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Πρόληψη, σχεδιασμός 
και οργάνωση 
θωράκισαν τον Υμηττό
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Ουσιαστικό έργο για 
την ενίσχυση της 
τοπικής αγοράς σε  
2,5 χρόνια δράσης
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ΕΦ Η Μ Ε Ρ Ι Δ ΑΗλιοτυπία
Η έντυπη έκδοση του i l ioupolinews.gr

Η παράταξη του τέως Δημάρχου 
Βασίλη Βαλασόπουλου αναζητά  
την ταυτότητά της 2 χρόνια μετά  
την ήττα στις εκλογές του Ιουνίου 
2019. 
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Η μελέτη, τα νέα δεδομένα και το 
ενιαίο μέτωπο της αντιπολίτευσης 
κατά του μοντέλου χρηματοδότησης 
που εισηγείται η δημοτική αρχή. 
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ΠΡΏΤΑ Η ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΣ LED

ΣΠΑΥ

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣΔύο Χρόνια Διοίκηση 
Χατζηδάκη:  
Η Ανασκόπηση Και Η 
Επόμενη Ημέρα
Ο Δήμαρχος Ηλιούπολης έκλεισε 2 χρόνια στο τιμόνι του Δήμου. Εκτός από τις 
θετικές παρεμβάσεις, πολλά προβλήματα παραμένουν άλυτα, παρά τις προεκλογικές 
εξαγγελίες. Η «Ηλιοτυπία» παρουσιάζει μια εκτενή ανασκόπηση του πρώτου «μισού» 
της διοίκησης Χατζηδάκη στην πόλη.
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ΕΦ Η Μ Ε Ρ Ι Δ ΑΗλιοτυπία

Το ανά χείρας φύλλο είναι ένα προ-
σωπικό όνειρο της παιδικής ηλικίας. 
Ωστόσο, ο ενθουσιασμός καταλα-
γιάζει όταν αναλογίζομαι την ευθύνη 
του εγχειρήματος. Καλό το διαδίκτυο, 
αλλά το χαρτί έχει άλλο «βάρος». 
«Που πας να μπλέξεις;», ήταν η πρώτη 

ατάκα που άκουσα όταν αποφάσισα 
να δημιουργήσω μια τοπική εφημερί-
δα. Πράγματι, οι συνθήκες δεν είναι οι 
ιδανικές. Η εμπιστοσύνη του κόσμου 
στα ΜΜΕ είναι στο ναδίρ, οι δημοσι-
ογράφοι δεχόμαστε καθημερινά έντο-
νη αμφισβήτηση για την ποιότητα της 
δουλειάς μας και όλα αυτά μέσα σε μία 
συγκυρία κρίσης, όπου περισσότερα 
είναι τα media που κλείνουν, παρά 
αυτά που ξεκινούν. «Και τότε γιατί τολ-
μάς;» Θα ρωτήσει εύλογα κάποιος. Η 
απάντηση είναι απλή: Η τοπική κοινω-
νία διψά για ψύχραιμη ενημέρωση. Το 
ilioupolinews.gr μου έμαθε ένα πολύτι-
μο μάθημα: Οι πολίτες ενδιαφέρονται 
πολύ για το τι συμβαίνει στην πόλη 
και τη γειτονιά τους. Η «Ηλιοτυπία», 
δημιουργήθηκε για αυτόν ακριβώς 
τον σκοπό, κάνοντας δημοσιογραφία 
με αρχές, ήθος και αυστηρούς κανό-
νες. Καλή ανάγνωση.

Γ. Καραμαγκάλης

Ανάγκη Για Καλύτερη Και Ποιοτικότερη 
Τοπική Δημοσιογραφία

EDITORIAL
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Τεράστια επιτυχία είχε το μέτρο των εθελοντικών περιπολιών για την πρόληψη των πυρκαγιών με πρωτοβουλία του 
Δήμου Ηλιούπολης. Στις αρχές Αυγούστου, ο Δήμαρχος Γιώργος Χατζηδάκης απηύθυνε ανοικτή πρόσκληση σε όλους 
τους Ηλιουπολίτες προκειμένου να συγκροτηθούν ομάδες περιφρούρησης, με σκοπό την προστασία τόσο των αστι-
κών πάρκων όσο και του περιαστικού δάσους του Υμηττού από ενδεχόμενες πυρκαγιές και εμπρησμούς. Σύμφωνα με 
στελέχη της δημοτικής αρχής, πάνω από 250 άτομα δήλωσαν συμμετοχή στην πρωτοβουλία του Δήμου. Μετά από μια 
σύντομη εκπαίδευση, χορηγήθηκε στους εθελοντές βεβαίωση από τον Δήμο, γιλέκο και εξοπλισμός που θα τους βοη-
θούσε στο έργο τους, ενώ υπήρχε πλήρης συντονισμός από την ομάδα πολιτικής προστασίας του Δήμου και τον πολι-
τικό προιστάμενο, αντιδήμαρχο Γιάννη Αντζινά και τον εντεταλμένο σύμβουλο πολιτικής προστασίας Γιώργο Μπενά. 
Από την 1η Αυγούστου, οι ομάδες ξεκίνησαν τις περιπολίες καθόλη τη διάρκεια της νύχτας, έχοντας συγκεκριμένες 
αρμοδιότητες και πεδίο επιτήρησης. Εκτός από τους πρόποδες του Υμηττού, εθελοντές τοποθετήθηκαν και στα μεγά-
λα άλση της πόλης, όπως στο άλσος Δημήτρης Κιντής, στο πάρκο Ναυαρίνου, στο Πάρκο Καλαβρύτων και στο ρέμα 
της πικροδάφνης, όπου είχαν παρατηρηθεί μάλιστα απανωτές προσπάθειες εμπρησμού μέσα σε διάστημα 2 ημερών. 

«Ας προστατεύσουμε ό,τι έχει απομείνει»
Η «Ηλιοτυπία» πέρασε ένα ολόκληρο βράδυ με κλιμάκιο των εθελοντών της Εθελοντικής Ομάδας Πολιτικής Προ-
στασίας του Δήμου Ηλιούπολης, ακολουθώντας την εποχούμενη περιπολία σε διάφορα σημεία της πόλης. Με 
εκκίνηση από το Δημαρχείο, οι εθελοντές χωρίζονται σε ομάδες και καθόλη τη διάρκεια της νύχτας περνούν από 
διάφορα checkpoints, όπου γίνεται πεζός, εκτενής έλεγχος με φακούς. «Συμμετέχω για να προστατεύσω όσο δάσος 
έχει απομείνει. Το οφείλω στα παιδιά μου», ανέφερε στην «Ηλιοτυπία» ο εθελοντής Αλέξανδρος Μπενέκης.

Οι Εθελοντές Προστάτευσαν Τον Υμηττό

Το 2022 
0ι Ανακοινώσεις 

Για Την Αστική 
Σήραγγα 

Ηλιούπολης

Σαφές μήνυμα πως το υπουργείο Υποδομών εξετάζει με μεγάλη 
προσοχή και διεξοδικότητα το ζήτημα της αστικής σήραγγας 
Ηλιούπολης έδωσε ο πρώην γενικός γραμματέας υποδομών 
και νυν υφυπουργός Γιώργος Καραγιάννης, μιλώντας στο 
ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ. Ο κ. Καραγιάννης, κατά τη διάρκεια της 
παρέμβασής του στην εκπομπή του Άρη Πορτοσάλτε τόνισε 
πως στον σχεδιασμό του υπουργείου βρίσκεται -μεταξύ άλλων- 
και η υπογειοποίηση της Κατεχάκη, χαρακτηρίζοντας την μάλι-
στα κομμάτι ενός περίπλοκου «παζλ» επεκτάσεων της Αττικής 
Οδού που θα αναβαθμίσουν την ποιότητα της μετακίνησης στο 
λεκανοπέδιο. «Είναι ένα πολύ σημαντικό έργο που σε συνδυασμό 
με την ανάπλαση στο Ελληνικό θα αλλάξει τον χάρτη των μετακινή-
σεων του λεκανοπεδίου» επεσήμανε ο γενικός γραμματέας, τονί-
ζοντας πως στελέχη του υπουργείου δουλεύουν πυρετωδώς 
γύρω από διάφορα σενάρια και χρηματοοικονομικά μοντέλα για 
τη χρηματοδότηση του. «Πιστεύω πως το 2022 θα είμαστε έτοιμοι 
να κάνουμε επίσημες ανακοινώσεις», ανέφερε ο κ. Καραγιάννης. 

Όσο για την λεωφόρο Βουλιαγμένης, στόχος του υπουργείου 
είναι να «απελευθερωθεί» απο τα φανάρια και μετατραπεί σε 
αυτοκινητόδρομο που θα τροφοδοτεί οδικές αρτηρίες όπως 
η αστική σήραγγα, οι οποίες θα δρουν ως «συνδετικοί κρίκοι» 
μεταξύ των 3 δακτυλίων της πρωτεύουσας.

Πως Προέκυψε Η Ανάγκη Υπογειοποίησης
Το 2014, η δημοτική αρχή του Δήμου Ηλιούπολης είχε πραγμα-
τοποιήσει μια μελέτη σχετικά με την κυκλοφοριακή πυκνότητα 
στο τμήμα της λεωφόρου Κατεχάκη που αφορά στην Ηλιούπο-
λη. Σύμφωνα με τους μελετητές, από τη λεωφόρο περνούν σχε-
δόν 50.000 οχήματα, προκαλώντας κυκλοφοριακή συμφόρη-
ση. Η Ηλιούπολη, φυσικά, δεν μπορεί να σηκώσει τόσο μεγάλο 
κυκλοφοριακό φόρτο, κυρίως λόγω ρυμοτομίας: Το τέλος της 
λεωφόρου καταλήγει σε 2 κεντρικά εμπορικά σημεία της πόλης 
που διαθέτουν πλατείες, με το μποτιλίαρισμα και τα ατυχήματα 
να είναι καθημερινό φαινόμενο. Η λύση σε αυτό το πρόβλημα 
φαίνεται, κατά τους ειδικούς, πως είναι η υπογειοποίηση τμή-
ματος της λεωφόρου. Σε γενικές γραμμές, η ιδέα περιλαμβάνει 
τη δημιουργία υπόγειας αστικής σήραγγας η οποία θα ξεκινά 
από το ύψος των στρατοπέδων «Σακκέτα» και θα καταλήγει στη 
λεωφόρο Βουλιαγμένης, αποσυμφορώντας την Ηλιούπολη από 

τη διαμπερή κυκλοφορία. Πρόκειται για ένα έργο που εκτός από 
τα οφέλη που έχει για την πόλη μας, έχει και υπερ-τοπική σημα-
σία. Στην ουσία η υπόγεια αυτή σήραγγα θα αποτελεί τον δρόμο 
που θα λειτουργεί ως συνδετήριος οδικός άξονας δύο μεγάλων 
κυκλοφοριακών δακτυλίων της πρωτεύουσας, της Αττικής οδού 
με τη λεωφόρο Βουλιαγμένης. Όπως εύκολα αντιλαμβάνεται 
κανείς, το έργο συνδέεται άμεσα με την επένδυση στο Ελληνικό, 
καθώς οι αυξημένες κυκλοφοριακές ανάγκες της νέας πόλης 
που θα δημιουργηθεί στο παραλιακό μέτωπο απαιτεί αναβάθ-
μιση του περιφερειακού οδικού συστήματος.

