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της Aυτοδιοίκησης 
Μια πρόταση με εξαιρετική σχέση ποι-
ότητας – τιμής, το Notos Café σάς φι-
λοξενεί από το πρωί για καφέ και
ελαφρύ γεύμα έως το βράδυ για φα-
γητό ή ποτό.

Λεωφόρος Κ. Καραμανλή 12, Παραλία Βούλας

Τηλέφωνο 210 8993702 -3

“Τρίο Σταρ”
Παλιές ιστορίες από το

Παλαιό Φάληρο 
«ΤΡΙΟ ΣΤΑΡ». Ένα άγνωστο στους
περισσότερου φωνητικό τρίο, με τη
Μαίρη Λω, τη Βέρα Ζαβιτσιάνου και
τη Μαρί Ζαβιτσιάνου, μας σέρβιρε
το 1945, «Ρούμι και Κόκα Κόλα».

Το πρωί της Κυριακής, 26 Νοεμβρίου
2017, η Δημοτική Παιδική Χαρά, που πε-

ριβάλλεται από τις οδούς Ιπποκράτους -
28ης Οκτωβρίου και Σωκράτους, ονομάζε-
ται: "Παιδική Χαρά Ματθαίου Μάντζιου",
προς τιμήν του άτυχου ήρωα πυροσβέστη
Μάνθου.

σελ. 2

Δύο βραβεία απέσπασε το 9ο Νηπιαγωγείο Παλαιού
Φαλήρου στον 4ο Διεθνή Μαθητικό Διαγωνισμό

με θέμα "Ένα σχολείο διηγείται" που διοργάνωσε το
Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης του Εθνικού
Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης Σχολικού Υλικού και
το Τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης του Υπουρ-
γείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων. 

σελ. 5

Βραβείο για το έννατο 
Νηπιαγωγείο 
Παλαιού Φαλήρου 

σελ. 7

σελ. 4

Υπερψηφίστηκε 
ο προϋπολογισμός 
του Δήμου Ελληνι-
κού - Αργυρούπολης
για το 2018

Στέλιος Μαυρακάκης: "Το τμήμα αυτό,
το οποίο σήμερα εγκαινιάζουμε, είναι

το 2ο βρεφικό τμήμα που έλειπε κυρίως
από την Αμφιθέα, αλλά και από την δύ-
ναμη των παιδικών σταθμών της πόλης
μας γενικότερα. 
Έχει σημασία να πούμε ότι, μέχρι τώρα, εί-
χαμε δύο πιο μικρά "μαγαζάκια", επι-
τρέψτε μου τον όρο, τα οποία είχαμε
μετατρέψει σε σταθμό, για να καλύψουμε
τις ανάγκες μας. 
Ο Δήμαρχός μας, χάρη στον οποίο έγινε
αυτός ο ολοκαίνουργιος σύχρονος σταθ-
μός, όταν τον έφερα εδώ για να δει το οί-
κημα, δεν πίστευε ότι θα μπορούσε να
είναι έτοιμο για να φιλοξενήσουμε μέσα
παιδιά. 

σελ.3

Εγκαινιάστηκε νέος Βρεφικός 
Σταθμός στο Παλαιό Φάληρο

Ο νέος βρεφικός σταθμός, αποτελεί σημαντική κοινωνική παροχή για νέα ζευγάρια που θα μπορούν να εμπι-
στευτούν σε ασφαλές μέρος τα παιδιά τους και να εργαστούν καλύπτοντας έτσι τις ανάγκες της οικογένειας 

Επένδυση Ελληνικού: Ποιες περιοχές
κηρύχθηκαν αρχαιολογικοί χώροι
σελ. 8

HΔημοτική Συγ-
κοινωνία, μετά

από τρία χρόνια
διαρκούς λειτουρ-
γίας, εκσυγχρονίζε-
ται με νέα
λεωφορεία που
αγοράστηκαν, πρό-
σφατα. 

σελ. 6

Το Παλαιό Φάληρο 
τίμησε τον ήρωα Πυρονόμο 
Ματθαίο Μάντζιο 

Νέα υπερσύγχρονα λεωφορεία 

δημοτικής συγκοινωνίας προμηθεύτηκε 

ο Δήμος Ελληνικού Αργυρούπολης 
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ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ ΣΤΟ ΒΗΜΑ

Ανακοινώθηκαν τα
μέτρα από την κυβέρ-

νηση για την ανακούφιση
των πληγέντων. Η πρώτη
σκέψη που έρχεται στο
μυαλό μας είναι "μπράβο
στην κυβέρνηση που νοι-
άστηκε για τους πληγέν-
τες". 

Είναι όμως, αυτός ο στό-
χος, δηλαδή να ανακοινώ-
νουμε μέτρα κατόπιν
εορτής, όταν έχει πλήξει η
νεροποντή με φονικά απο-
τελέσματα μια ολόκληρη
περιοχή; 

Στη Μάνδρα και τη Νέα
Πέραμο έχουμε δυο εικό-
νες. Την Ελλάδα που πα-
ρανομεί, αυθαιρετεί και
κλείνει το μάτι, σε εκείνους
που θα κουκουλώσουν το
πρόβλημα, θα το βάλουν
κάτω από το χαλί και δεν
είναι άλλοι από το πολι-
τικό σύστημα. 

Και η άλλη εικόνα έχει
στον καμβά της το πολι-
τικό κόστος. Εδώ συμφω-
νούν όλοι, ότι δεν γίνεται
κάτι που στην βάση του
είναι σωστό, αλλά πολι-
τικά κοστίζει και έτσι φθά-
νουμε στο σημείο να
αυξάνονται τα αυθαίρετα
κτίσματα και να μην γκρε-
μίζεται κανένα, λόγω του
πολιτικού κόστους. 

Διαχρονικά προβλήματα,
διαχρονικές ευθύνες, μη-
δενικές ελπίδες. Θρηνή-
σαμε 20 ανθρώπινες ζωές,
σε Μάνδρα και Νέα Πέ-
ραμο και δεν ιδρώνει το
αυτί κανενός. Και το λέω

αυτό γιατί λείπει η πρό-
ληψη. 

Θρηνούμε νεκρούς, αλλά
χτίζουμε αυθαίρετα μέσα
στα ρέματα μετά καταλογί-
ζονται πρόστιμα και το πο-
λιτικό σύστημα στο
σύνολο του, έρχεται και
ρυθμίζει τις οφειλές. 

Αν για παράδειγμα, γινό-
ταν το έργο των 11 εκατ.
ευρώ σε Μάνδρα και Νέα
Πέραμο θα είχαμε 20 νε-
κρούς και αγνοούμενους
ακόμη και σήμερα; 

Οι ζημιές στις πληγείσες
περιοχές θα υπερβούν τα
350 εκ. ευρώ, έκλεισαν 20
σπίτια που έχασαν τους
ανθρώπους, τους συγγε-
νείς τους και κάποιοι κρα-
τάνε στο συρτάρι τους, την
μελέτη για τα αντιπλημμυ-
ρικά έργα. 

Υπάρχουν ευθύνες; Kαι
βεβαίως υπάρχουν. Θα
αποδοθούν; Κανείς δε
ξέρει. Οφείλει πάντως η
Δικαιοσύνη να κάνει την
δουλειά της. 

Χρειάζονται πολιτικοί που
να κάνουν έργα για να
διορθώνουν προβλήματα
και όχι πολιτικοί που να
ανακοινώνουν μέτρα ανα-
κούφισης. Χρειαζόμαστε
κράτος σοβαρό που θα
προλαμβάνει και όχι κρά-
τος που θα ανακουφίζει.  

*Ο Τάκης Διαμαντόπουλος
είναι  επιχειρηματίας
Στέλεχος της "Ενωσης Κεν-
τρώων"  

Όχι μέτρα κατόπιν εορτής

Γράφει 
ο Τάκης Διαμαντόπουλος*

δημοτικό ρεπορτάζ

Το πρωί της Κυριακής, 26 Νοεμβρίου 2017, η Δη-
μοτική Παιδική Χαρά, που περιβάλλεται από τις

οδούς Ιπποκράτους - 28ης Οκτωβρίου και Σωκρά-
τους, ονομάζεται: "Παιδική Χαρά Ματθαίου Μάν-
τζιου", προς τιμήν του άτυχου ήρωα πυροσβέστη
Μάνθου, ο οποίος έχασε τη ζωή του στις 12-9-2014,
σε ηλικία 33 ετών, στην προσπάθειά του να απεγ-
κλωβίσει πολίτες από το φλεγόμενο διαμέρισμά τους,
στην περιοχή της Κοψαχείλας στο Παλαιό Φάληρο. 

