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Ταυτοποιήθηκε η
βόμβα στο Celestino
της Γλυφάδας

Ξεκίνησε η νέα Επιτροπή Ισότητας
του Δήμου Παλαιού Φαλήρου

Τ

αυτότητα φαίνεται να αποκτά η βόμβα που
εξερράγη τον Οκτώβριο του 2011 έξω από το
κατάστημα Celestino, στο κέντρο της Γλυφάδας
καθώς, η πασίγνωστη ξαδέρφη του έγκλειστου
ποινικού κατάδικου στις φυλακές Κορυδαλλού
κατά τη διάρκεια ανάκρισης, έδειξε βαρυποινίτη
έγκλειστο έμπορο ναρκωτικών.
ΣΕΛ. 6

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΔΟΓΚΑΣ:
Καταθέτουμε εφαρμόσιμες
ιδέες και προτάσεις, λέμε οχι
στη στείρα αντιπολίτευση

σελ. 7

Η

πρώτη αυτή επίσημη εκδήλωση
της Δ.ΕΠ.ΙΣ., είχε μεγάλη ανταπόκριση στον κόσμο, αφού η μεγάλη
αίθουσα "Τερψιχόρη" στον Πολυχώρο του Δημαρχείου ήταν κατάμεστη και μάλιστα αρκετή ώρα πριν
ξεκινήσει το πρόγραμμα, το οποίο
ήταν χωρισμένο σε πέντε μέρη.
ΣΕΛ. 3

Ενημερώσου στο
ΚΕΠ Υγείας Αλίμου
Τ

ο ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Αλίμου
είναι μια νέα δημοτική δομή που
έχοντας ως σκοπό την πρόληψη
και την προαγωγή της υγείας ενημερώνει τους κατοίκους του Δήμου για τις
προληπτικές εξετάσεις που προτείνονται βάσει διεθνών κατευθυντήριων
οδηγιών για την έγκαιρη διάγνωση
συγκεκριμένων νοσημάτων.

ΑΛΙΜΟΣ

ΣΕΛ. 5

Πρόγραμμα παροχής
τροφίμων από τον Άλιμο
σελ.4

ΓΛΥΦΑΔΑ
Απαλλαγή
ευπαθών
ομάδων από
δημοτικά τέλη
σελ. 6

Θεμελιώθηκε ο νέος δημοτικός Παιδικός Σταθμός στον Άλιμο
Ο Δήμαρχος Αλίμου Ανδρέας
Κονδύλης στο χαιρετισμό του
ευχαρίστησε την οικογένεια
Μπενόγλου που δώρισε το οικόπεδο στο Δήμο, τις προηγούμενες διοικήσεις, αλλά και
τις υπηρεσίες του Δήμου Αλίμου
ΣΕΛ. 4
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Λαϊκισμός ή, κουτοπονηριά;
ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗ

Γ

ια τον ηττηθέντα - και απελθόντα - τ. δήμαρχο Χρήστο Κορτζίδη και την παραταξιακή του παρέα ο
λόγος, ώστε να αποδειχθεί για πολλοστή φορά βέβαια, ο υστερόβουλος και καθ' όλα, ιδιοτελής τρόπος, με
τον οποίο ασκούσε μέχρι χθες τα καθήκοντά του στο
δήμο Ελληνικού - Αργυρούπολης.
Όπως είναι γνωστό, τον περασμένο Μάϊο, στις δημοτικές
εκλογές, έχασε από τον σημερινό δήμαρχο Γιάννη Κωνσταντάτο, που από την πρώτη, μικρή, περίοδο διοίκησης έως
τώρα, άρχισε να ελέγχει τα "έργα" επί ημερών Κορτζίδη και
να καταγγέλει δημοσίως, τα όσα παράνομα βρήκε και, όπως
μας δήλωσε, συνεχίζει να ανακαλύπτει κάθε μέρα.
Ανάμεσα στα όσα, μέχρι σήμερα τουλάχιστον, άσχημα έχουν
αποκαλυφθεί για τον "αγωνιστή" Χρήστο Κορτζίδη και το
"σύστημα" που τον στήριζε, ήλθε να προστεθεί και ένα
ακόμη, σχετικό με τα όσα επέτρεπε να γίνονται γύρω από τα
κοιμητήρια του Ελληνικού και της Αργυρούπολης.
Μάϊο, λοιπόν, έχασε τις εκλογές. Τέλος Αυγούστου έφυγε
από το δήμο και 1η Σεπτεμβρίου ορκίστηκε ο νέος δήμαρχος
Γ. Κωνσταντάτος και το νέο δημοτικό συμβούλιο του καλλικρατικού αυτού δήμου.
Λίγο προτού εγκαταλείψει ο Χρ. Κορτζίδης, μαζί με τους
"συν αυτώ" βεβαίως, τότε αποφάσισε να στείλει στους δημότες που όφειλαν, επί σειρά ετών, τα ειδοποιητήρια για να
πάνε να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους σ' ότι αφορούσε
τα τέλη ταφής στα Κοιμητήρια.
Κοντολογίς, άφηνε να σωρεύονται όλα αυτά τα χρόνια τα
χρέη των ανθρώπων, σκεπτόμενος πως, αφού επέτρεπε και
ανεχόταν αυτή τη μορφή φοροδιαφυγής, όλοι αυτοί που δεν
πλήρωναν τόσα χρόνια, θα το "εκτιμούσαν" δεόντως στις
κάλπες κι έτσι θα ξανάβγαινε δήμαρχος και (πολύ πιθανόν),
αφού άφηνε να περάσουν κι άλλα χρόνια, αρκετά από τα
οφειλόμενα αυτά δημοτικά τέλη θα διαγράφονταν λόγω πενταετίας (βλ. ίδια περίπτωση παραγραφής δημοτικών τελών
λόγω πενταετίας, στο κτίριο της ΕΥΔΑΠ στη Γλυφάδα, ιδιοκτησίας του τ. δημάρχου εκεί, Κ. Κόκκορη).
Έτσι, και μ' αυτή τη... "φιλοσοφία", περί χρηστής διοίκησης,
ισονομίας και ισοπολιτείας γενικότερα, ο άνθρωπος αυτός
θα φαινόταν στα μάτια του κόσμου ως ο "καλός" και "πονεσιάρης" δήμαρχος και θα τον ξαναψήφιζε.
Μέσα απ' όλα αυτά, εύκολα αντιλαμβάνεται κάποιος πως,
πέρα από τα υπόλοιπα, κάλυπτε παρανομίες και αυθαιρεσίες,
όπως του καταγγέλει - και αποδεικνύει - συνεχώς ο νυν δήμαρχος κ. Κωνσταντάτος, αλλά και ο πρόεδρος του Δ.Σ. (και
πρώην δήμαρχος Αργυρούπολης) Γιάννης Τσαρπαλής, εκ των
πραγμάτων σε υποχρεώνει, ως νοήμονα και ενεργό πολίτη,
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να διερωτηθείς, αν αυτού του είδους συμπεριφορές φανερώνουν λαϊκισμό ή, κουτοπονηριά ή, και τα δύο μαζί.
Από την πλευρά του τώρα, ο Κορτζίδης, μέσα στο Δημοτικό
Συμβούλιο, σ' όλα αυτά που τον κατηγορεί η σημερινή διοίκηση, όχι μόνο δεν έχει τολμήσει να αρθρώσει έστω και μία
λέξη πειστική, αλλά, "δήθεν"... διαμαρτυρόμενος(!), αποχωρεί από την αίθουσα,μαζί με τους λίγους συμβούλους του
που τον ακολουθούν, ορισμένοι εκ των οποίων μάλιστα
υπήρξαν έως και πολύ στενοί του συνεργάτες, στα χρόνια
που διοίκησαν, τόσο το Δήμο (τότε) Ελληνικού, όσο και την
προηγούμενη φορά, που ο δήμος αυτός ενώθηκε με τον
δήμο της Αργυρούπολης.
Κι επειδή καλό είναι να θυμίζουμε κάποια, έστω και ενδεικτικά, πράγματα γύρω από το δημοτικό βίο και την "πολιτεία" του Χρήστου Κορτζίδη, οφείλουμε να πούμε - για μια
φορά ακόμα - πως,σε πολλές και σοβαρές περιπτώσεις, ο άνθρωπος αυτός την "ισονομία" και την "ισοπολιτεία" τις
εφήρμοζε "α λα καρτ", κάτι που έχουμε αποδείξει εξ άλλου,
με σειρά αποκαλυπτικών μας δημοσιευμάτων και μετά από ενδελεχείς έρευνες στα χρόνια που πέρασαν και από τότε που
αχοληθήκαμε με τα δημοτικά της περιοχής, όταν διαδέχθηκε
τον αείμνηστο πατέρα του Κώστα και (ελέω ονόματος
μήπως;) τέθηκε επικεφαλής της παράταξης που εκείνος είχε
ιδρύσει στο Ελληνικό, όταν ήταν ακόμη Κοινότητα.
Τρανταχτά και άκρως χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτής της
"α λα καρτ" αντίληψης περί χρηστής διοίκησης σοβαρών ζητημάτων του δήμου, είναι η υπόθεση του "αμαρτωλού" ναυταθλητικού(;) συλλόγου "Ιππόκαμπος" και της ταβέρνας εστιατορίου - καφέ - ψησταριάς που λειτουργούσε μέσα στο
λιμάνι, πίσω από τον Άγιο Κοσμά, καθώς και το άλλο "στολίδι"(!) της περιοχής του Κάτω Ελληνικού, το καφέ - εστιατόριο (κυλικείο θέλανε να το λένε, για ευνοήτους λόγους...)
στην εκεί πλατεία Σμύρνης, το οποίο διαχειριζόταν μια
ομάδα, συγκεκριμένων ανθρώπων, που στην πλειοψηφία
τους ήταν φίλα προσκείμενοι στον Χρήστο Κορτζίδη, όπως
άλλωστε συνέβαινε (συμβαίνει και σήμερα άραγε;) και στην
περίπτωση του "Ιππόκαμπου".

