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ΚΟΥΪΖ
“ Έλα και εσύ που έφαγες το 

σύκο” Αυτό το έλεγε κάποιος νο-
ήμων συμπατριώτης μας «τρατά-
ρης». Τώρα για ποιούς 5 μπορεί 
να επαναληφθεί; Οπωσδήποτε για 
κανένα λόγο δεν αφορά εκδότες!!!
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ΟΛΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΒΛΗΤΑ 
ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ

Το ΝΕΟ ΗΘΟΣ ύστερα από 
θέμα που έχει γεννηθεί με την 
προβλήτα “ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ” 
ζητεί την άποψη του “ειδήμονος” 
Συνταξιούχου ανωτάτου Αξιω-
ματικού του Λιμενικού Σώματος 
κ. Χριστόφορου Δρακάτου, την 
οποία και καταχωρούμε 

1. Παρά τις κατά επανάληψη 
Δεσμεύσεις του υφυπουργού Υπ. 
Ναυτ. και Νησιωτ. Πολιτικής, κ. 

σελ.6

Εκπληκτική η πρώτη δημοσία εμφάνιση της υποψήφιας 
δημάρχου Σαλαμίνος κας Ισιδώρας (Ρούλας) Νάννου

Το βράδυ της 10/7/09 το “ΛΙΟΓΕΡΜΑ” κρίθηκε μικρό (!!!)  να δεχθεί τους πολυπληθείς φίλους της κας 
Ρούλας Νάννου, που πραγματοποίησε την πρώτη της εμφάνιση ως υποψήφια δήμαρχος Σαλαμίνας.

Εκεί, μέσα σε μια ομολογουμένως μαγευτική ατμόσφαιρα, η κα Νάννου με την ευγλωττία και σοβα-
ρότητα που διαθέτει, ανέδειξε με σαφήνεια όλα τα προβλήματα που αφορούν την ευρύτερη περιοχή του 
Αιαντείου, περιοχή η οποία, όπως είπε, στο παρελθόν λαμπρύνθηκε με βασιλείς, ημίθεους και περίσσια 
ανάπτυξη, αλλά σήμερα παλεύει με την υποβάθμιση και προσπαθεί αφενός μεν, να διασώσει την φυσιο-
γνωμία, αφετέρου δε, να περισώσει ό,τι απόμεινε από την πάλαι ποτέ ταυτότητά της.

“Μωραίνει ο Κύριος ον βούλεται 
πολιτικά απωλέσει”

Στην απέλπιδα προσπάθεια του ο κ. Σο-
φράς Σπυρίδων να απαντήσει στο περιεχό-
μενο της δήλωσης ανεξαρτητοποίησης μου 
από τον συνδυασμό ΙΔΕΣ, απέστειλε επιστο-
λή στον τοπικό τύπο με τίτλο “τι είχες Γιάννη; 
τι είχα πάντα.”

Διαβάζοντας λοιπόν κάποιος αυτή την 
επιστολή, θα περίμενε ότι ο κ. Σοφράς θα 

είχε βρει το πολιτικό σθένος και θα απαντούσε μία προς μία  όλες τις 
καταγγελίες μου, καταγγελίες που είχαν να κάνουν τόσο με την Οικο-
νομική διαχείριση στον Δήμο, όσο και με τον τρόπο επιλογής και ανά-
θεσης έργων ή προμηθειών προϋπολογισμού πολλών εκατομμυρίων 
Ευρώ.

Αντ’ αυτών ο κ. Σοφράς στην επιστολή του ….“περί άλλων τυρβά-
ζει” και δυστυχώς με την πρακτική του αυτή  κάνει πράξη την γνωστή 
παροιμία, “όπου δεν χωρεί αντρειά, έρχεται η πονηριά”…, που στην 
περίπτωση μας σημαίνει, ότι όποιος δεν έχει απαντήσεις για να αντιπα-
ρατεθεί, καταφεύγει σε γνωστά και πεπαλαιωμένα “επιχειρήματα” τα 
οποία έχουν πολλές φορές απαντηθεί αλλά και ξεθωριάσει.

σελ.20

Απάντηση Νίκου Ράπτη 
για τον “κανονισμό Καθαριότητας” 

του Δήμου Σαλαμίνας
Ειλικρινά εκφράζω τη λύπη μου για το κατά-

ντημα της δημοτικής αρχής να μηδενίζει την όποια 
προσφορά των παρατάξεων της μειοψηφίας, με την 
έκδοση ανυπόγραφης και υβριστικής ανακοίνωσης 
για την μη ψήφιση του κανονισμού καθαριότητας 
του δήμου.

Ειδικά για τη δημοτική μας παράταξη «ΠΡΩΤΑ Η 
ΣΑΛΑΜΙΝΑ» σε σχέση με το ερώτημα που θέτει η εν 
λόγω ανακοίνωση «Μοναδικός μας σκοπός σ’ αυτό 

το Δημοτικό Συμβούλιο είναι να λέμε σε όλα όχι;» σε ό,τι μας αφορά σας απαντώ 
και σας θυμίζω ότι:

Είμαστε η μόνη παράταξη μειοψηφίας που φηφίσαμε τον προϋπολογισμό του 
2007 και τα τεχνικά προγράμματα του 2007 και 2009.

Ψηφίσαμε τη πρόταση σας για επανεξέταση της απορριπτικής απόφασης του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου για τη συνέχιση της αποχέτευσης.

Ψηφίσαμε στα τρία χρόνια δεκάδες προτάσεις (ήσσονος σημασίας) ενώ αντί-
θετα εσείς δε υλοποιήσατε καμία πρόταση μας παρόλο που είχαν ομόφωνα ψηφι-
στεί από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Γιατί λοιπόν κ. Δήμαρχε χάσατε τη ψυχραιμία σας; Γιατί γενικεύετε τα πάντα; 
Αυτό δείχνει τουλάχιστον πολιτική ανεπάρκεια. σελ. 6

σελ.6
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16  Αλκιβιάδης, Διομήδης, Γεράσιμος, 
Σαράντης
17  Λευκοθέα, Μύρων, Μίρκα
18  Αρσένιος
20  Σαμουήλ, Θεοχάρης
24  Ευτυχία, Ευτύχιος
25  Βαρθολομαίος, Τίτος
26  Ναταλία, Αδριανός
27  Φανούρης, Φανουρία
30  Αλέξανδρος, Αλεξάνδρα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
1 Αθηνά, Αντιγόνη, Ασπασία, Αφροδί-
τη, Ελπινίκη, Ερατώ, Ευτέρπη, Θάλεια, 

Θεανώ, Ισμήνη, Καλλιρόη, Κλειώ, Ου-
ρανία, Μάρθα, Μαργαρίτα, Μαριάνθη, 
Μελπομένη, Πολυτίμη, Συμεών, Χαρί-
κλεια
3  Άνθιμος, Αριστέα, Φοίβος, Αρχο-
ντή, Πολύδωρος
4  Ερμιόνη, Μωϋσής
5  Ζαχαρίας
9  Ιωακείμ
11  Ευανθία
13  Αριστείδης, Αριστέα
14  Σταύρος, Σταυρούλα
15  Νικήτας, Βησσαρίων

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ  16/8-15/9

16/8 Παγκόσμια Ημέρα Φαρων
20/8 Παγκόσμια Ημέρα των Κουνου-
πιών
23/8 Παγκόσμια Ημέρα του Δουλε-
μπορίου και της Κατάργησής του

30/8 Διεθνής Ημέρα Εξαφανισμένων
8/9 Διεθνής Ημέρα για την εξάλειψη 
του Αναλφαβητισμού
10/9 Παγκόσμια Ημέρα κατά της αυτο-
κτονίας

Ημέρες που εορτάζονται από Διεθνείς Οργανισμούς

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

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ
Ο Μανώλης - Συρίγγας Κλεάνθης του Κωνσταντίνου και της Ναυσικάς 

το γένος Αρβανίτη που γεννήθηκε στο Μαρούσι και κατοικεί στη Σαλαμίνα 
και Μπανάλη Ευαγγελία  του Παρασκευά και της Αναστασίας το γένος Παπα-
κώστα που γεννήθηκε στη Βέροια και κατοικεί στην Σαλαμίνα πρόκειται να 
παντρευτούν και ο γάμος τους θα τελεσθεί στο Δημαρχείο Σαλαμίνας.

Τί είδους διαπλοκή είναι να είσαι εκδότης και υπάλληλος του ΔΗΜΑΡΧΟΥ .
Τί είδους διαπλοκή είναι αυτή ο Δήμος να σου παραχωρεί στέγη και ο Δήμος να σου 

πληρώνει νοίκι για το χώρο που διαθέτει στο δήμο, χωρίς μάλιστα κοινόχρηστα.
ΠΝΙΓΜΟΙ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΜΑΣ

19/7 Καστελλάνου Δημ. 63 Βασιλικά
21/7 Λαζαρόγλου Όλγα 89 ΝΑΤΟ
21/7 Κριτζαλης Χρ. 73 Σπιθάρι
26/7 Σπανός Αναστ. 79 Ξενο
Όπως βλέπετε πριν από την κυρίως κολυμβητική περίοδο δεν είχαμε κανένα 

πνιγμό, όμως μόλις άρχισε η κυρίως κολυμβητική περίοδος του Ιουλίου είχαμε 4 
πνιγμούς και μάλιστα όλοι σε υπερήλικους και υπερήλικες. Δεν γνωρίζουμε ποια 
ήταν τα κυρίως αίτια, αλλά οπωσδήποτε θα είχαν κάποια προβλήματα υγείας.

Πρόσληψη ακτινολόγου στο Κέντρο Υγείας

Πρόσφατα δημοσιεύθηκε από το Κρατικό Νικαίας Προκήρυξη (29151/15/7/09) 
για την πλήρωση θέσεως ειδικευμένου ιατρού επι θητεία κλάδου ΕΣΥ με βαθμό 
επιμελητού Β!, ειδικότητος Ακτινοδιαγνωστικής, για το Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας 
(μετατροπή οργανικής θέσεως επιμελητού)

Η αίτηση-δήλωσης θα πρέπει να υποβάλλεται στο Τμήμα Προσωπικού του 
Κρατικού Νοσοκομείου Νικαίας περίπου 9-11 Αυγούστου 

(Περισσότερες και ακριβείς πληροφορίες. Τηλ: 213207572)

Συγχαρητήρια του Αρχηγού 
του Λιμενικού Σώματος

Τα θερμά του συγχαρητήρια εξέφρασε ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος 
Αντιναύαρχος Λ.Σ. Θεόδωρος Ρεντζεπέρης, προς τον Πλοίαρχο, τους Αξιωματι-
κούς και το πλήρωμα του υπό Ελληνική σημαία Δ/Ξ  «DIDIMON» N.P 11364, 
για την αποτελεσματική συνδρομή τους στη διάσωση πέντε (05) επιβαινόντων 
του Ι/Φ «LITZ», σημαίας Γαλλίας την 23-05-2009, στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ 
νήσων Gualapagos  και Panama Canal, το οποίο υπέστη βλάβη στο πηδάλιο.

Ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος, στην επιστολή του τονίζει, ότι η ενέργεια 
αυτή τιμά τους Έλληνες ναυτικούς και αποτελεί εξαίρετη πράξη αλληλεγγύης, 
αποδεικνύει την προσήλωση των Ελλήνων ναυτικών στις μακροχρόνιες παρα-
δόσεις της Ελληνικής ναυτοσύνης και αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση.

Γραμμή για έκτακτα περιστατικά από τον
Οδοντιατρικό Σύλλογο Αττικής

Τηλεφωνική γραμμή για έκτακτα περιστατικά τον Αύγουστο, λειτουργεί ο 
Οδοντιατρικός Σύλλογος Αττικής.

Η γραμμή θα λειτουργήσει από την 1η Αυγούστου. Οι ενδιαφερόμενοι μπο-
ρούν να καλούν όλο το 24ωρο στον αριθμό 210.9490560 (και τα Σαββατοκύρια-
κα) και στα τηλέφωνα του συλλόγου 210.3821109 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, 
προκειμένου να πληροφορηθούν ποιος οδοντίατρος εργάζεται στην περιοχή 
τους.

Για ότι αφορά την περιοχή του ΠΕΙΡΑΙΑ, εφόσον Σαλαμίνιοι οδοντίατροι δεν 
έχουν δηλώσει το εν λόγω πρόγραμμα μπορεί οποιοσδήπτοε ενδιαφερόμενος να 
επικοινωνεί με τον οδοντοϊατρικό Σύλλογο Πειραιά στο τηλέφωνο 4171234 τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Δεσμώτες της Χούντας 7840 ονόματα
(Ένας εξ αυτών είναι ο Τσαβαρής Μιχάλης, πατέρας του Γιάννη Τσαβαρή του 

δικού μας)
Την 25/7/09 η εφημερίδα του κέντρου «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» κυκλοφόρησε με 

ένθετο ένα βιβλίο με τίτλο ΔΕΣΜΩΤΕΣ ΤΗΣ ΧΟΥΝΤΑΣ στο οποίο καταγράφονται 
7840 ονόματα που υπήρξαν κατά την περίοδο της δικτατορίας πολιτικοί κρατού-
μενοι ή εξόριστοι.

Ένας εξ αυτών ήταν και ο Μιχάλης Τσαβαρής του Βασιλείου πατέρας του 
δικού μας δημοτικού συμβούλου και υποψήφιου δημάρχου κ. Γιάννη Τσαβαρή 
(σελ. 186) ντόπιους δεν μπορέσαμε να διακρίνουμε.
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Στο Δημοτικό Συμβούλιο της Παρασκευής 10 Ιουλίου η δημοτική αρχή έφερε 
για δεύτερη φορά προς φήφιση Κανονισμό Καθαριότητας. Στόχος του Κανονι-
σμού αυτού, που είναι πλέον εντελώς απαραίτητος και υπάρχει σε όλους τους 
εύρυθμους δήμους, ήταν να γίνει ο δημότης συμμέτοχος στο μεγάλο αυτό θέμα 
που τον αφορά άμεσα, στην καθαριότητα, και να αποθαρρυνθούν με το χρόνο 
όσοι ασυνείδητοι ρυπαίνουν το περιβάλλον, είτε πετώντας μπάζα είτε πετώντας 
μεγάλες ποσότητες εξωοικιακών και κλαδιών.

Δυστυχώς ο Κανονισμός, για ακόμη μια φορά, δεν ψηφίστηκε από τους 
παρευρισκόμενους δημοτικούς συμβούλους. Οι κ. Τσαβαρής, Ράπτης, Μπακα-
ούκας Στ. και Κουτσιλαίος αρκέστηκαν να εξαντλήσουν την ευαισθησία τους για 
την καθαριότητα ασκώντας κριτική στη δημοτική αρχή, όταν όμως ήρθε η ώρα 
να ψηφίσουν, υποστήριξαν την ανεύθυνη πρόταση να εφαρμοστεί ο Κανονισμός 
δοκιμαστικά για ένα 6μηνο (3μηνο είπαν στην αρχή) χωρίς πρόστιμα και βλέπου-
με! Ουσιαστικά δηλαδή δεν ήθελαν να τον ψηφίσουν, διότι ο Κανονισμός για να 
εφαρμοστεί, πρέπει να εμπεριέχει και το πρόστιμο. Αλλιώς, γιατί ο ασυνείδητος 
να συμμορφωθεί σε απλές συστάσεις;

Και γεννάται το ερώτημα: Μοναδικός μας σκοπός σ’ αυτό το Δημοτικό Συμ-
βούλιο είναι να λέμε σε όλα όχι; Τίποτα δε βρίσκουμε καλό για τον τόπο;

Όταν αυτή τη στιγμή η Σαλαμίνα έχει 200.000 κόσμο, όταν τα μηχανήματα 
του Δήμου δεν προλαβαίνουν να πάνε για συντήρηση γιατί βγαίνουν συνέχεια 
στο δρόμο - αφού δεν επαρκούν, δεν πρέπει να βρεθούν τρόποι να μειωθεί το 
σκουπίδι; Δεν πρέπει να μπουν κάποιοι κανόνες και να δημιουργηθεί μια Δημο-
τική Αστυνομία που θα ελέγχει αν τηρούνται; Πόσο ακόμη θα υποθηκεύουμε το 
μέλλον του τόπου και των παιδιών μας;΄

Η δημοτική αρχή θα εξακολουθήσει με αμείωτους ρυθμούς τις προσπάθειές 
της να καθαρίσει την πόλη. Την Κυριακή που μας πέρασε, 12 Ιουλίου έγινε μια 
ακόμη εκστρατεία να καθαριστεί το δάσος της Φανερωμένης, με τη βοήθεια του 
τηλεοπτικού σταθμού SKY και δεκάδων εθελοντών από το νησί και τον Πειραιά 
γενικότερα. Ένας Κανονισμός Καθαριότητας θα μας βοηθούσε να το κρατήσουμε 

καθαρό.Οι μικροπολιτικές σκοπιμότητες όμως εμπόδισαν για ακόμη μια φορά να 
ψηφιστεί κάτι καλό για τον τόπο.

Είστε υπόλογοι κύριοι. Και για τη στάση σας αυτή θα έρθει η ώρα να λογοδο-
τήσετε στους δημότες!

Από το γραφείο Τύπου του Δήμου Σαλαμίνας

ΝΕΟ ΗΘΟΣ:
Αυτό το χαρτί που ούτε την υπογραφή του κ. Δημάρχου ή του αρμόδιου Αντι-

δημάρχου καθαριότητος φέρει, είναι ένα χαρτί ... που θα πρέπει να ανακληθεί. 
Διότι το μόνο που δεν λέει είναι το πως στο επόμενο της θητείας της η Δημοτική 
Αρχή θα καθαρίσει τον τόπο. 