Πριν γίνουν τα αποκαλυπτήρια της τιμητικής επιγρα-
φής, ετελέσθη μνημόσυνο, παρουσία της μητέρας
του Παναγιώτας του πατέρα του Γιώργου, της αδελ-
φής του Βασιλικής, του Δημάρχου της πόλης Διο-
νύση Χατζηδάκη, του πρώην βουλευτού και φίλου
της οικογένειας Αντώνη Φούσσα, λοιπών στενών
συγγενών, αντιδημάρχων, δημοτικών συμβούλων
και πολλών κατοίκων της περιοχής. 

Εμφανώς συγκινημένοι οι γονείς αυτού του νέου που
θυσιάστηκε για να σώσει συνανθρώπους του, ευχα-
ρίστησαν τον κόσμο που βρισκόταν εκεί τιμώντας το

παιδί τους. Ιδιαίτερα, όμως ευχαρίστησαν τον Δή-
μαρχο Παλαιού Φαλήρου κ. Χατζηδάκη, χάρη στις
άμεσες ενέργειες του οποίου πήρε σάρκα και οστά η
πρόταση του συνταξιούχου πυροσβέστη Γιώργου
Παναγιωτακόπουλου, που μεταξύ άλλων εξήρε την
ευαισθησία και την ανθρωπιά του Δημάρχου, "χαρί-
σματα που σπάνια έχει συναντήσει σε τόσο μεγάλο
βαθμό", όπως είπε χαρακτηριστικά. 

Η μητέρα, Παναγιώτα Μάντζιου, ανέφερε χαρακτηρι-
στικά, ότι, μέσα από αυτή τη διαδικασία, απέκτησε μία
πραγματική φίλη, την αντιδήμαρχο Βασιλική Ανδρι-
κοπούλου με την οποία για διάστημα έξι μηνών, συμ-
πορεύτηκε και συνεργάστηκε μαζί της προκειμένου
να πραγματοποιηθεί η εκδήλωση αυτή.

Για τον εκλειπόντα, μίλησαν, εκτός από τους γονείς
και την αδελφή του Βάσω, οι κ.κ. Φούσσας και Πα-
ναγιωτακόπουλος, ενώ ο κ. Δήμαρχος φανερά συγ-
κινημένος και άκρως λακωνικός αναφέρθηκε στα
διαδικαστικά της υπόθεσης αυτής και έκλεισε λέγον-
τας, "Αιωνία του η μνήμη".  

Το Παλαιό Φάληρο τίμησε τον ήρωα 
Πυρονόμο Ματθαίο Μάντζιο

Η μητέρα του άτυχου Πυρονόμου και ο συνταξιού-
χος πυροσβέστης, Γιώργος Παναγιωτακόπουλος. 

Τα αποκαλυπτήρια έκαναν οι γονείς και η αδελφή
του Ματθαίου Μάντζιου με το Δήμαρχο Διονύση
Χατζηδάκη. 
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δημοτικό ρεπορτάζ

Νέος Βρεφικός Σταθμός στο Παλαιό Φάληρο
Ο νέος βρεφικός σταθμός, αποτελεί σημαντική κοινωνική παροχή για νέα ζευγάρια που θα μπορούν να εμπιστευτούν 

σε ασφαλές μέρος τα παιδιά τους και να εργαστούν καλύπτοντας έτσι τις ανάγκες της οικογένειας 

Την Τετάρτη 8 Νοεμβρίου
2017 πραγματοποιήθηκαν
με κάθε επισημότητα τα εγ-

καίνια του νέου βρεφικού τμήμα-
τος των Παιδικών Σταθμών του
Δήμου Παλαιού Φαλήρου στην
περιοχή της Αμφιθέας (επί της
οδού Γλαύκου). 

Ο νέος βρεφικός σταθμός, ένας
σύγχρονος χώρος αγωγής και φι-
λοξενίας για τα παιδιά βρεφικής
ηλικίας, αποτελεί σημαντική κοι-
νωνική παροχή για νέα ζευγάρια
που θα μπορούν να εμπιστευτούν
σε ασφαλές μέρος τα παιδιά τους
και να εργαστούν καλύπτοντας
έτσι τις ανάγκες της οικογένειας. 

Αποτελεί σημαντικό στήριγμα για
τις εργαζόμενες μητέρες, αλλά και
προθάλαμο κοινωνικοποίησης
των παιδιών και της εισαγωγής
τους στη μάθηση και τη γνώση. 

Ο νέος σταθμός μπορεί να φιλοξε-
νήσει έως 40 βρέφη ηλικίας 18
μηνών έως 2,5 ετών και έχει εφαρ-
μόσει όλα τα πρότυπα λειτουργίας
και ασφαλείας που ορίζονται από
τον σχετικό κανονισμό των
Υπουργείων. 

Στη σύντομη ομιλία του ο δήμαρ-
χος Παλαιού Φαλήρου Διονύσης
Χατζηδάκης, για μια ακόμη φορά,
εξήρε το έργο του Προέδρου των
Παιδικών Σταθμών Στέλιου Μαυ-
ρακάκη, με αφορμή τη δημιουρ-
γία και άρτια επίτευξη του στόχου
της προσθήκης ενός ακόμα σύγ-
χρονου τμήματος στη δύναμη των

Δημοτικών Παιδικών Σταθμών, σε
σύντομο χρονικό διάστημα (τρεις
μήνες), καθώς και στη συμβολή
του Διοικητικού Συμβουλίου και
του προσωπικού. 

Πέραν αυτού, αξίζει να αναφέ-
ρουμε ότι, ο κ. Χατζηδάκης στά-
θηκε, για μια φορά ακόμη στις
καθημερινές ανάγκες της ελληνι-
κής οικογένειας και στην υποχρέ-
ωση που ο ίδιος αισθάνεται ότι
έχει, προκειμένου να δίνει τις λύ-
σεις που πρέπει, ανακουφίζοντάς
τις. 

Κι επειδή, ως γνωστόν, έχει δείξει
εδώ και πολλά χρόνια πως είναι
άνθρωπος των έργων και όχι των
προφορικών υποσχέσεων και των
"θα", φροντίζει να υλοποιεί έργα
χρήσιμα για την τοπική κοινωνία
όπως αυτό του 2ου βρεφικού
σταθμού. 

"Αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες
του κόσμου, σήμερα και, περισ-
σότερο από κάθε άλλη φορά,
οφείλουμε να είμαστε κοντά
τους", είπε, ενώ ενημέρωσε τους
παρευρισκόμενους πως, όλο αυτό
το έργο, κόστισε μόνο 70.000
ευρώ, χάρη και στην προσωπική
εργασία κάποιων ανθρώπων που
απασχολήθηκαν αφιλοκερδώς". 

Στέλιος Μαυρακάκης: Ευχαρι-
στώ τον δήμαρχο

O δημοτικός σύμβουλος και πρό-
εδρος του ΝΠΔΔ των Παιδικών
Σταθμών Παλαιού Φαλήρου, Στέ-

λιος Μαυρακάκης, στην ομιλία
του μεταξύ άλλων, ευχαρίστησε
από καρδιάς όλους όσους έδω-
σαν την ψυχή τους για να ολο-
κληρωθεί ο Σταθμός, ιδιαιτέρως
δε, τον Δήμαρχο, Διονύση Χατζη-
δάκη, ο οποίος, "για μια φορά
ακόμα συνεισέφερε τόσο ηθικά
όσο και οικονομικά, για την ακρί-
βεια πλήρωσε, ώστε να γίνει αυτό
το ωραίο και χρήσιμο έργο που
απόψε εγκαινιάζουμε", όπως χα-
ρακτηριστικά είπε. 
Ο κ. Μαυρακάκης, ανέφερε συγ-
κεκριμένα τα εξής, σχετικά με τον
νέο αυτό βρεφικό σταθμό. 

"Το τμήμα αυτό, το οποίο σήμερα
εγκαινιάζουμε, είναι το 2ο βρε-
φικό τμήμα που έλειπε κυρίως
από την Αμφιθέα, αλλά και από
την δύναμη των παιδικών σταθ-
μών της πόλης μας γενικότερα. 

Έχει σημασία να πούμε ότι, μέχρι
τώρα, είχαμε δύο πιο μικρά "μα-
γαζάκια", επιτρέψτε μου τον όρο,
τα οποία είχαμε μετατρέψει σε
σταθμό, για να καλύψουμε τις
ανάγκες μας. 

Ο Δήμαρχός μας, χάρη στον οποίο
έγινε αυτός ο ολοκαίνουργιος σύ-
χρονος σταθμός, όταν τον έφερα
εδώ για να δει το οίκημα, δεν πί-
στευε ότι θα μπορούσε να είναι
έτοιμο για να φιλοξενήσουμε
μέσα παιδιά. 
Ήταν ένας αγώνας δρόμου, αλλά
και ποιότητας, με σκοπό να δι-
καιώσω και τον δήμαρχο στις επι-
λογές, που έκανε και τους

φαληριώτες της περιοχής αυτής. 

