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Η τρίτη ηλικία στο επίκεντρο της πολιτικής της σημερινής διοίκησης

Ένα ακόμα ΚΑΠΗ στολίδι παρέδωσε
η Δημοτική Αρχή στους δημότες
“Στους ανθρώπους που μας μεγάλωσαν
αξίζει μόνο το καλύτερο ανέφερε ο Δήμαρχος κατά την διάρκεια των εγκαινίων”
Παρουσία εκατοντάδων δημοτών η δημοτική
αρχή, εγκαινίασε το 4ο στην σειρά ΚΑΠΗ
(Λεωφ. Αλεξιουπόλεως), το οποίο κατασκευάστηκε στην θητεία της. Πρόκειται για έναν
υπερ-σύγχρονο πολυχώρο, σχεδιασμένο
ώστε να λειτουργεί, όχι μόνο ως χώρος φιλοξενίας ηλικιωμένων, αλλά και ως χώρος εκδηλώσεων.
Ο Δήμαρχος Ελληνικού - Αργυρούπολης Γιάννης Κωνσταντάτος ευχαρίστησε όλους όσοι
εργάστηκαν προκειμένου να ολοκληρωθεί αυτό
το έργο, και απευθυνόμενος στα μέλη του
ΚΑΠΗ τόνισε:
"Σχεδιάσαμε αυτόν τον χώρο με πολύ μεράκι
ώστε να γίνει αντάξιος της προσφοράς των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας, σε όλους εμάς. Σας
αξίζει, δουλέψατε, προσφέρατε και κάποια
στιγμή πρέπει αυτή η χώρα, κι εμείς οι αιρετοί,
να ανταποδώσουμε αυτόν τον κόπο, είτε ήσασταν νοικοκυρές και μεγαλώνατε τα παιδιά σας,
είτε ήσασταν εργαζόμενοι και στηρίζατε την ελληνική κοινωνία και οικονομία."
Στην εκδήλωση μίλησαν εκπρόσωποι των
ΚΑΠΗ της περιοχής, οι οποίοι, μεταξύ άλλων,
αφού ευχαρίστησαν τον Δήμαρχο είπαν:
"Δήμαρχε, μας είχες δώσει μία υπόσχεση ότι θα
μας το έχεις έτοιμο σύντομα και την πραγματοποίησες. Και μεις με τη σειρά μας σου λέμε
τώρα, ότι θα τηρήσουμε την υπόσχεση από τη
δική μας πλευρά στις εκλογές που έρχονται, το
Μάϊο του 2019".

"Εταίρος" του Ιδρύματος "Ελευθέριος Βενιζέλος"
ο Δήμος και ο Δήμαρχος Ελληνικού - Αργυρούπολης
Μια διάκριση που μας ενώνει με την Δημοκρατική Κρήτη, με
τους δεσμούς αγάπης και της αμοιβαίας συνεργασίας
Την ανώτατη διάκριση του "Εταίρου" απένειμε στο
Δήμαρχο Ελληνικού - Αργυρούπολης Γιάννη Κωνσταντάτο και στον πρόεδρο του Συλλόγου Κρητών
Αργυρούπολης Χρήστο Λουσίδη, το Εθνικό Ίδρυμα
Ερευνών και Μελετών "Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος" ως
αναγνώριση του σημαντικού αφιερώματος που διοργάνωσε ο Δήμος υπό την αιγίδα του ιδρύματος και την
υποστήριξη του παραρτήματος Αττικής και του Συλλόγου Κρητών Αργυρούπολης, πριν από λίγους
μήνες.
Η αναγόρευσή του ως “Εταίρου” του ιδρύματος αποτελεί μία ιδιαίτερη στιγμή, αφού είναι βαθιές οι πολιτικές τους ρίζες, στον χώρο του πατριωτικού κέντρου
και της Δημοκρατικής παράταξης.
Η τελετή έγινε στη Χαλέπα στα Χανιά, στο Μουσείο Οικία του Ελευθερίου Βενιζέλου παρουσία του προέδρου της Βουλής Νίκου Βούτση και των αρχών των
Χανίων.
Όπως είπε ο Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος κ. Νικόλαος Παπαδάκης, το Ίδρυμα έχει καθιερώσει εδώ

