
Όλα τα προηγούµενα  χρόνια 
που η κ. Νάννου ασχολούταν µε τα 
κοινά, απέφευγε σχεδόν πάντα συ-
νειδητά τις ευθείες και έντονες αντι-
παραθέσεις µε τη δηµοτική αρχή. 
Ποιοι είναι οι λόγοι που την ωθούν 
σήµερα να επιλέγει το αντίθετο; Μι-
λήσαµε µαζί της.   

Κυρία Νάννου, ασκείτε όλο 
το διάστηµα µετά τις τελευταίες 
εκλογές ιδιαίτερα έντονη κριτική 
στη διοίκηση του δήµου. ∆εν δι-
καιούται µια νέα δηµοτική αρχή 
µια περίοδο, όπως λέγεται, χά-
ριτος;   

 Και βέβαια δικαιούται και τού-
το για λόγους προσαρµογής και 
εξοικείωσης µε το νέο αντικείµε-
νο της ∆ιοίκησης. Όταν όµως λαµ-
βάνονται σηµαντικές αποφάσεις οι 
οποίες αναντίρρητα βλάπτουν τα 
οικονοµικά συµφέροντα του ∆ή-
µου πχ αναχρηµατοδότηση του 
χρέους  ή µπορεί να αλλοιώσουν 
το φυσιογνωµικό χάρτη του νησιού 
πχ ιχθυοτροφεία – ζεύξη,  τότε η 
ανοχή αίρεται αυτοδικαίως και η 
άσκηση κριτικής καθίσταται υπο-
χρεωτική. 

Έχετε πολλές φορές υποστη-

Σωτήρης Καρνέσης: 
Μπορούµε να τους 

ανατρέψουµε!

Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ο αδιαµφισβήτη-
τος νικητής του πρώτου γύρου των 
βουλευτικών εκλογών. Εκπληκτικά 
τα νούµερα στην Αττική και ιδιαίτε-
ρα στη Β΄ Πειραιά. Ακόµη πιο εκ-
πληκτικά θεωρούνται τα αποτελέ-
σµατα στη Σαλαµίνα, όπου τα τελευ-
ταία χρόνια έχουµε µία πλήρη στρο-
φή του εκλογικού σώµατος από το 
δεξιό στον κεντροαριστερό χώρο! 
Υποψήφιος της Σαλαµίνας ο δικός 
µας ‘Ανατρεπτικός’ Σωτήρης Καρ-
νέσης («Η άλλη άποψη»), βασικός 
συνεργάτης και επί χρόνια διευθυ-
ντής της εφηµερίδας µας, που συ-
γκέντρωσε 2.043 σταυρούς µόνο 
στο νησί, τους περισσότερους από 
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Τέλος εποχής
Ρούλα Νάννου: 

Νιώθω ήσυχη µε τη συνείδησή µου 
ότι πράττω το καθήκον µου!

Οι Ανατροπές 
& στην κρίση 
κοντά στους 

αναγνώστες της!
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Αυξάνονται και πληθύνονται τα παιχνίδια στη  
Πλατεία Εθν. Αντιστάσεως, η οποία έχει εσχά-
τως µετατραπεί σε παιδότοπο. Η πέργκολα πά-
ντως έµεινε στη µέση.

Οι κυβερνήσεις πέφτουνε µα οι µπουγάδες 
µένουν! (Αλσύλιο απέναντι στο δηµαρχείο)

Αυτό το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ψήφι-
σε τον απολογισµό των «Σαλαµινίων»! 

11.5.2012, ώρα 1.15 π.µ. 

Το ΄δαµε κι αυτό. Στη Λ. Σαλαµίνας στο 
ύψος της ιχθυαγοράς. Ευτυχώς ο οδηγός 

βγήκε σώος και αβλαβής.

Για άλλη µια φορά πρόσφεραν θέαµα τα 
ποδήλατα που ξεχύθηκαν στους δρόµους 
στην  ποδηλατοδροµία που διοργάνωσε και 
φέτος το 5ο ∆ηµοτικό Σχολείο Σαλαµίνας. 

Η εικόνα των δηµόσιων χώρων ανάµεσα 
στην παιδική χαρά και την ιχθυαγορά.

Όταν το 2009 άγνωστοι αφαίρεσαν τα η µία 
πόρτα της παιδ. χαράς του Αγ. Νικολάου, ο ση-

µερινός δήµαρχος εξεγέρθηκε κατά της τότε 
δηµ. αρχής. Όταν το 2010 ο τ. δήµαρχος αφαί-
ρεσε τα κάγκελα της παιδικής χαράς στην Πα-
ραλία για να φτιαχτεί στη θέση της αντλιοστά-

σιο, ο σηµερινός δήµαρχος εξεγέρθηκε. Σήµερα 
ο ίδιος  τι κάνει; Γιατί η παιδική χαρά στο Κ. Νε-
ότητας είναι ακόµη αφύλακτη, σ΄ αυτό το χάλι; 

Κι όµως… και σήµερα παίζουν παιδιά!!!
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ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 6/5/2012
όλα τα αποτελέσµατα της Σαλαµίνας

ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ:   30.524
ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ:   22.792
ΕΓΚΥΡΑ:   22.257

 6. 5. 2012  2009

 
ΣΥΡΙΖΑ 

 (ΣΥΝΟΛΟ: 4.147)  (795)
ΚΑΡΝΕΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ  2043 379
ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  1173 272
ΒΑΜΒΑΚΑ ΕΥΓΕΝΙΑ  833 134
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  668 128
ΣΥΡΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ  508
ΛΑΓΟΥ∆ΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  455
ΚΥΛΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  451 89
ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  354
ΨΑΛΤΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ  239
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ.  233
ΛΙΑΤΣΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ  216

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ  
 (ΣΥΝΟΛΟ: 3.701)
ΚΟΥΡΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  (µε Ν.∆. 1676) 1712  
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  866
ΦΑΡΣΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  722
ΧΡΥΣΑΓΗ ΑΡΓΥΡΩ  520
ΝΤΟΥΒΑΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ  412
ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ  370
ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  358
ΑΝΤΩΝΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚ.  317
ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ Γ.  307
ΜΟΝΕΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  281
ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ  150

ΝΕΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 (ΣΥΝΟΛΟ 3.114)  (7.645)
ΤΡΑΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  1048 2.503
ΚΡΑΝΙ∆ΙΩΤΗΣ ΦΑΗΛΟΣ  968
ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  742 1.919
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ.  696
∆ΡΑΚΑΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ  666
ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ  532 562
∆ΡΑΚΟΥΛΗΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ  381 472
ΒΟΪ∆ΟΝΙΚΟΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  260
ΣΑΜΙΩΤΟΥ ΑΝΝΑ  194
ΚΡΙΤΣΙ∆ΗΜΑ ΕΛΕΝΗ   90
ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   90

ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ – 
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 

 (ΣΥΝΟΛΟ: 2.764)
ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΙΧ.  1852
ΛΑΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  772
ΠΑΤΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  524
ΠΕΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ∆ΗΜ.  459
ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΕΥΦ.  395

ΠΑΣΟΚ 
 (ΣΥΝΟΛΟ: 2.107)  (9.916)
ΜΑΓΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 869
ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 775
ΛΙΝΤΖΕΡΗΣ ∆ΗΜΗΜΗΤΡΙΟΣ 713 3.486
ΝΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 550 2.727
∆ΙΑΜΑΝΤΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  429 1.861
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ   172
ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ  154
ΜΥΡΓΙΑΛΗ ΧΡΥΣΑ   103
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟ∆.  96
ΚΑΣΕΝΟΓΛΟΥ ΘΕΑΝΩ 88

ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ Ε.  47

ΚΚΕ 
 (ΣΥΝΟΛΟ: 1.323)  (1.205)
ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ ∆ΙΑΜΑΝΤΩ  567  
ΚΡΟΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  420 127
ΖΥΜΑΡΗ ΑΘΗΝΑ  390 105
ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  225
ΠΟΥΛΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤ.  178 159
ΜΠΑΤΖΑΚΗ ΑΝΝΑ  154
ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  146
ΠΑΤΙ∆ΗΣ ΗΛΙΑΣ  137 72
ΠΟΖΑΤΖΙ∆ΟΥ ΠΑΝ∆ΩΡΑ  120 92
ΞΟΥΡΑΦΗΣ ΝΙΚΟΑΛΑΟΣ  105
ΚΑΡΑΝΤΟΥΣΑΣ ΕΜ.  102

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 
 (ΣΥΝΟΛΟ: 1.000)
ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ  268
ΓΑΛΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  266
ΚΑΚΟΥΛΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  264
ΚΑΡΑΦΕΡΗ ΜΑΡΙΑ  158
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΕΙΑ∆Η ΜΑΡΙΑ  128
ΚΑΣΑΠΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  103
ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ  90
ΜΟΥΤΑΦΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  90
ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  86
ΚΑΝΟΝΙ∆ΗΣ ΙΟΡ∆ΑΝΗΣ  61
ΜΠΟΥΡΙΑΖΟΣ ΚΩΝ. 29

ΛΑΟΣ 
 (ΣΥΝΟΛΟ: 887)  (2.028)
ΠΑΤΑΠΗ – ΤΟΓΙΑ ΣΟΦΙΑ  414 811
ΑΝΑΤΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  309 705  
ΣΠΙΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ  248

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ 
 (ΣΥΝΟΛΟ: 672)  (521)
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  148
ΜΑΚΡΕΝΟΓΛΟΥ ΑΝΙΚΗΤΟΣ  144
ΣΕΪΤΑΡΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ  110

ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

 (ΣΥΝΟΛΟ: 453)
ΤΟΓΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  407

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 
 (ΣΥΝΟΛΟ: 395)
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  (µε Ν.∆. 2.115) 186  
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  107
ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  70

Το πρώτο που παρατηρούµε και που κάπο-
τε θα φάνταζε απίστευτο είναι πως και στη Σα-
λαµίνα ο ΣΥΡΙΖΑ ήρθε πρώτος.  Επιβεβαιώνεται 
έτσι,  για δεύτερη φορά τα τελευταία χρόνια, 
ότι η συµπεριφορά των Σαλαµίνιων ψηφοφό-
ρων είναι πλέον σε γενικές γραµµές εναρµονι-
σµένη µε εκείνη της υπόλοιπης Β΄ Πειραιά. Βέ-
βαια, µπορεί να µην ψηφίστηκαν η Ν.∆. ούτε 
και το ΠΑΣΟΚ, ωστόσο το ΚΚΕ εδώ  έρχεται 
έκτο και όχι δεύτερο όπως στην υπόλοιπη Β΄ 
περιφέρεια. Στο άλλοτε γαλάζιο νησί, µετά το 
διάλειµµα ΠΑΣΟΚ το 2009, οι κεντροδεξιοί ψη-
φοφόροι φαίνεται να βρήκαν στέγη στους Ανε-
ξάρτητους Έλληνες, που κατέλαβαν τη δεύτερη 
θέση µε µόλις 446 ψηφοδέλτια διαφορά από 
το πρώτο κόµµα. Ποσοστό – σοκ αυτό της Χρυ-

σής Αυγής, την οποία ψήφισαν 2.764 συµπο-
λίτες µας, φέρνοντάς την στην τέταρτη θέση, 
πάνω από το ΠΑΣΟΚ που έπεισε µόλις 2.107 
ψηφοφόρους (έναντι 9.916 το 2009  στους δύο 
τότε δήµους!). Αν πεις και για τη Ν.∆…. 7645 
το 2009, 3114 το 2012! Βατερλώ! 453 οπα-
δούς καταγράφει επίσης στη Σαλαµίνα ο Σύν-
δεσµος Εθνικής Ενότητας, υποσκελίζοντας τη 
∆ηµοκρατική Συµµαχία της Ντ. Μπακογιάν-
νη που κατάφερε να συγκεντρώσει µόνο 395 
ψηφοφόρους.

Στους υποψηφίους τώρα. Οι ντόπιοι υπο-
ψήφιοι προτιµήθηκαν µεν, θα µπορούσαν να 
υποστηριχτούν περισσότερο δε. Ίδιον και αυτό 
της Σαλαµίνας, που έχει να δει πολλά χρόνια 
βουλευτή. Από την άλλη, βέβαια, έχει αλλά-
ξει και η σύνθεση του εκλογικού σώµατος στο 
νησί, µε την µετακίνηση πολλών ψηφοφόρων 
από τον Πειραιά κι αυτό αβαντάρει υποψηφί-
ους από την ευρύτερη περιφέρεια. Πρώτος από 
το ΣΥΡΙΖΑ ο φυσικός και συνεργάτης της εφη-
µερίδας µας Σωτήρης Καρνέσης, που συσπεί-
ρωσε γύρω από το πρόσωπό του περίπου το 
50% των σταυρών (2043 σταυροί στα 4.147 
ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ). Ακολούθησαν µα-
κράν πίσω οι σηµερινοί εκλεγµένοι του κόµ-
µατος Π. Λαφαζάνης και Ε. Βαµβακά. Από τους 
Ανεξάρτητους Έλληνες προτιµήθηκε µε διαφο-
ρά ο πρ. βουλευτής Γιάννης Κουράκος (1712), 
ο οποίος και επανεκλέχτηκε,  ακολουθούµε-
νος από µακριά από τους Γ. Αναγνωστάκο και 
Μ. Φαρσάρη. Η έκπληξη -για κάποιους- ήρθε 
από τους ψηφοφόρους της Ν.∆., που έφεραν το 
Χριστόφορο ∆ρακάτο µόλις στην πέµπτη θέση 
µε 666 σταυρούς, επιβεβαιώνοντας απόλυτα 
όσα είχαµε γράψει περί αδύναµης, πολύ αδύ-
ναµης υποψηφιότητας, που τελικά δεν µπό-
ρεσε να τραβήξει ούτε στη Σαλαµίνα. Από τη 
Νέα ∆ηµοκρατία πρώτος ήρθε ο Γιάννης Τρα-
γάκης µε δεύτερο το Φαήλο Κρανιδιώτη και 
τρίτο τον Τάσο Νεράντζη. 1852 σταυρούς συ-
γκέντρωσε ο Μιχάλης Παπαδηµητρίου µε τη 
Χρυσή Αυγή, χωρίς όµως και αυτός να εκλεγεί 
τελικά. Ο Γιάννης Μαγιάτης,  µε 869 σταυρούς, 
ήρθε πρώτος στους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ 
στη Σαλαµίνα, ακολουθούµενος από την επίσης 
Σαλαµίνια Σταυρούλα Κοκλιώτη που πήρε 775 
σταυρούς στη Σαλαµίνα και 1929 στο σύνολο 
της Β' Πειραιά και τρίτο το ∆ηµήτρη Λιντζέρη 
(713), που επανεκλέχτηκε, µόνος αυτός από 
το ΠΑΣΟΚ σε µια έδρα της τελευταίας στιγµής.  

Ούτε το ΚΚΕ ούτε η ∆ηµοκρατική Αριστερά 
είχαν υποψηφίους από το νησί. Στο µεν πρώτο  
στην προτίµηση των Σαλαµίνιων ψηφοφόρων 
προηγούνται τρεις γυναίκες, ∆ιαµάντω Μα-
νωλάκου, Κάτια Κρόκου και Αθηνά Ζύµαρη, 
ενώ στη ∆ΗΜΑΡ προηγείται η εκλεγείσα τελι-
κά Γιαννακάκη Μαρία, ακολουθούµενη από 
πολύ κοντά από τους Νίκο Γαλανό και Γιάννη 
Κακουλίδη.  Στα κόµµατα τώρα που δεν µπή-
καν στη Βουλή, από τον ΛΑ.Ο.Σ. προηγήθη-
κε  η υποψήφια από τη Σαλαµίνα  δικηγόρος 
Σοφία Τόγια – Πατάπη µε 414 σταυρούς, δεύ-
τερος µε πολύ µικρή διαφορά στους Οικολό-
γους Πράσινους ο γυναικολόγος Ανίκητος Μα-
κρένογλου, πρώτος στη Σαλαµίνα από τη ∆η-
µοκρατική Συµµαχία ο πρ. βουλευτής Γιώργος 
Βασιλείου. 407 σταυρούς στους 453 συνολικά 
στο νησί έλαβε ο ∆ηµήτρης Τόγκας µε το Σύν-
δεσµο Εθνικής Ενότητας.
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Συνέχεια από σελ. 1

ρίξει ότι θα έπρεπε ο ∆ήµος Σα-
λαµίνας να ενταχθεί στο Ταµείο 
Εξυγίανσης των δήµων. Αν εσείς 
ήσασταν δήµαρχος, θα το τολ-
µούσατε γνωρίζοντας εκ των προ-
τέρων ότι έτσι δεν θα είχατε την 
ίδια ελευθερία διαχείρισης µε το 
πρόγραµµα της 25ετίας που επι-
λέχτηκε από τη δηµοτική αρχή; 

 Έχω γίνει κουραστική να το 
επαναλαµβάνω ότι καθήκον και 
υποχρέωση όλων των αιρετών εί-
ναι η προάσπιση των συµφερό-
ντων του ∆ήµου.