Δεν μας είπε γιατί αφού δεν έχει χρήματα, δεν έκανε αύξηση, έστω μικρή των 
ανταποδοτικών τελών;  

Και αυτό το έπραξε χωρίς να συσκευθεί με τις μειοψηφίες.
Το ΝΕΟ ΗΘΟΣ ζητάει τον λεπτομερή χρηματικό απολογισμό των ανταποδοτι-

κών τελών. Δηλαδή θέλουμε να μας πείσει ότι ό,τι εισπράττει από τα ανταποδοτι-
κά τέλη πάνε όλα μέχρι δεκάρα στην καθαριότητα και τον φωτισμό.

Τέλος δεν μπορεί να διαμαρτύρεται η Δημοτική Αρχή για τις μειοψηφίες, οι 
οποίες στα σοβαρά θέματα κάνουν πλάτες. 

Στήριζε τη δημοτική αρχή, στο θέμα της αποχέτευσης, όταν συμφώνησε στην 
έκδοση ψηφίσματος για την αποχέτευση. Αν και αυτό ήταν αντίθετο με τις επικρα-
τούμενες κριτικές και αντιπολιτευτικές αντιλήψεις.

Επίσης οι μειοψηφίες στο δήμο Σαλαμίνας πάντα έπραξαν το καθήκον τους 
όπως μέχρι τώρα δεν έχουν επαναστατήσει για την πρόσληψη των ειδικών συμ-
βούλων, όπως λογιστές επικοινωνιολόγους κ.α., αν πράγματι είναι 5, τότε στοι-
χίζουν στους δημότες περίπου 140.000 ευρώ το χρόνο (μισθός 1500Χ άτομα 5 Χ 
12μήνες Χ2Δώρα + κρατήσεις εργοδότου =140000 ευρώ.

Τέλος λέμε ότι ο κανονισμός δεν είναι πανάκεια, μόλις θα ψηφισθεί ότι όλα θα 
γίνουν πεντακάθαρα. Ας πάρουμε το δήμο Αθηναίων.

Eσείς τι λέτε είναι υπόλογοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της μειοψηφίας; 
Aν ναι τότε πέστε μας ποιός διοικεί τον Δήμο;

Κατάλληλες για κολύμβηση βρέθηκαν μετά τους ελέγχους της Νομαρχίας 
Πειραιά και οι 74 περιοχές κολύμβησης στον Πειραιά, στα νησιά του Αργοσαρω-
νικού και στα Κύθηρα, από τις οποίες ελήφθησαν δείγματα θαλασσινού νερού με 
γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας και ασφάλειας των λουομένων.

Πρόκειται για σημεία και ακτές κολύμβησης στον Πειραιά, στη Σαλαμίνα, 
στην Αίγινα, στις Σπέτσες, στα Κύθηρα, στα Μέθανα, στον Πόρο, στην Ύδρα και 
στην Τροιζήνα, απ’ όπου υπάλληλοι της Διεύθυνσης Υγειονομικών Ελέγχων της 
Νομαρχίας Πειραιά έλαβαν δείγματα θαλασσινού νερού τα οποία έστειλαν για 
εργαστηριακή ανάλυση στο Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας (ΚΕΔΥ) του 
Υπουργείου Υγείας.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων του ΚΕΔΥ όλα 
τα δείγματα βρέθηκαν εντός των ανώτατων επιτρεπόμενων και επιθυμητών ορί-
ων που θέτει η κείμενη νομοθεσία για ολικά κολοβακτηριοειδή, εντερόκοκκους 
και e.colli (κολοβακτηρίδια). Τα σημεία και οι ακτές κολύμβησης είναι τα παρα-
κάτω για τους Δήμους Σαλαμίνας και Αμπελακίων

Για τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών η Νομαρχία Πειραιά ενημερώνει 
τους οικείους Δήμους και Κοινότητες της Νομαρχίας Πειραιά και τις αρμόδιες λι-

μενικές αρχές.
Σε δηλώσεις του ο Νομάρχης Πειραιά Γιάννης Μϊχας τόνισε ότι «Ξεκινήσαμε 

και φέτος από πολύ νωρίς τους ελέγχους της ποιότητας του θαλασσινού νερού 
για να διασφαλίσουμε την δημόσια υγεία και να ενημερώσουμε τους λουόμενους 
συμπολίτες μας. Φέτος μάλιστα λάβαμε δειγματοληψίες από ακόμη περισσότερα 
σημεία σε σχέση με πέρσι, ενώ δώσαμε ιδιαίτερη έμφαση σε περιοχές που βρί-
σκονται κοντά ή ακόμα και μέσα στο κλεινόν άστυ. Πρόκειτα για περιοχές στις 
οποίες προσφεύγουν καθημερινά χιλιάδες συμπολίτες μας, αναζητώντας δροσιά 
και μικρές αποδράσεις από την καθημερινότητα» και πρόσθεσε «Οι ελεγκτικοί 
μηχανισμοί της Νομαρχίας Πειραιά και την καλοκαιρινή περίοδο είναι σε πλήρη 
εγρήγορση για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και των πολιτών».

ΚΑΘΑΡΕΣ ΟΙ ΑΚΤΕΣ

ΣΗΜΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
Α. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 

1. Μπατσί
2. Μπλέ λιμάνι
3. Βασιλικά
4. Ψιλή Άμμος
5. Αγ. Γεώργιος
6. Τουρκολίμανο
7. Σπιθάρι
8. Ρέστη
9. Πλάζ Κατάστημα
10. Αιάντειο

11. Νάτο
12. Κανάκια
13. Σατερλί
14. Κολώνες 
15. Περιστέρια
16. Αίας Κλάμπ
17. Πέρανη
18. Δημητράνι
19. Γυαλα
20. Κακή Βίγλα

Β. ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ 
1. Σελήνια 

Κάθε επιχείρηση διάσωσης του Λιμενικού 
Σώματος στοιχίζει ακριβά

Σε  34.305 ευρώ υπολογίζεται το κόστος μιας δίωρης επιχείρησης, στην οποία 
θα πάρουν μέρος δύο πλωτά του Λιμενικού Σώματος και ένα ελικόπτερο, μέσα στο 
Σαββατοκύριακο.

Εάν, σύμφωνα με τον ημερήσιο μέσο όρο των περιστατικών που αντιμετωπί-
στηκαν τον περασμένο μήνα, υπολογιστεί ότι κάθε Σαββατοκύριακο χρειάστηκε να 
γίνουν 10 επιχειρήσεις τότε το κόστος ξεπερνάει τις 340.000 ευρώ, χωρίς να λαμβά-
νεται υπόψη η συμμετοχή σε περιστατικά διάσωσης άλλων παραπλεόντων σκαφών, 
όπως επιβατηγών, εμπορικών πλοίων κ.ο.κ.

Το κόστος προκύπτει από κανονισμό του Λιμενικού Σώματος με την κοστολόγηση 
της ωριαίας χρήσης μέσων του Λιμενικού Σώματος.

Με βάση, λοιπόν, αυτό το κοστολόγιο εάν σε μια επιχείρηση διάσωσης πάρουν 
μέρος δύο περιπολικά ανοικτής θαλάσσης (κατηγορία Α-Ι) και ένα ελικόπτερο για ένα 
δίωρο με την προσαύξηση του Σαββατοκύριακου, το κόστος φθάνει στα 34.305 ευρώ. 
Εάν πάρουν μέρος δύο παράκτια περιπολικά σκάφη (κατηγορία Α-ΙΙ) και ελικόπτερο 
το κόστος θα είναι μικρότερο στη δίωρη επιχείρηση περίπου σε 21.440 ευρώ. 

Συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σαλαμίνας
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ΣΟΒΑΡΑ ΚΑΙ ΚΑΥΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ

Πρώτο και κύριο θέμα εί-
ναι η δημιουργία νέου νεκρο-
ταφείου, δεν υπάρχει σπιθαμή 
χώρου για να θαφτεί έστω και 
ένας ακόμη νεκρός, πέρα του 
ότι ελεύθεροι χώροι (διάδρο-
μοι) δεν είναι προσπελάσιμοι. 
Οι τάφοι έχουν καλύψει κάθε 
σπιθαμή γης έχουν ξυστεί και 
τα πρανή του Βουνού.

Οι δύο αυτές φωτογραφίες 
δείχνουν την κατάσταση που 
επικρατεί στο οστεοφυλακείο. 

Ντροπή 
Ύστερα από τα παραπάνω 

απαιτείται η αφελής διάθεση στο 
Τοπικό Διαμέρισμα δύο εργατών 
για την περιποίηση των δύο νε-
κροταφείων και ένας να παρα-
μείνει επί μονίμου βάσεως καθώς 
και αριθμός (20-30) δοχεία δια-
φύλαξης των οστών.
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ΧΟΡΩΔΙΑ “ΑΠΟΛΛΩΝ”
 ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

Συμμετείχε στις καλοκαιρινές εκδηλώσεις του Δήμου Σαλαμίνας ως οργα-
νωτής του 10ου Χορωδιακού Φεστιβάλ Σαλαμίνας.

Στην εν λόγω εκδήλωση συμμετείχαν και οι παρακάτω χορωδίες:
α. Μικτή χορωδία Μουσικού Συλλόγου Σπετσών “ΟΚΤΑΒΑ”  
β. Δημοτική χορωδία Νέας Κίου
γ. Δημοτική χορωδία Άργους

Και οι τέσσερεις χορωδίες η μία ήταν καλύτερη της άλλης και ως εκ τούτου 
αξίζουν συγχαρητήρια σ’ όλες τις χορωδίες. Την εκδήλωση, τέλος, υποστήριζαν 
το  Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, το οποίο εκπροσώπησε ο Υποπλοίαρχος Γ. Πα-
παδημητρίου, και η Δ.Η.Κ.Ε.Σ.Α.

ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ  ΕΙΝΑΙ ΓΕΓΟΝΟΣ
Ύστερα από την έγκριση από το ΚΑΣ και 

στην συνέχεια από την ομόφωνη απόφαση του 
Κεντρικού Συμβουλίου το κεντρικό Συμβούλιο 
Νεωτέρων Μνημείων ενέκρινε την περιβα-
ντολλογική μελέτη για τις οποίες επιπτώσεις 
θα έχει σε παρακείμενο διατηρητέο κτίριο των 
Εθνικού Οργανισμού 

Εν τω μεταξύ η κατασκευή του γηπέδου 
είναι γεγονός
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Καμμένου, που χρονολογούνται από τον Ιούνιο του 2008, για άμεση επισκευή της 
προβλήτας της Φανερωμένης, δυστυχώς μέχρι και σήμερα με το ξεκίνημα της νέας 
καλοκαιρινής περιόδου του 2009 το λιμάνι και ο ευρύτερος χώρος μόνο αρνητικές 
εντυπώσεις μας προκαλούν.

Τα κρηπιδώματα προσέγγισης και πρόσδεσης των καταπλεόντων και αποπλεό-
ντων σκαφών δεν έχουν  τις απαραίτητες δέστρες και μπαλόνια για ασφαλή πρόσδε-
ση και σε πολλά σημεία παρουσιάζουν ρωγμές και καταρρεύσεις.

Τους χώρους από -επιβίβασης επιβατών και οχημάτων κοσμούν αυθαίρετες κα-
τασκευές οι οποίες λειτουργούν σαν Καφέ-Αναψυκτήρια.

Η καθαριότητα και ο φωτισμός ευρίσκονται στα χαμηλά τους επίπεδα. Επίσης 
συχνά παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις στις αναχωρήσεις των fery boats με 
αποτέλεσμα την ταλαιπωρία των επιβατών.

2. Επειδή εκτός από τις επισημάνσεις πρέπει να προτείνουμε και λύσεις, λαμ-
βανομένου δε υπόψη του γεγονότος ότι την προαναφερθείσα κατάσταση σχεδόν οι 
περισσότεροι την έχουμε παρατηρήσει από κοινού με τον τοπικό τύπο, ο οποίος έχει 
κάνει πολλές αναφορές, έχω την άποψη ότι ο Δήμαρχος σαν Πρόεδρος του Διαδη-
μοτικού Λιμ. Ταμείου Σαλαμίνας θα πρέπει να μας απαντήσει στα παρακάτω ερωτή-
ματα: 

Α. Γιατί μέχρι σήμερα δεν έχουν νομιμοποιηθεί τα υφιστάμενα λιμενικά  έργα που 
χρονολογούνται από το 1950 γεγονός που παρακωλύει την εκτέλεση νέων έργων.

Εδώ βεβαίως για να είμαστε δίκαιοι θα πρέπει να αναφέρουμε ότι κάποιες διαδι-
κασίες έχουν ξεκινήσει οι οποίες όμως κινούνται με ρυθμό χελώνας.

Β. Γιατί το Λιμ. Ταμείο δεν έχει φροντίσει κατά την εφαρμογή των σχετικών νομο-
θετημάτων για την ένταξη (εξομείωση) της προβλήτας και του χερσαίου χώρου στην 
ζώνη αρμοδιοτητάς του. Διότι υπάρχει ο κίνδυνος να δοθεί η έγκριση για την έναρξη 
των έργων και να ψάχνουμε, όπως έγινε με την προβλήτα στο Καματερό, τον αρμόδιο 
φορέα (Λιμενικό Ταμείο - Δήμο - Νομαρχία - Υπουργεία) που θα αναλάβει το έργο.

Γ. Γιατί ανέχεται την κατάληψη των χερσαίων Χώρων από Μικροεπιχειρήσεις οι 
οποίες λειτουργούν σε πρόχειρες κατασκευές παράνομα χωρίς αποφάσεις εκμίσθω-
σης και λειτουργίας.

Εδώ πρέπει να τονίσω ότι είμεθα υπέρ της λειτουργίας των παραπάνω μικρο-
επιχειρήσεων, αλλά πάντοτε σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες προκειμένου να 
εξασφαλίζεται η ποιότητα των πωλουμένων υλικών και η κανονικότητα των τιμών.

3. Σε όλα τα παραπάνω και ειδικότερα στην επίσπευση των διαδικασιών έκδοσης 
των απαραιτήτων αδειών, μπορούν να συνδράμουν και οι συν-αρμόδιες υπηρεσίες 
του Υπ.Εμ. Ναυτιλίας. 

ΟΛΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΗΤΑ 

ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣσελ.1

Απάντηση Νίκου Ράπτη 
για τον “κανονισμό Καθαριότητας” 

του Δήμου Σαλαμίνας
Πρέπει επιτέλους να καταλάβετε ότι δεν μας ενδια-

φέρουν οι ενδοπαραταξιακές σας «ίντριγκες» οι ανεξαρ-
τητοποιήσεις και οι μικροπολιτικές σας σκοπιμότητες.

Εμείς θα συνεχίσουμε τη δημιουργική αντιπολίτευ-
ση και θα υπερασπιστούμε τα συμφέροντα των δημο-
τών και των κατοίκων του νησιού μας και μόνο αυτά.

Γράφετε επίσης ότι στην  απαράδεκτη ανακοίνωσή 
σας απευθυνόμενοι στις μειοψηφίες «είστε υπόλογοι 
στους δημότες»!

Ποιοί είναι υπόλογοι για την πρωτοφανή κατάσταση του δήμου στον τομέα της 
καθαριότητας, εμείς ή εσείς; Ποίοι διοικούν;

Κύριε Δήμαρχε ποιός ευθύνεται όταν:
Ολόκληρος ο Δήμος μας έχει καλυφθεί με σκουπίδια;
Οι κάδοι δεν επαρκούν; και αυτοί που υπάρχουν είναι βρώμικοι!!!
Τα ογκώδη απορρίματα δεν μαζεύονται για μήνες;
Υπάρχει ανικανότητα εύρεσης χώρου απόρριψης μπαζών και οικοδομικών υλι-

κών;
Για όλα αυτά το αντίδοτο και η θεραπεία είναι η επιβολή προστίμων; Εχετε εξα-

σφαλίσει στους δημότες τις προϋποθέσεις, τα μέσα και τη δυνατότητα να είναι ευσυ-
νείδητοι και υποχρεωτικά νομοταγείς τα τελευταία τρία χρόνια;

Σας προτείνουμε να ψηφίσουμε όλοι τον κανονισμό καθαριότητας και τα πρόστι-
μα να ισχύσουν στο τέλος του χρόνου. Σημαίνει αυτό όχι σε όλα;

Κύριε Δήμαρχε,
δεν είναι καθόλου έντιμο να ρίχνετε ευθύνες στις μειοψηφίες για θέματα που 

εσείς δεν κατορθώσατε στη διάρκεια της θητείας σας να οργανώσετε και να εφαρμό-
σετε με ή χωρίς κανονισμό.

Ιδού λοιπόν γιατί εσείς είστε υπόλογος στους δημότες μας! Θα το διαπιστώσετε 
σύντομα και από τους ίδιους. Κοντός ψαλμός αλληλούϊα.

Νίκος Ράπτης
Δημοτικός Σύμβουλος και υποψήφιος Δήμαρχος

Εκπληκτική η πρώτη δημοσία εμφάνιση 
της υποψήφιας δημάρχου Σαλαμίνος κας 

Ισιδώρας (Ρούλας) Νάννουσελ.1

Η ανάδειξη του κάθε προβλήματος συνοδευόταν και από την προτεινόμενη λύση 
ή τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την αντιμετώπισή του. 