και πολλά χρόνια να απονέμει μια ιδιαίτερη τιμή, σ' αυτούς που υπηρετούν τους σκοπούς του ή την ιστορική
μνήμη του Ελευθερίου Βενιζέλου.
"Είναι τιμή για την πόλη μας και για μένα προσωπικά
αυτή η διάκριση" είπε ο δήμαρχος Γιάννης Κωνσταντάτος. "Μια διάκριση που μας ενώνει με την Κρήτη με
τους δεσμούς της αγάπης και της Δημοκρατίας.
"Ο δήμος μας διαθέτει χιλιάδες κρητικούς και δύο
πολύ δραστήριους συλλόγους μέσω των οποίων εδώ
και πολλά χρόνια μεταλαμπαδεύεται σε όλους εμάς τι
σημαίνει αγάπη για τη δημοκρατία και την ελευθερία
για την πατρίδα.
Ευχαριστώ ολόψυχα το Δ.Σ. αλλά και το σύνολο των
Κρητών που παρέστησαν στη σπουδαία αυτή εκδήλωση. Είμαστε υπερήφανοι και σας ευχαριστούμε
θερμά γι' αυτή την τιμή" είπε ο δήμαρχος ανάμεσα και
σε άλλα.
Την τιμητική διάκριση απένειμε στον Δήμαρχο Ελληνικού - Αργυρούπολης Γιάννη Κωνσταντάτο ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Αντώνης Μπαλωμενάκης.

O Δήμαρχος Ελληνικού - Αργυρούπολης Γιάννης Κωνσταντάτος και
ο πρόεδρος του Συλλόγου Κρητών Αργυρούπολης Χρήστος Λουσίδης
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Έτοιμος ο νέος πολυχώρος πολιτισμού
Διαθέτει αίθουσες χορού, παιδότοπο, εντευκτήριο και αίθουσα μπιλιάρδου
Μία ακόμα υπόσχεση του Δημάρχου προς τους
ανθρώπους του πολιτισμού, έγινε πραξη. Ο
νέος Πολυχώρος Πολιτισμού εγκαινιάστηκε παρουσία εκατοντάδων δημοτών μας.
'Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Γιάννης Κωνσταντάτος, η δημιουργία αυτού του εναλλακτικού και ξεχωριστού χώρου, αποσκοπεί στη
φιλοξενία όλων των ανθρώπων των τεχνών και
των γραμμάτων, των πολιτιστικών τμημάτων και
συλλόγων της περιοχής μας, αλλά και όσων αγαπούν τα πολιτιστικά δρώμενα.
Το υπερσύγχρονο Στέκι Πολιτισμού σχεδιάστηκε με πολύ μεράκι και προνοητικότητα,
τόσο για τους ενήλικες όσο και τα μικρά παιδιά,
έτσι ώστε, όλοι να απολαμβάνουν σε αυτό, δημιουργικές και ευχάριστες ώρες. Eίναι δε εντυπωσιακό ότι 300 επιπλέον δημότες μας έχουν
εγγραφεί στα τμήματα χορού του δήμου μας.
Διαθέτει αίθουσα δημιουργικής απασχόλησης
για τα μικρά παιδιά, αλλά και αίθουσα μπιλιάρδου για όσους αγαπούν αυτή την ενασχόληση.
Στο εντευκτήριο, που ουσιαστικά είναι ένας
χώρος ευεξίας, μπορεί κανείς να απολαύσει τον
καφέ του σε συνδυασμό με την υπέροχη θέα,
καθώς και να παρακολουθήσει παραστάσεις,
μουσικές, χορευτικές ή θεατρικές, αλλά και παρουσιάσεις βιβλίων.
Ο Πολυχώρος Πολιτισμού βρίσκεται στην οδό
Αργυρουπόλεως 94-96 στον 3ο όροφο.

Η πόλη μας φόρεσε τα γιορτινά της
Η πόλη μας από τους πιο όμορφα στολισμένους δήμους της Ελλάδας

Ασφαλτοστρώθηκε και
η Λεωφόρος Ιασωνίδου

Στολισμένος και φέτος ο Δήμος με το γαλάζιο θόλο να δεσπόζει στη λεωφόρο Ιασωνίδου, διαθέτει το κατάλληλο σκηνικό
"απόδρασης" από την καθημερινότητα και
τα κάθε λογής προβλήματα.

