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Εγκαινιάστηκε και το Τρίτο
Οικογενειακό Πάρκο στην Πόλης μας

ΜΕΤΑ

Οι προσπάθειες για τη βελτίωση
της καθημερινότητας των πολιτών
συνεχίζονται σε όλα τα επίπεδα,
ενώ δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στο
περιβάλλον και στην ανάπλαση
όλων των πλατειών της πόλης.
Στα πλαίσια αυτά, στις 2 Ιουνίου 2017
εγκαινιάστηκε παρουσία εκατοντάδων
δημοτών το 3ο Οικογενειακό Πάρκο στην πόλης, αυτή τη φορά στη δημοτική ενότητα της Αργυρούπολης.
Το 3ο Οικογενειακό Πάρκο βρίσκεται στην Πλατεία Ανεξαρτησίας και Γ.
Παπανδρέου και είναι ένας πολυχώρος που απευθύνεται σ’ ολόκληρη την
οικογένεια στην οποία δίνει τη δυνα-

τότητα για πολλαπλές δράσεις.
Στα 14 στρέμματα του Οικογενειακού
Πάρκου που εξωραϊστηκαν με πολύ
μεράκι και αγάπη, περιλαμβάνονται
χώροι για πικ νικ, βοτανικός κήπος,
σύγχρονη πιστοποιημένη παιδική
χαρά, πάρκο σκύλων, υπαίθριο γυμναστήριο, συντριβάνι, διάδρομοι
περιπάτου και πέργκολες ανάμεσα
σε πολλά λουλούδια και δέντρα τα
οποία φυτεύθηκαν.
Ο Δήμαρχος Γιάννης Κωνσταντάτος στον χαιρετισμό του και απευθυνόμενος στους συνδημότες του είπε:
"Δικαίως αισθανόμαστε υπερήφανοι και
για το έργο αυτό γιατί όλοι θυμόμαστε
πως, ήταν ξερό και παρατημένο και με-

ταμορφώθηκε σε ένα πνεύμονα ζωής για
την πόλη μας, όπου τα παιδιά μας θα παίζουν σε φυσικό χώρο και θα μαθαίνουν
τα βότανα και τα μυρωδικά φυτά της πατρίδας μας.
Στην Ελλαδα της κρίσης, δίχως πολλά
χρήματα και σπατάλες, με αγώνα και πείσμα αλλά και πολύ φαντασία αναγεννάμε
τον Δήμο μας μέρα με την μέρα. Κάνουμε έργο για τους πολίτες μας. Έργο
ορατό στα μάτια του κόσμου που βλέπει
μέρα με την μέρα να αλλάζει κάθε γειτονιά της πόλης μας προς το καλύτερο

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

Τα λόγια και οι ευχές σας με συγκίνησαν
βαθύτατα. Σας ευχαριστώ ολόψυχα όλους.
Να το χαρείτε και να το προστατέψετε,
είναι πλέον δικό σας”.

ΠΡΙΝ

ΒΕΛΤΙΩΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

Ασφαλτοστρώσεις ξανά στην πόλη μετά από 20 χρόνια
Σε άλλο ένα σημαντικό θέμα που
αφορά την καθημερινότητα της
πόλης, παρεμβαίνει δυναμικά και
δίνει λύση η διοίκηση του Γιάννη
Κωνσταντάτου.
Συγκεκριμένα, μετά από επίπονες
προσπάθειες, τον περασμένο Μάϊο
το Περιφερειακό Συμβούλιο ενέκρινε τις ολοκληρωμένες μελέτες
που συνέταξαν οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου, εξασφαλίζοντας
χρηματοδότηση ύψους 1 εκ. ευρώ.
για ασφαλτοστρώσεις κεντρικών

οδών.
Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος, μετά
από 20 χρόνια οι κεντρικοί δρόμοι
της πόλης αλλά και όσοι ακόμα χρήζουν επισκευής, θα ασφαλτοστρωθούν. Η δημοτική αρχή με μεθοδικότητα και συνέπεια, προχωρά με
εντατικούς ρυθμούς την αναγέννηση
της πόλης.
Το έργο θα ξεκινήσει το φθινόπωρο και ανάμεσα στους δρόμους
που θα ασφαλτοστρωθούν βρίσκονται οι κεντρικοί άξονες της πόλης Λ.

