
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 
του Δήμου Ελληνικoύ - Αργυρούπολης 

Με γοργούς ρυθμούς προχωράει η
αναγέννηση του δήμου Ελληνικού
- Αργυρούπολης, αφού καθημερινά
σχεδόν, ολοκληρώνονται σημαντι-
κές παρεμβάσεις στις δομές του
δήμου που βελτιώνουν την καθη-
μερινότητα των πολιτών. 

Έτσι, στα πλαίσια αυτά, την Κυριακή
26 Μαρτίου, παρουσία πλήθους δη-
μοτών, εγκαινιάστηκε το νέο Οικογε-
νειακό Πάρκο που βρίσκεται στο
Ελληνικό επί των οδών Καλλιπόλεως
και Αφροδίτης. 
Η κατάξερη αλάνα μεταμορφώθηκε
με την παρέμβαση του Δήμου σε έναν
ελκυστικό χώρο αναψυχής για μι-
κρούς και μεγάλους, πανέμορφο,
ασφαλή και λειτουργικό. 

Στον νέο αυτόν πολυχώρο, υπάρχει
γήπεδο 5χ5 με χλοοτάπητα πιστο-
ποιημένο από τη FIFA, πάγκοι για
πικ νικ, υπαίθριο γυμναστήριο και πι-
στοποιημένη παιδική χαρά. 

Ο Δήμαρχος Ελληνικού-Αργυρού-
πολης δήλωσε σχετικά:

Μετά από 2,5 χρόνια διοίκησης εγκαι-
νιάζουμε στο Ελληνικό το δεύτερο
Οικογενειακό Πάρκο. (Το πρώτο λει-
τουργεί στην Αγ. Παρασκευή).
Παραλάβαμε μία αλάνα και παραδί-
δουμε στους δημότες μας έναν πολυ-
χώρο για να απολαμβάνουν ποιοτικό
χρόνο μαζί με τις οικογένειές τους.
Όταν οι συνδημότες μου με τίμησαν
με την ψήφο τους, τους υποσχέθηκα

ότι θα υλοποιήσω κατά γράμμα το
προεκλογικό μου πρόγραμμα χωρίς
παρεκκλίσεις.
Τα τελευταία 2,5 χρόνια, αλλάζουμε
και βελτιώνουμε την καθημερινότητα
των συμπολιτών μας με συνεχείς προ-
σπάθειες. Τα δεκάδες έργα, που
άλλα έχουν ολοκληρωθεί και άλλα
βρίσκονται σε εξέλιξη, είναι η από-
δειξη. 
Ανάμεσα σ’ αυτά βρίσκεται κι ο πολυ-
χώρος που εγκαινιάσαμε.
Προχωράμε, και καθημερινά κάνουμε
τα λόγια μας πράξη. 

Συνεχίζουμε με εντατικούς ρυθ-
μούς το έργο για την αναγέννηση
της πόλης μας".
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Εγκαινιάστηκε το δεύτερο
Οικογενειακό Πάρκο στο Ελληνικό
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Δεν καταργείται το Αστυνομικό Τμήμα Αργυρούπολης
με προσωπική παρέμβαση του Δημάρχου
Την κατάργηση του Αστυνομικού
Τμήματος Αργυρούπολης και την
συγχώνευσή του με αυτό του Ελ-
ληνικού προέβλεπε το πρόσφατο
σχέδιο αναδιοργάνωσης, που
αποφάσισε το Υπουργείο Προ-
στασίας του Πολίτη, στα πλαίσια
του οικονομικού εξορθολογισμού
της ΕΛ.ΑΣ. Μάλιστα για το λόγο
αυτό, εκδόθηκε και σχετική δια-
ταγή με άμεση εφαρμογή στις 15
Μαρτίου.

Τη δυσμενή αυτή εξέλιξη για την
ασφάλεια των δημοτών μας, απέ-
τρεψε με προσωπική του παρέμβαση
στον αρχηγό της Ελληνικής Αστυνο-
μίας Αντιστράτηγο κ. Κωνσταν-
τίνο Τσουβάλα ο Δήμαρχος Ελ-
ληνικού - Αργυρούπολης Γιάννης

Κωνσταντάτος.
Ο Δήμαρχος κατανοώντας τους οι-
κονομικούς λόγους που ωθούν στο
κλείσιμο του Αστυνομικού Τμήματος
Αργυρούπολης, αντιπρότεινε τη στέ-
γασή του σε χώρο που θα προσφέ-
ρει ο δήμος δωρεάν (όπως έχει
πράξει με τους Πολιτιστικούς Συλλό-
γους), σε δημοτικό κτίριο στην
Λεωφ. Αργυρουπόλεως 94-96,
πρόταση που έγινε αποδεκτή από
τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνο-
μίας.
Με την πρόταση αυτή το Αστυνο-
μικό Τμήμα, και το Τμήμα Ασφαλείας
παραμένουν εντός του αστικού
ιστού της Αργυρούπολης.

Ο Δήμαρχος δήλωσε σχετικά:
"Θα ήταν αδιανόητο η πόλη της Αρ-

γυρούπολης να μην έχει δικό της
Αστυνομικό Τμήμα. Εμείς όμως είμα-
στε εδώ, για να βρίσκουμε λύσεις
στα προβλήματα που παρουσιάζον-
ται και για τον λόγο αυτό εισηγήθηκα
στην ηγεσία της Ελληνικής Αστυνο-
μίας τη δωρεάν παραχώρηση δημο-
τικού κτιρίου στην Αργυρούπολη,
ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες στέ-
γασης του Αστυνομικού Τμήματος.
Με την παρέμβαση αυτή, δεν αφή-
σαμε να αποδυναμωθεί το αίσθημα
ασφάλειας των κατοίκων της Αργυ-
ρούπολης, οι οποίοι θα έπρεπε να
απευθύνονται, για οποιοδήποτε θέμα
στο Αστυνομικό Τμήμα Ελληνικού
που βρίσκεται μέσα στο πρ. Αερο-
δρόμιο. Το οποίο να σημειωθεί, δεν
είναι κατάλληλο για τους κατοίκους
του Ελληνικού, αφού βρίσκεται εκτός

οικιστικού ιστού.
Θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά
τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνο-
μίας Αντιστράτηγο κ. Κωνσταν-
τίνο Τσουβάλα για την κατανόηση

του προβλήματος και την άψογη συ-
νεργασία που είχαμε για την επίλυση
του σοβαρού αυτού θέματος. Η συ-
νεργασία μας θα συνεχιστεί για την
επίλυση και άλλων θεμάτων”.