Τα Σενάρια
Οι τεχνικές λεπτομέρειες της Αστικής Σήραγγας είναι σε μεγά-
λο βαθμό ένα επτασφράγιστο μυστικό, με τις πολυσυζητημένες 
μελέτες να είναι 2: Μία του κ. Κωνσταντίνου Ζέκου και μια του 
κ. Σέργιου Λαμπρόπουλου. Τα σενάρια που έχουν διαρρεύσει 
μέχρι στιγμής κάνουν λόγο για μία υπόγεια σήραγγα  μεταξύ 
2,5 και 3,1 χιλιομέτρων που θα ξεκινά από την Καισαριανή και 
θα είναι μια κλειστή  αρτηρία (3) λωρίδων κυκλοφορίας ανά 
κατεύθυνση, πλήρη έλεγχο προσβάσεων και (3) ανισόπεδους 
κόμβους. Ένα εκ των σεναρίων αναφέρει πως τα πρώτα 1.000μ. 
θα διανοιγούν με διατρητική μέθοδο (New Austrian Tunneling 
Method – ΝΑΤΜ και Open Face Shield – OFS), ενώ τα υπόλοιπα 
2.100μ. με την μέθοδο Cover & Cut κάτω από τη Λ. Ελευθερίου 
Βενιζέλου, τις Πλατείες 28ης Οκτωβρίου και Εθνικής Αντιστά-
σεως, τη Λ. Σοφοκλή Βενιζέλου και την Πλατεία 25ης Μαρτίου, 
μέχρι τη Λ. Βουλιαγμένης, η οποία σχεδιάζεται να  να διαπλα-
τυνθεί και να αποκτήσει 4 ανισόπεδους κόμβους, με χαρακτη-
ριστικότερο εκείνο στο ύψος της λεωφόρου Αλίμου.

Σύμφωνα με τα διάφορα στοιχεία που έχουν δει έως σήμερα 
το φως της δημοσιότητας, η μόνη συναρμογή της σήραγγας 
θα είναι στην λεωφόρο Βουλιαγμένης: Με λίγα λόγια, δεν θα 
συνδέεται με κανέναν κεντρικό οδικό άξονα της πόλης. Η φήμη 
αυτή μαζί με το σενάριο μίας διώροφης υπόγειας σήραγγας, 
έχουν προκαλέσει διχογνωμίες με αρκετούς αιρετούς να αντι-
δρούν σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, ισχυριζόμενοι πως η συγκε-
κριμένη πρόταση δεν θα λύσει το πρόβλημα, αλλά θα το επι-
δεινώσει.
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Η Ηλιούπολη είναι από τους λίγους 
Δήμους των Νοτίων Προαστίων που δεν 
έχει αναβαθμίσει τον δημοτικό οδοφω-
τισμό με φωτιστικά LED. Η υπόθεση της 
αναβάθμισης του οδοφωτισμού ήταν ο 
«σπινθήρας» που έβαλε φωτιά στις εκλο-
γές του 2019, καθώς τον Οκτώβριο του 
2018 είχε προκαλέσει την παραίτηση 
του τότε αντιδημάρχου και νυν Δημάρ-
χου Γιώργου Χατζηδάκη. Ο κ. Χατζηδά-
κης είχε αποχωρήσει από την παράταξη 
«Πρώτα Η Ηλιούπολη» αφήνοντας αιχμές 
για «έκνομες ενέργειες» στον διαγωνι-
σμό, ο οποίος τελικά κηρύχθηκε άγονος.

Αλλαγή Στρατηγικής &  
Χρηματοδοτικού Μοντέλου
Ήδη από τους πρώτους μήνες της διοίκη-
σης του, ο νέος Δήμαρχος ανακοίνωσε τη 
διεξαγωγή μιας νέας μελέτης σκοπιμότη-
τας, η οποία θα γνωμοδοτούσε σχετικά 
με το βέλτιστο μοντέλο χρηματοδότη-
σης για την εγκατάσταση LED. Σε αντί-
θεση με την προηγούμενη διοίκηση του 
Δήμου, η οποία πρότεινε τη χρηματο-
δότηση του έργου με δανειοδότηση 3,9 
εκατ. ευρώ από το Ταμείο Παρακαταθη-
κών και Δανείων, η σημερινή δημοτική 
αρχή υιοθετεί την εισήγηση της νέας 
μελέτης που προτείνει την «Σύμβαση 
Ενεργειακής Αναβάθμισης». 

Η μελέτη, η οποία ήρθε  στα χέρια των 
αιρετών τον περασμένο Ιούνιο, προκά-
λεσε έντονες αντιδράσεις και  πολιτι-
κούς τριγμούς στην αντιπολίτευση, με 

τους αιρετούς να εγκαλούν τη δημοτική 
αρχή για «μεθοδεύσεις» στην έγκριση 
της μελέτης, αλλά και για «ασύμφορο 
μοντέλο χρηματοδότησης».

Τι Προβλέπει Η Μελέτη
Το έγγραφο με τίτλο “Μελέτη Βιωσιμό-
τητας για την Ενεργειακή Αναβάθμιση 
του Δημοτικού Οδοφωτισμού του Δήμου 
Ηλιούπολης“, είναι ένα ογκώδες πόνη-
μα 100 σελίδων που περιέχει πληθώ-
ρα τόσο τεχνικών όσο και ουσιαστικών 
πληροφοριών για όλη τη διαδικασία της 
αναβάθμισης του φωτισμού της πόλης με 
φωτιστικά LED. 

Οι μελετητές προτείνουν την αντικατά-
σταση του συνόλου των υφιστάμενων 
φωτιστικών και όχι απλά των υφιστάμε-
νων λαμπτήρων σε όλο το οδικό δίκτυο, 
τις πλατείες και τα πάρκα της πόλης με 
σύγχρονα φωτιστικά συστήματα LED, τα 
οποία μάλιστα δύνανται να έχουν ενσω-
ματωμένη την τεχνολογία τηλεχειρισμού. 

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η μελέτη, 
ενώ ο σημερινός αριθμός των φωτιστι-
κών σωμάτων ανέρχεται σε 6.283 σε όλη 
την πόλη, τα νέα LED φωτιστικά σώμα-
τα που θα χρειαστεί ο Δήμος θα είναι 
5.053, με 1.120 υφιστάμενα φωτιστικά 
σώματα να καταργούνται. Όσο για την 
εγκατεστημένη ισχύ των φωτιστικών 
σωμάτων, η διαφορά είναι τερατώδης, 
καθώς σύμφωνα με τα γραφόμενα των 
μελετητών, ενώ η σημερινή ισχύς τους 

ανέρχεται σε 1.189.770 kW, το νέο σύστη-
μα θα έχει μόλις 322,34 kW, γεγονός που 
αναμένεται να εξοικονομήσει σημαντι-
κούς πόρους.

Ο Προϋπολογισμός & Τα Οφέλη
Με βάση τα στοιχεία που παρέχουν οι 
μελετητές, η κατανάλωση ενέργειας που 
θα απατείται για το νέο σύστημα οδοφω-
τισμού θα είναι σχεδόν 3 φορές μικρό-
τερη. Πιο συγκεκριμένα, από 5.167.766 
kWh/έτος που απαιτούνται σήμερα για 
τη λειτουργία του οδοφωτισμού στην 
πόλη, με το νέο σύστημα η κατανάλωση 
θα πέσει στις 1.400.083kWh/έτος, κάτι 
που πρακτικά σημαίνει εξοικονόμηση 
της τάξης των 565.000 ευρώ / χρόνο 
για τον Δήμο.  

Όσο για τον προϋπολογισμό του έργου, 
ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 
7.604.514 ευρώ (+ΦΠΑ) για διάρκεια 12 
ετών, με την απαιτούμενη πρώτη επέν-
δυση κατά το έτος “μηδέν” (δηλαδή το 
έτος που θα ξηλωθεί το παλιό σύστημα 
και θα εγκατασταθεί το νέο) να ανέρχεται 
στα 3.933.021 ευρώ. Με βάση τα παρα-
πάνω στοιχεία, ο ετήσιος μέσος όρος 
δαπανών για τον δήμο θα είναι περίπου 
633.000 ευρώ, λιγότερα δηλαδή από 
όσα δαπανά τώρα για τον ηλεκτροφω-
τισμό.

Όσο για το περιβαλλοντικό σκέλος της 
επένδυσης, εκτιμάται πως σε βάθος 
12ετίας, θα υπάρξει μια μείωση ρύπων 
της τάξης του 72,91%.

ΦΑΚΕΛΟΣ LED

Προς Αναβάθμιση Εν Μέσω Αντιδράσεων 
Ο Δημοτικός Οδοφωτισμός

Σύμφωνα με 
τη μελέτη,  
προϋπολογισμός 
του έργου 
ανέρχεται στα 
7.604.514 ευρώ 
(+ΦΠΑ),  
με τον Δήμο 
να εξοικονομεί 
565.000 ευρώ / 
χρόνο

Σε «ξεκαθάρισμα» σχετικά με την 
προοπτική δημιουργίας σταθμού 
μετρό στην πλατεία Ανεξαρτησί-
ας στην Ηλιούπολη προχώρησε 
ο Δήμαρχος Ηλιούπολης Γιώργος 
Χατζηδάκης, κατά τη διάρκεια του 
δημοτικού συμβουλίου του Ιουλί-
ου. Απαντώντας σε ερώτημα του 
Στάθη Ψυρρόπουλου, ο Δήμαρ-
χος έβαλε τα πράγματα στη θέση 
τους σχετικά με τα σενάρια και την 
φημολογία για τον δεύτερο σταθμό 
μετρό στην Ηλιούπολη. 