Γερουλάνου, Λ. Ιασωνίδου, Χαλδείας, Καλλιπόλεως, Ανεξαρτησίας κ. ά.
“Είναι ένα έργο μεγάλο και δύσκολο”
τόνισε ο δήμαρχος, “που όμως το
έχει ανάγκη η πόλη μας και για το
οποίο καταβάλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια”.
“Ευχαριστώ θερμά το Περιφερειακό
Συμβούλιο, την Περιφερειάρχη Ρένα
Δούρου και τον αντιπεριφερειάρχη
Χρήστο Καπάταη για τη χρηματοδότηση και την άψογη συνεργασία
που είχαμε όλο αυτό το διάστημα”

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
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ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ

Ήταν μια
υπέροχη γιορτή

"Τίποτα δεν πεθαίνει αν δεν έχει σβήσει από τη μνήμη και την ψυχή των ανθρώπων που το αγάπησαν" τόνισε ο Δήμαρχος Ελληνικού - Αργυρούπολης
λίγο πριν φωτιστούν και πάλι οι κύκλοι του θρυλικού σήματος
Μία υπέροχη γιορτή ήταν η φωταγώγηση του
παλαιού σήματος της Ολυμπιακής που πραγματοποίησε ο δήμος Ελληνικού - Αργυρούπολης. Μια γιορτή με μεγάλη σημειολογία.
Μια γιορτή που ο καθένας θα μπορούσε να
βρει ένα μήνυμα.
Το κύριο μήνυμα όμως, που έστειλε αυτή η
γιορτή δια στόματος του Δημάρχου Γιάννη Κωνσταντάτου, ήταν ότι η Ελλάδα πρέπει και πάλι να
γίνει η Ελλάδα των πέντε Ηπείρων και των επτά
Θαλασσών, όπως ήταν, όταν η Ολυμπιακή Αεροπορία πετούσε σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης,
και ν' αφήσει πίσω της την Ελλάδα των λαθών, της
μιζέριας, της κομματοκρατίας και των κακών διοικήσεων.
Μπροστά σε 2.500 και πλέον πολίτες, το Βrand
name, που όπως είπε ο Βασίλης Τσατσαράγκος, πρόεδρος του Συλλόγου ΠΟΛ.ΚΕ.ΟΑ (Πολιτιστικό Κέντρο Εργαζομένων Ολυμπιακής
Αεροπορίας), βρίσκεται στην 54η θέση της παγκόσμιας κατάταξης εμπορικών σημάτων, πράγμα
που σημαίνει ότι ακόμα και σήμερα διαθέτει την
αξία του, φωτίστηκε κάτω από τα χειροκροτήματα του κόσμου.
"Τίποτα δεν πεθαίνει αν δεν έχει σβήσει από τη
μνήμη και την ψυχή των ανθρώπων που το αγάπησαν" τόνισε ο Δήμαρχος Ελληνικού - Αργυρούπολης λίγο πριν φωτιστούν και πάλι οι κύκλοι
του θρυλικού σήματος.
Ο πρόεδρος του ΠΟΛ.ΚΕ.ΟΑ. Βασίλης Τσατσαράγκος στο σύντομο χαιρετισμό του εξήρε την