μαστής ήταν η λειτουργία τους, ως καταστήματα υγειονομικού
ενδιαφέροντος, χωρίς καμία νόμιμη άδεια, την οποία όφειλαν
να έχουν από το δήμο.
Ακριβώς, όπως έγινε και με το Λούνα Πάρκ του Θανάτου,
που ο Κορτζίδης - σε γνώση του - το άφηνε να λειτουργεί
(και αυτό!) χωρίς άδεια, με αποτέλεσμα τον τραγικό και άδικο
χαμό ενός μικρού παιδιού και τον βαρύ τραυματισμό της
αδελφούλας του.
Εν ολίγοις, ο Κορτζίδης μαζί με το σκληρό δημοτικό παραταξιακό του πυρήνα, επέτραπαν στην παρανομία και στην αυθαιρεσία να "κυκλοφορούν" ελεύθερα και ανεξέλεγκτα στο
δήμο, αφήνοντας "επιχειρηματίες" να φοροδιαφεύγουν και
να εισφοροδιαφεύγουν, όπως άλλωστε είχε καταγγείλει σε
συνέντευξή του στο "Β" και ο Κων/νος Σαραφίδης, ο οποίος
υπήρξε δημοτικός σύμβουλος τόσο του ιδίου του Χρήστου
Κορτζίδη όσο και του πατέρα του Κώστα, και μάλιστα ως αντιδήμαρχός του!
Τίποτα απ' όλα αυτά που καταλογίζονται εδώ και χρόνια δεν
τόλμησε να αντικρούσει αυτός ο "λαϊκός αγωνιστής". Και τι
να έλεγε εξάλλου... Κατόπιν όλων τούτων λοιπόν, εύλογα τίθεται το ερώτημα απ' αυτούς που δεν φοράνε παρωπίδες
αλλά αντιμετωπίζουν τα τόσο σοβαρά αυτά ζητήματα αντικειμενικά και ψύχραιμα: ΛΑΪΚΙΣΜΟΣ ή ΚΟΥΤΟΠΟΝΗΡΙΑ;
Ή, και τα δύο μαζί;
Και για να επανέλθουμε στα περί κουτοπονηριάς και λαϊκισμού, η υπόθεση των Κοιμητηρίων, μαζί με όλες τις άλλες
των παρανομιών και αυθαιρεσιών που προαναφέραμε, αφήνουν, μήπως, καμία, έστω και την παραμικρή αμφιβολία πως,
ο Χρήστος Κορτζίδης, ήταν ο βασικός υπεύθυνος για όλα
αυτά;

Πλήθος τα αποκαλυπτικά μας δημοσιεύματα και το φωτογραφικό υλικό αναφορικά με τα όσα παράνομα, αυθαίρετα
και επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία συνέβαιναν εκεί, παρουσιάζοντας - ταυτόχρονα και επίσημα έγγραφα διαφόρων δημοσίων υπηρεσιών και ελεγκτικών αρχών σχετικά με τις
παρανομίες αυτές (ΒΗΜΑ της Τοπικής Αυτοδιοίκησης: φ. 90
(Απρίλιος 2004, σελ. 3), φ. 109 (Νοέμβριος 2005), Φ. 133
(Νοέμβριος 2007, σελ. 3, 26, 27, 28), φ. 170 (Νοέμβριος
2010, σελ. 6, 7) κ. ά.