Τα προβλήματα που ανεδείχθησαν αφορούσαν τα:
Ιχθυοτροφεία/Ακτές/Θάλασσες/Αλιευτικά καταφύγια
Πολεοδομικός σχεδιασμός
Δημοτική ύδρευση και φωτισμός
Οδοποιία/Κοινόχρηστοι χώροι
Δασικό
Καθαριότητα
Δάση και φυσικό περιβάλλον
Αρχαιολογικοί χώροι/ναοί και μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς
Νεκροταφείο
Η κα Νάννου διακοπτόμενη από θερμό χειροκρότημα των παριστάμενων κατέ-

ληξε λέγοντας «η σημερινή συνάντησή μας, είναι η πρώτη που γίνεται στο νησί, με 
σκοπό οι συνεργάτες μου κι’ εγώ, να δώσουμε τους άξονες λειτουργίας μιας οργα-
νωμένης Δημοτικής Αρχής, με μοναδικό σκοπό την εξυπηρέτηση του πολίτη και την 
ποιοτική ανάπτυξη του νησιού.

Στο συνδυασμό μας υπάρχει όραμα, το οποίο δεν είναι το περιεχόμενο ενός προ-
εκλογικού φυλλαδίου που μένει στα χαρτιά την επομένη των εκλογών.

Είναι ένα όραμα, το οποίο θα γίνει συμβόλαιο τιμής ανάμεσα σε μένα, τους συ-
νεργάτες μου και θέλω να πιστεύω και σε σας».

Τέλος με έκδηλη την χαρά της δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει μεταξύ άλλων στην 
εκδήλωση τους παρευρισκομένους.

Παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Νεραντζής, ο Πρώην Δήμαρχος κ. Α. 
Μακρής, οι υποψήφιοι Βουλευτές κκ Φαρσάρης και Τριανταφύλλου, ο πρόεδρος του 
Τοπικού Συμβουλίου.

σελ.1

490 μετατάξεις σε Τελωνεία, ΓΛΚ και ΙΚΑ

Περί τις 490 θέσεις προσφέρονται για μετατάξεις προσωπικού, από υπουρ-
γεία, Δημόσιες Υπηρεσίες, ΝΠΔΔ και κρατικά ΝΠΙΔ, στα Τελωνεία όλης της χώ-
ρας, στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ και στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Στην Γενική Διεύθυνση Τελωνείων οι προς μετάταξη θέσεις αφορούν 345 θέ-
σεις των κλάδων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ Τελωνεικών, 25 θέσεις του κλάδου ΤΕ Τελωνει-
ακών Πλοίων Δίωξης Λαθρεμπορίου και 15 θέσεις του κλάδου ΔΕ Τελωνειακών 
Πλοίων Δίωξης Λαθρεμπορίου. Αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 10 Αυγούστου στη 
Διεύθυνση 3η Προσωπικού Τελωνείων - Τμήμα Α΄  Καραγεώργη Σερβίας 10, 
10184 Αθήνα.

Με 80 μετατάξεις θα ενισχυθεί το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Πρόκειται 
για 40 θέσεις στον κλάδο ΠΕ Δημοσιονομικών, 15 θέσεις ΤΕ Δημοσιονομικών, 
24 θέσεις ΔΕ Δημοσιονομικών και μία θέση ΥΕ Επιμελητή Δημοσιονομικού. Οι 
ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν μέχρι 14 Αυγούστου 2009 σχετική 
αίτηση.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 210-3338319
Τέλος, το ΙΚΑ ΕΤΑΜ πρόκειται να καλύψει 64 κενές οργανικές θέσεις προσω-

πικού σε καταστήματα της περιφέρειας, με μετάταξη υπαλλήλων από υπουργεία 
ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες.

Οι θέσεις που πρόκειται να καλυφθούν αφορούν τα υποκαταστήματα Ασπρο-
πύργου, Ελευσίνας, Μεγάρων, Αγ. Αννας-Εύβοιας, Αιδηψού, Αλιβερίου, Ιστιαίας, 
Καρύστου, Κύμης, Λίμνης Ευβοίας και Μαντουδίου.

Οι ειδικότητες των υπό μετάταξη θέσεων είναι ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 
(24 άτομα), ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού (3 άτομα) και ΔΕ Διοικητικών γραμματέων 
(37 άτομα). Αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 31 Αυγούστου. 

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 210 5215285.
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΟΥΣΙΟ 
ΣΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΛΟΠΩΝ 

ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 
ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ 

ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 

ΕΤΣΙ:
Στις 4/7/09 (ξημερώματα) άτομο που γεννήθηκε στον Πειραιά και κατοικεί στην 

Σαλαμίνα συνελήφθηκε διότι είχε κλέψει την ίδια ώρα τρεις δίκυκλες μοτοσυκλέτες, 
οι οποίες ανευρέθησαν στη συνέχεια και παρεδώθησαν στους ιδιοκτήτες τους.

Στις 5/7/09 άτομο γεννημένο στην Αθήνα και κατοικεί στη Σαλαμίνα προκάλεσε 
αναστάτωση στην περιοχή του Φοίνικα και στην οδό Αγίας Βαρβάρας στα Παλούκια 
πυροβόλησε διερχόμενο ταξί, με καραμπίνα που είχε μαζί του.

Στη συνέχεια ο ίδιος κάλεσε τους Αστυνομικούς και παραδόθηκε. Παραδίδοντας 
συγχρόνως και την καραμπίνα.

Έκπληκτοι έμειναν οι άνδρες του Τμήματος Ασφαλείας Σαλαμίνας όταν μπήκαν 
στο εσωτερικό μονοκατοικίας στην περιοχή ΔΕΗ στο Χαλιώτη οδός Υακίνθου, της 
οποίας ιδιοκτήτης ήταν άτομο από το Γιοχάνεσμπουργκ, Ν. Αφρικής, το οποίο αυτή 
την ώρα έλειπε και ύστερα από πίεση, τους άνοιξε η πεθερά του.

Εκεί είχε στηθεί μια τέλεια σε οργάνωση παραγωγής ινδικής κάναβης.

Αστυνομική είδηση της τελευταίας στιγμής
Οι ληστές μπορούν να κάνουν μεγάλες 

μπάζες και στην Σαλαμίνα

Έτσι την 30//7/09 ημέρα Πέμπτη  απλά δύο άντρες  που φορούσαν κράνη και 
επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα, σταμάτησαν έξω από το κτίριο που στεγάζεται το υποκα-
τάστημα, της Εθνικής Τραπέζης Λεωφόρος Ιπποκράτους, μπήκαν στον προθάλαμο, 
με βαριοπούλα έσπασαν την γυάλινη πόρτα της κύριας εισόδου του υποκαταστή-
ματος, μπήκαν μέσα με την απειλή πιστολιών και «σαν να τους περίμεναν» βρήκαν 
ανοικτό το χρηματοκιβώτιο, άρπαξαν το ποσό τον 750-780 χιλιάδες και εξαφανίστη-
καν. Αυτό ήταν όλο!!!

Βέβαια εκ των υστέρων βρέθηκε ένα ΙΧ. εγκατελειμένο μέσα σε φέρι της γραμ-
μής Παλουκίων-Περάματος.

Όλη η επιχείρηση της κυρίας διάρρηξης διήρκησε μόνο 2 λεπτά.
Μέχρι αυτή την στιγμή κανείς δεν αναζήτησε το όχημα που βρέθηκε. Εξετάζεται 

ενδελεχώς από τις αστυνομικές αρχές.

Επιτυχία στην Ευρωβουλή
Σημαντική επιτυχία, που αντικατοπτρίζει το αυξημένο κύρος της Κοινοβουλευτι-

κής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αποτελούν οι θέσεις που κα-
τέλαβαν οι ευρωβουλευτές του σε καίριες Επιτροπές για τη χώρα μας και την Ε.Ε.», 
σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του επικεφαλής της ομάδας των ευρωβου-
λευτών του Κινήματος, Στ. Λαμπρινίδη. Ειδικότερα, αναφέρεται ότι μετά  την εκλογή 
του κ. Λαμπρινίδης στη θέση Αντιπροέδρου του ΕΚ, 4 ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ 
τοποθετήθηκαν αντιπρόεδροι επιτροπών: Άννυ Ποδηματά (Επιτροπή Ενέργειας, 
Βιομηχανίας και Έρευνας), Γ. Σταυρακάκης (Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης), 
Μ. Κοππά (Μεικτή Διακοινοβουλευτική Επιτροπή Ε.Ε.-Τουρκίας), Σ. Ράπτη (Κοινή 
Διακοινοβουλευτική Επιτροπή Ε.Ε.-Λατινικής Αμερικής).

Νέο Δημοτικό Σχολείο Παλουκίων
Όπως είναι γνωστό από το Δεκέμβρη του 2006 δημοπρατήθηκε η ανέγερση 

νέου σχολικού κτιρίου στο οποίο θα μετακόμιζε το Δημοτικό σχολείο Παλουκίων, 
ύστερα από αίτημα των γονέων των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου και κυρίως 
από τις προτάσεις των διδασκάλων του εν λόγω σχολείου. 

Πρωτεργάτης της όλης κίνησης ήταν και είναι η διευθύντρια κ. Γκόνα
Σύμφωνα με την σύμβαση που υπέγραψε κατορθώθηκε η αλλαγή διάταξης 

και από 6τάξιο θα αναγερθεί 8τάξιο. Σύμφωνα με την σύμβαση που υπέγραψε ο 
ανάδοχος η ανέγερση του σχολείου θα έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί την 7/12/2007. 
Ύστερα από διαδοχικές παρατάσεις που παίρνει ο ανάδοχος η τελευταία παράταση 
είναι μέχρι 30/9/09. Εάν και εφόσον μέχρι τότε ο Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων είναι 
συνεπής στις υποχρεώσεις του. Αλλιώς ένας θεός ξέρει πότε οι μαθητές θα πάνε στο 
νέο σχολικό κτίριο!!! Ύστερα απ’ αυτό όλα δείχνουν ότι οι υπεράριθμοι εγγραφέ-
ντες για το νέο σχολικό έτος, θα την βγάλουν μάλλον σε λυόμενο, προς δόξα της 
νέας Δημοτικής Αρχής.

Εντός των ποιοτικών παραμέτρων 
το πόσιμο νερό

Όλες οι ποιοτικές παράμετροι του πόσιμου νερού βρίσκονται εντός των προ-
βλεπομένων από τη νομοθεσία ορίων, σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν από τη 
Νομαρχία Ανατολικής Αττικής, μετά την ολοκλήρωση από την Υπηρεσία Δημόσι-
ας Υγείας της, σε συνεργασία με διαπιστευμένο εργαστήριο, του προγράμματος 
ελέγχου της ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης στους 44 δήμους και 
κοινότητες της Ανατολικής Αττικής. Το πρόγραμμα περιελάμβανε δειγματοληψίες 
νερού για χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις, καθώς και τη συλλογή των 
στοιχείων για τους υπόλοιπους παράγοντες του συστήματος που επηρεάζουν την 
ποιότητα του νερού

Από τις αναλύσεις των δειγμάτων νερού που ελήφθησαν από 270 σημεία 
των δικτύων ύδρευσης, διαπιστώθηκε επίσης ότι η πλειονότητα των δήμων και 
κοινοτήτων της Ανατολικής Αττικής, υδροδοτείται με νερό της ΕΥΔΑΠ, ενώ μι-
κρό ποσοστό χρησιμοποιεί είτε αποκλειστικά νερό γεωτρήσεων, είτε ανάμειξη 
του νερού της ΕΥΔΑΠ με νερό από γεωτρήσεις επικουρικά κατά τους θερινούς 
μήνες. Πολλοί ΟΤΑ εξυπηρετούνται από δίκτυα ύδρευσης που λόγω παλαιότητας 
έχουν ανάγκη εκτεταμένων ανακατασκευών, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις είναι 
επιτακτική η αντικατάσταση των σωλήνων από άλλους νέας τεχνολογίας. Ωστόσο 
λόγω του αυξημένου κόστους αυτής της λύσης, χρειάζεται η λήψη πρόσθετων 
μέτρων για την κατά προτεραιότητα ένταξη των σχετικών έργων για χρηματοδό-
τηση από το ΕΣΠΑ.

Τα ακούς κ. Νομάρχα; αυτά κάνει η Νομαρχία της Ανατολικής ΑΤΤΙΚΗΣ. Θα 
πρέπει να ξέρεις ότι ολόκληρη η Σαλαμίνα υδροδοτείται η εντός σχεδίου πόλης 
με σωλήνες εξ αμιάντου και όλοι μας ανησυχούμε αν το νερό που πίνουμε είναι 
υγιεινό και ποιοτικό και κατάλληλο για πώση.

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, τονί-
ζουν ανάμεσα στα άλλα, ότι «είναι εξαιρετικά σημαντική η έκφραση εμπιστοσύ-
νης στη διαδημοτική δράση του ΠΕΣΥΔΑΠ για το περιβάλλον και την ανάπτυξη. 

Πλέον, αποκτά ουσιαστικό περιεχόμενο η στενή συνεργασία του Δήμου Σα-
λαμίνας και του ΠΕΣΥΔΑΠ με στόχο την προστασία και αναβάθμιση του περιβάλ-
λοντος.

Τα ζητήματα περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής του νέου μέλους θα βρεθούν 
στο επίκεντρο της προσοχής του ΠΕΣΣΥΔΑΠ 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 αποτελεσματική, υποδειγματική και με ευαισθησία διαχείριση των σύγ-
χρονων περιβαλλοντικών προβλημάτων από τον ΠΕΣΥΔΑΠ, επιβραβεύεται με  
την επιθυμία πολλών φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης να συμμετάσχουν ως 
μέλη. Μας ικανοποιεί ιδιαίτερα η εμπιστοσύνη που υπάρχει στο έργο μας, με 
αποτέλεσμα ο Σύνδεσμος να παρουσιάζει μια ορμητική ανάπτυξη. Στο τελευταίο 
χρονικό διάστημα τρεις ακόμα δήμοι έγιναν μέλη μας. Διοίκηση και εργαζόμενοι 
θα προσπαθήσουμε να φανούμε αντάξιοι της εμπιστοσύνης τους».

Προσλήψεις στους Δήμους 
και τις Νομαρχίες

Παρατείνεται για επιπλέον 12 μήνες (μετά το πέρας των 18 μηνών) το πρό-
γραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (STAGE) του ΟΑΕΔ, σε ΟΤΑ όλης της 
χώρας. Ωστόσο, στην παράταση των δώδεκα μηνών δύνανται να συμμετέχουν 
και εκείνοι των οποίων η διάρκεια του προγράμματος των δεκαοκτώ μηνών έχει 
λήξει πριν από τη δημοσίευση της απόφασης παράτασης. Υπενθυμίζεται πως το 
πρόγραμμα αφορούσε την τοποθέτηση 8000 ανέργων ηλικίας 22 έως 40 ετών σε 
ΟΤΑ, α΄και β΄βαθμού και είχε αρχική διάρκεια 18 μήνες.



Αύγουστος 2009 Nέο ήθος  Σαλαμίνας 8 

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

Το Διοικητικό συμβούλιο και τα μέλη μας εκφράζουν δια της παρούσης τις 
πιο θερμές ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Λιμενικού Ταμείου 
Σαλαμίνος για τη βοήθεια του προς το σύλλογο και ειδικά για την συνδρομή 

στην ανακαίνιση του εξοπλισμού της 
αιθούσης αναμονής επισκέψεων ια-
τρού στο Π.Ο.Ν. Σαλαμίνος, ώστε οι 
επισκέπτες, ασφαλισμένοι στο Ν.Α.Τ, 
να έχουν ευχάριστη και πολιτισμένη 
αναμονή.

Το ΔΣ.

Η επιπλωμένη με τη 
φροντίδα του Συλλόγου 
Απομάχων Εμπορικού 
Ναυτικού Σαλαμίνας, 
αίθουσα επισκεπτών 
και ασθενών του ια-
τρείου Π.Ο.Ν. ενώ το 
γραφείο - ιατρείο της 
υπευθύνου ιατρού κα 
Παπαμιχαήλ και της ελεγκτού Ιατρού, προσφάτως τοποθετηθείσης .

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΜΑΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ

ΣΑΛΑΜΙΝΙΟΙ ΖΩΓΡΑΦΟΙ

Σιγά σιγά, αλλά σταθερά εξελίσεται και γίνεται γνωστός ο Σαλαμίνιος ζωγρά-

φος κ. Άγγελος Κορρος. Ήδη έλαβε μέρος στην 3η εικαστική Έκθεση υπό την 

επωνυμία «Γαλάζιο του Αιγαίου 2009» που διοργάνωσε ο Πολιτισμικός Οργανι-

σμός του Δήμου Αθηναίων στο κέντρο Τεχνών, Πάρκο Ελευθερίας Αθηνών από 

7/7 έως 17/7/09.

Τα σχόλια των ειδικών, ήταν επαινετικά. Το ΝΕΟ ΗΘΟΣ του εύχεται να συνεχί-

ζει να ασχολείται με τη ζωγραφική και σύντομα να καταξιωθεί.
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ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ
Τρία Νέα Έργα Πνοής στ’ Αμπελάκια

1. Αποχέτευση Ακαθάρτων Δήμου Αμπελακίων
Το πρώτο έργο ιδιαίτερης σημασίας, είναι η κατασκευή Αποχετευτικού Δι-

κτύου  στον Δήμο Αμπελακίων. Σημειώνεται ότι η σχετική μελέτη είναι εγκε-
κριμένη από την ΕΥΔΑΠ ήδη από το 2000, η δε χρηματοδότησή του θα γίνει 
κατά 75% από το ΕΠΕΡ (ΥΠΕΧΩΔΕ) και κατά 25% από δημόσιες επενδύσεις, ενώ 
ο προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 18.000.000 €.