άψογη συνεργασία με το Δήμο στην ανακαίνιση
και φωταγώγηση του σήματος, ενώ ο Γεώργιος
Σταύρου, εκπρόσωπος των 20.000 εργαζομένων
στην Ο.Α. μίλησε για τη δυνατότητα αναβίωσης
της Ολυμπιακής Αεροπορίας. "Αξίζει ένας τεράστιος έπαινος στον Δήμαρχο Γιάννη Κωνσταντάτο" είπε, "γιατί το σήμα που απόψε θα
φωτιστεί σε λίγο καιρό θα κατέληγε παλιοσίδερα
γιατί ήταν εντελώς εγκαταλελειμμένο".
"Μεγάλο σχολείο" χαρακτήρισε την Ο.Α. ο Δήμαρχος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, ο οποίος υπήρξε
πιλότος του εθνικού μας αερομεταφορέα και ευχήθηκε να βρεθεί ο τρόπος, είτε από την πολιτεία, είτε από ιδιώτη, να ξαναζωντανέψει.
Παρόντες στην εκδήλωση ο Δήμαρχος Παλαιού
Φαλήρου Διονύσης Χατζηδάκης, εκπρόσωπος
του Ιδρύματος Ωνάση, βουλευτές, εκπρόσωποι
φορέων και πολλοί εργαζόμενοι, συνταξιούχοι
σήμερα, της Ολυμπιακής Αεροπορίας.
Τις ευχαριστίες του Δήμου απηύθυνε προς τους
εργαζόμενους που εργάστηκαν σκληρά για την
ανακαίνιση του σήματος, ο Δήμαρχος Γιάννης
Κωνσταντάτος, στον Βασίλη Τσατσαράγκο,
στον Γεώργιο Σταύρου, την εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ που βοήθησε στην ανακαίνιση της πλατείας,
ειδικότερα όμως την εταιρεία ΠΟΛΙΤΗΣ που
χρηματοδότησε τις εργασίες αποκατάστασης
του σήματος.

ΦΩΤΟ ΔΕΞΙΑ:
Ο Δήμαρχος Ελληνικού-Αργυρούπολης Γιάννης Κωνσταντάτος, με τον
Βασίλη Τσατσαράγκο πρόεδρο του
Συλλόγου ΠΟΛ.ΚΕ.ΟΑ και τον
Γεώργιο Σταύρου, εκπρόσωπο των
20.000 πρ. εργαζομένων στην Ο.Α.

Τέσσερις ομάδες Μπάσκετ - Τέσσερα ανακαινισμένα γήπεδα

Πρόγραμμα υπογειοποιημένης αποθήκευσης απορριμμάτων στον Δήμο μας
Μία ακόμα προεκλογική δέσμευση της διοίκησης υλοποιείται. Ο Δήμος μετά από διαγωνιστική διαδικασία
προχωρά στην ανάπτυξη συστήματος υπογειοποιημένης αποθήκευσης απορριμμάτων.

ΠΡΙΝ

ΜΕΤΑ

Ένα ακόμα κατεστραμμένο γήπεδο μπάσκετ, αυτό του ΕΡΜΗ στον Ελαιώνα, παραδόθηκε πλήρως ανακαινισμένο και ασφαλές
στους μικρούς μας αθλητές.

Συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς η
ανακαίνιση των αθλητικών μας χώρων.
Μετά τα οκτώ δημοτικά γήπεδα μπάσκετ
που ανακαινίστηκαν πλήρως και παραδόθηκαν στους δημότες μας και τα γήπεδα
που βρίσκονται στα σχολικά προαύλια,
σειρά είχαν τα γήπεδα μπάσκετ των συλλόγων.
ΑΟΝΑ, ΑΣΗ, ΑΕΣΕΛ και ΕΡΜΗΣ οι τέσσερις αθλητικοί μας σύλλογοι, έκαναν τις
γιορτές τους στα ανακαινισμένα πλέον γή-

πεδά τους, προς μεγάλη χαρά των παιδιών
και ικανοποίηση των γονιών τους.
Oι εργασίες που έγιναν ήταν πολλές και σημαντικές μετά από πολλά χρόνια στις ιστορικές έδρες των ομάδων.
“Για μας ανταμοιβή είναι η χαρά στα πρόσωπα των μικρών παιδιών. Υλοποιούμε μια
ακόμα προεκλογική μας δέσμευση, έχουμε
φθάσει σχεδόν στην ολοκλήρωσή της και
συνεχίζουμε την αναγέννηση της πόλης μας
δυναμικά”, δήλωσε ο δήμαρχος Γιάννης
Κωνσταντάτος.