ΕΝΙΣΧΥΟΥΜΕ ΤΟ ΑΙΣΘΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ

Φωτ. κάτω: Η κατάξερη αλάνα με σάπια και επικίνδυνα παιχνίδια που μας
παρέδωσε η προηγούμενη δημοτική αρχή

ΠΡΙΝ

ΜΕΤΑ



ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 

Tα πρώτα Υπαίθρια Γυμναστήρια της πόλης
μας είναι πλέον γεγονός

Τα πρώτα υπαίθρια Γυμναστήρια είναι πραγματικότητα και για την
πόλη μας. Παρά το γεγονός ότι άλλοι δήμοι είχαν εδώ και χρόνια
εγκαταστήσει όργανα γυμναστικής σε υπαίθριους χώρους, στο
δήμο μας παρ’ότι  η δημιουργία υπαίθριων γυμναστηρίων αποτε-
λούσε αίτημα των δημοτών, αυτό δεν έτυχε καμίας ανταπόκρισης
από την προηγούμενη δημοτική αρχή. 
Η αρχή έγινε με την εγκατάσταση οργάνων στο νέο οικογενειακό
πάρκο που εγκαινιάστηκε πρόσφατα στο Ελληνικό και βρίσκεται
επί των οδών Καλλιπόλεως και Αφροδίτης. 
Το δεύτερο γυμναστήριο τοποθετήθηκε στη Λ. Ιασωνίδου στην
πλατεία Σουρμένων, ενώ το τρίτο στην σειρά τοποθετήθηκε στο
πάρκο “Ανεξαρτησίας” (208). Τις επόμενες ημέρες θα τοποθε-
τηθούν γυμναστήρια στο οικογειακό πάρκο της Αγ. Παρασκευής,
στην πλατεία του Ερμή στον Ελαιώνα καθώς και στο Α΄ Στάδιο
Αργυρούπολης.
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Δώσαμε ξανά ζωή στο βουνό μας

Συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς η
ανακαίνιση των σχολικών προαυλίων, τα
οποία μεταμορφώνονται σε σύγχρονους
αθλητικούς χώρους για τους μαθητές μας.

Μεγάλη βάση δόθηκε από τη διοίκηση Κων-
σταντάτου, εκτός από την επισκευή και συν-
τήρηση των σχολικών κτιρίων, και στην
ανακατασκευή των προαυλίων των σχολικών
μονάδων.
Κύριο μέλημα ήταν, τα παιδιά κατά τις ώρες

των διαλειμμάτων να προαυλίζονται σε χώ-
ρους ασφαλείς και καθαρούς.
Ήδη, έχουν γίνει  ριζικές παρεμβάσεις σε 30
προαύλια παιδικών σταθμών, νηπιαγωγείων
και σχολείων, τα οποία ουσιαστικά έχουν με-
ταμορφωθεί σε χώρους άθλησης και διασκέ-
δασης των μαθητών, αφού ανακαινίστηκαν τα
γήπεδα μπάσκετ που υπάρχουν σ’ αυτά, αν-
τικαταστάθηκαν οι φθαρμένες μπασκέτες και
αντικαταστάθηκαν επίσης τα δάπεδα με νέα
σύγχρονα υλικά.

“Μέλημά μας, να ολοκληρωθούν οι εργα-
σίες στα προαύλια όλων των σχολείων
μας μέχρι το τέλος του 2017, αρχές του
2018”, δήλωσε ο δήμαρχος Γιάννης Κων-
σταντάτος.
“Αυτό που γίνεται στα σχολεία μας είναι
ένα τεράστιο έργο που αποκτά ακόμα με-
γαλύτερη σημασία γιατί γίνεται σε μια οι-
κονομικά κρίσιμη χρονική περίοδο για τη
χώρα μας”.

Ανακαινίστηκαν επιπλέον 14 σχολικά προαύλια

Ένα ακόμα κατεστραμμένο προαύλιο, του 5ου Δημοτικού Σχολείου Αργυρούπολης, παραδόθηκε πλήρως ανακαινισμένο και ασφαλές
στους μικρούς μας μαθητές. 

ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ

Ο Δήμος ανανεώνει τον μηχανολογικό του εξοπλισμό 
Ο Δήμος Ελληνικού - Αργυρούπολης βρί-
σκεται σε συνεχή προσπάθεια εκσυγχρονι-
σμού και ανανέωσης του μηχανολογικού
του εξοπλισμού ο οποίος είναι παλιός και
δεν καλύπτει τις αυξημένες ανάγκες της
πόλης. 
Στα πλαίσια αυτά παρέλαβε έναν εκσκαφέα
- φορτωτή για την ενίσχυση της υπηρεσίας
καθαριότητας και ένα νέο πυροσβεστικό
όχημα άμεσης παρέμβασης για την ενί-
σχυση της Πολιτικής Προστασίας του
Δήμου. 
Ειδικότερα το νέο πυροσβεστικό όχημα

έχει τη δυνατότητα άμεσης επέμβασης και
μεταφοράς 800 λίτρων νερού, στην εστία
της φωτιάς. 
Το όχημα θα βρίσκεται σε επιφυλακή επί
24ωρης βάσης κατά την αντιπυρική περίοδο
και επανδρωμένο με προσωπικό, που έχει
εκπαιδευθεί και πιστοποιηθεί, επίσημα, από
την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Επίσης κατά
τους χειμερινούς μήνες το όχημα θα μπορεί
να χρησιμοποιηθεί και για άντληση υδάτων
από πλημμυρισμένα υπόγεια κ.α.
Το αμέσως επόμενο διάστημα ο δήμος θα
προμηθευτεί 3 νέα Λεωφορεία για τη Δημο-

τική Συγκοινωνία που λειτουργεί με ιδιαί-
τερη επιτυχία εδώ και πολύ καιρό, 5 νέα
απορριμματοφόρα και 1 γερανοφόρο
όχημα. 