Σύμφωνα με τον ίδιο, πρόκειται για 
ένα έργο που έχει προοπτική υλο-
ποίησης σε 15-20 χρόνια από σήμε-
ρα, τονίζοντας πως η στάση στην 
Πλατεία Ανεξαρτησίας, ανήκει 
στην 2η και όχι στην 1η φάση των 
επεκτάσεων της γραμμής 4, όπως 
έχει ανακοινωθεί από την Αττικό 
Μετρό. Πρακτικά, αυτό σημαίνει 
πως δεν υπάρχει καμία προοπτική 
για υλοποίηση του έργου πριν την 
πάροδο 15ετίας, σύμφωνα με τις 
εκτιμήσεις του Δημάρχου.

Ανησυχίες Για «Εκτοπισμό» 
Της Ηλιούπολης Από Τα Έργα 
Επέκτασης
Μετά από έναν κύκλο δημοσιευμά-
των εκφράστηκαν ανησυχίες από 
την αντιπολίτευση στον Δήμο για 
πιθανή «εξαίρεση» της πλατείας 
Ανεξαρτησίας από τα έργα επέ-
κτασης της γραμμής 4. 

Ο Δήμαρχος εμφανίστηκε καθη-
συχαστικός, τονίζοντας πως «όσα 
γράφτηκαν περί τερματικού στον 
Υμηττό δεν σημαίνουν πως η πλα-
τεία Ανεξαρτησίας δεν θα είναι στον 
προγραμματισμό. Απλά προστέθηκε 
ένας επιπλέον σταθμός προκειμένου 
να εξυπηρετηθεί και το κυβερνητικό 
πάρκο που σχεδιάζεται στην ΠΥΡ-
ΚΑΛ». 

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε 
ο Δήμαρχος «Το έργο έχει μέλλον 
μπροστά του».

Σε Ορίζοντα 
15ετίας 
Το Μετρό Στην 
Αγία Μαρίνα 
Ηλιούπολης
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Παρά την μεγάλη και ανατρεπτική νίκη 
της 2ας Ιουνίου, το «μούδιασμα» της 
νέας διοίκησης ήταν έκδηλο ήδη από 
την ορκωμοσία. Ενώ πριν 5 χρόνια, το 
αμφιθέατρο του δημαρχιακού μεγάρου 
σείστηκε από υποστηρικτές του Βασί-
λη Βαλασόπουλου, η υποδοχή του νέου 
Δημάρχου στις 31/8/2019 δεν ήταν αντί-
στοιχα ένθερμη. Η αμήχανη αυτή εικό-
να ήταν χαρακτηριστική των πρώτων 
100 ημερών. Έκτοτε, έχουν γίνει πολύ 
σημαντικά βήματα, με τη διοίκηση να 
πετυχαίνει σημαντικά επιτεύγματα, αντι-
μετωπίζοντας ωστόσο και σημαντικά 
προβλήματα.

Ο έλεγχος του «Πηδαλίου»
Πρώτος στόχος του Γιώργου Χατζηδάκη 
ήταν να πάρει τον έλεγχο του «πηδαλί-
ου» του Δήμου, μετά από  ένα καλοκαίρι 
που πολλά ζητήματα έμειναν στον «αυτό-

ματο πιλότο». Ο νέος Δήμαρχος έβαλε 
ως πρωταρχικό στόχο την βελτίωση της 
εικόνας της πόλης σε επίπεδο καθημερι-
νότητας: Ξεκίνησε εκτεταμένες δράσεις 
απομάκρυνσης ογκωδών αντικειμένων 
και περισυλλογής κλαδεμάτων που είχαν 
μείνει στο έλεος τους. Όπως χαρακτηρι-
στικά αναφέρει πηγή από το Δημαρχείο, η 
εφαρμογή FIX MY CITY την 1η Σεπτεμβρί-
ου είχε 2.800 εκκρεμή αιτήματα πολιτών, 
με ορισμένα μάλιστα να έχουν «χρονίσει».

Το στοίχημα της καθημερινότητας είχε 
πρωτεύοντα ρόλο σε αυτά τα 2 χρόνια 
της διοίκησης Χατζηδάκη. Η καθαριότη-
τα έχει βελτιωθεί σημαντικά σε σχέση με 
το 2019 και αυτό οφείλεται στους εργα-
ζόμενους που πήρε ο Δήμος στο πλαίσιο 
της πανδημίας, αλλά και κάποιες ανακα-
τατάξεις που έγιναν τόσο στον κανονι-
σμό καθαριότητας, όσο και στο ζήτημα 

της οργάνωσης της υπηρεσίας. «Αγκάθι», 
ωστόσο, αποτελεί η διαχείριση του πρα-
σίνου στην πόλη. Παρά το γεγονός ότι το 
πράσινο έγινε ξεχωριστή αντιδημαρχία 
(αρχικά είχε δοθεί στον κ. Ατζινά μαζί με 
την καθαριότητα), τα αποτελέσματα δεν 
είναι ικανοποιητικά, με πολλά παράπονα 
από Δημότες και διαρκείς ερωτήσεις από 
αιρετούς της αντιπολίτευσης στο δημο-
τικό συμβούλιο.

Πολιτικές Διευρύνσεις
Το δεύτερο μεγάλο στοίχημα για τον 
Δήμαρχο ήταν η διεύρυνση της δύναμης 
του στο δημοτικό συμβούλιο. Μέσα σε 2 
χρόνια κατάφερε να διπλασιάσει τους συμ-
βούλους που πρόσκεινται στην παράταξη 
του, με «μεταγραφές» από όλους τους 
πολιτικούς χώρους. Οι κινήσεις αυτές, 
μπορεί να τον ισχυροποίησαν σε θεσμικό 
επίπεδο, ωστόσο προκάλεσαν αντιδρά-

σεις από παρατάξεις της αντιπολίτευσης, 
οι οποίες ουκ ολίγες φορές συσπειρώθη-
καν απέναντι σε μετέπειτα αποφάσεις της 
διοίκησης. Υπάρχει έντονη φημολογία πως 
στο δεύτερο «μισό» η διεύρυνση της παρά-
ταξης του Δημάρχου θα συνεχιστεί καθώς 
έχει ανοικτή επικοινωνία με στελέχη τόσο 
από την παράταξη «Πρώτα Η Ηλιούπολη», 
όσο και από την παράταξη του κ. Ευστα-
θίου.

Τα Θετικά
Μέσα σε αυτά τα δύο χρόνια, η δημοτική 
αρχή καταγράφει και αρκετές επιτυχί-
ες. Η πρώτη πρόκληση που κλήθηκε να 
αντιμετωπίσει ήταν αυτή του προφήτη 
Ηλία και της αυθαιρεσίας στο ιστορικό 
ξωκκλήσι. Ο Δήμαρχος από την πρώτη 
στιγμή τάχθηκε κατά των ενεργειών του 
ιερέα και κίνησε όλες τις νόμιμες διαδι-
κασίες. Αποτέλεσμα ήταν μέσα σε λίγους 

Kρατάει Δυνάμεις Για Το Δεύτερο Μισό 
Της Τετραετίας
Ένα εκτενές ρεπορτάζ-ανασκόπηση των 2 πρώτων χρόνων 
του Γιώργου Χατζηδάκη στο «τιμόνι» του Δήμου Ηλιούπολης. 
Τα επιτεύγματα, τα «αγκάθια» και το κρίσιμο, δεύτερο μισό 
της θητείας.
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μήνες το νέο κτίσμα που «σκέπασε» το 
ιστορικό ξωκκλήσι να κηρυχθεί αυθαί-
ρετο και να επιβληθεί πρόστιμο 150.000 
ευρώ στον Ιερέα. Το συγκεκριμένο ζήτη-
μα είναι ακόμα σε εξέλιξη, καθώς η πλευ-
ρά του ιερέα έχει καταθέσει ένσταση. Μια 
άλλη μεγάλη επιτυχία είναι η διοργάνω-
ση του καρναβαλιού το 2020. Ο Δήμος 
κατάφερε να διοργανώσει το πρώτο καρ-
ναβάλι μετά από 15 χρόνια στην πόλη, 
το οποίο προσέλκυσε το ενδιαφέρον 
χιλιάδων κατοίκων και τόνωσε την τοπι-
κή αγορά. Καταλυτική σε αυτή την προ-
σπάθεια ήταν η συμβολή του εμπορικού 
συλλόγου Ηλιούπολης που ενίσχυσε την 
πρωτοβουλία του Δήμου και συνέβαλλε 
στην επιτυχημένη διοργάνωση.

Σημαντική πρωτοβουλία είναι επίσης η 
δημιουργία της «Κάρτας του Δημότη». 
Η συγκεκριμένη δράση στοχεύει στην 
τόνωση της τοπικής αγοράς, καθώς 
οι δημότες που θα προμηθευτούν την 
κάρτα θα έχουν σημαντικές εκπτώσεις 
τόσο σε αθλητικές και πολιτιστικές δομές 
και παροχές του Δήμου, αλλά και σε επι-
χειρήσεις που θα συμμετάσχουν στο πρό-
γραμμα. Θετικό αντίκτυπο είχε στην πόλη 
και η στρατηγική της οργάνωσης και της 
διαχείρισης των εθελοντών. Ο Δήμος, για 
πρώτη φορά στην ιστορία του απέκτησε 

«κυψέλη εθελοντών», που συμβάλλουν 
σε σημαντικές δράσεις όπως διανομές 
τροφίμων, καθαρισμοί πάρκων, ενώ πρό-
σφατα καταλυτική ήταν η συνδρομή της 
«κυψέλης» στις εθελοντικές περιπολίες 
στους πρόποδες του Υμηττού. Το μέτρο 
των εθελοντικών περιπολιών έγινε δεκτό 
με θέρμη από τους κατοίκους της πόλης, 
συμβάλλοντας καθοριστικά στην προ-
στασία του Υμηττού. Τέλος, στα θετικά 
πιστώνεται και η άψογη διαχείριση της 
πανδημίας σε τοπικό επίπεδο.