Ενταγμένη στο μεγάλο πρόγραμμα των ασφαλτοστρώσεων
του δήμου μας ήταν και η Λ. Ιασωνίδου στο Ελληνικό.
Πριν από λίγες μέρες όπως άλλωστε το είχαμε υποσχεθεί
ολοκληρώθηκε η σφαλτόστρωσή της, σύμφωνα με τον
προγραμματισμό.
Είναι ένα έργο σημαντικό για την περιοχή των Σουρμένων
μετά από τριάντα χρόνια. Το πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων της πόλης μας συνεχίζεται κανονικά και θα ολοκληρωθεί τις επόμενες ημέρες,

Φέτος η Λ. Ιασωνίδου ίσως είναι η πιο εντυπωσιακά στολισμένη Λεωφόρος της Αττικής ενώ όλες σχεδόν οι γειτονιές και οι
κεντρικές λεωφόροι και πλατείες στολίστηκαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε
να δοθεί φως, χρώμα και αισιοδοξία στην
περίοδο της κρίσης στους κατοίκους της,
παρά το γεγονός ότι ο δήμος δεν μπορεί
να διαθέσει πολλά χρήματα.
Γεγονός πάντως είναι ότι υποδομή στον
τομέα του γιορτινού στολισμού δεν
υπήρχε. Η πόλη κατά τη γιορτινή περίοδο
ήταν σκοτεινή και μίζερη.
Η νέα δημοτική αρχή δεσμεύθηκε ότι
χρόνο με το χρόνο θα εμπλουτίζει το στολισμό και κράτησε την υπόσχεσή της. Σήμερα μπορεί να πει κανείς ότι ο Δήμος
Ελληνικού - Αργυρούπολης είναι από τις πιο
όμορφα στολισμένες πόλεις της Ελλάδας.
Βασικός στόχος είναι ο εορταστικός στο-

λισμός να εμπλουτίζεται και να επεκτείνεται
κάθε χρόνο, ώστε να ενισχύεται και η επιχειρηματικότητα στην τοπική αγορά.

νιά. Με ειλικρινείς ευχές για υγεία,
αγάπη και δύναμη για την εκπλήρωση
όλων των στόχων.

Θέληση της δημοτικής αρχής είναι να
περάσουμε τα ωραιότερα Χριστούγεννα και την πιο όμορφη Πρωτοχρο-

Κάνουμε ότι καλύτερο μπορούμε για
την πόλη που ζούμε και αγαπάμε. Καλές
γιορτές σε όλους.

Υπογράφτηκε η κατασκευή της Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων στο Ελληνικό
Μετά από πολύμηνη ταλαιπωρία που προκάλεσε η λυσσαλέα υπονόμευση
κάποιων του έργου με ενστάσεις και προσφυγές, καταφέραμε ως διοίκηση
να τις υπερνικήσουμε όλες με ισχυρή νομική παρέμβαση σε όλα τα ανώτερα όργανα και υπογράψαμε τελικά την σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία.
Ένα τεράστιο έργο 2,6 εκ ευρώ που χρηματοδοτεί η Περιφέρεια και θα
κατασκευάσει ο Δήμος μας εξασφαλίζοντας επιτέλους στο Ελληνικό το
δικό του Θέατρο και Γυμναστήριο.
Το έργο θα ολοκληρωθεί σε 16 μήνες και με τον νέο χρόνο και μετά από
συνεννόηση με το Σχολικό Συμβούλιο του 1ου Δημοτικού θα αρχίσει στο
προαύλιό του η ανέγερση.
Να σημειωθεί πως η Αίθουσα θα αποτελέσει το αντίστοιχο “Μίκης Θεοδωράκης” για το Ελληνικό που θα έχει την πρώτη ιδιόκτητη κλειστή αίθουσα στην ιστορία του.
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Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης
Ελληνικού ο Γ. Κωνσταντάτος

“

ΑΠΟΛΥΤΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ ΠΟΥ ΕΔΩΣΕ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ
Ορίστηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τον Φορέα διαχείρισης του Μητροπολιτικού πόλου Ελληνικού-Αγ. Κοσμά.
Το εννιαμελές συμβούλιο προέκυψε ύστερα
από προτάσεις του Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης, του Δήμου Γλυφάδας, του Δήμου
Αλίμου, των Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών και της "ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ Α.Ε."

μεγαλύτερα στην Ευρώπη, καθώς και η ανάδειξη με νέες χρήσεις του παράκτιου μετώπου
θα οδηγήσουν σε δομικές αλλαγές που θα επηρεάσουν ριζικά τον Δήμο.