Η επιλογή της  ∆ηµοτικής Αρ-
χής  να εντάξει  τον υπερχρεωµένο 
∆ήµο µας στο ν.3943/2011 και όχι 
στις  ευεργετικές διατάξεις του «Ει-
δικού Προγράµµατος  Εξυγίανσης» 
(ν.3852/2010), είναι µεγάλο ατόπη-
µα, διότι βουλιάζει ακόµα περισσό-
τερο το ∆ήµο στα χρέη. 

Για µένα είναι απαράδεκτο, 
ένας ∆ήµαρχος , να θυσιάζει την 
οικονοµική εξυγίανση ενός ολό-
κληρου ∆ήµου και µάλιστα υπερ-
χρεωµένου στο βωµό της προσω-
πικής του επιθυµίας για ανέλεγκτη 
διαχείριση των πόρων.

Είναι αδιανόητο να επιβαρύνε-
ται ο ∆ήµος µε ένα επιπλέον χρέ-
ος εκατοµµυρίων ευρώ, µόνο και 
µόνο επειδή ο ∆ήµαρχος δεν θέ-
λει  να ελέγχεται η σκοπιµότητα 
των πράξεων του από την Επιτρο-
πή Ελέγχου του Υπουργείου.

Η στερεότυπη φράση του ∆η-
µάρχου ότι είναι πολιτικό όργανο 
και δεν δέχεται να ελέγχονται οι 
πράξεις του, εξηγεί σε µεγάλο βαθ-
µό - τηρουµένων βέβαια των ανα-
λογιών - και την αιτία της σηµερι-
νής οικτρής οικονοµικής κατάστα-
σης της Ελλάδας.  

 Έχετε εµπειρία στα δηµοτικά. 
Αν διακινδυνεύαµε µια σύγκρι-
ση των τριών τελευταίων δηµο-
τικών αρχών, πού θα εντοπίζατε 
σηµεία οµοιότητας και πού δια-
φοράς στον τρόπο διαχείρισης 
και διοίκησης; 

Η δηµοτική αρχή ακολουθεί 
την πεπατηµένη των προκατόχων 
της. 

Η µέχρι τώρα διαχείριση, λυπά-
µαι που το λέω, αλλά χαρακτηρί-
ζεται από 4 στοιχεία: αδιαφάνεια, 
ψευδολογία, παραπληροφόρηση 
και ανευθυνότητα. Όσο αφορά τη 
διοίκηση, θα προτιµούσα να ήταν 
πιο συνετή. Όταν η συµπεριφορά 
της εµφορείται από αλαζονεία, πε-
ριφρόνηση και αδιαλλαξία, κάθε 
άλλο παρά χρηστή είναι.

Εκείνο που διαφοροποιεί τη 
σηµερινή ∆ηµ. Αρχή και την χα-
ρακτηρίζει έντονα, είναι η δηµαγω-
γία και η απροκάλυπτη τάση της να 
προβαίνει σε παράνοµες ενέργειες.

Στο τελευταίο ∆.Σ. παρακο-
λουθήσαµε µια έκρηξη οργής 
από την πλευρά σας εναντίον 

του κ. Παπασάββα, ο οποίος ζή-
τησε να συζητηθεί δηµοσίευµά 
σας για την αύξηση του χρέους 
του δήµου. ∆ηλαδή τον κατηγο-
ρείτε ότι η πράξη του αυτή είχε 
άλλα κίνητρα; 

 Αυτό νοµίζω αποδείχτηκε ξε-
κάθαρα κατά τη συζήτηση. Ενώ µε 
την εισήγησή του και την αρχική 
τοποθέτηση του εξέφραζε δήθεν 
βαθειά ανησυχία για την πορεία 
του ∆ήµου σε περίπτωση που τα 
καταγγελλόµενα από µένα µέσω 
των εφηµερίδων είναι αληθινά, στη 
συνέχεια και όταν συνοµολογή-
θηκε από όλους ότι έτσι έχουν τα 
πράγµατα όπως ακριβώς τα κατήγ-
γειλα, ξαφνικά έκανε στροφή 1800 
κι έπαψε να ανησυχεί δηλώνοντας 
µάλιστα φωναχτά ότι κι αυτός, αν 
ήταν ∆ήµαρχος, θα έκανε το ίδιο 
που έκανε ο κ.Τσαβαρής δηλ. θα 
χρέωνε το ∆ήµο µε 10 εκατοµµ.  
ευρω προκειµένου να µην  ελέγχο-
νταν οι πράξεις του.  Η απροκάλυ-
πτη αυτή δήλωση του και συµπό-
ρευση µε τον κ.Τσαβαρή, δεν µε 
εξέπληξε αλλά µε εξόργισε διότι 
αποκαλύφτηκε ο πραγµατικός λό-
γος που έφερε το θέµα προς συζή-
τηση και που δεν ήταν άλλος από 
το να στηρίξει έστω και µεταχρο-
νολογηµένα, την επιλογή του ∆ή-
µαρχου, κόντρα στα συµφέροντα 
του ∆ήµου.

Αξιοσηµείωτο είναι ότι 5 φορές 
έχω αναφερθεί στο θέµα αυτό από 
το Νοέµβριο του 2011 στο ∆ηµ. 
Συµβούλιο, και τις 5 αυτές φορές 
ο κ.Παπασάββας ήταν απών. 

Πάντως, εκείνο που έχω να πα-
ρατηρήσω είναι ότι 10 χρόνια εί-
µαι στα έδρανα του ∆ηµ. Συµβου-
λίου και πρώτη φορά βλέπω δη-
µοτικό σύµβουλο να παρακολου-
θεί τις συζητήσεις του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου από τις εφηµερίδες. 

Σας ικανοποίησε ο απολο-
γισµός των «Σαλαµινίων» του 
2011; Και πώς απαντάτε σε κεί-
νους που σας κατηγόρησαν πέ-
ρυσι ότι δεν θέλατε τον εορτα-
σµό; 

Γεγονός είναι ότι η ∆ηµοτι-
κή Αρχή, παρά τις επανειληµµέ-
νες υποσχέσεις της, αδυνατεί να 
συντάξει πραγµατικό απολογισµό 
των  «Σαλαµινίων» του 2011, διότι  
στην περίπτωση αυτή – όπως ειπώ-
θηκε - ορισµένοι θα βρεθούν αντι-
µέτωποι µε την ∆ικαιοσύνη.

Όσο αφορά τον εορτασµό, συ-
νεχίζω να πιστεύω ότι η πρότασή 
µου όπως και όλης σχεδόν της µει-
οψηφίας, να περιορισθούµε σε µία 
σεµνή και λιτή εκδήλωση που να 
συνάδει µε τους χαλεπούς καιρούς 
που ζούµε, ήταν η πλέον ενδεδειγ-
µένη.

Γνωρίζουµε τις θέσεις σας για 
τις ιχθυοκαλλιέργειες. Πώς το-
ποθετείστε απέναντι στην παρα-
χώρηση παραλιών από το δήµο;

∆εν έχω αντίρρηση στην πα-

ραχώρηση τµήµατος των παραλι-
ών σε ιδιώτες, αρκεί αυτό να γίνε-
ται µε φειδώ κι αυστηρή εφαρµογή 
του νόµου σχετικά µε τις αποστά-
σεις, ώστε να αποφεύγεται ο αθέ-
µιτος ανταγωνισµός µε τα παραλι-
ακά µαγαζιά που περιµένουν ένα 
καλοκαίρι για να επιβιώσουν.  Επί-
σης, πρέπει να εξασφαλίζεται αξιο-
πρεπώς η απρόσκοπτη πρόσβαση 
στη θάλασσα εκείνων των λουοµέ-
νων που δεν επιθυµούν τη χρήση 
της ξαπλώστρας, ως επίσης και η 
διαδικασία αδειοδότησης που προ-
βλέπουν οι διατάξεις του νόµου 
θα πρέπει απαρέγκλιτα να τηρεί-
ται ώστε να υπάρχει ισονοµία - ίση 
µεταχείριση των πολιτών.

Η απευθείας παραχώρηση 
όπως έγινε πέρσι, χωρίς την επι-
βαλλόµενη από το νόµο δηµο-
πρασία, δεν συνιστά µόνο ποινι-
κό αδίκηµα αλλά επιφέρει και οι-
κονοµική ζηµία στο ∆ήµο. Η εισή-
γηση της ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙ-
ΑΣ προς το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟ-
ΜΙΚΩΝ για άρση  της παραχώρη-
σης χρήσης αιγιαλού και παραλί-
ας προς το ∆ήµο Σαλαµίνας εξαι-
τίας αυτής της παράνοµης πράξης, 
αποτελεί ντροπή  για τη ∆ηµοτι-
κή Αρχή!      

Κατηγορείτε τη δηµοτική 
αρχή για κακή διαχείριση. Είστε 
µέλος της Οικονοµικής Επιτρο-
πής. Ποιες ενέργειες έχετε κάνει 
για τη διαφύλαξη των συµφε-
ρόντων των δηµοτών της Σαλα-
µίνας; Το ρωτώ αυτό, γιατί κά-
ποιοι µιλούν για ‘χαλαρή’ αντι-
πολίτευση.

Όσοι µιλούν για ‘χαλαρή’ αντι-
πολίτευση προφανώς δεν γνωρί-
ζουν το νοµικό πλαίσιο µέσα στο 
οποίο µπορεί να κινείται και να λει-
τουργεί η αντιπολίτευση.

Πιθανώς, να βλέπουν και να 
ακούν πράγµατα που η λογική 
τους τα απορρίπτει και δικαίως να 
διερωτώνται, µα είναι σωστά αυτά 
που γίνονται και τι κάνει η αντιπο-
λίτευση; 

∆εν γνωρίζω για τους συναδέλ-
φους µου της µειοψηφίας, αλλά σε 
ό,τι µε αφορά, δεν έχω πρόθεση να 
χαριστώ σε κανέναν και για τίποτα.

∆εν διεκδικώ το αλάθητο του 
Πάπα γι΄ αυτό  και να δεχθώ ότι 
κάτι µπορεί να έχει διαφύγει της 
προσοχής µου. 

Προσωπικά όµως, νοιώθω 
ήσυχη µε τη συνείδηση µου ότι 
επιτελώ το καθήκον µου ασκώντας 
εποικοδοµητική και ουσιαστική 
κριτική για όλα τα κακώς κείµενα, 
µε τη µορφή είτε των προτάσεων 
στο ∆Σ, είτε της διοικητικής προ-
σφυγής εναντίον των αποφάσεων, 
είτε µε την καταγγελία στα όργανα 
του ∆ήµου, είτε µε την ενηµέρω-
ση του κόσµου µέσω του Τύπου.

Ιχθυοτροφεία, νταµάρι, ζεύξη, 
λακκούβες στους δρόµους, Γενικό 
Πολεοδοµικό Σχέδιο, Ρεβυθούσα, 

αποδοχή Jeep από ∆ΕΣΦΑ, Σύν-
θεση Λιµενικού Ταµείου, επιπρό-
σθετη αµοιβή στο Σύµβουλο της 
Αποχέτευσης, ενοικίαση σχολικών 
στεγών σε ιδιώτες για εγκατάσταση 
Φωτοβολταϊκών, αύξηση του χρέ-
ους, απευθείας αναθέσεις έργων, 
κακοδιαχείριση και κακοδιοίκηση 
είναι µερικά µόνο από τα θέµατα 
για τα οποία έχω ασκήσει κριτική 
και µάλιστα πολλές φορές έντονη.  

Επανειληµµένα έχετε κατηγο-
ρήσει τη δηµοτική αρχή, το δή-
µαρχο και ιδιαίτερα τον πρόεδρο 
του ∆.Σ. για φίµωση της µειοψη-
φίας. Πού βασίζεται αυτήν σας 
την καταγγελία;  

Όσοι παρακολουθούν τις συνε-
δριάσεις του ∆Σ έχουν γίνει µάρτυ-
ρες της προσπάθειας που καταβάλ-
λεται για φίµωση της µειοψηφίας.

Ο αυτοπροσδιοριζόµενος  ως 
προοδευτικός και αµερόληπτος 
Πρόεδρος του ∆Σ, πιστός υπηρέ-
της και εκφραστής της νοοτροπί-
ας του ∆ηµάρχου, ασκεί τα καθή-
κοντά του µε δύο µέτρα και δύο 
σταθµά. Ο ρόλος του είναι συγκε-
κριµένος: Πως θα κερδίσει ο ∆ή-
µαρχος τις εντυπώσεις.  Η φίµωση 
επιτυγχάνεται µε πολλούς τρόπους 
και πάντα µε την ανοχή της ψήφου 
της άφωνης πλειοψηφίας.

Ο ένας είναι, να σου αφαιρεί το 
λόγο γιατί πέρασαν λέει τα …3 λε-
πτά, ο άλλος να σε διακόπτει την 
ώρα που µιλάς ισχυριζόµενος ότι 
είσαι εκτός θέµατος, τη στιγµή που 
πριν από σένα άφηνε να µιλάει ο 
∆ήµαρχος µισή και µία ώρα για το 
ίδιο θέµα, ο τρίτος είναι να δηµι-
ουργεί τεχνητή ένταση και να δια-
κόπτει τη συνεδρίαση για να την 
συνεχίζει µετά µε άλλο θέµα, ο τέ-
ταρτος είναι να αποσύρει την τε-
λευταία στιγµή θέµατα που καίνε 
κατά παράβαση του κανονισµού, ο 
πέµπτος είναι να βάζει τα σηµαντι-
κά θέµατα τελευταία στην διάταξη 
ώστε να τα περνάνε χωρίς ουσια-
στική συζήτηση λόγω κόπωσης τις 
πρώτες µεταµεσονύχτιες ώρες,. και 
ο έκτος είναι να ανέχεται τρίτους να 
παρενοχλούν είτε δια λόγου είτε 
δια έργου ∆ηµ. Συµβούλους της 
µειοψηφίας την ώρα που µιλάνε. 
Τούτο, µπορώ να πω ότι έχει κά-
πως κοπάσει – διορθωθεί τον τε-
λευταίο καιρό.

Ο κυριότερος όµως και νοµό-
τυπος τρόπος φίµωσης είναι η ει-
σαγωγή θεµάτων προ-ηµερήσιας 
διάταξης. Εκεί δεν χρειάζεται να 
κάνουν και µεγάλη προσπάθεια.

∆ύσκολα και κρίσιµα θέµατα 
οικονοµικής φύσεως, µονίµως έρ-
χονται προς ψήφιση εκτός ηµερή-
σιας διάταξης τόσο στο ∆ηµ.Συµ-
βούλιο όσο και στην Οικονοµική 
Επιτροπή, µε το πρόσχηµα του δή-
θεν κατεπείγοντος και εν αγνοία της 
µειοψηφίας, µε σκοπό να τα περά-
σουν όπως κι΄ όπως, χωρίς ουσια-
στικό έλεγχο.

Ρούλα Νάννου: Νιώθω ήσυχη µε τη συνείδησή µου!
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Στις 22 Απριλίου ο δήµαρχος 
Σαλαµίνας απαντώντας  σε προη-
γούµενο  άρθρο των «Ανατροπών» 
σχετικά µε την κατασκευή του Παι-
δικού Σταθµού των Παλουκίων, 
που είχε ξεκινήσει από τον τέως 
Αναπτυξιακό Σύνδεσµο, αναφέρθη-
κε στο ιστορικό του έργου ως εξής: 
«…το έργο αυτό, που όντως εντά-
χθηκε αρχικά στο πρόγραµµα «ΘΗ-
ΣΕΑΣ», αλλά ταλαιπωρήθηκε από 
λανθασµένες επιλογές, όπως την αρ-
χική επιλογή του Αναπτυξιακού Συν-
δέσµου για τον τρόπο δηµοπράτη-
σης του έργου, που ήταν η «Μελέ-
τη-Κατασκευή»... Μια επιλογή που 
σίγουρα ήταν εν γνώσει των δυο 
πρώην ∆ηµάρχων για τα προβλή-
µατα αδιαφάνειας που έχει.

Ευτυχώς αυτή η «επιλογή» ακυ-
ρώθηκε από την Περιφέρεια και έτσι 
επανήλθε η διαδικασία της επιλογής 
αναδόχου σε ανοιχτό διαγωνισµό…». 

Επειδή σαν εφηµερίδα θεωρού-
µε ότι ο αναγνώστης πρέπει να έχει 
στη διάθεσή του όλες τις απόψεις, 
ειδικά όταν τίθενται ζητήµατα αδια-
φάνειας, ώστε να µπορεί να κρίνει 
αντικειµενικά, ζητήσαµε από τους τ. 
δηµάρχους Σαλαµίνας Σπ. Σοφρά 
και Αµπελακίων Μ. Τραυλό το δικό 
τους σχόλιο.