Ο δήμαρχος Γιάννης Κωνσταντάτος δή-
λωσε σχετικά:
"Μετά από πολλά χρόνια ο δήμος Ελλη-
νικού-Αργυρούπολης ανανεώνει τον μη-
χανολογικό του εξοπλισμό προκειμένου
οι προσφερόμενες υπηρεσίες στους δη-
μότες να είναι ακόμα καλύτερες, αμεσό-
τερες και αποτελεσματικότερες”

Ο Δήμαρχος Γιάννης Κωνσταντάτος, ο πρώην δήμαρχος
Αργυρούπολης Τάκης Ευσταθιάδης ο οποίος ήταν ιδι-
αίτερα συγκινημένος από την επαναλειτουργία των λι-
μνών και ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Διονύσης
Χατζηδάκης. 

Ο Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης σε συ-
νεργασία με το "Lets Do It Greece" διορ-
γάνωσε την μεγαλύτερη εθελοντική δράση
στην Ελλάδα.
Ξεπερνώντας κάθε προσδοκία, χιλιάδες δη-
μότες, επισκέπτες και νέα παιδιά πλημμύρι-
σαν τις πλαγιές του βουνού της Αργυ-
ρούπολης αγκαλιάζοντας το κάλεσμα του
δήμου.
Πλήθος φορέων,  το εθελοντικό σώμα του
δήμου, πολιτιστικοί και εξωραϊστικοί σύλλο-
γοι, αθλητικά σωματεία, ιδιώτες, και τα σχο-
λεία της πόλης, πραγματοποίησαν καθαρισμό
όλου του ορεινού μετώπου της πόλης.
Φύτεψαν πάνω από 1.500 δέντρα για την
αποκατάσταση των καμμένων εκτάσεων του
Υμηττού, δημιούργησαν βοτανόκηπους με
1.000 αρωματικά φυτά, φρόντισαν τα εγκα-
ταλελειμμένα μονοπάτια, επισκεύασαν τα
τραπεζοκαθίσματα στους πρόποδες του
βουνού, ενώ εκπαιδευτικά παιχνίδια, κατα-
σκευές και ζωγραφική έδωσαν ευχάριστη
νότα στη μεγάλη διοργάνωση.

Την αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της
δράσης έδωσαν ο Δήμαρχος Ελληνικού-Αρ-
γυρούπολης  Γιάννης Κωνσταντάτος και
ο  Νίκος Κιούσης, γενικός συντονιστής
του "Let’s do it Greece".
Τη δράση τίμησαν με την παρουσία τους ο
Αντιπεριφερειάρχης Νοτίου Τομέα Αθη-
νών Χρήστος Καπάταης, ο Δήμαρχος Π.

Φαλήρου Διονύσης Χατζηδάκης, ο πρώην
Δήμαρχος Αργυρούπολης  Δημήτρης Ευ-
σταθιάδης και ο Πρύτανης του Γεωπονικού
Πανεπιστημίου Γεώργιος Παπαδούλης.
Στη δράση επίσης συμμετείχε και η νεοσυ-
σταθείσα Φιλοζωική Παρέμβαση Ελληνι-
κού - Αργυρούπολης που ιδρύθηκε με
πρωτοβουλία της δημοτικής αρχής, η οποία
πραγματοποίησε δραστηριότητες σχετικά με
την προαγωγή της ζωοφιλίας στα παιδιά.
Στα πλαίσια της δράσης ο Δήμαρχος Ελληνι-
κού - Αργυρούπολης Γιάννης Κωνσταντά-
τος δήλωσε:

"H δημοτική αρχή "άνοιξε" ξανά το βουνό για
τους δημότες και τους επισκέπτες της πόλης,
μετά από χρόνια παρακμής και εγκατάλειψης. 
Επισκευάσαμε τα συντριβάνια, καθαρίσαμε
τα παλιά μονοπάτια και δημιουργήσαμε ση-
μεία όπου οι επισκέπτες μπορούν να κάθον-
ται και να απολαμβάνουν το περιαστικό
δάσος".
"Θέλω να ευχαριστήσω τους 3.000 και πλέον
πολίτες που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά
μας, τα σχολεία, τους παιδικούς σταθμούς,
την Ένωση και τους Συλλόγους Γονέων, το
Σώμα Εθελοντών του δήμου, τους πολιτιστι-
κούς συλλόγους, τις εθελοντικές ομάδες, τα
αθλητικά σωματεία, τους φορείς, τους μαθη-
τές αλλά και τις υπηρεσίες του δήμου που
υπερέβαλαν εαυτούς προκειμένου να πραγ-
ματοποιηθεί η εκδήλωση".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Με πρωτοβουλία της δημοτικής αρχής λειτούργησαν ξανά, η περί-
φημη λίμνη και τα συντριβάνια, τα οποία ήταν εγκαταλελειμμένα επί
20 χρόνια και καθαρίστηκαν τα παλιά μονοπάτια, ώστε οι δημότες να
απολαμβάνουν το βουνό τους όπως το γνώρισαν.



Στην Ελλάδα της κρίσης κάνουμε έργο χωρίς
να χρεώνουμε το δημότη

Πριν από περίπου 2,5 χρόνια παρα-
λάβαμε την διοίκηση ενός εγκατα-
λελειμμένου δήμου, με κατε-
στραμένες παιδικές χαρές, σκοτει-
νές πλατείες και υποβαθμισμένες
γειτονιές και υποδομές. 
Κληθήκαμε να πάρουμε αποφάσεις
σε συνθήκες οικονομικής  ασφυ-
ξίας, με την κρατική χρηματοδό-
τηση να μειώνεται μήνα με τον μήνα,
σε έναν Δήμο, που αν και βρίσκεται
στην Νότια Αθήνα, έχει πενιχρά
έσοδα. 
Τότε, είχα δύο δρόμους να ακολου-
θήσω. Τον εύκολο δρόμο της κα-
ταγγελίας, του λαϊκισμού και της
διαμαρτυρίας, που ακολούθησε η
προηγούμενη δημοτική αρχή και
τον δύσκολο δρόμο της εξεύρεσης
οικονομικών πόρων προκειμένου να
ανατάξουμε τις βασικές δομές της
πόλης.
Μέσα σ’ αυτό το δυσμενές, οικονο-
μικό περιβάλλον, έθεσα ως προτε-
ραιότητα, τη βελτίωση της
καθημερινότητας των συνδημοτών
μου και την ασφάλεια των οικογε-
νειών, που χρησιμοποιούν τις υπο-
δομές της πόλης, αναζητώντας
χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, την
Περιφέρεια, το Πράσινο Ταμείο
αλλά και τον ιδιωτικό τομέα. 

