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Mηνιαία Eφημερίδα Eνημέρωσης και  Eπικοινωνίας 

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

“Θα παλέψω με όλες μου τις δυ-
νάμεις, και με την δικιά σας στήριξη,
κόντρα στον λαϊκισμό, για να διασφα-
λίσω όλα εκείνα τα αντισταθμιστικά
οφέλη για την πόλη μας ώστε ο δήμος
Ελληνικού - Αργυρούπολης από φτω-
χός συγγενής να γίνει ο δήμος πρό-
τυπο, όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και
της Ευρώπης”.

Με τα παραπάνω λόγια ξεκίνησε την ομι-
λία του ο Δήμαρχος Ελληνικού-Αργυ-
ρούπολης Γ. Κωνσταντάτος, το 2016 στο
δημοτικό συμβούλιο της πόλης, στη συ-
ζήτηση που είχε ως θέμα τα κέρδη που
μπορεί να έχει ο Δήμος από την επέν-

δυση του Ελληνικού. 
Τότε, οι γνωστές “Κασσάνδρες” της
πόλης, η παράταξη του Χρ. Κορτζίδη και
διάφορες συλλογικότητες αριστεριστών,
προωθούσαν το σχέδιο τους να δημι-
ουργήσουν μόνιμο καταυλισμό μετα-
ναστών, με σκοπό την ακύρωση της
επένδυσης, στο πρώην Αεροδρόμιο.
Ο Δήμαρχος Γιάννης Κωνσταντάτος, με
μεθοδευμένες κινήσεις όχι μόνο ακύ-
ρωσε τα σχέδια τους, που θα οδηγού-
σαν σε μαρασμό την πόλη, αλλά με
στρατηγικές κινήσεις εξασφάλισε ο
δήμος Ελληνικού - Αργυρούπολης να
έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην Επέν-
δυση.
Το “ΒΗΜΑ” της Αυτοδιοίκησης και το vi-

maonline.gr αποκαλύπτουν τo πρώτο
αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης από
την πλευρά του δήμου, με όλους τους
εμπλεκόμενους φορείς.
Ο Δήμαρχος διεκδίκησε και κατοχύ-
ρωσε, όπως αποτυπώνεται και στα σχέ-
δια της νέας πολεοδόμησης του πρώην
Αεροδρομίου του Ελληνικού, το πάρκο
της Αγ. Παρασκευής (129). 

Όχι μόνο να μη χτιστούν ουρανοξύστες
και ψηλά κτίρια, όπως έλεγε η αντιπολί-
τευση τρομοκρατώντας τους κατοίκους,
αλλά να δημιουργηθεί ένας οργανωμέ-
νος πνεύμονας πρασίνου με πεζόδρο-
μους και αθλητικές εγκαταστάσεις, ενώ
στην περιοχή θα δημιουργηθεί ένα με-

γάλο πάρκο έκτασης 50 περίπου
στρεμμάτων.
Στην συγκεκριμένη περιοχή επίσης, σε
δύο κτίρια με μικρό συντελεστή δόμησης
θα στεγαστούν τα σωματεία για παιδιά με
ειδικές ανάγκες “Αμυμώνη” και
“Ερμής”, ενώ το δεύτερο θα έχει εκπαι-
δευτικό χαρακτήρα. 

Εκτός όμως από το μεγάλο πάρκο που
θα δημιουργηθεί και θα αναβαθμίσει
όλη την περιοχή, οι κάτοικοι της Αγ. Πα-
ρασκευής δεν θα χρειάζεται για να προ-
σεγγίσουν τους σταθμούς μετρό να
βγαίνουν στην λεωφόρο Βουλιαγμένης,
αλλά θα χρησιμοποιούν τους πεζόδρο-
μους μέσα από το πάρκο.

Με μπλε χρώμα απο-
τυπώνεται η έκταση
του πάρκου της Αγ.
Παρασκευής σήμερα.

Πλέον στην έκταση
του πάρκου της Αγ.
Παρασκευής προστί-
θονται άλλα 40
στρέμματα (πορτο-
καλί χρώμα), τα
οποία θα διαμορφω-
θούν σε πνεύμονα
πρασίνου και θα
αποδοθούν στο
δήμο.

“

Μεγάλη νίκη για το Δήμαρχο Ελληνικού - Αργυρούπολης Γιάννη Κωνσταντάτο

Νέο Πάρκο 50 στρεμμάτων
στην Αγ. Παρασκευή στο Ελληνικό

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

ΣΕΛ. 2 ΣΕΛ. 15
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δημοτικό ρεπορτάζ

Αποδέχτηκε τελικά την πρό-
ταση του Γιώργου Πατούλη,

που όπως έγραψε το Vimaonline
έγινε πριν δύο μήνες, και ο Χάρης
Πασβαντίδης θα είναι υποψήφιος
Περιφερειακός Σύμβουλος στον
Νότιο Τομέα Αθηνών. Η παρου-
σία του κ. Πασβαντίδη , ενδυνα-
μώνει σημαντικά το ψηφοδέλτιο
του κ. Πατούλη, καθώς ο επί τέσ-
σερα χρόνια Πρόεδρος του Νο-
μαρχιακού Συμβουλίου Αθηνών
και εφτά χρόνια Αναπληρωτής
Νομάρχης, αποτελεί μία από τις
σημαντικότερες προσωπικότητες
της Δευτεροβάθμιας Αυτοδιοίκη-
σης στην Αττική, που έχει βοηθή-
σει μάλιστα και στην κατασκευή
ορισμένων σημαντικών έργων
στο Δήμο Ελληνικού-Αργυρού-
πολης.

Είναι βέβαια μια επιλογή υψηλού
ρίσκου, την οποία θα δικαιώσει η
όχι η επιλογή των ψηφοφόρων
στις εκλογές του Μαΐου. Οι μέχρι
τώρα αντιδράσεις είναι στην πλει-
οψηφία τους θετικές, υπάρχουν
όμως και αρνητικές. Ο ίδιος ξεκα-
θαρίζει ότι πριν από τρία  ολό-
κληρα χρόνια και σε ανύποπτο
χρόνο είχε ξεκαθαρίσει δημόσια,
ότι δεν θα είναι υποψήφιος με την
παλιά του παράταξη. Όσοι εκ-
φράζουν τώρα την έκπληξη τους
δεν έχουν παρακολουθήσει την
εξέλιξη των γεγονότων,  επιση-
μαίνει.

Τον ρωτήσαμε αν πιστεύει ότι  ο
κ. Πατούλης  , αξίζει να γίνει Πε-
ριφερειάρχης, και αν θα είναι ένας
επιτυχημένος Περιφερειάρχης.

Μας απάντησε: 

«Έχω δύο κριτήρια αξιολόγησης
ενός δημόσιου προσώπου. Το
πρώτο και κυριότερο είναι το
έργο του και η αναγνώριση –εκτί-
μηση αυτού του έργου από τους
πολίτες. Προσέξετε. Ο κ. Πατού-
λης  έχει ασχοληθεί σε τρεις το-
μείς. Τον Δήμο Αμαρουσίου, την
Κεντρική Ένωση Δήμων  Ελλάδας
και τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.
Και στους τρεις τομείς, το έργο του
συγκεντρώνει στις εκλογές,  απο-
δοχή μεγαλύτερη από το
50%.Δηλαδή εκτιμάται από ένα
ευρύτερο κοινωνικό σώμα, που
ξεπερνάει  κατά πολύ τα κομμα-
τικά σύνορα. Και αυτό για μένα
έχει  καθοριστική σημασία και  τε-
ράστια αξία.

Το δεύτερο είναι η προσωπικό-
τητα και ο χαρακτήρας. Ο κ Πα-
τούλης  έχει κάτι που  έλκει. Η
συμπεριφορά του είναι ένα
κράμα  του δυναμικού τσαμ-
πουκά  που σφυρηλατήθηκε στην
ψυχή του  στις φτωχογειτονιές των
Πετραλώνων και του Ταύρου
όπου μεγάλωσε, και της ευγένειας
που πρέπει να συνοδεύει το λει-
τούργημα του γιατρού αλλά και

του Δημάρχου Αμαρουσίου.
Κατά τα άλλα είναι πολύ οργανω-
τικός, ακούραστος, εργασιομανής
και απεχθάνεται την ιδιότητα του
απλού διαχειριστή ενός υπάρχον-
τος συστήματος. Πιστεύει στις με-
γάλες τομές και στα στις
ριζοσπαστικές παρεμβάσεις.
Αυτές που έχει ζωτική ανάγκη η
Περιφέρεια Αττικής. Και δεν μι-
λάει μόνο. Ακούει κιόλας».

Σε ότι αφορά τον Δήμο Ελληνι-
κού-Αργυρούπολης τονίζει: «Συμ-
μετείχα ενεργά στη διαδικασία
ενοποίησης  των τριών Παρατά-
ξεων. Αισθάνομαι δικαιωμένος
από τα γεγονότα που επακολού-
θησαν. Ο Γιάννης Κωνσταντάτος
είναι ένας επιτυχημένος και ήδη
καταξιωμένος Δήμαρχος ,ακόμη
και από την πρώτη του θητεία. Ο
ίδιος, αλλά και οι άξιοι συνεργά-
τες του, έχουν  πολλά ακόμη να
προσφέρουν, αναβαθμίζοντας την
πόλη μας. Τον εμπιστεύομαι και
τον  στηρίζω για να βγει από την
πρώτη Κυριακή, ώστε να συνεχί-
σει απρόσκοπτα το έργο του.
Πόσο μάλλον που μπροστά μας
έχουμε την μεγίστη πρόκληση της
επένδυσης στο αεροδρόμιο ».

ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΠΑΤΟΥΛΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Ο ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΙΤΗΣ ΧΑΡΗΣ ΠΑΣΒΑΝΤΙΔΗΣ

Δήμαρχος με ισχυρή
πλειοψηφία 
ή δήμαρχος όμηρος 
εκβιασμών; 

Hαίσθηση ότι ο Κλεισθένης αποτελεί την κερ-
κόπορτα για την άλωση της Τοπικής Αυτοδιοί-

κησης παγιώνεται μέρα τη μέρα όλο και
περισσότερο. 

Τρεις μόλις μήνες πριν τις εκλογές εντύπωση προ-
καλεί το γεγονός ότι εμφανίζονται στο προσκήνιο
άνθρωποι που δραστηριοποιήθηκαν πολλά χρό-
νια πριν και είχαν παραμείνει στα "αζήτητα" απο-
κομένοι πλέον από τη σημερινή πραγματικότητα
και τα νέα δεδομένα κάτω από τα οποία λειτουργεί
πλέον η Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

Παρατηρείται λοιπόν το παράδοξο από τη μία
πλευρά να βρίσκεται ο Δήμαρχος Ελληνικού - Αρ-
γυρούπολης Γιάννης Κωνσταντάτος, που αποδε-
δειγμένα έχει επιτελέσει ένα τεράστιο έργο στα
μόλις τέσσερα χρόνια της θητείας του - άλλοι συ-
νάδελφοί του χρειάζονται τουλάχιστον δύο τετρα-
ετίες για αντίστοιχο έργο - και από την άλλη να
έχουμε υποψήφιους για τη δημαρχεία που δρα-
στηριοποιούνταν τις δεκαετίες του '80, '90 και
μέχρι αρχές του 2000, να επανεμφανίζονται γιατί η
απλή αναλογική του Κλεισθένη πιστεύουν ότι τους
δίνει την ευκαιρία να μπουν στο δημοτικό συμ-
βούλιο. 

Πιστεύουν ότι τους δίνεται η ευκαιρία να οδηγή-
σουν τον νυν δήμαρχο σε δεύτερη Κυριακή, να
μην εκλεγεί δηλαδή, αυτοδύναμος από την πρώτη
Κυριακή και μετά, θέλει δε θέλει, θα τον αναγκά-
σουν να τους πάρει μαζί του και να ικανοποιήσει
είτε προσωπικά τους αιτήματα, είτε να τους βάλει
στη διοίκησή του συμμέτοχους. 

Το λόγο σ' αυτή την, ελέω Κλεισθένη, μεθό-
δευση θα πρέπει να έχουν οι δημότες. Ο κόσμος
του Ελληνικού και της Αργυρούπολης θα εκλέ-
ξει ξανά ισχυρό το δήμαρχό του ή θα τον κατα-
στήσει όμηρο κομματικών συντεχνιών και
διάφορων τυχάρπαστων γυρολόγων, που υπό-
σχονται με μοναδική ευκολία, χωρίς συναί-
σθηση κόστους και διαδικασιών έργα (όπως π.χ.
υπόγεια πάρκινγκ), προκειμένου να βολέψουν
τα παιδιά τους, τους ίδιους ή τους συγγενείς
τους; 

Ιδού η απορία... 
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δημοτικό ρεπορτάζ

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 δι-
οικητικών ορίων του Δήμου.

Επιπλέον η συγκρότηση ενός νέου
πόλου με μικτές χρήσεις (εμπόριο, κα-
τοικία, αναψυχή), η δημιουργία του με-
γαλύτερου μέχρι σήμερα πάρκου στην
Αττική και ενός από τα μεγαλύτερα
στην Ευρώπη, καθώς και η ανάδειξη με
νέες χρήσεις του παράκτιου μετώπου θα
οδηγήσουν σε δομικές αλλαγές που θα
επηρεάσουν ριζικά τον Δήμο.

Για το λόγο αυτό, εδώ και σχεδόν 18
μήνες, ο Δήμος Ελληνικού - Αργυρού-
πολης επεξεργάστηκε και κατέθεσε συγ-
κεκριμένες και λεπτομερείς θέσεις και
προτάσεις για κάθε θέμα που σχετίζεται
με τη διαχείριση των περιοχών της επέν-
δυσης, 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 Μητροπολιτι-
κού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά.

Εκτός από τις ζώνες ανάπτυξης που προ-
βλέπονται (μαρίνα, ξενοδοχεία, καζίνο,
mall, κ.τ.λ) προβλέπονται και κατοικίες
που θα φιλοξενήσουν 27.000 χιλιάδες
περίπου νέους κατοίκους. Καθώς χωρο-

ταξικά και διοικητικά το 90% ανήκει
στον δήμο Ελληνικού - Αργυρούπο-
λης, το 4% στον Άλιμο και το 6% στην
Γλυφάδα, οι νέοι αυτοί κάτοικοι θα κα-
ταστούν στη συντριπτική τους πλειοψη-
φία δημότες του δήμου Ελληνικού -
Αργυρούπολης, με όλα τα δικαιώματα
και τις υποχρεώσεις των δημοτών της
πόλης.

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

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

Ο Δήμαρχος Ελληνικού - Αργυρούπο-

λης Γιάννης Κωνσταντάτος διέβλεψε έγ-
καιρα το μεγάλο κίνδυνο η Τοπική Αυ-
τοδιοίκηση 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 συγκε-
κριμένης περίπτωσης, άνοιγε ο δρόμος
για τη δημιουργία «Μορφωμάτων» στην
Ελληνική Επικράτεια που θα αποψίλω-
ναν κι εντέλει θα διέλυαν την Τοπική Αυ-
τοδιοίκηση. 