Για την κατασκευή του έργου, και με δεδομένο ότι ο Δήμος Αμπελακίων δεν 
διαθέτει συγκροτημένη Τεχνική Υπηρεσία, ο Δήμαρχος εισηγήθηκε, και το Δη-
μοτικό Συμβούλιο ομόφωνα ψήφισε, τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με 
τον Δήμο Ασπροπύργου, ο οποίος διαθέτει τη σχετική εμπειρία, καθώς και όλα 
τα απαραίτητα εχέγγυα για την εκτέλεση του έργου.

2. Κατασκευή Δημοτικής Βιβλιοθήκης (κληροδότημα Καντάρη)
Το δεύτερο σημαντικό έργο για τον Δήμο είναι η κατασκευή της Δημοτικής 

Βιβλιοθήκης. Το Δημοτικό Συμβούλιο ψήφισε ομόφωνα την αποδοχή της σχε-
τικής μελέτης της ΤΥΔΚ Πειραιά για την κατασκευή του διώροφου κτιρίου της 
Δημοτικής Βιβλιοθήκης, στο οικόπεδο του κληροδοτήματος Καντάρη, σύμφωνα 
με τις επιθυμίες του δωρητή.

Το κτίριο, εμβαδού άνω των 500 τ.μ. (εκτός των ημι-υπαίθριων χώρων και 
του υπογείου), αναμένεται να αποτελέσει ένα κτίριο-κόσμημα για τον Δήμο, κα-
θώς και κέντρο πολιτιστικών εκδηλώσεων, εκτός από τον βασικό σκοπό ίδρυσής 
του. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 998.246,34 € και θα καλυφθεί 
από εγκεκριμένες πιστώσεις της Νομαρχίας Πειραιά και δημόσιες επενδύσεις.

3. Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου Αμπελακίων
Εξαιρετικής σημασίας είναι και το τρίτο έργο που εξαγγέλθηκε, η Ανάπλαση 

του Ιστορικού Κέντρου των Αμπελακίων, για το οποίο το Δημοτικό Συμβούλιο 
ψήφισε ομόφωνα την αποδοχή της σχετικής μελέτης της ΤΥΔΚ Πειραιά.

Στην περιοχή του Ιστορικού Κέντρου βρίσκονται ιδιαίτερης πολιτιστικής αξί-
ας κτίρια και μνημεία, όπως τμήμα αρχαϊκού ναού στην οδό Π. Καλογιάννη, ο 
Ι.Ν. Εισοδίων της Θεοτόκου και το ναΐδριο του Αγ. Ιωάννη του Θεολόγου, αλλά 
και πολλά άλλα κτίρια που έχουν κηρυχθεί διατηρητέα.

Με το έργο αυτό, το οποίο περιλαμβάνει επισκευή πεζοδρόμων και κατα-
σκευή άλλων, διακριτικές φυτεύσεις και φωτισμούς για τον εξωραϊσμό της περι-
οχής, αλλά και υπογειοποίηση εναερίων καλωδίων ηλεκτρικού, θα αναδειχθεί η 
ιστορικότητα της πόλης των Αμπελακίων, μιας πόλης με συνεχή κατοίκηση από 
τα αρχαιότατα χρόνια.

Το έργο, έχει προϋπολογισμό 949.579,83 €, και θα χρηματοδοτηθεί από πι-
στώσεις του ΥΠΕΧΩΔΕ (Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομι-
κών Σχεδίων) και άλλες πηγές.

Για το
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ζωή Νώτη - Γκούμα
ΝΕΟ ΗΘΟΣ:

Όπως πάντα έχουμε τις δικές μας παρατηρήσεις και απόψεις για όσα αναφέ-
ρονται στις δημοτικές ανακοινώσεις και κυρίως στα «μοδάτα» δελτία τύπου. Έτσι 
έχουμε και λέμε;

Για το 1ο θέμα: Δεν λέγεται αν έχουν εξασφαλιστεί τα 4.1 εκατ. ευρώ (25%) 
από τις δημοτικές επενδύσεις. Και ακόμη την πιθανή ημερομηνία έναρξης του 
έργου. Και κάτι ακόμη, αφού έγκριση της μελέτης από την ΕΥΔΑΠ είχε γίνει το 
2000; Γιατί δεν βγήκε στον αέρα έκτοτε;

Για το 2ο θέμα: Την ανέγερση και λειτουργία της δημοτικής βιβλιοθήκης χρό-
νια την ακούμε, αλλά την έναρξη κατασκευής δεν την βλέπουμε. Μόλις μάθουμε 
τουλάχιστον για την ανάδειξη του κατασκευαστού θα σαν ενημερώσουμε.

Για το 3ο θέμα: Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ και άλλες πηγές. 
Ποιές είναι αυτές και για ποιο ποσό;

ΨΗΦΙΣΜΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αμπελακίων Σαλαμίνας, κατά την 8η Τακτική Συ-
νεδρίαση της 18ης Ιουνίου 2009, εξέδωσε το ακόλουθο Ψήφισμα:

α. Καταδικάζει απερίφραστα και με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο, την εν 
ψυχρώ δολοφονία του αστυνομικού Αντώνη-Νεκτάριου Σάββα από κοινούς 
εγκληματίες με τον ιδεολογικό μανδύα μιας, δήθεν, επαναστατικής δράσης.

β. Εκφράζει τη θλίψη του και τα συλλυπητήριά του προς την οικογένεια 
του άτυχου αστυνομικού, γνωρίζοντας ότι ο πόνος της απώλειας του ανθρώ-
που της είναι βαθύς και δεν απαλύνεται, παρά μόνο με την απονομή δικαιο-
σύνης για το τραγικό αυτό συμβάν.

γ. Συμπαρίσταται στους ανθρώπους των Σωμάτων Ασφαλείας, χαιρετώ-
ντας την προσπάθειά τους για το ύπατο αγαθό της κοινωνικής ασφάλειας και 
γαλήνης που προασπίζονται, και καταδικάζει όλους όσους, στο όνομα του 
λαού, “ξεχνούν” ότι οι άνθρωποι των Σωμάτων Ασφαλείας, αποτελούν ανα-
πόσπαστο τμήμα αυτού του λαού.

δ. Εκφράζει την πάγια θέση του, ότι η δολοφονική δράση ουδέποτε, με 
κανένα πρόσχημα ή δικαιολογία ή περίτεχνη ιδεολογική αναγωγή, μπορεί να 
θεωρείται “πολιτική”. Είναι σαφώς εγκληματική, η μεγαλύτερη δε απόδειξη 
γι’ αυτό, προέρχεται από τους ίδιους τους δολοφόνους και το κατάπτυστο κεί-
μενο – «προκήρυξη» μίσους και καταστροφής που δημοσίευσαν.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ

               Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Αθηνά Μεαγκώφ – Καραγιάννη                             Νικόλαος Πέππας

Υποτροφίες σε παιδιά γεωργών,
κτηνοτρόφων, αλιέων 

και μελισσοκόμων
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Κανονισμός που υπέ-

γραψε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σωτήρης Χατζηγάκης 
για τη χορήγηση υποτροφιών σε παιδιά κατά κύριο επάγγελμα γεωργών, κτηνο-
τρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Κανονισμό αυτό, κατά την αξιολόγηση των 
αιτήσεων για χορήγηση υποτροφίας θα συνεκτιμάται κατά προτεραιότητα η φοί-
τηση σε σχολές που έχουν γνωστικό αντικείμενο σχετικό με το γεωργικό, αλιευ-
τικό τομέα (ΑΕΙ-ΤΕΙ).

Ειδική Επιτροπή θα ανακηρύσσει τους υποψήφιους υποτρόφους με βάση τη 
βαθμολόγηση συγκεκριμένων κοινωνικών κριτηρίων, όπως:  το οικογενειακό 
εισόδημα, τον αριθμό τέκνων της οικογένειας και την πιθανή αναπηρία του ίδιου 
του τέκνου ή των συγγενών του πρώτου βαθμού (από 67% και άνω), ενώ θα 
υπάρχει ειδική μοριοδότηση για τους Παλιννοστούντες Πόντιους Ομογενείς και 
για τους πρωτοετείς Ομογενείς και  για τους πρωτοετείς φοιτητές ανάλογα με τη 
σειρά εισαγωγής τους στις Σχολές.

Πρόκειται για υποτροφίες 4000 ευρώ, ένα ποσό που θα χορηγείται εφάπαξ 
και θα δίνεται βάση ορισμένων κοινωνικών κριτηρίων, όπως είναι το οικογενει-
ακό εισόδημα και η οικογενειακή κατάσταση των υποψηφίων υποτρόφων,

Σημειώνεται ότι για τη χρηματοδότηση του Προγράμματος Υποτροφιών θα 
διατίθεται ετησίως ποσοστό 2% από τα έσοδα του ΕΛΓΑ, ενώ η διάρκεια της υπο-
τροφίας ορίζεται σε 12 μήνες υπό την προϋπόθεση ότι κατά το χρονικό αυτό διά-
στημα ο υπότροφος θα εξακολουθεί να φοιτά κανονικά.

Γράφαμε στο τεύχος του Γενάρη ότι ο Δήμος ξεκινάει. Έτσι τακτοποίησε το θέμα, σε γενικές γραμμές, της καθαριότητας 
τώρα πραγματοποιεί την δεύτερη εξόρμηση με έργα πολιτιστικά και αναπτυξιακά όπως αυτά που περιγράφω παρακάτω:
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Προς : Την Εφημερίδα “νέο ήθος”
Σικελιανού 13 - Σαλαμίνα

Κύριε Βασιλείου,
Το κείμενο με τον τίτλο: Σωτήρης Ε. Μπεγνής - πρώην Δήμαρχος Σαλαμίνας, 

που δημοσιεύει το “νέο ήθος” στο τελευταίο φύλλο (αρ. 155) με θίγει κατά τρό-
πον ανεπίτρεπτο και το ξέρεις. Χρόνια και χρόνια τώρα, από τότε που βρεθήκαμε 
συμμαθητές στο Γυμνάσιο μέχρι σήμερα, αυτήν ακριβώς την στάση τηρείς απέ-
ναντί μου.

Η δική μου δημοσίευση, κ. Βασιλείου, στον Τοπικό Τύπο, τον οποίον επι-
καλείσαι, αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στην λύση του προβλήματος της 
τριχοτόμησης της οξείας γωνίας. Η λύση των δύο άλλων γνωστών ως άλυτων 
προβλημάτων, εις τα οποία αναφέρεται το “νέο ήθος” και που τόσο μεγαλόψυχα 
πιστώνεις στο όνομά μου, είναι ακριβώς το στοιχείο εκείνο, μέσω του οποίου 
θέλησες, όχι τόσο για να υποσκάψεις την σοβαρότητα αυτής της υποθέσεως, όσο 
και κυρίως για να με παρουσιάσεις ως ονειροπαρμένο και γελοίο. Μάλιστα για να 
ενισχύσεις ακόμη περισσότερο την επιδίωξή σου, πρόσθεσες κάτω από το όνομά 
μου τον τίτλο του πρώην Δημάρχου, που δεν έχει καμία σχέση με το περιεχόμενο 
αυτής της υπόθεσης. Το δημοσίευμά μου το υπογράφω με την επιστημονική μου 
ιδιότητα, ως Πολιτικός Μηχανικός. Άλλωστε τον τίτλο του  πρώην Δημάρχου δεν 
τον χρησιμοποιώ ποτέ μου, ούτε ακόμη  και στις περιπτώσεις που χρειάζεται.

Θα πρέπει ακόμη να προσθέσω, ότι δεν είμαι εφευρέτης, όπως με αποκαλείς, 
ούτε η λύση του προβλήματος της τριχοτόμησης της γωνίας είναι εφεύρεση, αλλά 
επιστημονικό επίτευγμα με ιδιαίτερη σημασία για τα Μαθηματικά και την Ιστορία 
τους. Εφευρέτης είσαι εσύ με αυτά που μηχανεύεσαι και γράφεις στην εφημερί-
δα σου. Τα οποία εκτός των άλλων συνιστούν και συνειδητή παραπληροφόρηση 
των αναγνωστών σου. Αλλά αυτό δεν με αφορά και δεν μου πέφτει λόγος. Είναι 
καθαρά θέμα δικό σου και των αναγνωστών της Εφημερίδας σου.

Όσο για τις απόψεις κάποιων συμπολιτών μας Μαθηματικών, που δεν είναι 
απόψεις, αλλά ειρωνικά σχόλια και που τόσο πρόθυμα έσπευσε η εφημερίδα σου 
να διερμηνεύσει με αυτόν το χλευαστικό και απαράδεκτο τρόπο, τους πληροφο-
ρώ, ότι ήδη έχουν εκτεθεί ανεπανόρθωτα και αργά ή γρήγορα θα το διαπιστώ-
σουν. Τώρα τι μπορεί να σημαίνει για την αξιοπρέπειά τους αυτή η διαπίστωση; 
είναι οπωσδήποτε ένα ερώτημα.

Σαλαμίνα 27-6-2009
Σωτήρης Ε. Μπεγνής

Απάντηση ΝΕΟΥ ΗΘΟΥΣ
Φίλε Σωτήρη
Εξ αρχής από ότι φαίνεται το ΝΕΟ ΗΘΟΣ δεν φέρει καμία αντίρρηση για να 

δημοσιεύσει τη δική σου αντίρρηση στο εν λόγω δημοσίευμα που αναφέρεσαι.
Και σου δηλώνω ότι δεν ήξερα ή ακόμη δεν πίστευα ότι επίκληση των φρά-

σεων: “Πρώην Δήμαρχος Σαλαμίνας” “εφευρέτης” (ίσως αδόκιμος) θα μπορού-
σαν να σε θίξουν. Πιστεύω ότι τους αναγνώστες δεν τους ενδιαφέρουν το πως 
ήταν οι σχέσεις μας στην ηλικία όταν ήμασταν 14-15 ετών. Ίσως κάποτε μου δο-
θεί η ευκαιρία να σου απαντήσω προσωπικώς. 

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
Π. ΦΟΥΡΙΚΗ 17

Προς  
Εκδότη - Διευθυντή Εφημερίδος «Το Νέο Ήθος»
Κύριε Διευθυντά,
Σε απάντηση σχετικού άρθρου σας στο υπ’ αριθμών 155 φύλλο της 

εφημερίδας σας για την Εργατική Πρωτομαγιά στο Εργατικό Κέντρο Σα-
λαμίνας, σας ενημερώνω ότι η αίθουσα όπου γίνονται όλες οι συνελεύ-
σεις - απεργιακές συγκεντρώσεις και εκδηλώσεις των εργαζομένων, των 
ανέργων και των συνταξιούχων ονομάζεται: «ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕ-
ΛΕΥΣΕΩΝ» από τα τέλη της δεκαετίας του 1960, όταν μας παραδόθηκε το 
κτίριο από τον Οργανισμό Εργατικής Εστίας. 

Το σχόλιο σας κατά την γνώμη μας ήταν άτοπο και δεν χρειάζεται να 
της δοθεί κανένα όνομα γιατί όλοι την γνωρίζουν με αυτή την ονομασία 
και εμείς έτσι την αναγράφουμε στις προσκλήσεις, στα Δελτία Τύπου και 
στις ανακοινώσεις μας.

Όσον αφορά το σχόλιο σας γι’ αυτούς που μίλησαν, επειδή έχουμε δη-
μοκρατία και ελευθερία λόγου, δεν μπορούμε να αρνηθούμε σε κανένα 
να μιλήσει και να εκφράσει την γνώμη του.

Όσον αφορά το σημείο όπου σχολιάζεται το πως μπορεί να επιτευχθεί 
η ανάπλαση της Κυνοσούρας και του Αρχαίου Λιμένα των Αμπελακίων 
με παράλληλη ανάπτυξη των Ναυπηγείων, πιστεύουμε ότι μπορούν να 
συνυπάρξουν αυτά τα δύο.

Η μία ανάπλαση έχει σχέση με την Ιστορία μας και η άλλη με την εργα-
σία. Εμείς αναφερόμαστε στην ανάπλαση του χώρου της Κυνοσούρας για 
ασφαλή εργασία και ασφαλή πρόσβαση στα επισκευαζόμενα πλοία.

Αν κλείσουν τα Ναυπηγεία θα χάσουν την δουλειά τους αρκετοί εργα-
ζόμενοι και σαν Εργατικό Συνδικαλιστικό Κίνημα δεν έχουμε το δικαίωμα 
να δημιουργούμε νέες θέσεις ανεργίας.

Σας ευχαριστούμε
Εκ μέρους της πλειοψηφίας της Διοίκησης

Απάντηση ΝΕΟΥ ΗΘΟΥΣ
1ο Δεν γνωρίζουμε ποιοί και γιατί δεν υπέγραψαν το παραπάνω έγ-

γραφο
2ο Για την ονοματοδοσία της αίθουσας γενικών συνελεύσεων δεν 

έχουμε λόγο να είμαστε αντίθετοι.Απλώς πιστεύουμε στις ονοματοδοσίες 
των χώρων γενικά!

3ο Γι’ ό,τι αφορά την συνύπαρξη Ναυπηγείων και αρχαίων είμαστε 
κάθετα αντίθετοι

Δεν είναι απλώς να στήσουμε μια πλατεία και να λέμε εδώ έγινε η 
ναυμαχία της Σαλαμίνας. 