Παρ’ ότι το συγκεκριμένο σύστημα λειτουργεί με επιτυχία
σε πολλούς δήμους της χώρας μας, ο δήμος μας ήταν ουραγός σε νέες μεθόδους αποκομιδής απορριμμάτων,
καθώς η προηγούμενη διοίκηση δεν είχε φροντίσει να καταθέσει ολοκληρωμένες μελέτες ώστε, να εξασφαλίσει τις
ανάλογες χρηματοδοτήσεις.
Σε πρώτη φάση ο Δήμος θα εγκαταστήσει 8 υπόγεια συστήματα κάδων σε κεντρικά σημεία της πόλης, που δέχονται υψηλό φόρτο απορριμμάτων.(Ιασωνίδου, Γερουλάνου,
Κύπρου & Φλέμινγκ κ.α).
Τα συστήματα υπόγειων κάδων θα τεθούν σε λειτουργία
αρχές Σεπτεμβρίου και οι δημότες θα μπορούν να τους
χρησιμοποιούν για την απόθεση των σύμμεικτων απορριμμάτων και ανακυκλωσίμων υλικών.
Ο Δήμαρχος Ελληνικού-Αργυρούπολης δήλωσε σχετικά:
Με τα συστήματα υπογειοποίησης των κάδων βελτιώνουμε
την ποιότητα ζωής της πόλης μας, ανανεώνουμε την αισθητική της γειτονιάς και αναβαθμίζουμε τις υπηρεσίες καθαριότητας προς τον δημότη.
Το πρόγραμμα θα επεκταθεί ακόμα σε 24 σημεία της
πόλης, ενώ στόχος μας είναι να καλύψουμε ολόκληρο το
δίκτυο της πόλης τα επόμενα χρόνια, αρκεί να το αγκαλιάσουν οι πολίτες. Στόχος μας είναι να καταστήσουμε την
περιοχή μας μία σύγχρονη Ευρωπαϊκή πόλη.
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΥ

Αποτρέψαμε την δημιουργία γιγαντιαίου
Hot-Spot μεταναστών στο Ελληνικό
Κυβερνητική κύκλοι με αρωγό τον Χρ. Κορτζίδη σχεδίαζαν την δημιουργία “Hot Spot” 10.000 μετα“ ναστών στο πρ. Αεροδρόμιο του Ελληνικού. Μαζί με τους κατοίκους το αποτρέψαμε μετά από δυναμικές κινητοποιήσεις. Παραμένουμε σταθεροί στις θέσεις για την αξιοποίηση του πρ. Αεροδρομίου.
στο Ελληνικό (Π/Υ 129 - Τολ) μέσα
στο πρώην αεροδρόμιο του Ελληνικού.
Η απόφαση ήταν ειλημμένη. Ο
υπουργός Άμυνας κ. Βίτσας, επικοινώνησε μαζί μου και απλά μου το
ανακοίνωσε.
Άμεσα ξεκίνησα μία σειρά επαφών
με την πολιτική ηγεσία δηλώνοντας
κατηγορηματικά ότι δεν πρόκειται
να επιτρέψω να υποβαθμιστεί μία
ολόκληρη περιοχή του Δήμου μου.

Καταγγείλαμε σε όλους τους τόνους τις απαράδεκτες συνθήκες
διαμονής τους και πιέζαμε προς
όλες τις κατευθύνσεις, για τη μεταφορά τους σε ανθρώπινες εγκαταστάσεις που θα πληρούσαν όλες τις
προδιαγραφές διαμονής.

Μαζί με τους κατοίκους της περιοχής, που θα ήθελα να τους ευχαριστήσω από καρδιάς, δώσαμε μάχη
ώστε να αποτρέψουμε, την μεταμόρφωση της περιοχής σ' ένα τεράστιο “Hot-Spot”.