Έτσι, κατέθεσε σε όλους τους αρμόδιους
φορείς, πλήρως στοιχειοθετημένη πρό-
ταση για την δημιουργία, τις αρμοδιότη-
τες και τα έσοδα του “Φορέα”,
προστατεύοντας πρωτίστως τα συμφέ-
ροντα του Δήμου του και ταυτόχρονα
διασφαλίζοντας τις αρχές που διέπουν
τη λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης.

Με αυτά τα δεδομένα και τους κινδύ-
νους, ο Δήμαρχος Ελληνικού - Αργυ-
ρούπολης, μετά από πολύμηνες
διαπραγματεύσεις, κατάφερε και πέτυχε
όλοι οι δημοτικοί φόροι που θα προ-
κύπτουν από τις δραστηριότητες στον
χώρο της επένδυσης (τέλη παρεπιδη-
μούντων, φόρος καταστημάτων, φόρος
καζίνο κτλ) να καταλήγουν στα ταμεία
του δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης
και ο "Φορέας Διαχείρισης να εισπράτει
μόνο τα ανταποδοτικά τέλη".  

Η μάχη του Δημάρχου
Ελληνικού - Αργυρούπολης“ Ορίστηκαν τα μέλη του Διοικητικού

Συμβουλίου για τον “Φορέα διαχείρι-
σης του Μητροπολιτικού πόλου Ελ-
ληνικού-Αγ. Κοσμά.”

Το εννιαμελές συμβούλιο προέκυψε
ύστερα από προτάσεις του Δήμου Ελ-
ληνικού - Αργυρούπολης, του Δήμου
Γλυφάδας, του Δήμου Αλίμου, των
Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονο-
μικών και της "ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ Α.Ε."

Ο Δήμος Ελληνικού - Αργυρούπολης
πρότεινε τρία μέλη με τους αναπλη-
ρωματικούς τους, καθώς το 90% της
επένδυσης θα πραγματοποιηθεί στα
χωροταξικά και διοικητικά του όρια
και από ένα μέλος με τον αναπληρω-
ματικό του, οι άλλοι συμμετέχοντες.

Πρόεδρος ορίστηκε ο Δήμαρχος Ελ-
ληνικού - Αργυρούπολης Γιάννης
Κωνσταντάτος, ως  μοναδική πρόταση
από τους τρεις δήμους (για την θέση
του προέδρου προτείνουν οι δήμοι
και αποφασίζουν οι υπουργοί Οικο-
νομικών και Εσωτερικών), και ως
άτομο που συγκεντρώνει όλα τα απα-
ραίτητα προσόντα για την θέση ευθύ-
νης που απαιτούνται, για την
διαχείριση μίας επένδυσης 8 δις ευρώ
που θα αλλάξει τα οικονομικά δεδο-
μένα της Ελλάδας

Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Ελληνικού
ο Γιάννης Κωνσταντάτος
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Παράνομο εργοτάξιο - χωματερή στο Ελληνικό
Το παράνομο εργοτάξιο - χωματερή  αποκάλυψε η διοίκηση Κωνσταντάτου

Λειτουργούσε χωρίς άδεια από το 2007 επί  θητείας Χρ. Κορτζίδη

Μία απίστευτη υπόθεση αποκα-
λύφθηκε από την διοίκηση του

δημάρχου Γ. Κωνσταντάτου που ξεκι-
νάει από το 2007 από τον πρώην δήμο
Ελληνικού επί δημαρχίας Χρ. Κορ-
τζίδη, και συνεχίστηκε και κατά την
διάρκεια της θητείας του ως δημάρ-
χου στον Καλλικρατικό δήμο Ελληνι-
κού - Αργυρούπολης, μέχρι που απο-
καλύφθηκε από την νυν διοίκηση.

Επί της οδού Ρόζας Ιμβριώτη στο Ελ-
ληνικό, εδώ και τουλάχιστον 12 χρόνια,
επιχειρηματίας διατηρούσε παράνομη
επιχείρηση  επεξεργασίας μπάζων σε
δημοτικό χώρο που είχε καταλάβει
χωρίς καμία άδεια και χωρίς να αποδίδει
στον δήμο κανένα μίσθωμα.

Όλα ξεκίνησαν όταν οι υπηρεσίες του
δήμου χρειάστηκε να χρησιμοποιήσουν
διπλανό δημοτικό χώρο προκειμένου
να στεγαστούν υπηρεσίες του δήμου
που προσωρινά θα πρέπει να μεταστε-
γαστούν προκειμένου να ξεκινήσει η
επένδυση του Ελληνικού.

Τότε διαπιστώθηκε με την χρήση
Drone, ότι σε έναν πολύ καλά φυλασ-
σόμενο χώρο γινόντουσαν οικοδομικές
δραστηριότητες.

Με άμεση εντολή του δημάρχου Γ.
Κωνσταντάτου κλιμάκιο της πολεοδο-
μίας με τη νομική υπηρεσία του Δήμου
και παρουσία της  αστυνομίας, έκαναν
αυτοψία στον υπο κατάληψη δημοτικό
χώρο και έμειναν έκπληκτοι με αυτά
που διαπίστωσαν. 

Στον περιφραγμένο χώρο ο οποίος
είναι χαρακτηρισμένος ως δημοτικός
χώρος πρασίνου ήταν εγκαταστημένο
ένα ολόκληρο εργοτάξιο χωματουργι-
κών και άλλων εργασιών.

Οι υπάλληλοι της πολεοδομίας αλλά
και η νομική υπηρεσία του δήμου έμει-
ναν με στο στόμα ανοιχτό με αυτά που

αντίκρυσαν.
Συγκεκριμένα στην αναφορά που συ-

νέταξαν αναφέρουν: 
“...στον εν λόγω χώρο κοινοχρήστου

πρασίνου, έχει καταλάβει αυθαιρέτως την
ιδιοκτησία του Δήμου, έχει αλλοιώσει το
φυσικό περιβάλλον και τα πράσινο δια
εκσκαφής και επιχωμάτωσης του περι-
βάλλοντος χώρου, έτσι ώστε να μην γί-
νεται αντιληπτή από το δρόμο η
δραστηριότητά της και προβαίνει σε βαριά
χρήση με επεξεργασία αδρανών υλικών,
στάθμευση βαρέων οχημάτων και με την
αυθαίρετη εναπόθεση στο σημείο μεγά-
λου αριθμού  μηχανημάτων έργου
(τσάπα λαστιχοφόρα, τσάπα ερπυστριο-
φόρα), κάδους αποκομιδής υλικών, ηλε-
κτρικά καλώδια, βαρέλια γεμάτα με
ενδεχόμενες ρυπογόνες ουσίες (λάδια
μηχανής, καύσιμα κλπ.), αχρηστευμένες
συσκευές από μέταλλα και πλαστικό πα-
ρατημένες με κίνδυνο ρύπανσης του
χώρου, κωνικό σπαστήρα ανακύκλωσης
αδρανών υλικών, οικίσκους (container),
φορτηγά οχήματα, ντεπό με αδρανή
υλικά, επιχωματώσεις. Το φυσικό περι-
βάλλον στο εν λόγω ακίνητο έχει επιμο-
λυνθεί με τα αδρανή υλικά και από την
εν γένει βαριά απαγορευμένη χρήση και
έχει αλλοιωθεί η φυσιογνωμία του. Συ-
νεπεία τούτων, επιβάλλεται η απομά-
κρυνση της παρανόμως ευρισκόμενης
εκεί εταιρείας και κάθε κινητού πράγμα-
τος που βρίσκεται παρανόμως στην εν
λόγω δημοτική περιουσία.”

Το πόρισμα της πολεοδομίας ήταν
αποκαλυπτικό του τι συνέβαινε στον
συγκεκριμένο χώρο. Ο Δήμαρχος Γ.
Κωνστάντος την ίδια ημέρα κιόλας
έδωσε εντολή για την άμεση αποβολή
του συγκεκριμένου επιχειρηματία, όπως
και έγινε.

Μετά από έρευνα της δημοτικής
αρχής, διαπιστώθηκε ότι το συγκεκρι-
μένο εργοτάξιο έχει καταλάβει τον δη-
μοτικό χώρο από το 2007. Δηλαδή από
την έναρξη της θητείας του πρώην Δη-
μάρχου Ελληνικού τότε, πριν την συνέ-
νωση των 2 δήμων. Το συγκεκριμένο
εργοτάξιο παρέμεινε σε λειτουργία και
μετά την συνένωση των δύο δήμων με
δήμαρχο πάλι τον Χρ. Κορτζίδη, χωρίς
ο ίδιος να κάνει κάποια ενέργεια ώστε
να κλείσει το παράνομο εργοτάξιο.

Τα ερωτήματα που προκύπτουν για
τον πρώην δήμαρχο είναι τα εξής:

- Γνώριζε ή όχι την λειτουργία της
παράνομης αυτής επιχείρησης σε κα-
ταπατημένο δημοτικό χώρο;

- Εάν την γνώριζε, για πιο λόγο δεν
έκανε ενέργειες αποβολής της, όπως
ο σημερινός δήμαρχος;

- Πόσα χρήματα έχασε ο δήμος από
την παράνομη και αυθαίρετη κατά-
ληψη δημοτικού χώρου χωρίς αντί-
τιμο;

- Πως είναι δυνατόν να μην γνώριζε
μετά από 8 χρόνια δημαρχιακής θη-
τείας την λειτουργία ενός παράνομου
εργοταξίου - χωματερής μέσα στην
πόλη του;

Σε πρόσφατο δημοτικό συμβούλιο ο
Χρ. Κορτζίδης ερωτώμενος είπε πως στις
δύο δημοτικές του θητείες (7,5 χρόνια),
δεν είχε πέσει στην αντίληψή τους η κα-
τάληψη αυτού του δημόσιου χώρου.

Το βασικό ερώτημα πάντως εξακο-
λουθεί να παραμένει, πως δηλαδή δεν
έπεσε στην αντίληψή τους το συγκεκρι-
μένο γεγονός, γιατί ήταν πολλά τα χρό-
νια της διοίκησης Κορτζίδη. 

Μηχανήματα βαρέως τύπου εκτελούσαν εκσκαπτικές 
εργασίες. 

Σπαστήρας αδρανών υλικών. 

Σε χώρο αποθήκευσης ανακυκλώσιμων υλικών είχε 
μετατραπεί ο δημοτικός χώρος.  

Πανοραμική άποψη του κατειλημμένου απο το 2007 δημοτικού χώρου. O περιβαλλοντικά ευαίσθητος
Χρ. Κορτζίδης δεν “γνώριζε” τίποτα για το παράνομο λατομείο του ιδιώτη; 
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“Ο Βραβευμένος με Νόμπελ, Άγγλος φι-
λόσοφος, μαθηματικός και ειρηνιστής,
Μπέρναρντ Ράσελ, έχει πει πως, ο άν-
θρωπος είναι ένα αφελές ζώο που πρέ-
πει να πιστεύει σε κάτι. Ελλείψει, όμως,
καλών λόγων για πίστη, μένει ικανοποι-
ημένος με κακούς λόγους”.

Μεταφέροντας την ρήση του
αυτή στα καθ' ημάς, καθαρά
τοπικά, είναι γεγονός ότι,

"κολλάει" σε αρκετές, αν όχι στις πε-
ρισσότερες, περιπτώσεις που σχετίζον-
ται με τους ανά περιόδους πολλά
υποσχόμενους "σωτήρες" της αυτοδιοί-
κησης, που στις προεκλογικές, βαρύ-
γδουπες εξαγγελίες τους, ανάμεσα σε
άλλα, τάζουν πράγματα που γνωρίζουν
πως είναι ανέφικτα. 

Μεταφράζοντας, ποιητική αδεία, τους
"κακούς λόγους" στις παραπλανητικές
και κίβδηλες αυτές υποσχέσεις, εύκολα
βρισκόμαστε μπροστά σε μία πλειάδα
τέτοιων περιπτώσεων και δη υποψη-
φίων δημάρχων, ορισμένες εκ των
οποίων αν δεν εξοργίζουν, τουλάχιστον
προκαλούν θυμηδία.

Ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά πα-
ραδείγματα, είναι όσα έχουν συμβεί τα
τελευταία χρόνια στον Δήμο Ελληνικού
- Αργυρούπολης.

Για τα έργα και τις ημέρες της περιόδου
υιού Κορτζίδη, είμαστε οι μόνοι που τον
καταγγέλαμε, για σοβαρά ζητήματα,
όπως, για παράδειγμα, για τις αλα καρτ
περιβαλλοντικές του ευαισθησίες, για
την ένοχη σιωπή και ανοχή του σε γνω-

στές και κραυγαλέες παρανομίες στην
παραλία, για την έλλειψη ενδιαφέρον-
τος σχετικά με την αναβάθμηση ή, τον
εξωραϊσμό διαφόρων χώρων και κτι-
ρίων, μεταξύ αυτών και το Δημαρχείο
στην Αργυρούπολη, με κορυφαίο βέ-
βαια το θλιβερό συμβάν στο παράνομο
λούνα παρκ του θανάτου, όπου ένα
μικρό παιδί έχασε την ζωή του, και αυτό
το τελευταίο, ήταν κάτι που κατέδειξε,
με τον πλεόν εμφατικό τρόπο ότι, ο άν-
θρωπος αυτός ασκούσε πλημμελώς τα
καθήκοντά του. 

Δεν θα επεκταθούμε περισσότερο πάνω
σε όλα αυτά, μια και τα έχουμε παρου-
σιάσει με σειρά ρεπορτάζ, μαρτυριών
από δημότες και πληθώρα φωτογρα-
φιών, στα οποία, επί της ουσίας, δεν
απάντησε ποτέ ασφαλώς. 

Σήμερα, δήμαρχος της μεγάλης πόλης
είναι ο Γιάννης Κωνσταντάτος, ένας άν-
θρωπος νέος στην ηλικία, με πλατιά αν-
τίληψη των πραγμάτων στην εποχή που
ζούμε και το βασικότερο όλων, είναι
άμεσος και αποτελεσματικός.

Σε αντίθεση με τον προκάτοχό του, που
για την εξόφθαλμη ανεπάρκειά του να
κάνει κάποια, έστω λίγα και απλά έργα,
έριχνε συνεχώς τις ευθύνες στην εκά-
στοτε κυβέρνηση, ο σημερινός δήμαρ-
χος, από την πρώτη στιγμή, άρχισε να
τρέχει και να χτυπάει κάθε πόρτα, δη-
μόσια και ιδιωτική, προκειμένου να βρει
πόρους ή, υπηρεσίες, καταφέρνοντας
έτσι να αλλάξει την εικόνα του δήμου,
απ' άκρη σ' άκρη μέσα σε μόλις τέσσερα
χρόνια, κάτι που του το αναγνωρίζουν
εξάλλου και οι κάτοικοι της περιοχής,
όπως και τα κόμματα της ΝΔ και του
ΠΑΣΟΚ (ΚΙΝΑΛ), τα οποία, βλέποντας
την πολυσχιδή, αλματώδη πρόοδο στον
δήμο, ανακοίνωσαν την στήριξή τους
στο πρόσωπό του, αγνοώντας, επιδει-
κτικά μάλιστα, κάποιους από τους τοπι-
κούς τους παράγοντες και τις
ξεπερασμένες, καιροσκοπικές τους εν
πολλοίς, θέσεις.