Είναι απαραίτητο ο χώρος να χαρακτηρισθεί όχι μόνο ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ αλλά 
κυρίως αρχαιολογικός. Δηλαδή να αλλάξει χρήση και από χώρο οχλου-
σών επιχειρήσεων, να  γίνει αρχαιολογικός-ιστορικός τουριστικός χώ-
ρος, οπότε είμαστε σίγουροι ότι οι θέσεις εργασίας,  για τους Σαλαμίνιους 
θα είναι πάρα πολύ περισσότερες.

Θα κρίναμε σκόπιμο να μας πείτε, τουλάχιστον στα ναυπηγεία Αμπε-
λακίων πόσοι κάτοικοι Σαλαμίνος απασχολούνται. Γιατί παλαιότερα όταν 
είχε γίνει κάποια έρευνα ήταν μια μικρή ομάδα και μην ξεχνάτε ότι αυτές 
οι οχλούσες βιομηχανίες (Ναυπηγεία) δεν καταβάλλουν στο Δήμο Αμπε-
λακίων κανένα αντισταθμηστικό ποσόν. Αντίθετα σύρρουν το Δήμο στα 
δικαστήρια για να μη δώσουν φράγκο και ας βρωμίζουν την θάλασσα τις 
ακτές και οι τζιμηνιέρες των πλοίων την ατμόσφαιρα. 

Στη Βουλή τα προβλήματα 
του Κέντρου Υγείας Σαλαμίνας

Ερώτηση προς τον υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δημήτρη 
Αβραμόπουλο σχετικά με τα προβλήματα στη λειτουργία του Κέντρου Υγείας Σα-
λαμίνας, κατέθεσαν οι βουλευτές του ΚΚΕ σε Α΄και Β΄Πειραιά, Διαμάντω Μα-
νωλάκου και Βέρα Νικολαΐδου, αντίστοιχα. Στην ερώτησή τους αναφέρουν ότι 
τα προβλήματα εξακολουθούν να παραμένουν πολύ σοβαρά με τις ελλείψεις σε 
ιατρικό προσωπικό και εξοπλισμό να παραμένουν έντονες με αποτέλεσμα το Κ.Υ. 
να εξακολουθεί να υπολειτουργεί.

Οι κκ. Νικολαϊδου και Μανωλάκου ερωτούν τον υπουργό τι άμεσα μέτρα θα 
πάρει για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του Κέντρου Υγείας Σαλαμίνας, 
που χρόνια ταλαιπωρούν τους κατοίκους και τους επισκέπτες του νησιού.

Με την ευκαιρία αυτή μπορεί να μας πει ο κ. Δήμαρχος τι έγινε με τις πα-
ρεμβάσεις στο Κέντρο Υγείας και κάτι ακόμη: «Αφού έχει βρει, όπως δήλωσε το 
οικόπεδο για νοσοκομείο μπορεί να πει που βρίσκεται το όλο θέμα»; 

ΜΟΥΣΕΙΑ και Μουσείο Σαλαμίνας
Εκατομμύρια διετέθησαν για τα εγκαίνια του Μουσείου της Ακρόπολης και 

για την προβολή του. Αλλά για το δικό μας Μουσείο, το Μουσείο της Σαλαμίνας 
δεν υπάρχει μια χούφτα ... .ευρόπουλα. Και καλά όλες οι δημοτικές αρχές και 
κυρίως η σημερινή δημοτική αρχή πέρα βρέχει, οι δικοί μας βουλευτές όμως 
μήπως πρέπει να το πάρουν απάνω τους. Και αυτό πρέπει να γίνει πριν  μπούμε 
πάλι σε προεκλογική περίοδο.
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ΕΞ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΜΕΡΟ ΠΕΥΚΟ
Στις 18/7/09, μπροστά στα γραφεία του πραγματοποίησε με επιτυχία την ετή-

σια εκδήλωση αντάμωσης.

Νέος Γραμματέας
Ο Συνασπισμός (Σ.ΥΝ) απέκτησε νέο γραμματέα της Κεντρικής Πολιτικής επι-

τροπής (ΚΠΕ) τον κ. Δημήτρη Βίτσα που υπέδειξε ο κ. Αλ. Τσίπρας
Ο κ. Δημήτρης Βίτσας εξελέγη νέος γραμματέας της ΚΠΕ του ΣΥΝ με 83 ψή-

φους σε σύνολο 114 ψηφισάντων, ενώ καταγράφηκαν και 31 λευκά ψηφοδέλτια 
προερχόμενα από τα στελέχη της Ανανεωτικής Πτέρυγας.

Νέο Δ.Σ. Συνδέσμου Αποφοίτων κ. Φίλων 
Ζαννείου Ορφανοτροφείου.

Πρόεδρος: Παναγιωτόπουλος Ανδρέας
Αντιπρόεδρος: Συνοδινός Ιωάννης
Γεν. Γραμματέας: Κουτσαντώνης Παναγιώτης
Ταμίας: Μοτσενίγος Άρης
Έφορος: Ζουμπουλάκη Χριστίνα
Ειδ. Γραμματέας: Αλλάγας Σπύρος
Σύμβουλοι: Γιαννάκης Χρήστος, Κονδύλης Αθανάσιος, Κουλογιάννης Νικό-

λαος, Παπαντωνίου Δημήτριος, Σφύνας Γεώργιος
Εταίρος Ζαννείου Ορφανοτροφείου και Επίτιμο μέλος Αποφοίτων: Μπαβέας 

Αλέξανδρος

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στο Σύνδεσμο Γυναικών 
Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων

Το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Γυναικών Πελοποννήσου και 
Ιονίων Νήσων αποτελείται από, την Πρόεδρο κ. Κική Καλογεράκου, την Αντι-
πρόεδρο κ. Τούλα Χρηματοπούλου, την Γενική Γραμματέα κ. Νταίζη Πέτρου, την 
Ειδική Γραμματέα κ. Πίτσα Χατζηϊωάννου, την Ταμία κ. Κούλα Ντασίου, την Β΄τα-
μία κ. Κατερίνα Αντωνοπούλου, τις Υπεύθυνες Δημοσίων Σχέσεων και Κοινω-
νικών Εκδηλώσεων κ.κ. Δώρα Κωστοπούλου, Μίνα Κατσή - Μεντάκη, Αλέκα 
Γιαννάκου, Αλίκη Βασιλειάδου και Αργυρώ Βασιλοπούλου - Χατζηϊωάννου και 
την Επίτιμο Αντιπρόεδρο κ. Ρίτα Σαγόνια.

Καταδικάστηκε ο Γραμματέας της Τοπικής 
Οργάνωσης ΠΑΣΟΚ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Ο κ.Κ. Αργύρης Γραμματέας της Τοπικής Οργάνωσης ΠΑΣΟΚ και Δημοτικός 
Σύμβουλος του Δήμου τον οποίο είχε μηνύσει ο Δήμαρχος του κ. Αλέκος Χρυσος 
για συκοφαντική δυσφήμιση, καταδικάστηκε σε 12 μήνες φυλάκιση.

Ο Αργύρης άσκησε έφεση και αφέθηκε ελεύθερος.

Και το φετινό καλοκαίρι έχετε τον νου σας στα παρακάτω προϊόντα διατίμη-
σης, τα οποία απαγορεύεται να πωλούνται περισσότερο από τις εξής τιμές: 

Εμφιαλωμένο νερό 500 ml: 0.50
Εμφιαλωμένο νερό 750 ml: 0.70
Μονός καφές (ελληνικός, γαλλικός, στιγμιαίος, εσπρέσο): 1.60
Τσάι: 1.60
Τοστ ζαμπόν-τυρί: 1.80
Τοστ τυρί: 1.60

Μisko: Κοντά στον Οδηγισμό

Για μια ακόμα χρονιά δίπλα στον Ελληνικό Οδηγισμό είναι η Misko, αυτό 
το καλοκαίρι. Έγινε αρωγός και συμπαραστάτης στην πανελλήνια κατασκήνωση 
περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης «Εξερευνήσεις», που διοργανώνει ο Κλάδος 
Οδηγών του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού, από 17 έως 26 Ιουλίου 2009, στην 
Περδικόβρυση Παρνασσού.

Την κατασκήνωση διοργάνωσε ο Κλάδος Οδηγών του Σώματος Ελληνικού 
Οδηγισμού, στο πλαίσιο του γενικού προγράμματος «Δράση τώρα... για το πε-
ριβάλλον, για τον τόπο μου, για μένα», για την Οδηγική χρονιά 2008 - 2009. Η 
MISKO A.E. στηρίζει ενεργά το πρόγραμμα αυτό, το οποίο απευθύνεται σε πε-
ρισσότερο από 1000 παιδιά, ηλικίας 11-14 ετών, και νέους από όλη την Ελλάδα, 
όπου είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν βιωματικά σε ένα πρότυπο πρόγραμμα 
περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και να δημιουργήσουν φιλίες με άλλα παιδιά 
της ηλικίας τους και να πραγματοποιήσουν δράσεις προσφοράς υπηρεσίας στην 
τοπική κοινωνία.

Πενήντα χρόνια Λευτέρης Παπαδόπουλος

Στις 2/6/09 στο Αμφιθέατρο του υπουργείου Πολιτισμού, παραχωρήθηκε συ-
νέντευξη Τύπου για τις εκδηλώσεις «Πρέσπες 2009». Έπειτα από πρόταση του 
Οργανισμού Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Πρεσπών Φλώρινας, ο υπουργός Πο-
λιτισμού Αντώνης Σαμαράς, αποδέχτηκε να γίνει στις 7 Σεπτεμβρίου, στο Ολυ-
μπιακό Στάδιο της Αθήνας, μεγάλη εορταστική εκδήλωση για τα πενήντα χρόνια 
του Λευτέρη Παπαδόπουλου, στο τραγούδι και τη δημοσιογραφία. Εκεί θα είναι η 
Χάρις Αλεξίου (φωτογραφία), η Ευανθία Ρεμπούτσικα και πολλοί ακόμα καλλιτέ-
χνες που έχουν ερμηνεύσει τραγούδια του.

Έτος αφιερωμένο στους ναυτικούς 
θα είναι το 2010

Το Συμβούλιο Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ), στην 102η συνεδρί-
ασή του στο Λονδίνο (29 Ιουνίου έως 3 Ιουλίου 2009), ενέκρινε την εισήγηση 
του γενικού γραμματέα του ΙΜΟ, Ευθύμιου Μητρόπουλου, και συμφώνησε ότι, 
το επόμενο έτος, το θέμα της Παγκόσμιας Ημέρας της Ναυτιλίας θα είναι «2010: 
Έτος του ναυτικού».

Η προσφορά των ναυτικών στη ναυτιλία σχεδιάζεται να εορτάζεται με διάφο-
ρες εκδηλώσεις σε όλη τη διάρκεια του 2010, ενώ η κορύφωση των εκδηλώσε-
ων θα γίνει στην Αργεντινή, στον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Ναυτιλίας.

Στην Ελλάδα
Στην Ελλάδα, η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών και το Ναυτικό Επιμελητήριο 

σχεδίασαν και για φέτος ειδική καμπάνια με κεντρικό σύνθημα:«Τη γενιά των 
700 ευρώ τη γνωρίζεις. Καιρός να γνωρίσεις και τη γενιά των 3000 ευρώ και άνω 
ως αξιωματικός του Εμπορικού Ναυτικού».

Στο ενημερωτικό φυλλάδιο που διανεμήθηκε σε όλα τα Λύκεια της χώρας 
αναφέρονται αναλυτικά οι απολαβές των αξιωματικών του Εμπορικού Ναυτικού 
(πρώτος μισθός 4000 ευρώ και ανώτατος 10.000 ευρώ τουλάχιστον).

Το Τόκιο μετατρέπει τα σκουπίδια 
σε παραδεισένιο τεχνητό νησί

Υποψήφια πόλη για τους Ολυ-
μπιακούς του 2016, η ιαπωνική 
πρωτεύουσα πρασινίζει. Ακόμα και 
η τεράστια χωματερή στη μέση του 
κόλπου του Τόκιο μετατρέπεται στα-
διακά σε πυκνόφυτο τεχνητό δάσος. 
Η μεγαλύτερη πόλη του κόσμου, με 
πληθυσμό 36 εκατομμυρίων, απο 
τη δεκαετία του 1970 έχει χρησιμο-

ποιήσει εκατομμύρια  τόνους απορριμμάτων ως μπάζα για τη δημιουργία του 
νησιού.

Ο διάσημος Ιάπωνας αρχιτέκτονας Ταντάο Αντο είχε από παλιά το όραμα ενος 
“Ούμι-νο-Μόρι”, ή “θαλάσσιου Δάσους”, στην άκρη της πόλης, και τώρα η ομάδα 
του σχεδιάζει το χώρο. “Η Γη θα έρθει αντιμέτωπη με το πρόβλημα των απορ-
ριμμάτων. Αυτός είναι ο λόγος που ήθελα να δείξω ότι τα σκουπίδια μπορούν να 
μετατραπούν σε δάσος. Αυτό το δάσος δεν ανήκει μόνο στοΤόκυο, αλλά σε όλο 
τον κόσμο” δήλωσε ο αρχιτέκτονας στο Γαλλικό Πρακτορείοι

Το νησί του Θαλάσσιου Δάσους έχει έκταση 880 στρεμμάτων και απέχει 10 
χλμ. από το Αυτοκρατορικό Παλάτι του Τόκιο. Θα συνδέεται με την πόλη μέσω 
υποθαλάσσιας σήραγγας.

Από το 2000 δεκάδες χιλιάδες δέντρα ταχείας ανάπτυξης έχουν φυτευτεί στο 
νησί.

Το Τόκιο μετατρέπει τα σκουπίδια σε παραδεισένιο τεχνητό νησί.  Εμείς γιατί 
δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι παρόμοιο και μάλιστα στα νησιά; 

Τι αλισβερίσι γίνεται στην Ελλάδα που δεν ξεκινάνε να κάνουν ότι κάνουν οι 
νησιωτικές χώρες;

Τραυλέ προχώρα αυτή την τακτική του Τόκιο μέσω της ΚΕΔΚΕ.
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Βάθος, η φαινο-
μένη απόσταση προς 
τα κάτω. Ύψος, η φαι-
νομένη προς τα άνω

Πολλά έχουν γρα-
φτεί, τόσο για το βάθος 
όσον και για το ύψος, 
για την ουσιαστική και 
μεταφορική έννοιά 
τους, που δι’ αυτών 
αποδίδονται σοβαρά 
νοήματα.

Την λέξη βάθος με την πραγματική έννοια του 
όρου, την απαντάμε σε πλήθος φράσεων του γραπτού 
και προφορικού λόγου: Το βάθος θαλάσσης, λίμνης, 
ποταμού, σπηλαίου, λαβυρίνθου, φυλακής κλπ.

Με την μεταφορική του έννοια: Το βάθος σοφί-
ας, γνώσης, ψυχής, κακίας, πτωχείας οικονομικής, 
πτωχείας πολιτικής, φθόνου εκδηλωμένου δια της 
συκοφαντίας, του κουτσομπολιού και του φόνου 
πολλάκις.

Τη λέξη ύψος, επίσης με την ουσιαστική έννοια 
του όρου: 

Ύψος του ουρανού, των αστέρων, δέντρων κλπ. 
Με την μεταφορική του έννοια: Ύψος αντίληψης,  με-
γαλοσύνης, ευγλωττίας, περιστάσεων, υπερηφάνει-
ας κ.α.

Συνήθης δε είναι η φράση: « Ή του ύψους ή του 
βάθους»  «ο κύβος ερρίφθη» δηλαδή η απόφαση 
πάρθηκε.

Βέβαιον δε είναι, ότι πλήθος των νοημάτων που 
συνάγεται εκ των εν λόγω εννοιών, ταυτίζονται από-
λυτα με καταστάσεις και προβλήματα της καθημερι-
νής ζωής.

Ομοίως κατάδηλον είναι, ότι στις έννοιες αυτές, 
ενέχονται θετικά και αρνητικά νοήματα, χρήσιμα ή 
επιζήμια.

Σήμερα δε η ζωή του ανθρώπου, αναμφισβήτη-
τα, έχει μπει στον αστερισμό, που βαθμηδόν, χάνει 
την τροχειάν του, ή αλλιώς θα έλεγα, περιφέρεται 
μέσα σ’ ένα τεράστιον λαβύρινθο, που δεν βρίσκει 
τρόπο εξόδου απ’ αυτόν.

Συνήθως ακούγεται για κακοποιούς, η φράση: 
«Έτσι ντε, καλά να πάθει, να σαπίσει στα κατάβαθα 
της φυλακής». Δυσάρεστη έκφραση με την οποίαν 
υποδηλώνεται ότι οι φυλακές έχουν κατάβαθα, δη-
λαδή βάθος μεγάλο, οι οποίες στην χώρα μας δεν 
επαρκούν για να δεχθούν τις εκατοντάδες λαθρομε-
ταναστών παρανομούντων, λόγω της ανέχειας που 
τους δέρνει.

Οι έλληνες, έκπαλαι διακρίνονται για το βάθος 
της σοφίας των, που δι’ αυτής μεγαλουργούσαν και 
έδωσαν σε όλο τον κόσμο εξ αυτής. Όμως στην επο-
χή μας, η σοφία αυτή,  από μικρούς και μεγάλους δεν 
εισέρχεται σε κανάλια μεγαλουργίας, με συνέπεια να 
χωλαίνει η χώρα μας οικονομικά, κοινωνικά, πολι-
τικά κλπ.