τρεις “Δήμοι” (Ελληνικό - Αργυρούπολη, Άλιμος, Γλυφάδα) που μέσα στα διοικητικά τους
όρια θα υλοποιηθεί η “Επένδυση” του Ελληνικού.

Για το λόγο αυτό, εδώ και σχεδόν 18 μήνες, ο
Δήμος Ελληνικού - Αργυρούπολης επεξεργά-

Εκτός από τις ζώνες ανάπτυξης που προβλέπονται (μαρίνα, ξενοδοχεία, καζίνο, mall, κ.τ.λ)

Ο Δήμαρχος Ελληνικού - Αργυρούπολης Γιάννης Κωνσταντάτος διέβλεψε έγκαιρα το μεγάλο κίνδυνο η Τοπική Αυτοδιοίκηση να
απωλέσει τον κυρίαρχο ρόλο της στη διοίκηση
των τοπικών υποθέσεων και να απογυμνωθεί
από τις αρμοδιότητες που της δίνει το Σύνταγμα.
Αντιλήφθηκε γρήγορα ότι μέσα από την εξυπηρέτηση των αναγκών μιας συγκεκριμένης περίπτωσης, άνοιγε ο δρόμος για τη δημιουργία
«Μορφωμάτων» στην Ελληνική Επικράτεια που
θα αποψίλωναν κι εντέλει θα διέλυαν την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Ο Δήμος Ελληνικού - Αργυρούπολης πρότεινε
τρία μέλη με τους αναπληρωματικούς τους,
καθώς το 90% της επένδυσης θα πραγματοποιηθεί στα χωροταξικά και διοικητικά
του όρια και από ένα μέλος με τον αναπληρωματικό του, οι άλλοι συμμετέχοντες.
Πρόεδρος ορίστηκε ο Δήμαρχος Ελληνικού
- Αργυρούπολης Γιάννης Κωνσταντάτος ως
μοναδική πρόταση από τους τρεις δήμους (για
την θέση του προέδρου προτείνουν οι δήμοι
και αποφασίζουν οι υπουργοί Οικονομικών και
Εσωτερικών), και ως άτομο που συγκεντρώνει
όλα τα απαραίτητα προσόντα για την θέση ευθύνης που απαιτούνται για την διαχείριση μίας
επένδυσης 8 δις ευρώ που θα αλλάξει τα οικονομικά δεδομένα της Ελλάδας

Η μάχη του Δημάρχου
Ελληνικού - Αργυρούπολης
Ο Δήμος Ελληνικού - Αργυρούπολης έχει κεντρικό ρόλο στην μεγαλύτερη επένδυση αστικής
ανάπλασης στην Ν/Α Ευρώπη. Σχεδόν το 90%
της έκτασης της επένδυσης βρίσκεται εντός
των διοικητικών ορίων του Δήμου.
Επιπλέον η συγκρότηση ενός νέου πόλου με
μικτές χρήσεις (εμπόριο, κατοικία, αναψυχή),
η δημιουργία του μεγαλύτερου μέχρι σήμερα πάρκου στην Αττική και ενός από τα

Στο νόμο 4422/16 που κύρωσε τη σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Επενδυτή για την υλοποίηση της Επένδυσης,
προβλεπόταν η ίδρυση ενός Φορέα που θα
διαχειρίζεται την συγκεκριμένη επένδυση, ο
οποίος όμως ήταν γεμάτος ασάφειες που
άνοιγαν διάπλατα το δρόμο για τη δημιουργία
ενός οργανισμού που στην ουσία θα λειτουργούσε ως «ιδιωτικός δήμος».

στηκε και κατέθεσε συγκεκριμένες και λεπτομερείς θέσεις και προτάσεις για κάθε θέμα που
σχετίζεται με τη διαχείριση των περιοχών της
επένδυσης, που εντάσσονται στο Δήμο, τα πολεοδομικά ζητήματα, τα θέματα της μετεγκατάστασης δραστηριοτήτων, το ζήτημα των
κοινόχρηστων χώρων και το κρίσιμο ζήτημα
του “Φορέα Διαχείρισης Κοινοχρήστων εντός
του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου
Κοσμά.

προβλέπονται και κατοικίες που θα φιλοξενήσουν 27.000 χιλιάδες περίπου νέους κατοίκους. Καθώς χωροταξικά και διοικητικά το 90%
ανήκει στον δήμο Ελληνικού - Αργυρούπολης,
το 4% στον Άλιμο και το 6% στην Γλυφάδα, οι
νέοι αυτοί κάτοικοι θα καταστούν στη συντριπτική τους πλειοψηφία δημότες του δήμου
Ελληνικού - Αργυρούπολης, με όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των δημοτών της
πόλης.