Στην αντίπερα όχθη τώρα, ευρισκόμενοι
και σε προεκλογική περίοδο πια, μέχρι
σήμερα έχουμε τις δύο κομματικές υπο-
ψηφιότητες, αυτές των Γιώργου Ιωαν-
νίδη, που στηρίζεται επίσημα από το
ΚΚΕ και του Θοδωρή Μπούφη από τον
ΣΥΡΙΖΑ.

Οι άλλες υποψηφιότητες που, έως τώρα
έχουν βγει στο προσκήνιο είναι των,
Νάσου Σπυρόπουλου, Γιώργου Ζω-
γόπουλου, Κώστα Στέφα, Νικ. Μεγα-
δούκα, Χρ. Κορτζίδη κ.ά.

Ποιές από τις προαναφερθείσες υποψη-
φιότητες θα φτάσει τελικά μέχρι την
κάλπη τον Μάϊο, είναι κάτι που δεν μπο-
ρεί να απαντηθεί με απόλυτη σιγουριά
σ' αυτή τη χρονική στιγμή, αφού, όχι
όλες μα, κάποιες από αυτές, κυκλοφο-
ρούν "εντέχνως" ως φήμες, σε μία προ-
σπάθεια να ψαρέψουν σε θολά νερά,
αλληθωρίζοντας πάντα και προς άλλες
κατευθύνσεις, ελπίζοντας στην προ-
σκόλλησή τους με κάποιον άλλον, εφ'
όσον βέβαια αυτός τους το προτείνει.

Οδεύοντας προς τις δημοτικές εκλογές
λοιπόν, για όσους δεν εθελοτυφλούν,
αλλά κοιτάζουν αντικειμενικά τα δημο-
τικά δρώμενα της περιοχής, η αδιαμφι-
σβήτητη υπεροχή και τελική επικράτηση
του σημερινού δημάρχου, Γιάννη Κων-
σταντάτου, είναι εκ των ων ουκ άνευ.

Επιπροσθέτως δε, η σημερινή Δημοτική
Αρχή, έχει κάθε λόγο να αισθάνεται δι-
καιωμένη, αφού υπήρξε απόλυτα συνε-
πής στις εξαγγελίες της σχετικά με την
επένδυση του Ελληνικού, καθώς και
στον τρόπο που διαχειρίστηκε το ζήτημα
αυτό, σε αντίθεση με την προκάτοχο κα-
τάσταση, η οποία ονειρευόταν πράγ-
ματα ανέφικτα.

Ρεαλισμός και αποτελεσματικότητα, συ-
νέπεια και διαφάνεια στην διαχείρηση
των οικονομικών, είναι τα βασικά όπλα
της Διοίκησης Κωνσταντάτου, και όχι
προεκλογικές υποσχέσεις καφενειακού
τύπου σαν αυτή ενός άλλου υποψηφίου
δημάρχου, γνωστού και ως "ανεμο-
δούρα", ο οποίος, όπου βρεθεί και
όπου σταθεί, λέει στον κόσμο ότι θα
φτιάξει 7 υπόγεια σύγχρονα γκαράζ!!

Αν με τέτοιες προεκλογικές ασυναρτη-
σίες, ορισμένοι, τονίζω, "ορισμένοι" αν-
τίπαλοι του σημερινού δημάρχου,
σπεύδουν να θεωρήσουν ότι, το "αφε-
λές ζώο", ο άνθρωπος, "δεν έχει κα-
λούς λόγους για πίστη" και θα βολευτεί
με "κακούς λόγους", καλό και συνετό
είναι, να προσγειωθούν στην πραγματι-
κότητα, γιατί οι κάτοικοι μιας περιοχής
δεν διαθέτουν μόνο αυτιά, αλλά και
μάτια.

Ο Κωνσταντάτος και οι άλλοι 

Οδεύοντας προς 
τις δημοτικές εκλογές 
για όσους δεν  
εθελοτυφλούν, αλλά
κοιτάζουν αντικειμενικά
τα δημοτικά 
δρώμενα   
της περιοχής,
η αδιαμφισβήτητη
υπεροχή και τελική
επικράτηση 
του σημερινού 
δημάρχου,
Γιάννη Κωνσταντάτου,
είναι εκ των ων ουκ άνευ.

s 

ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗ
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Πρωτόγνωρη η πολιτική στήριξη στον δήμαρχο 
Ελληνικού - Αργυρούπολης Γιάννη Κωνσταντάτο 

Νέα Δημοκρατία, Ποτάμι και ΚΙΝΑΛ και δεκάδες προσωπικότητες 
της πόλης της αυτοδιοικητικής αριστεράς τάσσονται στο πλευρό του   

Με τις αυτοδιοικητικές εκλογές
να βρίσκονται προ των πυλών,

οι δημότες του Ελληνικού και της
Αργυρούπολης καλούνται να απαν-
τήσουν με τη ψήφο τους σε ένα ξε-
κάθαρο δίλλημα: είτε ο Δήμος μας
θα συνεχίσει την πορεία της ανάπτυ-
ξης και της δημιουργίας με σταθερά
βήματα μπροστά, είτε θα επιστρέψει
σε «περιπέτειες» που τον οδήγησαν
στα γνωστά σε όλους μας γκρίζα μο-
νοπάτια του παρελθόντος, να παρα-
παίει κινούμενος μεταξύ σφύρας και
άκμονος.

Η εποχή που διανύουμε, ελέω Κλει-
σθένη, απαιτεί από τους ψηφοφόρους
να κατατάξουν τους αυτοδιοικητικούς
σε δύο ομάδες, σε αυτούς που είναι
δυναμικοί, εργατικοί και έντιμοι και σε
αυτούς που είναι οπορτουνιστές, αερι-
τζήδες και διαπλεκόμενοι.

Ο τόπος μας δεν αντέχει άλλους περα-
στικούς καιροσκόπους. Επιζητεί προ-
σωπικότητες συνεπείς στις αρχές της
συνεργασίας, της αποτελεσματικότη-
τας και της διαφάνειας. Απαιτεί ευρύ-
τερες συναινέσεις και συσπείρωση

δυνάμεων.

Είναι πλέον αποδεδειγμένο πως μόνο
έτσι μπορεί να εξασφαλίσει ο λαός της
πόλης μας την εξυπηρέτηση των συμ-
φερόντων του από την Τοπική Αυτοδι-
οίκηση.
Η Τοπική Οργάνωση Κινήματος Αλλα-
γής Ελληνικού - Αργυρούπολης, βα-
σισμένη στα λόγια της Προέδρου μας,
Φώφης Γεννηματά, για στήριξη σε
«εκλεγμένους στην Τοπική Αυτοδιοί-
κηση, Δημάρχους που στηρίχθηκαν
από το χώρο, είναι επιτυχημένοι και
έχουν τέτοια σχέση με την τοπική κοι-
νωνία που είναι φανερό ότι θα ξαναε-
κλεγούν» και γνωρίζοντας ότι:

- Ο Γιάννης Κωνσταντάντος έχει να
επιδείξει ένα άκρως εντυπωσιακό έργο
στην έως τώρα πορεία του ως Δήμαρ-
χος του Δήμου Ελληνικού - Αργυρού-
πολης.

- Είναι γνωστή σε όλους η πολιτική
προέλευσή του από το χώρο της προ-
οδευτικής και δημοκρατικής παράτα-
ξης.

- Πρόκειται για έναν πολιτικό που
μπορεί να απευθυνθεί ξεκάθαρα και
αξιόπιστα στην τοπική κοινωνία, χωρίς
βάρη και αμαρτίες.

- Είναι μια προσωπικότητα που έχει
τη δυνατότητα συλλογικής λειτουρ-
γίας και ενοποίησης του χώρου.

- Χαίρει της αποδοχής άλλων χώρων
και διαθέτει την ικανότητα συσπείρω-
σης ευρύτερων κοινωνικών και τοπι-
κών πολιτικών δυνάμεων.

- Πλαισιώνεται από όλα τα αξιόλογα
και καταξιωμένα τοπικά στελέχη του
ΚΙΝ.ΑΛ., αποφάσισε συνειδητά να στη-
ρίξει με όλες της τις δυνάμεις την υπο-
ψηφιότητά του Γιάννη Κωνσταντάτου
ως Δημάρχου Ελληνικού - Αργυρού-
πολης στην επερχόμενη εκλογική δια-

δικασία.

Η Τοπική Οργάνωση Κινήματος Αλλα-
γής Ελληνικού - Αργυρούπολης θα
είναι στο πλευρό, ενός ανθρώπου
προοδευτικού και αυτοδημιούργητου,
που βρίσκεται κοντά στον πολίτη
δίχως να λαϊκίζει. Ενός πολιτικού που
διαθέτει αποδεδειγμένα ρεαλιστικές
και παράλληλα ριζοσπαστικές προτά-
σεις για τα καθημερινά προβλήματα
των συνδημοτών του.
Προσωπικά, είμαι πραγματικά υπερή-
φανος που εδώ και δέκα χρόνια συμ-
πορεύομαι πολιτικά με τον Γιάννη
Κωνσταντάτο, με αφετηρία το 2010,
όταν διεκδίκησε για πρώτη φορά το
Δήμο με το χρίσμα του ΠΑΣΟΚ, αλλά
κυρίως για την τελευταία πενταετία ως
μέλος της διοίκησής του.

Στις επερχόμενες δημοτικές εκλογές θα
συμπορευτώ για ακόμη μία φορά με
τον Γιάννη, γιατί πιστεύω σε αυτόν, στο
όραμά του, την ειλικρίνεια, την εργατι-
κότητα και την αγωνιστικότητά του.
Γιατί απέδειξε ότι μπορεί να πάει τον
τόπο μας πολλά… άλματα μπροστά,
με την αλήθεια των έργων του και το
ομαδικό του πνεύμα.
Είναι η μόνη επιλογή που μου επιτρέ-
πει, ως Γραμματέας της Τοπικής Οργά-
νωσης, να κοιτάω τα μέλη και τα
στελέχη μου στα μάτια.

Είναι η αυτονόητη επιλογή

Με τη θεσμική μου ιδιότητα, απευ-
θύνω κάλεσμα σε όλη τη βάση του
χώρου της Κεντροαριστεράς στο Ελ-
ληνικό και την Αργυρούπολη, για συ-
στράτευση με τον Γιάννη Κωνσταντάτο
και την «Ενωμένη Πόλη», δίνοντας
του ισχυρή και ξεκάθαρη εντολή από
την πρώτη Κυριακή.
Ο Δήμος Ελληνικού - Αργυρούπολης
είχε και θα έχει και πάλι Δήμαρχο.

Γιάννη καλή μας επιτυχία!

Δημήτρης 
Χαραλαμπόπουλος:
«Η Τοπική Οργάνωση Κινήματος Αλλαγής Ελληνικού - Αργυρούπολης 
στηρίζει τον Γιάννη Κωνσταντάτο»

||Στις επερχόμενες δημοτικές εκλογές θα συμπορευτώ για ακόμη μία φορά με τον Γιάννη, γιατί

πιστεύω σε αυτόν, στο όραμά του, την ειλικρίνεια, την εργατικότητα και την αγωνιστικότητά του.

“Πρωτόγνωρη είναι η πολιτική απο-
δοχή που έχει το πρόσωπο του δη-
μάρχου Ελληνικού -
Αργυρούπολης Γιάννη Κωνσταντά-
του από σχεδόν ολόκληρο το
φάσμα των πολιτικών κομμάτων,
πράγμα σπάνιο για πολιτικό στη ση-
μερινή Ελλάδα. 

Μετά τη στήριξη της Νέας Δημοκρα-
τίας και του Ποταμιού, ο δήμαρχος
έχει τη στήριξη και του Κινήματος
Αλλαγής και πλήθους προσωπικοτή-
των της αυτοδιοικητικής Αριστεράς.

Με τη στήριξή τους αυτή, αναγνωρί-
ζουν το σημαντικό αυτοδιοικητικό
έργο που έχει επιτελέσει από την
αρχή της δημοτικής θητείας έως και
σήμερα, κατορθώνοντας να αναγεν-
νήσει στην κυριολεξία της πόλη.

Κάτω από αντίξοες πολλές φορές
συνθήκες και με περιορισμένα οικο-
νομικά κατόρθωσε να αλλάξει το
προφίλ του δήμου του κερδίζοντας
επάξια την αποδοχή των συνδημο-
τών του.

Μια αποδοχή που σύμφωνα με τους
γνωρίζοντες αναμένεται να τον στεί-
λει στην επόμενη δημοτική του θη-
τεία από την πρώτη κιόλας Κυριακή
και με υψηλό ποσοστό. 

“
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δημοτικό ρεπορτάζ

Εδώ και 3 δεκαετίες ασχολούμαι με τα
κοινά του τόπου μου, στην αρχή στο

Ελληνικό και στη συνέχεια στον ενιαίο
Δήμο. Παρά το γεγονός ότι σε όλη αυτή
την πορεία δεν έκρυψα ούτε λεπτό την
κομματική μου ταυτότητα, ως μέλος και
στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, επεδίωκα
πάντα τον διάλογο, τη συναίνεση και τη
συνεργασία για το καλό του τόπου μας.

Η στήριξή μου στο πρόσωπο του Γιάννη
Κωνσταντάτου δεν ήταν μια απόφαση της
στιγμής. Δεν προέκυψε αβασάνιστα, αλλά
μέσα από έναν μεγάλο ανοικτό διάλογο,
τόσο με τα μέλη του φορέα που εκπροσωπώ,
της Τοπικής Οργάνωσης της Νέας Δημοκρα-
τίας, αλλά και ευρύτερα με τους συμπολίτες
μου.

Είναι λοιπόν τρείς οι βασικοί λόγοι που οδή-
γησαν τόσο εμένα, όσο και τη Νέα Δημοκρα-
τία στην απόφαση να συμπαραταχθούμε στο
πλευρό του Γιάννη Κωνσταντάτου.