Της σοφίας το βάθος είναι πολύ μεγάλο! Είναι 
πηγή κάθε αρετής, όπως πατριωτισμού, αυταπάρ-
νησης, ανιδιοτέλειας, εργατικότητας, σωφροσύνης, 
ετοιμότητας, πίστης στο Θεό, στις αξίες και τα ιδανικά 
της πατρίδας. Δυστυχώς όμως σήμερα, παρατηρείται 
γενικό το φαινόμενο, της απουσίας αυτής από την 
κοινωνική ζωή όπως προανέφερα. Είναι κρίμα να 
μην υπάρχουν εκείνοι οι ταγοί του έθνους οι οποίοι 
περισσότερο από  ποτέ άλλοτε, σήμερα, να σταθούν 
με σθένος και ήθος στο ύψος των περιστάσεων για 
να πάρουν τον δρόμο της λύσης, πέρα όλων των άλ-
λων τα εθνικά θέματα.

Σοφία δυστυχώς σε μικρούς και σε μεγάλους δί-
χως βάθος και στείρα.

Απεναντίας αυτό που κρατάμε ψηλά  μικροί και 
μεγάλοι σαν λάβαρο είναι το «εγώ» μας. Η αλλοπαρ-
μένη υπερηφάνεια, που κατά κάποια σοφή φήμη: «Ο 

εγωϊσμός είναι ένδειξη πτωχής καρδίας και πτωχού 
πνεύματος».

Στέκεται απέναντί σου με υψωμένο τον τράχηλο 
και σου λέγει: «Ξέρεις ποιός είμαι εγώ;»ενώ γνω-
ρίζει να βάζει μόνο την υπογραφή του. Μα και περ-
γαμηνές να είχε και περιουσία τεράστια στην κατοχή 
του, τι μ’ αυτό; 

Εκεί βρίσκεται η μεγαλοσύνη, η σοφία, η ευτυχία 
και το νόημα της ζωής στα υλικά εντοπίζεται;

Πόσο χαμηλά έχουμε πέσει, πόσο φτώχυνε σο-
φία μας!

Κατά ταύτα πολλά τα ύψη, πολλά τα βάθη, με 
θετικό και αρνητικό περιεχόμενο και ευτυχείς εκεί-
νοι που ξέρουν να τα ανεβαίνουν και να τα κατεβαί-
νουν.

ΛΙΓ’ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙΣ

Μια φορά ακόμη βρέξε,
στο ποτήρι το ψωμί,
στον αιμάτινο υδρώτα,
που’ βγαλες απ’ το κορμί.

«Πλήρωσε το μάρμαρο»
πάλι φτώχεια, το φαρδύ,
μάβρε συ συνταξιούχε,
μέσ’ απ’ το τούνελ το μακρύ...

Χρόνια τώρα το βαδίζεις,
τα παπούτσια σου σαπίσαν,
φοβερά πονάς δακρύζεις,
μα ξιπόλητο σ’ αφήσαν

Λίγ’ ακόμη και τελειώνεις,
η ζωή σου θα κοπεί,
αγκαλιά με πλήθος άλλων,
που το ίδιο «τραβούν κουπί».

ΤΟ ΒΑΘΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΥΨΟΣ
ΤΟ ΧΩΡΟ ΑΥΤΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΤΕ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙ Ο κ. ΗΛΙΑΣ ΧΡΥΣΟΧΟΣ 

ΛΟΓΟΤΕΧΝΗΣ-ΠΟΙΗΤΗΣ

Νέα συλλογική σύμβαση ναυτικών 
ακτοπλοΐας (ΠΝΟ)

Μετά τη συμφωνία με την Ένωση Επιχειρήσεων Ακτοπλοΐας για αυξήσεις στη 
Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ύψους 4,1%, στις 14/6/09 η Πανελλήνια Ναυτική 
Ομοσπονδία συμφώνησε και με το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυ-
τιλίας για αυξήσεις στη ΣΣΕ στο ίδιο επίπεδο. Το ύψος της αύξησης κρίνεται ως 
ικανοποιητικό, ιδιαίτεραα σε αυτή την περίοδο, που η κρίση μαστίζει την παγκό-
σμια οικονομία.

Υποχώρησε 40% η οικοδομή τον Απρίλιο 2009. Ιδιαίτερα στο νομό Αττικής η 
οικοδομική δραστηριότητα μειώθηκε κατά 37,7%

Το μήνα Απρίλιο 2009 η ανεργία σημείωσε έκριξη σημειώνοντας αύξηση στο 
9,4%

Η ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ σε περιοχές που δεν έχουν συμπεριληφθεί στην με-
λέτη που χρηματοδοτήθηκε από το ταμείο συνοχής ( Άγιος Νικόλαος, 
Αλωνάκια).Όπως είναι γνωστό η αποχέτευση που η εργολαβία εκτελεί-
ται αυτή την εποχή φθάνει μέχρι την οδό Μουσών στον Άγιο Νικόλαο. 
Για το χώρο απ’ εκεί και πέρα όπως και άλλες περιοχές θα πρέπει να 
ξεκινήσει νέα χρονοβόρα διαδικασία. Για το ότι η μελέτη δεν συμπε-
ριέλαβε μερικές εντός σχεδίου περιοχές θα πρέπει να επωμισθεί τις 
κάποιες ευθύνες.

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο κ. Β. Αλαϊσκας ο οποίος πολύ σωστά 
τόνισε ότι δεν είναι τόσο εύκολο να γίνει η επέκταση του δικτύου απο-
χέτευσης 

Το ΝΕΟ ΗΘΟΣ προτείνει όπως μετά τη λειτουργία του κατασκευα-
ζόμενου κεντρικού δικτύου να ζητηθεί η συνδρομή της ΕΥΔΑΠ εάν δεν 
είναι δυνατή η ανάληψη του έργου από την ίδια.

Το θέμα ήλθε προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο της 25/6/09 
ύστερα από αίτηση και εισήγηση του Δημοτικού Συμβούλου κ. Ισ. Τσού-
τσουρα και ο οποίος μεταξύ των άλλων στην ανάπτυξη της εισηγήσεώς 
του τόνισε: Είναι απαράδεκτο ύστερα από 21/2 χρόνια να μην έχει ό,τι 
απαιτείται ώστε και σ’ αυτή την περιοχή να μην έχει αποχέτευση, συγ-
χρόνως με τις άλλες περιοχές  της πόλης. 

Όταν συζητήθηκε το θέμα στο δημοτικό όσοι πήραν το λόγο διατύ-
πωσαν την άποψη ότι τελικά την κύρια ευθύνη την φέρνει η σημερι-
νή Δημοτική Αρχή, όχι γιατί δεν συμπεριελήφθησαν ορισμένες, εντός 
σχεδίου, περιοχές αλλά γιατί δεν ξεκίνησε συμπληρωματική ενέργεια 

για  την εν λόγω επέκταση και αυτοί ήταν ο Γιάννης Τσαβαρής, ο Νίκος 
Ράπτης, η Ρούλα Νάννου και ο Στ. Μπακαούκης.

Στους παραπάνω απάντησε ο Αντιδήμαρχος των «Έργων» των 
σκουπιδιών και της αποχέτευσης, ως εξής:

Ο κ. Δήμαρχος έχει δώσει εγγυήσεις, (ποιές και πότε;) ότι το δίκτυο 
αποχέτευσης θα επεκταθεί σ’ όλες τις εντός σχεδίου περιοχές, σε εύλο-
γο χρόνο. 

ΝΕΟ ΗΘΟΣ:  ποιός είναι αυτός ο εύλογος χρόνος και πως προσδιο-
ρίζεται;

Επέκταση αποχέτευσης
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Διατροφή - Yγεία - Oμορφιά
Εδώ και χιλιάδες χρόνια η Αλόη 

Βέρα έχει εγγραφεί στη συνείδηση 
πολλών λαών σαν ένα φυτό με εξαι-
ρετικές ιδιότητες.

Γνωρίζουμε από γραπτές πηγές 
ότι στη Μεσοποταμία χρησιμοποιού-
νταν στην Ιατρική τουλάχιστον από το 
1750 π.Χ. ενώ στην αρχαία Αίγυπτο 
την χρησιμοποιούσαν για δερματικές 
μολύνσεις και ως καλλυντικό που χα-
ρίζει ομορφιά. Η Κλεοπάτρα την εκτι-

μούσε και την αγαπούσε για την καλλωπιστική της αξία και την προστασία 
που προσέφερε από τις καυτές ακτίνες του ήλιου.

Ο Χριστόφορος Κολόμβος δεν ξεκινούσε κανένα από τα θαλασσινά 
του ταξίδια χωρίς να έχει μαζί του Αλόη Βέρα.

Την χαρακτήριζε ως  ‘έναν γιατρό στη  γλάστρα’.
Ο Μαχάτμα Γκάντι  χρησιμοποιούσε την Αλόη Βέρα  όχι μόνο ως τροφή 

κατά τις μεγάλες περιόδους της νηστείας του αλλά και ως μέσο αποτοξί-
νωσης.

Ο Πλίνιος και ο Διοσκουρίδης την εκτιμούσαν για την ικανότητά της να 
θεραπεύει πληγές, μολύνσεις του δέρματος και στομαχικά προβλήματα.

Οι ιδιαίτερες ωφέλειες της Αλόης Βέρα οφείλονται στο σύνολο των 
φυσικών συστατικών του εκχυλίσματος της.

Είναι ένα δυνατό «κοκτέιλ» για το σώμα και το πνεύμα- κάποιοι το 
ονομάζουν και ‘Φυτό της Αθανασίας’.

Πολλοί επιστήμονες έχουν μελετήσει και έχουν πειραματιστεί πάνω 
στα συστατικά της Αλόης Βέρα. Οι έρευνες ακόμη από μεγάλα αμερικανι-
κά και ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, αυξάνονται διαρκώς τα τελευταία χρό-

νια. Τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα είναι καταπληκτικά. Καψίματα, κοψί-
ματα, εγκαύματα από τον ήλιο και διάφορες δερματικές παθήσεις όπως: 
ακμή, έκζεμα, ψωρίαση και δυσλειτουργίες του πεπτικού συστήματος, 
είναι μόνο μερικές από τις περιπτώσεις που η Αλόη Βέρα εχει καταλυτικά 
αποτελέσματα.

Σήμερα μπορούμε πλέον με σιγουριά να πούμε ότι:
Χρησιμοποιώντας προϊόντα Αλόης Βέρα που παρασκευάζονται με 

ήπια επεξεργασία αγνού φυσικού τζέλ Αλόης Βέρα και είναι επιλεγμένα 
και πιστοποιημένα για την καθαρότητα και την υψηλή περιεκτικότητά τους 
σε Αλόη, προσφέρουμε στον εαυτό μας την καλύτερη υποστήριξη υγείας 
και ευεξίας.

Οι παρακάτω χρήσεις βασίζονται στην παράδοση και σε σύγχρονες 
κλινικές μελέτες. Εντούτοις επειδή η Αλόη Βέρα είναι ένα φυτό με ανεξά-
ντλητη σχεδόν χρησιμότητα, ο καθένας  θα μπορούσε να ανακαλύψει και 
άλλες χρήσεις σύμφωνα με τις δικές του ιδιαίτερες ανάγκες.

Καλής ποιότητας Αλόη Βέρα θα βρείτε σε εξειδικευμένα Βιολογικά κα-
ταστήματα. Αναζητήστε την πιστοποίηση στη συσκευασία του προϊόντος.

Μερικές από τις χρήσεις τις Αλόης Βέρα όπως καταγράφονται στη δι-
εθνή ιατρική βιβλιογραφία είναι:

Αθλητικές κακώσεις, αιμορροΐδες, ακμή, αλλεργίες, άσθμα, αρθρίτι-
δα, γηρασμένο δέρμα, δυσκοιλιότητα, δυσπεψία, εγκαύματα, εξανθήμα-
τα, υγιεινή στόματος, κολίτιδα, μετά το ξύρισμα, μυκητίαση, πεπτικές δι-
αταραχές, πληγές, σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου, τσιμπήματα εντόμων, 
τραύματα, φλεγμονές, ψωρίαση...   

Τα συμπληρώματα διατροφής δεν αντικαθιστούν τα φάρμακα.
Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.  

Μαρία Χριστοδουλοπούλου

 ΑΛΟΗ   ΒΕΡΑ: Το ιαματικό φυτό
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ΑΙΑΣ  ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος:  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΥΝΤΑΝΗΣ
Αντιπρόεδρος: ΜΙΧΑΗΛ ΑΤΩΝΗΣ
Γενικός Αρχηγός: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΝΤΑΓΚΑΣ, ΝΙΚΟΣ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ
Δημόσιες Σχέσεις: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΛΙΟΤΣΟΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ, ΚΩΣΤΑΣ 

ΚΑΡΑΝΤΗΣ
Επίσης να σας πούμε ότι ο 28χρονος ΚΩΣΤΑΣ ΓΕΜΕΝΤΖΗΣ υπέγραψε συμβό-

λαιο διάρκειας δύο ετών.
Ας ευχηθούμε όπως ο νέος  αθλητικός χρόνος 2009-1010 να είναι καλύτερος 

από πέρσυ και ο προπονητής (Πρόεδρος) να φέρεται πιο ευγενικός προς τους 
Σαλαμινίους

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 
«ΤΕΛΑΜΩΝ»

ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 
2008-2009

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ενιαία τελετή λήξης της αθλητικής 
περιόδου 2008-2009 που διοργάνωσε ο Α.Ο.Σ. στο γήπεδο του Κέντρου Νεότητος 
στις 24 Ιουνίου 2009.

Στη γιορτή που ήταν αφιερωμένη σε όλους τους αθλητές του συλλόγου 
συμμετείχαν περισσότεροι από 300 αθλητές όλων των τμημάτων (Πίνγ Πόνγκ - 
Μπάσκετ - Βόλλευ - Χάντμπολ), το Διοικητικό Συμβούλιο, οι προπονητές, γονείς, 
παλαιοί αθλητές και φίλοι του συλλόγου και πλήθος κόσμου.

Στην τελετή λήξης παρέστησαν και τίμησαν με την παρουσία τους οι Δήμαρ-
χος Σαλαμίνας κ. Σπύρος Σοφράς, ο Αντιδήμαρχος κ. Ν. Κουτσούκος, Πρόεδρος 
ΔΗΚΕΣΑ κ. Θ. Θεοχάρης, η πρόεδρος του ΟΝΑΣ κα Τ. Αλαΐσκα, οι Δημοτικοί Σύμ-
βουλοι κ.κ. Β. Αγαπίου, Ν. Ράπτης,  Ρ. Νάννου, Γ. Τζαβαρής, Σ. Μπακαούκας, Σ. 
Τσούτσουρας, Γ. Κουτσιλαίος, οι πολιτευτές κ.κ. Μ. Φαρσάρης και Γ. Τριαντα-
φύλλου. 

Πρόεδροι συλλόγων, εκπρόσωποι του τοπικού τύπου και αρκετοί τοπικοί 
παράγοντες.

Η γιορτή ξεκίνησε με ομιλία του προέδρου κ. Κώστα Γκιόκα ο οποίος ανα-
φέρθηκε στις επιτυχίες του συλλόγου για την αθλητική χρονιά που τελείωσε ενώ 
δεν παρέλειψε να αποτίσει φόρο τιμής - για μια ακόμη φορά - στον εκλιπόντα 
και επί σειρά ετών Πρόεδρο του συλλόγου Γιώργο Παντελάκη. Κλείνοντας δεν 
παρέλειψε να διαβεβαιώσει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο έχει στόχους και όραμα 
για τον σύλλογο και θα προσπαθήσει και το μέλλον να είναι επιτυχημένο και 
δημιουργικό με ακόμα περισσότερους αθλητές και διακρίσεις.

Ακολούθησαν τιμητικές βραβεύσεις σε ιδρυτικά μέλη και παλαιά στελέχη 
του συλλόγου που έχουν προσφέρει αρκετά για το χτίσιμο και την ανάπτυξη του 
συλλόγου. Ειδικότερα βραβεύθηκαν για τις πολύχρονες υπηρεσίες τους στο μπά-
σκετ ο κ. Γιάννης Μακρής, στο Βόλλευ Ανδρών ο κ. Γιώργος Τσάμης, στο Βόλλευ 
Γυναικών ο κ. Μίμης Μπερεδήμας, στο Χάντμπολ ο κ. Γιάννης Κρανιδιώτης και 
στο πίνγκ πόνγκ ο κ. Κώστας Χαρισιάδης.

Στη συνέχεια βραβεύθηκαν οι αθλητές και αθλήτριες των τμημάτων για τις 
διακρίσεις τους στα πρωταθλήματα που συμμετείχαν.

Το κλείσιμο της βραδιάς ήταν εκρηκτικό και θεαματικό αφού ο ουρανός γέμι-
σε βεγγαλικά ενώ η τελετή λήξης ολοκληρώθηκε με παράθεση εδεσμάτων -μίνι 
μπουφέ- και παγωτών ΕΒΓΑ με την ευγενική υποστήριξη και χορηγία των επι-
χειρηματιών κ.κ. Κοκλιώτη Θανάση, Δήμογλη Γιάννη και Μάκη Γαλέου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ευχαριστεί θερμά όλους τους παρευρισκομένους 
και όλους τους χορηγούς του συλλόγου που υποστήριξαν την λειτουργία του 
συλλόγου. Ο κ. Φαρσαρης δώρησε στον σύλλογο ένα σύγχρονο ηλεκτρονικό 
υπολογιστή.