Δεν σας κρύβω πως προσωπικά
συγκινούμαι και θέλω να ευχαρι-
στήσω όλους όσους έβαλαν έστω
και ένα μικρό λιθαράκι για τη δη-
μιουργία αυτού του ωραίου
χώρου. Τον δήμαρχό μας, το διοι-
κητικό συμβούλιο, τους προμη-
θευτές μας, με τους οποίους
έχουμε μια θαυμάσια συνεργασία,
κάτι πολύ σημαντικό, την  προ-
ϊσταμένη του σταθμού κυρία Ρε-
νάτα Γιαννακοπούλου, τον σύζυγό
της, τον Γιώργο, τα παιδιά, που
πάνω απ' όλα έβαλαν ψυχή, αφού
ζωγράφισαν, σοβάντισαν, έβαψαν
και έκαναν τόσα πολλά πράγματα,
τα οποία συνετέλεσαν ώστε να
είναι όλα έτοιμα εγκαίρως και να
είναι ο σταθμός πλήρης από κάθε
άποψη, προκειμένου να φιλοξε-
νήσει τα μικρά παιδιά από τον πε-
ρασμένο Σεπτέμβριο. 

Γιάννης Κωνσταντάτος: Πρότυπό
μου το Παλαιό Φάληρο 

Όπως αναφέρθηκε και στην αρχή,
το "παρών" στα εγκαίνια έδωσε
και ο Δήμαρχος Ελληνικού - Αρ-
γυρούπολης Γιάννης Κωνσταντά-
τος, ο οποίος, και ως νεώτερος στο
αξίωμα αυτό έχει χαρακτηρίσει τον
δήμαρχο Παλαιού Φαλήρου "Δά-
σκαλο της Αυτοδιοίκησης". 

Ο κ. Κωνσταντάτος λοιπόν, απευ-
θυνόμενος στους πολίτες, είπε
πως είναι τιμή του που ο κ. Χατζη-
δάκης τον θεωρεί "καλό φίλο" και
σ' ότι αφορά το δικό του Δήμο,
όταν εξελέγη, δεσμεύτηκε στους
συνδημότες του πως θα ακολου-
θήσει το δρόμο που χάραξε ο κ.
Χατζηδάκης λέγοντας: "Θέλω να
σας συγχαρώ για όλα αυτά τα
έργα που κάνετε. Δεν σας κρύβω
ότι το Παλαιό Φάληρο είναι το
πρότυπό μου και θα προσπαθήσω
ώστε να κάνω και το Δήμο Ελλη-
νικού -Αργυρούπολης, σαν τον
δικό σας". 

Ο Δ. Χατζηδάκης και η Αθ. Αγγελοπούλου κόβουν την κορδέλα υπό τα βλέμματα του Γιάννη Κωνσταντάτου του
Στέλιου Μαυρακάκη και της Ρενάτας Γιαννακοπούλου (αριστερά). 
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ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ*

«ΤΡΙΟ ΣΤΑΡ». Ένα άγνωστο στους περισ-
σότερου φωνητικό τρίο, με τη Μαίρη Λω,
τη Βέρα Ζαβιτσιάνου και τη Μαρί Ζαβι-
τσιάνου, μας σέρβιρε το 1945, «Ρούμι και
Κόκα Κόλα».

Το Παλαιό Φάληρο δίκαια υπερηφανεύεται,
για σπουδαίες προσωπικότητες από τον
χώρο της Τέχνης και γενικότερα του Πνεύ-
ματος, της Επιστήμης, της Πολιτικής, του
Αθλητισμού, της Επιχειρηματικότητας κλπ,
που έζησαν και ζουν ανάμεσά μας.

Ανάμεσα σ’ αυτούς, ξεχωριστή θέση κατέ-
χουν το «Αηδόνι της Αθήνας» με τη σπάνια
μελωδική φωνή, η Μαίρη Λω και η «Από-
λυτη Ηθοποιός», η Βέρα Ζαβιτσιάνου, γέν-
νημα και θρέμμα και οι δύο του Παλαιού
Φαλήρου, τις οποίες όλοι γνωρίζουμε.

Αφορμή για τα γραφόμενά μου υπήρξε ένα
ημερολόγιο του 2014 του Συλλόγου «Φίλοι
του Ελαφρού Τραγουδιού» με θέμα «Τα Με-
λωδικά Τρίο που μεσουράνησαν μιαν
εποχή», με πολύ οπτικό και πληροφοριακό
υλικό.

Ξεφυλλίζοντάς το, έπεσα με έκπληξη στο
«Τρίο Σταρ», την Βέρα και Μαρί Ζαβιτσιάνου
και φυσικά τη Μαίρη Λω, τότε Μαντωνα-
νάκη.

Η Βέρα και η Μαρί, ήταν φιλενάδες με τη
Μαίρη από τα παιδικά τους χρόνια και κα-
τοικούσαν σε γειτονικά σπίτια.

«Τα σπίτια μας τα χώριζε μια μάντρα (αφη-
γείται η Μαίρη Λω), Πηγαίναμε μαζί σχολείο,
στο Παλαιό Φάληρο. Η Βέρα μάς έπαιζε τη
Μαντάμ Σουσού, της άρεσε να μας διασκε-
δάζει. Τραγουδούσα με όλα τα τραγουδάκια
της εποχής και μας συνόδευε στο πιάνο. Η
παρέα μας ήταν μεγάλη, ο Γιώργος Θεοδο-
σιάδης, ο Σπύρος Αυλωνίτης, η Κική Γα-
βαλά, ο Νίκος Γεωργακόπουλος και άλλοι.
Ο Σπύρος Αυλωνίτης μάς σύστησε στον Νίκυ
Γιάκοβλεφ. Μας άκουσε και τότε άρχισε η

καλλιτεχνική μας καριέρα σαν «Τρίο Σταρ»,
δηλαδή η Βέρα, η αδελφή της η Μαρί κι
εγώ».

Είχαν και οι τρεις καλλιτεχνικές τάσεις, με ιδι-
αίτερη έφεση προς το τραγούδι.
Και συνεχίζει και διηγείται πως άρχισε η κα-
ριέρα τους, γύρω στο 1945: «Παίξαμε στο
Ζάππειο, στον Ραδιοφωνικό Σταθμό. Είχαμε
εκπομπές τρεις φορές την εβδομάδα. Κάναμε
εκπομπές για την Αεροπορία, το Ναυτικό και
τον Στρατό».

Και μια και μιλάμε για το 1945, την εποχή
εκείνη, ένα φωνητικό τρίο, που στην Ελλάδα
μπορεί να μην ήταν ιδιαίτερα γνωστό αλλά
στην Αμερική μεγαλουργούσε, ήταν και οι
περίφημες Ελληνίδες «Andrews Sisters»,
κόρες του Έλληνα Πήτερ Ανδρέου και της
Νορβηγίδας Όλγας Σόλυ, που είχαν ένα κα-
φεστιατόριο στη Μινεάπολη.

Η Maxine- Αγγελική, η Laverne-Σοφία και η
Patty- Μαρία, ήταν ήδη καθιερωμένες τη
στιγμή που οι ΗΠΑ εισήλθαν στον Β 'Παγ-
κόσμιο Πόλεμο, αλλά με την αισιοδοξία και
το δυναμισμό στα τραγούδια τους φορών-

τας στρατιωτικές στολές όταν εμφανίζονταν,
αρχικά σε στρατόπεδα στη χώρα και αργό-
τερα ταξιδεύοντας στο Εξωτερικό, ενίσχυαν
το ηθικό του Στρατού στην πολεμική του
προσπάθεια και στη συνέχεια υπήρξαν σύμ-
βολο του αμερικανικού λαού που προσπα-
θούσε να ορθοποδήσει από τα δεινά του
πολέμου.

Στις αρχές του 1945 κυκλοφόρησαν το τρα-
γούδι τους “Rum and Coca-Cola” σε στίχους
του Morey Amsterdam και μουσική των Jeri
Sullavan και Paul Baron.

Ήταν ένα ελαφρό τραγουδάκι σε ρυθμό Ca-
lypso ή σύμφωνα με άλλους Foxtrot και ση-
μείωσε αμέσως τεράστια επιτυχία και ήδη
τον Φεβρουάριο πήγε στο νούμερο ένα και
τελικά έγινε το μεγαλύτερο «hit» του 1945.
Το τραγούδι αυτό το έντυσε σε ελληνικούς
στίχους ο Πωλ Μενεστρέλ και έδωσε το
«Ρούμι και Κόκα Κόλα» στο Φαληριώτικο
Τρίο , το οποίο και το ηχογράφησε σε δίσκο,
με την ορχήστρα του Νίκυ Γιάκοβλεφ. 