Κατά τα άλλα, ο συγκεκριμένος αυτός άνθρωπος, αυτός που
κρυβόταν μέρες μετά τον θάνατο (πολλοί μίλησαν και για
"δολοφονία") του μικρού Βασιλάκη στο Λούνα Πάρκ του
θανάτου και της παρανομίας, μιλάει για διαπλοκές και συναλλαγές ή, συμφωνίες κάτω από τα τραπέζια, όλων όσων
του αποκάλυπταν και του αποκαλύπτουν αυτά που συνέβαιναν επί ημερών του.
Κι εδώ, έρχεται μία γνωστή ρήση του δημάρχου Παλαιού Φαλήρου, Διονύση Χατζηδάκη, η οποία και πάει "γάντι": "Ως
αιρετοί που μας τίμησε ο κόσμος με την ψήφο του για να τον
εκπροσωπούμε, οφείλουμε να φροντίζουμε για την ασφάλεια και την βελτίωση της καθημερινότητάς του, τηρώντας
τους νόμους και τους θεσμούς, σε κάθε περίπτωση. Οφείλουμε να δημιουργούμε και όχι να δημαγωγούμε και να ραδιουργούμε".

Και στις δύο αυτές αμαρτωλές περιπτώσεις, κοινός παρανο-

Έχει, μήπως, κάποιος αντίρρηση;

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ - ΔΙΑΘΕΣΗ
ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ
Δασκαλογιάννη 3 - 16674 Γλυφάδα
Τηλ.: 210- 8941.934, 210-8940.511- Fax: 210-8941.874
Κιν.: 6944 52 24 37, 6944 77 27 28,
e-mail: info@vimaonline.gr - www.vimaonline.gr
Κωδ. Γεν. Γραμματείας Επικοινωνίας - Ενημέρωσης: 3892

ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ ΣΤΟ ΒΗΜΑ
ΕΚΔΟΤΗΣ: Εύη Κουλιανού - Κονταρίνη

ΙΔΙΩΤΕΣ 30 ΕΥΡΩ ΕΤΗΣΙΩΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΙ 50 ΕΥΡΩ ΕΤΗΣΙΩΣ
ΔΗΜΟΙ 200 ΕΥΡΩ ΕΤΗΣΙΩΣ

Διαφημιστείτε στο ΒΗΜΑ της ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΤΗΛ. Επικοινωνίας: 210 89 41 934 - 210 89 40 511
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Ξεκίνησε η νέα Επιτροπή Ισότητας
του Δήμου Παλαιού Φαλήρου
Η πρώτη αυτή επίσημη εκδήλωση της Δ.ΕΠ.ΙΣ., είχε μεγάλη ανταπόκριση στον κόσμο, αφού η μεγάλη αίθουσα "Τερψιχόρη" στον Πολυχώρο του Δημαρχείου ήταν κατάμεστη και μάλιστα αρκετή ώρα πριν ξεκινήσει το πρόγραμμα, το οποίο ήταν χωρισμένο σε πέντε μέρη.

Αριστερά. Η πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και όλα τα μέλη της Επιτροπής Ισότητας με τον Αντιδήμαρχο Αλίμου Δημήτρη Δημάκη. Δεξιά. Ανδρέας Δούμας, Κατ. Μπουγιούκου και Μαρία Ζάγκα (δεξιά).

Μ

έσα σε πανηγυρική ατμόσφαιρα,
πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη
14 Ιανουαρίου 2015, η έναρξη των
εργασιών της νέας Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας, παρουσία του πατρός Θεοδώρου, του Ι.Ν. Αγίου
Αλεξάνδρου και πολλών αιρετών της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Η πρώτη αυτή επίσημη εκδήλωση της
Δ.ΕΠ.ΙΣ., είχε μεγάλη ανταπόκριση
στον κόσμο, αφού η μεγάλη αίθουσα
"Τερψιχόρη" στον Πολυχώρο του Δημαρχείου ήταν κατάμεστη και μάλιστα
αρκετή ώρα πριν ξεκινήσει το πρό-

γραμμα, το οποίο ήταν χωρισμένο σε
πέντε μέρη.
Την αρχή έκανε η Πρόεδρος της Επιτροπής, ψυχολόγος και δημοτική σύμβουλος Παλαιού Φαλήρου Μαρία
Ζάγκα, η οποία με τα όσα είπε, εισήγαγε τους καλεσμένους στο θέμα και
παρουσίασε την Δ.ΕΠ.ΙΣ.
Ακολούθησε η ομιλία του αναπληρωτή
καθηγητή Πειραματικής Κοινωνικής
Ψυχολογίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Γεράσιμου Προδρομίτη, με θέμα:
"H διαρκής αναζήτηση της ισότητας:
μηχανισμοί σημασιοδότησης από την

κοινωνική σκέψη".
Οι ομιλίες ολοκληρώθηκαν με την
Γραμματέα Γυναικών και Ισότητας ΓΣΕΕ
Κατερίνας Μπουγιούκα, που ανέπτυξε
το θέμα: "Η γυναίκα στην οικονομική
κρίση".
Η εκδήλωση έκλεισε με το θεατρικό
δρώμενο "Σημειώσατε Χ" και με μουσικό πρόγραμμα από ντουέτα της Ομάδας Καλλιτεχνών του Παλαιου
Φαλήρου.
Από τον όμορο δήμο του Αλίμου, παρέστη ο Αντιδήμαρχος Δημήτριος Δημάκης, εκπροσωπώντας τον δήμαρχο
Ανδρέα Κονδύλη, ενώ από το δήμο
Π.Φ. το "παρών" έδωσαν οι Αντιδήμαρχοι Ανδρέας Δούμας, Νίκυ Γιάκοβλεφ, Γιάννης Φωστηρόπουλος, οι
δημοτικοί σύμβουλοι Κώστας Τεντόμας, Γιώργος Καραμαρούδης, Γιώργος
Βασιλείου
(Αντιπροεδρος
της
Δ.ΕΠ.ΙΣ.), Γιάννης Τριάντος, Ευαγγελία
Φακιολά, Χαρά Γιαννοπούλου, Αγγελική Ξυνού - Κορακιανίτη.
Παρούσες επίσης, η π. Αντιδήμαρχος
Π.Φ. Μαίρη Φωτίου, η πρόεδρος του
συλλόγου "Φίλοι του Ερυθρού Σταυρού" Βιβή Θεοδοσίου, η αντιπρόεδρος Λίτσα Κολυβά, η Πρόεδρος του
Συλλόγου "ΑΘΗΝΑ" Μαρία Καφούρου, η Πρόεδρος του Συλλόγου
"Σοφία Μπεφόν" Βούλα Σπυριδωνίδου, ο Ολυμπιονίκης Χρήστος Παπανικολάου κ. ά.