Παράλληλα αποτρέψαμε τα σχέδια
της Κυβέρνησης και του πρώην
Δημάρχου Χρ. Κορτζίδη ώστε να
δημιουργηθεί μόνιμος καταυλισμός 10.000 μεταναστών μέσα
στην περιοχή της Αγ. Παρασκευής

Η αντιπολίτευση του Δήμου ήταν
άφαντη. Προκειμένου να αποτρέψουν την επένδυση στο Ελληνικό μια μικρή μερίδα με
ιδεολογικές αγκυλωσεις άλλων εποχών προτιμουσε να δει το Ελληνικό,

αντί ανάπτυξης και νέων θέσεων
εργασίας, Hot-Spot μεταναστών.
Τελικά κάτοικοι και δημοτική αρχή
κατάφεραν να ματαιώσουν τα σχέδια της Κυβέρνησης και του Χρ.
Κορτζίδη.
Τίποτα δεν θα είχε γίνει χωρίς την
βοήθειά σας. Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν σε σύγχρονες εγκαταστάσεις διαμονής (καταυλισμός
Θήβας) και φέραμε στο προσκήνιο
της επικαιρότητας την επένδυση
του Ελληνικού. Νικήσαμε μαζί,
την μιζέρια και τον λαϊκισμό της
προηγούμενης διοίκησης του
Δήμου.
Όσο αφορά στην επένδυση του
Ελληνικου οι εξελίξεις είναι θετικές
και όπως όλα δείχνουν το έργο
προχωράει.
Η σχεδιαζόμενη, από την κυβέρνηση αξιοποίηση του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού αποτελεί
για εμάς μια απόλυτα θετική εξέ-

“

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

Μετά από 615 ημέρες ο άτυπος καταυλισμός του Ελληνικού άδειασε.
Θέλω να τονίσω ότι από την πρώτη
στιγμή ο Δήμος μας στάθηκε στο
πλευρό μεταναστών και προσφύγων, συνδράμοντας με όλες
του τις δυνάμεις ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες διαμονής τους.
Αυτό ήταν το ανθρωπιστικό μας
καθήκον, που το επιτελέσαμε στο
ακέραιο, χωρίς καμία βοήθεια από
την κυβέρνηση ή άλλο δήμο.

Όχι μόνο δεν τους ανήκουν
τα 300 στρ. μέσα στο πρ. αεροδρόμιο του Ελληνικού,
αλλά σύμφωνα με τους χάρτες που επικαλείται ο δήμος
Αλίμου, τα σύνορά μας είναι
το ρέμα και η ακτογραμμή
του Αγίου Κοσμά.
Αν λοιπόν κάποιος είναι αδικημένος, αυτός είναι ο δήμος
Ελληνικού - Αργυρούπολης
και πρέπει να μας επιστραφούν τα 167 στρέμματα του
Αγίου Κοσμά.
Εμείς δεν διεκδικήσαμε τίποτα. Εφ’ όσον όμως, ο όμορος δήμος στρέφεται
εναντίον μας, προσφεύγουμε
και εμείς στην ίδια Επιτροπή
για να αποκατασταθεί η αδικία σε βάρος των ορίων του
δήμου μας.

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΥ

“Ακρως επιθετική” η ενέργεια του Δήμου Αλίμου για την
αλλαγή των διοικητικών μας ορίων μετά από 78 χρόνια
Mετά από 78 χρόνια, με αφορμή
την επένδυση στο Ελληνικό, το Δημοτικό Συμβούλιο του Αλίμου αποφάσισε να προσφύγει στην
αρμόδια Επιτροπή για αλλαγή των
ορίων ανάμεσα στους Δήμους μας,
διεκδικώντας 300 στρέμματα από
το Δήμο Ελληνικού Αργυρούπολης.
Το ότι, η ενέργειά τους αυτή, συμπίμπτει με την έναρξη της επένδυσης
στον χώρο του πρώην αεροδρομίου
στο Ελληνικό, αποκαλύπτει τα πραγματικά τους κίνητρα.
Οι ενέργειες της διοίκησης του
Δήμου Αλίμου εναντίον του Δήμου
μας απαντήθηκαν με σαφήνεια και αρνητικά, 3 φορές από το Εθνικό Κτηματολόγιο και από άλλους αρμόδιους