ΣΠΥΡΟΣ ΣΟΦΡΑΣ
Ο κ. Τσαβαρής έχει χάσει την 

αυτοκυριαρχία του. Κατά δική του 
δήλωση ο Αναπτυξιακός Σύνδε-
σµος  ήταν «ένας τρίτος ∆ήµος 
µες στους δύο άλλους ∆ήµους». 
Τι ήθελε λοιπόν ο κ. Τσαβαρής; Αν 
αυτός ήταν Πρόεδρος, να µπαίνω 
και να τον κατευθύνω τι θα κάνει 
και πώς θα το κάνει; Μήπως αυτός 
ήταν ο λόγος που δεν αποδέχτηκε 
τότε τη θέση του Προέδρου;

∆εν έχει καταλάβει ο σηµερινός 
δήµαρχος ότι πλέον κρίνεται αυτός 
και όχι οι προηγούµενοι διοικούντες 
του ∆ήµου(εκτός αξιόποινων πρά-
ξεων). Του το΄ χουµε δηλώσει επα-
νειληµµένως: Εάν υπάρχουν αξιό-

ποινες πράξεις, να τις στείλει στον 
εισαγγελέα!

Η τακτική αυτή που έχει επιλέ-
ξει, τελικά απ΄ ό,τι φαίνεται γυρίζει 
πάνω του. Και αντί, διά των δηλώ-
σεων και ανακοινώσεών του, να 
προκαλέσει ζηµία στους αντιπά-
λους του, επιτυγχάνει τελικά να 
δηµιουργήσει προβλήµατα και 
ζηµία στην ίδια του την πολιτική 
συνέχεια.

ΜΑΡΙΟΣ ΤΡΑΥΛΟΣ
Πριν απαντήσω στο ερώτηµά 

σας, να µου επιτρέψετε να κάνω µια 
απαραίτητη εισαγωγή. 

Ο σηµερινός ∆ήµαρχος δείχνει 
ότι ακόµη δεν έχει συνειδητοποιή-
σει ότι δεν ανήκει στην αντιπολίτευ-
ση. Έτσι συνεχίζει να συµπεριφέρε-
ται ως αντιπολιτευόµενος, επιτιθέµε-
νος κατά ∆ικαίων και Αδίκων.

Εκπροσωπεί το θεσµό του ∆η-
µάρχου και απαιτεί τον σεβασµό 
του, όταν ο ίδιος δεν τον σέβεται 
µε τη συνεχή διαστρέβλωση των 
γεγονότων, µε την «πολιτική αναί-
δεια» που τον διακρίνει και µε την 
αδιάκοπη προσβλητική συµπερι-
φορά του σ΄ όποιον πιστεύει ότι εί-
ναι αντίπαλός του, προκειµένου ο 
ίδιος να επιβιώσει πολιτικά. 

Μ΄ όποιον, δε, «τα παίρνει», µέ-
χρι και τους «Νεκρούς» επιχειρεί να 
του «ξεθάψει»!

Χθες είχαµε τα χρέη. Σήµερα 
έχουµε το Βρεφονηπιακό Σταθµό 
Παλουκίων. Αύριο, ποιος ξέρει τι 
µας περιµένει; Όµως η περίοδος χά-
ριτος που σου παρέχει η κοινωνία 
κάποτε τελειώνει. Γιατί, ως γνωστόν, 
δεν µπορείς να αποπροσανατολίζεις 
όλους για πάντοτε. Έχεις, για παρά-
δειγµα,  το δικαίωµα για «ψύλλου 
πήδηµα» να στέλνεις κατηγορού-
µενους  για «κακούργηµα» Συνα-
δέλφους σου; Είµαι περίεργος να 
δω, µε ποιο τρόπο θα επιχειρήσει 
να «µαζέψει» αυτήν την απαράδε-
κτη ενέργεια. Και πώς θα «κατευνά-
σει» πολιτικά όλους αυτούς που σή-

µερα ταλαιπωρεί. 
Ο δε τυποποιηµένος – καταγ-

γελτικός – συνδικαλιστικός του 
λόγος, έχει ήδη αρχίσει να «ξεφτί-
ζει»…

Αναφορικά τώρα µε το θέµα 
του Βρεφονηπιακού Σταθµού Πα-
λουκίων, τον ρωτώ:
• Γνωρίζει ή δεν ξέρει(;), ότι ο Ανα-
πτυξιακός Σύνδεσµος,ως ανε-
ξάρτητος φορέας, είχε δική 
του ∆ιοίκηση και Συµβού-
λιο, που αποφάσιζε µόνο του; 
Εξάλλου αυτός δεν ήταν ο κυρίαρ-
χος λόγος που «τα΄ σπασε» µε τον 
κ. Σοφρά;
• Γνωρίζει ή δεν ξέρει (;) ότι το σύ-
στηµα δηµοπράτησης µε Μελέτη 
– Κατασκευή προβλέπεται από το 
Νόµο περί ∆ηµοσίων Έργων, αφού 
πληρούνται βέβαια συγκεκριµένες 
προϋποθέσεις και εγκρίσεις;
• Γνωρίζει ή δεν ξέρει (;) ότι κα-
µία νοµοθεσία στον κόσµο 
δεν είναι δυνατόν να προβλέ-
πει αδιαφανείς διαδικασίες; (!!!)
Εάν βέβαια εκείνος πιστεύει το αντί-
θετο (!!), τότε δεν έχει παρά να αλ-
λάξει το Νόµο(!!) και να φτιάξει 
έναν δικό του, «πατάσσοντας» έτσι 
κάθε µορφή αδιαφάνειας! 
• Γνωρίζει ή δεν ξέρει (;) ότι η απόφα-
ση του Αναπτυξιακού Συνδέσµου 
που επέλεξε το «αδιαφανές», κατά 
το ∆ήµαρχο, σύστηµα Μελέτης – 

Κατασκευής ήταν ΟΜΟΦΩΝΗ; Και 
ότι ψήφισαν και ΣΗΜΕΡΙΝΟΙ ∆η-
µοτικοί Σύµβουλοι της παράταξής 
του; ∆ηλ. δεν συµµετείχαν αυτοί σε 
επιλογή «αδιαφανών» διαδικασι-
ών δηµοπράτησης και συµµετείχα 
εγώ, που ήµουν ΠΑΝΤΕΛΩΣ αναρ-
µόδιος; ∆εν µας τα λέει καλά ο ∆ή-
µαρχός µας!
• Γνωρίζει ή δεν ξέρει (;) ότι το Συµ-
βούλιο ∆ηµοσίων Έργων του ΥΠΕ-
ΧΩ∆Ε είχε γνωµοδοτήσει θετικά 
για τη Μελέτη – Κατασκευή, µε ό,τι 
αυτό συνεπάγεται;
• Γνωρίζει ή δεν ξέρει (;) ότι το ΕΣΠΑ 
αγωνιωδώς «ψάχνει» έργα ώριµα 
µε οριστικές µελέτες , προκειµέ-
νου να τα εντάξει, ώστε να υπάρ-
ξει απορρόφηση ευρωπαϊκών πό-
ρων που τόσο έχει ανάγκη η πα-
τρίδα µας;
• Γνωρίζει ή κάνει πως δεν ξέρει (;) 
ότι σύµφωνα µε τα παραπάνω, θα 
πρέπει να πει κι ένα «ευχαριστώ» σ΄ 
αυτούς που κοπίασαν και του άφη-
σαν ΕΤΟΙΜΕΣ ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕ-
ΤΕΣ κι ας αφήσει τις θριαµβολογίες 
περί του ότι «εγώ σας έφερα τόσα 
εκατοµµύρια κ.λ.π.,  κ.λ.π.», γιατί 
αν δεν υπήρχαν αυτές οι µελέτες, 
ούτε ένα (1) ευρώ δεν θα µπορού-
σε να φέρει στο νησί.

Κατά τα άλλα, εδώ είµαστε να 
τα ξαναπούµε. Κι έχουµε να πούµε 
πολλά. Λίγη υποµονή…

Συνέχεια από σελ. 1

Τέλος του δικοµµατισµού έδει-
ξαν οι κρίσιµες βουλευτικές εκλο-
γές  της 6. Μαΐου στη χώρα. Νέα 
∆ηµοκρατία και ΠΑΣΟΚ, µε τις πο-
λιτικές επιλογές που έκαναν τα τε-
λευταία δύο χρόνια, κατάφεραν να 
φτάσουν στα χαµηλότερα µεταπο-
λιτευτικά ποσοστά τους, αποδει-
κνύοντας αυτό που φαινόταν ξε-
κάθαρα όλους τους προηγούµε-
νους µήνες, τη χαµηλή απήχηση 
στο εκλογικό σώµα. Ένα εκλογικό 
σώµα, που δεν ψήφισε, όπως θέ-
λουν να λένε, µε θυµό, επιχειρώ-
ντας να απαλύνουν το αποτέλεσµα 
και να υπεραµυνθούν ακόµη και 

τώρα των αποφάσεών τους, αλλά 
µε πλήρη συνείδηση της ανικανό-
τητάς τους να διαχειριστούν την 
τύχη του. 

Μόλις 13% για το ΠΑΣΟΚ, 
ούτε 19% για την ‘πρώτη’ Ν.∆.! 
Αν πριν µερικά χρόνια προέβλε-
πε κανείς κάτι τέτοιο, θα τον πέρ-
ναγαν για τρελό. Μεγάλος νικητής 
της κάλπης αναδείχτηκε ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ, που, υπερσκελίζοντας το αδύ-
ναµο ΠΑΣΟΚ, κατόρθωσε να τερ-
µατίσει δεύτερο κόµµα µόλις δύο 
µονάδες πίσω από τη Ν.∆.., πολ-
λαπλασιάζοντας τα ποσοστά που 
είχε στην προηγούµενη εκλογι-
κή αναµέτρηση. Πολύ καλή και 
η πρώτη εµφάνιση του Π. Καµµέ-

νου, που πέτυχε διψήφιο νούµερο 
και 33 έδρες στη νέα Βουλή. Μια 
ακόµη συνέπεια της αντιλαϊκής πο-
λιτικής που άσκησαν σε συµφω-
νία οι δύο πρώην µεγάλοι και η 
είσοδος µε 7% και 21 βουλευτές 
της Χρυσής Αυγής. Εκτός Βουλής , 
ελέω εκλογικού νόµου, ΛΑΟΣ, Οι-
κολόγοι Πράσινοι και ∆ηµοκρατι-
κή Συµµαχία.

Αναλυτικά τα αποτελέσµατα 
έχουν ως εξής:

Ν.∆.  18,86% 108 Ε∆ΡΕΣ 
ΣΥΡΙΖΑ  16,78%  52
ΠΑΣΟΚ  13,18% 41
ΑΝΕΞ. ΕΛΛ.  10,60%  33
ΚΚΕ  8,48% 26

ΧΡ. ΑΥΓΗ 6,97% 21
∆ΗΜΑΡ  6,10% 19

Στη Β΄ Πειραιά ο ΣΥΡΙΖΑ έκα-
νε περίπατο µε 23,85%. Ακολου-
θούν µακράν πίσω Ανεξάρτητοι 
Έλληνες και ΚΚΕ. Το ΠΑΣΟΚ έρ-
χεται έκτο και καταϊδρωµένο και 
µόλις την τελευταία στιγµή εξέλε-
ξε βουλευτή.  Αναλυτικά:

ΣΥΡΙΖΑ  23,85% 2 Ε∆ΡΕΣ 
ΑΝΕΞ. ΕΛΛ. 12,40% 1
ΚΚΕ  12,29% 1
Ν.∆.  9,77% 1
ΧΡ. ΑΥΓΗ  9,49% 1
ΠΑΣΟΚ  8,16% 1
∆ΗΜΑΡ  5,87% 1

Τέλος εποχής

Οι τ. δήµαρχοι για τον Παιδικό Σταθµό των Παλουκίων

Μ Α Θ Η Μ Α Τ Α   Σ Χ Ε ∆ Ι Ο Υ

 Γραµµικό Σχέδιο
 Ελεύθερο Σχέδιο
 Προετοιµασία για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις

Συνεργασία µε διδάσκοντες, απόφοιτους της Ανώτατης 
Σχολής Καλών Τεχνών, µε πείρα στην εκπαίδευση.












ΑΑΤΑ ΣΕ 
 

 ραικό Σχέδιο 
 
 Ελεύθερο Σχέδιο 

 
 Προετοιαία για τις Πανελλήνιες Εετεις 

 
 

Συνεργαία ε διδκοντες, απόφοιτους της Ανώτατης 
Σχολής Καλών Τεχνών, ε πείρα την εκπαίδευη. 
 
 
 





Ζωοδόχου Πηγής 8 (έναντι Αγίας Κυριακής) – Σαλαίνα 
Τηλ: 210.4651576 – 210.4644500 

Ζωοδόχου Πηγής 8 (έναντι Αγ. Κυριακής) – Σαλαµίνα
Τηλ. 210 46.51.576 – 210 46.44.500



ΣΕΛΙΔΑ 6 ΜΑϊΟΣ 2012

� 800 ευρώ! 800ευρώ ήταν το τε-
ράστιο ποσό που έδωσε ασφαλι-
στική εταιρία χορηγός των Σαλα-
µινίων και ως αντάλλαγµα ζήτησε 
και πέτυχε πέρυσι το Σεπτέµβρη 
να αναρτηθεί επί ένα µήνα πανό 
της στα κάγκελα του δηµαρχείου! 
Τόσο κοστίζει κατά τους σηµερι-
νούς διοικούντες το δήµο το κτί-
ριο των δηµοτών της Σαλαµίνας. 
800 ευρώ. Επαγγελµατίες, τρέξτε. 
Τώρα που οι τιµές έπεσαν, µπορεί-
τε και σεις να κάνετε µια διαφήµι-
ση στα κάγκελα του δηµαρχείου 
µόνο µε 800 ευρώ, µη σας πω και 
µε λιγότερα τώρα που η κρίση εί-
ναι µεγαλύτερη. Έχω µια απορία: 
αν κάποιος δώσει 1.500 ευρώ, πού 
αλλού άραγε µπορεί να αναρτή-
σει πανό;

� ∆υο µέτρα και δυο σταθµά. 
Ανέλαβε ο επιχειρηµατίας τα έξο-
δα, που δεν αναλάµβανε ο δή-
µος – γιατί, όπως έλεγε τότε, δεν 
είχε - να φέρει την Κρατική Ορχή-
στρα Αθηνών. Το έκανε για τη Σα-
λαµίνα και τον πολιτισµό, κι ας του 
χρωστούσε τα µαλλιοκέφαλά του 
ο ∆ήµος,. Κι εκεί που είχε βγάλει ο 
άνθρωπος προσκλήσεις και φυλ-
λάδια, θίχτηκε η δηµοτική αρχή 
γιατί, λέει, αποφάσισε ξαφνικά να 
εντάξει την εκδήλωση (που θα γι-
νόταν τον Ιούνιο) στα «Σαλαµίνια 
2012» κι έπρεπε αυτό να γραφτεί 
πάνω πάνω κι επίσης έπρεπε να 
φαίνεται ως οργανωτής ο ∆ήµος. 
Φυσικά ο χορηγός, που κανείς δεν 
τον είχε ενηµερώσει για όλα αυτά, 
αρνήθηκε, ενώ η δηµοτική αρχή 
ξαφνικά ανακάλυψε πως «λεφτά 
υπάρχουν» και τον πληροφόρη-
σε στη µέση του δρόµου ότι δεν 
έχει ανάγκη τη χορηγία του! Είναι 
αυτό που λέει ο λαός «µνηµόσυ-
νο µε ξένα κόλλυβα»!  
� Ακούστε τώρα είδηση. Για ποια 
γνωστή στη Σαλαµίνα τηλεπερσό-
να έχει εκδοθεί ένταλµα σύλληψης 
για οικονοµικά εγκλήµατα; 

� Για όσους ξανασκέφτονται να 
ψηφίσουν τον κολλητό της Ντόρας 
Αντώνιο. Για σκεφτείτε λίγο: Ήταν 
ή δεν ήταν αυτός που πρόδωσε 
την εµπιστοσύνη σας κι έφυγε από 
τη Ν.∆. ρίχνοντας τότε µια ολόκλη-
ρη κυβέρνηση για να φτιάξει το 
απόκοµµα της ΠΟΛΑΝ; Ήταν ή δεν 
ήταν αυτός που ψήφισε κατά του 
µνηµονίου την πρώτη φορά και 
διέγραψε όσους το υπερψήφισαν; 
Ήταν ή δεν ήταν αυτός που ψήφι-
σε υπέρ του µνηµονίου τη δεύτερη 
φορά και διέγραψε όσους το κα-
ταψήφισαν; Είναι ή δεν είναι αυτός 
που τώρα εκλιπαρεί όσους διέγρα-
ψε κι έχει βγει στη γύρα να µαζέ-
ψει ό,τι βρει για να επιβιώσει; Κι οι 
κλόουν στα τσίρκα λιγότερες κω-
λοτούµπες κάνουν.
� Πάµε στο άλλο συνεταιράκι, τον 
Ευάγγελο. Ήταν ή δεν ήταν αυτός 
που επέβαλε το µνηµόνιο; Ήταν ή 
δεν ήταν αυτός που διαπραγµα-
τευόταν στο εξωτερικό τα µέτρα 
της ντροπής; Ήταν ή δεν ήταν αυ-
τός, ο συνταγµατολόγος,  που γρά-
φοντας το Σύνταγµα στα παλιά του 
τα παπούτσια επέβαλε το χαράτσι 
και απειλούσε τα νοικοκυριά µε 
κόψιµο του ρεύµατος; Ήταν ή δεν 
ήταν αυτός που στη συνέχεια κού-
ναγε το χέρι σε κείνους που αρνή-
θηκαν να το πληρώσουν και µας 
απειλούσε από τηλεοράσεως ότι 
«καλά, µην πληρώνετε και θα τα 
πούµε στην εφορία µε προσαυξή-

σεις!» Ήταν ή δεν ήταν το κόµµα 
του που επέβαλαν την τακτοποί-
ηση των αυθαιρέτων και µίλησαν 
για νέα φορολογία των ακινήτων 
και των τραπεζικών καταθέσεων; 
Κι είναι ο ίδιος τώρα που ανακά-
λυψε την Αµερική και χωρίς τσί-
πα και φιλότιµο, µε µόνη φιλοδο-
ξία να εµβολίσει τον Τσίπρα, βγαί-
νει για να µας πει πως θα επανα-
διαπραγµατευτεί, λέει, το µνηµό-
νιο!!! Όπα, ρε µάγκα µου, τόσο 
καιρό τι έκανες κει που σε στέλνα-
µε;  Έλεγες ναι σε όλα; Και τώρα 
θυµήθηκες τα ασθενέστερα στρώ-
µατα; Μας αφήσατε χωρίς παιδεία, 
χωρίς υγεία, χωρίς φάρµακα, χω-
ρίς συντάξεις, χωρίς µισθούς, χω-
ρίς δουλειά, χωρίς σπίτια, γιατί και 
τα σπίτια µας µάς βάλατε να τα ξα-
ναπληρώσουµε, αδειάσατε τα µα-
γαζιά, µόνοι τους µείνανε οι επαγ-
γελµατίες σαν τον κούκο να βαρά-
νε µύγες, εµβολίσατε απ΄ όλες τις 
πλευρές την ανάπτυξη, τώρα θυ-
µηθήκατε να επαναδιαπραγµατευ-
τείτε;  Ρε, άνα µούνου!