Η πίτα των "Φίλων του Ερυθρού
Σταυρού" Παλαιού Φαλήρου

Ό

πως κάθε χρόνο έτσι και φέτος η Πρόεδρος
του Συλλόγου "Φίλοι του Ερυθρού Σταυρού", παράρτημα Παλαιού Φαλήρου, Βιβή Θεοδοσίου και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,

έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα τους στα γραφεία του συλλόγου, παρουσία πολλών φίλων και
ευεργετών τους.
Η κυρία Θεοδοσίου, μετά την καθιερωμένη ευλο-

γία της πίτας από την εκκλησία, χαιρέτησε τους παρευρισκόμενους, αναφέρθηκε στο έργο του Συλλόγου κι ευχαρίστησε όλους αυτούς που στέκονται
αρωγοί στην τόσο δύσκολη και μακροχρόνια προσπάθεια που κάνουν, προκειμένου να είναι σε θέση
να προσφέρουν σε πάρα πολλές άπορες οικογένειες τα απαραίτητα για να ζήσουν.
Ταυτόχρονα, τίμησε τον Πρόεδρο και τα μέλη του
Ροταριανού Ομίλου Παλαιού Φαλήρου Αναστάσιο Μπάμπαρη, για την μεγάλη και αμέριστη συμπαράστασή τους στο σύλλογο, και ιδιαίτερα
συγκινημένη αναφέρθηκε στα όσα μέχρι σήμερα
τους έχουν προσφέρει.
Τη λιτή, ζεστή και ανθρώπινη, όμως, αυτή εκδήλωση, τίμησαν με την παρουσία τους, οι αντιδήμαρχοι Παλαιού Φαλήρου Ανδρέας Δούμας,
Γιάννης Φωστηρόπουλος και Γιάννης Γουλιέλμος,

οι δημοτικοί σύμβουλοι Μαρία Ζάγκα, Κ. Μερκουράκης, Χ. Γιαννοπούλου, Γιάννης Μπίτσικας και Δ.
Πιτούλης.
Επίσης, από τον Ροταριανό Όμιλο οι Νίκος Κουτσοστάθης (πρώην Πρόεδρος), Αναστασία Τζουλάκη (Γραμματέας) και Τάσος Βουλγαράκης (μέλος).
Από τον Σύλλογο των "Φίλων του Ε.Σ." η Αντιπρόεδρος Λίτσα Κολυβά, ο Γραμματέας Σπύρος Ευθυμίου και τα μέλη Σοφία Φράγκου και Μίνα
Καλφοπούλου.
Τέλος, το "παρών" έδωσαν, όπως πάντοτε εξάλλου και οι Βασίλης Πετρακάκης, Άλκης Καστελλάνος, Μαρία Καφούρου, Βίκυ Βλάχου, Πόπη
Μαχαίρα, Μαίρη Φωτίου, Λίτσα Βλάχου - Ζούππα,
Παναγιώτης και Μαρία Περάκη κ. ά.
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Θεμελιώθηκε ο νέος δημοτικός Παιδικός
Σταθμός στον Άλιμο
Ο Δήμαρχος Αλίμου Ανδρέας Κονδύλης στο χαιρετισμό του ευχαρίστησε την οικογένεια Μπενόγλου που δώρισε
το οικόπεδο στο Δήμο, τις προηγούμενες διοικήσεις, αλλά και τις υπηρεσίες του Δήμου Αλίμου

Τ

ην Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2015
πραγματοποιήθηκε η τελετή θεμελίωσης του νέου Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Αλίμου στη συμβολή των
οδών Μανδηλαρά και Καλαμακίου.

Ο Σταθμός έχει εμβαδόν 800 τετραγωνικά
μέτρα και η ανέγερση του αναμένεται να
ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2015,
ώστε να υποδεχτεί παιδιά από το 2016.

Μετά τον αγιασμό έγινε η τοποθέτηση του
θεμελίου λίθου. Ο Δήμαρχος Αλίμου Ανδρέας Κονδύλης στο χαιρετισμό του ευχαρίστησε την οικογένεια Μπενόγλου που
δώρισε το οικόπεδο στο Δήμο, τις προ-

Σκούπες και φαράσια τέλος για το Δήμο Αλίμου
Αρτέμης Καραμολέγκος: «Δεν

ηγούμενες διοικήσεις, αλλά και τις υπηρεσίες
του Δήμου Αλίμου που έχουν εργαστεί και
εργάζονται για τη δημιουργία του νέου Παιδικού Σταθμού.

Πρόγραμμα παροχής
τροφίμων από τον Άλιμο

αφήνουν τίποτα, απλά πρέπει οι
υπάλληλοι να μάθουν καλά τη λειτουργία τους να τις χρησιμοποιούν σωστά και να τις προσέχουν.

Μ

ε δέκα χειροκίνητες σκούπες
νέας τεχνολογίας εφοδιάστηκε ο Δήμος Αλίμου προκειμένου να βελτιωθεί περαιτέρω το
πρόγραμμα καθαριότητας στην πόλη.
Οι σκούπες δεν καταναλώνουν ηλεκτρική ενέργεια, είναι χαμηλού λειτουργικού κόστους και προσφέρουν
γρήγορο και αποτελεσματικό οδοκαθαρισμό. Το τελευταίο τεστ έγινε από
το Δήμαρχο Αλίμου Ανδρέα Κονδύλη
και τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας και
Περιβάλλοντος Αρτέμη Καραμολέγκο,
την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2015,
στο καθιερωμένο παζάρι με τα προϊόντα χωρίς μεσάζοντες.
Ανδρέας Κονδύλης: «Ήρθαμε εδώ για
να δοκιμάσουμε τις καινούριες σκούπες και σκεφτόμαστε τις Κυριακές να

O Δήμαρχος Αλίμου Ανδρέας Κονδύλης με τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας και
Περιβάλλοντος Αρτέμη Καραμολέγκο δοκιμάζουν τις σκούπες νέας γενιάς, πριν
βγουν στα πεζοδρόμια και τις πλατείες της πόλης.
πηγαίνουμε στις γειτονιές με εθελοντές
και να καθαρίζουμε, για να βάλουμε και
τη νέα γενιά στη διαδικασία. Να μπει
στη συνείδησή τους, ότι η καθαριότητα
είναι ευθύνη όλων μας. Οι σκούπες
δουλεύουν χωρίς ρεύμα και καθαρίζουν εύκολα τα πάντα, χωρίς σακούλες
και αναλώσιμα».
Αρτέμης Καραμολέγκος: «Δεν αφή-

νουν τίποτα, απλά πρέπει οι υπάλληλοι
να μάθουν καλά τη λειτουργία τους να
τις χρησιμοποιούν σωστά και να τις
προσέχουν. Μαζεύουν ακόμη και τα
χαλίκια. Θα αδειάζουν τα σκουπίδια
από την ειδική θήκη της σκούπας σε
όποιο κάδο βρουν μπροστά τους,
χωρίς να τα φορτώνουν σε σακούλες».