Ο Δήμος Ελληνικού - Αργυρούπολης, και προσωπικά ο Δήμαρχος Γιάννης Κωνσταντάτος,
έκανε σαφές σε όλους τους αρμόδιους φορείς ότι δεν υπάρχει ένα “ξεχωριστό ακίνητο”
και όμοροι της επένδυσης δήμοι, όπου θα
πραγματοποιηθεί μία επένδυση. Υπάρχουν

Αξιοσημείωτο ήταν ότι ο πρώην δήμαρχος
Χρήστος Κορτζίδης (η νυν αντιπολίτευση του
Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης) ήθελε να
απεμπολήσει το 90% της έκτασης που ανήκει
στον δήμο, και να μοιραστεί ισομερώς στους
τρεις όμορους δήμους!!!

Έτσι, κατέθεσε σε όλους τους αρμόδιους φορείς, πλήρως στοιχειοθετημένη πρόταση για
την δημιουργία, τις αρμοδιότητες και τα έσοδα
του “Φορέα”, προστατεύοντας πρωτίστως
τα συμφέροντα του Δήμου του και ταυτόχρονα διασφαλίζοντας τις αρχές που διέπουν
τη λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Με αυτά τα δεδομένα και τους κινδύνους, ο
Δήμαρχος Ελληνικού - Αργυρούπολης, μετά
από πολύμηνες διαπραγματεύσεις, κατάφερε
και πέτυχε όλοι οι δημοτικοί φόροι που θα
προκύπτουν από τις δραστηριότητες στον
χώρο της επένδυσης (τέλη παρεπιδημούντων,
φόρος καταστημάτων, φόρος καζίνο κτλ) να
καταλήγουν στα ταμεία του δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης και ο "Φορέας Διαχείρισης να
εισπράτει μόνο τα ανταποδοτικά τέλη".
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Σκοποί του Φορέα
1. Η διαχείριση και διαρκής λειτουργία
όλων των κοινοχρήστων χώρων, υποδομών, έργων και εξοπλισμού εντός
του Ακινήτου, βάσει ποιοτικών προδιαγραφών, εξαιρουμένης της έκτασης
του Μητροπολιτικού Πάρκου.
2. H είσπραξη και διαχείριση οποιωνδήποτε ανταποδοτικών τελών.
3. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του
και προς εκπλήρωση του σκοπού του,
ο φορέας δύναται να προβαίνει:
β) στη σύναψη συμβάσεων προμηθειών του πάσης φύσεως εξοπλισμού
που είναι απαραίτητος για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του.

γ) στη σύναψη συμβάσεων εκτέλεσης
έργων και λήψης υπηρεσιών.
δ) στην ανάθεση εκπόνησης μελετών.
ε) στη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων και μνημονίων συνεργασίας.
στ) στη συνεργασία με τους ΟΤΑ, με
σκοπό την εναρμόνιση προδιαγραφών
έργων και προμηθειών, για τη σύγκλιση
του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος του Ακινήτου και των ΟΤΑ.
4. Την ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας με τους ΟΤΑ του Ακινήτου
για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών
και ενεργειακών θεμάτων, καθώς και
την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά
με τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και
την αστική αναβάθμιση.

Μέλη Συμβουλίου
Πρόεδρος, Δήμαρχος Γιάννης Κωνσταντάτος
1. Δήμαρχος Αλίμου Ανδρέας Κονδύλης
2. Γεώργιος Πετράς, πρ. Αντιδήμαρχος του Δήμου Ελληνικού
3. Δημήτριος Παπαγεωργίου, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου
Ελληνικού - Αργυρούπολης
4. Θεόδωρος Χαύτης, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης
5. Γεώργιος Αγγελόπουλος, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Γλυφάδας
6. Ελένη Πατσαρίνου, Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ
7. Κωνσταντίνος Κλώνης, υπάλληλο του κλάδου
ΠΕ Δημοσιονομικών με Α΄ βαθμό
8. Δημήτριος Τσιλιμίγκας, εντεταλμένο μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου της "ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΑΕ.”
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