Ο πρώτος έχει να κάνει με το απτό και με-
τρήσιμο αποτέλεσμα που έχει φέρει στον
Δήμο. Με τον τρόπο που διαχειρίστηκε τα
καθημερινά προβλήματα, αλλά και τις μεγά-
λες προκλήσεις που αντιμετωπίσαμε.
Μετά από πολλές δεκαετίες, ο Δήμος μας γύ-
ρισε σελίδα, σε κάθε επίπεδο. Από την οικο-
νομική διαχείριση, μέχρι την καθαριότητα και
την δημιουργία υποδομών άθλησης, πολιτι-
σμού και αναψυχής, ο Γιάννης Κωνσταντάτος
κατάφερε να αλλάξει την καθημερινότητά

μας ως πολίτες, βελτιώνοντας αισθητά όχι
μόνο την όψη του Δήμου, αλλά και την ποι-
ότητα της ζωής μας. Μέσα σε μια περίοδο βα-
θιάς οικονομικής κρίσης, ο Δήμος κατάφερε
να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, σχε-
διάζοντας και υλοποιώντας δράσεις και δομές
που στήριξαν τους συμπολίτες μας που βρέ-
θηκαν σε ανάγκη. Την ίδια στιγμή, με αί-
σθημα ανθρωπισμού, αλλά και
υπευθυνότητα αντιμετώπισε αποτελεσματικά
την μεγάλη πρόκληση που δέχθηκε ο Δήμος
μας από τις μεταναστευτικές και προσφυγικές
ροές.

Η φιλο-αναπτυξιακή  κουλτούρα που έφερε
στην πόλη μας είναι ο δεύτερος λόγος. Βά-
ζοντας τέλος σε ιδεοληψίες του παρελθόντος
που κρατούσαν τον Δήμο στάσιμο, ο Γιάννης
Κωνσταντάτος έβαλε μπροστά το συμφέρον
της πόλης και των κατοίκων της. Τη στιγμή
που κάποιοι προσπαθούσαν να «νεκρανα-
στήσουν» την ιδεολογία τους, πολεμώντας
τυφλά την επένδυση στο πρώην αεροδρόμιο
του Ελληνικού, ο Γιάννης Κωνσταντάτος δια-
πραγματεύτηκε και πέτυχε ο Δήμος μας να
έχει σημαντικό μερίδιο στο μέλλον που ανοί-
γει για την απασχόληση και την ανάπτυξη η
υλοποίηση του έργου.

Ο τρίτος λόγος οφείλεται στον τρόπο που ο
ίδιος αντιλαμβάνεται την αυτοδιοίκηση και
τον ρόλο της. Ο Γιάννης Κωνσταντάτος απέ-
δειξε ότι για τον ίδιο ο Δήμος δεν αποτελεί
πεδίο επίλυσης μικροκομματικών διαφορών.
Προτάσσοντας την ιδιότητα του πολίτη, του
δημότη, ο Δήμαρχος κατάφερε να ενώσει τις
δημιουργικές δυνάμεις του τόπου, με μόνο
στόχο να απελευθερώσουμε την πραγματική
δυναμική του Δήμου μας.
Με όραμα, όρεξη για δουλειά και απτό, με-
τρήσιμο αποτέλεσμα ο Γιάννης Κωνσταντά-
τος άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο για τον Δήμο
μας. Ένα νέο κεφάλαιο για κάθε έναν και
κάθε μια από όσους ζούμε, δουλεύουμε και
μεγαλώνουμε τα παιδιά μας σε αυτή την
πόλη.

Οι παραπάνω λόγοι δεν είναι οι μόνοι, είναι
όμως οι πιο ουσιαστικοί που με έφεραν στο
πλευρό του Γιάννη Κωνσταντάτου. Με πίστη
στις δυνατότητες της πόλης και των ανθρώ-
πων της και με στόχο να πάμε την πόλη μας
ακόμη πιο ψηλά, θα είμαι υποψήφιος Δημο-
τικός Σύμβουλος με την παράταξη «Ενωμένη
Πόλη».

Δημήτρης 
Παπαγεωργίου:
Μαζί με τον Γιάννη για να πάμε την πόλη μας ακόμη πιο ψηλά 

||Η στήριξή μου στο πρόσωπο του Γιάννη Κωνσταντάτου δεν
ήταν μια απόφαση της στιγμής. Δεν προέκυψε αβασάνιστα, αλλά
μέσα από έναν μεγάλο ανοικτό διάλογο, τόσο με τα μέλη του
φορέα που εκπροσωπώ, της Τοπικής Οργάνωσης της Νέας Δη-
μοκρατίας, αλλά και ευρύτερα με τους συμπολίτες μου.

Μετά από 4 χρόνια διακυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ μπορεί πλέον κάποιος με

βεβαιότητα να πει ότι οι βασικές συνι-
στώσες του δεν ήταν άλλες από τον λαϊ-
κισμό, την ιδεοληψία, την ανικανότητα
και μια εχθρική προς τις επενδύσεις και
την ανάπτυξη στάση. Εξοντωτική φορο-
λογία, μείωση μισθών και συντάξεων,
δήμευση δημόσιας περιουσίας για έναν
αιώνα, ζημιά 100δις ευρώ στην οικονο-
μία, ένα 3ο αχρείαστο μνημόνιο και δέ-
σμευση της χώρας σε υψηλά πρωτογενή
πλεονάσματα, στραγγαλισμός της με-
σαίας τάξης και της ιδιωτικής πρωτο-
βουλίας, αντιαναπτυξιακές πολιτικές,
επιζήμιες για τα εθνικά συμφέροντα συμ-
φωνίες και πολλά άλλα. Ο κατάλογος
είναι μακρύς και ο απολογισμός δυστυ-
χώς αρνητικός.

Η επένδυση του πάρκου του Ελληνικού
και η αξιοποίηση του Παράκτιου Μετώ-
που δεν έμειναν απ’ έξω φυσικά. Δυο
από τις μεγαλύτερες και πολλά υποσχό-
μενες επενδύσεις για την Αθήνα και την
χώρα ολόκληρη βρέθηκαν απέναντι στις
ιδεοληπτικές αγκυλώσεις και την ανικα-
νότητα της καταστροφικότερης κυβέρ-
νησης που γνώρισε ποτέ ο τόπος αυτός
από την μεταπολίτευση και μετά. Και
έμειναν πίσω ενώ θα έπρεπε να στηριχ-
θούν και να προωθηθούν κατά προτε-
ραιότητα.

Οι κάτοικοι των νοτίων προαστίων της
Αθήνας γνωρίζουν καλά για τα συνεχή
προσχώματα που έβαλε η κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ στις δύο αυτές επενδύσεις και σε
μια προσπάθεια που ήδη είχε ξεκινήσει
να δρομολογείται από την κυβέρνηση
Σαμαρά. Η δημιουργία νέων θέσεων ερ-
γασίας, η αύξηση του τοπικού και όχι
μόνο εισοδήματος, η ενίσχυση της του-
ριστικής ροής, η ανάπλαση του χώρου
και όλα τα πολλαπλασιαστικά οφέλη
που συνοδεύουν τέτοιου μεγέθους και
σημασίας επενδύσεις έπεσαν στο κενό
και χάθηκε πολύτιμος χρόνος γιατί απλά

δεν έγιναν όσα έπρεπε να γίνουν.

Για την Νέα Δημοκρατία το Ελληνικό συ-
νιστά την πιο εμβληματική επένδυση
στην χώρα. Συμβολίζει την νέα Αθήνα
και την Ελλάδα που αλλάζει και που αξί-
ζει καλύτερα. Μια Ελλάδα φιλική προς
τους επενδυτές και που προσβλέπει
στην ανάπτυξη και την ευημερία. Μια
Ελλάδα που αξιοποιεί στο μέγιστο τα
συγκριτικά της πλεονεκτήματα, επενδύει
σε αυτά και εξελίσσεται όπως όλες οι
άλλες χώρες του δυτικού κόσμου και
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με την ανάληψη της διακυβέρνησης της
χώρας από την Νέα Δημοκρατία, τα ση-
μερινά εμπόδια που καθυστερούν την
αξιοποίηση του πάρκου του Ελληνικού
θα ξεπεραστούν με αποφασιστικότητα
και χωρίς καμία περαιτέρω χρονοτριβή.
Το μείγμα πολιτικής που θα εφαρμόσει ο
Κυριάκος Μητσοτάκης ως επόμενος
Πρωθυπουργός συνίσταται σε μείωση
της φορολογίας και τόνωση των επεν-
δύσεων σε συνδυασμό με βελτίωση της
φορολογικής συμμόρφωσης και έλεγχο
των δαπανών. Στο επενδυτικό σοκ που
στοχεύουμε να προκαλέσουμε την επό-
μενη μέρα το Παράκτιο Μέτωπο και το
Πάρκο του Ελληνικού θα βρίσκονται
στην υψηλότερη θέση.

*Η κα Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου –
υποψήφια Ευρωβουλευτής με την ΝΔ -
εργάστηκε στον ιδιωτικό τομέα στην
Ελλάδα και το εξωτερικό, ως δικηγόρος
στις Η.Π.Α., ως συνεργάτης της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες και
στο Λουξεμβούργο και εξειδικεύεται σε
θέματα Ευρωπαϊκού Δικαίου και Νέων
Τεχνολογιών. Σήμερα είναι Βουλευτής
Β΄ Αθηνών και Τομεάρχης Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενη-
μέρωσης της Νέας Δημοκρατίας. Στο πα-
ρελθόν υπήρξε Βουλευτής Ιωαννίνων
και Εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δη-
μοκρατίας.

«Ιδεοληψία, λαϊκισμός 
και αντιαναπτυξιακές συνιστώσες»
Άποψη Άννας Μισέλ Ασημακοπούλου 
για την αξιοποίηση του Ελληνικού 

“



BHMAΤοπικής Αυτοδιοίκησης/Φεβρουάριος 20198

“Σαν σήμερα, πριν πέντε χρόνια”
είπε ξεκινώντας την ομιλία του

στον τελευταίο απολογισμό της θη-
τείας του στο Δήμο Ελληνικού - Αρ-
γυρούπολης ο δήμαρχος Γιάννης
Κωνσταντάτος πριν λίγες μέρες. 

Σχεδόν πέντε χρόνια πριν ήταν που
η παράταξη “Ενωμένη Πόλη” ανα-
δείχθηκε νικήτρια στις εκλογές του
2014. 

Σχεδόν πέντε χρόνια πριν ήταν που
ο σημερινός δήμαρχος παρουσίασε
στους συμπολίτες του 10 προτάσεις
του προγράμματός του ζητώντας
τους να τον εμπιστευθούν. 

Σ’ αυτά τα σχεδόν πέντε χρόνια όχι μόνο
υλοποιήθηκαν από τη διοίκησή του αυτές
οι 10 προτάσεις αλλά πολλαπλασιάστηκαν,
αλλάζοντας μία ολόκληρη πόλη, αναγεν-
νώντας την με έργα ορατά στους κατοίκους
της, υιοθετώντας πρακτικές που έφεραν
άμεσα αποτελέσματα και δουλεύοντας ο
ίδιος, οι συνεργάτες του δημοτικοί σύμ-
βουλοι και το υπαλληλικό προσωπικό του
δήμου ακατάπαυστα και επίμονα. 

Όσο και να θέλουν οι πολιτικοί του αντίπα-
λοι να υποβαθμίσουν τα όσα έγιναν στην
πόλη αυτά τα πέντε χρόνια είναι αδύνατον
να τα αποδομήσουν αφού οι εικόνες του
πριν και του μετά είναι αδιάψευστοι μάρ-
τυρες. 

Ο Δήμαρχος Ελληνικού - Αργυρούπολης
Γιάννης Κωνσταντάτος μπροστά στους συμ-
πολίτες του που κατέκλεισαν ασφυκτικά
την κύρια αίθουσα και το φουαγιέ, του Πο-
λιτιστικού Κέντρου “Μίκης Θεοδωράκης”
αλλά και εκπροσώπους του πολιτικού και
αυτοδιοικητικού χώρου μίλησε με υπερη-
φάνεια για το έργο της πρώτης του δημοτι-
κής θητείας, και δικαίως. 

Οι παρεμβάσεις που παρουσιάστηκαν αφο-
ρούσαν όλους τους τομείς της πόλης. Από
την καθημερινότητα του πολίτη έως τη ρι-
ζική ανάπλαση των παιδικών χαρών, την
συντήρηση των σχολείων, των αθλητικών
χώρων, των σχολικών προαυλίων, την
ίδρυση της δημοτικής συγκοινωνίας, την
ανάπλαση των πλατειών, τη δημιουργία οι-
κογενειακών πάρκων. 

Παρεμβάσεις για τη στήριξη των αδύναμων
κοινωνικών ομάδων που επλήγησαν από
την οικονομική κρίση, την αναβάθμιση των
πολιτιστικών εκδηλώσεων, έργα για τη στή-
ριξη της Τρίτης Ηλικίας, αλλά και στιβαρή
αντιμετώπιση κρίσιμων ζητημάτων για το
μέλλον της πόλης όπως η αποτροπή δημι-
ουργίας hot spot στο Ελληνικό αλλά και η
καθοριστική παρέμβαση στην εξέλιξη της
επένδυσης στο πρώην αεροδρόμιο του Ελ-
ληνικού. 

Ανάμεσα και σε πολλά άλλα ο Γιάννης
Κωνσταντάτος τόνισε χαρακτηριστικά τέσ-
σερις “δύσκολες στιγμές” της θητείας του:. 

- Αντιμετωπίσαμε πρωτόγνωρες καταστά-
σεις με τον απόλυτο βανδαλισμό από εξ-
τρεμιστικά στοιχεία εγκαταστάσεών μας, τα

οποία κατεύθυναν κάποιοι τοπικοί παρά-
γοντες. Εμείς απαντούμε πως το Ελληνικό
δεν θα γίνει Εξάρχεια, θα γίνει ο πρώτος
δήμος της χώρας.

- Βρεθήκαμε τελείως απροστάτευτοι απέ-
ναντι στη μεγάλη φωτιά του Υμηττού, γιατί
κάποιοι ξέχασαν τα προηγούμενα χρόνια
ότι έπρεπε να υπάρχει δασοπυρόσβεση.

- Βρεθήκαμε αντιμέτωποι με τη ρύπανση
των παραλιών μας από το μαζούτ του "Αγία
Ζώνη ΙΙ".

- Για 20 μήνες σηκώσαμε μόνοι μας το
βάρος της εξαθλίωσης των μεταναστών και
προσφύγων στο Ελληνικό. Κανένας δεν
μας έστειλε έστω και μια σακούλα για την
αποκομιδή τόσων απορριμάτων από τον
χώρο. Ξεσηκωθήκαμε με τους κατοίκους
της Αγίας Παρασκευής και δεν αφήσαμε να

γίνει το πρώην αεροδρόμιο αποθετήριο
15.000 ψυχών. Δεν ήταν το μέλλον του Ελ-
ληνικού να γίνει hot spot. Το μέλλον του
Ελληνικού είναι να πάει μπροστά και να
γίνει περιοχή-πρότυπο”.

Και συνέχισε λέγοντας: “Στη μεγαλύτερη οι-
κονομική κρίση που έχει βιώσει η χώρα και
ο δήμος μας, όχι μόνο σταθήκαμε όρθιοι,
αλλά στα 5 χρόνια της θητείας μας δουλέ-
ψαμε σκληρά και μεθοδικά με αποτέλεσμα
τα 250 νέα έργα και παρεμβάσεις στην
πόλη μας.