Το «Αγκάθι» Του Κοιμητηρίου
Φυσικά, σε αυτά τα δύο χρόνια, η πορεία 
δεν ήταν στρωμένη με «ροδοπέταλα». Η 
διοίκηση ήρθε αντιμέτωπη με μια πολι-
τική «ήττα» στο θέμα του νέου διαδημο-
τικού κοιμητηρίου, με την αντιπολίτευση 
να την υποχρεώνει σε οπισθοχώρηση. 

Το ζήτημα της ενδεχόμενης χωροθέτησης 
νέου διαδημοτικού κοιμητηρίου δίπλα 
στην έκταση του ΚΥΤ ήλθε στο προσκή-
νιο το περασμένο καλοκαίρι, όταν είδε το 
φως της δημοσιότητας μια επιστολή του 
διευθύνοντος συμβούλου του ΑΔΜΗΕ 
προς τους Δήμους Ηλιούπολης και Αλί-
μου. Στην επιστολή γινόταν λόγος για 
παραχώρηση έκτασης προς τους Δήμους 
για την κατασκευή κοιμητηρίου, υπό την 

προϋπόθεση ο Δήμος Ηλιούπολης να 
αποδεχθεί την αναβάθμιση ισχύος του 
ΚΥΤ, κάτι που αποτελεί εδώ και δεκαε-
τίες «κόκκινο πανί» για την τοπική κοι-
νωνία. Απέναντι στο ενδεχόμενο αυτό, οι 
παρατάξεις της αντιπολίτευσης συσπει-
ρώθηκαν και υποχρέωσαν τη διοίκηση να 
γνωμοδοτήσει αρνητικά στο ενδεχόμενο 
χωροθέτησης, με απόφαση του δημοτι-
κού συμβουλίου. Καταλυτικός σε αυτή 
την εξέλιξη ήταν ο ρόλος του νομικού κ. 
Νίκου Καραβέλου, του οποίου η σχετική 
γνωμοδότηση ενσωματώθηκε πλήρως 
στις επίσημες θέσεις του Δήμου.

Το Κρίσιμο «Δεύτερο Μισό»
Σε επίπεδο τεχνικών παρεμβάσεων, η 
δημοτική αρχή υλοποίησε κυρίως έργα 
που είχαν δρομολογηθεί τα προηγούμενα 
χρόνια, όπως το μεγάλο αντιπλημμυρικό 
στην Αγία Μαρίνα, η ανάπλαση της λεω-
φόρου Ειρήνης και κάποια προγράμματα 
ασφαλτοστρώσεων. Αιρετοί της αντιπο-
λίτευσης κατηγορούν τον Δήμαρχο για 
έλλειψη στρατηγικού σχεδίου σχετικά με 
τις υποδομές και τα έργα που θα αλλά-
ξουν την όψη της πόλη. Ωστόσο, σύμ-
φωνα με το ρεπορτάζ η δημοτική αρχή, 
τα δύο πρώτα χρόνια έχει σχεδιάσει μια 
σειρά παρεμβάσεων που θα αφήσουν το 
δικό της «στίγμα» στην πόλη. Χαρακτη-

ριστικό παράδειγμα, αυτό του οδοφωτι-
σμού. Ήδη από την αρχή της θητείας του, 
ο Δήμαρχος είχε εξαγγείλει μια μελέτη 
σκοπιμότητας για την τοποθέτηση φωτι-
στικών LED, η οποία παρουσιάστηκε το 
περασμένο καλοκαίρι στο συμβούλιο και 
εγκρίθηκε από την οικονομική επιτροπή. 
Παρά τις όποιες αντιδράσεις και ενστά-
σεις, το έργο φαίνεται να προχωρά, υπό 
την αίρεση πως δεν θα καρποφορήσουν 
οι ενστάσεις που έχουν καταθέσει παρα-
τάξεις της αντιπολίτευσης. Αυτό είναι 
και το μεγάλο στοίχημα του Δήμαρχου: 
Να αλλάξει την εικόνα της πόλης με ένα 
έργο που θα φέρει τη δική του σφραγί-
δα. Πέρα από τα LED,  η δημοτική αρχή 
έχει υλοποιήσει μια σειρά από σημαντικές 
παρεμβάσεις καθημερινότητας, όπως η 
ανάπλαση πλήθους παιδικών χαρών σε 
όλη την πόλη και η τοποθέτηση νέων 
κάδων στην γειτονιά του Αγίου Κωνστα-
ντίνου. 

Το δεύτερο μισό της τετραετίας ανα-
μένεται απαιτητικό για τη διοίκηση του 
Δήμου, τόσο σε επίπεδο έργου όσο και 
σε επίπεδο πολιτικής διαχείρισης. Μένει 
να αποδειχτεί εάν ο Δήμαρχος και οι 
συνεργάτες του θα μπορέσουν να αντα-
ποκριθούν στις υψηλές προσδοκίες που 
έθεσαν προεκλογικά.
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ΣΠΑΥ:  
Οργάνωση, Προετοιμασία 
Και Πρόληψη 
Προστάτευσαν Τον Υμηττό 
Από Τις Πυρκαγιές

Το καλοκαίρι που πέρασε σημαδεύτηκε από πρωτοφανείς 
καταστροφές που προκάλεσαν οι πυρκαγιές στο πέρασμα τους. 
Τόσο στην Αττική, όσο και στην Έυβοια και την Πελοπόννησο, οι 
φωτιές άφησαν πίσω τους ανυπολόγιστες ζημιές σε περιουσίες 
κατοίκων καθώς και εκατοντάδες στρέμματα καμμένων δασών, 
σε μια εποχή που είναι περισσότερο απαραίτητα από ποτέ.

Οι ισχυροί άνεμοι του πρώτου δεκαήμερου του Αυγούστου 
έβαλαν τον Σύνδεσμο Προστασίας Και Ανάπτυξης Υμηττού σε 
συναγερμό. Ο Υμηττός έχει κατά το παρελθόν δεινοπαθήσει από 
πυρκαγιές και το φετινό στοίχημα ήταν να μην υπάρξει κανένα 
μέτωπο που θα απειλήσει το βουνό. Ο στόχος επιτεύχθηκε, 
ωστόσο πίσω από αυτό το κατόρθωμα κρύβεται ένας τεράστιος 
όγκος δουλειάς και προετοιμασίας.

Πρωταρχικό Μέλημα Η Πρόληψη
Ήδη από τον περασμένο χειμώνα, κλιμάκια του ΣΠΑΥ «όργωσαν» όλο τον Υμηττό, 
πραγματοποιώντας εκτεταμένες εργασίες καθαρισμού και έργων στα περιαστικά 
δάση των δήμων του Συνδέσμου. Στην Ηλιούπολη, ο Σύνδεσμος πραγματοποίησε μια 
σειρά από νευραλγικής σημασίας παρεμβάσεις, με εκτεταμένες εργασίες κοπής και 
απομάκρυνσης ξερών χόρτων και σκουπιδιών, ενώ ειδικά μηχανήματα απομάκρυναν 
φερτά υλικά από δασικούς δρόμους, εξασφαλίζοντας πως οι λεγόμενες «αντιπυρικές 
ζώνες» θα είναι καθαρές σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη. Η κακοκαιρία «Μήδεια» 
είχε πλήξει τους πρόποδες του Υμηττού, ξεριζώνοντας δεκάδες δέντρα, τα οποία θα 
ήταν η ιδανική καύσιμη υλη σε ενδεχόμενη πυρκαγιά.

Δεξαμενές, Υδροβόλα Και Χρήση Της Τεχνολογίας
Τα στελέχη του συνδέσμου, από τον Φεβρουάριο είχαν επιδοθεί σε έναν «αγώνα 
δρόμου», υπό τον συντονισμό του προέδρου Γιάννη Κωνσταντάτου, προκειμένου να 
«τρέξουν» μια σειρά από διαδικασίες και προετοιμασίες που θα αύξαναν την αντιπυ-
ρική ασφάλεια σε όλο το βουνό. Οι διαδικασίες που απαιτούνταν για να θωρακιστεί ο 
Υμηττός έτρεξαν με υψηλές ταχύτητες. Μετά από χρηματοδότηση που εξασφάλισε, ο 
ΣΠΑΥ τοποθέτησε ειδικές δεξαμενές σε στρατηγικά σημεία στο βουνό, ενώ ανανέωσε 
τον τεχνολογικό του εξοπλισμό προκειμένου τα στελέχη του να έχουν σαφή εικόνα της 
κατάστασης του αντιπυρικού εξοπλισμού σε όλο τον Υμηττό. Πέραν της τεχνολογικής 



9

αναβάθμισης, πραγματοποιήθηκε έλεγχος και συντήρηση στους αναμεταδότες και τα 
συστήματα επικοινωνίας του Συνδέσμου προκειμένου όλα να λειτουργούν άρτια και 
αποτελεσματικά. Επίσης, σε όλες τις εθελοντικές ομάδες παραδόθηκε νέος εξοπλι-
σμός, που ήταν απαραίτητος για την πρόληψη ενδεχόμενων πυρκαγιών.

Και η χρήση της τεχνολογίας δεν σταματα εδώ: Στον Υμηττό λειτούργησαν και φέτος 
θερμογραφικές κάμερες πυρανίχνευσης ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο την πρόληψη 
εκδήλωσης πυρκαγιών. Το πρωτοποριακό αυτό σύστημα, όλο το 24ωρο ανιχνεύει την 
παραμικρή αλλαγή θερμοκρασίας στο φυσικό περιβάλλον, ειδοποιώντας άμεσα το 
προσωπικό ασφαλείας της πολιτικής προστασίας, σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκα-
γιάς. Η επέκταση του ενώ λόγω συστήματος είναι ένας από τους βασικούς στόχους 
του Γιάννη Κωνσταντάτου για τον Υμηττό τα αμέσως επόμενα χρόνια. Τέλος, πλήρως 
λειτουργικά ήταν και τα 200 υδροβόλα που είχε εγκαταστήσει πριν 4 χρόνια ο Δήμαρ-
χος Ελληνικού-Αργυρούπολης στον Δήμο του, αποτελώντας μια ισχυρή ασπίδα σε 
ενδεχόμενο πυρκαγιάς.