Με προίκα την τεράστια επιτυχία του πρω-
τότυπού του στην Αμερική, το ελληνοπρε-
πές πλέον «Ρούμι και Κόκα Κόλα», με τις
κεφάτες φωνές των τριών κοριτσιών και τους
έξοχους μουσικούς της ορχήστρας Γιάκο-
βλεφ, έκανε στη μεταπολεμική Ελλάδα με-
γάλη επιτυχία.

Στη συνέχεια η Μαίρη Λω, αφηγείται και
πάλι: «Παίζαμε στο Ζάππειο, στον Ραδιοφω-
νικό Σταθμό Είχαμε εκπομπές τρεις φορές
την εβδομάδα. Κάναμε εκπομπές για την Αε-
ροπορία, το Ναυτικό και τον Στρατό. Ηχο-
γραφήσαμε δίσκους με επιτυχίες τζαζ,
μεταγλωττισμένες από τον Πωλ Μενεστρέλ,
πάντα με την ορχήστρα του Γιάκοβλεφ,
εκτός από το «Ρούμι και κόκα κόλα», το
«Καλαμαζού», «Είσαι πάντα στην καρδιά
μου», «Εγώ κι Εσύ» κ.α. Η Βέρα έκανε την
πρώτη φωνή, τη δεύτερη εγώ και η Μαρία
την τρίτη, με τους καλύτερους μουσικούς της
μεταπολεμικής Ελλάδας. Μετά, η Βέρα, που
είχε ταλέντο στο Θέατρο, πήγε στη σχολή
του Κουν, η Μαρία παντρεύτηκε και δεν ξα-
νασχολήθηκε και εγώ συνέχισα με τον Γιά-
κοβλεφ στο τραγούδι».

Σύμφωνα με το Γιώργο Παπαστεφάνου
(χωρίς βέβαια αυτό να είναι ούτε πιθανό,
ούτε επιβεβαιωμένο), όταν η Λω άρχισε
σόλο καριέρα με τον Ν. Γιάκοβλεφ, το
«Τρίο» συμπλήρωσε η μετέπειτα Ηγερία του
Φιλοποίμενα Φίνου, Τζέλλα Βανάκου.

Έτσι λοιπόν από μια κοριτσίστικη φαληριώ-
τικη παρέα, ξεπήδησε ένα μοντέρνο «φωνη-
τικό τρίο» και ξεδιπλώθηκαν δύο πολύ
μεγάλες καριέρες, με διαφορετικές βέβαια
κατευθύνσεις και μπορούμε σήμερα και λέμε
με υπερηφάνεια για τον τόπο μας, «η Μαίρη
Λω είναι Φαληριώτισσα!!!! η Βέρα Ζαβι-
τσιάνου ήταν Φαληριώτισσα!!!!».

Με συγκίνηση ακούμε τις δροσερές τους
φωνές στα τραγούδια του «Τρίο Σταρ» που
βρίσκουμε στο “You tube” και ιδιαίτερα στο
«Ρούμι και Κόκα Κόλα» που ήταν η αφορμή
για το παρόν μας αφήγημα, στο «Kalama-
zou» και στο «Εγώ κι εσύ» με τον Φώτη Πο-
λυμέρη.

* Βασίλης Ε. Χατζηκωνσταντίνου
Δικηγόρος-Ερευνητής
Πρόεδρος «Αρχείου Ιστορίας 
Παλαιού Φαλήρου»

“Τρίο Σταρ” - Παλιές ιστορίες από το Παλαιό Φάληρο 

Η Βέρα Ζαβιτσιάνου, η μεγάλη «Κυρία της
Σκηνής».

Η Μαίρη Λω, την εποχή των μεγάλων της
επιτυχιών.

Οι “Andrews Sisters” το 1945, με τις στολές που «δείχνουν» στρατιωτικές και σε στρα-
τιωτικό χαιρετισμό. 

Η Μαίρη Λω και η Βέρα Ζαβιτσιάνου, σε νεαρή ηλικία στα ποδήλατά τους, μπροστά
στα σπίτια τους, που ήταν γειτονικά.
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Αλιμος - Παραίτηση Γιαννακόπουλου

Η σημειολογία δύο 
αποχωρήσεων - ανεξαρτητοποιήσεων 

"Με βαρύ "κατηγορώ" απεχώ-
ρησε από την παράταξη του

δημάρχου Αλίμου και ο Δημήτρης
Γιαννακόπουλος". Αυτό ακριβώς γρά-
φαμε στις 24 Ιανουαρίου 2014, για τον
εν λόγω δημοτικό σύμβουλο, όταν
αυτός απεχώρησε και ανεξαρτητοποι-
ήθηκε από το συνδυασμό "Άλιμος
εδώ ζούμε" του τότε δημάρχου
Θάνου Ορφανού. 

Αποχωρώντας λοιπόν, τότε, μ' αυτό το
βαρύ "κατηγορώ" του, ανάμεσα σε
άλλα, είχε αναφέρει ότι, στην προ-
σπάθειά του για την τήρηση της νομι-
μότητας αναφορικά με τη δημόσια
περιουσία (παράνομες διαφημιστικές
πινακίδες, αυθαίρετες εργασίες στην
παραλία και αλλού, για παράδειγμα)
και γενικότερα, είχε δεχθεί απειλές
από κάποιους, χωρίς βέβαια να απο-
καλύψει τότε κανένα όνομα και πως,
σ' αυτές τις απειλές δεν είχε την παρα-
μικρή υποστήριξη από τον κ. Ορφανό. 

Αποχωρώντας, τότε, είχε δηλώσει δη-
μοσίως ότι, σ' εκείνη τη δημοτική πα-
ράταξη, πέραν των όσων αρνητικών
είχε αντιληφθεί πως συνέβαιναν, είχε
την καλή τύχη να γνωρίσει και ορι-
σμένους "εξαίρετους" ανθρώπους,
συναδέλφους του δημοτικούς συμ-
βούλους, όπως, μεταξύ άλλων, τον
Ανδρέα (Κονδύλη), σημερινό δή-

μαρχο Αλίμου, την Αναστασία (Σιμη-
τροπούλου), σημερινή αντιδήμαρχο
και τον επίσης, σημερινό δ.σ. της πλει-
οψηφίας, Δημ. Δημάκη. 
Τότε, οι λόγοι της αποχώρησής του
είχαν δημιουργήσει αίσθηση γιατί η
παράταξη του Δημάρχου Θάνου Ορ-
φανού προσέφερε ευρύ πεδίο κριτι-
κής. 

Αποχωρώντας και σήμερα, αυτή τη
φορά από την παράταξη της διοίκησης
του Ανδρέα Κονδύλη, με την οποία
και επανεξελέγη, οι λόγοι τους οποί-
ους επικαλείται για να αιτιολογήσει
την παραίτηση και ανεξαρτητοποίησή
του (και πάλι!), φαίνεται να μην έχουν
τη δυναμική που, πιθανόν, να υπολό-
γιζε, αφού, πολλά πράγματα έχουν
αλλάξει στον Άλιμο μέσα σε μόλις
τρία χρόνια. 

Αλλαγές που είναι ορατές πολύ εύ-
κολα στον κόσμο, ο οποίος τις ανα-
γνωρίζει, μια και υπάρχουν
περιπτώσεις που "φωνάζουν" από μα-
κριά ότι, η σημερινή πλειοψηφία της
οποίας ηγείται ο κ. Κονδύλης έχει
βάλει στόχους υψηλούς που έχουν να
κάνουν με την πρόοδο και την πολυε-
πίπεδη ανάπτυξη της πόλης. 

Πώς άραγε εκτιμά ο ανεξαρτητοποι-
ηθείς,  δημοτικός σύμβουλος το γεγο-

νός ότι, η σημερινή διοίκηση βρήκε 25
εκ. χρέος και τα 'χει μειώσει στα 14 εκ.
και πως, τα 3,5 εκ. ευρώ αποθεματικό,
σχεδόν τα διπλασίασε; Και όλα τούτα
σε περιόδους που η οικονομική λαί-
λαπα έχει σαρώσει τα πάντα στο πέ-
ρασμά της, χωρίς βεβαίως ν'
αναφερθούμε στα διάφορα, μικρά και
μεγάλα έργα που έχουν γίνει και γί-
νονται συνεχώς σ' ολόκληρη την
πόλη. 

Και βέβαια δεν μπορεί να λάβει κανείς
σοβαρά ως λόγο αποχώρησης, ανά-
μεσα και σε άλλους που επικαλείται
στο κείμενό του, το γεγονός ότι οι υπό-
γειοι κάδοι απορριμμάτων δεν είναι
ένα με το έδαφος και εξέχουν ένα
μέτρο, γιατί σ' όλους τους δήμους που
τουλάχιστον εμείς γνωρίζουμε και που
έχουν εγκαταστήσει τέτοια συστήματα,
ένα μέτρο εξέχουν....