� Αλήθεια, κύριοι και κυρίες της 
δηµοτικής αρχής, µε το Κέντρο 
Υγείας τι έχει γίνει; Προχώρησε η 
µελέτη; Την εντάξατε στο ΕΣΠΑ; 
Πότε µε το καλό ξεκινά η επέκτα-
ση; 
� Στη φετινή  πίτα του Εθελοντι-
κού Σώµατος Σαλαµίνας Αντιµετώ-
πισης Καταστροφών (ΕΣΣΑΚ) ο δή-
µαρχος έδωσε συγχαρητήρια στα 
µέλη του, που είναι πανταχού πα-
ρόντες σε φωτιές, και άλλες φυσι-
κές καταστροφές,  ενώ έχουν βοη-
θήσει σηµαντικά το δήµο σε πολ-
λές εκδηλώσεις του (π.χ. «Σαλα-
µίνια»). Αλήθεια, ποιος ο λόγος 
που µόνο το ΕΣΣΑΚ, από όλους 
τους συλλόγους που έκαναν αί-
τηση, δεν χρηµατοδοτήθηκε από 
το δήµο; ∆ε φαντάζοµαι  αυτό να 
έχει κάποια σχέση µε τις πρόσφα-
τες εκλογές τους, ε;

� Αναµνηστική φωτογραφία των 
γραφείων της ∆Η.ΣΥ. στη Σαλαµί-
να. Πάει κι η ταµπέλα, πάνε κι οι 
σηµαιούλες… Αλήθεια, τώρα τι θ΄ 
απογένουµε χωρίς κεραµίδι; Άντε 
πάλι να βρούµε νέα σκέπη που να 
µη µας ξέρει για να τρυπώξουµε.
� Κι άντε τώρα, Βαγγέλη µου, να 
βρεις άλλο αντιµνηµονιακό κόµ-
µα σαν την Ντόρα για να στηρί-
ξεις. Πάντως είσαι και συ, βρε παι-
δί µου, να τους σπας τα ρόδια την 
Πρωτοχρονιά. Όποιο κοµµατάκι 
στηρίζεις, την άλλη µέρα κατεβά-
ζει ρολά! 
� Αλήθεια, τι έγινε µε την ένταξη 
που λέγατε του Παιδικού Σταθµού 
των Αµπελακίων στο ΕΣΠΑ; Αυτό 
ντε, που διαλέξαµε το οικόπεδο 
σ΄ ένα βράδυ για να µη χάσου-
µε τις ηµεροµηνίες; Ο κ. Αστρά-
κος σε συνέντευξή του πριν δύο 
µήνες µας είχε πει για προσύµφω-
νο µε τον ιδιοκτήτη µέχρι να εντα-
χθεί στο ΕΣΠΑ. Εντάχθηκε; Έγινε το 
συµβόλαιο; Πότε ξεκινά το έργο; Τι 
κάνει η διευθύντρια στην Αθήνα; 
� Συνήθως το Μάιο γίνεται στα 
σχολεία ο έλεγχος για τη φυµα-
τίωση, το λεγόµενο µαντού. Είπα 
σχολεία και θυµήθηκα πάλι. Αλή-
θεια τι γίνεται µε το ∆ηµοτικό Σχο-
λείο των Σεληνίων;

Σας ασπάζοµαι 
∆αίµων

Π ρ ό κ ε ς

Η έκδοσή µας είναι µέλος 

Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗΣ - ΕΚ∆ΟΤΗΣ -
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ

ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ

Τηλ. 6972 881188

ΓΡΑΦΕΙΑ
Μ. Θεοχάρη 2η Στάση Αιαντείου

Τ.Κ. 189 00 ΣΑΛΑΜΙΝΑ
ΤΗΛ. 6973 746308, 6977 244112 

http://www.anatropes.gr
e-mail: minlogos@otenet.gr

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ – ΒΙΒΛΙΟ∆ΕΣΙΑ: 

«ΛΥΧΝΙΑ»Ανδραβίδας 7, 
Χαµόµηλο Αττικής
Τηλ. 210 3410436 
Fax: 210 3425967

ΣYN∆POMEΣ I∆IΩTΩN: 20 ευρώ
∆ΗΜ. ΟΡΓ., ΟΤΑ κ.λ.π. 60 ευρώ

Σηµείωση:Οι απόψεις και οι θέσεις των συ-
νεργατών της εφη-µερίδας δεν αποτελούν 
απαραίτητα και θέσεις του εκδότη.
*ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η αναδηµοσίευση, αναπαρα-
γωγή – ολική, µε-ρική ή περιληπτική ή κατά πα-
ράφραση ή διασκευή ή απόδοσητου περιεχοµέ-
νου της εφηµερίδας µε οποιονδήποτε τρόπο,µη-
χανικο ή ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογράφη-
σης ή άλλο,χωρίς προηγούµενη γραπτή άδεια 
του εκδότη. (Νόµος 2121/1993 και κανόνες του 
∆ιεθνούς ∆ικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα).

Συνελήφθη εµπρηστής 

Συνελήφθη στις 18 Μαΐου από 
άνδρες του Πυροσβεστικού Κλιµα-
κίου Σαλαµίνας 30χρονος, κάτοι-
κος του νησιού, ο οποίος φέρεται 
ως υπαίτιος της πρόκλησης πυρκα-
γιών από πρόθεση το τελευταίο δι-
άστηµα σε δίκυκλα, σε κατοικίες, 
σε ιατρείο και σε κτίριο που στεγά-
ζει γραφεία, όλα στο κέντρο της Σα-
λαµίνας.
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Το καλοκαίρι µπαίνει και 

πάλι στη ζωή µας για να τη φω-
τίσει και να της προσθέσει αισι-
οδοξία. Ναι, αισιοδοξία, ο Έλ-
ληνας ξέρει να είναι αισιόδο-
ξος και δεν το βάζει ούτε τώρα 
κάτω. 

Στα πλαίσια αυτά ακριβώς, 
του να µπορέσουµε δηλαδή 
να αισθανθούµε καλύτερα, 
θα µπορούσαµε να ασχολη-
θούµε λίγο παραπάνω µε το 
χώρο µας και µε µερικές πινε-
λιές ανανέωσης, χωρίς να ξο-
δευτούµε – γιατί και να θέλου-
µε δεν έχουµε – να δηµιουργή-
σουµε ένα καταφύγιο ξεκούρα-
σης µετά από ακόµα µια κοπια-
στική µέρα στη δουλειά. 

Μα υπάρχουν οικονοµική 
τρόποι ν΄ ανανεώσεις το χώρο 
σου; Αν υπάρχουν; Όρεξη να 
έχεις και ιδέες…

1. Ξεκινάµε µε τα χρώµατα. 
Βάλτε χρώµα στη ζωή σας. 

Αγοράστε χρώµατα, ανα-
σκουµπωθείτε και ξεκινή-
στε. Βάψτε ανάλογα µε το 
χώρο που διαθέτετε. Οι µι-
κροί χώροι είναι απαγορευ-
τικοί για πολύ έντονα χρώ-
µατα ιδιαίτερα στην οροφή. 
∆ιαλέξετε ανάµεσα στην τε-
ράστια γκάµα της χρωµα-
τικής παλέτας που κυκλο-
φορεί. Συνδυάστε παλ και 
έντονα χρώµατα, είναι πολύ 
της µοδός και καταφέρνει 
από τη µια να προσθέτει οι-
κογενειακή θαλπωρή και 
από την άλλη να ξεκουρά-
ζει το µάτι. (Για χρώµατα 
επισκεφτείτε τα καταστή-
µατα Κοκλιώτη Αθηνά – Λ. 
Ιπποκράτους 144 και Ι. Λα-
λούσης – Σ. Κοσµάς / Σα-
λαµινοµάχων 34 στα Πα-
λούκια)

2. Αν πάλι επιθυµείτε, θα µπο-
ρούσατε να τοποθετήσετε 

µια ταπετσαρία σε κάποιον 
από τους τοίχους, π.χ. του 
προθαλάµου, της σαλονο-
τραπεζαρίας ή της κρεβα-
τοκάµαρας. Ιδιαίτερα στο 
υπνοδωµάτιο, θα ήταν κα-
λύτερα αν προτιµούσατε 
τον τοίχο που είναι στο κε-
φαλάρι του κρεβατιού. Θα 
µπορούσατε να συνδυάσετε 
την ίδια ταπετσαρία σε κά-
ποιο έπιπλο.

3. Θα µπορούσατε να ντύσετε 
κάποια σηµεία του εσωτερι-
κού ή εξωτερικού σας τοί-
χου µε πέτρα. ∆ε χρειάζεται 
να ντύσετε µεγάλη επιφά-
νεια, πράγµα που θα ανεβά-
σει το κόστος. Μερικές γω-
νιές αρκούν για να κάνουν 
τη διαφορά, π.χ. ένα κοµ-
µάτι του τζακιού στην πρό-
σοψη, ένα µέρος του προ-
θαλάµου του σπιτιού ή της 
βεράντας. 

4. Ο καθρέφτης αποτελεί πά-
ντα µια ενδιαφέρουσα δια-
κοσµητική ιδέα. Μεγαλώ-
νει το χώρο και στολίζει, ιδι-
αίτερα ο vintage, τον τοίχο 
που επιλέγεται, χωρίς να 
χρειάζεται συµπληρωµατι-
κές προσθήκες (Για καθρέ-
πτες σε ό,τι µέτρα θέλετε 
στο Νέγρη, Λ. Αιαντείου 
2η Στάση)

5. Αυτές τις δύσκολες οικο-
νοµικά εποχές, το do - it  
- yourself (φτιάξ΄ το µόνος 
σου!) επανέρχεται όσο ποτέ 
πριν. Αν πιάνει το χέρι, το 
δικό σας ή του καλού σας, 
προµηθευτείτε ξυλεία κοµ-
µένη στα µέτρα σας και δη-
µιουργήστε µόνοι σας κε-
φαλάρι για το κρεβάτι σας, 
διαχωριστικά µέσα στο σπί-
τι ή στη βεράντα, βιβλιο-
θήκες, ράφια, τραπεζάκια, 
πάγκους και καναπέδες για 
τον κήπο και το µπάρµπε-
κιου,  και πολλά άλλα (Ξυ-
λεία µπορείτε να προµη-
θευτείτε στην «Ξυλεµπο-
ρική», Λ. Ιπποκράτους 

59. Σας κόβουν τα ξύλα, 
σας συµβουλεύουν σ΄ ό,τι 
χρειαστείτε ή σας τα τοπο-
θετούν)   

6. Πάµε στις κουρτίνες. Το τι 
υπέροχα υφάσµατα σε εκ-
πληκτικές τιµές κυκλοφο-
ρούν αυτήν την εποχή δε 
λέγεται. Οι καλοκαιρινές 
κουρτίνες πρέπει να είναι 
µονές, ανάλαφρες, σε λε-
πτά υφάσµατα αλλά και να 
µπορούν να κρατούν τον 
ήλιο απ΄ έξω όταν το θε-
λήσετε. Σ΄ αυτό το πνεύµα, 
µια άλλη πρόταση για τα 
παράθυρα είναι τα στόρια, 
roller, roman ή vertical, τα 
οποία αποτελούν µια µόνι-
µη λύση χειµώνα καλοκαί-
ρι, αντέχουν και πλένονται, 
τα βρίσκεις δε σε µεγάλη 
ποικιλία µοντέρνων χρω-
µάτων (Για λευκά είδη και 
στόρια στα καταστήµατα 
Μάθεσης, Λ. Σαλαµίνας 5 
και Το Βυζαντινό, Λ. Φα-
νερωµένης 71).

7. Έπιπλα δεν µπορείτε εύκο-
λα ν΄ αλλάξετε. Μπορεί-
τε όµως να αλλάξετε κα-
λύµµατα ή ριχτάρια. Προ-
τιµήστε τώρα το καλοκαί-
ρι απαλά country χρώµα-
τα και ανθεκτικά υφάσµατα 
τα οποία διά ροπάλου απο-
φύγετε να είναι ζεστά. Ανα-
νεώστε τις µαξιλάρες στις 
καρέκλες της βεράντας σας 
(Πάλι στο Βυζαντινό και 
στο Μάθεση).

8. Αν γίνεται, αλλάξτε χρώ-
µα σε κάποια από τα έπι-
πλά σας. Μεταµορφώστε 
το παλιό κοµοδίνο σας ή 
τις καρέκλες καφενείου που 
µπορεί να έχετε αλλάζοντάς 
τους το χρώµα. Θα είναι λες 
και ξανάγιναν καινούρια.

9. Αξιοποιήστε τις γωνίες. 
Πολλές φορές αναζητούµε 
χώρο για να βάλουµε ένα 
µικρό τραπεζάκι µε το τη-

20 τρόποι για να ανανεώσετε 

το χώρο σας οικονοµικά!
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λέφωνο ή ένα µικρό ράφι 
βιβλιοθήκης για τα αναµνη-
στικά που κουβαλάµε από 
τα ταξίδια µας. Γιατί δηλα-
δή στο µπάνιο να βάζουµε 
τη ντουζιέρα γωνία για να 
µην χάνουµε χώρο και να 
µην κάνουµε το ίδιο και µε 
τις υπόλοιπες γωνίες του 
σπιτιού;

10. Ο φωτισµός παίζει σπου-
δαίο ρόλο στο χώρο και εί-
ναι ένας τοµέας όπου µπο-
ρούµε να εξοικονοµήσουµε 
χρήµατα.  Αποφύγετε τα δυ-
νατά φώτα και αντικαταστή-
σετέ τα µε χαµηλό ελεγχόµε-
νο φωτισµό, ακόµη και στην 
κουζίνα. Φωτίστε συγκεκρι-
µένες γωνιές του σαλονιού ή 
του κήπου. Καιρός να αντι-
καταστήσετε, αν δεν το έχε-
τε ήδη κάνει, τις λάµπες σας 
µε οικονοµικές ή led.

11. Αν έχετε έστω λίγο χρόνο 
να ασχοληθείτε µε τα ζώα, 
αγοράστε ένα ενυδρείο και 
τοποθετείστε το σε κάποιο 
χώρο του σαλονιού. Είναι 
απίστευτη η δροσιά που 
αναδίδει το καλοκαίρι. 

12. Κάντε την ανασκαφή σας 
και ξεθάψτε τις παλιές υπέ-
ροχες δαντέλες της για-
γιάς. ∆ιακοσµήστε µ΄ αυ-
τές τα τραπέζια σας και συ-
µπληρώστε µε κάποιο κρύ-
σταλλο – που όλοι έχουµε 
ή δηµιουργήστε δικές σας 
διακοσµητικές προτάσεις. 
Π.χ. πάρτε ένα κρυστάλλι-
νο βάζο, γεµίστε το µέχρι 
τη µέση άµµο θαλάσσης 
και τοποθετήστε εκεί τους 
θαλασσινούς θησαυρούς 
σας, κοχυλάκια, όστρα-
κα, πετρούλες κλπ. Με τον 
ίδιο τρόπο µπορείτε να δη-
µιουργήσετε και αυτοσχέ-
δια κηροπήγια. 