Πέντε αποτάξεις από το Λιμενικό Σώμα

Συνολικά πέντε Λιμενικοί, τέσσερις υπαξιωματικοί και ένας αξιωματικός αο-
τάχθηκαν από το Λιμενικό Σώμα μετά τη διαπίστωση της Ένορκης Διοικητικής 
Εξέτασης ότι ενέχονται στο κύκλωμα διακίνησης λαθρομεταναστών που δρούσε 
στο λιμάνι της Πάτρας. Όπως ανέφερε χθες ο ΥΕΝΑΝΠ  Αναστάσιος Παπαληγού-
ρας «Με αποφάσεις των πρωτοβάθμιων ανακριτικών συμβουλίων, αποτάχθη-
καν από τις τάξεις του Λιμενικού Σώματος πέντε λιμενικοί, εκ των οποίων δύο 
λιμενοφύλακες, δύο κελευστές και ένας υποπλοίαρχος». Αναφορικά με την άλλη 
ΕΔΕ που αφορούσε ενδεχόμενο ξυλοδαρμό Αφγανού στην Ηγουμενίτσα από 
προσωπικό του Λιμενικού Σώματος πριν από τρεις μήνες, ο υπουργός ανέφερε, 
το συμπέρασμα που έβγαζε ήταν ότι: «Θα πρέπει  υπόθεση λόγω της σοβαρότη-
τάς της να παραμείνει εκκρεμής για να ολοκληρωθεί μετά την ετυμηγορία της ελ-
ληνικής δικαιοσύνης». Για τη διαλεύκανση της υπόθεσης όμως τόσο ο υπουργός 
όσο και ο αρχηγός Λ.Σ. Θεόδωρος Ρεντζεπέρης διέταξαν τη διεξαγωγή νέας ΕΔΕ 
απο αρχαιότερο αξιωματικό του Λιμενικού.

ΕΝΟΤΗΤΑ και ΔΡΑΣΗ
Πανσαλαμίνιος Σύλλογος για την επίλυση 

του δασικού προβλήματος
Προς 
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Βουλευτές Β΄Πειραιά & Μ.Μ.Ε

Κύριε Υπουργέ, Κύριοι Βουλευτές

Για μια ακόμη φορά οι πολίτες της Σαλαμίνας που ταλαιπωρούνται με τα πρό-
στιμα του δασαρχείου γίνονται στόχος από τον ΟΤΕ που απειλεί αύριο 14 Ιουλίου 
να κόψει τα τηλέφωνα σε εκατοντάδες πολίτες.

Συγκεκριμένα ενημερώθηκα από πολίτες την απόφαση του ΟΤΕ και ήλθα σε 
τηλεφωνική επικοινωνία τόσο με την αρμόδια υπάλληλο κα Κοτσίφη τηλ: 210 
6331144 τοσο και με την προϊσταμένη κα Σουτζή με το ίδιο τηλ. και με φαξ: 210 
6331241 τις οποίες ενημέρωσα ότι επίκειται τροπολογία η οποία θα ψηφιστεί από 
την Βουλή και θα τακτοποιεί το θέμα. Δυστυχώς παρ’ όλη την προσπάθειά μου 
να πείσω και να δώσουν μία παράταση στο θέμα και να μην αφήσουν χωρίς 
τηλέφωνο φτωχές οικογένειες, πολλές εκ των οποίων έχουν σοβαρό πρόβλημα 
υγείας ο ΟΤΕ Αθηνών είναι αποφασισμένος να κόψει τα τηλέφωνα.

Σας καλούμε να προσπαθήσετε να πείσετε τον ΟΤΕ με κάθε πολιτική παρέμ-
βαση να μην πραγματοποιήσουν την απειλή τους. Η Ελλάδα δεν κινδυνεύει εάν 
για μερικές μέρες δεν κοπούν τα τηλέφωνα φτωχών βιοπαλαιστών και ας κοιτά-
ξει ο ΟΤΕ να βρει πόσες βίλες πλουσίων έχουν συνδεθεί παράνομα με τα δίκτυα 
κοινής ωφέλειας.

Εξαντλήσατε τις προσπάθειές σας να σταματήσει τώρα ο διωγμός μικροσυ-
νταξιούχων στη Σαλαμίνα από την επιμονή του ΟΤΕ Αθηνών.

Καταγγέλλουμε στα μέσα Μαζικής ενημέρωσης και μέσω  αυτών στον λαό 
της Σαλαμίνας την ανάλγητη συμπεριφορά του ΟΤΕ Αθηνών που πυροβολεί τα-
λαίπωρους ανθρώπους.

Καλούμε για μία φορά ακόμη, τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και τους 
Βουλευτές της περιφέρειάς μας να βοηθήσουν το συντομότερο στην ψήφιση της 
τροπολογίας όπως συμφωνήσαμε στην συνάντηση με τον Υπουργό και μέχρι τότε 
να βοηθήσουν στην αναστολή απόφασης του ΟΤΕ.

Με τιμή 
Ο Πρόεδρος.

ΝΕΟ ΗΘΟΣ: Παρόλο που έχει αντίθετη άποψη επί του θέματος και γιατί το 
θέμα των αεροφωτογραφιών είναι ένα δύσκολο θέμα γιατί αν ληφθούν οι πα-
λιές θα αδικηθούν οι σύγχρονοι αυθαίρετοι, αν ληφθούν πιο πρόσφατες Θα αδι-
κηθούν οι παλαιότεροι και κυρίως αυτοί που αναγκαστικά είχαν καταφύγει στο 
εξωτερικό λόγω φρονημάτων. Τελικά όμως θα πρέπει να ληφθεί μια μέση λύση 
και οπωσδήποτε δεν θα πρέπει να ικανοποιηθούν οι καταπατητές και αυτοί που 
έχουν κτίσει, σε πραγματικά δάση και αρχαιολογικούς χώρους.
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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)

•	 ΕΝOΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελματικός χώρος 95μ2 και όπισθεν αύλι-

ος χώρος 60μ2, Θέμιδος 151 - Ευριπίδου (όπ. Μάρκετ ΚΑΝΑ-

ΚΗΣ) Τηλ.: 210 4640052 και 6977807119 (Δ. Ζερβός)

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)

Καθηγητής Μουσικής
Απόφοιττος του Βρετανικού Μουσικού

Πανεπιστημίου (Leeds University)

Παραδίδει  ιδιαίτερα μαθήματα κατ΄ οίκον σε αρχάριους και 
προχωρημένους μαθητές με κύριο στόχο και σκοπό την επιτυ-
χή εισαγωγή τους στα Mουσικά Πανεπιστήμια, ως ακολούθως:
1ον Κλασσική κιθάρα,
2ον Ηλεκτρική κιθάρα, 
3ον Βασική μουσική θεωρητική κατάρτιση (Solfege, προκα-
ταρκτική διδασκαλία της μουσικής θεωρίας) Ανώτερα θεωρη-
τικά (Αρμονία, Αντίστιξη, Φούγκα), Μουσικολογία, Ιστορία της 
Μουσικής και Σύνθεση μέσω της εκμάθησης του σύγχρονου 
μουσικού προγράμματος Sibelius.

Ευάγγελος Πατάπης
Τηλ. Επικοινωνίας: 210 4656064, κιν. 6982254907

e-mail: evapa28@hotmail.com

Αυτό το δίχτυ....

Το έχει τοποθετήσει δήθεν για εμπόδιο, όχι όμως για να πιάσει ψάρια... αλλά 
οπωσδήποτε για να μαζεύει μηχανάκια πριν από λίγες ημέρες κάποιος συμπο-
λίτης έπεσε και η συνοδός του, ευτυχώς, ξεμπέρδευσε μόνο με ένα κάταγμα. 
Φωτεινή σηματοδότηση δεν είχε τοποθετήσει ο εργολάβος κάτι που συμβαίνει 
και σ’ άλλους σκαμένους δρόμους.

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνας
Την 28/6/09 συνεδρίασε το δημοτικό Συμβούλιο Σαλαμίνας για να συζητηθούν 

24 θέματα εκτός απ’ αυτά της προημερησίας διάταξης, εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. 
Κ. Αγαπίου πρότεινε να αγορασθεί ένας τράκτωρας μεταχειρισμένος τύπου 2003, 
με απευθείας ανάθεση αντί του συνολικού ποσού των 4.400 ευρώ με 0% έκπτωση. 
Τόσο οι κ.κ. Ν. Ράπτης και Ι. Τσούτσουρας όσο και ο κ. Τσαβαρής κατηγόρησαν την 
Δημοτική που με καθυστέρηση 21/2 ετών έρχεται τώρα κατά τρόπο εξαναγκαστικό 
να προμηθευτεί τον τράκτωρα με απευθείας ανάθεση και έκπτωση 0%.

Το ΝΕΟ ΗΘΟΣ  διατυπώνει την απορία γιατί προηγήθηκε η αγορά, και αυτή με 
έκπτωση 0% του τζίπ του κ. Δημάρχου; Ακόμη εκτός ημερησίας διάταξης συζητήθη-
κε το θέμα του ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ και ενώ το θέμα συζητήθηκε εκτενώς και διαπι-
στώθηκε ότι έχει πολλές ελλείψεις, ο κ. Δήμαρχος για να εξοστρακίσει τη συζήτηση 
πρότεινε να γίνει περιφερειακό Νοσοκομείο!!! είπε ότι έχει και το χώρο που θα γίνει 
ανοικοδόμηση του, πλην όμως δεν είπε.

Ο κ. Μακρής πρότεινε να γίνουν οι μελέτες που χρειάζονται και μετά να πάνε, 
διαδημοτικοί να ζητήσουν την παρέμβαση του Αβραμόπουλου. ΤΕΛΙΚΑ μέχρι σή-
μερα από τη δημοτική Αρχή δεν έχει γίνει κάτι, εκτός και ότι γίνεται είναι μυστικό 
Σουτ!!!

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Θα αναφερθούμε σ’ όσα είχαν και έχουν κάποιο λόγο για να σας ενημερώ-

σουμε
1ο Δόθηκε στον Αθλητικό Οργανισμό του Δήμου (ΟΝΑΔΣ)  το ποσόν των 

30.000 ευρώ.
2. Έγινε αποδοχή της παραίτησης, που είχε ζητήσει ο Δημ. Συμ. κ. Κ. Τσού-

τσουρας από την επιτροπή που αναφερόταν στον Αίαντα Σαλαμίνας. Εξ άλλου η 
επιτροπή  ούτως ή άλλως δεν λειτουργούσε. Αφού, εκ του Νόμου (πρόσφατου) η 
έδρα του συλλόγου δεν επιτρέπεται να αλλάξει 

3. Έγινε εκλογή αντιπροσώπου του Δήμου στον περιβαλλοντικό Σύνδεσμο 
Αθήνας - Πειραιά του κ. Δερμάτη Μηνά, χωρίς να αναφερθούν τα προσόντα του 
εν λόγω συμπολίτου μας

4. Επικαιροποίησης της 144/2008 απόφασης του Δ.Σ, η οποία αφορά την 

έγκριση προκήρυξης, για την ανάθεση της Μελέτης διαχείρησης απορριμάτων 
προϋπολογισμού 47.600 εγκρίθηκε ομόφωνα.

ΝΕΟ ΗΘΟΣ  Αναρρωτιόμεθα γιατί δεν προσπαθεί η Δημοτική Αρχή να πά-
ρει την εν λόγω μελέτη και ύστερα να θέλει να φτιάξει κανονισμό καθαριότητας. 
Απαντάει κανείς;

5. Επιτέλους παρελήφθηκε το έργο «πλακοστρώσεις πεζοδρομίων» (προφα-
νώς πρόκειται για τα πεζοδρόμια της Λ. Φανερωμένης). Για τις ατέλειες κανείς 
δεν μιλάει.

Στη συνέχεια συζητήθηκαν τα παρακάτω 4 θέματα που είχαν προτείνει προς 
συζήτηση Δημοτικοί σύμβουλοι των μειοψηφιών.

Ειδικώτερα:
1. Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Ν. Ράπτη και Ισ. Τσούτσουρα είχαν προτεί-

νει το θέμα δευτερεύον δίκτυο ακαθάρτων Δήμου Σαλαμίνας. Επέκταση δικτύου 
στην εντός σχεδίου πόλης περιοχής. Υποσχέθηκε ο κ. Δήμαρχος ότι μελετά το 
θέμα και γι’ ότι αφορά την περιοχή Αγίου Νικολάου σύντομα. 

ΝΕΟ ΗΘΟΣ:  Μακάρι το έργο να εκτελεσθεί εντός τριετίας.
2. Ο κ. Τσούτσουρας είχε να μάθει για την πρόοδο του έργου δευτερευόντος 

δικτύου ακαθάρτων περιοχής Παλουκίων.
Ο κ. Δήμαρχος δήλωσε ότι έχει τελειώσει ο έλεγχος της ΕΥΔΑΠ για την όλη 

εκτέλεση και θα αναθέσουμε (ποτέ;) σε άλλη, εκτός ΕΥΔΑΠ εταιρεία για να προβεί 
στην στεγανοποίηση όπως απαιτείται.

3. Επίσης ύστερα από πρόταση του κ. Τσούτσουρα συζητήθη το θέμα:  Μετα-
φορά και εναπόθεση μπαζών.

Αποδείχθηκε από όλη τη συζήτηση ότι δεν υπάρχει καμία πρόοδος. Αντίθετα 
η απόρριψη στην περιοχή του Μπιζανίου πισωγύρισε χωρίς να αποσαφηνίσει τι 
γίνεται και τι θα γίνει κυρίως με τα μπάζα της αποχέτευσης.

4. Τέλος ύστερα από αίτημα του πρώην Δημάρχου κ. Βαγγέλη Αγαπίου συζη-
τήθηκε η εξέλιξης της ανέγερσης του Δημοτικού-Νηπιαγωγείου Παλουκίων.

ΝΕΟ ΗΘΟΣ: Σε άλλη σελίδα κάνουμε εκτενή αναφορά.
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Πολιτιστικές εκδηλώσεις Αμπελακίων - Νομαρχίας
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
Κυριακή 2/8, 

Πέτρινο Θεατράκι 
Σεληνίων, 9:00μ.μ.

Ρώσικα συγκροτήματα ZADORINKA, 
KOLOKOL, PAX-4 με παραδοσια-
κούς χορούς με τραγούδια και χορό 
όλου του κόσμου.
Τραγούδι ελληνικό και παιδική χο-
ρωδία.(Όμιλος UNESCO Πειραιώς 
και Νήσων σε συνεργασία με τον 
Δήμο Αμπελακίων).
Τρίτη 4/8, Πέτρινο Θεα-
τράκι Σεληνίων, 9:00 μ.μ
Ορχήστρα Σαξοφώνων Νομαρχίας.
Συνδιοργάνωση: Νομαρχία Πειραιά, 

Δήμος Αμπελακίων
Παρασκευή 7/8, Πέτρινο Θεατράκι Σεληνίων, 9:00 μ.μ.

“Μια Βραδιά γεμάτη Νότες”, με Παραδοσιακό Τραγούδι, Έντεχνο-Ελληνικό και 
Ξένο από τον Ελληνικό και Ξένο Κινηματογράφο και Παραδοσιακό χορό. (Όμι-
λος UNESCO Πειραιώς και Νήσων σε συνεργασία με τον Δήμο Αμπελακίων)

Κυριακή 16/8, Πέτρινο Θεατράκι Σεληνίων, 9:00 μ.μ
Αφιέρωμα στο Ρεμπέτικο τραγούδι από τους Γρηγόρη και Σταύρο Κουτσούκο 
(Καλλιτεχνική ομάδα του Δήμου Αμπελακίων).

Πέμπτη 20/8, Πέτρινο Θεατράκι Σεληνίων, 9:00 μ.μ.
Θεατρικό “Κι εσείς μολότωφ Κε Τσέχωφ” από το θέατρο “Κάτω από τη γέφυ-
ρα” 
Συνδιοργάνωση: Νομαρχία Πειραιά, Δήμος  Αμπελακίων.

Δευτέρα 24/8, Πλατεία Αγ. Νικολάου Σεληνίων, 8:30 μ.μ.
Παράσταση “ Θεάτρου Σκιών (Καραγκιόζης)”, Λαουτάρη.
Τετάρτη 26/8, Πλατεία 25ης Μαρτίου Αμπελάκια, 8:30 μ.μ.

Παράσταση  “ Θεάτρου Σκιών (Καραγκιόζης)”
Παρασκευή 28/8 έως Κυριακή 13/9, 

Ακτή Σαλαμινομάχων 8:30μ.μ.
Έκθεση Λουλουδιών - Κήπου, Λαϊκής Τέχνης, Βιβλίου κλπ.
Οργάνωση: Διαφημιστική Εταιρεία Κ.K.S.  σε συνεργασία με τη Δημοτική Επι-
χείρηση Πολιτισμού και Ανάπτυξης του Δήμου Αμπελακίων “Δ.Ε.Π.ΑΝ.Α.Σ”.

Παρασκευή 28/8, Ακτή Σαλαμινομάχων. 
Καματερού 8:30 μ.μ.:

Έναρξη της Εκθέσεως με Πλούσιο Καλλιτεχνικό Πρόγραμμα με επώνυμους 
Καλλιτέχνες
Σάββατο 29/8, Πέτρινο Θεατράκι Σεληνίων, 8:00 μ.μ.:

Αποχαιρετιστήρια Rock Live Συναυλία από το Σαλαμίνειο Συγκρότημα 
Barbacks.