Ο

Δήμος Αλίμου σε συνεργασία με την Περιφέρεια
Αττικής, Δήμους της Νότιας Αθήνας και άλλους
φορείς, αναλαμβάνει πρωτοβουλία σχετικά με το
Πρόγραμμα παροχής τροφίμων σε αστέγους και σε
άτομα χωρίς δυνατότητα καθημερινής σίτισης.
Μετά από τις απαραίτητες συναντήσεις και συνεργασίες, ο Δήμος είναι έτοιμος να υποβάλει φάκελο προς
έγκριση.
Το πρόγραμμα υλοποιείται μέσω του ταμείου Ευρωπαϊκής βοήθειας για τους απόρους στο πλαίσιο του
Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής.
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Ενημερώσου στο ΚΕΠ Υγείας Αλίμου
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Αλίμου είναι μια νέα δημοτική δομή που έχοντας ως σκοπό την πρόληψη και την προαγωγή της υγείας
ενημερώνει τους κατοίκους του Δήμου για τις προληπτικές εξετάσεις που προτείνονται βάσει διεθνών κατευθυντήριων οδηγιών για την έγκαιρη διάγνωση συγκεκριμένων νοσημάτων.

Τ

ο ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Αλίμου είναι
μια νέα δημοτική δομή που έχοντας ως
σκοπό την πρόληψη και την προαγωγή
της υγείας ενημερώνει τους κατοίκους του
Δήμου για τις προληπτικές εξετάσεις που προτείνονται βάσει διεθνών κατευθυντήριων οδηγιών για την έγκαιρη διάγνωση συγκεκριμένων
νοσημάτων.
Το ΚΕΠ Υγείας σάς προτείνει να κάνετε συγκεκριμένες επισκέψεις και εξετάσεις στον θεράποντα ιατρό σας, ώστε να θωρακίσετε την
υγεία σας. Οι προτεινόμενες εξετάσεις καλύπτονται, υπό προϋποθέσεις, από τον ΕΟΠΥΥ.
Επιπλέον, αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες ή να ενημερωθείτε για τους γιατρούς που
συνεργάζονται με τα ΚΕΠ Υγείας μπορείτε να
τηλεφωνείτε στο 210. 9882226 ή στο email:
kepygeiasalimos@gmail.com. Μπορείτε επίσης να περάσετε πρωινές ώρες από τα γραφεία
των ΚΕΠ Υγείας που βρίσκονται στην διεύθυνση Αριστοτέλους 25.
Τα νοσήματα για τα οποία προτείνονται προληπτικές εξετάσεις είναι προς το παρόν τα
εξής:
ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΟΣ
ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ
Στους άντρες ηλικίας 65 ετών και άνω προτείνεται κλινική εξέταση και υπερηχογραφικός έλεγχος για ανεύρυσμα της κοιλιακής αορτής.
Στους άντρες με συγγενείς πρώτου βαθμού που
είχαν ανεύρυσμα της κοιλιακής αορτής προτείνεται ο έλεγχος να γίνεται στα 55 έτη.
Στους άντρες κάτω των 55 ετών προτείνεται έλεγχος εάν υπάρχει ύποπτη κλινική εικόνα (π.χ. σφύζουσα μάζα στην κοιλιά).
Στις γυναίκες καπνίστριες άνω των 65 ετών προτείνεται κλινική εξέταση και υπερηχογραφικός
έλεγχος για ανεύρυσμα της κοιλιακής αορτής.
Στις γυναίκες με συγγενείς πρώτου βαθμού που
είχαν ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής προτείνεται
έλεγχος σε ηλικία κάτω των 65 ετών.
ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ
ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ

Στους άντρες και γυναίκες ηλικίας 50-75 ετών
προτείνεται η εξέταση «Ανίχνευση Αιμοσφαιρίνης στα κόπρανα» κάθε χρόνο για 3 χρόνια και
μετά ανά 5ετία ή Κολονοσκόπηση κάθε 5 χρόνια.
Στους άντρες και γυναίκες με συγγενείς πρώτου
βαθμού που είχαν καρκίνο του παχέος εντέρου ή
αδενωματώδη πολύποδα προτείνεται ο ίδιος
έλεγχος αλλά από την ηλικία των 40 ετών ή σε
ηλικία νεότερη κατά 10 έτη από την ηλικία εμφάνισης του καρκίνου του παχέος εντέρου στο συγγενή πρώτου βαθμού.
Στους άντρες και γυναίκες με ιστορικό αφαίρεσης
πολύποδα, φλεγμονωδών νόσων του εντέρου
και κληρονομικά σύνδρομα, ακολουθούνται οι
εξατομικευμένες εξετάσεις του θεράποντα ιατρού
τους.
ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ
Στις γυναίκες 20-39 ετών προτείνεται αυτοεξέταση μαστών κάθε μήνα, κλινική εξέταση κάθε 3
χρόνια και υπερηχογράφημα προαιρετικά ή επί
εμφάνισης κάποιας αλλαγής στο μαστό.
Στις γυναίκες 40-49 ετών προτείνεται αυτοεξέταση κάθε μήνα, κλινική εξέταση κάθε χρόνο και
μαστογραφία κάθε 2 έτη.
Στις γυναίκες άνω των 50 ετών προτείνεται αυτοεξέταση κάθε μήνα, κλινική εξέταση και μαστογραφία κάθε χρόνο.
Στις γυναίκες με συγγενείς πρώτου βαθμού που
είχαν καρκίνο του μαστού ή παρουσία κληρονομικότητας (συγκεκριμένα γονίδια) ακολουθούνται οι εξατομικευμένες εξετάσεις του θεράποντα
ιατρού τους και συνιστάται η περιοδική ιατρική
παρακολούθησή τους.
ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ
Στους άντρες ηλικίας 50 ετών και άνω προτείνεται κλινική εξέταση, εξέταση PSA και (αναλόγως
οδηγιών του θεράποντος ιατρού) υπερηχογραφικός έλεγχος μετά την ουρολογική εκτίμηση.
Στους άντρες με συγγενείς πρώτου βαθμού που
είχαν καρκίνο του προστάτη προτείνεται ο ανω-

τέρω έλεγχος, αλλά από την ηλικία των 45 ετών
(αν ο πάσχων συγγενής ήταν ένας) ή από την ηλικία των 40 ετών (αν ήταν τουλάχιστον δύο).
Επανεξέταση προτείνεται κάθε χρόνο όταν η τιμή
του PSA είναι άνω των 2,5 ng/ml, αλλιώς κάθε 2
χρόνια.
ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ
Α) ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ για HPV: Στις έφηβες ηλικίας
11-18 ετών και στις γυναίκες ηλικίας έως 26 ετών
προτείνεται κλινικός έλεγχος και εμβολιασμός για
HPV κατόπιν συνεννόησης με τον γυναικολόγο.
Β) ΤΕΣΤ PAP: Στις γυναίκες ηλικίας 21-29 ετών
προτείνεται κλινικός έλεγχος και τεστ PAP κάθε
χρόνο (και εξέταση για HPV αν το τεστ PAP είναι
θετικό μετά από συνεννόηση με το θεράποντα
ιατρό).
Στις γυναίκες ηλικίας 30-65 ετών προτείνεται κλινικός έλεγχος και τεστ PAP κάθε χρόνο και εξέταση για HPV κάθε 5 έτη αν το τεστ PAP είναι
θετικό μετά από συνεννόηση με το θεράποντα
ιατρό.
Οι γυναίκες άνω των 65 ετών συνεχίζουν τους
τακτικούς ελέγχους μέχρι τη συμπλήρωση 10
ετών χωρίς κανένα ύποπτο εύρημα, οπότε μπορούν να σταματήσουν τον προληπτικό έλεγχο.
Σε περίπτωση ευρημάτων συνεχίζουν τον προ-