13. Τα κεριά, ιδιαίτερα το βρά-
δυ αποτελούν πολύτιµους 

συµµάχους µας στη διακό-
σµηση. Στο σαλόνι ή, κυ-
ρίως, στη βεράντα, µπο-
ρείτε να διακοσµήσετε ένα 
σηµείο ή κάποιες εσοχές µε 
πολύχρωµα κεριά, µάλιστα 
επιλέξετε εκείνα που απω-
θούν τα κουνούπια, έτσι θα΄ 
χετε µε  ένα σµπάρο δυο 
τρυγόνια.

14. Μη βαρύνετε πολύ τους 
τοίχους. Ξεκρεµάστε τις 
βαριές κορνίζες και επιλέξ-
τε πιο ανάλαφρα θέµατα για 
τη διακόσµησή τους. Χρησι-
µοποιήστε κλαδιά στο σα-
λόνι (που είναι και φθινο-
πωρινό θέµα), πολύχρωµα 
αυτοκόλλητα για το παιδι-
κό δωµάτιο, έναν πίνακα 
memo για την κουζίνα.  

15.  Αξιοποιήστε το ύψος της 
κουζίνας σας. Πολλές φο-
ρές – πάντα – υπάρχουν 
πράγµατα στην κουζίνα που 
δε χωρούν στα ήδη υπάρ-
χοντα σε χαµηλό ύψος κλει-
στά ντουλάπια (κουτάλες, 
σήτες, µπρίκια κ.ά.). Η τάση 
είναι αυτά να τα βγάζουµε 
στο φως και να τα κρεµά-
µε ψηλά. Υπάρχουν πολλοί 
αυτοσχέδιοι τρόποι να µην 
ξοδευτούµε. Αν µπείτε στο 
διαδίκτυο θα ανακαλύψετε 
κάποιους.

16. Λουλούδια! Καλοκαίρι χω-
ρίς λουλούδια δε γίνεται! 
Τοποθετώντας ένα φυτό 
εσωτερικού χώρου σε κά-
ποια αναξιοποίητη γωνιά 
του σαλονιού σας, ακόµη 
και στο µπάνιο σας, αλλά-
ζετε αµέσως την εικόνα του 
σπιτιού σας. Φροντίστε τον 
κήπο σας ή τη βεράντα σας. 
Υπάρχουν χιλιάδες λου-
λούδια που, αν µάθετε να 
τα φροντίζετε, είναι σε θέση 
να σας αλλάζουν τη διάθε-
ση καθηµερινά µε την εικό-
να τους και το άρωµά τους 
(Στο «Πανθέων» επί της Λ. 
Αιαντείου 18η Στάση, πριν 

20 τρόποι για να ανανεώσετε 

το χώρο σας οικονοµικά!

Μεγάλη προσφορά!

Επώνυµη κουρτίνα  από 7€ το µέτρο!

ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ – ΚΟΥΡΤΙΝΟΞΥΛΑ – ΛΕΥΚΑ 
ΕΙ∆Η – ROLLER – ROMAN – ΠΕΡΣΙ∆ΕΣ

Λ. Φανερωμένης 71, τηλ.  210 46.53.529

Μαρία Χονδροκούκη
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το χώρο σας οικονοµικά!

Χρειάζεστε ξυλεία; Για οικοδοµή, για 
έπιπλα, για πατώµατα, για σκεπές, για σκάφη; 
Ξυλεµπορική Σαλαµίνας. Ξυλεία οικοδοµική, 
ναυπηγική, επιπλοποιίας, πάγκοι, πορτάκια, 
πέργκολες, ραµποτέ, πατώµατα, σκεπές… 

Οι έµπειροι άνθρωποι της  «ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΚΗΣ 
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ» θα κόψουν την ξυλεία στα µέτρα σας, θα τη 
φέρουν στο χώρο σας, θα σας στήσουν ό,τι θέλετε ή θα σας 
συµβουλεύσουν πρόθυµα σ΄ ό,τι τους ζητήσετε να µάθετε. 

Αυτήν την εποχή, που όλοι µας αναζητούµε οικονοµικές 
λύσεις για να συντηρήσουµε ή να ανανεώσουµε το χώρο 
µας,  αυτήν την εποχή που όλοι ανακαλύπτουµε ότι τα 
χέρια µας ‘πιάνουν’ (το αποτέλεσµα θα δείξει πόσο), η 
«ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΚΗ» είναι εδώ για να µας προµηθεύσει µε τα 
καλύτερα υλικά και να µας δώσει χέρι βοήθειας όταν …
σηκώσουµε τα δικά µας.

∆ΙΑΝΟΜΗ 

ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΣΑΣ

ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Ο.Ε.
ΞΥΛΕΙΑ
 ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΑΣ

Στη Λ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 59, ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210 46.77.700
FAX: 210 46.70.125, e-mail: xylemporiki.salaminas@yahoo.gr

www.xylemporikisalaminas.gr

το χωριό, θα βρείτε υπέ-
ροχα φυτά σε πολύ καλές 
τιµές). 

17. ∆ηµιουργήστε αποθηκευ-
τικούς χώρους. Συµµαζέψ-
τε ό,τι άχρηστο διαθέτε-
τε ή ό,τι υπάρχει χύµα στο 
χώρο, πετάξτε ή δώστε ό,τι 

δεν χρειάζεστε, αξιοποιήστε 
ό,τι µπορείτε να αξιοποιήσε-
τε διαφορετικά και εκµεταλ-
λευτείτε σωστά τους αποθη-
κευτικούς χώρους που ήδη 
διαθέτετε. Μην αφήνετε τί-
ποτα να πάει χαµένο. Π.χ. 
ακόµη και µια παλιά παλέ-
τα µπορεί να χρησιµοποι-

ηθεί, ακούστε, ως παπου-
τσοθήκη! 

18. Το καλοκαίρι φεύγουν τα 
βαριά χαλιά. Μπορούµε 
να τα αντικαταστήσουµε 
µε ψάθινα, τα οποία µπο-
ρούν να παραµείνουν και 
όλο το χρόνο, αλλάζουν 
δε την όψη του σπιτιού και 
προτιµώνται πολύ τελευ-
ταία (Στο Μάθεση, Λ. Σα-
λαµίνας 5).  

19. Σε κάποια σηµεία του χώ-
ρου σας τοποθετείστε 
feng-sui, συντριβανάκια 
και άλλα, τα οποία καλού-
νται να ισορροπήσουν ακό-
µη περισσότερο τη διάθεσή 
µας, αφήστε που ταιριάζουν 
και µε το καλοκαίρι. 

20. Τακτοποιήστε την κουζίνα 
σας. Στην κουζίνα περνά-
µε πολύ από τον ελεύθερο 
χρόνο µας. Αν γίνεται, ανα-
νεώστε το χρώµα στα ντου-
λάπια σας. Τακτοποιήστε τα 
εσωτερικά και αφήστε σε 
κοινή θέα σε ραφάκια που 
θα φτιάξετε γι΄ αυτό το σκο-
πό, πράγµατα που έχετε µέ-
χρι σήµερα κρύψει, π.χ. βα-
ζάκια µε καρυκεύµατα ή βό-
τανα. Τοποθετήστε στο τρα-
πέζι πολύχρωµες φρουτιέ-
ρες ή καλάθια  που θα τα 
έχετε πάντα γεµίσει µε διά-
φορα φρούτα του καλοκαι-
ριού. Προτιµήστε  να δια-
κοσµήσετε µε κάποιο ρολόι 
αν υπάρχει κάποιος χώρος 
ελεύθερος ή κάποια κολώ-
να. Το ρολόι δίνει την αί-
σθηση του χρόνου και βο-
ηθά στο µαγείρεµα. 
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ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΣΚΕΥΗ
ΚΟΡΝΙΖΕΣ
ΑΝΑΠΤΗΡΕΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ
ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ

ΡΟΛΟΓΙΑ - ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ - ΑΣΗΜΕΝΙΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

ΑΓ. ΜΗΝΑ 26
ΣΑΛΑΜΙΝΑ 
ΤΗΛ.: 210 4657358

ΙΣΙ∆ΩΡΑ ΚΑΖΩΝΗ

Μη ανθρακούχο αναψυκτικό 
“VERONA” πορτοκάλι 

3lit. µόνο 1,69€!

Μη ανθρακούχο 
αναψυκτικό 
“VERONA”

βύσσινο 
3lit. 

µόνο 1,69€!

Μη ανθρακούχο 
αναψυκτικό 
“VERONA”

Π.Μ.Β 
3lit. µόνο 1,69€!

Γάλα “ΚΡΙΝΟΣ” 
πλήρες & ελαφρύ 

1 λίτρου µόνο 0,79!

Μέλι του βουνού 
900γρ. µόνο 4,38€!

Σκόνη πλυντηρίου 
“ΕΛΟΜΑΣ” 27 µ. µόνο 4,94€! 

Φυσικό µεταλλικό νερό 
“ΥΑΣ” 6 φιάλες Χ 1,5 λίτρα

µόνο 1,19€! Ελαιόλαδο “ΑΡΓΟΛΙΣ” 
5 lit. µόνο 14,98€!

Ψιλοκοµµένες τοµάτες 
“PUMMARO” 

400γρ. 2 + 1 ∆ΩΡΟ!!
το τεµ. 0,68!

Μαλακτικό “ΕΛΟΜΑΣ”
4 lit. µόνο 2,68€! 

Κρεµοσάπουνο 
“ΕΛΟΜΑΣ” 1 lit. 
ΜΟΝΟ 1,69€!

Καφές “ΕΛΟΜΑΣ” ελληνικός 
200γρ. µόνο 1,49€!

1+1 ∆ΩΡΟ!!!
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50 ΧΡΟΝΙΑ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

1
9
6
22 0 1

1962 – 2012
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΚΑΛΕΣΜΑ

50 ΧΡΟΝΙΑ προσπάθειας, διαπαιδαγώγησης, έντονης 
παρουσίας και προσφοράς στην εκπαίδευση και στην πο-
λιτιστική ζωή του νησιού µας.

Αγαπητοί Απόφοιτοι των Εκπαιδευτηρίων ΗΛΙΑ∆Η,
Με αφορµή τη συµπλήρωση 50 χρόνων από την ίδρυ-

σή µας, µε αυτή την επιστολή θέλουµε να επικοινωνήσου-
µε µαζί σας, να σας προσκαλέσουµε σε µια συνάντηση ανα-
πόλησης των παιδικών χρόνων.

Σ΄ αυτήν την πολύ σηµαντική στιγµή θα θέλαµε να έχου-
µε κοντά µας όλους εσάς, που αυτά τα 50 ΧΡΟΝΙΑ µας εµπι-
στευτήκατε, στηρίξατε τις προσπάθειές µας και µας δώσατε 
τη χαρά να σας έχουµε µαθητές µας.

Για να θυµηθούµε, λοιπόν, όλοι µαζί, τα πρώτα µας µα-
θητικά χρόνια, σας καλούµε στη γιορτή αποφοίτων που θα 
πραγµατοποιηθεί στο γνώριµο σχολικό µας χώρο, την Πα-
ρασκευή 29 Ιουνίου 2012 και ώρα 8.30µ.µ.

(Θα σταλεί και προσωπική πρόσκληση σε κάθε απόφοιτο)

Με Εκτίµηση
Νοσταλγία & Επιθυµία να βρεθούµε
Ξανά Μαζί
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΑ «ΗΛΙΑ∆Η»

 Απόσπασµα από την «Ιστορία της Ναυµα-
χία της Σαλαµίνος» διασκευασθείσης υπό εκλεκτής 
οργανωτικής επιτροπής «Σαλαµινίων»  εν δηµαρ-
χείω Σαλαµίνι εν έτη 2012 :

«…Και τότε ο Θεµιστοκλής κάλεσε σύναξη όλου 
του στρατού ίνα ηπάγωσι εις τον Ι. Ναόν Αγίου Μηνά 
και τελέσθωσι πανηγυρικήν ∆οξολογίαν.  Εις την 
∆οξολογίαν παρίστατο σύσσωµη η ∆ηµοτική Αρχή 
της Νήσου Σαλαµίνος. Ο Μητροπολίτης Θεσσαλονι-
κέων Άνθιµος εξεφώνησεν πύρινον λόγον, εις τον 
οποίον ευλογήθησαν  οι Σαλαµινοµάχοι και εκλή-
θησαν  ευθύς µετά την επικείµενον Ναυµαχίαν προς 

απελευθέρωσιν και της Μακεδονίας….»
Τα καράβια φαντάζοµαι θα τα άφηναν εδώ. Και µη µε ρωτήσει κα-

νείς αγράµµατος τι δουλειά έχει ο Θεµιστοκλής να κάνει δοξολογία στον 
Άγιο Μηνά και ο Άνθιµος να µιλά για την απελευθέρωση της Μακεδο-
νίας, γιατί θ΄ αρχίσω να αµφιβάλλω για τη διανοητική σας κατάσταση. 
Τι δεν καταΛαβαίνετε, ε, τι δεν καταΛαβαίνετε; 
 Αncient history, ancient Greek religion, you know guys, δώ-

δεκα θεοί, the Gods of Olymp… Σεις, που είστε τόσο κοσµογυρισµέ-
νοι, όπως λέει κι ο γιος µου – και καλά τα λέει, καλά τα λέει – θα ξέ-
ρετε φαντάζοµαι πώς οι ξένοι, ο οποίοι σέβονται και τιµούν την Ιστο-
ρία µας, ονοµάζουν την αρχαία ελληνική Ιστορία και την αρχαία ελ-
ληνική θρησκεία. Τους οποίους µετά ζήλου προσκαλούµε, προκειµέ-
νου να τους σερβίρουµε τη νέα made in Salamis εκδοχή των λέξεων 
εν είδη greek salad! 
 Φωτεινό πλάσµα µε φτερά εµφανίστηκε από το πουθενά στην 

Ινδονησία και µετά εξαφανίστηκε. Γιατί να πάµε τόσο µακριά; Τόσα φω-
τεινά πλάσµατα µε φτερά έχουν εµφανιστεί στον τόπο µας από το που-
θενά τα τελευταία χρόνια και µετά εξαφανίζονται.
 Παναγιώτης Πικραµένος: Να γίνεις λέει πρωθυπουργός µόνο 

για ένα µήνα, προκειµένου να γίνουν εκλογές και να βγει ένας άλλος 
πρωθυπουργός. Πίκρα.  

 Πώς να αναπτυχθεί η χώρα όταν ο υπουργός ανάπτυξης ονο-
µάζεται Στουρνάρας; 

Σε κάθε κυβέρνηση υπάρχουν και οι πολύτιµοι. Στην προηγούµενη 
είχαµε το λίθο ονόµατι  ∆ιαµαντ-ο-πούλου (τι κοτρώνα αλήθεια έφαγε 
ο λίθος στις εκλογές) και το µέταλλο  Χρυσο –χοίδη. Σε τούτην, λόγω 
κρίσης, πέσαµε µόνον σ΄ έναν Αργυρό. 
 Τα ποσοστά της Χρυσής Αυγής το βράδυ των εκλογών πάγω-

σαν πολιτικούς, δηµοσιογράφους και τηλεθεατές. Η µόνη που πανηγύ-
ριζε για µέρες ήταν η γιαγιά µου. Μέχρι και την ελληνική σηµαία έβγα-
λε στο µπαλκόνι, όταν κείνο το περίφηµο «Εγέρθητω» κατάφερε µετά 
από δεκαετίες να ανυψώσει την …εθνική υπερηφάνεια του παππού, να 
θυµηθεί τα νιάτα του στην Αντίσταση, να ξεχάσει για λίγο την κουτσου-
ρεµένη σύνταξη και τον πρόσφατα χειρουργηθέντα προστάτη και να 
ορµήσει φωνάζοντας «Αέέέρααα»  για να πάρει την ιστορική Κορυτσά!
 Γιατί λυσσάξανε τον τελευταίο µήνα να ξεκαθαρίσουνε τα µπορ-

ντέλα και να βγάλουνε στη φόρα τις πουτάνες µε έιντς; Για να µην έχουν 
ανταγωνισµό!
 Πάντως το µήνυµα των εκλογών της 6. Μαΐου για τους πολιτι-

κούς είναι ένα: Το ολοήµερο κι ολονύχτιο σεξ κάνει κακό στην υγεία.   
 Σταµάτησαν ξαφνικά οι ανακοινώσεις του Amber alert για τους 

ηλικιωµένους που χάθηκαν. Σου λένε, άστους αυτούς, µνηµονιακοί θα΄ 
ναι. Θα εµφανιστούν την άλλη µέρα µετά τις επαναληπτικές εκλογές. 
 Σήµερα γάµ, σήµερα γάµος γίνεται, σ΄ ωραίο περιγιάλι, σ΄ ωραίο 

περιγιάλι. Καλέ να µας ζήσουν, µάλλον να µας ξαναζήσουν. Αυτοί οι 
δύο µαζί δεν κάνουνε και χώρια δεν µπορούνε! Σαν τη Λίζα την Τέι-
λορ, η Ντόρα συγχώρεσε τον «αδιόρθωτο» Αντωνάκη Μπάρτον και 
πιάσανε πάλι τις γλύκες. Η αλήθεια βέβαια είναι πως δεν καταλάβα-
µε ποτέ και που διαφέρουν γιατί και προεκλογικά πάνω – κάτω τα ίδια 
λέγανε. Κατά τα άλλα, βίον ανθόσπαρτον αυτή τη φορά, και …καλούς 
απογόνους! Μπρρρ...
 Το΄ χαµε προβλέψει εµείς. Κόµµα που λέγεται ∆Η.ΣΥ. είναι δυ-

νατόν να δει ποτέ ηλιόλουστη µέρα; Ιδιαίτερα αν τα εγκαίνια τα ευλό-
γησε ο πατήρ Μητσοτάκης. 
 Το ωραίο πάντως το΄ πε ο Καµµένος: Η ∆Η.ΣΥ. απορρόφησε 

την ΠΟΛ.ΑΝ.!

