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Όσο και να μη θέλουν να αναγνω-
ρίσουν οι αντίπαλοι της διοίκησης
Κωνσταντάτου ότι η επιμονή και η
μεθοδικότητά του παράγουν απο-
τελέσματα, η αλήθεια παραμένει
μία. Πως, ο σημερινός δήμαρχος
ασχολούμενος αποκλειστικά με τα
θέματα της πόλης του, αφήνοντας
την άσκηση πολιτικής γι’ αυτούς
που οι πολίτες έχουν εκλέξει και
τους έχουν στείλει στη Βουλή,
φέρνει εις πέρας θέματα, που
ήταν τελματωμένα από τις γραφει-
οκρατικές αγκυλώσεις της κρατι-
κής μηχανής και από τις ατελείς
και ξεπερασμένες μελέτες της
προηγούμενης διοίκησης.   

Έτσι, όσο και να θέλει η παράταξη
Κορτζίδη να υποβαθμίσει το γεγο-
νός, η κατασκευή της αίθουσας πολ-
λαπλών χρήσεων στο 1ο δημοτικό
σχολείο Ελληνικού (Ιασωνίδου 52
και Χρυσ. Τραπεζούντος), πήρε την

έγκριση και τη χρηματοδότηση της
Περιφέρειας, εξαιτίας της επιμονής
και της μεθοδικότητας του δημάρχου
Γιάννη Κωνσταντάτου.
Για την ιστορία, τη μελέτη του
συγκεκριμένου έργου η διοίκηση
Κορτζίδη αφού την παρέλαβε από
τον Νάκη Εφραιμίδη τη... “φύ-
λαγε” επιμελώς στο συρτάρι για
οκτώ ολόκληρα χρόνια. 
Όλες οι αιτιάσεις και τα εμπόδια που
επικαλείται ο κ. Κορτζίδης για το
έργο που δεν προχώρησε, αποτε-
λούν απλώς δικαιολογίες για τη συνο-
λική ανυπαρξία δημοτικού έργου,
αφού τον ενδιέφερε περισσότερο να
ασκεί κριτική στην κυβέρνηση με πο-
ρείες και διαμαρτυρίες, παρά να επι-
λύει προβλήματα του δήμου του. 
Αντιθέτως, η πρόταξη του δημοτικού
συμφέροντος από τον νυν δήμαρχο
Γιάννη Κωνσταντάτο αποδείχτηκε
αποτελεσματική, αφού η υλοποίηση
του μεγάλου αυτού έργου, που τόσο

έχουν ανάγκη οι κάτοικοι και οι φο-
ρείς του Ελληνικού, είναι γεγονός. 
Μετά τις αλλαγές που πραγματοποι-
ήθηκαν στη μελέτη Εφραιμίδη από τη
σημερινή διοίκηση, η Περιφέρεια
στις 29 Νοεμβρίου 2016 ψήφισε, πα-
ρόντος του δημάρχου, την έγκριση
των όρων του σχεδίου της Προγραμ-
ματικής Σύμβασης μεταξύ της Περι-
φέρειας Αττικής και του Δήμου
Ελληνικού - Αργυρούπολης και την εξ
ολοκλήρου χρηματοδότηση του
έργου. 
Ο Πολυχώρος ο οποίος αναμένεται
να παραδοθεί σε δύο χρόνια περίπου
θα αποτελείται από υπόγειο χώρο,
ισόγειο, πρώτο όροφο και πατάρι,
συνολικού εμβαδού 2.000 τ.μ. 

Ο Δήμαρχος Ελληνικού - Αργυ-
ρούπολης Γιάννης Κωνσταντάτος
δήλωσε σχετικά: 

Η 29η Νοεμβρίου 2016 είναι μία

ιστορική ημέρα για το Ελληνικό. Άλλη
μία προεκλογική μας δέσμευση υλο-
ποιείται μετά την έγκριση του σχε-
δίου από την Περιφέρεια Αττικής. 

Σε λίγο καιρό το Ελληνικό θα αποκτή-
σει τον πρώτο ιδιόκτητο υπερ-σύγ-
χρονο πολυχώρο τον οποίο φορείς
και σύλλογοι της πόλης θα μπορούν
να χρησιμοποιούν για τις εκδηλώσεις
τους, αλλά και οι μαθητές για τις
ανάγκες του σχολείου τους και τις
αθλητικές τους δραστηριότητες. Το
επόμενο διάστημα το έργο θα δημο-
πραττηθεί, ώστε ο εργολάβος να εγ-
κατασταθεί το συντομότερο δυ-
νατόν. 

Την μελέτη του έργου ξεκίνησε ο πρ.
Δήμαρχος Ελληνικού Νάκης Εφραι-
μίδης ενώ επί δημαρχίας Χρήστου
Κορτζίδη, για 8 ολόκληρα χρόνια,
δεν κατέστη δυνατόν να υλοποιηθεί,
καθώς, ουδέποτε ασχολήθηκαν σο-

βαρά. Δώδεκα χρόνια μετά, το έργο
ξεκινά με την δική μας διοίκηση αφού
έγιναν πολλές αλλαγές στην αρχική
μελέτη, η οποία επικαιροποιήθηκε και
βελτιώθηκε σύμφωνα με το νέο νο-
μοθετικό πλαίσιο και ανέβηκε από το
1εκατ. στα 2.6 εκατ. με παρέμβασή
μας.

Θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά
την Περιφερειάρχη κ. Δούρου, τον
αντιπεριφερειάρχη κ. Καπάταη αλλά
και τις Τεχνικές Υπηρεσίες της Περι-
φέρειας και  του Δήμου Ελληνικού -
Αργυρούπολης, που συντέλεσαν
ώστε αυτή η μελέτη, που τόσα χρόνια
είχε κολλήσει στα γρανάζια της γρα-
φειοκρατίας να προχωρήσει και να
υλοποιηθεί προς όφελος των πολιτών
του Ελληνικού και των παιδιών μας. 

Η αναγέννηση του Δήμου Ελληνι-
κού - Αργυρούπολης συνεχίζεται
με γοργούς ρυθμούς.
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Είναι ένα ιστορικό γεγονός 
για το Ελληνικό. Άλλη μία προ-
εκλογική δέσμευση της διοίκη-
σης Κωνσταντάτου υλοποιείται
μετά την έγκριση και χρηματο-
δότηση του σχεδίου από την Πε-
ριφέρεια Αττικής. Σε λίγο καιρό,
το Ελληνικό θα αποκτήσει τον
πρώτο ιδιόκτητο υπερσύγχρονο 
Πολυχώρο.

Η αναγέννηση της ιστορικής πλατείας και του σήματος της Ολυμπιακής

Ηπλατεία με το σήμα της άλλοτε ένδοξης Ολυμπιακής
Αεροπορίας που βρίσκεται στην είσοδο της Λ. Γε-

ρουλάνου και για χρόνια υπήρξε σημείο αναφοράς των
διερχόμενων από τη λεωφόρο Βουλιαγμένης αποκτά ξανά
την αίγλη του. 
Μετά την παρέμβαση του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπο-
λης η πλατεία άλλαξε όψη και έγινε ξανά αντάξια της
ιστορίας της πόλης μας.

Το σήμα της Ολυμπιακής, το αμέσως επόμενο διάστημα
θα ανακαινισθεί πλήρως και θα φωτιστεί, ώστε να αποκτή-
σει την αρχική του μορφή. 

Ο περιβάλλων χώρος, όταν παραλάβαμε από την προηγού-
μενη διοίκηση, ήταν σε πλήρη εγκατάλειψη. Αδιάψευστος
μάρτυρας για ακόμα μία φορά οι φωτογραφίες. 

“

ΠΡΙΝ

Η ανάπλαση των πλατειών της πόλης συνεχίζε-
ται με αμείωτους ρυθμούς. Σε σύντομο χρονικό
διάστημα θα αναπλαστούν η πλατεία Ανεξαρτη-
σίας (208), η πλατεία Τριπόλεως (Ελληνικό), η
πλατεία Ελ. Βενιζέλου και η πλατεία Βάρναλη
(Ελληνικό).

ΜΕΤΑ



ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 

Η Δημιουργία  καταυλισμού
μεταναστών και η ματαίωση
της επένδυσης είναι οι βασι-
κές θέσεις της μείζονος αντι-
πολίτευσης

Συνεχίζει τις λυσσώδεις προσπάθειες για την

ακύρωση της Επένδυσης του Ελληνικού
η παράταξη του πρώην δημάρχου Χρ. Κορ-

τζίδη η οποία πλέον μετά την στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ

στις τελευταίες δημοτικές εκλογές, φέρεται πλέον

να πρόσκειται στην Λ.Α.Ε του κ. Λαφαζάνη.

Βασική επιδίωξη του Χρ. Κορτζίδη είναι η

με κάθε τρόπο ακύρωση της επένδυσης στο Ελ-

ληνικό.  Στόχος του είναι να δημιουργηθεί ένα τε-

ράστιο πάρκο και να φτιαχτούν δομές διαμονής

για τους μετανάστες.  Παράλληλα, ασκεί πολεμική

με συκοφαντικές δημοσιεύσεις εναντίον του
δημάρχου Γιάννη Κωνσταντάτου, στόχος του

οποίου είναι το Ελληνικό να γίνει πόλος ανάπτυ-

ξης και δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας.

Βασική θέση της διοίκησης Κωνσταντάτου
είναι η άμεση αποχώρηση των μεταναστών από το

πρ. Αεροδρόμιο του Ελληνικού και η μεταστέγασή

τους σε οργανωμένες δομές φιλοξενίας.

Η διοίκηση του δήμου με σοβαρότητα, κόντρα

στον λαϊκισμό και στην παραπληροφόρηση θα ενη-

μερώνει συνέχεια τους δημότες με ακρίβεια και

υπευθυνότητα για το επενδυτικό σχέδιο και τα

επενδυτικά οφέλη που θα έχει η πόλη και ειδικό-

τερα οι δημότες της.