ληπτικό έλεγχο για τουλάχιστον 20 χρόνια μετά.
ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ-ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Στον γενικό πληθυσμό ηλικίας 15-30 ετών προτείνονται κλινικός έλεγχος και αιματολογικές εξετάσεις (ολική χοληστερόλη, LDL χοληστερόλη,
HDL χοληστερόλη, τριγλυκερίδια) κάθε 5 χρόνια.
Στον γενικό πληθυσμό ηλικίας άνω των 30 ετών
προτείνονται κλινικός έλεγχος και αιματολογικές
εξετάσεις κάθε 3 χρόνια.
Αναλόγως του υπολογισμού του score του καρδιαγγειακού κινδύνου που γίνεται από τον ειδικό
κλινικό γιατρό, ο παραπάνω έλεγχος θα πρέπει
να γίνεται σε τακτικότερη βάση σύμφωνα με τις
οδηγίες του θεράποντος ιατρού.
ΠΡΟΛΗΨΗ ΜΕΛΑΝΩΜΑΤΟΣ
Στον γενικό πληθυσμό ηλικίας 20 ετών και άνω
προτείνεται κλινική εξέταση κάθε 6 μήνες, τακτική
αυτοεξέταση και κλινική εξέταση κάθε φορά που
εντοπίζεται ύποπτος σπίλος.
Ο έλεγχος πρέπει να ξεκινάει από την ηλικία των
13 ετών εάν υπάρχει υπερβολική έκθεση στον
ήλιο ή ιστορικό καρκίνου δέρματος (ατομικό ή
οικογενειακό).
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ΓΛΥΦΑΔΑ

Απαλλαγή ευπαθών
ομάδων από δημοτικά τέλη

Ταυτοποιήθηκε η βόμβα
στο Celestino της Γλυφάδας

Σ

ε εφαρμογή έχει τεθεί μία από τις πρώτες αποφάσεις που έλαβε
το νέο Δημοτικό Συμβούλιο Γλυφάδας, για την κατάργηση των
δημοτικών τελών και για τις πολύτεκνες οικογένειες και για τους
συμπολίτες μας με αναπηρία. Η συγκεκριμένη απόφαση προβλέπει
την πλήρη απαλλαγή των ευπαθών ομάδων (πολυτέκνων και ατόμων με αναπηρία) από τα δημοτικά τέλη (Καθαριότητας-Φωτισμού,
Δημοτικού φόρου, Τέλους ακίνητης περιουσίας), ώστε να καταστεί
ουσιαστική η οικονομική τους ανακούφιση και να ενισχυθεί ο κοινωνικός ρόλος του Δήμου υπέρ των ομάδων αυτών.
Τα ακόλουθα είναι οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά που
πρέπει να προσκομίσουν στο Δημαρχείο Γλυφάδας (3ος όροφος,
Διεύθυνση Οικονομικού, Τμήμα Δημοτικών Προσόδων) όσοι δικαιούνται την απαλλαγή.
Α. Άτομα με Αναπηρία
Για τα άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω και ετήσιο εισόδημα έως 60.000 ευρώ απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης εγγραφής στα οικεία σωματεία ατόμων με αναπηρία και
εκκαθαριστικό σημείωμα.
Β. Πολύτεκνοι
Για τις πολύτεκνες οικογένειες με 4 παιδιά και άν, και με εισόδημα
έως 60.000 €, τα οποία είναι όλα εν ζωή:
- Το δικαίωμα της μείωσης των παραπάνω τελών έχουν οι πολύτεκνες οικογένειες, μέχρις ότου και το τελευταίο παιδί ενηλικιωθεί,
δηλαδή συμπληρώσει το 18° έτος της ηλικίας του και σε περίπτωση
που σπουδάζει, το 25° έτος. Τα παραπάνω δεν ισχύουν, εάν το
παιδί δημιουργήσει δική του οικογένεια.
- Ο γονέας χωρίς σύζυγο, ο οποίος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των τέκνων του και είναι μόνος υπόχρεος σε διατροφή
αυτών, εφόσον έχει τρία τέκνα από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετημένα ή εκτός γάμου γεννηθέντα, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν
συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23°) έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής
και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά
ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό
πέμπτο (25°) έτος της ηλικίας τους.
- Σε περίπτωση θανάτου και των δύο γονέων, τα ορφανά τέκνα
αποτελούν ιδία οικογένεια και, αν είναι τουλάχιστον δύο, απολαμβάνουν όλα τα ευεργετήματα των πολυτέκνων και των τέκνων
των πολυτέκνων, υπό τους περιορισμούς που τίθενται στο άρθρο
1 του Ν. 1910/1944 «περί προστασίας πολυτέκνων»
- Το μέτρο ισχύει για ένα ακίνητο, είτε είναι ιδιόκτητο, είτε μισθωμένο, στα όρια του Δήμου και στο οποίο θα διαμένει ο πολύτεκνος.
Η εν λόγω μείωση θα ισχύει μετά την υποβολή των δικαιολογητικών στο Δήμο και από της ολοκλήρωσης της διαδικασίας αλλαγής
του τιμολογίου της ΔΕΗ.
Ως δικαιολογητικά για την παραπάνω απαλλαγή ορίζονται:
1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του πολυτέκνου ή σε
περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης του, αντίγραφο της φορολογικής του δήλωσης, όπου και να εμφανίζεται η οικογενειακή του κατάσταση
2. Πρόσφατος λογαριασμός της ΔΕΗ της κατοικίας του
3. Αντίγραφο μισθωτηρίου, αν η οικία είναι μισθωμένη
4. Υπεύθυνη δήλωση του πολυτέκνου, ότι θα ενημερώσει πάραυτα
το Δήμο, σε περίπτωση μεταβολής της οικογενειακής του κατάστασης ή αλλαγής κατοικίας του. Παρόμοια δήλωση, σε περίπτωση
αλλαγής κατοικίας του πολυτέκνου, υποχρεούται να υποβάλει και
ο ιδιοκτήτης του ακίνητου. Σε αντίθετη περίπτωση θα επιβάλλεται
πλην του τέλους και πρόστιμο και οι προβλεπόμενες κυρώσεις.
5. Πιστοποιητικό σπουδών των παιδιών, εφ' όσον σπουδάζουν
6. Εκκαθαριστικό Σημείωμα
7. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν θα κρίνει απαραίτητο η
υπηρεσία