Γράφει:
η ΒΙΚΥ ΨYΛΛAKH

Ζωοδόχου Πηγής 8 (έναντι Αγ. Κυριακής) – Σαλαµίνα
Τηλ. 210 46.51.576 – 210 46.44.500

Έναρξη θερινών τµηµάτων προετοιµασίας: 
Στις 15 Ιουνίου 2012

Το ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΗΡΙΟ Μέσης Εκπαίδευσης διανύει τη 
δεύτερη δεκαετία λειτουργίας του, µε πρωτιά στις επι-
τυχίες. 

Η εύστοχη προετοιµασία των µαθητών και 700 περί-
που επιτυχόντες σε ΑΕΙ και ΤΕΙ µαρτυρούν τη συνέπεια 
και το ολοκληρωµένο πρόγραµµα του φροντιστηρίου.

∆ίνεται η δυνατότητα να επιλέξουν οι µαθητές το σύ-
νολο των πανελλαδικώς εξεταζοµένων µαθηµάτων µε 
τους πλέον συµφέροντες οικονοµικούς όρους.

Η διδασκαλία γίνεται µε βάση τα νέα διδακτικά µο-
ντέλα (ολιγοµελή τµήµατα, χρήση Η/Υ, διαδραστικοί πί-
νακες, νέα φροντιστηριακά συγγράµµατα).

Το ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΗΡΙΟ Μέσης Εκπαίδευσης υποστηρί-
ζει µε πάθος το σύστηµα ΠΑΙ∆ΕΙΑ και επεκτείνεται.

Με εκτίµηση
Παναγιώτης Περδικούρης

Νεκτάριος Τσιλιβίγκος

 
 

Ζωοδόχου Πηγής 8 (έναντι Αγ. Κυριακής) 
Τηλ. 210.4651576 – 210.4644500 

 
 

ν ινν ττν οτοισίς  
στις 25 Ιουνίου 2012 

  
 

Το Ι Μέσης Εκπαίδευσης διανύει τη 

δεύτερη δεκαετία λειτουργίας του ε πρωτιά στις επιτυχίες. 

 εύστοχη προετοιασία των αητών και οι 700 περίπου 

επιτυχόντες σε Α και Τ αρτυρούν τη συνέπεια και το 

ολοκληρωένο πρόγραα του ροντιστηρίου. 

ίνεται η δυνατότητα να επιλέουν οι αητές το σύνολο των 

πανελλαδικώς εεταοένων αηάτων ε τους πλέον 

συέροντες οικονοικούς όρους. 

 διδασκαλία γίνεται ε βάση τα νέα διδακτικά οντέλα (ολιγοελή 

τήατα χρήση  διαδραστικοί πίνακες νέα ροντιστηριακά 

συγγράατα). 

Το Ι Μέσης Εκπαίδευσης υποστηρίει ε 

πάος το σύστηα ΠΑΑ και επεκτείνεται. 

 

 
 

                                                             ε εκτίηση 
 

Παναγιώτης Περδικούρης 
                                                        Νεκτάριος Τσιλιβίγκος 
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όλους τους υποψηφίους όλων των 
κοµµάτων. Ενόψει των επαναληπτι-
κών εκλογών θεωρήσαµε χρήσιµο 
να κάνουµε µια συζήτηση µαζί του, 
προκειµένου να του θέσουµε κάποια 
ερωτήµατα που απασχολούν τους 
πολίτες που βρίσκονται σε δίληµµα 
για το αν πρέπει ή όχι να εµπιστευ-
τούν το ΣΥΡΙΖΑ.

Ποιο κατά τη γνώµη σας ήταν 
το µήνυµα  των εκλογών της 6ης 
Μαΐου; 

To εκλογικό αποτέλεσµα της 
6ης του Μάη ήταν ένας πολιτικός 
σεισµός, που οι δονήσεις του έφτα-
σαν µέχρι την Ευρώπη και το ∆ΝΤ. 
Ο λαός µε την ψήφο του έστειλε 
ένα πολλαπλό µήνυµα. Γύρισε την 
πλάτη στα τροµοκρατικά διλήµµα-
τα τύπου «µνηµόνιο ή καταστρο-
φή», συνέτριψε τα κόµµατα του 
µνηµονίου, έστειλε το δικοµµατι-
σµό στο χαµηλότερο ιστορικά πο-
σοστό του, έκανε µέσα σε λίγες 
ώρες τα χρηµατιστήρια να τρίζουν, 
τους εγχώριους και διεθνείς τραπε-
ζίτες και τοκογλύφους να τρέµουν 
φοβούµενοι την ακύρωση των µνη-
µονίων, έστειλε µήνυµα αντίστασης 
και ανατροπής σε όλη την Ευρώπη. 
Και φυσικά επιβράβευσε τον ΣΥ-
ΡΙΖΑ για την συνεπή του αντιπολί-
τευση, την επιµονή  στη συνεργα-
σία των αριστερών δυνάµεων και 
κυρίως για τη θέση του «Κυβέρνη-
ση της Αριστεράς µε πρόγραµµα τις 
ανάγκες του λαού».

Σας κατηγορούν ότι δεν επι-
θυµείτε ευθύνες, ότι δεν επιθυ-
µείτε να κυβερνήσετε υπ΄ αυτές 
τις δύσκολες συνθήκες, γι΄ αυτό 
και δεν συζητήσατε καµία πρότα-
ση για συγκυβέρνηση και οικου-
µενική κυβέρνηση. Γιατί ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ αρνήθηκε να συµµετέχει και 
ζήτησε νέες εκλογές; 

Έχουµε αποδείξει ότι τολµάµε 
στα δύσκολα, ειδικά όταν αυτές οι 
δύσκολες συνθήκες αφορούν τον 
κόσµο στον οποίο εµείς αναφερό-
µαστε, που είναι οι εργαζόµενοι, οι 
άνεργοι, η νεολαία, οι αυτοαπασχο-
λούµενοι, οι χαµηλοσυνταξιούχοι, 
τα λαϊκά στρώµατα και όχι οι τρα-
πεζίτες, οι εφοπλιστές, οι βιοµήχα-
νοι. ∆εν είναι αλήθεια ότι δεν συ-
ζητήσαµε. Προτείναµε ένα µίνιµουµ 
κυβερνητικό πρόγραµµα 5 σηµείων 
µε βασική προϋπόθεση την ακύρω-
ση του µνηµονίου και το πάγωµα 
στις µειώσεις των µισθών και των 
συντάξεων. Και οι «υπεύθυνες δυ-
νάµεις» αρνήθηκαν αυτή την προ-
ϋπόθεση. Σαµαράς και Βενιζέλος 
προσπάθησαν να φτιάξουν οικου-
µενική κυβέρνηση που θα έβαζε 

από το παράθυρο αυτό που ο λαός 
έβγαλε από την πόρτα µε την ψήφο 
του, δηλαδή το µνηµόνιο. Εµείς δεν 
προδώσαµε την εµπιστοσύνη του 
λαού. Πώς όµως εξηγείται  να µας 
θέλουν τόσο πολύ στην κυβέρνη-
ση, όταν συνεχώς µας κατηγορούν 
ως ανεύθυνους και επικίνδυνους 
για τη χώρα, τη στιγµή µάλιστα που 
µαζί µε τη ∆ΗΜ.ΑΡ. συγκέντρωναν 
άνετα πάνω από 160 βουλευτές; Η 
απάντηση υπάρχει. Από την εποµέ-
νη κιόλας των εκλογών, ένα από τα 
αφεντικά των κυρίων Σαµαρά και 
Βενιζέλου, ο Σύνδεσµος Ελλήνων 
Βιοµηχάνων, µε ανακοίνωσή του 
απαίτησε τη συµµετοχή του ΣΥΡΙ-
ΖΑ σε οικουµενική κυβέρνηση. ∆ιό-
τι µε τίποτα δεν ήθελαν τον ΣΥΡΙΖΑ 
στην αντιπολίτευση. Κι αυτό γιατί 
ΣΥΡΙΖΑ στην αντιπολίτευση θα σή-
µανε κλιµάκωση των αγώνων και 
της αντίστασης στα αντιλαϊκά µέτρα 
που ετοίµαζαν για τον Ιούνιο. Μην 
ξεχνάµε άλλωστε πως τις εκλογές 
τις επέβαλε ο λαός. Και αναγκάστη-
καν να τις κάνουν, παρά την τερά-
στια κοινοβουλευτική πλειοψηφία 
που είχαν.

Όµως, συζητώντας µόνο για 
αριστερές συνεργασίες, µήπως µε 
τη σειρά σας αλλοιώνετε το απο-
τέλεσµα των εκλογών; 

Το αποτέλεσµα των εκλογών 
ήταν καταδίκη του µνηµονίου. Πε-
ρίπου 3,5 εκατοµµύρια ψήφους 
έχασαν τα κόµµατα του µαύρου µε-
τώπου Ν.∆., ΠΑΣΟΚ και ΛΑΟΣ. Επι-
πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ αναδείχτηκε πρώτο 
κόµµα στους ανέργους, στους ερ-
γαζόµενους στον ιδιωτικό τοµέα, 
στους εργαζόµενους στο δηµόσιο 
τοµέα, στις εργατογειτονιές της Β΄ 
Αθήνας και του Β΄ Πειραιά. Αλλοί-
ωση του αποτελέσµατος ήταν το 
αυθαίρετο συµπέρασµα Σαµαρά 
και Βενιζέλου -για να διασωθούν 
φυσικά - ότι ο λαός ψήφισε υπέρ 
της συνεργασίας όλων. ∆εν γίνεται 
να συνεργαστούν αυτοί που έχουν 
βάλει τις υπογραφές τους για να γί-
νουν µαζικές απολύσεις, µειώσεις 
µισθών και συντάξεων, κλείσιµο 
νοσοκοµείων, ξεπούληµα δηµό-
σιου πλούτου µε την Αριστερά, 
που αγωνίζεται να ανατρέψει την 
φτωχοποίηση και εξαθλίωση του 
λαού. ∆εν γίνεται να συγκυβερνή-
σουν αυτοί που υπερασπίζονται τα 
συµφέροντα των καπιταλιστών µε 
την Αριστερά που υπερασπίζεται 
τους εργαζόµενους, τους άνεργους, 
τις λαϊκές τάξεις.

   
Αν ο ΣΥΡΙΖΑ εκλεγεί πρώτο 

κόµµα, θα επιδιώξει τη δηµιουρ-
γία κυβέρνησης; Με ποια κριτή-
ρια και ποιες προτεραιότητες;

Αυτό είναι ξεκάθαρο. Ζητάµε 
λαϊκή εντολή για κυβέρνηση της 

Αριστεράς. Επιµένουµε στη συνερ-
γασία των αριστερών δυνάµεων, 
µε πρόγραµµα την καταγγελία της 
δανειακής σύµβασης, την ακύρω-
ση του µνηµονίου, τη στάση πλη-
ρωµών στους δανειστές, την εθνι-
κοποίηση των τραπεζών µε δηµό-
σιο, εργατικό έλεγχο. Προτεραιό-
τητές µας είναι οι λαϊκές ανάγκες κι 
όχι οι τράπεζες και οι τοκογλύφοι. 
Οι προτεραιότητές µας συµπυκνώ-
νονται στις λέξεις- κλειδιά: δουλειά, 
µισθοί, συντάξεις, δηµόσια νοσο-
κοµεία, δηµόσια σχολεία, κοινω-
νική πρόνοια.

Τελικά, θέλετε να καταργήσε-
τε το µνηµόνιο ή να το επαναδι-
απραγµατευτείτε; Κι αν θέλετε το 
δεύτερο, τότε γιατί ο ψηφοφόρος 
να επιλέξει εσάς και όχι τη Ν.∆. ή 
τη ∆ΗΜ.ΑΡ.,  που λένε το ίδιο; 
Αν πάλι θέλετε το πρώτο, έχετε 
επεξεργαστεί διεξόδους στην πε-
ρίπτωση που αυτή µας η στάση 
µας οδηγήσει εκτός ευρώ; 

Να το πω αλλιώς. Το µνηµόνιο 
για µας δεν υπάρχει, το καταψήφισε 
ο λαός. ∆εν υπάρχει για µας επα-
ναδιαπραγµάτευση, µόνο ακύρω-
σή του. Αλλά Σαµαράς και Βενιζέ-
λος λένε ψέµατα. Αν πρόκειται να 
επαναδιαπραγµατευθούν, τότε γιατί 
απέρριψαν την πρόταση του ΣΥΡΙ-
ΖΑ να παγώσουν οι µειώσεις σε µι-
σθούς και συντάξεις µέχρι τις εκλο-
γές; Ούτε για ένα µήνα δεν µπορού-
σαν να µην υπακούσουν στα αφε-
ντικά τους, τους τραπεζίτες; Επιπλέ-
ον η εξίσωση «κατάργηση µνηµο-
νίου= έξοδος από το ευρώ» είναι 
αυθαίρετη. Και δεν επιβεβαιώνεται 
ούτε από τον πρόεδρο της Ευρωπα-
ϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ούτε από 
τον πρόεδρο του Eurogroup, ούτε 
από το ∆ΝΤ. Είναι οι εγχώριοι πολι-
τικοί και  οι εκπρόσωποι του µεγά-
λου κεφαλαίου που τροµοκρατούν 
µε το νέο δίλληµα «ευρώ ή χάος», 
που στην ουσία είναι µεταµφιεσµέ-
νο το προηγούµενο δίλληµά τους 
«µνηµόνιο ή καταστροφή». Το πρό-
γραµµα του ΣΥΡΙΖΑ, που προτάσσει 
τις λαϊκές ανάγκες, τη φορολόγηση 
του πλούτου και την αναδιανοµή 
του, είναι η µόνη ασπίδα προστασί-
ας για το λαό, είτε µε ευρώ είτε µε 
άλλο νόµισµα. Στους µόνους που 
δεν δίνει διέξοδο είναι στην ολιγαρ-
χία του πλούτου… 

Μα, είναι εφικτά όσα λέτε; Γί-
νεται να µην πληρώσει η χώρα 
αυτά που έχει συµφωνήσει; 

∆εν συµφώνησε η χώρα. Η κυ-
βέρνηση του µαύρου µετώπου µε 
πρωθυπουργό τον τραπεζίτη Παπα-
δήµο συµφώνησε να υποθηκεύσει 
τη ζωή του ελληνικού λαού για τις 
επόµενες δεκαετίες, χωρίς να µας 
ρωτήσει. Κι όταν ο λαός τους ανά-

γκασε να  ρωτήσουν τη γνώµη του, 
απάντησε µε την ψήφο του στις 6 
Μάη. Το σηµαντικό όµως είναι ότι 
το χρέος δεν είναι του λαού. Το 
χρέος είναι δάνεια δεκαετιών που 
έπαιρναν βιοµήχανοι, εφοπλιστές, 
µεγαλοκατασκευαστές, δάνεια που 
όχι µόνο ποτέ δεν αποπλήρωσαν, 
αλλά µέσω του κράτους και αυτών 
που µας κυβερνούσαν, τα φόρτω-
σαν σε µας και µαζί µε αυτά κι ένα 
βουνό από τόκους και χρεολύσια. 
Πώς εξηγείται µέσα σε δύο χρόνια 
µνηµονίων, µε δάνεια και άγρια λι-
τότητα,  το χρέος αντί να µειωθεί, να 
έχει αυξηθεί; Όχι µόνο κερδοσκο-
πούν στις πλάτες µας, αλλά χρησι-
µοποιούν τον µπαµπούλα του χρέ-
ους για να περάσουν άγρια αντερ-
γατικά µέτρα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πρόταση διακυ-
βέρνησης; Έχει σαφές πρόγραµ-
µα διαχείρισης της κρίσης; 

Το πρόγραµµά µας αντιµετωπί-
ζει την κρίση από τη σκοπιά των ερ-
γαζοµένων, των ανέργων, των µι-
κροµεσαίων, της νεολαίας, των λα-
ϊκών στρωµάτων.