Αναλάβετε τις ευθύνες σας
απέναντι στον Σχολικό Εκφοβισμό
ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΩΣΤΑ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
Κύριε Υπουργέ,

Αν και ο υφιστάμενός σας στην επιστολή του δηλώνει ότι
είμαστε αναρμόδιοι (ως Δήμος) για την εύρυθμη παιδαγωγική λειτουργία των σχολείων, ρόλο που ουδέποτε επιδιώξαμε να έχουμε άλλωστε, καθιστώ υπεύθυνο τόσο τον
ίδιο όσο κι εσάς στο εξής για οτιδήποτε συμβεί σ΄αυτό
το σχολείο ή άλλο της περιοχής αν δεν λάβετε τα κατάλληλα επιστημονικά μέτρα εφόσον εσείς είστε οι αρμόδιοι.

Είμαι βέβαιος ότι όπως κι εγώ έτσι κι εσείς θα έχετε συγκλονιστεί από την αυτοκτονία του μαθητή σε σχολείο μας
το περασμένο καλοκαίρι αλλά και τη νέα απόπειρα μαθητή
στο ίδιο σχολείο που ευτυχώς δεν είχε την ίδια κατάληξη.
Είμαι βέβαιος επίσης ότι δεν είμαι αυτός που θα κάνει τόσο
σε εσάς όσο και στους υφισταμένους σας μαθήματα ευαισθησίας για τα παιδιά μας.

Σας δηλώνω κατηγορηματικά ότι τόσο η Δημοτική Αρχή,
το Δημοτικό Συμβούλιο και οι γονείς της πόλης που για
τον υφιστάμενό σας δεν έχουμε ρόλο στα σχολεία, δεν
θα ανεχτούμε καμία δικαιολογία και καμία άλλη αδράνεια
και δικαιολογία αυτών που έχουν την ευθύνη των σχολείων πραγματικά.

Δεν τα χρειάζεστε, είμαι βέβαιος ότι την έχετε.
Όμως, απορώ πότε επιτέλους τόσο εσείς όσο και οι υφιστάμενοί σας, θα ασχοληθείτε σοβαρά με το θέμα του
σχολικού εκφοβισμού, μέσα στα σχολεία μας, με συγκεκριμένα έργα και όχι με λόγια συμπάθειας.
Η απόγνωση των παιδιών μας και η κραυγή αγωνίας τους
μετά από 4 μήνες απραξίας εκφράστηκε με την δίκαιη κατάληψη
του σχολείου τους.
Μόλις τότε φιλοτιμήθηκε ο υφιστάμενός σας Διευθυντής Β΄θάθμιας
εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας κ. Α. Βαρελάς, να εμφανιστεί στο σχολείο και να δηλώσει ότι θα βάλει ψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό
στο συγκεκριμένο σχολείο, κατά το δίκαιο αίτημα των παιδιών.
Αλήθεια 4 μήνες τι περίμενε ο κ. Βαρελάς και δεν τοποθέτησε
ψυχολόγο σε ένα ήδη αναστατωμένο σχολείο; Να έχουμε και
3ο κρούσμα;
Την ίδια στιγμή με την υπ΄αρ. Πρωτ. Επιστολή 20464/19-11-2018
του ο κ. Βαρελάς απάντησε αρνητικά στο να προσέλθει σε συνάντηση μαζί μου, με τους Διευθυντές των σχολείων και την Επιστημονική ομάδα του Κέντρου Πρόληψης προκειμένου να
συζητήσουμε όλοι μαζί τι μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε τα παιδιά μας.
Ο υφιστάμενός σας μάλιστα πήγε κι ένα βήμα παρακάτω απαγο-

ρεύοντας τηλεφωνικά , όπως με ενημέρωσε Διευθυντής σχολείου
εγγράφως, να προσέλθουν στην συνάντηση και οι Διευθυντές των
σχολείων.
Αν είναι δυνατόν όταν ο κόσμος καίγεται να υπονομεύεται μια συνάντηση που στόχο έχει την καταγραφή όλων όσων συμβαίνουν
και να βρούμε τρόπους καταπολέμησής τους (επισυνάπτω σχετικά
έγγραφα).
Ευτυχώς η πλειοψηφία των Διευθυντών προσήλθε στην συζήτηση
όπου άκουσα με βαθύ προβληματισμό τα όσα τους απασχολούν.
Εφόσον κύριε Υπουργέ, ξεπεράσουμε την μικροπολιτική του υφισταμένου σας που προσπαθεί να δημιουργήσει ένταση με τον
Δήμο, ο οποίος είναι ο μόνος ουσιαστικά που μέσω του Κέντρου
Πρόληψης έχει οργανωμένα προγράμματα ενημέρωσης μαθητών,
γονιών και εκπαιδευτικών σας καλώ άμεσα σε συνάντηση μαζί με
την Ένωση Γονέων της πόλης μας προκειμένου να συζητήσουμε
όσα θλιβερά έχουν συμβεί μέχρι σήμερα στα σχολεία μας και τι
πρόκειται να πράξουμε όλοι μαζί.