Στον δήμο Ελληνικού-Αργυρούπολης θα πραγμα-

τοποιηθεί η μεγαλύτερη επένδυση στην Ν/Α Ευ-

ρώπη και δεν θα επιτρέψουμε  να γίνει μόνιμος
καταυλισμός μεταναστών.
Ως δημοτική αρχή που έχει ως όραμα την ανά-

πτυξη σε κάθε επίπεδο και την ευημερία των  πο-

λιτών, είμαστε πεπεισμένοι πως οι δικές μας
ενέργειες θα καθορίσουν την ποιότητα ζωής
των επόμενων γενεών, αλλά και το μέλλον των
παιδιών μας.
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Για ακόμη μία φορά η παράταξη του πρώην
δημάρχου φανέρωσε τον ολισθηρό τρόπο,
που έχει επιλέξει να αντιπολιτεύεται  τη δι-
οίκηση του δήμου. Διαδίδοντας ψέμματα,
συκοφαντίες και ρυπαίνοντας τον δήμο με
εκατοντάδες φυλλάδια, προσπαθεί να δημι-
ουργήσει ψευδείς εντυπώσεις για τον Δή-
μαρχο Γιάννη Κωνσταντάτο.
Όμως, στη λογική του Γκαίμπελς, “πες, πες
για τον αντίπαλο κάτι θα μείνει”, έχει ξεπε-
ραστεί κάθε όριο πολιτικής ηθικής, μέσα
από το επίσημο έντυπό τους που εκδίδει και
κυκλοφορεί η παράταξη του πρ. δημάρχου
στην πόλη.

Αυτή την φορά  η φαντασία τους ξεπέρασε
κάθε όριο και προκειμένου να "χτυπήσουν"
κάτω από την μέση, με ψέμματα τον Δημαρχο
Γιάννη Κωνσταντάτο, η παράταξη του Χρ.
Κορτζίδη έφτασε στο έσχατο σημείο, να  δια-
δίδει ότι τάχα  η διοίκηση του δήμου Ελληνι-
κού-Αργυρούπολης θέλει να διώξει από τα
γήπεδα των Σουρμένων τον αθλητικό σύλλογο
και στη θέση τους να δημιουργήσει χωμα-
τερή!!!
Όλα αυτά σε αξιοπρόσεκτη αρμονία με την
πρόσφατη  αήθη και αδικη επίθεση που εξαπέ-
λυσε εναντίον του Δήμου μας ή Διοίκηση της
Γλυφάδας με την οποία συμπλέει η παράταξη
του πρώην Δημάρχου.  
Ο δήμαρχος Γλυφάδας, ο οποίος θα πρέπει να
σημειωθεί “ονομάζει” Ευρυάλη την περιοχή
των Σουρμένων και διεκδικεί μεγάλο τμήμα της
για να το εντάξει στον δήμο του, φέρεται να

είναι σε αγαστή συνεργασία με τον πρώην δή-
μαρχο Χρ. Κορτζίδη, Και οι δύο, εξυπηρετών-
τας ο καθένας από την πλευρά του τις
μικροπολιτικές τους επιδιώξεις, προσπαθούν
να λοιδωρήσουν και να σταματήσουν την ανα-
πτυξιακή πορεία του δήμου μας μέσα από την
επένδυση του πρ. Αεροδρομίου. 
Είναι δε, τέτοιο το μένος της διοίκησης του
δήμου Γλυφάδας εναντίον του δήμου μας, που
σε πρόσφατο συμβούλιο, δημοτικός σύμβου-
λος της διοίκησης, απαξίωσε με υποτιμητικά
και ρατσιστικά σχόλια την ιστορία και τους δη-
μότες των ιστορικών πόλεων του Ελληνικού και
της Αργυρούπολης (κυρίως τους Πόντιους) δη-
λώνοντας χαρακτηριστικά ότι ...“όλοι γνωρί-
ζουν την Γλυφάδα, ενώ για την Αργυρού-
πολη όταν μιλάς νομίζουν ότι μιλάς για κά-
ποιο πουλί... ” .
Στον ανεκδιήγητο (έως και ρατσιστή) δημοτικό
σύμβουλο της Γλυφάδας,  που δεν έχει ακόμα
ζητήσει συγνώμη αλλά και στον Δήμαρχό του
που τον καλύπτει, απάντησε η Δημοτική
Ομάδα της Διοίκησης και σύσσωμη η Κεντρική
Επιτροπή της Ενωμένης Πόλης. Κανένας δεν
μπορεί να παίζει με την ιστορία της πόλης μας!
Το θέμα δε  της διαχείρισης των απορριμμά-
των είναι ένα σύνθετο πρόβλημα και δεν
πρέπει να αντιμετωπίζεται με σπασμωδικές
κινήσεις, κατά πλειοψηφία ψηφίσματα
σκοπιμοτήτων και λαϊκίστικες κορώνες. 
Απαιτεί διάλογο, ψυχραιμία και σωστή ενημέ-
ρωση ώστε, από κοινού να βρεθούν λύσεις που
θα εξυπηρετούν κάθε δήμο ξεχωριστά ή όλους
μαζί, αν αυτό είναι εφικτό.

