΝΟΞΥΛΑ
•	ΒΙΔΕΣ	-	ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	304-316	L
•	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ	ΙΝΟΧ	ΣΚΑΦΩΝ	316L
•	ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ	ΠΑΝΤΟΣ	ΤΥΠΟΥ

Inox Force

Λάμπρος Μπιλιχούτης
Έδρα:	Τατοΐου	27Β	Μεταμόρφωση	Αττικής	144	52•	Υποκ/μα:	Πολ.	Λεμπέση	90	Αγ.	Νικόλαος	Σαλαμίνα	189	00	

Τηλ. 210 46 54 306 - Fax: 210 46 54 307 Κιν. 697 87 85 101 - 698 14 84 585
www.inoxforce.gr	•	email:	inoxbillichoutis@gmail.com

Βουλή των Εφήβων (Β.Ε.)

Από 4/9/09 έως 7/9/09 τα νιάτα θα εντοπίσουν τους ενήλικες Βουλευτές με 
τα όνειρα και την φρεσκάδα των απόψεών τους. Ήδη επιλέγησαν οι 300 έφηβοι 
βουλευτές με κλήρωση από τους καλύτερους μαθητές της Β΄ Λυκείου που πήραν 
μέρες στη φετεινή διαδικασία.

Στη φετεινή Β.Ε. θα συμμετάσχουν και εκπρόσωποι του ελληνισμού. Ακόμη 
τις εργασίες της Β.Ε θα παρακολουθήσουν μαθητές από τις 27 χώρες - μέλη της 
Ε.Ε. και τις 10  χώρες της Μεσογείου.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
Γιόρτασε τα 70 χρόνια από την ίδρυση και συγχρόνως απέκτησε στέγη για 40 

χρόνια στο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΙΚΑΙΑΣ. Έτσι το Πανεπιστήμιο Πειραιώς ανα-
βαθμίζει τις εγκαταστάσεις του και συγχρόνως αναβαθμίζεται και η περιοχή
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