Εκτεταμένες Περιπολίες
Καθόλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, αλλά ειδικά τις ημέρες που η Αττική 
βρισκόταν στον «κόκκινο» στον χάρτη κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, τόσο στελέ-
χη του ΣΠΑΥ όσο και οι εθελοντικές ομάδες δασοπροστασίας και πυρόσβεσης των 
Δήμων, μαζί με την πολιτική προστασία «σκάναραν» τον Υμηττό από άκρη σε άκρη. 
Στην Ηλιούπολη, καθόλη τη διάρκεια της ημέρας, αλλά ειδικά τα βράδια, εθελοντές 
της Εθελοντικής Ομάδας Πολιτικής Προστασίας του Δήμου υπό τον συντονισμό του 
Γιάννη Αντζινά και του Γιώργου Μπενά πραγματοποιούσαν πεζές και μηχανοκίνητες 
περιπολίες στους πρόποδες, προκειμένου να εμποδίσουν οποιαδήποτε ύποπτη κίνηση. 
Το μέτρο αυτό ήταν μια άκρως επιτυχημένη τακτική που αποδείχτηκε σωτήρια για το 
βουνό, καθώς σε δύο περιπτώσεις, περιπολούντες εθελοντές ήρθαν αντιμέτωποι με 
αυτοσχέδιους εμπρηστικούς μηχανισμούς στην Αργυρούπολη.

Δύο Αποτυχημένες Απόπειρες Εμπρησμού
Δύο προσπάθειες εμπρησμού απετράπησαν φέτος χάρη στο μέτρο των περιπολιών. 
Και οι δύο περιελάμβαναν αυτοσχέδιους εμπρηστικούς μηχανισμούς στο περιαστικό 
δάσος της Αργυρούπολης με το πρώτο περιστατικό να αφορά έναν μεγεθυντικό φακό 

τοποθετημένο επάνω σε ξερά χόρτα. Το δεύτερο -και πιο σοβαρό- περιστατικό αφο-
ρούσε γεμάτα γκαζάκια που είχαν τοποθετηθεί πάνω από ένα παλιό στρώμα. «Είναι 
απίστευτο αυτό που βιώνουμε και ευχαριστώ τους εθελοντές φύλακες τους Υμηττού μας 
που αγρυπνούν 24 ώρες το 24ωρο απέναντι στους αλήτες που βάλθηκαν να μας κάψουν» 
τόνισε σε ανάρτησή του ο πρόεδρος του ΣΠΑΥ. Τα δύο περιστατικά θεωρήθηκαν ως 
ξεκάθαρη προσπάθεια εμπρησμού, με τις αρχές να διερευνούν τις υποθέσεις και όλα 
τα στοιχεία που εντοπίστηκαν από τους εθελοντές.

Έγκαιρη Αντιμετώπιση Των Περιστατικών
Παρά την πρόληψη και την προετοιμασία του ΣΠΑΥ, δεν έλλειψαν μικρής έκτασης 
μέτωπα. Το πρώτο ξέσπασε πλησίον του ΚΥΤ Ηλιούπολης, με τους εθελοντές, την 
πυροσβεστική και τα εναέρια μέσα να θέτουν την πυρκαγιά υπό άμεσο έλεγχο. Το 
δεύτερο περιστατικό αφορούσε μικρής έκτασης μέτωπο στα σύνορα των Δήμων Και-
σαριανής και Βύρωνα, το οποίο επίσης ελέγχθηκε άμεσα χάρη στον άριστο συντονι-
σμό των δυνάμεων. 

Σε μια περίοδο που οι πόλεις έχουν ανάγκη το δάσος και τον ορεινό όγκο του Υμηττού 
περισσότερο από ποτέ, ο ΣΠΑΥ εξυπηρέτησε την κοινωνική αυτή ανάγκη με αποτελε-
σματικότητα. Πρόληψη, προετοιμασία και καλός συντονισμός είναι το τρίπτυχο που 
κράτησε τον Υμηττό αλώβητο από τις πυρκαγιές.
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Στο «γεφύρι της Άρτας» παραπέμπουν οι προσπάθειες για τη συγκρότηση μιας ενιαίας παράταξης και υποψηφιότητας 
στον κεντροδεξιό χώρο της Ηλιούπολης. Παρά τα βήματα «σύγκλισης» που είχαν παρατηρηθεί μεταξύ των παρατάξεων 
«Ηλιούπολη Πάμε Μπροστά» και «Η Πόλη Που Θέλω», τον τελευταίο καιρό η απόσταση έχει μεγαλώσει ξανά, με τους δύο 
επικεφαλής, μάλιστα, να συγκρούονται μεταξύ τους τόσο εντός όσο και εκτός συμβουλίου. Παρά το γεγονός πως οι αιρετοί 
και τα στελέχη των δύο παρατάξεων τάσσονται υπερ μιας κοινής καθόδου στις εκλογές του 2023, οι Τάσος Ευσταθίου και 
Γαβριήλ Αραμπατζής όχι μόνο δεν κάνουν βήματα σύγκλισης, αλλά αντίθετα, επιδίδονται σε μία άτυπη κόντρα μεταξύ τους. 
Ο κ. Αραμπατζής φαίνεται ανυποχώρητος στο ενδεχόμενο να συμμαχήσει με τον Ευσταθίου, έχοντας ήδη ανακοινώσει την 
υποψηφιότητα του για τις τοπικές εκλογές του 2023, βάζοντας ταφόπλακα στα σενάρια περί ενιαίας καθόδου μετά από 
χρόνια. Όπως όλα δείχνουν, εάν οι δύο επικεφαλής δεν τα «βρουν» ο Δήμαρχος θα συνεχίσει αλώβητος έως τις εκλογές.

Η Αλλαγή Στρατηγικής Από Την ΝΔ Φέρνει Εξελίξεις
Σύμφωνα με πρόσφατο δημοσίευμα της εφημερίδας «Παραπολιτικά», στην Πειραιώς σχεδιάζουν την αλλαγή της στρα-
τηγικής τους για τις αυτοδιοικητικές εκλογές, με την επαναφορά του μοντέλου των χρισμάτων σε υποψήφιους. Εφόσον 
αυτό το σενάριο ευδοκιμήσει, σίγουρα θα υπάρξουν «ζυμώσεις» στην Ηλιούπολη, ενώ ήδη ασκούνται πιέσεις στους δύο 
κεντροδεξιούς επικεφαλής παρατάξεων να συμπράξουν από υποστηρικτές του κυβερνώντος κόμματος. Μάλιστα, φημο-
λογείται πως εάν οι δύο άνδρες δεν συνεργαστούν, η ΝΔ έχει στο συρτάρι «plan b» με υποψήφιο-έκπληξη. 

ΕΣΏΣΤΡΕΦΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΕΝΤΡΟΔΕΞΙΟ ΧΏΡΟ

Τελευταία Ευκαιρία Για Τους Δύο Κεντροδεξιούς

Δύο χρόνια μετά την ήττα,
η παράταξη αναζητά
νέα ηγεσία. 
Την πρώτη Κυριακή των εκλογών του 2019, η διαφορά μεταξύ 
της παράταξης του Δημάρχου Βασίλη Βαλασόπουλου με αυτή 
του Γιώργου Χατζηδάκη ήταν 15%. Το «Double score» έφερε 
χαμόγελα σε αρκετά στελέχη της παράταξης «Πρώτα Η Ηλιού-
πολη», ωστόσο κανείς δεν περίμενε την απόλυτη ανατροπή που 
θα συνέβαινε το βράδυ της 2ας Ιουνίου. Ο Γιώργος Χατζηδά-
κης θα κέρδιζε τον «πολιτικό πατέρα» του με διαφορά μόλις 
442 ψήφων και θα έστελνε την ιστορική, πρώην παράταξη του, 
στην αντιπολίτευση. Το σοκ που υπέστη πολιτικά η παράταξη 
του Βαλασόπουλου ήταν μεγάλο και αυτό ήταν έκδηλο ήδη από 
την παραδοχή ήττας του τέως Δημάρχου έξω από το εκλογικό 
του κέντρο το βράδυ των εκλογών. Οι δηλώσεις αυτές και το 
κλίμα που επικρατούσε θα σηματοδοτούσαν έναν μεγάλο κύκλο 
αμηχανίας και εσωστρέφειας, από τους οποίους η παράταξη 
προσπαθεί να ξεφύγει σήμερα, 26 μήνες μετά την ήττα, χωρίς 
ωστόσο μεγάλη επιτυχία.

2 Χρόνια, Δύο Επικεφαλής
Η επιλογή του κ. Βαλασόπουλου να παραιτηθεί από το αξίω-
μα του δημοτικού συμβούλου ήταν καταλυτικό, «βυθίζοντας» 
την παράταξη σε ακόμα μεγαλύτερη εσωστρέφεια. Η ιστορική 
παράταξη έχασε τον φυσικό της ηγέτη στο ανώτατο όργανο του 
Δήμου και αυτή η επιλογή αποδείχτηκε πολιτικά ολέθρια. Χαρα-
κτηριστικό της εσωστρέφειας ήταν η αλλαγή δύο επικεφαλής 
στη δημοτική ομάδα μέσα σε δύο χρόνια. Ο Ηλίας Πανταζόπου-
λος, ένας έμπειρος αυτοδιοικητικός οδήγησε την παράταξη με 
αξιοπρέπεια έως ένα σημείο, ωστόσο επέλεξε να αποσυρθεί από 
την θέση του επικεφαλής για προσωπικούς λόγους. Την σκυτάλη 
πήρε ο 37άρης Στάθης Ψυρρόπουλος, ο οποίος ομολογουμένως 
κάνει καλή δουλειά. Προσπαθεί, γυρίζει την πόλη, μιλάει με τους 
ανθρώπους της και έχει φρέσκιες ιδέες και προτάσεις. Ωστόσο, 
βρίσκεται στο τιμόνι μιας ομάδας που διαλύεται σταδιακά στα εξ 
ών συνετέθη.