Ο Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης αντιμετω-
πίζει με μεγάλη σοβαρότητα και υπευθυνότητα
το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων
του και δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να θίξει
τα συμφέροντά του αλλά και τα αυτοδιοικητικά
όρια του δήμου του και δεν θα επιτρέψει σε
κανέναν να του ορίσει τι θα πράξει μέσα σε
αυτά. 
Για το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων,
τον Σταθμό Διαχείρισης και το Πράσινο Ση-
μείο, έχουμε καταθέσει σχέδιο σε όλους τους
αρμόδιους φορείς και αναμένουμε τις προτά-
σεις τους για την τελική χωροθέτηση εντός των
διοικητικών ορίων του Δήμου μας ή όπου
αλλού μας υποδείξουν εκτός των ορίων του
Δήμου μας.
Φυσικά αναμένουμε από την Κυβέρνηση και
την Περιφέρεια ξεκάθαρη θέση και για την με-
τεγκατάσταση των υπηρεσιών μας από το
πρώην αεροδρόμιο του Ελληνικού, που επιχει-
ρεί να εμποδίσει ο Δήμαρχος Γλυφάδας.
Ο νέος σταθμός διαχείρησης Αποριμμάτων,
όπου και αν επιλεγεί να γίνει, θα πρέπει να είναι
υπόγειος, σύγχρονος και δεν θα προκαλεί
όχληση στους κατοίκους, σύμφωνα με τα πρό-
τυπα των μεγάλων Ευρωπαϊκών πόλεων.
Σε κάθε περίπτωση δεν έχει γίνει ακόμα καμία
ουσιαστική συζήτηση, οπότε όσοι λαϊκίζουν
στο θέμα αυτό, μόνο κακή υπηρεσία προσφέ-
ρουν στον τόπο μας.
Το γήπεδο των Σουρμένων δεν κινδυνεύει να
ισοπεδωθεί και να γίνει χωματερή.  Ουδέποτε
τέθηκε τέτοιο θέμα από τον δήμαρχο, όπως
ψευδώς αναφέρει η εφημερίδα της παράταξης

Κορτζίδη. Το μόνο που συζητήθηκε με το Δ.Σ.
της Αθλητικής ομάδας των Σουρμένων είναι το
ενδεχόμενο, στα πλαίσια της επένδυσης στο
Ελληνικό η ομάδα να αποκτήσει ένα νέο σύγ-
χρονο γήπεδο στην θέση του παλιού, μέσα στο
αεροδρόμιο.

Αντιπολίτευση για τα “σκουπίδια”...

Ο Δήμος μας είναι ίσως ο πρώτος πανελ-
λαδικά που έλαβε από το Υπουργείο
Εσωτερικών το σήμα της πιστοποίησης
για τις ανακαινισμένες παιδικές χαρές. 

Δεκαοκτώ παιδικές μας χαρές φέρουν
το σήμα του Υπουργείου κάνοντάς μας
υπερήφανους, γιατί φέραμε εις πέρας
όλες τις απαραίτητες εργασίες, για την
ασφάλεια και την καλαισθησία τους.
Μέχρι το Πάσχα θα έχουν ανακατα-

σκευαστεί και πιστοποιηθεί και οι υπόλοι-
πες. 
Η ανακαίνιση των παιδότοπων υπήρξε για
μας έργο προτεραιότητας, αφού όταν
αναλάβαμε, αυτοί αποτελούσαν παρά-
δειγμα προς αποφυγήν. 
Η εικόνα των περισσότερων από αυτούς
ήταν αποτρεπτική και η εγκατάλειψή
τους καθιστούσε τα όργανα επικίνδυνα
για τη σωματική ακεραιότητα των μικρών
παιδιών. Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου

μας έκανε και κάνει
σπουδαία δουλειά και
την ευχαριστούμε
για τη μεθοδικό-
τητα και αποτελε-
σματικότητά της. 

Να σημειωθεί ότι η
παράταξη του Χρ. Κορ-
τζίδη για αυτό το μεγάλο έργο είχε ψηφί-
σει αρνητικά στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Ο πρώτος Δήμος της χώρας που διαθέτει 18 πιστοποιημένες παιδικές χαρές 
με το επίσημο σήμα του Υπουργείου

Μία ακόμα παιδική χαρά, που βρίσκεται Σκιάθου και Βενιζέλου στο Ελληνικό, παραδόθηκε πλήρως ανακαινισμένη όμορφη και ασφαλής, στους
δημότες της πόλης μας. Την παραλάβαμε σάπια και κατεστραμμένη.  

ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ

Ο Δήμος Ελληνικού - Αργυρούπολης αποξηλώνει 
παράνομες διαφημιστικές πινακίδες
Συνεχίζοντας με αμείωτους ρυθμούς την ανα-
βάθμιση της πόλης, η δημοτική αρχή  αποξηλώ-
νει τις αυθαίρετες διαφημιστικές πινακίδες από
διάφορα σημεία της πόλης. 

Έτσι αποξηλώθηκαν πρόσφατα 20  από αυτές,
τύπου “ρακέτας” και στο αμέσως επόμενο διά-
στημα θα αποξηλωθούν και όσες ακόμα είναι παρά-
νομες. 
Όπως δήλωσε ο δήμαρχος Γιάννης Κωνσταντά-
τος απομακρύνονται οι παράνομες διαφημιστικές
πινακίδες γιατί εκτός του ότι υποβαθμίζουν το περι-
βάλλον αποτελούν και κίνδυνο για την ασφάλεια
τόσο των οδηγών όσο και των πεζών. 

ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ
Ο Αθλητικός Σύλλογος Σουρμένων, ομόφωνα
εξουσιοδοτεί με έγγραφό του και επίσημα τον
Δήμαρχο Γιάννη Κωνσταντάτο να παρουσιά-
σει τις θέσεις του, για τη δημιουργία νέου γηπέ-
δου προδιαγραφών UEFA, είτε στο πρ. αερο-
δρόμιο είτε στο σημείο που βρίσκεται αυτή τη
στιγμή η έδρα του.