υπηρεσιακούς φορείς.
Ο Δήμος μας θα υπερασπιστεί με
ακλόνητα στοιχεία τα όρια του και μάλιστα θα προσφύγει στην ίδια Επιτροπή προκειμένου να αποδοθεί
στον Δήμο Ελληνικού-Αργυρούπολης
ολόκληρη η περιοχή του Αγίου
Κοσμά, που σύμφωνα με τους χάρτες
του “1939”, στους οποίου βασίζεται
το σκεπτικό του Δήμου Αλίμου, ανήκουν στον Δήμο Ελληνικού-Αργυρούπολης.
Περισσότερα όμως θα ειπωθούν αναλυτικά σε δημοτικό συμβουλίο που
θα πραγματοποιηθεί στις αρχές Ιουλίου, προκειμένου όλες οι παρατάξεις
του Δήμου μας να λάβουν γνώση των
πραγματικών δεδομένων, και να ληφθεί ανάλογη απόφαση.
Η άκρως επιθετική αυτή ενέργεια του

Δήμου Αλίμου, με καθυστέρηση 78
ετών, εναντίον του Δήμου μας δεν
έχει αυτοδιοικητικό προηγούμενο.

Εμείς ουδέποτε θίξαμε εγγράφως ή
αμφισβητήσαμε τα όρια μας με
αυτά των όμορων δήμων, ακόμα και
όταν διαπιστώσαμε πως 160 στρέμματα του Αγίου Κοσμά λανθασμένα
έχουν αποδοθεί στον Δήμο Αλίμου,
και αυτό γιατί ποτε δεν θέλαμε να διαταράξουμε τις σχέσεις μας με τους
όμορους Δήμους.

Η ενέργεια του συναδέλφου μου Δημάρχου, όσο και αν μας αδικεί,
θεωρώ ότι τελικά θα ξεδιαλύνει την
78χρονη αυτή αδικία εις βάρος του
Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης και
όχι το αντίθετο.

2016 - Περιοχή Αγίας Παρασκεύης: Ενημέρωση των κατοίκων για τα
σχέδια δημιουργίας μόνιμου προσφυγικού καταυλισμού. Η καθολική στήριξη
των κατοίκων της περιοχής ήταν συγκινητική και απέτρεψε τα σχέδιά τους.

λιξη μέσα όμως από συγκεκριμένες
προϋποθέσεις που έχουμε ήδη
αναπτύξει, τόσο προεκλογικά όσο
και με την ανάληψη των καθηκόντων μας, ως δημοτική αρχή.
O δήμος Ελληνικού - Αργυρούπολης βρίσκεται μπροστά σε ιστορικές εξελίξεις που θα καθορίσουν
το παρόν αλλά και το μέλλον της
πόλης μας.
Εγγυώμαι προσωπικά ως δήμαρχος,

ότι θα παλέψω με όλες μου τις δυνάμεις, κόντρα στον λαϊκισμό, την
μιζέρια και την οπισθοδρόμηση, να
διασφαλίσω όλα εκείνα τα αντισταθμιστικά οφέλη για την πόλη
μας, ώστε ο δήμος Ελληνικού Αργυρούπολης να γίνει ο καλύτερος δήμος, όχι μόνο της Ελλάδας
αλλά και της Ευρώπης.
Οι δικές μας ενέργειες θα καθορίσουν την ποιότητα ζωής των επόμενων γενεών, το μέλλον των
παιδιών μας.