Οι Αποχωρήσεις
Ούτε μία, ούτε δύο, αλλά 5 ήταν οι αποχωρήσεις από την παρά-
ταξη μέσα σε αυτά τα δύο χρόνια. Πρώτη άνοιξε τον χορό η 
Ιωάννα Σκλαβενίτη, η οποία 2 μήνες μετά την ανεξαρτητοποί-
ησή της πήρε τη θέση της αντιδημάρχου στη διοίκηση Χατζη-
δάκη. Ακολούθησαν οι Kώστας Καλούδης, Γιώργος Γιαννόπου-
λος, Θέμης Γιαννόπουλος και Ηλίας Πανταζόπουλος, με τον 
τελευταίο να είναι ο μόνος που δεν έχει λάβει κάποια άμισθη ή 
έμμισθη θέση στη διοίκηση.Μάλιστα φημολογείται πως οι απο-
χωρήσεις θα έχουν συνέχεια, με 1 αιρετό της παράταξης να είναι 
σε ανοικτή γραμμή με τη διοίκηση.

Περιμένοντας Το Συνέδριο
Πριν λίγους μήνες, το ilioupolinews.gr δημοσίευσε την πρόθεση 
του Βασίλη Βαλασόπουλου να προκηρύξει συνέδριο με εντε-
λώς «ανοικτές» διαδικασίες, στο οποίο θα έχουν τη δυνατότητα 
ψήφου όλοι οι Ηλιουπολίτες ανεξαιρέτως. Το συνέδριο τοποθε-
τείται χρονικά μέχρι το τέλος του χρόνου, οπότε και θα έχουν 
χαλαρώσει τα μέτρα κατά της εξάπλωσης της πανδημίας. 

Η υποψηφιότητα του Στάθη Ψυρρόπουλου πρέπει να θεωρείται 
δεδομένη, ωστόσο φημολογείται πως ο Μαρίνος Μπασούρης 
βρίσκεται σε συζητήσεις με αρκετό κόσμο και προετοιμάζει το 
έδαφος για το ενδεχόμενο μιας δικής του υποψηφιότητας.

Πρώτα 

Η Ηλιούπολη: 

Αναζητά 

Την Ταυτότητα 

Και Τον 

Βηματισμό Της
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Κοινό μέτωπο κατά του μοντέλου εκχώρησης των αντα-
ποδοτικών τελών για την αναβάθμιση του οδοφωτισμού 
έχουν σχηματίσει οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης 
στην Ηλιούπολη. Οι παρατάξεις δια των επικεφαλής 
τους, ανεξαρτήτως ιδεολογικού προσήμου, συνηγορούν 
στην άποψη πως το μοντέλο ΣΕΑ (Σύμβαση Ενεργεια-
κής Απόδοσης) δεν είναι επωφελές, παρουσιάζοντας 
ως επιχείρημα πως ο δήμος εκχωρεί μεγάλο μέρος των 
ανταποδοτικών τελών για 12 χρόνια σε ιδιώτη. 

Το συγκεκριμένο χρηματοδοτικό μοντέλο, πράγματι, 
παρά τα όποια οφέλη και δικλείδες ασφαλείας που 
θέτει στο έργο της αναβάθμισης, προβλέπει αναβάθμι-
ση του οδοφωτισμού με επένδυση του ιδιώτη, ο οποίος 
ως αντάλλαγμα θα κρατά ένα ποσό που θα επιτυγχάνε-
ται από την ετήσια εξοικονόμηση ρεύματος και το οποίο 
θα εισπράττεται από τα ανταποδοτικά τέλη.

Σφοδρές Αντιδράσεις Της Αντιπολίτευσης
Παρά τις απαντήσεις που έδωσε ο μελετητής στη μαρα-
θώνια συνεδρίαση ενημέρωσης του δημοτικού συμ-
βουλίου, δεν κατάφερε να πείσει την αντιπολίτευση, 
με τους επικεφαλής των παρατάξεων να κατηγορούν 
τον δήμαρχο πως «υποθηκεύει τα ανταποδοτικά τέλη 
του Δήμου για 12 χρόνια». Δύο ήταν τα κύρια σημεία 
στα οποία οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης συσπει-
ρώθηκαν κατά της διοίκησης: Το πρώτο αφορούσε στο 
γεγονός πως η μελέτη σκοπιμότητας εγκρίθηκε από την 

οικονομική επιτροπή και όχι από το δημοτικό συμβούλιο 
καθώς και το γεγονός της εκχώρησης των ανταποδοτι-
κών τελών σε ιδιώτη. «Θα είστε ο δήμαρχος που θα μείνει 
στην ιστορία για την ιδιωτικοποίηση του οδοφωτισμού» 
ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή του κ. Μανιάτη, με 
όλες τις παρατάξεις να βάλλουν κατά της διοίκησης για 
το μοντέλο χρηματοδότησεις που εισηγείται. Από την 
αντιπαράθεση δεν έλειψε και η επίκληση παραδειγμά-
των άλλων δήμων που εφάρμοσαν παρόμοιο χρηματο-

δοτικό μοντέλο και αντιμετώπισαν προβλήματα οικο-
νομικής και δικαστικής φύσης, με χαρακτηριστικότερο 
παράδειγμα να είναι αυτό του Δήμου Σαρωνικού, το ο 
οποίο αναφέρθηκε από 4 αιρετούς της αντιπολίτευσης.

Χατζηδάκης: «Είναι Ένα Μοντέλο 
Που Εφαρμόζεται Στους Μεγαλύτερους 
Δήμους Της Χώρας»
Στον αντίποδα, ο Δήμαρχος Ηλιούπολης τόνισε πως η 
δουλειά του μελετητή είναι υποδειγματική και πως η 
αναβάθμιση του οδοφωτισμού μέσω ΣΕΑ είναι η πλέον 
συμφέρουσα για τον Δήμο και τους πολίτες. «Οι μεγαλύ-
τεροι δήμοι της χώρας έχουν εφαρμόσει αυτό το μοντέλο» 
επεσήμανε ο Δήμαρχος Ηλιούπολης ο οποίος τόνισε 
πως το έργο θα προχωρήσει κανονικά και η πόλη θα 
βγει μακροπρόθεσμα κερδισμένη. 

Ο Γιώργος Χατζηδάκης δεν παρέλειψε να εγκαλέσει 
για ανακρίβειες αιρετούς της αντιπολίτευσης, κατηγο-
ρώντας τους εμμέσως πως μπλοκάρουν το έργο. «Είναι 
εντελώς παράλογα τα όσα ακούγονται για ιδιωτικοποίηση» 
επεσήμανε ο Δήμαρχος.

3 Προσφυγές Κατά Της Μελέτης
Υπενθυμίζεται πως 3 παρατάξεις της αντιπολίτευσης 
έχουν ήδη καταθέσει προσφυγές κατά της απόφασης 
της οικονομικής επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η 
μελέτη σκοπιμότητας, ζητώντας την ανάκλησή της.

Ο νόμος 4804/2021 φέρνει μια σειρά από σημαντικές μεταβολές στους Δήμους, 
αλλάζοντας ριζικά το υπάρχον σκηνικό σε επίπεδο συσχετισμών και κυβερ-
νησιμότητας. Το νέο νομοσχέδιο ανατρέπει πολλές από τις προβλέψεις του 
«Κλεισθένη» στην αυτοδιοίκηση, καταργώντας την απλή αναλογική και δίνο-
ντας σημαντικά πλεονεκτήματα στους νικητές των εκλογών σε επίπεδο πλειο-
ψηφιών και άσκησης διοίκησης. Χαρακτηριστικότερες αλλαγές του νέου νόμου 
είναι οι εξής:
•  Τη δυνατότητα εκλογής Δημάρχων και Περιφερειαρχών από τον πρώτο γύρο 

με ποσοστό 43% + 1 ψήφο.
•  Την παροχή πλειοψηφίας 3/5 των δημοτικών συμβούλων στον Δήμαρχο/Περι-

φερειάρχη.
• Τη θέσπιση της 5ετούς θητείας για τις διοικήσεις Δήμων και Περιφερειών.
• Τη θέσπιση πλαφόν εισόδου 3% στα δημοτικά συμβούλια.
• Τη μείωση του αριθμού των δημοτικών συμβούλων.

Πως Επηρεάζεται Η Ηλιούπολη Από Τον Νέο Εκλογικό Νόμο
Με βάση τα πληθυσμιακά στοιχεία της απογραφής του 2011, η Ηλιούπολη δια-

θέτει 78.153 κατοίκους, γεγονός που σημαίνει πως οι δημοτικοί σύμβουλοι θα 
μειωθούν από 41 που είναι σήμερα σε 35, υπό την αίρεση πως ο νέος νόμος δεν 
θα λάβει υπόψιν ενδεχόμενες αλλαγές που θα προκύψουν από την απογραφή 
του 2021. Εφόσον οι δημοτικοί σύμβουλοι στην Ηλιούπολη θα είναι 35, ο νικη-
τής των επόμενων εκλογών θα διαθέτει πλειοψηφία 3/5 στο δημοτικό συμβού-
λιο δηλαδή 21 δημοτικούς συμβούλους κατ’ ελάχιστο. Ως ελάχιστος αριθμός 
υποψηφίων δημοτικών συμβούλων για κάθε συνδυασμό ορίζεται ο αριθμός 35, 
με το 40% των υποψηφίων της κάθε παράταξης να είναι υποχρεωτικά γυναί-
κες. Τέλος, ο πρώτος γύρος των αυτοδιοικητικών εκλογών θα πραγματοποιηθεί 
στις 8/10/2023, ενώ οι νέες διοικήσεις θα αναλάβουν καθήκοντα από 1/1/2024.

Φάκελος LED
Κοινό Μέτωπο Της Αντιπολίτευσης Kατά Της Δημοτικής Αρχής

Ο Νέος Εκλογικός Νόμος 
Αλλάζει Τους Πολιτικούς 
Συσχετισμούς Στην Ηλιούπολη 

Ε Κ Λ Ο Γ Ε Σ  2 0 2 3
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Θετικά σχόλια από πολλούς συναδέλφους του απέσπα-
σε ο 30άρης δημοτικός σύμβουλος Θανάσης Αθανασί-
ου τις παρεμβάσεις που πραγματοποίησε για το ζήτημα 
του οδοφωτισμού τόσο εκτός όσο και εντός δημοτικού 
συμβουλίου.