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



Καμία απόλυση στους Παιδικούς Σταθμούς της πόλης
Με προσωπική παρέμβαση του Δημάρχου συνεχίζεται απρόσκοπτα η λειτουργία τους

Λύση στο πρόβλημα της καταβο-
λής των δεδουλευμένων στους
εργαζόμενους των Δημοτικών
Παιδικών Σταθμών, που ήταν
απλήρωτοι εδώ και μήνες, λόγω
ολιγωρίας της κεντρικής διοίκη-
σης, έδωσε ο Δήμαρχος Ελληνι-
κού - Αργυρούπολης Γιάννης
Κωνσταντάτος, δεσμευόμενος να
καταβληθούν οι μισθοί τους από
τον προϋπολογισμό του Δήμου. 

Την πρόταση αυτή έκανε δεκτή
και ψήφισε σύσσωμο το δημο-
τικό συμβούλιο, με μόνη εξαί-
ρεση το δημοτικό σύμβουλο
Αθανάσιο Σπυρόπουλο.

Ειδικότερα, στον αέρα βρίσκονταν
εργαζόμενοι σε κοινωνικές δομές
των δήμων καθώς λόγω της οικονο-
μικής ασφυξίας που έχει επιβάλλει
στους δήμους η κεντρική διοίκηση,

έμεναν απλήρωτοι. Στην περίπτωση
δε των εργαζομένων στους Δημοτι-
κούς Παιδικούς Σταθμούς του
Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης
ο κίνδυνος της απόλυσης του υπαλ-
ληλικού προσωπικού ή και του ενδε-
χόμενου να μπουν τροφεία στους
Παιδικούς Σταθμούς ήταν ορατός,
πράγμα που θα επιβάρυνε τον ήδη
βεβαρημένο οικογενειακό προϋπο-
λογισμό. 

Προκειμένου να αποφευχθεί αυτός
ο κίνδυνος και παρά το ενδεχόμενο
στο μέλλον να του αποδοθούν διοι-
κητικές και ποινικές ευθύνες, καθώς
η πληρωμή συμβασιούχων από πό-
ρους του δήμου δεν προβλέπεται, ο
Δήμαρχος Γ. Κωνσταντάτος με
παρέμβασή του έδωσε εντολή οι
συγκεκριμένοι υπάλληλοι να πλη-
ρωθούν από πόρους του Δήμου.

"Καμία απόλυση προσωπικού δεν
πρόκειται να συμβεί στους παιδι-
κούς σταθμούς του δήμου Ελληνι-
κού-Αργυρούπολης" δήλωσε κατά

τη διάρκεια της συζήτησης του θέ-
ματος στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

“Ιδεολογία μας είναι το συμφέρον
των δημοτών μας. Δεν πρόκειται να
επιτρέψουμε να εφαρμοστούν αν-
τεργατικές πολιτικές στον δήμο μας,
που θα επηρεάσουν τον οικογενει-
ακό προγραμματισμό των οικογε-
νειών της πόλης μας".

"Ο Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπο-
λης είναι από τους λίγους δήμους
στην Ελλάδα που οι γονείς, ανεξαι-
ρέτως εισοδήματος, δεν πληρώνουν
τροφεία, απόδειξη πως παρά τον οι-
κονομικό στραγγαλισμό της Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης στηρίζουμε την
οικογένεια εφαρμόζοντας κοινωνική
πολιτική”. 

Καλούμε την Κυβέρνηση και τον
Υπουργό Εσωτερικών:

l Να αναλάβουν τις ευθύνες τους.

l Να προχωρήσουν στην άμεση

νομοθετική ρύθμιση για την απρό-
σκοπτη συνέχιση της λειτουργίας
των δομών, την νομική κάλυψη των
φορέων τόσο για την ανανέωση των
συμβάσεων (που με εντολή του
Υπουργείου πραγματοποιήσαμε)
όσο και για την πληρωμή των εργα-
ζομένων, όπως ακριβώς είχε δε-
σμευτεί ότι θα κάνει ο προκάτοχός
του κ. Π. Κουρουμπλής.

l Να επαναφέρουν το σύστημα
επιχορήγησης των παιδικών σταθ-
μών στην προγενέστερη μορφή του,
καθώς και το ύψος της επιχορήγη-
σης των παιδικών σταθμών στα αρ-
χικά επίπεδα.

l Να καταβάλουν την διαφορά που
προκύπτει από τα αρχικώς συμπε-
φωνημένα και, αν δεν υπάρχει η οι-
κονομική ευχέρεια γι’ αυτή την
καταβολή, να δώσουν την δυνατό-
τητα στους δήμους να καλύπτουν
την υπολειπόμενη δαπάνη από ίδι-
ους πόρους.

3ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 

Ξεκίνησε η αντικατάσταση του δικτύου υδροδότησης στην Άνω Αργυρούπολη

Οριστικό τέλος στην τα-
λαιπωρία των κατοίκων

της Άνω Αργυρούπολης από
τους παλαιούς αγωγούς της
ΕΥΔΑΠ

Εδώ και πάρα πολλά χρόνια και ιδιαίτερα
τους καλοκαιρινούς μήνες οι γειτονιές της
Άνω Αργυρούπολης (Αθανασίου Διάκου,
Κορίνθου, Μιλήτου κ.α) υποφέρουν από
τις συνεχείς βλάβες στους αγωγούς της
ΕΥΔΑΠ με αποτέλεσμα να μένουν χωρίς
νερό ακόμα και για μέρες.