Ταυτότητα φαίνεται να αποκτά η
βόμβα που εξερράγη τον Οκτώβριο
του 2011 έξω από το κατάστημα Celestino, στο κέντρο της Γλυφάδας
καθώς, η πασίγνωστη ξαδέρφη του
έγκλειστου ποινικού κατάδικου στις
φυλακές Κορυδαλλού κατά τη διάρκεια ανάκρισης, έδειξε βαρυποινίτη
έγκλειστο έμπορο ναρκωτικών.
Όπως υποστήριξε κατά την απολογία
της η 45άχρονη, η βόμβα της Γλυφάδας, αποτελούσε συμβόλαιο που
εκτέλεσε ο έγκλειστος εξάδελφός της
για λογαριασμό του βαρυποινίτη εμπόρου ναρκωτικών, ο οποίος εμπλεκόταν και επιχειρηματικά σύμφωνα
με τα όσα κατέθεσε η μάρτυρας, με τη
συγκεκριμένη επιχείρηση.
Όταν η σχέση έπαψε να υφίσταται
προέκυψε το συμβόλαιο "ισοπέδωσης" της επιχείρησης που ανέλαβε να
εκτελέσει ο βαρυποινίτης έγκλειστος
εξάδελφός της.

Βομβαρδισμένο τοπίο
Βομβαρδισμένο τοπίο θύμιζε ο κεντρικός δρόμος της Γλυφάδας, τον
Οκτώβριο του 2011 μετά από την
έκρηξη της ισχυρότατης βόμβας έξω
από το κατάστημα Celestino.
Η έκρηξη προκλήθηκε σύμφωνα με
τις εκτιμήσεις της Αστυνομίας από
εκρηκτικό μηχανισμό υψηλής ταχύτητας και ήταν τόσο ισχυρή, που άνοιξε
κρατήρα ενάμισυ μέτρου και προκάλεσε εκταταμένες ζημιές σε τουλάχι-

στον 25 καταστήματα δίπλα και στην
απέναντι πλευρά του δρόμου. Αστυνομικοί εκτιμούν πως η βόμβα περιείχε τουλάχιστον 10 κιλά εκρηκτικού
υλικού.

Ευτυχώς λόγω του προχωρημένου
της ώρας δεν περνούσε κανείς από το
σημείο καθώς από την έκρηξη είναι
βέβαιο πως θα υπήρχαν θύματα
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δημοτικό ρεπορτάζ

Βούλα - Δημοσθ. Δόγκας: "Καταθέτουμε εφαρμόσιμες
ιδέες και προτάσεις, λέμε όχι στη στείρα αντιπολίτευση"

Πέτρος Θανόπουλος, Ανδρέας Αγγελιδάκης και Δημοσθένης Δόγκας.

Η

δημοτική παράταξη του Δήμου Βάρης
- Βούλας - Βουλιαγμένης "ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗΣΗ" του Δημοσθένη
Δόγκα έκοψε παρουσία δεκάδων δημοτών
την πρωτοχρονιάτικη πίτα της.
Στο σύντομο χαιρετισμό του μετά το κόψιμο
της πίτας, ο δημοτικός σύμβουλος Δημοσθένης Δόγκας αναφέρθηκε στο διάστημα που
πέρασε στο Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης,
στις πρόσφατες εθνικές εκλογές και στις προκλήσεις της νέας περιόδου.
"Διεκδίκησα την ψήφο σας για να κάνω το καλύτερο για την πατρίδα" είπε και συνέχισε συμπληρώνοντας πως, "ως άνθρωπος της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης πιστεύω ότι με την ανεξαρτησία
μπορούμε να κερδίσουμε το μέγιστο".
Περαιτέρω, διευκρίνισε ότι "με δεδομένο ότι

μια κυβέρνηση θα μπορούσε να ζητήσει από
τους Δήμους να επιβάλουν και να εισπράξουν
τον ΕΝΦΙΑ, θεώρησα ότι η μάχη εκείνη τη
στιγμή δίνεται στο κοινοβούλιο και όχι στο Δημοτικό Συμβούλιο".
Συνοψίζοντας την αντίληψή του για την κεντρική και την τοπική πολιτική παρέμβαση, ο Δημοσθένης Δόγκας τόνισε ότι "η Βουλή, το
βουλευτήριο είναι το μέρος που οι εκπρόσωποι
του λαού εκφράζουν το λαό. Δεν είναι το
μέρος όπου πιάνει κανείς μια καρέκλα αλλά
αφήνει το μικρόφωνο".
Και πρόσθεσε, "με την τιμή που μου κάνατε,
εκλέγοντάς με στο Δημοτικό Συμβούλιο, χρησιμοποίησα αυτή τη θέση όχι για στείρα αντιπολίτευση, αλλά για να καταθέτω απόψεις και ιδέες
που μπορούν να εφαρμοστούν, απόψεις και
ιδέες που όλοι μαζί καταφέραμε να συγκερά-

σουμε σε ένα πρόγραμμα".
Ο επικεφαλής της Δημοτικής Βούλησης επιπλέον υπογράμμισε ότι "το πρόγραμμα της παράταξης δεν είναι μόνο τοπικό, αλλά εθνικό.
Τέτοια κομμάτια του είναι η πρότασή μας για τη
διαχείριση των απορριμμάτων".
Ο Δημοσθένης Δόγκας είπε προς τους παριστάμενους αναφερόμενος στην πρόσφατη εκλογική
μάχη στην οποία συμμετείχε με το ψηφοδέλτιο
των Ανεξαρτήτων Ελλήνων: "Για την υποστήριξη που δείξατε στο πρόσωπό μου το μόνο
που μπορώ να πω είναι "ευχαριστώ", το μόνο
που μπορώ να προσφέρω είναι τα πάντα, όπως
κάνω τόσο καιρό".
Ως προς το αποτέλεσμα της κάλπης και την
πρόσφατη ανάγνωση των προγραμματικών δηλώσεων της νέας κυβέρνησης δήλωσε: "Η νέα
κατάσταση στη χώρα μας είναι θετική, το πρό-

σημο είναι εθνικά θετικό, πλέον σηκώσαμε κεφάλι και τους κοιτάξαμε στα μάτια". Και πρόσθεσε για την εν εξελίξει διαπραγμάτευση με
τους δανειστές της χώρας: "Όσο συνεχίζουν
να μας πιέζουν, αυτό σημαίνει ότι η συγκυβέρνηση κάνει καλή δουλειά".
Στην κοπή της πίτας παρέστησαν, ο περιφερειακός σύμβουλος Αττικής και επικεφαλής παράταξης, Αντώνης Γάκης, ο τ. εμπειρογνώμων του
Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Χρήστος
Διονυσόπουλος, ο τ. πρόεδρος του Εξωραϊστικού Συλλόγου Πανοράματος Βούλας, Ανδρέας
Αγγελιδάκης, ο πρόεδρος του Συνδέσμου
Ηπειρωτών Νοτίων Προαστίων "ο Ρόβας" και
τ. Δημοτικός Σύμβουλος Βούλας, Πέτρος Θανόπουλος, ο πρόεδρος του Ομίλου Νέοι Ορίζοντες Φιλίας, Γιώργος Δρίτσας, η ακαδημαϊκός
Βούλα Λαμπροπούλου και πολλοί άλλοι.