Ο κ. Αθανασίου ως έμπειρος γνώστης τεχνικών μελε-
τών λόγω επαγγελματικής ενασχόλησης και του αντικει-
μένου των σπουδών του απηύθυνε μια σειρά από ουσι-
ώδεις ερωτήσεις τεχνικής φύσης στον εκπρόσωπο της 
εταιρείας που εκπόνησε τη μελέτη σκοπιμότητας για 
την αναβάθμιση του οδοφωτισμού στο δημοτικό συμ-
βούλιο, με τον ίδιο τον μελετητή να παραδέχεται δημό-
σια την ποιότητα των ερωτήσεων του νεαρού αιρετού. 

Ο κ. Αθανασίου φάνηκε «διαβασμένος» και πλήρως ενη-
μερωμένος για τη μελέτη, γεγονός που φάνηκε από τις 

ερωτήσεις και τις παρεμβάσεις του ως προς το τεχνικό 
σκέλος και το σκέλος της χρηματοδότησης.

Αλλά και στο πολιτικό κομμάτι, η παρέμβαση του ήταν 
καίρια: Κάλεσε τη διοίκηση να επανεξετάσει τις επιλο-
γές της, προτείνοντας μάλιστα να γίνει μια συγκριτι-
κή οικονομοτεχνική μελέτη από ανεξάρτητο φορέα, ο 
οποίος θα γνωμοδοτήσει για το ποιο είναι το πιο συμ-
φέρον μοντέλο χρηματοδότησης για τον Δήμο και τους 
Δημότες.

Η τελευταία παρέμβαση του κ. Αθανασίου φαίνεται πως 
είχε αποτέλεσμα, καθώς όχι μόνο συνάδελφοι του από 
άλλες παρατάξεις στήριξαν το αίτημα του, αλλά η ίδια 
η διοίκηση το έκανε δεκτό, εγκρίνοντας κονδύλι για την 
εκπόνηση σχετικής συγκριτικής μελέτης στην αναμόρ-
φωση προϋπολογισμού του Αυγούστου.

Παρά το γεγονός πως πολ-
λοί αιρετοί της αντιπολίτευ-
σης σχολίαζαν δηκτικά την 
«αντιδημαρχία» που ανέ-
λαβε ο κ. Γεωργάκης, δια-
ψεύστηκαν πανηγυρικά. Ο 
αντιδήμαρχος επιχειρημα-
τικότητας και εξωστρέφει-
ας του Δήμου Ηλιούπολης, 
από την πρώτη μέρα ανά-
ληψης των καθηκόντων του 
«τρέχει με χίλια» και αυτό 
αποδεικνύεται από το έργο 
το οποίο έχει ήδη δρομολο-
γήσει στον τομέα της ευθύ-
νης του. Με την ανάληψη 
της αντιδημαρχίας, «πήρε 

μπροστά» το ζήτημα του οδοφωτισμού που είχε παγώσει για σχεδόν 1,5 χρόνο. Η 
νέα μελέτη παρουσιάστηκε και παρά τις αντιδράσεις το έργο φαίνεται πως προχω-
ρά κανονικά. Όπως ο ίδιος τόνισε σε παρέμβαση του «είναι το μεγαλύτερο έργο στην 
πόλη τα τελευταία 20 χρόνια». Και η δράση του αντιδημάρχου δεν σταματά εκεί: Εχει 
δημιουργήσει τη θερμοκοιτίδα επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο του Δήμου, δίνοντας 
ώθηση σε καινοτόμες επιχειρήσεις, έχει προχωρήσει στο ζήτημα της δημιουργίας 
ενεργειακής κοινότητας στην Ηλιούπολη που θα ωφελήσει δεκάδες νοικοκυριά, ενώ 
παράλληλα δείχνει έμπρακτα το ενδιαφέρον του και για τον τοπική κοινωνία, δωρί-
ζοντας μεγάλες ποσότητες τροφίμων στο κοινωνικό παντοπωλείο.

Ολοένα και αυξάνεται η 
παρουσία της δημοτικής 
συμβούλου Άντας Καραχά-
λιου στα τεκταινόμενα της 
πόλης, με την αιρετή της 
παράταξης «Η Πόλη Που 
Θέλω» να κάνει στοχευμέ-
νες παρεμβάσεις γύρω από 
σημαντικά κοινωνικά θέμα-
τα που αφορούν την πόλη, 
βάζοντας ισχυρή παρα-
καταθήκη για το μέλλον. 
Παρά το γεγονός πως η κ. 
Καραχάλιου είναι «νεοφώ-
τιστη» στο συμβούλιο, έχει 
θίξει μια σειρά από σημα-
ντικά ζητήματα  όπως αυτό 

των αδέσποτων στην πόλη, συμβάλοντας με σημαντικές προτάσεις στην αναβάθμιση 
του πλαισίου προστασίας. Η δράση της, ωστόσο δεν περιορίστηκε στα αδέσποτα. 

Πριν λίγους μήνες πραγματοποίησε σημαντικές παρεμβάσεις για το ζήτημα της 
ασφάλειας στην πόλη όταν ανέκυψε το ζήτημα με τις διαρκείς ένοπλες ληστείες 
στο πάρκο «Χαλικάκι», ενώ ουσιώδεις ήταν και οι προτάσεις της για την προλη-
ψη και την καταπολέμηση του φαινομένου της κακοποίησης κατά των γυναικών, 
προτείνοντας τη δημιουργία γραμμής καταγγελιών και υποστήριξης γυναικών στο 
πλαίσιο της κοινωνικής υπηρεσίας του Δήμου.

Θανάσης Αθανασίου, Δημοτικός Σύμβουλος 
Με Την Παράταξη «Η Πόλη Που Θέλω»

Σταύρος Γεωργάκης,  
Αντιδήμαρχος Τοπικής Ανάπτυξης

Άντα Καραχάλιου, Δημοτική Σύμβουλος 
Με Την Παράταξη «Η Πόλη Που Θέλω»

Τους Έβαλε Τα Γυαλιά Για Τα LED

Ουσιαστικό Έργο Σε Μόλις 
9 Μήνες Καθηκόντων

Παρεμβάσεις Με Επίκεντρο  
Την Κοινωνία 



ΤΟΠΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 13

Τα απανωτά lockdowns και η αναπόφευκτη ύφεση στην οικονομία επηρέασαν, όπως ήταν 
φυσικό- και την τοπική αγορά της Ηλιούπολης. Ωστόσο, αναστολή δραστηριοτήτων που 
επέβαλλαν τα περιοριστικά μέτρα δεν ήταν αφορμή για αδράνεια από τον Εμπορικό 
Σύλλογο Ηλιούπολης, ο οποίος όχι μόνο δεν μείωσε τις παρεμβάσεις του, αλλά αντίθετα 
ήταν «παρών» στις ανάγκες και τα αιτήματα των επιχειρηματιών της πόλης.

Παρεμβάσεις Για Την Άμβλυνση Των Συνεπειών Της Πανδημίας
Μέσα στα 2μιση χρόνια λειτουργίας του, ο εμπορικός σύλλογος πραγματοποίησε πλη-
θώρα παρεμβάσεων σε θεσμικούς φορείς και υπουργεία, μεταφέροντας τα αιτήματα 
των επιχειρηματιών που πλήττονταν από τις επιπτώσεις της πανδημίας. Η ηγεσία του 
ΕΣΗ τόσο κατά το πρώτο όσο και κατά το δεύτερο πανδημικό κύμα πραγματοποίησε 
συναντήσεις τόσο σε τοπικό επίπεδο, με τον Δήμαρχο, αλλά τόσο σε επιχειρηματικό, 
με τον αείμνηστο πρώην πρόεδρο του ΕΒΕΑ κ. Μίχαλο, με τα στελέχη του Εμπορι-
κού Συλλόγου Αθήνας, με ενεργή συμμετοχή σε τηλεδιασκέψεις της ομοσπονδίας και 
της συνομοσπονδίας Εμπόρων και με πολιτικούς και υπηρεσιακούς παράγοντες των 
αρμόδιων υπουργείων. Πληθώρα παρεμβάσεων έχουν πραγματοποιήθηκαν επίσης 
από τους επαγγελματίες της πόλης σε ημερίδες και τηλεοπτικές εκπομπές, με τους 
κ. Μπίρλη, Ζαζά, Φασόη, Λασιθιωτάκη και άλλους επιχειρηματίες να παρεμβαίνουν 
διαρκώς σε τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά δίκτυα πανελλαδικής εμβέλειας, εκφράζο-
ντας τις θέσεις και τις αγωνίες του εμπορικού κόσμου της πόλης. Εμβληματική είναι 
επίσης η πρωτοβουλία για την πάταξη του παρεμπορίου, με τον πρόεδρο κ. Θανάση 
Μπίρλη να έχει στα «σκαριά» σχετική ημερίδα σε συνεργασία με την ΕΣΕΕ, η οποία 
θα πραγματοποιηθεί στην πόλη όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες.

Οι Πρωτοβουλίες Για Την Τόνωση Της Τοπικής Αγοράς
Στους 30 μήνες δράσης, ο ΕΣΗ συμμετείχε ενεργά σε δύο μεγάλες πρωτοβουλίες. Η 
πρώτη αφορούσε στη διεξαγωγή του καρναβαλιού μετά από 15 χρόνια στην Ηλιού-
πολη. Η συγκεκριμένη δράση πραγματοποιήθηκε πριν το ξέσπασμα της πανδημίας, 
τον Φεβρουάριο του 2020 και στέφθηκε από απόλυτη επιτυχία, προσφέροντας δια-
σκέδαση στους κατοίκους της πόλης, ενίσχυση της πελατείας στα τοπικά καταστή-
ματα, αλλά και εκατοντάδες νέους επισκέπτες στην πόλη. Ο ΕΣΗ χρηματοδότησε 
μεγάλο μέρος του καρναβαλιού, συνδράμοντας τόσο στην μεταφορά των αρμάτων 
όσο και στην ευρύτερη διοργάνωση του. Σημαντική επίσης ήταν η πρωτοβουλία για 
τη δημιουργία της «Κάρτας του Δημότη», με τον Εμπορικό Σύλλογο να είναι ενεργός 
συμμετέχων στην όλη προσπάθεια. Πρόκειται για μια κάρτα η οποία θα διατίθεται 
εντελώς δωρεάν σε όλους τους εγγεγραμμένους στα δημοτολόγια του Δήμου, με μια 
απλή αίτηση. Οι κάτοχοι της κάρτας θα έχουν προνόμια όπως έκπτωση στο κόστος 
συμμετοχής τους σε επιμορφωτικά, αθλητικά προγράμματα και προνομιακές τιμές σε 
παραστάσεις και άλλες εκδηλώσεις του Δήμου Ηλιούπολης καθώς και εκπτώσεις σε 
τοπικές επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα.