Παύση πληρωµών στους δα-
νειστές. Τα έσοδα του προϋπολο-
γισµού θα πηγαίνουν στην κοι-
νωνία κι όχι στους τοκογλύφους. 
Ακύρωση των µέτρων λιτότητας. 
Απαγόρευση απολύσεων. Εθνικο-
ποίηση του τραπεζικού συστήµα-
τος µε δηµόσιο εργατικό έλεγχο, 
όπως και των µονάδων ενέργειας 
και των κοινωφελών οργανισµών. 
Κοινωνικοποίηση των επιχειρήσε-
ων που πάνε να τις µεταφέρουν ή 
να τις κλείσουν. Βαριά φορολο-
γία στην ολιγαρχία του πλούτου, 
στη µεγάλη ακίνητη περιουσία, στα 
κέρδη των µεγάλων Α.Ε.  ∆ραστική 
µείωση πολεµικών εξοπλισµών. Κι 
από τους πόρους που προκύπτουν: 
στήριξη των ανέργων, αυξήσεις σε 
µισθούς, συντάξεις, κοινωνική πρό-
νοια, υγεία, παιδεία, στήριξη των 
µικροµεσαίων, δηµόσιες επενδύ-
σεις (µε νέες θέσεις εργασίας) µε κέ-
ντρο τον άνθρωπο και το περιβάλ-
λον κι όχι τα κέρδη µιας χούφτας 
καπιταλιστών.

Θα δεσµεύσετε καταθέσεις για 
να κάνετε ανάπτυξη; 

Καµία κατάθεση δεν θα δε-
σµευτεί. Αντίθετα οι καταθέσεις 
θα προστατευθούν µε το δηµόσιο 
έλεγχο των τραπεζών. Όχι όπως 
τώρα, που λήστεψαν µέσα σε µια 
νύχτα 12 δις ευρώ από τα ασφαλι-
στικά µας ταµεία µέσω του κουρέ-
µατος των οµολόγων. Η ανάπτυ-
ξη δεν είναι ουδέτερη έννοια. Από 
το 1990 έως το 2008 σε αυτή τη 
χώρα οι ρυθµοί ανάπτυξης ήταν θε-

Σωτήρης Καρνέσης: 
10 ερωτήσεις των πολιτών προς το ΣΥΡΙΖΑ

Συνέχεια από σελ. 1

Συνέχεια
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ τριάρι διαµέρισµα νεόκτιστο 88τ.µ. 
ρετιρέ 3ου ορόφου µε απεριόριστη θέα σε άρι-
στη κατάσταση, A/C, αυτόµατη θέρµανση, στα 
Σελήνια (Αγ. Νικολάου & Αιόλου 2Α – έναντι 
Ι.Ν. Αγ. Νικολάου). Τιµή συζητήσιµη. Τηλ. 210 
46.76.689, 6981 861955 (κ. Γεωργία).

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαµέρισµα 50 τ.µ. επιπλωµένο, Λ. 
Φανερωµένης 137. Τηλ. 210 4652 360.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελµατικός χώρος 75τ.µ., α΄ 
όροφος, Θέµιδος 155 & Ευριπίδου, περιοχή Τσά-

µη (όπισθεν «S/M Κανάκης»). Πληρ. ∆ηµήτρης 
Καλογήρου, Κιν. 6955 093310
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ οικία Θέµιδος 157, τιµή 280€. 
Τηλ. 6946 006252 (Αγγ. Καλογήρου)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ µονοκατοικία δυάρι, Αγ. Προ-
κοπίου 25 Ρέστη. Τηλ. 6946 480608, 6931 
961794, 210 82.33.754

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ ετών 37 αναλαµβάνει τη φύλαξη παιδιού 
πρωινές ώρες. Τηλ. 6986 287573 (κ. Σοφία)
ΖΗΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ 24χρονη ως υπάλληλος µε 6ετή 
εµπειρία σε προγράµµατα SAP & EUROFASMA. 
Πληροφ. Τηλ. : 6973 610915

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ
1Η Μάη µε τους εργαζόµενους

Με τους εργαζόµενους 
στην καθαριότητα σκέφτη-
κε να περάσει την 1η Μαί-
ου ενισχύοντας το µήνυ-
µα της ηµέρας ο αντιδή-
µαρχος καθαριότητας του 
∆ήµου Σαλαµίνας Γιάν-
νης Σπηλιόπουλος. Σε 
µια όµορφη εκδήλωση 
στο πάρκο των Παλουκί-
ων, σύσσωµη η δηµοτική 
αρχή και οι άνθρωποι που 

φροντίζουν ώστε να διατηρείται η Σαλαµίνα καθαρή έφαγαν και ήπιαν, 
ενώ δήµαρχος και αντιδήµαρχος τους ευχήθηκαν από το µικρόφωνο, 
αναφέρθηκαν  στην ηµέρα και στις δύσκολες οικονοµικές συγκυρίες 
και τους διαβεβαίωσαν ότι θα βρίσκονται δίπλα τους. 

 

Γιόρτασαν τον Άγιό τους
Μια πολύ ωραία πρωτο-

βουλία υλοποίησε φέτος το 
Σωµατείο Ταξί Σαλαµίνας µε 
την ευκαιρία της εορτής του 
προστάτη αγίου των αυτοκι-
νητιστών, του Αγίου Χριστο-
φόρου. Στην πιάτσα των ταξί, 
στο Μπόσκο, µαζεύτηκαν 
όλοι, ιδιοκτήτες και οδηγοί, 
στήθηκαν τραπέζια µε ψητά, 
κρασί και µπύρες, ενώ πλή-

ρης ορχήστρα αποτελούµενη από µέλη του σωµατείου διασκέδασαν τους 
συναδέλφους τους  και τους περαστικούς. Μια όµορφη βραδιά για τους 
ανθρώπους που κυνηγούν καθηµερινά το µεροκάµατο στους δρόµους.
Και του χρόνου! 

Τίµησαν τη µητέρα
Όπως κάθε χρόνο έτσι και 

φέτος το Λύκειο των Ελληνί-
δων Σαλαµίνας τίµησε τη γιορ-
τή της Μητέρας µε την παρου-
σίαση του βιβλίου της κ. Κα-
λιόπης Χαρµαντά – Πρωτο-
παπά «Έθιµα της Γέννησης 
στην παραδοσιακή κοινω-

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Όλους τους αγαπητούς συγγενείς και φίλους µας, που µε οποιον-

δήποτε τρόπο συµµετείχαν στο πένθος µας για το θάνατο της πολυλα-
τρεµένης µας µητέρας, γιαγιάς, αδελφής και θείας

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Γεωργ. ΒΙΡΒΙΛΗ 
το γένος Παν. Καλογήρου 

θερµά ευχαριστούµε.
Οι οικογένειά της

τικοί, τα κέρδη των µεγάλων εται-
ριών αυξήθηκαν 28 φορές, αλλά 
οι µισθοί µόνο µία φορά! ∆εν µι-
λάµε γι΄ αυτήν την ανάπτυξη, που 
οδήγησε στην κρίση. Μιλάµε για 
ανάπτυξη µε κέντρο τις ανθρώπι-
νες ανάγκες, την ποιότητα ζωής, το 
περιβάλλον κι όχι τα κέρδη. Και θα 
χρειαστεί βαριά φορολογία στους 
πλούσιους, φορολογία στα κέρδη, 
µείωση στρατιωτικών εξοπλισµών, 
δηµόσιες επενδύσεις, εθνικοποίη-
ση κοινωφελών οργανισµών στρα-
τηγικής σηµασίας. 

Σύµφωνα µε τους δικούς σας 
υπολογισµούς, σε τι χρονικό ορί-
ζοντα θα καλυτερεύσει η ζωή 

των Ελλήνων πολιτών;
Στο σηµείο που µας έφεραν, κα-

νένας δρόµος δεν είναι εύκολος. 
Και µια κυβέρνηση της Αριστεράς, 
µε το πρόγραµµα που προτείνουµε, 
θα δεχτεί λυσσαλέο πόλεµο από το 
κεφάλαιο. Γι΄ αυτό µια τέτοια ανα-
τροπή για να πετύχει θα χρειαστεί 
την ενεργό συµµετοχή της κοινωνί-
ας, κυρίως στους χώρους δουλειάς, 
στους δηµόσιους χώρους, στις γει-
τονιές, παντού. Ένα µόνο είναι βέ-
βαιο. Ότι ο συντοµότερος χρονι-
κά δρόµος είναι αυτός που ξεκινά 
µε την οριστική ανατροπή και συ-
ντριβή της µνηµονιακής πολιτικής 
στις 17 Ιούνη.

Τελικά, γιατί πρέπει να σας ξα-
ναψηφίσει ο κόσµος; Μπορείτε να 

του εγγυηθείτε ότι αύριο δεν θα 
έχει πάλι ακυβερνησία;  

Η «ακυβερνησία» είναι ακό-
µη ένα φόβητρο του συστήµατος. 
Τις µέρες της δήθεν ακυβερνησί-
ας, µετά τις 6 Μάη, η δήθεν υπη-
ρεσιακή κυβέρνηση  προχωρούσε 
στο ξεπούληµα της ∆ΕΗ, του ΟΛΠ, 
του ΟΛΘ, µέσω του ΤΑΙΠΕ∆ (τα-
µείο ξεπουλήµατος δηµόσιας πε-
ριουσίας), έδωσε µπροστάντζα 18 
δις ευρώ στις τράπεζες κι αποστέλ-
λει ήδη νέα χαράτσια. Ακυβερνη-
σία το σύστηµα και οι πολιτικοί του 
υπηρέτες ονοµάζουν κάθε πολιτική 
κατάσταση που δεν τους επιτρέπει 
να εφαρµόζουν µε απόλυτη άνε-
ση το µνηµόνιο. Εµείς εγγυόµαστε 
ότι θα εξαντλήσουµε κάθε προσπά-
θεια για σχηµατισµό κυβέρνησης, 

που θα καταργήσει το µνηµόνιο και 
από τη πρώτη µέρα θα πάρει µέτρα 
ανακούφισης του λαού. Ο κόσµος 
χρειάζεται να ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ για 
όλους τους λόγους που µας ψήφι-
σε το 17% των πολιτών στις 6 Μάη 
και για έναν ακόµη: Γιατί από εκεί-
νη τη µέρα µέχρι σήµερα, παρά τη 
λυσσαλέα επίθεση που δεχόµαστε, 
δεν προδίδουµε το λαό και τις θέ-
σεις µας, αντέξαµε και θα αντέξουµε 
τις ασφυκτικές πιέσεις του συστήµα-
τος. Επιπλέον είµαστε το µόνο κόµ-
µα που κάνουµε ανοιχτές λαϊκές 
συνελεύσεις σε όλη τη χώρα- έγινε 
και στη Σαλαµίνα- γιατί δεν έχουµε 
να κρύψουµε τίποτα από το λαό 
και τους εργαζόµενους. Αντίθε-
τα, µόνο προχωρώντας µαζί του 
µπορούµε να τους ανατρέψουµε. 

νία της Κύπρου» την Τρίτη 15 Μαίου στην αίθουσα «∆ηµ. Μπόγρη». 
Η πρόεδρος του Λυκείου Σωσώ Σακελλαρίου στο χαιρετισµό της, 
αφού διάβασε ένα απόσπασµα από τον Π. Κοέλιο για τη µητέρα, 
υπενθύµισε την αδελφοποίηση του Λυκείου των Ελληνίδων Σαλα-
µίνας µε εκείνο της Αµµοχώστου το 2000 και σύστησε µε τα θερµό-
τερα λόγια τη βραβευµένη στην Κύπρο και το εξωτερικό συγγραφέα. 
Παίρνοντας το λόγο, η κ. Πρωτοπαπά παρουσίασε σε αδρές γραµ-
µές το βιβλίο, κοµίζοντας στο κοινό ενδιαφέρουσες πληροφορίες για 
τα έθιµα που ακολουθούσαν τη γέννηση, τη βάπτιση και την ανατρο-
φή του παιδιού στην Κύπρο και συνδέοντάς τα µε αρχαιολογικά ευ-
ρήµατα, βυζαντινές τοιχογραφίες, έγγραφα, φωτογραφίες και άλλο 
αρχειακό υλικό που χρησιµοποίησε στη συγγραφή του έργου της. 
Από τις καλύτερες εκδηλώσεις του Λυκείου.

Σωτήρης Καρνέσης: Μπορούµε να τους ανατρέψουµε!
Συνέχεια

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ
Ο ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΠΑΚΑΟΥΚΑΣ του Σταµατίου και της Παρα-

σκευής το γένος Πούτου που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής και 
κατοικεί στη Σαλαµίνα και η ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΒΥΘΟΥΛΚΑ του Νικολά-
ου και της Αναστασίας το γένος Σταράτζη που γεννήθηκε στην Αθή-
να και κατοικεί στη Σαλαµίνα πρόκειται να παντρευτούν και ο γά-
µος τους θα γίνει στη Σαλαµίνα. 
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Από τον πρώην δήµαρχο 
Αµπελακίων Μάριο Τραυλό µας 
κοινοποιήθηκε η ακόλουθη επι-
στολή µε ηµεροµηνία 17/05/2012, 
η οποία πρωτοκολλήθηκε στο 
∆ήµο Σαλαµίνας τη ∆ευτέρα 
21/05/2012  (Αρ. πρωτ. 14757).

ΠΡΟΣ:
1.  Πρόεδρο ∆ηµ. Συµβουλίου 
 ∆ήµου Σαλαµίνας
2.  ∆ηµοτικούς Συµβούλους 
 ∆ήµου Σαλαµίνας
3.  Πρόεδρο και µέλη 
 ∆ηµ. Κοιν. Αµπελακίων
4.  Πρόεδρο και µέλη 
 ∆ηµ. Κοιν. Σεληνίων
5.  Πρόεδρο και µέλη 
 ∆ηµ. Κοιν. Αιαντείου
6.  Πρόεδρο και µέλη 

 ∆ηµ. Κοιν. Σαλαµίνας
Κοινοποίηση: 
Τοπικό Τύπο Σαλαµίνας 

Από το 1987 υπηρετώ την Το-
πική Αυτοδιοίκηση και η πορεία 
µου είναι γνωστή στην τοπική κοι-
νωνία των Σεληνίων, των Αµπελα-
κίων και της Σαλαµίνας.

Η ευαισθησία του λαού µας 
στην απόδοση τιµών στους νε-
κρούς συγγενείς µας είναι επίσης 
δεδοµένη.

Τη Μεγάλη Πέµπτη λάβαµε 
µε ηµεροµηνία 28 Μαρτίου 2012 
αλλά χωρίς αριθµό πρωτοκόλλου 
ένα έγγραφο του ∆ήµου Σαλαµίνας 
(∆ηµοτική Κοινότητα Αµπελακίων) 
αναφορικά µε την εκταφή της µητέ-
ρας µου Ελένης Τραυλού.

Όλων αυτών είχε προηγη-
θεί η δεδηλωµένη και ρητά εκπε-
φρασµένη δήλωση της οικογενεί-
ας µου για τη δηµιουργία οικο-
γενειακού τάφου, ώστε όταν έρ-
θει το πλήρωµα του χρόνου, τα 
οστά των γονέων µας και τα δικά 
µας να εναποτεθούν ες αεί στον 
χώρο αυτό.

Παρότι έχω αποστείλει δύο έγ-

γραφα και προς τον ∆ήµαρχο και 
προς την Πρόεδρο και τα µέλη της 
∆ηµοτικής Κοινότητας Αµπελακί-
ων αναφορικά µε το ζήτηµα, όπου 
εκθέτω και τους λόγους που αιτού-
µαι οικογενειακού τάφου, παρόλα 
αυτά µέχρι σήµερα λαµβάνω περι-
φρόνηση.

Φαίνεται ότι κάποιο ιδιότυπο 
πολιτικό ήθος επιβάλλει να αγνο-
ούµε ότι ένας άνθρωπος που δι-
ετέλεσε οκτώ χρόνια ∆ήµαρχος 
Αµπελακίων και επί πολλά χρό-
νια Πρόεδρος της τέως Κοινότητας 
Σεληνίων, σύµφωνα µε τον κανο-
νισµό του κοιµητηρίου δικαιούται 
κτήσης οικογενειακού τάφου.

Είναι πραγµατικά οδυνηρό για 
τον ίδιο άνθρωπο να αναγκάζεται 
να δηµοσιοποιεί ότι η επέκταση 
του Νεκροταφείου, στο οποίο ζητά 
ένα µικρό κοµµάτι γης λίγων τετρα-
γωνικών, πραγµατοποιήθηκε στην 
ουσία µε δική του δωρεά το 2002.

Είναι επίσης γνωστό σε όλους, 
αφού υπάρχουν σχετικές αναφο-
ρές του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
Αµπελακίων (υπ΄ αριθµ. 14/2001 
και υπ΄ αριθµ. 19/2002), ότι ο ίδιος 
αυτός άνθρωπος και η σύζυγός του 

έχουν προβεί και σε άλλες δωρεές.
Η πολιτική και οι πολιτικοί 

υπάρχουν για να διακονούν το 
κοινό καλό και να αναγνωρί-
ζουν το δίκαιο. ∆εν περιµένω τί-
ποτα από τον ∆ήµαρχο, µου αρ-
κεί η αναγνώριση της τοπικής κοι-
νωνίας, που µε αίσθηµα καθήκο-
ντος, ευθύνης και προσφοράς δι-
ακόνισσα.