Η προηγούμενη δημοτική αρχή
μας παρέδωσε 32 παιδικές χαρές

σε τραγική κατάσταση. Στο ίδιο πε-
ρίπου επίπεδο βρισκόταν το σύ-
νολο σχεδόν των σχολικών κτιρίων
και των γηπέδων της πόλης μας.  
Η προηγούμενη διοίκηση χωρίς να
παραδώσει κανένα έργο στην κοι-
νωνία χρησιμοποίησε το δήμο ως
όργανο προώθησης των αριστερών
ιδεοληψιών της, και το μόνο που την
ενδιέφερε ήταν οι διαδηλώσεις και
οι συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας. 
Υπεύθυνοι για την ανυπαρξία έργου
της προηγούμενης διοίκησης ήταν
όλοι οι άλλοι εκτός από εκείνους. 

Είμαι πατέρας δύο αγοριών, 5 και  9
ετών. Μου ήταν αδιανόητο να
είμαι δήμαρχος της πόλης, και τα
παιδιά των συνδημοτών μου μαζί με
τα δικά μου, να παίζουν ανάμεσα σε
σκουριασμένα σίδερα, χαλασμένες
κούνιες και επικίνδυνα παιχνίδια. 
Δουλεύοντας 20 χρόνια στον ιδιω-
τικό τομέα σε θέσεις ευθύνης,
έμαθα ότι όλες οι δυσκολίες μπο-
ρούν να ξεπεραστούν εάν είσαι με-
θοδικός, έχεις σχέδιο και αξιο-
ποιείς όλες τις ευκαιρίες που σου
δίνονται.
Για να μπορέσω να ξεπεράσω την
έλλειψη των οικονομικών πόρων του
Δήμου, απευθύνθηκα σε ιδιωτικές
επιχειρήσεις, σε επιχειρηματίες της
πόλης αλλά και σε ιδιώτες καλώντας
τους να συνδράμουν στην ανάταξή

του. Μετά από δεκάδες ώρες επα-
φών και συζητήσεων, δόθηκαν υπό
την μορφή της χορηγίας, σχεδόν
500.000 ευρώ σε χρήματα, παιχνίδια
ή εργασίες, γεγονός που αποτελεί
αυτοδιοικητικό ρεκόρ, καθώς ούτε
στους ιδιώτες περισσεύουν, ούτε
είναι εύκολο να τους πείσεις να ενι-
σχύσουν τον δήμο σου σε καιρούς
οικονομικής κρίσης.
Οι χορηγίες αυτές εγκρίθηκαν από
το δημοτικό συμβούλιο, ονομαστικά
και με απόλυτη διαφάνεια.
Σήμερα 25 παιδικές χαρές σε ολό-
κληρη την πόλη έχουν ανακαινιστεί
και πιστοποιηθεί ενώ το Ελληνικό
απέκτησε δύο οικογενειακά πάρκα.
Ένα στην Αγία Παρασκευή και ένα
επί της οδού Καλλιπόλεως, ενώ ολο-
κληρώνεται και το πάρκο “Ανεξαρ-
τησίας” (208) στην Αργυρούπολη.
Τα παιδιά μας μπορούν πλέον να
παίζουν με ασφάλεια και σε σύν-
τομο χρονικό διάστημα, θα ανακαι-
νιστούν και οι υπόλοιπες. 
Δυστυχώς, η αντιπολίτευση ακολου-
θώντας το μονοπάτι του λαϊκισμού
και της συκοφαντίας, έχει καταψη-
φίσει όλες τις χορηγίες, που δεν
μπαίνουν φυσικά στην “τσέπη” του
δημάρχου, αλλά γίνονται υποδομές
και τις χαίρονται όλοι οι δημότες.
Τους παραδίδω στην κρίση σας, για
τις συκοφαντικές επιθέσεις εναντίον
μου προκειμένου να καλύψουν το

ανύπαρκτο δημοτικό έργο της θη-
τείας τους.

Όμως, η συμμετοχή των ιδιωτών
δεν σταμάτησε στην ανακαίνιση των
παιδικών χαρών. Με ιδιωτικές δω-
ρεές, περισσότερες από 300 οικο-
γένειες της πόλης, που αντιμε-
τωπίζουν σοβαρό πρόβλημα επιβίω-
σης, παίρνουν είδη πρώτης ανάγκης
κάθε μήνα, από το κοινωνικό μας
παντοπωλείο, χωρίς καμία επιβά-
ρυνση του ταμείου του Δήμου μας. 
Το ίδιο συμβαίνει και με το κοινω-
νικό φαρμακείο, όπως επίσης, με
χορηγία κατασκευάστηκε και το νέο

υπερσύγχρονο ΚΑΠΗ που απολαμ-
βάνουν στον Ελαιώνα της Αγίας Πα-
ρασκευής 600 συνταξιούχοι. 

Στη μίζερη αντιμετώπιση των προ-
βλημάτων της προηγούμενης δημο-
τικής αρχής και στον λαϊκισμό
απαντάμε με δεκάδες νέα έργα σε
ολόκληρη την πόλη, σε συνθήκες οι-
κονομικής ασφυξίας και αποτε-
λούμε σημείο αναφοράς πλέον για
όλους τους δήμους στην Ελλάδα 

Συνεχίζουμε με αμείωτους ρυθ-
μούς την αναγέννηση του Δήμου
μας.

3ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 

Πολλά και σημαντικά είναι τα έργα
που έγιναν στο σύνολο σχεδόν των
σχολικών κτιριακών υποδομών του
Δήμου. 
Η διοίκηση του Γιάννη Κωνσταντάτου
έδωσε από την αρχή ξεχωριστή φρον-
τίδα σε θέματα της παιδείας και των
σχολικών κτιρίων. Με την ανάληψη
των καθηκόντων της έδωσε προτεραι-
ότητα στην επισκευή των σχολικών
μονάδων. Mε την βοήθεια της Τεχνι-
κής Υπηρεσίας του Δήμου, σε λιγό-
τερο από τρεις μήνες, κατέγραψε τις
ανάγκες και με έκθεση την οποία δια-
βίβασε στην υπηρεσία "Κτιριακών
Υποδομών" (πρώην ΟΣΚ), εξασφά-
λισε 600.000 ευρώ για την επισκευή
των σχολικών κτιρίων.
Για τις εκτεταμένες και επικτακτικά
αναγκαίες εργασίες που πραγματοποι-

ήθηκαν ειδικότερα στο σχολικό κτίριο
του ΕΠΑΛ, μετά από πολλά χρόνια, ο
Διευθυντής του Χρήστος Ταλαμάγ-
κας απέστειλε ευχαριστήρια επιστολή
στον Δήμαρχο Γιάννη Κωνσταντάτο.

Η επιστολή:

Αγαπητέ Δήμαρχε,
Φίλε Γιάννη,

Τόσο προσωπικά όσο και εκ μέρους του
συλλόγου καθηγητών, του 15μελούς αλλά
και όλων των μαθητών μας, νιώθω έν-
τονη την υποχρέωση να σε ευχαριστήσω
για τα τόσο σημαντικά και απαραίτητα
έργα που έγιναν στο σχολείο μας (Μό-
νωση ταράτσας-Επισκευές τοιχοποιίας -
Βάψιμο - Γήπεδο Μπάσκετ κλπ).
Ασυνήθιστο και πρωτόγνωρο για μας

αφού από κατασκευής του κτιρίου και για
δεκαετίες, το σχολικό μας κτίριο δεν είχε
τύχει της "προσοχής" άλλης δημοτικής
αρχής.
Απ΄ότι γνωρίζω είναι πολλά και ουσια-
στικά τα έργα που γίνονται σε πολλές
σχολικές μονάδες του δήμου σας και μά-
λιστα χωρίς διακρίσεις.
Συγχαρητήρια και είναι βέβαιο οι δημότες
σας θα σας το αναγνωρίσουν .
Ολη η σχολική μας κοινότητα σου εύχεται
ολόψυχα μακροημέρευση στον Δήμο δηλ.
και 2η θητεία πιστεύοντας να μείνει ανε-
ξίτηλο το θετικό σου στίγμα και η προ-
σφορά σου στον Δήμο Ελληνικού
Αργυρούπολης.

Με εκτίμηση
ο δ/ντης του ΕΠΑΛ
Ταλαμάγκας Χρήστος

Η αποκάλυψη του μνημείου για το Ταφικό έθιμο στο Κοι-
μητήριο των Σουρμένων και η απόφαση της διοίκησης να
χαρακτηριστεί επίσημα, ως χώρος μουσειακής αξίας,
καθώς και οι τάφοι των ενταφιασμένων Ποντίων ως “Εθι-
μικοί”, αποτελούν μια μεγάλη παρέμβαση της διοίκησης
του Γιάννη Κωνσταντάτου, που ικανοποιεί ένα αίτημα
δεκαετιών των Ποντίων και αποδίδει πλέον στο “Ταφικό
Έθιμο” την ιστορική βαρύτητα που του αρμόζει.
Τα αποκαλυπτήρια του Μνημείου έκανε ο δήμαρχος, με
τον σεβασμιώτατο Μητροπολίτη κ. Παύλο και τον πρό-
εδροτηςΈνωσηςΠοντίωνΣουρμένωνΓιώργοΣαραφίδη.

Ο διευθυντής του ΕΠΑΛ Αργυρούπολης 
ευχαριστεί την δημοτική αρχή

Η σχολική κοινότητα αναγνωρίζει τις προσπάθειες της δημοτικής αρχής 
για την ανακαίνιση και συντήρηση των σχολικών κτιρίων

Σχεδόν 500.000 ευρώ έχουν συγκεντρωθεί από χορηγίες 30 και πλέον
εταιριών και ιδιωτών και τα αποτελέσματα είναι ήδη ορατά στην πόλη“

Μία άλλη πλευρά του δημάρχου
Γιάννη Κωνσταντάτου θα αναδειχ-
θεί για τέταρτη φορά στις 6 Μαΐου
στο Πολιτιστικό Κέντρο της Αργυ-
ρούπολης “Μίκης Θεοδωράκης”.
Η συγγραφική, αν και ο ίδιος δεν
θεωρεί τον εαυτό του συγγραφέα. 
Στις 6 Μαΐου στις 7 το απόγευμα,
θα γίνει η παρουσίαση του τέταρτου
βιβλίου του με τίτλο “Ο Αγριάν-
θρωπος”, που κυκλοφορεί από τον
εκδοτικό οίκο Καλέντη. 
Πρόκειται για ένα μυθιστόρημα που
διαδραματίζεται παράλληλα σε δύο
εποχές, την δεκαετία του ’80 με την
εκλογή του Ανδρέα Παπανδρέου
και την Αλλαγή, αλλά και στο σή-
μερα, στην εποχή της κρίσης και
των μνημονίων. 
Έχουν άραγε σχέση μεταξύ τους οι
δύο αυτές παράλληλες ιστορίες, οι
πρωταγωνιστές και τα πάθη τους;