Εφαρμόσαμε:
- Απαλλαγή δημοτικών τελών για ΑμεΑ
- Μείωση κατά 75% των τελών ταφής
- τα χαμηλότερα δημοτικά τέλη στην Αττική
- δωρεάν τροφεία (όπου ωφελήθηκαν 1200
παιδιά)
- δωρεάν δημοτική συγκοινωνία (που την
χρησιμοποιούν 20000 κάτοικοι)
- δωρεάν πολιτιστικές παραστάσεις και
δρώμενα.

Βραβευτήκαμε πολλαπλά για το έργο και
τις παρεμβάσεις μας.

Παραδώσαμε:
28 πιστοποιημένες παιδικές χαρές,
1 βρεφονηπιακό σταθμό, και στην επόμενη
θητεία μας θα δώσουμε άλλους 2,
4 υπερσύγχρονα ΚΑΠΗ,
3 Οικογενειακά Πάρκα με δωρεάν παρα-
χώρηση στους συνδημότες μας για τη διορ-
γάνωση εκδηλώσεων. 
Γήπεδα 5χ5

Ιδρύσαμε την Φιλοζωική Παρέμβαση γιατί
μας ενδιαφέρει η σωστή αντιμετώπιση και
φροντίδα των αδέσπωτων ζώων.
Ανακαινίσαμε τα σχολεία μας, τα δημοτικά
μας κτήρια, τις πλατείες μας, όλες τις αθλη-
τικές μας εγκαταστάσεις για τους συνδημό-
τες μας και τα παιδιά μας. 

Οι σύλλογοι που χρησιμοποιούν τις αθλη-
τικές μας εγκαταστάσεις δεν πληρώνουν,
φιλοξενούνται δωρεάν. Ολυμπιονίκες είναι
στο πλευρό των μαθητών μας για να τους
μεταλαμπαδεύσουν το ολυμπιακό ιδεώδες,
γιατί νοιαζόμαστε για τα παιδιά μας και την
εκπαίδευσή τους.

Δημιουργήσαμε κοινωνικές δομές με
σκοπό κάποια στιγμή να τις κλείσουμε γιατί
ο καθένας μας πρέπει να έχει την αυτονο-
μία του. Στηρίζουμε 300 οικογένειες με το
κοινωνικό παντοπωλείο, ενώ 120 άτομα
παίρνουν τα φάρμακα τους από το κοινω-
νικό φαρμακείο, 200 παιδιά φοιτούν στο
κοινωνικό φροντιστήριο, όπου τους παρέ-
χουμε υψηλή εκπαίδευση και δωρεάν πρό-
σβαση στην εκπαιδευτική πλατφόρμα
braining

Γ. Kωνσταντάτος - Απολογισμός: Τέσσερα χρόνια στο τιμόνι του Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης

Τέσσερα χρόνια δημιουργίας και αναγέννησης 

Στην πορεία μας 

αντιμετωπίσαμε την αντί-

δραση της προηγούμενης

διοίκησης, όμως δεν κά-

ναμε πίσω. Έπρεπε να ση-

κώσουμε τα μανίκια και 

να παράξουμε έργο. 

Το κάναμε

“
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δημοτικό ρεπορτάζ

Προχωρήσαμε στη λύση του προβλήματος 
της ελεγχόμενης στάθμευσης στο Ελληνικό.
Ήδη υπάρχει σε πολλά σημεία και έχουν
δοθεί 250 κάρτες σε κατοίκους της περιο-
χής. Θα δοθούν και άλλες, ενώ υπάρχει η
πρόβλεψη εφαρμογής και στην Αργυρού-
πολη.

Ανακαινίσαμε και το σήμα της Ολυμπιακής
που είναι ένα τοπόσημο για τηνΑργυρού-
πολη. Μας το παρέδωσαν ένα σκουρια-
σμένο κουφάρι και εμείς το κάναμε σήμα
μνήμης για να μην βιώσουμε ξανά κατα-
στάσεις, όπως αυτές που διέλυσαν την
Ολυμπιακή Αεροπορία. Για να ξαναγίνει η
Ελλάδα των 5 ηπείρων και των 7 θαλασσών
όπως ήταν η Ελλάδα του Ωνάση κάποτε.

Στην πορεία μας αντιμετωπίσαμε την αντί-
δραση της προηγούμενης διοίκησης, όμως
δεν κάναμε πίσω. Έπρεπε να σηκώσουμε τα
μανίκια και να παράξουμε έργο. Το κάναμε.
Βρήκαμε λύσεις, φέραμε κοινοτικά κονδύ-
λια στο Δήμο μας, φέραμε χορηγούς και κά-
ναμε έργα".

"Ότι σας υποσχέθηκα έγινε" είπε ο δήμαρ-
χος "εκτός από την αίθουσα πολλαπλών
χρήσεων στο Ελληνικό, η οποία θα ξεκινή-
σει τον Ιούνιο και θα γίνει ένα αντίστοιχο
“Μίκης Θεοδωράκης”.

Σας ζητώ καθαρή εντολή 
να συνεχίσουμε 

“Ζητάμε από εσάς ανανέωση της εμπιστο-
σύνης σας τον Μάιο του 2019” είπε απευ-
θυνόμενος στους συμπολίτες του. 
“Σας ζητώ να μας εμπιστευθείτε και πάλι για
να κάνουμε ακόμα περισσότερα στην επό-
μενη τετραετία για την πόλη που ζούμε, για
την πόλη που αγαπάμε" κατέληξε δεχόμε-
νος το θερμότατο χειροκρότημα των συμ-
πολιτών του. 

Στον απολογισμό του Δημάρχου παρέ-
στησαν η  Σοφία Βούλτεψη βουλευτής
της Νέας δημοκρατίας, ο Δήμαρχος Π.
Φαλήρου Διονύσης Χατζηδάκης, o
oποίος θα είναι υποψήφιος βουλευτής
στο Νότιο Τομέα της Β' Αθήνας, ο Δήμαρ-
χος Σαρωνικού Γιώργος Σοφρώνης, ο Γ.Γ
Νέας Σμύρνης Μιχάλης Χρηστάκης, οι
υποψήφιοι βουλευτές  Γαϊτάνης και Γιαν-
νόπουλος, ο δήμαρχος Δάφνης - Υμητ-
τού και υποψήφιος Βουλευτής Μιχ.
Σταυριανουδάκης, οι υποψήφιοι περιφε-
ρειακοί σύμβουλοι Χ. Πασβαντίδης, Μ.
Ανανιάδου ο υποψήφιος δήμαρχος Αλί-
μου Δ. Γιαννακόπουλος, ο πρώην αντι-
δήμαροχος Αθηνών κ. Κοκοζώτος και ο
υποψήφιος δήμαρχος Ηλιούπολης Γ. Χα-
τζηδάκης.

O ΚΟΣΜΟΣ ΕΔΕΙΞΕ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΤΕΤΡΑΕΤΊΑΣ 

ΤΟ ΦΟΥΑΓΙΕ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΓΕΜΑΤΟ ΑΠΟ ΔΗΜΟΤΕΣ

ΔΗΜΟΤΕΣ ΚΑΤΕΚΛΥΣΑΝ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ “Μ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ”

ΠΛΗΘΟΣ ΔΗΜΟΤΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΑΠΟ
ΤΟ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
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Δυναμική “πρώτη” του Τάσου Γαϊτάνη 
1000 και πλέον οι φίλοι και υποστηρικτές στην πρώτη επίσημη συγκέντρωση 

του υποψήφιου Βουλευτή της Ν.Δ. στον νότιο τομέα 

Κατάμεστο από 1.000 και πλέον φίλους
και υποστηρικτές του υποψήφιου βου-

λευτή στο νότιο τομέα Τάσου Γαϊτάνη,
ήταν το ξενοδοχείο Athenaeum Palace
Luxury Suites, το απόγευμα της Τετάρτης
13 Φεβρουαρίου 2019.

Στην αρχή της ομιλίας του ο κ. Τάσος Γαϊτά-
νης ανέφερε ότι ο κυριότερος λόγος που
αποφάσισε να συμμετάσχει στην πολιτική,
ήταν η θέλησή του να είναι και αυτός ένας
από εκείνους, τους πολλούς, που θα συμ-
βάλλουν στην πολιτική αλλαγή του τόπου
μας.

 «Η Ελλάδα χάνει τους νέους της, η Ελ-
λάδα γερνάει. Ανησυχώ για μια πατρίδα
που μετά από είκοσι ή τριάντα χρόνια θα
έχει δύο εκατομμύρια λιγότερους κατοί-
κους. Και ανησυχώ επίσης γιατί θα είμαστε
λιγότεροι όταν θα έχουμε μια Τουρκία
των 100 εκατομυρίων κατοίκων. Σε μια

τόσο δύσκολη γειτονιά, σε μια τόσο δύ-
σκολη παγκόσμια συγκυρία, καταλαβαί-
νετε πλέον οτι η επιλογή δεν είναι
ανάμεσα σε μια καλή ή κακή κυβέρνηση
αλλά αν θα έχουμε πατρίδα και τι πατρίδα
θα έχουμε τριάντα ή πενήντα χρόνια από
τώρα» τόνισε ο κ. Γαϊτάνης.

 Στη συνέχεια άσκησε σκληρή κριτική στην
κυβέρνηση επισημαίνοντας ότι αφήνει μια
χώρα με ανοιχτά θέματα στην οικονομία, με
μια κοινωνία διαιρεμένη, μια πατρίδα διαιρε-
μένη. Ένα λαό απογοητευμένο, ένα λαό
αποστασιοποιημένο, ένα λαό που δεν πι-
στεύει και που έχει χάσει την ελπίδα. Και
αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση για τη Νέα
Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη,
όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. «Η πατριω-
τική μας στάση στο Σκοπιανό δεν ήταν ούτε
εύκολη, ούτε αυτονόητη επιλογή. Γιατί επι-
λέξαμε ακόμη και να συγκρουστούμε με διε-
θνή και ελληνικά κέντρα για να μην

προδώσουμε τη θέληση του ελληνικού
λαού αλλά και το εθνικό συμφέρον», είπε ο
κ. Τάσος Γαϊτάνης.

 Σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη, ο κ. Γαϊτάνης
τόνισε, ότι αν η Ελλάδα θέλει πραγματικά να
αλλάξει το παραγωγικό της μοντέλο, πρέπει
να εκχωρήσει δύναμη και εξουσίες από το
κέντρο στις τοπικές κοινωνίες αλλά και
στους πολίτες. Η ανάπτυξη έρχεται από την
πρωτοβουλία του επιχειρηματία, από την ευ-
θύνη του εργαζόμενου αλλά και από τη δυ-
νατότητα των τοπικών οικονομιών να
δημιουργούν τις δικές τους αναπτυξιακές
ιστορίες. Πρόσθεσε δε, ότι έχουμε πλέον με-
γάλες προκλήσεις μπροστά μας: την έλευση
του Μετρό στο παραλιακό μέτωπο, την κα-
τασκευή του νέου περιφερειακού μέχρι τη
Γλυφάδα και τη σήραγγα του Υμηττού, την
ανάπτυξη του εθνικού πάρκου του Υμηττού
και την περιβαλλοντική προστασία των
ακτών μας.

 Κλείνοντας την ομιλία του ο κ. Γαϊτάνης δή-
λωσε ότι είμαστε όλοι, μαζί με τον ηγέτη μας
τον Κυριάκο Μητσοτάκη, έτοιμοι να κερδί-
σουμε αυτή τη μάχη όποτε και να γίνουν οι
εκλογές. Και η νίκη πλέον σημαίνει αυτοδυ-
ναμία. Μια αυτοδύναμη, ισχυρή κυβέρνηση
της Νέας Δημοκρατίας, την κυβέρνηση που
θα αλλάξει τη μοίρα αυτού του τόπου.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία
τους ο αντιπρόεδρος της ΝΔ Κωστής Χα-
τζηδάκης, ο γραμματέας της ΝΔ Λευτέρης
Αυγενάκης, ο βουλευτής Λέσβου και
πρώην υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφά-
νειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Χα-
ράλαμπος Αθανασίου, ο υποψήφιος
περιφερειάρχης Αττικής και πρόεδρος της
ΚΕΔΕ Γιώργος Πατούλης, ο δήμαρχος
Καλλιθέας Δημήτρης Κάρναβος, ο δήμαρ-
χος Παλαιού Φαλήρου Διονύσης Χατζη-
δάκης, ο δήμαρχος Δάφνης – Υμηττού
Μιχάλης Σταυριανουδάκης, ο δήμαρχος
Γλυφάδας Γιώργος Παπανικολάου, ο δή-
μαρχος Βάρης-Βούλας- Βουλιαγμένης
Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, ο δήμαρχος
Γαλατσίου Γιώργος Μαρκόπουλος, ο δή-
μαρχος Ελληνικού – Αργυρούπολης Γιάν-
νης Κωνσταντάτος, ο δήμαρχος
Μοσχάτου – Ταύρου Ανδρέας Ευθυμίου,
η υποψήφια βουλευτής στο βόρειο τομέα
της Αθήνας Ζωή Ράπτη, η υποψήφια βου-
λευτής στο νότιο τομέα Δήμητρα Αράπο-
γλου, ο υποψήφιος βουλευτής στο νότιο
τομέα Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο γραμ-
ματέας ειδικών κομματικών οργανώσεων
Νικόλαος Παγώνης, ο γραμματέας τοπικής
αυτοδιοίκησης Νίκος Χαρδαλιάς, ο γραμ-
ματέας αγροτικών φορέων Κωνσταντίνος
Μπαγινέτας, ο γραμματέας προγράμματος
Γιώργος Στεργίου και ο πρόεδρος της Β1
ΝΟΔΕ Μιχάλης Κουμεντάκος.

Ξανά υποψήφια βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, σύμ-
φωνα με ασφαλείς πληροφορίες, θα είναι και πάλι η Γε-
ωργία Μαρτίνου, η οποία ως γνωστό εκλέγεται στον
Ανατολικό Τομέα Αττικής, πρώην Περιφέρεια Αττικής.  

Η Γεωργία Μαρτίνου, με την μέχρι σήμερα, αθόρυβη,
σοβαρή και συνεπή πορεία της, απέδειξε ότι, δικαίως ο
κόσμος την εμπιστεύεται και την τιμά με την ψήφο του. 

Απλή και ευπρεπής, δίνει τον καθημερινό και πολυσχιδή
προσωπικό της αγώνα όσο το δυνατόν αθόρυβα γίνεται,
σεβόμενη αρχές και θεσμούς, και δείχνοντας, μεταξύ
άλλων, ιδιαίτερο και συνεχές ενδιαφέρον στα προβλή-
ματα των πολιτών και στην προστασία του περιβάλλον-
τος, γενικότερα.

Με όλα αυτά τα δεδομένα λοιπόν, οι πολίτες - ψηφοφό-
ροι της Ανατολικής Αττικής, αφουγκραζόμενοι τον
παλμό της εποχής, μιας εποχής που αναζητάει διακαώς
καταξιωμένους και έντιμους ανθρώπους για να τους εκ-
προσωπήσουν στο Εθνικό μας Κοινοβούλιο, είναι σί-
γουρο πως, και αυτή τη φορά, θα στηρίξουν την
Γεωργία Μαρτίνου με την ψήφο τους.