Αν δεν µε θεωρεί άξιο του 
ελάχιστου αυτού αιτήµατος από-
δοσης τάφου και πάλι δεν πειρά-
ζει, όλοι κρινόµαστε. Ας προσπα-
θήσουµε τουλάχιστον να είµαστε 
οι ∆ηµόσιοι, άνδρες και γυναίκες, 
συνεπείς, τίµιοι, µε ανεπτυγµένο 
αίσθηµα καθήκοντος και προσφο-
ράς, ώστε ακόµα και αν δεν µας 
παραχωρούν ένα µικρό κοµµά-
τι γης για να βρει ανάπαυση το 
σώµα, το δικό µας και των οικεί-
ων µας, να επιδιώκουµε τουλάχι-
στον την προσοµοίωσή µας στο 
ρητό των προγόνων µας «Ανδρών 
επιφανών πάσα γη τάφος».

Σαλαµίνα 17/05/2012
Μάριος Τραυλός

 π. ∆ήµαρχος Αµπελακίων

Έντονο παρασκήνιο µετά τη νέα επιστολή  Τραυλού 
προς ∆.Σ. για τον οικογενειακό τάφο

Στο δρόµο κατέβηκαν οι ταξιτζήδες
Σε κινητοποίηση προχώρησαν 

οι ταξιτζήδες της Σαλαµίνας την Τρί-
τη 15 Μαίου, καταγγέλλοντας τις 
αρχές για συνεχείς ελέγχους στα 
οχήµατά τους, που είχαν σαν συ-
νέπεια να µην µπορούν να εργα-
σθούν. Τα µέλη του Σωµατείου 
Ταξί Σαλαµίνας συγκεντρώθηκαν 
µε πανό στο λιµάνι των Παλουκί-
ων και απαίτησαν να σταµατήσει η 
υπερβολή. Την επόµενη ηµέρα εκ-
δόθηκε δελτίο Τύπου, στο οποίο 
ανάµεσα στα άλλα αναφέρουν:

∆εν είναι δυνατόν όλα τα αυ-
τοκίνητα να τα σταµατούν δύο και 
τρεις φορές τη µέρα, κάθε µέρα και 
να τους ζητούν τα ίδια χαρτιά. ∆εν 
είναι δυνατόν να µας «κατάσχουν» 
µε το έτσι θέλω τα χαρτιά µας για 
να τα βγάλουν φωτοτυπίες, αφή-
νοντάς µας για ώρες ακάλυπτους 
σε ελέγχους από άλλες υπηρεσίες 
που µε τη σειρά τους υποκρίνονται 
τους άµεµπτους. ∆εν προβλέπεται 
από πουθενά να µας µιλάνε µε αναί-
δεια και υποτιµητικά, όταν ξέρουν 
ότι όντας σε κλειστή κοινωνία δεν 
µπορούµε να αντιδράσουµε ,αν µη 
τι άλλο, υπερασπιζόµενοι, µέσα σε 
όρια, την αξιοπρέπειά µας. Καου-
µποϊλίκια και άλλες ψευτοµαγκιές 
δεν θα συνεχίσουµε να ανεχόµαστε.

Όπως δήλωσε στην εφηµερί-
δα µας ο πρόεδρος του Σωµατεί-
ου Ταξί Σπύρος Νάννος «Οι πλη-
ροφορίες µας µιλούν για ανώνυµη 

καταγγελία στο Αστυνοµικό Τµήµα, 
στην Τροχαία Σαλαµίνας, στην Επι-
θεώρηση Εργασίας, κ.λ.π. Ξεκίνησε 
από την Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Ατ-
τικής και το Οικονοµικό Τµήµα. Γί-
νεται όµως από µία απλή καταγγε-
λία να δηµιουργηθεί όλο αυτό το 
τσουνάµι; Να µας σταµατούν  κάθε 
δυο ώρες για γενικό έλεγχο, πρώ-
τα το Αστυνοµικό Τµήµα, στη συ-
νέχεια την ίδια µέρα η Τροχαία και 
µάλιστα µε επιβάτη, ενδιάµεσα η 
Επιθεώρηση Εργασίας …αλαλούµ. 
Αυτό που εµείς διαπιστώσαµε ήταν 
πως δεν υπήρχε συνεργασία µεταξύ 
τους. Για µία εβδοµάδα όλα τα ταξί 
είχαν να αντιµετωπίσουν 4 ελέγχους 
την ηµέρα, στην πιάτσα ή εν κινήσει. 
Να διευκρινίσω κάτι. ∆εν είµαστε 
αντίθετοι στον έλεγχο, αντιθέτως 
τον επιδιώκουµε αλλά σε λογικά 
πλαίσια. ∆εν µπορείς να ελέγχεις 
κάθε µέρα τα ίδια πράγµατα.»

Μιλήσαµε και µε το ∆ιοικη-
τή Τροχαίας Σαλαµίνας κ. Μανώ-
λη Κατσουλάκη, ο οποίος µε τη 
σειρά του µας τόνισε ότι γίνονται 

έλεγχοι στα πλαίσια των αρµοδιο-
τήτων της Τροχαίας για τη νοµιµό-
τητα των οδηγών, την προστασία 
τους και την προστασία του επιβα-
τικού κοινού. «Έλεγχοι γίνονται πά-
ντα» διευκρίνισε ο κ. Κατσουλάκης 
αλλά στους συγκεκριµένους ελέγ-
χους για τους οποίους µιλάµε δεν 
διαπιστώθηκαν τα καταγγελλόµε-

να. Βέβαια, σε σχέση µε τους ελέγ-
χους που διενεργεί η Τροχαία καµιά 
φορά διαδίδονται και υπερβολές, 
που δεν αντιστοιχούν στην πραγ-
µατικότητα» κατέληξε.

Οι ιδιοκτήτες Ταξί είχαν τις επό-
µενες ηµέρες συνάντηση τόσο µε 
το δήµαρχο Σαλαµίνας όσο και µε 
το διοικητή της Τροχαίας.  

Ο πρόεδρος του Σωµατείου 
Ταξί Σαλαµίνας Σπύρος Ναννος
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Το ασηµένιο µετάλλιο κατέκτησε 
ο Σαλαµίνιος αθλητής του Ν.Α.Ο.Σ. 
Λευτέρης Κόνσολας  µε το ταίρι 
του, τον Λήµνιο αθλητή Παναγιώ-
τη Μαγδανή, στα διπλά σκιφ Ε.Β., 
στο Παγκόσµιο Κύπελλο Κωπηλα-
σίας 2012, που πραγµατοποιήθηκε 
στο Βελιγράδι της Σερβίας, από 2 µέ-
χρι 6 Μαΐου.

Το ελληνικό πλήρωµα, αφού 
προκρίθηκε στους ηµιτελικούς και 
στη συνέχεια στον τελικό, τερµάτι-
σε στην 2η θέση, µισό δευτερόλε-
πτο πίσω από τους Άγγλους οι οποί-
οι ήταν οι Ολυµπιονίκες του Πεκί-
νου, αφήνοντας την 3η θέση στους 
Ιταλούς, Παγκόσµιους Πρωταθλη-
τές του 2011.

Η επιτυχία αυτή, η οποία είναι η 
σηµαντικότερη που έχει κατακτήσει 
µέχρι σήµερα Σαλαµίνιος αθλητής,  
ενισχύει την προσδοκία όλων µας, 
για την κατάκτηση Ολυµπιακού Με-
ταλλίου στο Λονδίνο, αφού οι Κόν-

σολας και Μαγδανής έχουν λάβει 
το εισιτήριο της συµµετοχής τους 
στην κορυφαία αυτή αθλητική δι-
οργάνωση.

Για το αγώνισµα του 2ΧΕΒ, η Πα-
γκόσµια Οµοσπονδία (FISA), αναφέ-
ρει στο δελτίο τύπου των αγώνων.

« Στο ∆ιπλό Ελαφρύ των Αν-
δρών, οι Ολυµπιονίκες του 2008 
και οι πολλάκις Παγκόσµιοι Πρωτα-
θλητές Zac Purchase και Mark Hunter 
απέδειξαν ότι έχουν στόχο να επανα-
λάβουν τον άθλο του Πεκίνου στο 
Λονδίνο. Το ελληνικό διπλό εξέ-
πληξε το στίβο, δείχνοντας αξιο-
θαύµαστη πρόοδο εν συγκρίσει  µε 
τα αποτελέσµατα του 2011: Ελευ-
θέριος Κόνσολας και Παναγιώτης 
Μαγδανής, όγδοη θέση στο παγκό-
σµιο του 2011, κατέκτησαν το αση-
µένιο µπροστά από την Ιταλία, αφή-
νοντας το χάλκινο µετάλλιο στους 
Ιταλούς πρωταθλητές του 2011 Elia 
Luini και Lorenzo Bertini. »

Ευχαριστώ από καρδιάς όλους τους συµπολίτες µου που µε τίµη-
σαν µε την ψήφο τους στις εκλογές της 6. Μαΐου 2012.  Ανεξάρτητα 
από το αποτέλεσµα, ανεξάρτητα από το εάν επιτεύχθηκε ο στόχος µου 
ή όχι, σηµασία έχει ότι οι εκλογές αυτές µας  έδωσαν την ευκαιρία να 
έρθουµε κοντά, να ανταλλάξουµε απόψεις, να γίνουµε όλοι πιο χρήσιµοι 
για τους άλλους. Και µάλιστα σε εποχές πολύ κρίσιµες για τον τόπο. 

Στο µέτρο που µε αφορά, θα παραµείνω σε συνεχή επαγρύπνηση 
και θα διεκδικώ πάντα το δικαίωµά µου να είµαι ενεργός πολίτης και 
να συµµετέχω στις αποφάσεις που παίρνονται για µας. Η εµπιστοσύ-
νη σας θα αποτελέσει το οξυγόνο  που θα µε ωθεί να αγωνίζοµαι πά-
ντα µε όλες µου τις δυνάµεις για το καλό του τόπου µας από όποιο µε-
τερίζι κάθε φορά. Και πάλι σας ευχαριστώ.

Σταυρούλα Κοκλιώτη
∆ικηγόρος

Υπ. Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Β΄ Πειραιά

Λευτέρη, σ΄ ευχαριστούµε! Ζωή …ποδήλατο!
Μετά την αυτοκι-

νητοµανία των τελευ-
ταίων δεκαετιών, επιτέ-
λους το ποδήλατο επι-
στρέφει νικητής και ξα-
ναπαίρνει τη θέση του 
στην καρδιά µας. Κάθε 
απόγευµα, αλλά και 
τα πρωινά, Σαλαµίνι-
οι κάθε ηλικίας ανε-
βαίνουν στο δίτρο-
χο φίλο τους και σερ-
γιανίζουν στη Σαλαµί-
να. Για πρώτη φορά το 
ποδήλατο δεν παίζει 
µόνο συµπληρωµατι-
κό ρόλο στις ώρες ψυ-
χαγωγίας και ανάπαυ-

λας, έχει γίνει για κάποιους το βασικό µεταφορικό τους µέσο, πολύ πε-
ρισσότερο που οι αποστάσεις στη Σαλαµίνα το επιτρέπουν. Το φθηνό-
τερο µέσο µετακίνησης στην πόλη επιλέγεται από ολοένα και περισ-
σότερους νέους ανθρώπους, γεγονός που ανοίγει και πάλι µια αγορά 
που πριν λίγα χρόνια φαινόταν να έχει τελειώσει. 

Σ΄ αυτά τα πλαίσια, τρεις νέοι άνθρωποι, λάτρεις του ποδηλάτου, 
οι αδερφές Άρια και Βέρα Ελευσινιώτη µαζί µε τον κ. Αλέξανδρο Πα-
λαµάρη, πήραν την πρωτοβουλία να ξεκινήσουν ένα ολοκληρωµένο 
κατάστηµα, 4 σε 1, για το ποδήλατο.

 Το SALAMINA CYCLING SPEZIALIZED τα έχει όλα: και ποδήλατα 
και αξεσουάρ και ρουχισµό και service ! Μια επιχείρηση στηµένη για 
να καλύπτει όλο το φάσµα των αναγκών του ποδηλάτη. 

Το Σάββατο 26 Μαΐου έγιναν τα εγκαίνια εν µέσω πολλών fan της 
ποδηλασίας και φίλων των ιδιοκτητών. Οι παρευρισκόµενοι είχαν την 
ευκαιρία να θαυµάσουν µια µεγάλη γκάµα ποδηλάτων, που φιλοδο-
ξούν να προσελκύσουν οπαδούς από τις πολύ τρυφερές ηλικίες µέ-
χρι 100 ετών! 

Εµείς, να τους ευχηθούµε, τι άλλο, Καλές ∆ουλειές!

Ο Αλέξανδρος Παλαµάρης στο κέντρο, 
ανάµεσα στις αδερφές Άρια(δεξιά) & Βέρα 

(αριστερά) Ελευσινιώτη
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KOΨΤΕ Ε∆Ω & ΚΕΡ∆ΙΣΤΕ

ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
ΠΕΡΓΟΛΕΣ | ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ

Λ. ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ 14 – 1Η ΣΤΑΣΗ – ΤΗΛ. 210 46.76.306  ΚΙΝ 6944 655546

ΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Μ΄ αυτό το κουπόνι ΑΠΟ 1/6 – 30/9

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

-10%! και ο ΦΠΑ χάρισµα!

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ 
ΕΠΙ∆ΙΟΡΘΩΣΗΣ 

ΑΥΤ/ΤΩΝ & ΜΟΤΟ

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 117 – 119, ΤΗΛ. 210 46.58.110

Μέχρι τέλος Αυγούστου

µ΄ αυτό το κουπόνι -25%
   σε όλες τις εργασίες!!!

Λ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 35, ΠΑΛΟΥΚΙΑ, 189 01
ΤΗΛ. 210 46.74.070

Με το παρόν κουπόνι
Μέχρι τέλος Ιουλίου

Λούσιµο – Αφρός – Χτένισµα

10€!
Για να έχετε ωραία µαλλιά 

και το καλοκαίρι!

Ελ. Βενιζέλου 19 Αμπελάκια | Τηλ/Fax: 210 46.72.605

Με την επίδειξη αυτού  του κουπονιού: 

-3€  στο πλύσιµο αυτοκινήτων 

& αλλαγή λαδιών ∆ΩΡΕΑΝ!

Πλυντήριο – Λιπαντήριο – Ψιλικά

 
 

Ζωοδόχου Πηγής 8 (έναντι Αγ. Κυριακής) 
Τηλ. 210.4651576 – 210.4644500 

 
 

ν ινν ττν οτοισίς  
στις 25 Ιουνίου 2012 

  
 

Το Ι Μέσης Εκπαίδευσης διανύει τη 

δεύτερη δεκαετία λειτουργίας του ε πρωτιά στις επιτυχίες. 

 εύστοχη προετοιασία των αητών και οι 700 περίπου 

επιτυχόντες σε Α και Τ αρτυρούν τη συνέπεια και το 

ολοκληρωένο πρόγραα του ροντιστηρίου. 

ίνεται η δυνατότητα να επιλέουν οι αητές το σύνολο των 

πανελλαδικώς εεταοένων αηάτων ε τους πλέον 

συέροντες οικονοικούς όρους. 

 διδασκαλία γίνεται ε βάση τα νέα διδακτικά οντέλα (ολιγοελή 

τήατα χρήση  διαδραστικοί πίνακες νέα ροντιστηριακά 

συγγράατα). 

Το Ι Μέσης Εκπαίδευσης υποστηρίει ε 

πάος το σύστηα ΠΑΑ και επεκτείνεται. 

 

 
 

                                                             ε εκτίηση 
 

Παναγιώτης Περδικούρης 
                                                        Νεκτάριος Τσιλιβίγκος 

Με την επίδειξη αυτού του κουπονιού -30%
Για παρακολούθηση σεµιναρίου πιστοποίησης 

ECDL & ACTA
Ξεκινήστε πληροφορική τώρα!

Ζ. ΠΗΓΗΣ 8 – ΤΗΛ. 210 46.51.576 – 210 46.44.500

Με το παρόν κουπόνι

Λάµπα οικονοµική
8W, 11W, 14W,15W & 21W

Μόνο 2,50€

Λ/ ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ 221, ΤΗΛ. 210 46.56.913

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Μ΄ αυτό το κουπόνι

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 1 A/C  25€! 

ΤΑ ∆ΥΟ A/C  40€!!

Στην τοποθέτηση µεταχειρισµένου A/C

∆ΩΡΟ η συντήρηση!!!
ΕΚ∆ΟΣΗ ΦΥΛΛΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΥΣΤΗΡΑ

ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΕΝΑΚ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
στους αναγνώστες 

των «ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ»

ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ T-SHIRT 

µόνο 8€!!!
ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ T-SHIRT

ΑΝ∆ΡΙΚΑ ΕΝ∆ΥΜΑΤΑ – ΥΠΕΡΜΕΓΕΘΗ
ΤΕΛΑΜΩΝΟΣ 12 & ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ, ΤΗΛ. 210 46.54.490

Μ΄ αυτό το κουπόνι για το μήνα Ιούνιο 2012
Απεριόριστη νοσοκομειακή περίθαλψη 26€/το μήνα

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 1.400 κ.  140€/εξάμηνο
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΥΡΟΣ οικίας αξίας 100.000€ με 110€/έτος

Ζ.ΠΗΓΗΣ 8, ΤΗΛ. 210 46.40.873, ΚΙΝ. 6978 004492