“Νομίζω πως δικαιούμαι να αισθά-
νομαι συγκίνηση” δηλώνει ο Γιάννης
Κωνσταντάτος. Ευχαριστώ τις εκδό-
σεις Καλέντη και προσωπικά την
Κέλυ Καλέντη για την αγάπη και το
μεράκι που έδειξαν στο νέο μου βι-
βλίο το οποίο σε σχέση με τα τρία
προηγούμενα έχει δύο μεγάλες δια-
φορές. 
Πρώτον, δεν έχει καμία αναφορά
στην Κεφαλονιά, πράγμα που με εν-
τυπωσιάζει ακόμα και εμένα για τις
συνήθειες μου και δεύτερον, η συγ-
γραφή του έγινε σε δύο καλοκαιρι-
νές περιόδους - διακοπές όπου
βρήκα λίγο πολύτιμο χρόνο να κάνω
αυτό που αγαπώ τόσο πολύ. Να
γράφω.
Φυσικά να ξέρετε πως αν και έγινα
μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Λογο-
τεχνών το 2013 μετά από πρόταση
της επιτροπής τους, δεν θεωρώ τον
εαυτό μου συγγραφέα αλλά κάποιον
που απλά προσπαθεί να αποτυπώ-
σει τις σκέψεις του στο χαρτί.
Το πρώτο μου βιβλίο κυκλοφόρησε
το 2008 από τις εκδόσεις Γκοβόστη
"Η Τελευταία Ευκαιρία", το 2010
από τις εκδόσεις Ιβίσκος "Απέναντι
στο Πεπρωμένο”, και το 2012 απο
τις ίδιες εκδόσεις "Ο Έλληνας Αν-
τιβασιλιάς του Σιάμ”.
Για το βιβλίο θα μιλήσουν η επικε-
φαλής της Δημοκρατικής Συμπαρά-
ταξης Φώφη Γεννηματά, η
Περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δού-
ρου, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελ-
λάδας Κώστας Μπακογιάννης και
ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου
Διονύσης Χατζηδάκης. 

Ευχαριστώ από καρδιάς τις εταιρίες-χορηγούς 
που ακολουθούν:
Κλινική Κασταλία, Posidonio, Lamda Development, Εκπαιδευτήρια Ζώη,
Ελένη Κορίλλη, Κήπος Οδών, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank, Εφοπλι-
στής Θανάσης Μαρτίνος, Ηλιαχτίδα, Cosmote, Καραμέλες Λάβδας,
Interamerican, Αλίμος ΕΠΕ, Attica Bank, Σκλαβενίτης, Βιομηχανία Φλω-
ρίδης, Πολίτης group, Κρεαταγορά Ρούπας, Media Market, Μηλιώνης,
Κοτσαμπάσης Catering, Enterprises Shipping & Trading, Μπανάνες
Doll, Migato, TimeWear, Κλινική ΡΕΑ, Πλαίσιο, Κεφαλληνός, Ρόμβος.

Στις 6 Μαΐου η παρουσίαση του 4ου βιβλίου 
του Δημάρχου Γιάννη Κωνσταντάτου 

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΟΥΡΜΕΝΑ 
Κηρύξαμε “Μουσειακό” το Κοιμητήριο των Σουρμένων και γιορτάσαμε το Ταφικό Έθιμο 
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ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΥ



Την πρόθεση να κηρύξει αρχαιολο-
γικό χώρο ένα μεγάλο τμήμα του
πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού
αλλά και ένα μεγάλο τμήμα αστικού
ιστού του Δήμου Ελληνικού - Αργυ-
ρούπολης, γνωστοποιεί προς διάφο-
ρους φορείς, ανάμεσά τους η
"Ελληνικόν Α.Ε." και το ΤΑΙΠΕΔ", η
Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και
Πολιτιστικής Κληρονομιάς του
Υπουργείου Πολιτισμού. 

Η παραπάνω ενέργεια του υπουργείου
Πολιτισμού εντάσσεται σε εκείνες τις
ενέργειες, που είναι πανθομολογούμενο
ότι σκοπό έχουν να αποτελέσουν τρο-
χοπέδη στη μεγάλη επένδυση του πρ.
αεροδρομίου του Ελληνικού. Είναι γνω-
στές άλλωστε, οι μεθοδεύσεις συγκεκρι-
μένων ομάδων που αντιδρούν στην
επένδυση του πρ. αεροδρομίου και οι
οποίες είχαν βρει "ευήκοα ώτα" στο
υπουργείο επί των ημερών του Αρι-
στείδη Μπαλτά το καλοκαίρι του 2015,
λίγο πριν την υπογραφή του 3ου μνημο-
νίου, που είχε ως ρητή δέσμευση την
υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου
στο Ελληνικό.  
Πέρα όμως από την οριοθέτηση - μετά
από 75 χρόνια λειτουργίας - του πρ. αε-
ροδρομίου ως αρχαιολογικού χώρου,
στη διαδικασία αυτή το υπουργείο φαί-

νεται, σύμφωνα με τα τοπογραφικά, να
εντάσσει και ένα μεγάλο τμήμα του αστι-
κού ιστού του Δήμου Ελληνικού - Αργυ-
ρούπολης, βάζοντας κυριολεκτικά
"αρχαιολογικό βρόγχο" σε ένα μεγάλο
αστικό τμήμα του Δήμου. 
Κατηγορώντας την αρχαιολογική υπηρε-
σία του Υπουργείου Πολιτισμού ο Δή-
μαρχος Ελληνικού - Αργυρούπολης
Γιάννης Κωνσταντάτος ότι όψιμα θυ-
μήθηκε ν' ανακαλύψει την ύπαρξη αρχαι-
οτήτων στην περιοχή, προειδοποιεί πως
η δημοτική αρχή δεν θα ανεχθεί να μοι-
ραστεί μια σειρά αρμοδιοτήτων της με
το Υπουργείο Πολιτισμού, αφού βάσει
του σχετικού νόμου για ότι θα ήθελε να
φτιάξει ο δήμος ή ο κάθε πολίτης θα
έπρεπε πρωτίστως να ζητήσει και να
λάβει την άδεια της αρχαιολογικής υπη-
ρεσίας. 