Μετά τον διαχωρισμό της Αττικής σε τομείς, στον Ανατο-
λικό όπου πολιτεύεται η Γεωργία Μαρτίνου, εντάσσον-
ται, κατ' αλφαβητική σειρά, οι παρακάτω δήμοι:
Αχαρνές, Βάρη - Βούλα - Βουλιαγμένη, Διόνυσος, Κο-
ρωπί, Λαυρεωτική, Μαραθώνας, Μαρκόπουλο Μεσο-
γαίας, Παιανία, Παλλήνη, Ραφήνα - Πικέρμι,
Σαρωνικός, Σπάτα - Αρτέμιδα και Ωρωπός. 

Γεωργία Μαρτίνου: Ξανά υποψήφια βουλευτής 
με τη Νέα Δημοκρατία στην Ανατολική Αττική
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Επεκτείνεται το δίκτυο φυσικού αερίου 
στο Δήμο Ελληνικού - Αργυρούπολης 
Κωνσταντάτος: Η εξοικονόμηση που επιτυγχάνεται είναι έως 30% και είμαστε υπερήφανοι 
που εξασφαλίσαμε αυτή τη συνεργασία

Στα πλαίσια της περιβαλλοντικής
ευαισθησίας του και έχοντας ως
στόχο την ποιοτικότερη διαβίωση
των κατοίκων του, ο Δήμος Ελλη-

νικού - Αργυρούπολης στοχεύει
στη εφαρμογή διευρυμένου δι-
κτύου φυσικού αερίου.

Στο πλαίσιο αυτό, στις 28/2/2019,
κατά τη συνάντηση του δημάρ-
χου, κ. Γιάννη Κωνσταντάτου, με
εκπροσώπους της Εταιρείας Δια-

νομής Φυσικού Αερίου Αττικής
Α.Ε., συμφωνήθηκε η επέκταση
του ήδη υπάρχοντος δικτύου φυ-
σικού αερίου σε όλο το Δήμο με
άμεση εφαρμογή στις σχολικές
μονάδες και στα δημοτικά κτίρια.

Παράλληλα, συζητήθηκε και το
χρονοδιάγραμμα του προγράμμα-
τος επέκτασης του οικιακού δι-
κτύου. Για το λόγο αυτό, ο δήμος
θα δέχεται αιτήσεις εκδήλωσης εν-
διαφέροντος αναφορικά με τη
σύνδεση τόσο στο ήδη εγκατεστη-
μένο δίκτυο, όσο και στο υπό επέ-
κταση τμήμα του. (θα υπάρξει
νεότερη αναλυτική ενημέρωση).

Ο Δήμαρχος Ελληνικού-Αργυ-
ρούπολης κ. Κωνσταντάτος ανέ-
φερε χαρακτηριστικά: “Επειδή
ανήκω σε αυτούς που πιστεύουν
ότι η αυτοδιοίκηση μπορεί και
πρέπει να λύνει ζωτικά θέματα
και ανάγκες των πολιτών μετά
από δική σας έκκληση πετύχαμε
την επέκταση της σύνδεσης φυ-
σικού αερίου σε όλη την πόλη. 

Με πρωτοβουλία μας έγινε συ-
νάντηση με τον Τεχνικό διευθυντή
της Εταιρείας Διανομής Αερίου Ατ-
τικής κύριο Χρήστο Σκουλίδα και
τεχνικό κλιμάκιο όπου διερευνή-
σαμε τη δυνατότητα σύνδεσης
όλων των δημοτικών κτιρίων και
σχολείων, και μέσα από αυτό τη
σύνδεση όλων των γειτονιών μας
που δεν έχουν φυσικό αέριο. 

Έτσι ο Δήμος μας μπαίνει σε προ-
τεραιότητα στα σχέδια της Εται-
ρείας και μέσα στο 2019-2020 θα
συνδεθούν όλα τα σχολεία και
δημόσια κτίρια της πόλης μας. Πα-
ράλληλα θα επεκταθεί το δίκτυο
σε όλη την πόλη μετά από Πρό-
σκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέρον-
τος που θα γίνει στους κατοίκους
μας. (Θα υπάρξει σχετική αναλυ-
τική ενημέρωση).

Η εξοικονόμηση που επιτυγχάνε-
ται είναι έως 30% και είμαστε υπε-
ρήφανοι που εξασφαλίσαμε αυτή
τη συνεργασία”.

Ένα στοιχείο που καθορίζει
το μέγεθος της επιτυχίας στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση Α' και
Β' βαθμού είναι αναμφισβή-
τητα η διαχείριση της καθη-
μερινότητας και η βελτίωσή
της προς όφελος των πολι-
τών.
Αυτό το στοίχημα φαίνεται
να το κερδίζει η δημοτική
αρχή του Γιάννη Κωνσταντά-
του αφού σε ζωτικά θέματα
που καθορίζουν και την ποι-
ότητα ζωής των δημοτών,

όπως η καθαριότητα, τα πε-
ζοδρόμια, οι ασφαλτοστρώ-
σεις, ο φωτισμός κ. ά. έγιναν
καθοριστικές παρεμβάσεις. 

Aντικατάσταση του παλαιού
δικτύου της ΕΥΔΑΠ

Για αρκετά χρόνια πολλές γειτονιές
της πόλης ταλαιπωρούνταν από το
σπάσιμο των αγωγών της ΕΥΔΑΠ.
Μετά από συντονισμένες ενέργειες
της διοίκησης του δήμου η ΕΥΔΑΠ
αντικατέστησε το παλιό δίκτυο με
νέους σωλήνες λύνοντας το πρό-
βλημα των συνεχών διακοπών που

αντιμετώπιζε ειδικότερα η Άνω Αρ-
γυρούπολη. 

Επισκευές πεζοδρομίων
Επισκευάστηκαν σ’ όλη την πόλη
δεκάδες πεζοδρόμια που ήταν σπα-
σμένα και κατεστραμμένα από τις
ρίζες των δένδρων. Ικανοποιήθηκαν
αιτήματα που βρίσκονταν σε εκκρε-
μότητα από το 2007.

Ασφαλτοστρώσεις 

Μετά από 20 σχεδόν χρόνια εφαρ-
μόστηκε ένα εκτενές πρόγραμμα
ασφαλτοστρώσεων (Γερουλάνου,
Αλίμου, Γ. Μαρίνου, Γούναρη κ.α.)
έχοντας εξασφαλίσει από την Περι-
φέρεια χρηματοδότηση ύψους 1 εκ.
ευρώ. 

Αποξήλωση των σκουριασμέ-
νων πυλώνων της ΔΕΗ

Μία αθόρυβη αλλά πολύ σημαντική
παρέμβαση που ήταν πάγιο αίτημα
των πολιτών και που αφορά την
ασφάλεια και την αισθητική της
πόλης μας ήταν η αποξήλωση των
σκουριασμένων πυλώνων της ΔΕΗ.
Απομακρύνθηκαν ήδη από τις
οδούς Ανεξαρτησίας και Κρήτης, Σα-
ράφη και Κύπρου, Διγενή Ακρίτα

και Αργυρουπόλεως και έπεται συ-
νέχεια…

Υπογειοποίηση των κάδων
απορριμμάτων

Σε πρώτη φάση ο δήμος εγκατέ-
στησε οκτώ συστήματα υπόγειων
κάδων (Ιασωνίδου, Γερουλάνου,
Κύπρου, Φλέμινγκ κ.ά.), τα οποία
ήδη λειτουργούν.
Στόχος είναι το δίκτυο των υπόγειων
κάδων να επεκταθεί σ’ όλη την
πόλη.

Τα συντριβάνια λειτουργούν 
και πάλι 

Επισκευάστηκαν και λειτουργούν
ξανά τα συντριβάνια της πόλης χα-
ρίζοντας όμορφα αισθητικά αποτε-
λέσματα στις πλατείες, ιδιαίτερα τη
νύχτα με τους όμορφους φωτισμούς
τους. 

Ενδιαφέρον και πολύ αποτελεσμα-
τικό επίσης είναι το καινοτόμο κυ-
κλικό πρόγραμμα καθαριότητας στις
γειτονιές της πόλης και πολλές
άλλες ακόμα, με κορυφαία αυτή της
ίδρυσης της δημοτικής συγκοινω-
νίας που έλυσε τα χρόνια προβλή-
ματα μετακίνησης των πολιτών.  

Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ
Γιάννης Κωνσταντάτος: “Αυτοδιοίκηση σημαίνει να δίνεις λύσεις” 

Αποξήλωση πυλώνων της ΔΕΗ. 

Αντικατάσταση παλαιών αγωγών
της ΕΥΔΑΠ. Πολύ σημαντικό έργο
για την πόλη. 

Τα συντριβάνια και πάλι 
σε λειτουργία.

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΛΕΩΦ. ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ
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“Σφαγή” 
στο Ελληνικό

Χαμός γίνεται στην δημοτική
ενότητα του Ελληνικού για την
εκλογή δημοτικών συμβούλων.
Οι θέσεις περιορισμένες και ο
ανταγωνισμός μεγάλος. Κάποιοι
θεωρούν τον εαυτό τους σί-
γουρο για εκλογή και περιορί-
ζονται μόνο σε σέλφι,
αναρτήσεις στο facebook και συ-
ναντήσεις σε καφενεία, ενώ κά-
ποιοι άλλοι που δεν
“υπολογίζονται” κάνουν αθό-
ρυβη δουλειά πόρτα-πόρτα στα
σπίτια του Ελληνικού, μιλώντας
με τον κόσμο. Αυτοί θα εκλε-
γούν, ενώ οι άλλοι θα μείνουν
με το κινητό στο χέρι…

Μπαχαλάκηδες
Αλγεινή εντύπωση έκανε η παρουσία στελε-
χών της παράταξης του Χρ. Κορτζίδη σε πο-
ρεία όπου βανδαλίστηκε η πόλη. 

Συγκεκριμένα ο Δήμος σε δελτίο τύπου δημο-
σίευσε μία αποκαλυπτική φωτογραφία όπου
ένας ροπαλοφόρος (φωτο) “μπαχαλάκιας”
γράφει εμετικά συνθήματα εναντίον του δη-
μάρχου παρουσία δημοτικών συμβούλων του
Χρ. Κορτζίδη. Καμία αντίδραση δεν υπήρξε

από την παράταξη του Χρ. Κορτζίδη για τον
βανδαλισμό κτιρίων του Δήμου. 

Επίσης καμία αντίδραση δεν υπήρξε από
πλευράς τους όταν στο Δημοτικό Συμβούλιο
της πόλης εισέβαλαν αναρχικοί με κοντάρια
προπηλάκισαν δημοτικούς συμβούλους της
παράταξης του νυν Δημάρχου, απειλώντας
τους με υβριστικούς χαρακτηρισμούς.

Λογικό είπαν κάποιοι. Ακρο-αριστεροί είναι οι
άνθρωποι, τι περιμένατε να κάνουν; Να φωνά-
ξουν την αστυνομία;

Ο “ρουφιάνος”  της πόλης 
είναι γένους θηλυκού

Τις ρουφιανιές πολλοί αγάπησαν, τον ρουφιάνο
ουδείς, λέει μία σοφή λαϊκή παροιμία.

Στο Ελληνικό τον ρόλο του “Ρουφιάνου” τον
παίζει με μεγάλη επιτυχία  μία ηλικιωμένη κυρία
η οποία δεν κρύβει τον πολιτικό της έρωτα για
τον πρώην δήμαρχο Χρ. Κορτζίδη και την αρ-
ρωστημένη εμμονή που έχει για τον δήμαρχο
της πόλης Γ. Κωνσταντάτο.
Τώρα θα μου πείτε τι σχέση έχει μία δεξιά με
έναν ακρο-αριστερό, θα σας απαντήσω ότι
άβυσσος είναι η ψυχή του ανθρώπου. Η συγκε-
κριμένη κυρία, η οποία διατηρεί και μία ομάδα
στο Facebook, στοχοποιεί με γκεμπελικές αναρ-
τήσεις συνεργάτες και υποστηρικτές του νυν δη-

μάρχου Γ. Κωνσταντάτου. 
Όποιος επισκεφτεί την συγκεκριμένη ομάδα στο
διαδίκτυο, θα καταλάβει ότι τα μισά από όσα
γράφει είναι ψέματα και τα άλλα μισά δεν είναι
αλήθεια. 
Στην πολιτική όμως, πάντα υπάρχουν οι χρήσι-
μοι ηλίθιοι οι οποίοι πετάνε λάσπη για λογαρια-
σμό άλλων, θα πούνε κάποιοι. 

Το θέμα είναι ότι η εν λόγω κυρία έχει πάει την
πολιτική ρουφιανιά σε άλλο επίπεδο. Άνθρωποι
που γνωρίζουν μου αναφέρουν ότι καθημερινά
βολτάρει σε γνωστά καφέ της πόλης που συ-
χνάζουν πολιτικές παρέες, και τους φωτογραφί-
ζει εν αγνοία τους, προκειμένου, 1ον να δώσει
αναφορά στο αφεντικό της, και 2ον να ετοιμά-
σει το επόμενο λιβελογράφημά της. 

Μετά την κρυφή φωτογράφιση, πάει και κάθεται
στις πολιτικές παρέες για κουτσομπολιό, (όλοι
την καλοδέχονται καθώς θεωρείται ο γελωτο-
ποιός της πόλης) και τους ηχογραφεί κρυφά με
το κινητό της. 

Το αρχείο των ηχογραφήσεων της είναι τεράστιο
μου λένε οι γνωρίζοντες. Οι πολύ κοντινοί της
άνθρωποι όταν την βλέπουν την φωνάζουν
“καλώς την KGB του Ελληνικού”. Που να ήξε-
ραν ότι ηχογραφεί και εκείνους…

Αναβίωση του παρελθόντος επιχειρείται και
στο δήμο Ελληνικού-Αργυρούπολης, αφού
άνθρωποι που είχαν εξαφανιστεί από τα δη-
μοτικά πράγματα και απείχαν από τα κοινά,
βγαίνουν στο προσκήνιο, διεκδικώντας μία
θέση και ένα ρόλο στη διοίκηση του δήμου. 

Άνθρωποι που η ιστορία τους είχε καταχωνιά-
σει στο δημοτικό χρονοντούλαπο, βγαίνουν τι-
νάζοντας τη σκόνη της δημοτικής τους
ανυπαρξίας και χρησιμοποιώντας ως “Δούρειο
Ίππο” την παράταξη του Κώστα Στέφα “Ξανά
η πόλη μπροστά”, θα προσπαθήσουν να
“αλώσουν” την υπεροχή του δημάρχου
Γιάννη Κωνσταντάτου και να τον αναγκάσουν
σε συνδιοίκηση.
Χαρακτηριστική ήταν η προτροπή πρώην δη-
μάρχου στην κοπή της πίτας της παράταξης
όπου “συνωστίζονται” πρώην σύντροφοι“

(Κοπίτας, Βαζαίος, Σκρίνης κ.ά.), “να μπει η
παράταξη δεύτερη Κυριακή κι όλα τα άλλα
είναι εύκολα μετά...” Προφανώς εννοεί ότι
θέλει δεν θέλει ο Κωνσταντάτος τα “παλιά
υλικά” που ο κόσμος τα έστειλε σπίτι του θα
αναγκαστεί να τα ξαναχρησιμοποιήσει. 