Όμως τα σχολεία είναι δικά μας και η αγωνία για το μέλλον και την ζωή των παιδιών μας τεράστια και με αυτό δεν
θα παίξει κανείς.
Εν αναμονή της επίσημης συνάντησης, που ελπίζω αυτή την φορά
να γίνει, περιμένω τον ψυχολόγο και τον κοινωνικό λειτουργό όχι
μόνο στο συγκεκριμένο Γυμνάσιο τις επόμενες ημέρες όπως δεσμεύτηκε στα παιδιά ο κ. Βαρελάς, αλλά και σε όλα τα Γυμνάσια
- Λύκεια της περιοχής.
Καμία ανοχή στον Ενδοσχολικό Εκφοβισμό, καμία ανοχή
στους γραφειοκράτες καρεκλοκένταυρους που προσπαθούν
να μας κρατήσουν έξω από τα σχολεία ώστε να μην γνωρίζουμε πραγματικά τι συμβαίνει παρά μόνο όταν συμβεί το
κακό στα παιδιά μας.
Αναμένοντας την θετική απάντησή σας, σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.
Με εκτίμηση
Ο Δήμαρχος Ελληνικού - Αργυρούπολης
Γιάννης Κωνσταντάτος

Ο Δήμος Ελληνικού - Αργυρούπολης προωθεί τον Ολυμπισμό
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης για την υπογραφή της Συνεργασίας, ο Δήμαρχος κ. Κωνσταντάτος ανέφερε:

Ο Δήμος Αργυρούπολης - Ελληνικού δίνοντας έμφαση στην
καλλιέργεια και την παιδεία των νέων προχωρεί σε Συνεργασία
με το Διεθνές Κέντρο Ολυμπιακής Εκεχειρίας και το Σύλλογο Ελλήνων Ολυμπιονικών, προκειμένου να προωθηθεί το
ολυμπιακό ιδεώδες και ο αθλητισμός στα πλαίσια της σχολικής
κοινότητας και γενικότερα.

“Ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτή τη συνεργασία, όλους όσοι συμμετέχουν. Βλέποντας την ομάδα των ολυμπιονικών μας, αισθάνομαι
ότι βρίσκομαι ανάμεσα σε καλούς μου φίλους. Έχω μεγαλώσει μαζί
τους, παρακολουθώντας τον αγώνα τους και όλες τις διακρίσεις τους.
Έχουν υψηλότατο ήθος και πολύ σημαντικές προσωπικότητες, γιατί
δεν αρκεί να είναι κανείς πρωταθλητής ή ολυμπιονίκης. Ο τίτλος δεν
κάνει τον άνθρωπο, ο άνθρωπος κάνει τον τίτλο και όλοι αυτοί οι διακεκριμένοι αθλητές, το πιστοποιούν αυτό. Η νεολαία της πόλη μας
είναι πολλαπλά κερδισμένη από τη συνεργασία αυτή”.
Συγκεκειμένα, η συμφωνία αυτή θα αφορά, μεταξύ άλλων, στην
- υλοποίηση κοινών πολιτιστικών και εκπαιδευτικών δράσεων
με στόχο την προώθηση των αρχών και των αξιών του Αθλητισμού και του Ολυμπισμού, τη διάδοση του Ολυμπιακού ιδεώδους και του ευ αγωνίζεσθαι.