Ολόκληρη η δήλωση του Δημάρχου
Ελληνικού - Αργυρούπολης Γιάννη
Κωνσταντάτου 

Μετά από 75 χρόνια λειτουργίας του πρ.
Αεροδρομίου, την κατασκευή και λει-
τουργία των εγκαταστάσεων της πρ.
Αμερικάνικης Βάσης και της κατασκευής
των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων μέσα
στο πρ. Αεροδρόμιο του Ελληνικού, θε-
ωρούμε την συγκεκριμένη ενέργεια του

ΥΠΠΟ, ατεκμηρίωτη, άκαιρη και εχ-
θρική προς τους δημότες της πόλης μας,
καθώς εκατοντάδες κάτοικοί μας, θα
βρεθούν να έχουν εντός "αρχαιολογικού
χώρου" τις κατοικίες και τις οικονομικές
δραστηριότητές τους.
Βάσει του νόμου 3028/2002 που αναφέ-
ρεται στο έγγραφο του ΥΠΠΟ προς τον
Δήμο Ελληνικού-Αργυρούπολης, η οποι-
αδήποτε εκτέλεση έργου στην οριοθε-
τημένη περιοχή της πόλης, θα απαιτεί
έγκριση από την τοπική εφορία αρχαι-
οτήτων, η οποία θα προηγείται από τις
άδειες των άλλων Αρχών.
Για οποιαδήποτε παρέμβαση που θα
θέλει να κάνει ο δήμος, π.χ. αναπλάσεις
πλατειών, χωροθέτηση περιπτέρων,
θέση κάδων απορριμμάτων και γενικό-
τερα τον αστικό εξοπλισμό, θα πρέπει
να έχει την σύμφωνη γνώμη των αρχαι-
ολόγων, όπως και για κάθε οικοδομική
δραστηριότητα, εγκατάσταση ή λειτουρ-
γία βιομηχανικής, βιοτεχνικής ή εμπορι-
κής επιχείρησης, τοποθέτηση τηλε-
πικοινωνιακών ή άλλων εγκαταστάσεων,
οποιοδήποτε τεχνικό ή άλλο έργο κ.ά.
Καλούμε το ΚΑΣ να εξετάσει με προ-
σοχή τη συγκεκριμένη πρόταση οριοθέ-
τησης αρχαιολογικών χώρων στον Δήμο
μας. Παράλληλα δηλώνουμε προς όλες
τις κατευθύνσεις ότι σε καμία περί-
πτωση δεν πρόκειται, ούτε να δεχτούμε
αλλά ούτε και να επιτρέψουμε να κηρυχ-
θούν "αρχαιολογικές περιοχές", αστικές
περιοχές του Δήμου, γεγονός που θα
έχει καταστροφικές συνέπειες για την
ζωή των κατοίκων μας.
Η δημοτική αρχή δεν θα ανεχθεί να μοι-
ραστεί μια σειρά αρμοδιοτήτων της με
το ΥΠΠΟ, που ενόψει της μεγαλύτερης
επένδυσης στην Ευρώπη που θα πραγ-
ματοποιηθεί στην πόλη μας, "θυμήθηκε"
μετά από 75 χρόνια ότι στο πρ. Αερο-
δρόμιο του Ελληνικού αλλά και στον
αστικό ιστό του δήμου μας υπάρχουν
αρχαία. 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 

Σε αρχαιολογικό κλοιό 
ο Δήμος Ελληνικού - Αργυρούπολης
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Οι μεγαλύτεροι σύλλογοι της πόλης
πριν από περίπου ένα χρόνο απευ-
θύνθηκαν στην δημοτική αρχή προ-
κειμένου να μπει μία τάξη στο
καθεστώς ανομίας που με την ανοχή
της προηγούμενης δημοτικής αρχής
υπήρχε στο Ά Στάδιο Αργυρούπο-
λης.

Κλοπές, φθορές και διαπληκτι-
σμοί μεταξύ των αθλούμενων ήταν
καθημερινό φαινόμενο στο στάδιο.
Επίσης, στον συγκεκριμένο αθλητικό
χώρο, πολλοί προπονητές από ολό-
κληρη την Αττική, λάμβαναν οικονο-
μικό αντίτιμο προκειμένου να
προπονήσουν αθλητές, χωρίς κα-
νένα παραστατικό και έλεγχο από
τον Αθλητικό Οργανισμό του
δήμου, ο οποίος είναι αρμόδιος για
την εύρυθμη λειτουργία όλων των
αθλητικών χώρων της πόλης. 

Η δημοτική αρχή έδρασε άμεσα. Σε
συνεργασία με τους συλλόγους της
πόλης, όποιος πλέον θέλει να χρησι-
μοποιήσει το ‘Α Στάδιο Αργυρούπο-
λης θα πρέπει να εκδόσει κάρτα
εισόδου, μέσα από μια διαδικασία
απλή και σύντομη, προσκομίζοντας
τα ανάλογα δικαιολογητικά.
Θέλουμε να τονίσουμε ότι η είσο-

δος δημοτών και κατοίκων της
πόλης είναι δωρεάν, ενώ για πολί-
τες άλλων δήμων υπάρχει ένα συμ-
βολικό τίμημα των πέντε ευρώ
μηνιαίως, ώστε να καλύπτονται τα
έξοδα συντήρησης του σταδίου,
όπως ακριβώς πληρώνουν οι δημό-
τες μας όταν χρησιμοποιούν αθλη-
τικές υποδομές άλλων δήμων.

Παρ’ όλα αυτά, ο πρώην δήμαρχος
Χρ. Κορτζίδης μη αντέχοντας την
οργάνωση και την τάξη που εφαρμό-
ζεται από την σημερινή διοίκηση
στους αθλητικούς χώρους της
πόλης, επιχειρεί να επαναφέρει το
προηγούμενο καθεστώς της αταξίας,
αυτό δηλαδή που υπήρχε κατά την
διάρκεια της δημαρχιακής του θη-
τείας. 

Παράλληλα, έχοντας τη στήριξή του
μία θλιβερή, οργανωμένη ομάδα 20
περίπου ατόμων, που αυτο-αποκα-
λείται “Συνέλευση του Σταδίου”
προσπαθεί, εδώ και περίπου 12
μήνες, με κάθε τρόπο, να επαναφέ-
ρει το προηγούμενο καθεστώς της
ασυδοσίας και της αταξίας. 