Κλείνοντας, οφείλω να πω ότι, όλα
όσα προαναφέρθηκαν, αποτελούν κα-
θαρά προσωπική άποψη του υπογρά-
φοντος, βασισμένη πάντα σε
πραγματικά γεγονότα αφού και παρα-
κολουθεί από κοντά τα δημοτικά δρώ-
μενα της περιοχής επί 25 ολόκληρα
χρόνια. Κατόπιν τούτου, μπορεί να
διακρίνει, να συγκρίνει και, γιατί όχι,
να κρίνει πρόσωπα και συμπεριφορές,
αλλά και να εκτιμά καταστάσεις. 

Βραβείο για το 9ο Νηπιαγωγείο 
Παλαιού Φαλήρου 

Δύο βραβεία απέσπασε το 9ο Νηπιαγωγείο Πα-
λαιού Φαλήρου στον 4ο Διεθνή Μαθητικό Δια-

γωνισμό με θέμα "Ένα σχολείο διηγείται" που
διοργάνωσε το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαί-
δευσης του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης
Σχολικού Υλικού και το Τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιο-
τηλεόρασης του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και
Θρησκευμάτων. 

Η τελετή απονομής των βραβείων του 4ου Διεθνούς
Μαθητικού Διαγωνισμού πραγματοποιήθηκε το Σάβ-
βατο 25 Νοεμβρίου στο κατάμεστο Αμφιθέατρο του
Νέου Μουσείου της Ακρόπολης. Νηπιαγωγεία, Δημο-
τικά, Γυμνάσια, Λύκεια, Σχολεία Β΄ Ευκαιρίας από όλη
την Ελλάδα και την Ομογένεια έλαβαν και αυτό τον
χρόνο μέρος στον Διαγωνισμό με εξαιρετικές δημι-
ουργίες των μαθητών.

Το 9ο Νηπιαγωγείο Π.Φαλήρου τιμήθηκε, πρώτα με
διάκριση για το video του «Τα σποράκια της προσφο-
ράς» που περιέχει τις κοινωνικές δράσεις του σχολείου
έως τώρα. Η βράβευση έγινε από τον Αντιδήμαρχο
Παιδείας και Κοινωνικών δομών του Δήμου Π.Φαλή-
ρου,  Γιάννη Φωστηρόπουλο. 

Επίσης βραβεύτηκε για την συμμετοχή στο εκπαιδευ-
τικό πρόγραμμα "Μια λέξη ταξιδεύει- η παρέα", μια
ιδέα της εκπαιδευτικού και συγγραφέως Κατερίνας
Τζαβάρα που ταξίδεψε και υλοποιήθηκε μαζί με άλλα
σχολεία και εκπαιδευτικούς, ανά την Ελλάδα. 

Η προϊσταμένη Μαίρη Τρύφων και το εκπαιδευτικό
προσωπικό του 9ου Νηπιαγωγείου ευχαριστούν
θερμά τις μικρές αφηγήτριες Μάιρα Δέρβη και Ελπίδα
Δημοπούλου, τους Χρήστο Δέρβη και Αλέξανδρο
Αλευρά, για την τεχνική υποστήριξη, την Ιουλία Χα-
λαντζούκα για το πολύ όμορφο σκηνικό και όλους
τους μαθητές και γονείς που παρευρέθηκαν στην τε-
λετή. Επίσης, ευχαριστούν όλους αυτούς που τους
στηρίζουν όλα τα χρόνια.

"Το σχολείο" τονίζει η Μαίρη Τρύφων "είμαστε όλοι
εμείς! Εκπαιδευτικοί, μαθητές, γονείς, φορείς. Το σχο-
λείο είναι οι άνθρωποι. Τα βραβεία είναι απλά η αν-
ταμοιβή στους καθημερινούς κόπους πολλών".

Στα επίπεδα του 2017, παραμένουν
τα δημοτικά τέλη και για την ερχό-

μενη χρονιά. Αυτό αποφάσισε κατά
πλειοψηφία το δημοτικό συμβούλιο
κατά τη συνεδρίαση της 1ης Νοεμ-
βρίου. Τα δημοτικά τέλη παραμένουν
για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στα
ίδια επίπεδα, ανακουφίζοντας κατ'
αυτό τον τρόπο και στο μέτρο του δυ-
νατού τους πολίτες. 

Από την πλευρά των παρατάξεων της αν-
τιπολίτευσης, κατατέθηκε η πρόταση να
μειωθούν τα ήδη ισχύοντα τέλη, ενώ η
κυρία Μπελιά ζήτησε να υπάρξει απαλ-
λαγή για ορισμένες ευπαθείς οικονομικά
ομάδες της τοπικής κοινωνίας. 

Πάνω στις προτάσεις αυτές τοποθετήθη-
καν, εκτός του δημάρχου και οι αντιδή-
μαρχοι, Στέφανος Διαμαντής και Δώρα
Σύρμα, που, σε γενικές γραμμές είπαν, ο
μεν πρώτος ότι, παρ' όλο που το κράτος
έχει αφαιρέσει πόρους από την Τοπική
Αυτοδιοίκηση, εν τούτοις ο δήμος Αλί-
μου τα κατάφερε να είναι συνεπής στις
υποχρεώσεις του προς τρίτους, καθώς
και σε όλα τα τρέχοντα έξοδα που έχει ως
οργανισμός, γιατί κάνει μια πολύ νοικο-
κυρεμένη διαχείριση σε κάθε τομέα. "Ο
Δήμος έχει έξοδα. Παρ' όλα αυτά, όμως

έχει καταφέρει με νοικοκυρεμένη διαχεί-
ριση να ξεχρεώσει παλαιότερα χρέη, που
δεν δημιούργησε η σημερινή διοίκηση,
να διπλασιάσει τα αποθεματικά του και
να πραγματοποιεί συνεχώς νέα έργα",
είπε χαρακτηριστικά ολοκληρώνοντας. 

Η συνάδελφός του κυρία Σύρμα, μίλησε
για "το ταμείο που ήταν μείον", εδώ και
κάποια χρόνια και συνεχίζοντας, απευ-
θυνόμενη στην εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ
δημοτική σύμβουλο κυρία Μπελιά, την
κατηγόρησε για "λαϊκισμό" και πως, πρέ-
πει κάποια φορά να προσκομίζει και προ-
τάσεις που να έχουν μια λογική βάση και
να στηρίζονται σε ουσιαστικά στοιχεία.
Την προέτρεψε δε, να πάνε ως δημοτική
παράταξη στην κυβέρνησή τους, προκει-
μένου να τους κάνουν γνωστά τα προ-
βλήματα που αντιμετωπίζουν οι ΟΤΑ, στη
λειτουργία τους και να τους πιέσουν να
δώσουν τα χρήματα που δικαιούνται οι
δήμοι αντί να τους μειώνουν ή να της
αφαιρούν τις επιχορηγήσεις. "Αυτά να
πάτε να τους πείτε. Κι όταν θα μας δώ-
σουν τα κονδύλια που δικαιούμεθα  και
πρέπει να πάρουμε, τότε να είστε σίγου-
ροι όλοι ότι θα είμαστε σε θέση να κά-
νουμε πολλά περισσότερα για τους
συνδημότες μας, από αυτά που εισηγού-
μαστε" ανέφερε κλείνοντας.

Ανδρέας Κονδύλης: Παίρνουμε πρω-
τοβουλίες για την εξοικονόμηση κον-
δυλίων  

Κλείνοντας τη συζήτηση ο δήμαρχος Αν-
δρέας Κονδύλης, αναφέρθηκε στις συνε-
χείς προσπάθειες που κάνουν ως
δημοτική αρχή, ώστε να εξοικονομούν-
ται χρήματα μέσα από τις διάφορες πρω-
τοβουλίες που παίρνουν και στο τέλος,
τα ποσά αυτά να επιστρέφουν στους Αλι-
μιώτες και τις ευπαθείς ομάδες με μείωση
ή και απαλλαγή όπου χρειάζεται, στα δη-
μοτικά τέλη. Τα οποία δημοτικά τέλη,
είναι ανταποδοτικού χαρακτήρα. Δη-
λαδή, κατά βάση αφορούν τον δημοτικό
φωτισμό, την αποκομιδή των απορριμ-
μάτων και τη συντήρηση του πρασίνου. 

Επίσης, όπως είπε, η Διοίκηση προγραμ-
ματίζει την αντικατάσταση του σημερινού
συμβατικού φωτισμού με νέα σύγχρονα
συστήματα τύπου  lend και πρόκειται να
υλοποιήσει, το ταχύτερο δυνατόν, την
ανακύκλωση στα απορρίμματα. Τότε και
βασισμένη σε πραγματικά στοιχεία από
τα οικονομικά οφέλη που θα προκύ-
ψουν, θα είναι σε θέση, να εφαρμόσει
μείωση στα δημοτικά τέλη και σε ειδικές
περιπτώσεις απαλλαγή.