Ακόμα όμως ποιο ξεκάθαρος στους στόχους
του, ότι ως “Δούρειος Ίππος” θα αλώσει τη δι-
οίκηση Κωνσταντάτου, ήταν ο ουρανοκατέβα-
τος υποψήφιος που διάλεξε η ομάδα αυτή, ο
οποίος δεν δίστασε στην προσωπική του σε-
λίδα στο fb να ποστάρει αυτή τη φωτογραφία.
Ποιο ξεκάθαρος δεν μπορούσε να γίνει. 

Το λόγο σ’ αυτή την περίπτωση έχουν οι ψη-
φοφόροι. Στο χέρι τους είναι να δείξουν ξεκά-
θαρα πως τα πολιτικά παιχνίδια των
“αποσυρμένων” πολιτικών προσώπων δεν

τους αφορούν, πως το μόνο που τους ενδια-
φέρει είναι η πρόοδος της πόλης τους που
είναι εμφανής δια γυμνού οφθαλμού, και να
τους στείλουν για μια ακόμα φορά, ακόμα
ποιο βαθειά στο χρονοντούλαπο της ιστορίας.   

Ο “Δούρειος Ίππος” του Κ. Στέφα και οι “αποσυρμένοι”
ξανά στην... κυκλοφορία

Ο "Μαυρογιαλούρος"
του  Ελληνικού

Το προσωνύμιο "Μαυρογιαλούρος"
από την ταινία "Υπάρχει και φιλότιμο"
με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα, έχει ταυτι-
στεί με τους πολιτικούς οι οποίοι παρα-
μυθιάζουν τους ψηφοφόρους τάζοντας
τους "φύκια και μεταξωτές κορδέλες"
προκειμένου να τους υφαρπάξουν την
ψήφο τους.

Όλοι, κάποια στιγμή, έχουν ακούσει,
απίστευτου τύπου παροχολογίες, από
πολιτικούς, τις οποίες όμως, οι "Μαυρο-
γιαλούροι" τις κάνουν να ακούγονται
σαν το πιο απλό πράγμα του κόσμου.

Στον Δήμο Ελληνικού-Αργυρούπολης,
ένας υποψήφιος Δήμαρχος, έχει σπάσει
κάθε κοντέρ παροχολογίας, και δίκαια
θα λάβει το πρώτο βραβείο.

Ο Νίκος Μεγαδούκας, υποψήφιος Δη-
μοτικός Σύμβουλος με την παράταξη του
νυν Δημάρχου στις προηγούμενες εκλο-
γές, δεν κατάφερε να εκλεγεί. Αποχώ-
ρησε από την παράταξη, καθώς
σύμφωνα με πληροφορίες ο νυν δή-
μαρχος φέρεται να του αρνήθηκε προ-
σωπικά “χατίρια”....

Μετά από λίγο καιρό ανακοίνωσε την
υποψηφιότητά του για δήμαρχος της
πόλης τάζοντας στους έκπληκτους πολί-
τες στα καφενεία όπου συχνάζει απί-
στευτα πράγματα, χαρίζοντάς τους
στιγμές ευθυμίας.
Η κατασκευή 7 υπόγειων πάρκιγκ στην
πόλη (αναφέρει μάλιστα και τις τοποθε-
σίες) είναι μία από τις βασικές του προ-
εκλογικές εξαγγελίες. Βέβαια, αποφεύγει
να αναφέρει ότι θα κοστίσουν όλα μαζί
γύρω στα 70 εκατ. ευρώ. Αυτά βέβαια
είναι λεπτομέρειες για τους λαϊκιστές πο-
λιτικούς. Γεγονός πάντως είναι ότι σκορ-
πίζει άφθονο γέλιο.
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Oι συμμαθητές 
Ο ένας επαγγελματίας άεργος "αγωνιστής" μέχρι
πρότινος (μονιμοποιήθηκε στο δημόσιο). Μπήκε
στο δημοτικό συμβούλιο Ελληνικού-Αργυρού-
πολης από σπόντα. Ο άλλος επαγγελματίας
"μπαχαλάκιας" της πόλης. “Αγωνιστής" και
αυτός, κατεβαίνει ως υποψήφιος δήμαρχος....
Τους συνδέει βαθιά φιλία από τα παιδικά τους
χρόνια και ένα κοινό όραμα. Ας δούμε ποιο είναι
αυτό.

Η εκλογική τους ήττα είναι σίγουρη και η ελπίδα
για δεύτερη Κυριακή για τους καλά γνωρίζοντες
ουτοπία καθώς όλες οι δημοσκοπήσεις φέρουν
τον νυν δήμαρχο Γιάννη Κωνσταντάτο να επι-
κρατεί άνετα από την πρώτη Κυριακή. 
Το ξέρουν, γι΄ αυτό ήδη σχεδιάζουν την επόμενη

ημέρα. Τον Χρ. Κορτζίδη τον θεωρούν τελει-
ωμένο πολιτικά και παρωχημένο. Αμέσως μετά
τις δημοτικές εκλογές λοιπόν, καλά πληροφο-
ρημένη πηγή εκ των έσω μου ψιθύρισε ότι, θα
ξεκινήσουν τις διαδικασίες ώστε να φτιάξουν μία
νέα παράταξη, με νέα στελέχη, η οποία θα εκ-
προσωπήσει όπως οι ίδιοι λένε, το αριστερό μέ-
τωπο στην πόλη, "καθαρίζοντας" αλά Τρότσκι
όλους τους παλιούς οι οποίοι πλέον δεν τρα-
βάνε και ο κόσμος τους έχει γυρίσει την πλάτη.
Τόπο στα νιάτα λοιπόν.

ΥΣ: Βέβαια θα πρέπει να περάσουν πάνω από
τον θηλυκό Στάλιν, που κάνει όλα τα κουμάντα
στο Ελληνικό, η οποία βλέπει ακόμα όνειρα για
το έτερο ήμισύ της ότι μπορεί να ηγηθεί της “αρι-
στερής επανάστασης” στα Νότια Προάστια. Δεν
θα είναι εύκολο, αλλά όχι ακατόρθωτο.

Αλγεινή εντύπωση έχει προκαλέσει η συ-
νεχής αναφορά - έως και τα όρια της εμμο-
νής - του πρώην δημάρχου Χρ. Κορτζίδη
να δηλώνει ότι παρέλαβε χρέη από την Αρ-
γυρούπολη. 
Το ερώτημα που τίθεται σ' αυτή την περί-
πτωση είναι: Αν υποθέσουμε ότι έχει δίκιο,
από ποιον παρέλαβε το χρέος; Από τον
Κωνσταντάτο που εκλέχθηκε το 2014 ή
από αυτόν που του παρέδωσε τη διοίκηση
το 2010; 
Το σημείο που έχει ενδιαφέρον είναι ότι ο
Κορτζίδης αναφέρει τον Κωνσταντάτο ως
υπεύθυνο για τα χρέη της Αργυρούπολης

ενώ η παράταξη που διοικούσε πριν ανα-
λάβει ο Κορτζίδης και που σήμερα διεκδικεί
και πάλι τη δημαρχία, σιωπά. 
Προφανώς λειτουργούν στα πλαίσια ενός
είδους συμμαχίας προκειμένου να στείλουν
τον Κωνσταντάτο δεύτερη Κυριακή, χωρίς
να τους ενδιαφέρει που βρίσκεται η αλή-
θεια.
Τελικά θα πρέπει να μας απαντήσει η πα-
ράταξη "Ξανά η Πόλη μπροστά" μέλη της
οποίας ήταν τότε διοίκηση, αν είχε χρέη η
Αργυρούπολη. Κι αν είχε ποιος τα έκανε; Ο
Κωνσταντάτος ή κάποιος άλλος;  

Θέλουμε δήμαρχο κι όχι κομματάρχη
Τεράστια ήταν η προσέλευση του κόσμου στον απολογισμό του δημάρχου Γιάννη Κων-
σταντάτου και ακόμα μεγαλύτερη η προσέλευση στην κοπή της πίτας που έγινε στο Πο-
σειδώνιο. 

Οκτακόσια και πλέον άτομα, μέλη και φίλοι της παράταξης "Ενωμένη Πόλη" δήλωσαν
δυναμικό "παρών" και διασκέδασαν με την ψυχή τους, την ώρα που άλλοι προσπα-
θούν να γεμίσουν σουβλατζίδικα και ταβέρνες. 

Εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι είδαμε και πάρα πολλούς που δεν έχουν ασχολη-
θεί ξανά με τα κοινά και στην ερώτησή μας "πώς παιδιά σήμερα εδώ", απάντησαν "τι-
μάμε και στηρίζουμε έναν άνθρωπο που έδωσε την ψυχή του τέσσερα χρόνια για ν'
αλλάξει την πόλη. Μια πόλη που παρέλαβε σάπια και παραμελημένη. Το μόνο που μας
ενδιαφέρει είναι να έχουμε Δήμαρχο και όχι κάποιον κομματάρχη, κάποιον που θέλει
μόνο να παίξει τα παιχνίδια διάφορων παραγόντων...".   

Σε ένα από τα καλύτερα νεανικά στέκια της
Αργυρούπολης, ανάμεσα σε εκλεκτούς μεζέ-
δες και τσίπουρα προετοιμάζεται η δημιουρ-
γία της νέας αριστερή παράταξης, στην
μετεκλογική εποχή, καθώς ακόμα και η ση-
μασία του ονόματος του μεζεδοπωλείου
προσδίδει τον χαρακτήρα της Αριστεράς στην
πόλη σήμερα. 

Τον χαρακτήρα αυτό, θέλουν να αλλάξουν
νέοι άνθρωποι, τον οποίων το αίμα τους
"βράζει" για δράση.

Όπως μας μετέφερε θαμώνας του μαγαζιού,
πρόσφατα, ένα κρύο βράδυ μία παρέα νεα-
ρών, οι οποίοι είναι μέλη γνωστών αριστερών
στεκιών της πόλης, (υπήρχαν τουλάχιστον
δύο Γιώργηδες στην παρέα...) συζητούσε για
τις πολιτικές εξελίξεις της πόλης. 

Θεωρούν ότι η νυν παράταξη του Χρ. Κορ-
τζίδη δεν μπορεί πλέον να εκπροσωπεί το αρι-
στερό μπλοκ της πόλης, καθώς λόγω ηλικίας
αλλά και παρωχημένων πρακτικών ο κόσμος
του έχει γυρίσει την πλάτη. Αυτό που τόνιζαν
συνέχεια, όπως μου είπε ο ωτακουστής, ήταν
ότι θα πρέπει οι εκπρόσωποι της ριζοσπαστι-
κής αριστεράς να αρχίζουν να εφαρμόζουν
πιο δυναμικές πολιτικές, και αυτό δεν μπορεί
να γίνει με την υπάρχουσα κατάσταση.

- “Θα πρέπει να προσεγγίσουμε την νεολαία
της περιοχής και να την πείσουμε ότι αριστερή

πολιτική δεν είναι να γράφουμε μόνο συνθή-
ματα στην πόλη”, λέγανε αρκετοί από την
παρέα. 

- Μα αυτό ήδη το κάνουμε, απάντησε ο Γιώρ-
γος.  Μετά το τελευταίο περιστατικό της από-
πειρας αυτοκτονίας, είμασταν συνέχεια στα
σχολεία και μοιράζαμε φυλλάδια αντέτεινε.

- Δεν είναι αρκετό, σημείωσε ο μεγαλύτερος
της παρέας. Θα πρέπει όλες οι αριστερές ριζο-
σπαστικές ομάδες να δημιουργήσουν ένα ενι-
αίο μέτωπο εναντίον της σημερινής διοίκησης
και της επένδυσης του Λάτση.

Αυτό θα γίνει μόνο όταν ξεμπερδέψουμε με
το παλαιό σύστημα της πόλης και ανασυγ-
κροτήσουμε τις τάξεις του αριστερού κινήμα-
τος με νέα στελέχη κάτω από την ηγεσία ενός
δυναμικού αρχηγού.

Μην ανησυχείτε όμως, συνέχισε, ο πρεσβύτε-
ρος της παρέας. 
Ήδη ένας σύντροφος μας δουλεύει μέσα στην
παράταξή τους μεθοδικά, ώστε μετά τις εκλο-
γές να τους πάρουμε, είτε την παράταξη, είτε
τα στελέχη τους. Πρέπει να έχουμε υπομονή
και επιμονή σύντροφοι, είπε γεμίζοντας τα πο-
τήρια τους με τσίπουρο.

Κάπου εκεί η παρέα αποχώρησε με μία έκ-
φραση ικανοποίησης στα πρόσωπα τους.

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ: Ριζοσπαστικές
ζυμώσεις σε γνωστό μεζεδοπωλείο

Ένα από τα έργα της πενταετίας Κων-
σταντάτου που κατέχει εξέχουσα θέση
στη λίστα των έργων είναι η δημιουρ-
γία της Δημοτικής Συγκοινωνίας και δι-
καίως θα μπορούσε μεταφορικά να
χαρακτηριστεί ως "best seller. 

Η ίδρυσή της αποτελεί μία από τις προ-
εκλογικές υποσχέσεις της Δημοτικής
Αρχής που υλοποιήθηκαν από τους πρώ-
τους κιόλας μήνες της θητείας του δημάρ-
χου.  Αξίζει να σημειωθεί, πως αυτό το
εγχείρημα αμφισβητήθηκε από μεγάλο
μέρος της αντιπολίτευσης, η οποία κατά
τη διάρκεια της συζήτησης στο δημοτικό
συμβούλιο, προέβλεπε πως θα αποτύχει
παταγωδώς από τον πρώτο κιόλας χρόνο. 

Τελικά διαψεύστηκαν όλοι εκείνοι που πε-
ρίμεναν να θριαμβολογήσουν περιμένον-
τας να επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις
τους.  Η Δημοτική Συγκοινωνία έχει πλέον
τρεις γραμμές, καινούργια λεωφορεία,
καλύπτει τις ανάγκες ολόκληρης της
πόλης, είναι δωρεάν και αγκαλιάστηκε
από τους δημότες οι οποίοι τη χρησιμο-
ποιούν καθημερινά για τις ανάγκες τους.  

Η πρώτη γραμμή εξυπηρετεί την Άνω Αρ-
γυρούπολη. 
Η 2η και 3η γραμμή κάλυψαν τις ανάγκες
των περιοχών, Σούρμενα, Άνω Ελληνικό,

Αγ. Παρασκευή, Ελαιώνα και την περιοχή
ανάμεσα στις οδούς Ανεξαρτησίας και Λ.
Αργυρουπόλεως, στην Αργυρούπολη.