Μετά από σειρά επιστολών της διοίκησης
και μετά από συνάντηση του δημάρχου
Γιάννη Κωνσταντάτου με τον πρόεδρο
της ΕΥΔΑΠ κ. Παπαδόπουλο και τον Γε-
νικό Διευθυντή κ. Καραγιάννη εξασφαλί-
σθηκε η δέσμευσή τους για την αλλαγή
όλου του δικτύου στους δρόμους που
έχουν πρόβλημα εκ μέρους της ΕΥΔΑΠ.

Έτσι η ΕΥΔΑΠ προγραμμάτισε εργολαβία
ώστε να αλλαχθεί ολόκληρο το σύστημα
ύδρευσης της περιοχής, αντικαθιστών-
τας τους παλιούς σωλήνες, πολλοί από
τους οποίους περιέχουν αμίαντο, με νέες,
ώστε να εκλείψει οριστικά το πρόβλημα

των διαρροών αλλά και των διακοπών
υδροδότησης της συγκεκριμένης περιο-
χής. Οι εργασίες έχουν ήδη ξεκινήσει από
τα τέλη Σεπτέμβρη του 2016. 

“Θέλω να ευχαριστήσω την διοίκηση της
ΕΥΔΑΠ και κυρίως τον πρόεδρο κύριο
Παπαδόπουλο και τον Διευθύνων Σύμ-
βουλο κύριο Γιάννη Μπενίση για την κα-
τανόηση και την άμεση παρέμβαση τους
για να λυθεί αυτό το τεράστιο πρόβλημα
που ταλαιπωρεί χρόνια τώρα τους κατοί-
κους μας” τόνισε σε δήλωσή του ο Δή-
μαρχος Γιάννης Κωνσταντάτος.

“
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ: Δίνουμε λύσεις στα χρόνια προβλήματα του Δήμου

Από την οδό Δημοκρίτου ξεκίνησε 
η αντικατάσταση των αγωγών ύδρευσης

Σε αυτοκίνητο του Δήμου Ελληνι-
κού - Αργυρούπολης εξερράγη
εμπρηστικός μηχανισμός.

Το αυτοκίνητο καταστράφηκε ολο-
σχερώς ενώ σημαντικές υλικές ζη-
μιές υπέστη και δεύτερο αυτοκίνητο.
Επίσης κινδύνεψε να επεκταθεί η
φωτιά σε παρακείμενη κατοικία.
Η εμπρηστική ενέργεια αποτελεί
έναν ακόμα κρίκο στην αλυσίδα
απειλών που δέχεται η δημοτική
αρχή από τους "γνωστούς - άγνω-
στους" της περιοχής. 

Να σημειωθεί επίσης πως, πριν από
15 ημέρες, στο προσωπικό λογαρια-
σμό κοινωνικής δικτύωσης στελέ-
χους της παράταξης του πρώην
Δημάρχου Χρ. Κορτζίδη, γινόταν
αναφορά για τοποθέτηση εκρηκτι-

κών μηχανισμών στο σπίτι του Δη-
μάρχου Ελληνικού - Αργυρούπολης
προκειμένου να βάλει “μυαλό”. Από
ότι φαίνεται κάποια νοσηρά μυαλά
έκαναν πράξη τις συγκεκριμένες
απειλές, τοποθετώντας εμπρηστικό
μηχανισμό σε ένα από τα αυτοκίνητα
που χρησιμοποιεί κατά καιρούς και
ο δήμαρχος.

Σε προηγούμενο δημοτικό συμβού-
λιο ο Δήμαρχος Ελληνικού-Αργυρού-
πολης είχε επισημάνει απευθυνό-
μενος στην αξιωματική αντιπολί-
τευση του δήμου ότι “Χιούμορ με
αυτά τα πράγματα δεν κάνουν διότι
μπορεί να βρεθεί ένας τρελός και να
το κάνει πράξη θέτοντας σε κίνδυνο
ανθρώπινες ζωές”.

Δηλώνουμε κατηγορηματικά, ότι δεν

θα επιτρέψουμε ο δήμος να γίνει έρ-
μαιο των θιασωτών της βίας, που δεν
θέλουν το νοικοκύρεμα του δήμου.
Δεν είναι τυχαίο ότι τα τελευταία
δύο χρόνια, με την έναρξη της θη-
τείας της νέας διοίκησης, στον δήμο
συμβαίνουν διαρκώς, περιστατικά
βανδαλισμών δημοσίων χώρων (εμ-
πρησμοί κάδων), καταλήψεις, και
τώρα και τοποθέτηση εμπρηστικών
μηχανισμών με άμεσο κίνδυνο για
ανθρώπινες ζωές. 

Η Δημοτική αρχή του Δήμου Ελ-
ληνικού - Αργυρούπολης, παρά την
πίεση που δέχεται, θα συνεχίσει την
αναπτυξιακή πορεία που έχει χαρά-
ξει  κόντρα στις φωνές της μιζέριας
και της οπισθοδρόμησης, οι οποίες
μέρα τη μέρα αποδεικνύεται πως γί-
νονται και πιο επικίνδυνες.