Αποξήλωση σκουριασμένων πυλώνων
της ΔΕΗ στην Αργυρούπολη
Η απομάκρυνση των πυλώνων
της ΔΕΗ από τον οικιστικό ιστό
της πόλης αποτελούσε χρόνιο
και πάγιο αίτημα των δημοτών.
Η δημοτική αρχή αθόρυβα υλοποίησε αυτό το αίτημα.
Ξεκίνησε την αποξήλωση των
σκουριασμένων πυλώνων από
την Πλατεία Ανεξαρτησίας και
Κρήτης, τη συμβολή των οδών
Σαράφη και Κύπρου για να
ακολουθήσει η απομάκρυνση
του πυλώνα, που βρίσκεται στη
συμβολή Διγενή Ακρίτα και
Αργυρουπόλεως.
Όπως ανέφερε ο δήμαρχος
Γιάννης Κωνσταντάτος, η απομάκρυνση των πυλώνων της ΔΕΗ
είναι ένα σημαντικό έργο που
αφορά στην ασφάλεια και στην
αισθητική της πόλης. Ικανοποιήσαμε ένα πάγιο αίτημα ετών
των κατοίκων της περιοχής.
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΛΟΦΟΣ ΤΡΟΥΜΠΑΡΙ ΕΛΑΙΩΝΑ: ΠΑΡΑΛΑΒΑΜΕ ΤΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΚΑΜΕΝΟ & ΑΝΤΡΟ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΤΟ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΑΜΕ

Ο λόφος Τρουμπάρι ξανά στολίδι της πόλης

ΜΕΤΑ
Ο Λόφος Τρουμπάρι στο Δήμο
Ελληνικού - Αργυρούπολης, ξανάγινε όαση. O καταπράσινος
λόφος στην καρδιά της πόλης
έγινε και πάλι μια φιλόξενη γωνιά
δροσιάς, ξεκούρασης και αναψυχής.

ήταν από το 2005, επί δημαρχίας
Τσαρπαλή. “Από την προηγούμενη
διοίκηση δεν το παλάβαμε απλά λεηλατημένο αλλά κάποιοι το έκαψαν
κιόλας και επιπλέον ο χώρος εκεί
είχε μετατραπεί σε άντρο παραβατικότητας”.

Η εικόνα εγκατάλειψης είναι πλέον
παρελθόν. Ήταν ένα "στοίχημα"
που έβαλε η διοίκηση Κωνσταντάτου, να επαναφέρει τόσο το αναψυκτήριο που είχε καεί και είχε γίνει
άντρο παράνομων δραστηριοτήτων,
όσο και τον περιβάλλοντα καταπράσινο χώρο που ήταν γεμάτος σκουπίδια, στην πρωταρχική του
κατάσταση.

“Και είναι τραγικό” επισημαίνει ο
Γιάννης Κωνσταντάτος, “να βγαίνει ο πρώην δήμαρχος Χρ. Κορτζίδης και με ανακοίνωσή του να
ισχυρίζεται ότι επί των ημερών του
ο λόφος Τρουμπάρι και το αναψυκτήριο ήταν μια χαρά. Πρόκειται για
θρασύτατα ψέμματα γιατί οι φωτογραφίες είναι αδιάψευστοι μαρτυρες”.

“Το εγκατέλειψαν, το ρήμαξαν
και μας το παρέδωσαν ερείπιο.
Το χειρότερο είναι ότι αδιαφόρησαν και δεν το προστάτευσαν με
αποτέλεσμα κάποιοι να το λεηλατήσουν”, τονίζει ο δήμαρχος. “Με
πολύ κόπο και προσπάθεια το μεταμορφώσαμε ξανά στο στολίδι που

πλασης ολοκληρώθηκε από την διοίκηση του Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης στην Ελλάδα της
κρίσης, και όπως υπογραμμίζει ο
Δήμαρχος “συνεχίζουμε την αναγέννηση της πόλης μας, όχι με
λόγια, αλλά με έργα. Γιατί εμείς
μπορούμε”!

Ο χώρος στο Τρουμπάρι που διέμεναν περιθωριακά άτομα.. Τον παραλάβαμε
άντρο εγκληματικότητας από την προηγούμενη δημοτική αρχή.

ΜΕΤΑ

Σήμερα το αναψυκτήριο στο Λόφο
Τρουμπάρι, μετά την ολοκλήρωση
των γραφειοκρατικών διαδικασιών
δημοπρατήθηκε και μισθώθηκε εκ
νέου. Παράλληλα ο Δήμος ανακαίνισε την παιδική χαρά και καθάρισε
το λόφο από τόνους σκουπιδιών.