Δημοσθένης Δόγκας
Άμεσος επαναπατρισμός των βιαίως αφαιρεθέντων αρχαιοτήτων που δεσπόζουν σε ξένα μουσεία!

Π

αρέμβαση σε ημερίδα με θέμα την “Πολιτιστική
Διπλωματία” πραγματοποίησε την Τετάρτη 25
Φεβρουαρίου 2015 ο πολιτευτής της περιφέρειας
Αττικής, επικεφαλής της Δημοτικής Βούλησης και δημοτικός σύμβουλος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης,
Δημοσθένης Δόγκας.
Την ημερίδα διοργάνωσε ο Οργανισμός Heritage
& Museums, με ομιλητή τον μουσειολόγο κ. Χαράλαμπο Χάιτα, Διευθυντή στο υπό κατασκευή Grand
Egyptian Museum. Παρόντες ήταν ανάμεσα σε
άλλες προσωπικότητες, η Πρόεδρος του H&M Heritages and Museums και Πρόεδρος της Επιτροπής
Ανάπτυξης της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Φίλων
των Μουσείων WFFM Λίλα ντε Τσάβες, ο Πρόεδρος Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας του
Δήμου Αθηναίων κ. Χρήστος Τεντόμας, ο Πρέσβης
της Αιγύπτου A.E. Mr. Ahmed Fouad El-Bidewy και
ο πολιτιστικός σύμβουλος του υπουργείου Εξωτερικών, Δημήτρης Τζανάκης.
Ο Δημοσθένης Δόγκας επισήμανε ότι “το να θαυμάζει κάποιος αρχαιότητες της Πατρίδας, διασκορπισμένες σε κομμάτια ανά τα μουσεία του κόσμου

όχι μόνο δεν εμπνέει, αλλά τελικά δημιουργεί έλλειψη σεβασμού στον θεατή, λύπη ή και αποστροφή, ειδικά γνωρίζοντας με ποιο τρόπο όλες
αυτές οι αρχαιότητες, τα αιώνια αυτά έργα τέχνης
έχουν συλλεχθεί, αφαιρεθεί βίαια και μεταφερθεί σε
κάθε γωνιά του πλανήτη για να γίνουν εκθέματα”.
Ολόκληρη η παρέμβαση του Δημοσθένη Δόγκα:
Χαιρετίζω την προσπάθεια αλλά και το ίδιο το έργο
της κατασκευής του Grand Egyptian Museum το
οποίο μπορεί να μην είναι φαραωνικών διαστάσεων
αλλά είναι σίγουρα αντάξιο των φαραωνικών απαιτήσεων για τη στέγαση, τη διατήρηση και προστασία
κάποιων από τα καλύτερα δείγματα της Αρχαίας Αιγυπτιακής Επιστήμης, τέχνης και τεχνικής.
Χαιρετίζω αυτήν την πραγματική στέγη του Αιγυπτιακού Πολιτισμού, στην ίδια του την Πατρίδα,
στην Αίγυπτο!
Ως μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου Πρωτέας Χαλκίδας ο οποίος είναι επίσημο μέλος του ΕUROPEAN
MARITIME HERITAGE της UNESCO, υπευθύνου για
τη διατήρηση και διάσωση της Ελληνικής Παραδο-

σιακής Ναυπηγικής Τέχνης και Τεχνικής, πιστεύω
ακράδαντα στο ρόλο και την προσφορά του Οργανισμού Heritage & Museums στη διαφύλαξη και
διατήρηση όλων των σημαντικών μνημείων πολιτισμού αλλά και μνημείων της φύσης.
Ως αναπληρωτής Έφορος των Ναυτοπροσκόπων σε
όλη την Ελλάδα έχω δει την ειλικρινή ανταπόκριση
των προσκόπων που εκπαιδεύουμε με τα παραδοσιακά μας σκάφη, αρμενίζοντας στις ελληνικές θάλασσες. Είναι έντονο και βαθύ το δέσιμό τους με
τον πολιτισμό αυτό, κάτι που αποδεικνύεται με κάθε
επίσκεψή μας στο Μουσείο της Ακρόπολης ή σε
οποιονδήποτε άλλο Αρχαιολογικό χώρο της Χώρας
μας.
Το να μπορεί κάποιος και δη οι νεότερες γενιές να
δουν, να θαυμάσουν, να μελετήσουν και να εμπνευστούν από τον Αρχαίο Πολιτισμό και τους προγόνους τους στον καθαυτό χώρο της γέννησής
τους, στην ίδια τη χώρα της δημιουργίας τους, είναι
το ύστατο δείγμα Πολιτισμού.
Το να θαυμάζει κάποιος αρχαιότητες της Πατρίδας,

διασκορπισμένες σε κομμάτια ανά τα μουσεία του
κόσμου όχι μόνο δεν εμπνέει, αλλά τελικά δημιουργεί έλλειψη σεβασμού στον θεατή, λύπη ή και
αποστροφή, ειδικά γνωρίζοντας με ποιο τρόπο όλες
αυτές οι αρχαιότητες, τα αιώνια αυτά έργα τέχνης
έχουν συλλεχθεί, αφαιρεθεί βίαια και μεταφερθεί σε
κάθε γωνιά του πλανήτη για να γίνουν εκθέματα.
Είναι καθήκον όλων μας, μα περισσότερο αυτών
που ασχολούνται έμπρακτα με τη διατήρηση του
Πολιτισμού ή δηλώνουν πολιτισμένοι ως πολιτικοί
ηγέτες να αναγνωρίσουν και να πράξουν τα δέοντα
με μία ενιαία γραμμή, με μια ενωμένη φωνή για τον
άμεσο επαναπατρισμό των βιαίως αφαιρεθέντων
αρχαιοτήτων που δεσπόζουν σε ξένα μουσεία ως
τρόπαια πολέμων!
Αυτό είναι το πρώτιστο δείγμα πολιτισμού και αυτό
το μήνυμα πιστεύω πως πρέπει να μεταδώσουμε
όλοι εμείς οι απόγονοι αυτών που έχτιζαν Παρθενώνες και είμαστε χάρη σε αυτούς όλοι εμείς ακόμα,
σήμερα, τώρα εδώ!
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