Με κύριό τους όπλο το ψέμα και τη
συκοφαντία, δημιουργούν συνεχείς

εντάσεις στην είσοδο του γηπέδου,
προπηλακίζοντας την διοίκηση και
τους εργαζόμενους φύλακες σε
αυτό.
Επιπλέον, με την ανοχή μερίδας της
αντιπολίτευσης η οργανωμένη ομά-
δα των “μπαχαλάκηδων” προσπαθεί
να δημιουργήσει κλίμα φόβου, προ-
πηλακίζοντας λεκτικά τον δήμαρχο,
το προεδρείο και δημοτικούς συμ-
βούλους της πόλης σε συνεδριάσεις
του δημοτικού συμβουλίου. 
Είναι δικαίωμα του πρ. δημάρχου
Χρ. Κορτζίδη να διαδηλώνει με πε-
ριθωριακές ομάδες και “μπαχαλάκη-
δες” ταυτιζόμενος ιδεολογικά μαζί
τους. 

Είναι όμως αναφαίρετο δικαίωμα της
δημοκρατικά εκλεγμένης διοίκησης
του Δήμου να εφαρμόσει τους νό-
μους και να περιφρουρήσει τους
αθλητικούς χώρους, που οι παρα-
πάνω αναφερθέντες κύριοι, θέλουν
να λειτουργούν υπό το καθεστώς
ασυδοσίας, ως “ξέφραγο αμπέλι”. 

Η δημοτική αρχή ούτε τρομοκρα-
τείται, ούτε εκβιάζεται. Το καθε-
στώς ασυδοσίας και αταξίας στην
πόλη είναι πλέον παρελθόν.

Η πραγματικότητα είναι αδιάψευ-
στος μάρτυρας. Μέχρι στιγμής πάνω
από 2.500 κάτοικοι και δημότες

έχουν αγκαλιάσει το συγκεκριμένο
μέτρο, εκδίδοντας την κάρτα εισό-
δου. 
Πλέον, στο Εθνικό Στάδιο Αργυρού-
πολης επικρατεί τάξη, δεν υπάρχουν
φθορές και κλοπές, ενώ οι δημότες,
οι κάτοικοι και οι σύλλογοι της
πόλης απολαμβάνουν τις υψηλού
επιπέδου υπηρεσίες του σταδίου. 

Τέλος, να σημειωθεί ότι τα αποδυ-
τήρια του σταδίου βρίσκονται στη
διαδικασία της ανακαίνισης, ενώ σε
λίγο καιρό θα τοποθετηθεί στο
χώρο υπαίθριο γυμναστήριο και θα
αντικατασταθεί ο χλοοτάπητας του
γηπέδου.

Δωρεάν και με ασφάλεια οι δημότες μας
στο Ά Στάδιο Αργυρούπολης

Με επίκεντρο τον Δήμο Ελληνι-
κού-Αργυρούπολης ιδρύθηκε το
“Δίκτυο Πόλεων - Βιώσιμη
Πόλη”, με σκοπό την εξασφά-
λιση κοινής χρηματοδότησης
από μεγάλα Ευρωπαϊκά προγράμ-
ματα.

Το δίκτυο απαρτίζουν 30 μεγάλοι
δήμοι από ολόκληρη την χώρα και
την Κύπρο, οι οποίοι με κεντρικό
συντονισμό, σε συνεργασία με πα-
νεπιστήμια και ιδρύματα εγνωσμέ-
νου κύρους, θα διεκδικούν απ’
ευθείας από την Ευρωπαϊκή Ένωση
κοινοτικά κονδύλια στους τομείς
της Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυ-
ξης, της Αειφορίας, της Εξοικονό-
μησης Ενέργειας κ.α.
Το “Δίκτυο Πόλεων” θα παρέχει
τεχνική υποστήριξη στη δικτύωση
και οργάνωση των δήμων που συμ-
μετέχουν σε αυτό, ώστε να υπο-
βάλλουν και να υλοποιούν προ
τάσεις σε Ευρωπαϊκά προγράμ-
ματα. Επίσης το “Δίκτυο” θα συμ-
μετέχει και το ίδιο σε προτάσεις
και στη συνέχεια θα υποστηρίζει
την υλοποίησή τους.
Η έδρα του “Δικτύου Πόλεων” θα
είναι ο Δήμος Πύλου-Νέστορος,
ενώ επίκεντρο των δραστηριοτή-
των θα αποτελέσει ο δήμος Ελληνι-
κού - Αργυρούπολης σε χώρο που
θα διαθέσει ο δήμος για τον σκοπό
αυτό.

Ο Δήμαρχος Ελληνικού-Αργυρού-
πολης δήλωσε αναφορικά:
“Ο Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπο-
λης θα είναι ο πρωταγωνιστής
δήμος σε αυτή την προσπάθεια
καθώς εκτός από ιδρυτικό μέλος,
με τα γραφεία που θα παραχωρή-
σει στο “Δίκτυο Πόλεων” θα γίνει
το κέντρο αναφοράς στην κοινή
αυτή προσπάθεια.
Μέσω του "Δικτύου Πόλεων" θα
εκμεταλλευτούμε στο μέγιστο δυ-
νατό τα Ευρωπαϊκά προγράμματα
που είτε λόγω γραφειοκρατίας, είτε
λόγω άγνοιας από την κεντρική δι-
οίκηση δεν έφταναν ποτέ στην Το-
πική Αυτοδιοίκηση, η οποία έχει τις
ικανότητες και την βούληση να
απορροφήσει κονδύλια απευθείας
από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Με την κίνηση αυτή τοποθετούμε
τον Δήμο μας στο επίκεντρο των
Ευρωπαϊκών εξελίξεων όσο αφορά
στη διάθεση των κοινοτικών κονδυ-
λίων.
Το μέλλον του δήμου Ελληνικού-
Αργυρούπολης δεν είναι η στέγαση
χιλιάδων μεταναστών στις εγκατα-
στάσεις του πρώην αεροδρομίου,
όσο και αν μερίδα της αντιπολίτευ-
σης, έχει αντίθετη άποψη.
Σκοπός μας είναι, στο Δήμο μας να
υπάρξει ανάπτυξη και επενδύσεις
ώστε στο άμεσο μέλλον να αποτε-
λέσουμε μοχλό ανάπτυξης για την
Ελληνική οικονομία.”

Ο δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης   
ιδρυτικό μέλος στο

“Δίκτυο Πόλεων - Βιώσιμη Πόλη”

ΒΑΛΑΜΕ ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΠΑΧΑΛΟ ΤΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
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