Καμία αύξηση των δημοτικών τελών και για το 2018 στον Άλιμο 
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Νέα υπερσύγχρονα λεωφορεία δημοτικής συγκοινωνίας
προμηθεύτηκε ο Δήμος Ελληνικού - Αργυρούπολης 

Κόντρα στις ενστάσεις και τις αμφισβη-
τήσεις του συνόλου σχεδόν της αντι-

πολίτευσης,  ένα από τα πρώτα έργα που
δρομολόγησε ο δήμαρχος Γιάννης Κων-
σταντάτος, τηρώντας τις προεκλογικές
εξαγγελίες της παράταξής του, ήταν η Δη-
μοτική Συγκοινωνία. 

Η υλοποίηση του σπουδαίου αυτού έργου
ξεκίνησε λίγους μόλις μήνες μετά την ανά-
ληψη των καθηκόντων της νέας διοίκησης,
με τη δημιουργία της πρώτης γραμμής που
εξυπηρετεί την Άνω Αργυρούπολη.  Σή-
μερα η Δημοτική Συγκοινωνία καλύπτει
όλο το Δήμο με τρεις γραμμές και εξυπηρε-
τεί 12.000 κατοίκους μηνιαίως, χωρίς μάλι-
στα κανένα αντίτιμο. 

Επιπλέον, η Δημοτική Συγκοινωνία, μετά
από τρία χρόνια διαρκούς λειτουργίας, εκ-
συγχρονίζεται με νέα λεωφορεία που αγο-
ράστηκαν, πρόσφατα. 

"Δεσμευτήκαμε ότι θα βελτιώσουμε την
ποιότητας ζωής των κατοίκων της πόλης

μας και την καθημερινότητά τους, με τα λίγα
χρήματα που διαθέτουμε και την καλή μας
διαχείριση" δήλωσε ο Δήμαρχος με την πα-
ραλαβή των νέων λεωφορείων, Δεν παρέ-
λειψε δε, να ευχαριστήσει όλους τους
συντελεστές και την εταιρεία που έκανε

δώρο στο Δήμο και ένα φορτηγάκι για τις
ανάγκες του τεχνικού συνεργείου.

Θεωρώ τη Δημοτική μας Συγκοινωνία ένα
έργο ζωής, που το είχε ανάγκη η πόλη μας,
που, δυστυχώς όμως, δεν είχε τη στήριξη

της αντιπολίτευσης για να γίνει".
Οι τρεις γραμμές της Δημοτικής Συγκοι-
νωνίας: 
Γραμμή 1:  Mετρό - Άνω Αργυρούπολη
Γραμμή 2:  Σούρμενα - Αργυρούπολη 
Γραμμή 3:  Ελληνικό - Σούρμενα 

Για δεύτερη συνεχή χρονιά η Υπηρεσία
Πρασίνου του Δήμου Ελληνικού Αργυ-

ρούπολης εφαρμόζει την πολύ αποτελε-
σματική μέθοδο ψεκασμού των πεύκων για
την καταπολέμηση της κάμπιας και του
προβλήματος που δημιουργεί η ανεπιθύ-
μητη παρουσία της στους χώρους υψηλής
συνάθροισης κατοίκων και παιδιών.

Το βιολογικό σκεύασμα που εφαρμόζεται
είναι ακίνδυνο για τα ωφέλιμα έντομα, τα
ζώα, και τον άνθρωπο, ενώ είναι φιλικό
προς το περιβάλλον καθώς δεν εγκυμονεί
κανένα απολύτως κίνδυνο για τη Δημόσια
Υγεία.

Η εφαρμογή γίνεται από εξειδικευμένο πι-
στοποιημένο συνεργείο. Πεδίο εφαρμογής
των ψεκασμών, είναι τα πευκόφυτα πάρκα,
πλατείες, άλση, παιδικές χαρές και σχολεία
καθώς και μεμονωμένα μέρη για την απο-
φυγή του δυσάρεστου και επικινδύνου
φαινομένου.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΙΚΩΝ-ΔΗΜΟΤΩΝ 

Η κάμπια των πεύκων ειδικά στο αστικό πε-
ριβάλλον που απουσιάζουν οι φυσικοί εχ-
θροί και οι συνθήκες εν γένει είναι
διαφορετικές σε σχέση με το φυσικό περι-
βάλλον, προσβάλει τα πεύκα και αυξάνει

υπερβολικά τον πληθυσμό της δημιουρ-
γώντας συνοπτικά τα ακόλουθα προβλή-
ματα : 
Αλλεργικές αντιδράσεις από τις τρίχες της
στο δέρμα στο αναπνευστικό και σε άλλα
όργανα όπως μάτια και μύτη , τόσο σε κα-
τοίκους όσο και σε ζώα συντροφιάς. 

Οι διαρκείς προσπάθειες των δέντρων για
αναβλάστηση, τα οδηγούν στην απογύ-
μνωση της κόμης, στην σταδιακή καχεξία
ακόμα και στην ολοσχερή νέκρωσή τους ει-
δικά τα νεαρής ηλικίας .

Η μείωση της φυλλικής επιφάνειας συνεπά-
γεται την μείωση της αισθητικής αξίας των

δέντρων καθώς και του περιβαλλοντικού
και οικονομικού οφέλους τους .

Για τους παραπάνω λόγους το Τμήμα Πρα-
σίνου του Δήμου μας έκκρινε επιβεβλη-
μένη και αναγκαία την καταπολέμηση του
εντόμου με ψεκασμό στο κατάλληλο ευαί-
σθητο στάδιό του.

Στα πλαίσια αυτά πληροφορούμε τους πε-
ριοίκους-δημότες μας ότι το επόμενο διά-
στημα και καταληκτικά έως τον Δεκεμβρίο
2017 θα διενεργηθούν ψεκασμοί φυλλώ-
ματος στα πεύκα, σε σημεία και χώρους
που έχει προγραμματίσει το Τμήμα Πρασί-
νου.

Αργυρούπολη: Για δεύτερη συνεχή χρονιά ο ψεκασμός για τις κάμπιες στα πεύκα 
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Με μεγάλη πλειοψηφία (20 ψήφοι υπέρ,
7 κατά) υπερψηφίσθηκε ο Προϋπολο-

γισμός του Δήμου Ελληνικού - Αργυρού-
πολης για το έτος 2018.

Όπως τόνισε ο Δήμαρχος Ελληνικού – Αργυ-
ρούπολης, Γιάννης Κωνσσταντάτος, ο Προ-
ϋπολογισμός αποτυπώνει σε μεγάλο βαθμό
την βούληση και το όραμα της δημοτικής
αρχής για την επόμενη χρονιά για μια πόλη
καθαρή και φωτεινή, ενώ, χωρίς καμία επιβά-
ρυνση για τους δημότες, προνοεί για την πε-
ραιτέρω ανάπτυξη του δήμου με συνεχιζόμενα
ή,  προγραμματιζόμενα πολλά νέα έργα και
δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα και εξυπηρέ-
τησης των πολιτών, αναφέροντας πολλά χα-
ρακτηριστικά παραδείγματα που είναι πλέον

γνωστά και ορατά σε όλους τους πολίτες που
τα απολαμβάνουν.
Και όλα αυτά, όπως τόνισε, εν μέσω πολλών
δυσκολιών και προσκομμάτων που εγείρον-
ται από μια αδυσώπητη κρατική γραφειοκρα-
τία (π.χ. για τη περιοχή του πρώην Δήμου
Ελληνικού έχει κατατεθεί πλήρης μελέτη
απορροής ομβρίων υδάτων ύψους περίπου
ενός εκατομμύριου ευρώ και είναι ακόμα υπό
έγκριση!!), τη συνεχή μείωση της κρατικής
χρηματοδότησης και, κυρίως, της οικονομικής
κρίσης που βιώνουμε όλοι και η οποία επη-
ρεάζει αρνητικά την ικανότητα των πολιτών να
ανταπεξέλθουν στις οικονομικές υποχρεώσεις
τους προς κάθε κατεύθυνση και κατά συνέπεια
και προς τον Δήμο.
Υπογράμμισε με έμφαση, ότι λόγω της χρη-

στής διοίκησης του ο Δήμος, σε αντίθεση με
το παρελθόν, δεν έχει δημιουργήσει ληξιπρό-
θεσμες οφειλές, έχοντας εξοφλήσει όλους
τους προμηθευτές του μέχρι τον Οκτώβριο
2017. 