Kυριακή 30/8, Παραλία Καματερού, 8:00 μ.μ.:
Μουσική Βραδιά “Η Γιορτή του Ψαρά” με Νησιώτικο χορευτικό πρόγραμμα. 
Δευτέρα 31/8, Πλατεία 25ης Μαρτίου Αμπελάκια, 9:00 μ.μ.
Ρεμπέτικη λαϊκή μουσική «Τα παιδιά του Πειραιά».

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
2 8:30 μ.μ. Καραγκιόζης - Καματερό Παιδική χαρά
4 8:30 μ.μ. Καραγκιόζης - Φοίνικα - Στον αύλιο χώρος στο σχολείο
12 Σ Λήξη της εκθέσεως του Καματερού με μουσική βραδιά
13 Κ 8:00 μ.μ. Εκδήλωση μνήμης Αφιέρωμα στις Αλησμόνητες Πατρίδες Μου-
σική χορευτική βραδιά Οργάνωση: ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠ/ΩΝ - Προαύλιος χώ-

ρος Αγ. Φωτεινή Φοίνικα
17 8:30 μ.μ. Παραδοσιακή βραδιά με ζωντανή μουσική και χορευτικά. Συν-
διοργάνωση ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠ/ΩΝ κ. ΔΕΠΑΝΑΣ με την επιμέλεια της κας. 
Νίνας Σακελλαρίου-Θεατράκι Σεληνίων
18 Πέτρινο θεατράκι Σεληνίων 9:00 μ.μ. Μουαική βραδιά αφιερωμένη στο 
Στράτο Διονυσίου από τους: Μ. Βλαχάκη, Γ. Σαρρή και Γ. Ντουνιά.
20 Κ Εκδήλωση με ομιλία από τον Ελληνοαμερικανό πολιτικό Κρις Σπύρου 
Πρόεδρο του «Παγκόσμιου Συμβουλίου για την Αποκατάσταση της Αγίας Σο-
φίας ως Ιερό Ναό της Ορθοδοξίας» και Παραδοσιακό Χορευτικό πρόγραμμα 
- Θεατράκι Σεληνίων
27 Κ 6:30 μ.μ. Εκδήλωση από το ΔΗΜΟ ΑΜΠ/ΩΝ και τη ΔΕΠΑΝΑΣ εν όψει του 
εορτασμού των Σαλαμινείων στο Καματερο
29  8:30 μ.μ. Συναυλία με τον Κώστα Μακεδόνα και την Αναστασία Μουτσά-
τσου εν όψει του εορταμού των Σαλαμινείων Συνδιοργάνωση Νομαρχία Πει-
ραιά κ. Δήμου Αμπ/ων -Θεατράκι
Όλες οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 
ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

Όπως είναι γνωστό η Νομαρχία έχει συμπεριλάβει στο πρόγραμμά της 
Επτά εκδηλώσεις που θα πραγματοποιήσει στο Δήμο Σαλαμίνας και άλλες 
δύο στο Δήμο Αμπελακίων. Δηλαδή:

ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
1/8/09 Συναυλία της Ορχήστρας ΣΑΞΟΦΩΝΩΝ
2/8/09 Συναυλία της Ορχήστρας ΣΑΞΟΦΩΝΩΝ στην περιοχή Άγιος Φα-

νούριος Σαλαμίνος
5/8/09 Συναυλία με τους τραγουδιστές: Πόπη Αστεριάδη - Τάκης Κωνστα-

ντόπουλος και Χαρά Πετρίδου. 
10/8/09 Θεατρικό έργο “Αρχοντοχωριάτης” με τους: Ν. ΔΑΦΝΗ, Κ. ΚΛΑΔΗ 

και Κ. ΛΑΣΤΟ στο Ευριπίδιεο,
21/8/09 Συναυλία με τον Α. ΧΑΛΚΙΑ στην Ψιλή Άμμο
31/8/09 Συναυλία με τον Μπάμπη Τσέρτο στο Ευριπίδειο Θέατρο

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ 
20/8 Θεατρικό έργο με τους Ν. ΔΑΦΝΗ, Κ . ΚΛΑΔΗ και Κ. ΛΑΣΚΟ στο 

θεατράκι των Σεληνίων.
29/9 Συναυλία με τον Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΑ θεατράκι των Σεληνίων

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ - ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

Εχουμε πάρει τις ανακοινώσεις των τριών προγραμμάτων της Νομαρχίας, 
του Δήμου και τα Αιάντεια (εδώ παύλα δεν έχει ξεκαθαρισθεί αν αυτά τα έχει 
προγραμματίσει ο Δήμος (ΔΗΚΕΣΑ), ο Αναπτυξιακός Σύνδεμος ή Νομαρχία.

Και αυτό που το λέμε πολιτιστικές δραστηριότητες της Νομαρχίας έχουν 
ενταχθεί στα προγράμματα του Δήμου Σαλαμίνας (ΔΗΚΕΣΑ) και των Αιαντεί-
ων.

Έτσι για να έχουμε κάτι να λέμε παρακάτω παρουσιάζουμε το τίτλο που 
φέρει το έντυπο στο οποίο καταγράφεται το πρόγραμμα των “ΑΙΑΝΤΕΙΑ 2009” 
και βρείτε άκρη ποιός είναι ο κύριος οργανωτής όλων αυτών των εκδηλώσε-
ων να μας το πείτε και εμάς. Πάντως αυτός που δεν συμμετέχει στις εν λόγω 
εκδηλώσεις είναι το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ, ο οποίος μάλιστα 
ούτε καν ερωτήθηκε!!! Ντροπή γιατί το πρόγραμμα των ΑΙΑΝΤΕΙΩΝ είναι θέμα 
που αφορά μόνο το Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ και μόνο. 

Έτσι όλοι αυτοί οι φορείς Πολιτιστικός Μορφωτικος Οργανισμός Νομαρ-
χίας Πειραιά, ΔΗΚΕΣΑ του Δήμου Σαλαμίνος, Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Σαλα-
μίνος κ.α. θα πρέπει να είχαν στείλει τις συμμετοχές τους στο Διαμέρισμα το 
οποίο θα εκπονούσε το δικό του αποκλειστικό πρόγραμμα.
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Γιώργος: Εκλογές 13 Σεπτέμβρη, πρόεδρε, αφού μοιράσουμε το 
εμβόλιο για τη νέα γρίπη μόνο σε... Νεοδημοκράτες.

«Έφυγε» η Λέλα Παπαδοπούλου
Πιο φτωχό το λαϊκό τραγούδι

Χτυπημένη  από την επάρατο νόσο, έφυγε στα 76 της η Λέλα Παπαδοπούλου, 
η μεγάλη κυρία του ρεμπέτικου και λαϊκού τραγουδιού. Βρέθηκε στο πάλκο για 
περισσότερα από 50 χρόνια, με το ακορντεόν αγκαλιά, παίζοντας και τραγουδώ-
ντας τραγούδια του λαού. Τραγούδησε στα μεγαλύτερα αθηναϊκά και θεσσαλο-
νικιώτικα λαϊκά κέντρα, αλλά και σε όλη την Ελλάδα, στο πλευρό των Μάρκου, 
Στράτου, Τσιτσάνη, Παπαϊωάννου, Μοσχονά, Καλδάρα, Τατασσόπουλου, Ζαμπέ-
τα, Λαύκα, Καζαντζίδη, Γαβαλά, Μπιθικώτση. Συνάντησε τη μεγάλη επιτυχία τη 
15ετία 1955-1970. Συμμετείχε ως ακορντεονίστρια σε δίσκους, αλλά τραγούδησε 
και συνθέσεις γνωστών δημιουργών.

Η κηδεία της έγινε στη Δροσιά Χαλκίδας.
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  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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΛΜΑΤΑΝΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΙΑΤΡΟΣ 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
Τ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Ε.Σ.Υ

ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΣ ΜΕ:
ΔΗΜΟΣΙΟ - ΤΥΔΚΥ - ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ - ΛΙΜΕΝΙΚΟ - ΙΚΑ 

ΟΓΑ - ΟΙΚΟ ΝΑΥΤΟΥ - ΥΠ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ) - ΤΣΑΥ

ΛΕΩΦ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 44
ΠΑΛΟΥΚΙΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

ΤΗΛ./FAX: 210 4670009
ΚΙΝ. 6948008509

e-mail: salmatanis@yahoo.gr
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6986677850

6986677850

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
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Δυστυχώς όμως ο κ Σοφράς δεν σταματά εκεί, εξακολουθεί για ό,τι 
με αφορά να παίζει και πάλι εν γνώσει του με την… λάσπη, αφού προ-
σπαθεί να με κατηγορήσει ότι έκανα μικροπολιτικά παιχνίδια με αφορμή 
το έργο της αποχέτευσης, αποκρύπτοντας (ως μικρόψυχος) να αναφέ-
ρει ότι έχω στηρίξει με την ψήφο μου όλη την πορεία του έργου μέχρι 
σήμερα. Εκτός κι αν ο κ. Σοφράς εννοεί, την κρι-
τική που οφείλω να ασκώ με αφορμή το ποσοστό 
της έκπτωσης 1% που πήρε το έργο σε προϋπολο-
γισμό 24.000.000 Ευρώ τότε του απαντώ ότι αυτή 
την σιωπή που εναγωνίως επιζητεί να την ψάξει 
αλλού…

Επίσης ο κ. Σοφράς μεταξύ των άλλων αίολων 
επιχειρημάτων του, αναφέρει ότι “πήδηξα πρώτος 
απ’ το καράβι” κι ότι αρνήθηκα να “τραβήξω κουπί” 
κατά την άσκηση της δημοτικής εξουσίας.

Πρώτα απ’ όλα να του υπενθυμίσω ότι αν εν-
νοεί… “κουπί” την θολή οικονομική διαχείριση 
που υπάρχει στον δήμο, αν εννοεί… “κουπί” την 
συστηματική υποβάθμιση του περιβάλλοντος προς 
χάριν επιχειρηματικών συμφερόντων, αν εννοεί… “κουπί” την τριπλο-
μισθία του, αν εννοεί… “κουπί” την συνέχιση της υπερκοστολόγησης 
του δημοτικού δικτύου ύδρευσης, αν εννοεί …κουπί την αθέτηση των 
προεκλογικών μας δεσμεύσεων, αλλά και πολλά άλλα, τότε οφείλω να 
του υπενθυμίσω ότι αυτό το “κουπί” όλα αυτά τα χρόνια που ήμασταν 
μειοψηφία στο Δ.Σ. το είχαμε “ραβδί” για όσους έκαναν τα ίδια …. 
Βέβαια εσείς κ. Σοφρά δεν ήσασταν συμμέτοχος σ’ αυτήν την προσπά-
θεια, διότι για λόγους δικούς σας απουσιάζατε όλα αυτά τα χρόνια από 
το νησί. 

 Όσο για το “καράβι” κ. Σοφρά, θέλω να σας ρωτήσω ευθέως “αλή-
θεια πιστεύεται ότι σ’ αυτό το καράβι είσαστε εσείς ο καπετάνιος;”, γιατί 

αν το πιστεύετε τότε ανήκετε και εσείς στους ελάχιστους κατοίκους του 
νησιού που έχουν την ίδια άποψη… 

κ. Σοφρά η επιστολή με τίτλο “τι είχες Γιάννη; τι είχα πάντα” εμπε-
ριέχει και μια μεγάλη ανακολουθία, αφού θέλει ταυτόχρονα να υπο-
δηλώσει, ότι όσο με αφορά πάντα απουσίαζα από τους αγώνες και τις 

προσπάθειες των τελευταίων ετών.
Σ’ αυτό το σημείο κ. Σοφρά δεν νομίζετε ότι είσαστε 

τουλάχιστον υπερβολικός αλλά και προκλητικός;; κ. 
Σοφρά μήπως αυτός που σίγουρα απουσίαζε ΠΑΝΤΑ 
απ’ όλους τους κοινωνικοπολιτικούς αγώνες που δί-
ναμε στο νησί ήσασταν εσείς;;

Μήπως κ. Σοφρά, ο Γιάννης ο Τσαβαρής μαζί με 
όλους τους άλλους ήταν ΠΑΝΤΑ όλα αυτά τα χρόνια 
στην πρώτη γραμμή;

Μήπως κ. Σοφρά, χωρίς την εκλογική καπηλεία εκ 
μέρους σας αυτής της διαδρομής μου,  σήμερα να εξα-
κολουθούσατε να είστε κάτοικος Πειραιώς, ως προς 
την κύρια κατοικία σας και Αλεποχωρίου, ως προς την 
εξοχική;

   κ. Σοφρά και κύριοι παρά τω δημάρχω, με αυτή την απαντητική 
επιστολή μου βάζω τελεία και παύλα στην όποια αντιπαράθεση θελήσε-
τε να συνεχίσουμε να έχουμε με αφορμή τα γεγονότα που έλαβαν χώρα 
τον Νοέμβριο του 2006, γιατί αφ’ ενός μεν οι δημότες κουράστηκαν, αφ’ 
ετέρου δε οι συνεργάτες μου κι εγώ έχουμε πολύ σημαντικότερα θέμα-
τα για να ασχοληθούμε. 

Στόχος μας πλέον είναι η υλοποίηση του οράματος μας για τον δήμο 
και γι’ αυτό το όραμα θα καταθέσουμε στον αγώνα το σύνολο των δυ-
νατοτήτων μας.

                                                                      Γιάννης Τσαβαρής
Υποψήφιος Δήμαρχος Σαλαμίνας 

“Μωραίνει ο Κύριος ον βούλεται πολιτικά απωλέσει”
σελ.20

Ο σοφός λαός μας λέει «στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σχοινί» 
δηλαδή στο δήμο Σαλαμίνας όπου η ανικανότητα της σημερινής δημοτικής αρ-
χής έχει μετατρέψει τον δήμο μας σε μια απέραντη χωματερή, είναι τουλάχιστον 
πρόκληση «ο κ. Σοφράς και οι συν αυτώ» να προσπαθούν να επιβάλλουν κα-
νονισμό καθαριότητας.

  Δεν γνωρίζουν άραγε ότι ένας κανονισμός καθαριότητας θα πρέπει να ανα-
δεικνύει την απόλυτη σύζευξη των υποχρεώσεων, αλλά και των δικαιωμάτων 
των συμβαλωμένων μερών; Δηλαδή του Δήμου και των δημοτών; 

Δεν γνωρίζουν άραγε ότι στην περίπτωση που ο κανονισμός αυτός αναδει-
κνύει ΜΟΝΟΜΕΡΩΣ την ανωτέρω υποχρέωσή (π.χ. μόνο ως προς τους δημότες), 
τότε είναι καθήκον όλων να αποτρέψουν την εφαρμογή του;

Όταν στον Δήμο Σαλαμίνας υπάρχουν σήμερα πάρα πολλές περιοχές που το 
απορριμματοφόρο πραγματοποιεί αποκομιδή μία φορά την εβδομάδα (σπανίως 
2), όταν τα ογκώδη περισυλλέγονται μετά από μήνες!!!, όταν οι κάδοι όχι μόνο 
δεν επαρκούν αλλά και δεν πλένονται-απολυμαίνονται,  όταν για τα προϊόντα 
εκσκαφής και κατεδάφισης δεν υπάρχει από το δήμο προκαθορισμένος χώρος 
εναπόθεσης (η ανικανότητα της σημερινής δημοτικής αρχής ούτε αυτό δεν μπό-
ρεσε να λύσει), όταν λοιπόν συμβαίνουν όλα αυτά αλλά και πολλά άλλα (προμή-
θεια και συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού πολλών εκατοντάδων χιλιάδων 
Ευρώ είτε με μια συμμετοχή διαγωνιζόμενου είτε με απ’ ευθείας ανάθεση…), 
υπάρχει νοήμων δημότης που να πιστεύει ότι ο κανονισμός καθαριότητας από 
ΜΟΝΟΣ του θα λύσει τα ανωτέρω προβλήματα;

ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΑΒΑΡΗΣ 
υποψήφιος Δήμαρχος Σαλαμίνας

Κύριε Σοφρά,
Πράγματι στην καθαριότητα θα πρέπει να είναι συμμέτοχος ο δημότης αλλά 

ΜΟΝΟ ο δημότης;
Ξεχνάτε ότι πρωτίστως συνεπής ως προς τα αναφερόμενα στον κανονισμό 

θα πρέπει ΝΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΗΜΟΣ;
Ξεχνάτε ότι του κανονισμού προέχει η σοβαρότητα, η οργάνωση και η απο-

τελεσματικότητα; 
Γιατί λοιπόν δεν θελήσατε την εφαρμογή του μέχρι τέλους του χρόνου ΧΩΡΙΣ 

την επιβολή προστίμων στους δημότες;
Γιατί δεν θέλετε να δοκιμάσουμε καταρχήν την αξιοπιστία σας και εν συνε-

χεία να επιβάλουμε τα πρόστιμα;
Μήπως η ανευθυνότητα βρίσκεται στην δική σας πλευρά; Εάν κ. δήμαρχε 

δεν οργανώσετε σωστά την υπηρεσία καθαριότητας και δεν λύσετε τα δομικά 
προβλήματά της, αν επιτέλους δεν αποφασίσετε να ασκήσετε τα καθήκοντά σας, 
τότε δυστυχώς το μόνο θετικό που θα υπάρχει στον τομέα της καθαριότητας θα 
είναι ο Τιτάνιος αγώνας των εργαζομένων σε αυτήν. 

Γιάννης Τσαβαρής
υποψήφιος Δήμαρχος

Απαντούμε στον Δήμαρχο