ΠΡΙΝ

Άλλο ένα ακόμα μεγάλο έργο ανά-

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟ VIMAONLINE.GR
Παρουσιάστηκε το πολιτικό μυθιστόρημα
του Δημάρχου Γιάννη Κωνσταντάτου “Ο Αγριάνθρωπος”
Δεν ήταν μία συνηθισμένη παρουσίαση βιβλίου αυτή, που έγινε στις 6 Μαϊου στο Πολιτιστικό Κέντρο "Μίκης Θεοδωράκης" στην
Αργυρούπολη. Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μία πολύ σημαντική συνάντηση πολιτικών του παρελθόντος, του παρόντος και
του μέλλοντος.

το τέταρτό του βιβλίο πως, είναι ένας πολιτικός
άντρας με σημαντική παιδεία και βαθειά κοινωνική και πολιτική γνώση. Χαρίσματα που τόσο
έχει ανάγκη ο τόπος για να βγει από τα αδιέξοδά του.

"Ο Αγριάνθρωπος" το τέταρτο βιβλίο του Δημάρχου Ελληνικού - Αργυρούπολης, που εκδόθηκε από τον εκδοτικό οίκο "Καλέντη",
παρουσιάστηκε το Σάββατο 6 Μαίου και ως ένα
διαχρονικό κλειδί άνοιξε μέσα στο χρόνο τις
πόρτες του πολιτικού σκηνικού της Ελλάδας
από τη δεκαετία του '80 έως και σήμερα.

Στο πάνελ ως συντονιστής, ο πρώην υπουργός
του ΠΑΣΟΚ και σήμερα διευθυντής σε ειδησεογραφικό όμιλο, Πέτρος Ευθυμίου, η πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Φώφη Γεννηματά, ο
δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Διονύσης Χατζηδάκης και ο περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κώστας Μπακογιάννης. Αποσπάσματα
του βιβλίου διάβασε ο ηθοποιός Στέλιος Καβαθάς.

Στο πάνελ εκτός του Δημάρχου - Συγγραφέα,
πρόσωπα της πολιτικής σκηνής του τότε και του
σήμερα, μίλησαν για το βιβλίο του Γιάννη Κωνσταντάτου, ακουμπώντας ο καθένας από την
πλευρά και την οπτική του τον "Αγριάνθρωπο"
και συνδέοντάς τον με το σήμερα κατέληξαν
όλοι σε ένα και μόνο συμπέρασμα.
Ότι για να προχωρήσει η χώρα μας σήμερα και
να ξεφύγει από τη σημερινή κατάσταση, πρέπει
να απελευθερωθεί απ' όλα όσα σημάδεψαν
εκείνη την περίοδο, (πελατειακό κράτος, αναξιοκρατία, διχόνοια...) και ενωμένη η κοινωνία
και ο πολιτικός κόσμος να βαδίσουν προς το
μέλλον.
Ο Γιάννης Κωνσταντάτος ως συγγραφέας ξεδίπλωσε το ταλέντο του και απέδειξε μέσα από

Οι εκπρόσωποι των πολιτικών χώρων, νυν και
τέως, πολλοί. Ανάμεσά τους η Αννα - Μισέλ
Ασημακοπούλου, ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, η Σοφία Βούλτεψη, η Θεοδώρα Μεγαλοοικονόμου, ο πρώην υπουργός Μιχάλης
Χρυσοχοίδης, δήμαρχοι, απ' όλο σχεδόν το
λεκανοπέδιο της Αττικής, εκπρόσωποι της Περιφέρειας Αττικής, ο τ. δήμαρχος Αργυρούπολης Τάκης Ευσταθιάδης, εκπρόσωποι
φορέων, προ πάντων όμως συμπολίτες του Δημάρχου Κωνσταντάτου που για μία ακόμα φορά
τίμησαν το δήμαρχό τους με την παρουσία
τους, που γέμισε ασφυκτικά την αίθουσα του
Πολιτιστικού Κέντρου "Μίκης Θεοδωράκης",
το φουαγιέ και την πλατεία έξω από το Δημαρχείο.