Τέλος απέδωσε εύσημα στα στελέχη της Οι-
κονομικής Υπηρεσίας του Δήμου για την άρι-
στη, όπως υπογράμμισε, συνεργασία τους και
τις άοκνες προσπάθειές τους για την άρτια σύν-
ταξη του υπό ψήφιση Προϋπολογισμού.
Στη συνέχεια, ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Διοί-
κησης και Οικονομικών, Πέτρος Ξηνταβελώ-
νης, στην εισήγησή του προς το Σώμα, μεταξύ
άλλων, τόνισε τα εξής:
« Η σύνταξη του προϋπολογισμού του οικο-
νομικού έτους 2018 έγινε με μήνα αναφοράς
τις 31/07/2107 και βάσει των οδηγιών της
Κ.Υ.Α και είναι απόλυτα ακριβής ως προς τα
έσοδα όπως αποτυπώνεται από την σύμφωνη
γνώμη του Υπουργείου Εσωτερικών. Σημει-
ωτέων ότι γύρισε από το ΥΠΕΣ με μηδενικές
παρατηρήσεις.
Εδώ αρμόζουν συγχαρητήρια στην Οικονο-
μική Υπηρεσία και ιδιαίτερα στην Διευθύντρια
μας κ. Αρετή Βιτόρη και σε όλο το επιτελείο
της Οικονομικής Υπηρεσίας, καθώς και στον
Γενικό Γραμματέα, κ. Αντωνόπουλο.
Στηριχτήκαμε στον Ιούλιο του 2017 και στο
τότε χρηματικό υπόλοιπο καθώς και στα πα-
ραπάνω έσοδα από Π.Ο.Ε κατά 335.000.
Έχουμε προβλέψει όλες τις υποχρεωτικές μας
δαπάνες και εργασίες του Δήμου όπως μισθο-
δοσίες, εισφορές σε ταμεία και δάνεια. Γενικά
δεν έχουμε μειώσει καμία δράση ή κοινωνική
δομή. 

Έγινε τεράστια παρέμβαση από τον δήμαρχο
μας κ. Γιάννη Κωνσταντάτο, και η οποία πέτυχε
την δυνατότητα της οικονομικής συμμετοχής
του Δήμου από ίδια έσοδα, στα έξοδα των πο-
λιτιστικών κατά 30 %, ώστε πλέον νόμιμα να
μπορούν να πληρωθούν οι δάσκαλοι στο
Ωδείο και στα πολιτιστικά.
Αυξήθηκαν τα έσοδα στους παιδικούς σταθ-
μούς περίπου κατά 110.000 ευρώ λόγω των
αυξημένων βάουτσερ που εξασφαλίσαμε, κάτι
που αποτυπώνει αφενός την εμπιστοσύνη των
πολιτών προς τους αναβαθμισμένους ποιοτικά
παιδικούς σταθμούς μας και αφετέρου στις τε-
ράστιες προσπάθειες του προσωπικού και του
συναδέλφου κ. Κ. Μηνόπουλου.
Δεν έχουμε πλέον ληξιπρόθεσμα, διότι δεν
έχουμε δημιουργήσει νέα, και αυτό δείχνει την
αξιόπιστη πλέον θέση μας στην αγορά, που
αποτυπώνει την συνέπεια πληρωμών που
έχουμε ως προς τους προμηθευτές μας.
Στον κωδικό 32 των επισφαλειών, δηλαδή
έσοδα από προηγούμενα χρόνια, ήδη είμαστε
πολύ κοντά στον στόχο μας και ελπίζουμε να
τον ξεπεράσουμε.
Έχουμε προβλέψει την πρόσληψη 32 μονίμων
υπαλλήλων τον Μάρτιο του 2018 κάτι το
οποίο θα δώσει λύση στην υπηρεσία καθα-
ριότητας και συμφέρει οικονομικά μισθολο-
γικά και τον Δήμο.
Τελειώνοντας θα ήθελα να σας αναφέρω ότι
ως οικονομική υπηρεσία περιμένουμε το κλεί-
σιμο της χρονιάς στις 31/12 και όπως προβλέ-
πουμε θα έχουμε να κάνουμε μια θετική
αναμόρφωση ώστε να ενισχυθούν και κάποιοι
επί μέρους κωδικοί".

Δήμος Ελληνικού - Αργυρούπολης

Υπερψηφίστηκε ο προϋπολογισμούς του 2018

Ανοιχτή συζήτηση για θέματα της παι-
δείας διεξήχθη στην τελευταία συνε-

δρίαση του Δ. Σ. του Δ. Ελληνικού -
Αργυρούπολης. Στη συζήτηση μετείχαν
ενεργά εκπρόσωποι της ΕΛ.Μ.Ε, του Συλ-
λόγου Γονέων κ.α. Αντιδήμαρχοι, καθώς
και παριστάμενοι επικεφαλής και σύμβου-
λοι των δημοτικών παρατάξεων.

Τέθηκαν επί τάπητος τα οξυμένα προβλήματα
που αντιμετωπίζει η παιδεία λόγω, όπως τονί-
σθηκε, της ακολουθούμενης μνημονιακής πο-
λιτικής της κυβέρνησης, ενώ σε τοπικό
επίπεδο η συζήτηση επικεντρώθηκε κυρίως
στα προβλήματα στο Διαπολιτισμικό Σχολείο
στο Δήμο, το μοναδικό στην Αττική, όπου
στοιβάζονται 600 παιδιά μεταναστών από όλη
την Περιφέρεια, αριθμός διπλάσιος της δυνα-
μικότητάς του. 

Συνοψίζοντας και κλείνοντας την συζήτηση ο
Δήμαρχος Ελληνικού-Αργυρούπολης, Γιάν-
νης Κωνσταντάτος, ανέφερε τα εξής:

«Το 2014 παραλάβαμε από την προηγούμενη
δημοτική Αρχή τα σχολικά κτίρια της πόλης
μας σε κακή κατάσταση, χωρίς να υπάρχει και
να ενημερώνεται ούτε καν το αναγκαίο βιβλίο
εργασιών συντήρησης που έπρεπε να υπήρχε
για κάθε σχολείο.

Μέσα στον πρώτο μήνα της διοίκησής μας,
μετά από εντολή μου, η Τεχνική Υπηρεσία του

Δήμου εκπόνησε αναλυτική μελέτη εντοπι-
σμού και καταγραφής όλων των προβλημά-
των για κάθε ένα σχολείο.

Καταθέσαμε άμεσα την εν λόγω μελέτη στους
αρμόδιους και κατορθώσαμε, μόνο εμείς και
άλλος άλλος ένας Δήμος, να πάρουμε από
τον ΟΣΚ το ποσό των 600.000 ευρώ για να ξε-
κινήσει η συντήρηση των σχολείων μας.

Δυστυχώς το μεγαλύτερο μέρος του ποσού
αναλώθηκε κυρίως στις μονώσεις που έπρεπε
απαραίτητα να γίνουν, γιατί τα περισσότερα
σχολεία μας ήταν «σάπια», είπε αναφέροντας
σχετικά παραδείγματα.

Τόνισε χαρακτηριστικά, ότι οι μηχανικοί του
ΟΣΚ που έλεγξαν τα σχολεία του Δήμου έμει-
ναν άναυδοι για την κατάστασή τους, λέγοντας
ότι τέτοια εικόνα δεν είχαν δει πουθενά
αλλού, ούτε καν στα σχολεία της δυτικής Ατ-
τικής. Αυτή όμως ήταν η εικόνα τους: ζοφερή,
θλιβερή, αλλά πραγματική.

Και ο Δήμαρχος συνέχισε λέγοντας:

«Το 2015 βγάλαμε με δικούς μας πόρους και
2η εργολαβία ύψους 500.000 ευρώ για να
αποκαταστήσουμε σε κάθε σχολείο τα περισ-
σότερα από όλα αυτά που βρήκαμε. Και το πε-
τύχαμε.

Επιπλέον στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου,

που ενέκρινε το Δ.Σ., περιλαμβάνεται και 3η
εργολαβία ύψους 500.000 ευρώ για να συνε-
χίσουμε άοκνα μέχρι τέλους το πρόγραμμα
της συντήρησης των σχολείων μας.

Ένα άλλο θέμα που μας απασχολεί είναι και η
αντισεισμικότητα, και για το ποια μελέτη πρέ-
πει να γίνει για να μας δώσει μία εικόνα της κα-
τάστασης, όπως και το θέμα της
πυρασφάλειας, για το οποίο τον Ιανουάριο
2018 θα ξεκινήσουμε τις σχετικές διαδικασίες,
ώστε κάθε σχολείο μας να διαθέτει πλέον και
το σχετικό πιστοποιητικό πυρασφάλειας.