Τοποθέτηση εμπρηστικού μηχανισμού σε αυτο-
κίνητο του Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης

Δεν θα επιτρέψουμε ο δήμος να γίνει έρμαιο των θιασωτών της βίας, 
που δεν θέλουν την πρόοδό του
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 

Ανακαινίσαμε 8 σχολικά προαύλια 
Τα έργα στο δήμο μας συνεχίζονται για να παίζουν με ασφάλεια τα παιδιά μας

4

Το Σεπτέμβριο του 2016, όταν ο δή-
μαρχος της πόλης Γιάννης Κων-
σταντάτος μίλησε στη Βουλή για την
επένδυση στο πρ. Αεροδρόμιο, ανα-
φέρθηκε στην ιστορία της περιοχής,
στην ιστορία των Ποντίων και πως
για δεύτερη φορά στην ιστορία τους
εκδιώχθηκαν από τα σπίτια τους στο
Ελληνικό, προκειμένου να κατα-
σκευαστεί το αεροδρόμιο.

Ένα αεροδρόμιο, που λειτούργησε
για 75 χρόνια και είχε ως αποτέλε-
σμα το Ελληνικό να μείνει ο φτωχός
συγγενής της νότιας Αθήνας, σε
αντίθεση με τους όμορους δήμους,
που είχαν και έχουν  τεράστια έσοδα
από μαρίνες, παραλίες κλπ.
Ο δικός μας δήμος τα στερήθηκε
όλα αυτά, έχοντας τα πιο χαμηλά
έσοδα απ' όλους. Τα μόνα έσοδα
που είχε ήταν τα τέλη διαφήμισης
του αεροδρομίου, το οποίο ανήκει
χωροταξικά και διοικητικά στο δήμο
μας. (Κανείς δεν αμφισβήτησε
ποτέ, για δεκαετίες τα κυριαρχικά
δικαιώματα του δήμου μας στο
αεροδρόμιο).
Ο Δήμαρχος στη Βουλή τόνισε επί-
σης, ότι μπορεί το αεροδρόμιο να
ανήκει σ' όλη την Ελλάδα, αλλά τόσο
διοικητικά όσο και ιστορικά, πρώτα
ανήκει στους Ελληνικιώτες, κάτι, που

λόγω της επένδυσης, δεν φαίνεται να
συμμερίζονται κάποιοι και διεκδι-
κούν αλλαγή ορίων σε βάρος του
Δήμου μας.
Σύμφωνα με τους επίσημους χάρτες
της “Κτηματολόγιο Α.Ε.”, το 90%
περίπου του πρ. Αεροδρομίου του
Ελληνικού ανήκει στον δήμο Ελληνι-
κού-Αργυρούπολης και το υπόλοιπο
ποσοστό μοιράζεται στους δύο όμο-
ρους δήμους Αλίμου και Γλυφάδας.
Παρ’ όλα αυτά, τον τελευταίο καιρό
ο δήμος μας δέχεται ύπουλες επιθέ-
σεις με απώτερο σκοπό την αλλαγή
των διοικητικών και χωροταξικών
ορίων μας.
Συγκεκριμένα, ο δήμος Αλίμου, εν
κρυπτώ, χωρίς να ενημερώσει τον
δήμο μας στα πλαίσια της καλής γει-
τονίας, με παρεμβάσεις του στην
“Κτηματολόγιο Α.Ε.” πιέζει ώστε, να
αλλάξουν τα όρια διεκδικώντας σχε-
δόν το μισό αεροδρόμιο επικεντρώ-
νοντας ιδιαίτερα τις προσπάθειές
του στον Άγιο Κοσμά και στο Κάτω
Ελληνικό, στις πατρογονικές εστίες
των προγόνων μας.
Στην αντίθετη πλευρά ο δήμος Γλυ-
φάδας, αφού πρώτα δημοτικός σύμ-
βουλος της διοίκησης απαξίωσε τον
δήμος μας και την Ποντιακή ιστορία
του τόπου μας, λέγοντας ότι “η
πόλη μας είναι παντελώς άγνωστη

και θυμίζει…. πουλί”, διεκδικεί την
περιοχή των Σουρμένων (γήπεδα
ποδοσφαίρου) λέγοντας μάλιστα ότι
η συγκεκριμένη τοποθεσία ονομάζε-
ται Ευρυάλη, αμφισβητώντας τα διοι-
κητικά μας σύνορα. 
Τόσο ο δήμαρχος Γλυφάδας όσο και
ο πρώην δήμαρχος Χρ. Κορτζίδης,
οι οποίοι απ’ ότι φαίνεται βρίσκονται
σε αγαστή συνεργασία, προσπαθούν
με τερατώδη ψεύδη να πείσουν τον
κόσμο ότι η δημοτική αρχή θέλει να
γκρεμίσει (!!!) τα γήπεδα των Σουρ-
μένων και στην θέση τους να φτιάξει
χωματερή, εξυπηρετώντας ο καθέ-
νας τις προσωπικές του επιδιώξεις. 