Τα δρομολόγια που εκτελούνται
ανελλειπώς και με ακρίβεια, παρέχουν
εύκολη και ασφαλή μετακίνηση.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της δη-
μοτικής αρχής  εξυπηρετούνται 20.000
πολίτες σε μηνιαία βάση και εξασφαλίζε-
ται η μετακίνησή τους προς τους εμπορι-
κούς δρόμους των δύο δημοτικών μας
ενοτήτων αλλά και στο Κολυμβητήριο,
στο Νεκροταφείο, στο Μετρό, στο Δημαρ-
χείο, στην Πολεοδομία και στο Ταχυδρο-
μείο.
Εξυπηρετείται επιπλέον η μαθητική κοι-
νότητα για την πρόσβασή της στα σχο-
λεία.

Επιπλέον μετά από τρία χρόνια λειτουρ-
γίας έγινε η αγορά νέων υπερσύγχρονων
λεωφορείων.  

Οι τρεις γραμμές της Δημοτικής Συγκοινω-
νίας είναι:
Γραμμή 1: Mετρό - Άνω Αργυρούπολη
Γραμμή 2: Σούρμενα - Αργυρούπολη
Γραμμή 3: Ελληνικό - Σούρμενα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ
Το “Best Seller” της διοίκησης Κωνσταντάτου

Να απαντήσει η παράταξη "Ξανά η Πόλη μπροστά"
στον Χρ. Κορτζίδη αν είχε χρέη η Αργυρούπολη  
και ποιος τα έκανε
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Μαίρη Ανανιάδου – Πα-
γουρτζή, υποψήφια Περιφε-
ρειακή Σύμβουλος Νότιου
Τομέα Αθηνών

Δήμοι :
Αγίου Δημητρίου, Αλίμου,
Γλυφάδας, Ελληνικού-Αρ-
γυρούπολης, Καλλιθέας,
Μοσχάτου - Ταύρου, Νέας
Σμύρνης, Παλαιού Φαλή-
ρου

Γεννήθηκε και πέρασε τα παι-
δικά της χρόνια στην Κων-
σταντινούπολη.

Σπούδασε προγραμματισμό
Η/Υ και εργάστηκε επί σειρά
ετών ως σύμβουλος πληρο-
φορικής σε μεγάλες εταιρίες
του ιδιωτικού τομέα, μετεκ-
παιδευόμενη παράλληλα
στα χρηματοοικονομικά και
στη διοίκηση επιχειρήσεων.

Παντρεμένη με δύο παιδιά,
είναι δραστήριο μέλος της
τοπικής κοινωνίας των

Δήμων του Νότιου Τομέα
όπου και κατοικεί, με ενεργή
συμμετοχή σε συλλόγους
γονέων, αθλητικούς οργανι-
σμούς, καλλιτεχνικούς ομί-
λους, οργανώσεις πολιτών,
τοπικές επιτροπές και φορείς.

Εξελέγη δημοτική σύμβου-
λος στον Άλιμο το 2014 και
διετέλεσε αντιδήμαρχος με
τομείς ευθύνης την Πολιτική
Προστασία, τα Κέντρα Πρό-
ληψης, τα ΚΕΠ, καθώς και τις
κοινωνικές υπηρεσίες του
Δήμου. Ανέπτυξε πολλαπλές
δράσεις για την προστασία
των παιδιών μέσω της συμ-
μετοχής τους σε αθλητικές
δραστηριότητες, την πρό-
ληψη εξαρτήσεων, τη στή-
ριξη των ευαίσθητων
ομάδων και πολιτών και την
προστασία του περιβάλλον-
τος.
Η καθημερινή επαφή με τους
πολίτες, η «πρόσωπο με
πρόσωπο» επικοινωνία μαζί
τους και η άμεση ανταπό-

κριση σε κάθε πρόκληση,
συντέλεσε στη δημιουργία
πλήρους και ολοκληρωμέ-
νης αντίληψης των προβλη-
μάτων της καθημερινότητας
και των τρόπων αντιμετώπι-
σης και επίλυσής τους.

Στη διάρκεια της θητείας της
εργάστηκε για το κοινό συμ-
φέρον όλων των πολιτών
του Νότιου Τομέα, υπηρε-
τώντας τη σύγχρονη πολιτική
αντίληψη των αυτοδιοικητι-
κών θεσμών, η οποία ξε-
περνά τα στενά τοπικά όρια
περιοχών και δήμων.
Συμμετέχει στις Περιφερει-
ακές Εκλογές με το συνδυα-
σμό «Νέα Αρχή για την
Αττική» του Γιώργου Πα-
τούλη πιστεύοντας ότι με
σκληρή δουλειά και συνεχή
προσπάθεια μπορεί να επι-
τευχθεί η αγαστή και δημι-
ουργική συνεργασία των
δήμων, η αντιμετώπιση με
τον καλύτερο δυνατό τρόπο
των προβλημάτων του νό-
τιου τομέα Αθηνών, αλλά
και η ανάδειξη της ταυτότη-
τας της περιοχής.

Είναι αποφασισμένη και
έτοιμη να ανταπεξέλθει με
επιτυχία σε όλες τις προκλή-
σεις, να αξιοποιήσει όλους
τους πόρους και τις ευκαιρίες
και να συμβάλει με όλες της
τις δυνάμεις στη διαμόρ-
φωση ενός νέου μοντέλου
οργάνωσης και λειτουργίας
της μητροπολιτικής διοίκη-
σης της Αττικής.

Υποψήφια Περιφερειακή Σύμβουλος 
νοτίου τομέα με τον Γιώργο Πατούλη 

η Μαίρη Ανανιάδου 

Μία σημαντική συνεργασία ανάμεσα στο Αθλητικό Οργανισμό (ΟΝΑΔΕΑ)  του
Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης και του  Mediterraneo first care, του Πο-
λυϊατρείου πρωτοβάθμιων υπηρεσιών που στεγάζεται στο city Plaza στη Γλυ-
φάδα ξεκίνησε πρόσφατα.

Το πολυιατρείο στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης θα παρέχει ΔΩ-
ΡΕΑΝ καρδιολογική εξέταση στους δημότες Ελληνικού - Αργυρούπολης που
θα θέλουν να ενταχθούν στα προγράμματα κολύμβησης του δήμου. 

Στη φωτογραφία ο πρόεδρος του Αθλητικού Οργανισμού Γιώργος Καλλιντέρης, ο
δημοτικός σύμβουλος Κώστας Μηνόπουλος με τον Γενικό του Mediterraneo Hos-
pital κ. Τζουτζουράκη. 

ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΔΗΜΟΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΌ
ΤΟ MEDITERRANEO FIRST CARE

Ο δήμος Ελληνικού - Αργυρούπολης
επεκτείνει το δίκτυο των υπογειοποιημέ-
νων κάδων απορριμμάτων σε εικοσιτέσ-
σερα ακόμα σημεία της πόλης. 

Οι πρώτοι υπόγειοι κάδοι που τοποθετή-
θηκαν την προηγούμενη χρονιά στην Λ. Ια-
σωνίδου (Ελληνικό), την Πλατεία Βάρναλη
(Αργυρούπολη), εμπορικό κέντρο της
οδού Φλέμινγκ (Αργυρούπολη), Μαρίνου
Γερουλάνου (Αργυρούπολη) λειτούργη-
σαν πιλοτικά με επιτυχία στα πλαίσια της
υλοποίησης του σχεδιασμού της διοίκησης
του Γιάννη Κωνσταντάτου. 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ  ΤΟΥ 
ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Με την λειτουργία του υπογειοποιημένου
συστήματος αποκομιδής απορριμμάτων :

- επιτυγχάνεται η δυνατότητα μεγαλύτερης
αποθήκευσης απορριμμάτων σε κάθε

χοάνη (1 χοάνη αντιστοιχεί σε 3 συμβατι-
κούς κάδους),

- η υγειονομική προστασία της περιοχής
καθώς δεν υπάρχει πρόσβαση σε τρωκτικά
ενώ αποφεύγεται η δυσοσμία και

- μείωση του κυκλοφοριακού φόρτου των
δρόμων από τα απορριμματοφόρα.

Ο Δήμος παρακαλεί τους δημότες στις πε-
ριοχές όπου θα λειτουργήσουν τα συστή-
ματα υπογειοποιημένων κάδων:

· να συσκευάζουν καλά τα απορρίμματά
τους σε μαύρες σακούλες,

· να τα εναποθέτουν μέσα στην χοάνη  όχι
έξω από αυτή, σύμφωνα με τον κανονισμό
πόλης α/α 326/2015 ΑΔΑ:ΨΟ80ΩΡ7-0Η9
και τις διατάξεις που προβλέπονται σ αυτόν
αλλά κυρίως με σεβασμό στο περιβάλλον.

Επεκτείνεται η υπογειοποίηση των κάδων 
στο δήμο Ελληνικού - Αργυρούπολη
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Τις δυνάμεις του στην κεντρική
πολιτική σκηνή αποφάσισε να

μετρήσει ο επί 17 χρόνια δήμαρχος
Παλαιού Φαλήρου Διονύσης Χατζη-
δάκης, αφού θα θέσει υποψηφιό-
τητα για βουλευτής με τη Ν.Δ. στον
Νότιο Τομέα της Β’ Αθήνας.

Ο καταξιωμένος και πολυβραβευμέ-
νος ακόμα και από την Ευρωπαϊκή
Ένωση Δήμαρχος είπε πως αποδέχ-
θηκε την πρόσκληση του Προέδρου
της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μη-
τσοτάκη,  να κατέλθει στην κεντρική
πολιτική σκηνή ως υποψήφιος βου-
λευτής στον Νότιο Τομέα Αθηνών

(Δήμοι: Μοσχάτου-Ταύρου, Καλλι-
θέας, Παλαιού Φαλήρου, Νέας
Σμύρνης, Αλίμου, Γλυφάδας, Αργυ-
ρούπολης - Ελληνικού, Ηλιούπο-
λης, Αγίου Δημητρίου, Βύρωνα ,
Ζωγράφου, Καισαριανής και Δάφ-
νης – Υμηττού), βάζοντας έτσι τέλος
και στα σενάρια που τον ήθελαν να
αποσύρεται εξ αιτίας του προβλήμα-
τος υγείας που αντιμετώπισε και το
οποίο έχει ξεπεράσει. 

Ισχυρό ρεύμα στη Β’ Αθήνας 

Στις πρώτες θέσεις πλασάρεται ο δή-
μαρχος Παλαιού Φαλήρου αφού το

“ρεύμα” που καταγράφει είναι πολύ
ισχυρό. 

Σε δημοσκοπήσεις που έχουν γίνει το
τελευταίο διάστημα στη Β' Αθηνών
για να μετρηθεί η δημοτικότητα των
υποψηφίων βουλευτών στο νότιο
τομέα, ο δήμαρχος Παλαιού Φαλή-
ρου που έχει βάλει πλώρη για την
κεντρική διοίκηση, βρίσκεται στην
πρώτη τριάδα που σημαίνει πως έχει
ήδη αποκτήσει ισχυρή δυναμική για
την είσοδό του στη επόμενη Βουλή.  

Και όχι φυσικά άδικα, αφού συγκατα-
λέγεται ανάμεσα στους καλύτερους

αυτοδιοικητικούς όχι μόνο του Λεκα-
νοπεδίου αλλά και της χώρας, με με-
γάλο έργο στο ενεργητικό του. 

Ποιος είναι 
ο Διονύσης Χατζηδάκης

Ο Διονύσης Χατζηδάκης γεννήθηκε
στα Χανιά.

l Το 1965 εισάγεται κατόπιν εξετά-
σεων στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων.

l Ακολουθούν 27 χρόνια σταδιοδρο-
μίας στο Πολεμικό Ναυτικό.

l Κυβερνήτης 3 πολεμικών πλοίων
(της Ναρκοθέτιδος Αμβρακία, του Αρ-
ματαγωγού Ικαρία και Αντιτορπιλικού
Αετός).

l Υπασπιστής δύο υπουργών Εθνικής
Αμύνης (των κ.κ. Τζανή Τζανετάκη και
Ιωάννη Βαρβιτσιώτη).

l Από το 1991 ως το 1994 διετέλεσε
Ναυτικός Ακόλουθος της Ελλάδας
στο Παρίσι όπου συμμετείχε στην
επαναδιαπραγμάτευση των Μιράζ,
στους χειρισμούς για την παραμονή
των Κυανόκρανων του Ο.Η.Ε. στην
Κύπρο και στις διαπραγματεύσεις για
την εγκατάσταση βλημάτων ΕΧΟSET
στην Κύπρο.

l Από τον Μάϊο του 1994 και για
εννιά έτη διετέλεσε γενικός διευθυν-
τής του πολιτικού γραφείου του
πρώην Πρωθυπουργού και Επιτίμου
Προέδρου της Ν.Δ. κ. Κ. Μητσοτάκη.

l Το 1998 κατέρχεται ως υποψήφιος

Δήμαρχος και με ποσοστό 48% ανα-
λαμβάνει επικεφαλής της μείζονος αν-
τιπολίτευσης.  

l Στις Δημοτικές εκλογές του 2002
εκλέχθηκε Δήμαρχος στο δεύτερο
γύρο, με ποσοστό που άγγιξε το 55%.
Τον Φεβρουάριο του 2003 εκλέγεται
στο Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Δ.Α
(τέως Τ.Ε.Δ.Κ.Ν.Α.), θέση στην οποία
επανεκλέχθηκε το 2007 και το 2011.

l Στις δημοτικές εκλογές του 2006
εκλέχθηκε Δήμαρχος, από τον πρώτο
γύρο, με ποσοστό 52%.

l Στις δημοτικές εκλογές του 2010
επανεκλέχθηκε Δήμαρχος, από τον
πρώτο γύρο με ποσοστό 61,5%.

l Τον Δεκέμβριο του 2012 επιλέχ-
θηκε μεταξύ 350 Ευρωπαίων αιρετών
και αξιωματούχων για την αυτοδιοι-
κητική του πορεία μέσα στους 6 κα-
λύτερους αυτοδιοικητικούς και του
απενεμήθη ο τίτλος LOCAL LEADER
OF THE YEAR από την Eπιτροπή Πε-
ρειφερειών της Ε.Ε.[1]

l Στις δημοτικές εκλογές του 2014
επανεκλέχθηκε Δήμαρχος, από τον
πρώτο γύρο με ποσοστό 65,84%πε-
τυχαίνοντας ένα από τα υψηλότερα
ποσοστά πανελλαδικά.

l Αθλητής του στίβου (400 μέτρα με
εμπόδια), ρέκορντμαν και πανελλη-
νιονίκης.
Είναι παντρεμένος με την Λένα Χατζη-
δάκη και έχει μια κόρη την Χριστιάνα
Χατζηδάκη.

Υποψήφιος Βουλευτής στο Νότιο Τομέα 
ο  δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Διονύσης Χατζηδάκης
“Μετά από μία θητεία 17 ετών ως Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου θεωρώ πως ότι είχα 
να προσφέρω  στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, το προσέφερα”.
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