Οσον αφορά το Διαπολιτισμικό, έχουμε κάνει
όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να ικανο-
ποιηθούν - στο πλαίσιο των παρεμβάσεών μας
σε όλα τα σχολεία - όσα αιτήματα αρμοδιότη-
τας του Δήμου που μας είχαν τεθεί. Υποχρεώ-
σαμε μάλιστα τον ιδιοκτήτη του ακινήτου να
αποκαταστήσει όλα τα επικίνδυνα επιχρίσματα
των στηθαίων του κτιρίου»

Διερωτήθηκε, γιατί οι εκπαιδευτικοί-συνδικα-
λιστικοί φορείς ανέχονται να στοιβάζονται στο
σχολείο αυτό όλα τα προσφυγόπουλα της Ατ-
τικής και δεν πιέζουν τους πλούσιους όμορους
και άλλους Δήμους της Αττικής να ανοίξουν
σχολεία τους για τα παιδιά των μεταναστών,
ώστε να αποσυμφορηθεί το διαπολιτισμικό
σχολείο του Δήμου, που είχε δημιουργηθεί
εδώ και πολλά χρόνια για τα παιδιά των πα-
λιννοστούντων. 

Σημείωσε ότι η Διοίκηση του Δήμου έχει κάνει
κατ’ επανάληψη γραπτές παρεμβάσεις στην
πολιτεία για το θέμα αυτό, ενώ έχει ζητήσει
ακόμη και τη βοήθεια της ΕΛΜΕ για συνάν-
τηση με τον Υπουργό Παιδείας, ο οποίος όμως
δεν ανταποκρίνεται!

Επιπλέον τόνισε ότι μόνο ο Δήμος Ελληνικού
– Αργυρούπολης έχει κάνει τις ενέργειες που
χρειάζονται, ώστε να δημιουργηθεί διαπολιτι-
σμικό σχολείο μέσα στο πρ. αεροδρόμιο σε
χώρο που ανήκε στο ΥΠΕΘΑ. 

Οσον αφορά τα ειδικά σχολεία, υπογράμμισε
ότι η λαϊκή οικογένεια της πόλης συνεχίζει να
πληρώνει για το Σχολείο Κωφών και Κωφα-
λάλων (Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο), ενώ
ο Δήμος εξακολουθεί να συνδράμει τον
«Καλό Σαμαρείτη», τον «Ερμή». την «Αμυ-
μώνη», την «Ανοιχτή Πόρτα» και το «Περι-
βαλλοντικό Σχολείο». 

Ολοκληρώνοντας, σημείωσε ότι ο Δήμος έχει
παρέμβει, όπου χρειαζόταν και για ΑμΕΑ πα-
ραθέτοντας πολλά παραδείγματα.

Κατέληξε ξεκαθαρίζοντας, πως τα 2/3 από τα
θέματα παιδείας που αναφέρθηκαν στη συζή-
τηση στο Δ.Σ. είναι αρμοδιότητας της Πολι-
τείας που έχει την αποκλειστική ευθύνη για
την επίλυσή τους και όχι του Δήμου.  

Κωνσταντάτος: Παραλάβαμε "σάπια" σχολεία, τα αποκαταστήσαμε και συνεχίζουμε την προσπάθεια 
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δημοτικό ρεπορτάζ

Επένδυση Ελληνικού

Ποιες περιοχές κηρύχθηκαν αρχαιολογικοί χώροι

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυ-
βέρνησης η απόφαση για την κήρυξη

του αρχαιολογικού χώρου στο πρ. αερο-
δρόμιο  του Ελληνικού. Πρόκειται για 302
στρέμματα που βρίσκονται στο χώρο του
πρώην αεροδρομίου και όχι 280 όπως αρ-
χικά είχε εκτιμηθεί.

Το ΦΕΚ της απόφασης αναφέρει: 
"Κηρύσσουμε και οριοθετούμε ως αρχαιολο-
γικό χώρο περιοχή για λόγους προστασίας και
ανάδειξης των εγκείμενων αρχαιοτήτων που
χρονολογούνται από τους προϊστορικούς έως
τους μεταβυζαντινούς χρόνους Η ανωτέρω
έκταση περιλαμβάνει ικανό αριθμό αρχαίων
μνημείων οικιστικό και ταφικά κατάλοιπα,
ιερά τμήματα αρχαίων οδών, εργαστηριακές
εγκαταστάσεις, θέατρα κ.ά. εντός των γεωγρα-
φικών ορίων των αρχαίων αττικών δήμων του
Αλιμούντος και του Ευωνύμου. Η ένταξη των
μνημείων στην οριοθέτηση βάσει έρευνας πε-
δίου επιτρέπει την προστασία και ανάδειξή
τους σε ιστορική αισθητική και λειτουργική
ενότητα".
Η οριοθέτηση του αρχαιολογικού χώρου κι
έτσι όπως αυτή αποτυπώνεται στο χάρτη που
δημοσιεύεται στο ΦΕΚ, σύμφωνα με τις πρώ-
τες εκτιμήσεις, δεν πρόκειται να επηρεάσει κα-
ταλυτικά, το τμήμα εκείνο του επενδυτικού
σχεδίου που, αναπτύσσεται κατά μήκος της Λ.
Βουλιαγμένης και προβλέπει την ανέγερση
εμπορικών χρήσεων. 
Ο χαρακτηρισμένος  πλέον χώρος που βρί-
σκεται εντός του πρ. αεροδρομίου του Ελλη-
νικού φαίνεται να μην περιλαμβάνει την
έκταση που πρόκειται να ανεγερθούν τα εμπο-

ρικά κέντρα, ενώ οι κατοικίες που προβλέπε-
ται να χτιστούν, θα αναπτυχθούν περιμετρικά
του λόφου Χασανίου. 
Μέσα στην χαρακτηρισμένη έκταση βρίσκεται
το αμαξοστάσιο του Τραμ οι εγκαταστάσεις
του οποίου προβλέπεται να παραμείνουν και
το ΚΤΕΟ που πρέπει να μεταφερθεί, ενώ δεν
προβλέπονται σημαντικά έργα στο επενδυτικό
σχέδιο. 
Να σημειωθεί ότι, η κήρυξη ενός χώρου ως
"Αρχαιολογικού" δεν συναπάγεται αυτόματα
ότι απαγορεύεται η δόμηση. Προφανώς όμως,
λαμβάνοντας υπόψη τις γραφειοκρατικές δια-
δικασίες του Ελληνικού δημοσίου, επιβραδύ-
νονται σημαντικά οι εργασίες, ενώ
παράλληλα δημιουργείται πρόσφορο έδαφος
σε αυτούς που εναντιώνονται στην Επένδυση
να ξεκινήσουν ένα γαϊτανάκι προσφυγών, με
σκοπό την καθυστέρηση με κάθε τρόπο των
εργασιών.
Αντίθετα, οι οικιστικές περιοχές των Δήμων
Αλίμου και Ελληνικού - Αργυρούπολης μπαί-
νουν σε περιπέτειες αφού θα χρειάζεται η
σύμφωνη γνώμη της αρχαιολογίας ακόμα και
για την αλλαγή χρήσης ενός καταστήματος,
και για κάθε ιδιωτικό ή δημόσιο έργο.

Σύμφωνα με το χάρτη που έχει δημοσιευθεί
στο ΦΕΚ το μεγαλύτερο μέρος του κηρυχθέν-
τος αρχαιολογικού χώρου βρίσκεται στα διοι-
κητικά όρια του Δήμου Αλίμου, από τον δε
δήμο Ελληνικού - Αργυρούπολης εντός των
ορίων της χαρακτηρισμένης περιοχής βρί-
σκονται οι συνοικίες του Ελληνικού Αγία Πα-
ρασκευή και Ελαιώνας. 
Κι ενώ φαίνεται πως ένα ακόμα αγκάθι μάλ-

λον βγαίνει χωρίς σημαντικές επιπτώσεις στην
πολυαναμενόμενη επένδυση, μένει ένα ακόμα
κρίσιμο σημείο για την παραχώρηση κι αυτό
είναι οι τυχόν όροι που θα περιλαμβάνει η
απόφαση του υπουργείου για το Σχέδιο Ολο-
κληρωμένης Ανάπτυξης ΣΟΑ και τη Στρατη-
γική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
ΣΜΠΕ, που αφορούν στα ύψη των έξι ουρα-
νοξυστών.
Η πρόταση του ΚΑΣ αναφέρει πως τα ύψη δεν
πρέπει να ξεπερνούν τα 156 μέτρα της Ακρό-
πολης προκειμένου να μην αλλοιωθούν η

οριζοντογραμμή και ο χαρακτήρας του αστι-
κού τοπίου.

Τέλος, η Lamda Development  έχει δηλώσει
ότι αφού μελετήσει τις αποφάσεις και τα δια-
γράμματα που θα τις συνοδεύουν θα είναι σε
θέση να εκτιμήσει τις επιπτώσεις στο master
plan και στο επιχειρηματικό σχέδιο παραμέ-
νοντας προσηλωμένη στα υπογεγραμμένα και
κυρωμένα από το Κοινοβούλιο συμβατικά
κείμενα. 

NOEMBRIOS-2017_Layout 1  22/1/18  10:17 μ.μ.  Page 8