- στήριξη έργων που προάγουν τον αθλητισμό, τον εθελοντισμό και γενικότερα, τον πολιτισμό
- διατήρηση και ανάδειξη της εθνικής Αθλητικής και Ολυμπιακής κληρονομιάς
- προώθηση της έρευνας και της εκπαίδευσης στο χώρο του
αθλητισμού
- ενημέρωση και δραστηριοποίηση του κοινού, σε θέματα
αθλητικής και πολιτιστικής κληρονομιάς
Στα πλαίσια της αγαστής αυτής συμφωνίας, από 14 Νοεμβρίου
2018 μέχρι 15 Μαίου 2019, θα υλοποιηθεί πρόγραμμα επίσκεψης τεσσάρων Ελλήνων Ολυμπιονικών σε όλα τα Δημοτικά σχολεία του Δήμου μας, με συχνότητα δύο Δημοτικά τον μήνα.
Κατά τη διάρκεια των 2 ωρών που θα βρίσκονται οι Ολυμπιονίκες στα σχολεία θα πραγματοποιούνται ομιλίες σχετικά με
ολυμπιακό ιδεώδες, καθώς και επίδειξη του αθλήματος του εκάστοτε Ολυμπιονίκη.

Τριπλή βράβευση για το Δήμο Ελληνικού - Αργυρούπολης
Ο Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης πριν από 4,5 χρόνια στα
συνέδρια της ΚΕΔΚΕ και στις δημόσιες αναφορές ήταν
“Δήμος παράδειγμα προς αποφυγή” λόγω της κακής διοίκησής του, και της έλλειψης οράματος.
Σήμερα, μετά από σκληρή δουλειά, αποτελεί ένα δήμο πρότυπο που όχι μόνο έχει βραβευτεί πανελλαδικά για μια σειρά
παρεμβάσεις και καινοτομίες, αλλά έχει βελτιώσει θεαματικά
την ποιότητα ζωής των δημοτών του με μία σειρά από παρεμβάσεις στην καθημερινότητά του.
Αυτό μας έβγαλε από το περιθώριο και σε συνδυασμό με την
επένδυση στο Ελληνικό που έρχεται, σχεδιάζουμε να καταστήσουμε την πόλη μας, Δήμο πρότυπο σε όλη την Ευρώπη.
Τα τρία βραβεία με τα οποία τιμήθηκε ο Δήμος μας στο θεσμό
BEST CITY AWARDS 2018 πιστοποιούν πως βρισκόμαστε
στη σωστή κατεύθυνση.

Πυλώνας Α, Liveable City, Ασφάλεια).
Ο Δήμος Ελληνικού- Αργυρούπολης ενεργώντας με ευαισθησία, υπευθυνότητα και πολιτική συνέπεια, εγκατέστησε ένα
πλήρες αυτοματοποιημένο σύστημα δασοπροστασίας, το
οποίο περιλαμβάνει τη λειτουργία 200 υδροβόλων, τα οποία
δρουν προληπτικά καταβρέχοντας την περιοχή, την αγορά
ενός πυροσβεστικού οχήματος και τη στελέχωση και εκπαίδευση της εθελοντικής ομάδας δασοπροστασίας.
Το 2018, ο Δήμος μας αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες θωράκισε ακόμα περισσότερο το περιαστικό του δάσος, εγκαθιστώντας υπερσύγχρονες θερμικές κάμερες, οι οποίες
σαρώνουν όλη τη δασική έκταση και ειδοποιούν άμεσα την
Πολιτική Προστασία του Δήμου σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Συγκεκριμένα, ο Δήμος τιμήθηκε με βραβεία:

- Silver για την εφαρμογή ηλεκτρονικής ψηφοφορίας (e-voting) για δημοτικά θέματα (κατηγορία Πυλώνας Α, ΤΠΕ & Διακυβέρνηση)

- Gold, για το σύστημα επίβλεψης πυρανίχνευσης (κατηγορία:

Στο πλαίσιο της συμμετοχικής ψηφιακής δημοκρατίας, ο

δήμος μας πρωτοπορεί, εφαρμόζοντας για πρώτη φορά, σε
επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, ηλεκτρονική ψηφοφορία
μέσω ψηφιακής κάλπης.
- Bronze για εφαρμογές ΤΠΕ (κατηγορία Πυλώνας Β, Green
City, Κτήρια).
Η πρώτη μετατροπή του Σύζευξις από PRI σε SIP Trunking
στην Ελλάδα που πραγματοποιήθηκε στο Δήμο Αργυρούπολης
- Ελληνικού, είχε ως αποτέλεσμα να υπάρχει ευχερέστερη
προσθήκη επιπλέον τηλεφωνικών αριθμών και καναλιών χωρίς
καθυστερήσεις και αλλαγές στο υλικό της υπάρχουσας υποδομής λόγω της μετατροπής του.