Ο μεν πρώτος να αμφισβητήσει τα
όρια του δήμου Ελληνικού-Αργυρού-
πολης, ο δε δεύτερος να πλήξει την
διοίκηση του δήμου, αρνούμενος να
αποδεχθεί ότι ο δήμος Ελληνικού-
Αργυρούπολης μετά από χρόνια κα-
θυστέρησης, απαξίωσης και εγκα-
τάλειψης αναγεννάται, αναπτύσσεται
και βελτιώνει ημέρα με την ημέρα την
ποιότητα ζωής των δημοτών του.

Επίσης, η δημοτική αρχή Γλυφάδας
εφευρίσκει δικούς της κανόνες ( που
υπάρχουν μόνο στη φαντασία της)
χρησιμοποιώντας το πληθυσμιακό
ως κριτήριο, για να διεκδικήσει και να

του αποδοθεί το 30% του αεροδρο-
μίου!
Τόσο ο δήμος συνολικά με τα στε-
λέχη του όσο και ο δήμαρχος Γιάν-
νης Κωνσταντάτος προσωπικά,
δηλώνουν κατηγορηματικά ότι δεν
πρόκειται να επιτρέψουν σε κανέναν
να παραχαράξει την ιστορία του
δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης,
αλλάζοντας τα διοικητικά του όρια με
τη διακίνηση ψεμμάτων και με μηχα-

νορραφίες πίσω από κλειστές πόρτες. 
Δηλώνουμε προς κάθε κατεύθυνση
ότι η έκταση του πρώην αεροδρομίου
ανήκει στον ιστορικό  δήμο Ελληνικού
- Αργυρούπολης και αποτελεί για μας
γεγονός αδιαπραγμάτευτο που δεν
επιδέχεται καμία συζήτηση. 

Τέλος να σημειώσουμε πως όλες οι
προσπάθειές τους έχουν πέσει στο
κενό. 

Όμοροι Δήμοι αμφισβητούν τα
διοικητικά όρια του Δήμου μας

Το έγγραφο που κατέθεσε ο δήμος Αλίμου στην ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. με το
οποίο ζητά την αλλαγή των ορίων του δήμου μας και διεκδικεί μετά από 75 χρό-
νια το μισό σχεδόν αεροδρόμιο. Η αιτιολογημένη απάντηση που έλαβε ήταν αρ-
νητική.

Εδώ και 3 μήνες βρίσκεται σε
εξέλιξη μεγάλη εργολαβία
ανακατασκευής πεζοδρομίων
σε ολόκληρη την πόλη.

Πάνω από 500 πεζοδρόμια
επισκευάζονται στα πλαίσια
της μεγάλης εργολαβίας
ύψους 400 χιλιάδων ευρώ
που χρηματοδοτεί το “Πρά-
σινο Ταμείο”.

Όταν αναλάβαμε από την προ-
ηγούμενη διοίκηση βρήκαμε αι-
τήματα επισκευής πεζοδρομίων
από το 2008, τα οποία ουδέποτε
είχαν ληφθεί υπόψη. 

Πλέον, όλα τα αιτήματα ικανο-
ποιούνται. Τα πεζοδρόμια θα
επισκευαστούν μέσω της εργο-
λαβίας και από το μικρό συνερ-

γείο του δήμου μας.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η
επισκευή των πεζοδρομίων  είναι
υποχρέωση των ιδιοκτητών και
όχι του δήμου. 

Όπως είπε όμως, ο δήμαρχος
Γιάννης Κωνσταντάτος στο τε-
λευταίο δημοτικό συμβούλιο,
“Στην οικονομική κρίση που περνάει
ο τόπος και οι συμπολίτες μας ο
δήμος θα πρέπει να καταβάλλει
κάθε προσπάθεια ώστε να μην επι-
βαρύνονται και με άλλα έξοδα. 

Όλα τα αιτήματα που είχαν γίνει
από το 2008 μέχρι και την ανάληψη
των καθηκόντων μας και δεν είχαν
ικανοποιηθεί από την προηγούμενη
διοίκηση, θα ικανοποιηθούν ώστε, οι
δημότες να περπατούν στα πεζο-
δρόμια με ασφάλεια”.

Ικανοποιούνται χρόνια αιτήματα δημοτών
Ο δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης   
επισκευάζει 500 πεζοδρόμια

ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ

ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ

Παράλληλα με το πολύ σημαντικό και δύσκολο  έργο της ανακαίνισης των παιδικών χαρών του Δήμου μας
που κοντεύει να ολοκληρωθεί, φροντίζουμε και τα προαύλια των σχολείων μας. 

Συγκεκριμένα, ολοκληρώσαμε την ανακαίνιση των προαυλίων 8 νηπιαγωγείων. Τεσσάρων του Ελληνικού (2ο Αλι-
καρνασσού, 4ο Τριπόλεως, 5ο Εθνάρχου Μακαρίου, 6ο Αργοναυτών) και τεσσάρων της Αργυρούπολης (1ο
Πόντου, 3ο Κυκλάδων, 6ο Κυθήρων και 13ο Μιλήτου). 

Την καινούργια χρονιά θα ολοκληρώσουμε την ανακαίνιση των προαυλίων και στα υπόλοιπα νηπιαγωγεία και άμεσα
θα ανακαινιστούν και τα προαύλια τριών παιδικών σταθμών της πόλης. 

ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ

ΥΠΟΓΕΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ
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