Πανελλαδική Αναγνώριση
Το μεγάλο «βήμα» για τον Εμπορικό Σύλλογο Ηλιούπολης ήταν το τηλεοπτικό σποτ 

που δημιούργησε μετά το πρώτο lockdown. Το συγκεκριμένο σποτ, μετά από ενέργει-
ες των στελεχών του συλλόγου πήρε την απαραίτητη άδεια από το Εθνικό Συμβούλιο 
Ραδιοτηλεόρασης και προβλήθηκε για αρκετές εβδομάδες σε όλα τα τηλεοπτικά 
κανάλια, αποσπώντας διθυραμβικές κριτικές.

Στο Πλευρό Της Τοπικής Κοινωνίας
Εκτός από το πολύ σημαντικό έργο για τις επιχειρήσεις της πόλης, ο σύλλογος είναι 
αρωγός και στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας προσφέροντας μεγάλες ποσότητες 
τροφίμων στο κοινωνικό παντοπωλείο αλλά και φάρμακα στο κοινωνικό φαρμακείο 
του Δήμου, ενώ ουκ ολίγες είναι φορές που ο Θανάσης Μπίρλης έχει ενισχύσει δομές 
και πρωτοβουλίες που έχουν σκοπό την βοήθεια προς τους άπορους συμπολίτες μας.

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ 
ΑΓΟΡΑ ΣΕ 2,5 ΧΡΟΝΙΑ ΔΡΑΣΗΣ

EΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ:

Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου 
Ηλιούπολης, Θανάσης Μπίρλης.
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ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ

Με Αισιοδοξία Για Την Άνοδο 
Ο Γ.Σ Ηλιούπολης
Ισχυρές βάσεις για μια άκρως επιτυχημένη αγωνιστική 
σεζόν έβαλε τον Αύγουστο ο ποδοσφαιρικός Γ.Σ Ηλιού-
πολης, με μια σειρά σημαντικών κινήσεων στο μεταγρα-
φικό «παζάρι». Ο «Ήλιος» μετά την περασμένη σεζόν, 
όπου έχασε την άνοδο στη Superleague 2 για μόλις 1 
βαθμό, θεωρείται μια από τις ισχυρότερες ομάδες της 
κατηγορίας την προσεχή αγωνιστική σεζόν, γεγονός 
που επιβεβαιώνεται από τις μεταγραφικές κινήσεις που 
πραγματοποίησε τον περασμένο Αύγουστο.

Xαντές Στο Τιμόνι
Ο ταλαντούχος προπονητής που πέρυσι εξέπληξε όλη τη 
Superleague 2 με την ομάδα του Ιάλυσου αποδέχτηκε την 
πρόταση της διοίκησης του Γ.Σ.Η να αναλάβει την τεχνική 
ηγεσία της ομάδας, ξεκινώντας από την πρώτη στιγμή 
σκληρή δουλειά. Γύρω του έχει ένα συγκροτημένο επιτε-
λείο, με το οποίο κατάφερε σε 2 εβδομάδες να «τρέξει» 
όλα τα διαδικαστικά ώστε να πραγματοποιηθούν πρώτες 
μεταγραφές και να ξεκινήσει η προετοιμασία για τη νέα 
χρονιά. Ο Χαντές έχει ήδη δώσει το στίγμα του στους 
ποδοσφαιριστές, το οποίο κινείται στο τρίπτυχο «σκληρή 
δουλειά, πειθαρχία και χαμηλό προφίλ».

Μεταγραφές Από Το «Πάνω Ράφι»
Η διοίκηση του Γ.Σ.Η μπήκε δυναμικά στη μεταγραφι-
κή αγορά, εξασφαλίζοντας την υπογραφή μιας σειράς 

ποδοσφαιριστών που συνδυάζουν εμπειρία και ταλέντο. 
Αρχικά, η διοίκηση και ο καινούριος προπονητής φρό-
ντισαν να κρατήσουν αλώβητο τον περυσινό κορμό της 
ομάδας, ανανεώνοντας τη συνεργασία με μια σειρά από 
σημαντικούς παίκτες όπως ο Γεμιστός, ο Ταβάρες και ο 
Τσατσαρής. Ο «Ήλιος» έφερε στην πόλη τον πολύπειρο 
μέσο Αργύρη Σάμιο, εξασφαλίζοντας παράλληλα και 
τον μεγαλόσωμο επιθετικό μέσο Ράφαελ Ζέλο, ο οποίος 
την περυσινή σεζόν πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφα-
νίσεις με την Κηφισιά, συμβάλλοντας στην κατάκτηση 
του πρωταθλήματος. Σημαντικές προσθήκες είναι επί-
σης εκείνες του εκρηκτικού επιθετικού μέσου Γιάννη 
Ντινιωτάκη, του βραχύσωμου αμυντικού μέσου Κώστα 
Μαλάι, του έμπειρου στόπερ Γιώργου Κρητικού και του 
σκληροτράχηλου επιθετικού Ματέο Κράσι, παίκτες οι 
οποίοι αποτελούν ποιοτικές προσθήκες στο ρόστερ του 
Ήλιου, με τις προσδοκίες να είναι ψηλά για τις επιδόσεις 
τους.

Στήριξη Από Τους Επιχειρηματίες 
Της Ηλιούπολης
Από την πρώτη στιγμή, στο πλευρό της ομάδας βρέθη-
κε ο επιχειρηματικός κόσμος της πόλης, με μια μεγάλη 
ομάδα επαγγελματιών να συσπειρώνεται και να «βάζει 
πλάτη» για άλλη μια χρονιά, στηρίζοντας έμπρακτα την 
προσπάθεια. 

Τα καταστήματα «Suvless Is More», το cafe «Venchi» 
αποτελούν τους χρυσούς χορηγούς της ομάδας, με το 
«Indigo Drinks & More» του Νίκου Χάλκου, την αλυσίδα 
καταστημάτων «Οφθαλμός» του Θανάση Μπίρλη, την 
εταιρεία «Κήπων Οδός» του Νίκου Σίνου και το «Labiko» 
του Πάντου Τζανετάκου να αποτελούν τους μεγάλους 
χορηγούς του φετινού εγχειρήματος. Την ομάδα των 
χορηγών πλαισιώνουν οι επιχειρήσεις Koi Sushi Bar, το 
πρατήριο καυσίμων AVIN Περπερίδης, το ΚΤΕΟ της Λεω-
φόρου Βουλιαγμένης, το κρεατοφαγείον «Ο Γιώργος», 
η εταιρεία ΠΡΟΚΑΡ και το «Έξη Bakery» των αδερφών 
Αδάμου. Τα πρώτα δείγματα γραφής είναι θετικά, με 
τους κυανέρυθρους να επικρατούν τόσο επί του Αίαντα 
Γαστούνης με 4-0 στο πλαίσιο των υποχρεώσεων για το 
Κύπελλο Ελλάδας και πραγματοποιώντας καλές εμφα-
νίσεις στα δύο φιλικά παιχνίδια με την Αμφιάλη και τη 
Θύελλα Ραφήνας.

Ούτε μία, ούτε δύο αλλά τρεις επιστολές καταγγελίας είδαν το φως της δημοσι-
ότητας από πρώην, πλέον, ποδοσφαιριστές του Χαραυγιακού, οι οποίοι καταγγέ-
λουν αντεπαγγελματικές συμπεριφορές από τη διοίκηση του συλλόγου. Μετά την 
επιστολή-βόμβα που είχε δημοσιεύσει ο ποδοσφαιριστής Ορφέας Παρασκευόπουλος 
καταγγέλοντας αναίτια απομάκρυνσή του από την ομάδα, άρνηση της διοίκησης για 
καταβολή των δεδουλευμένων του και την επιστροφή του δελτίου του, δύο ακόμα 
ποδοσφαιριστές δημοσιεύουν καταγγελίες παρόμοιου χαρακτήρα. Πρώτος, ο πρώην 
αρχηγός των μπλε Δημήτρης Κασσιανός, με επιστολή του στο soccerlive.gr, έκανε 
λόγο για «εκβιαστικό τρόπο και ειρωνία» από τη διοίκηση της ομάδας κατά την οικοθε-
λή του αποχώρηση, με τον ποδοσφαιριστή να ισχυρίζεται πως οι διοικούντες δεν του 

έδιναν το δελτίο του προκειμένου να αναζητήσει άλλη ομάδα. «Μετά από αρκετά τηλε-
φωνήματα και κρούσεις από μεριάς μου, μου ανακοινώθηκε από τον πρόεδρο της ομάδας 
πως το Δ.Σ συνεδρίασε και μου δίνει δυο επιλογές, να συνεχίσω να παίζω στο Χαραυγιακό 
παρά την θέληση μου ή να μείνω ανενεργός ως παίχτης για δυο χρόνια, και να λάβω το 
δελτίο μου το καλοκαίρι του 2024!», καταγγέλει ο ποδοσφαιριστής.

Ωστόσο τα περιστατικά δεν τελειώνουν εδώ. Παρά το γεγονός πως ο ποδοσφαιρι-
στής Μπάμπης Μαραγκουδάκης κατά την αποχώρηση του ευχαρίστησε δημόσια την 
ομάδα και τη διοίκηση, λίγες ημέρες μετά, με νέα του επιστολή κατήγγειλε παρόμοια 
περιστατικά με τους πρώην συμπαίκτες του, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Ενώ είχαμε 
συμφωνήσει στις 25/8 συνάντηση (σσ. με τον πρόεδρο) για να πάρω το δελτίο στα χέρια μου, 
ο πρόεδρος έβαλε έναν ακόμα “όρο” για να με αφήσει ελεύθερο. Να βγάλω μία ανακοίνωση 
στην οποία θα ευχαριστώ αυτόν και την ομάδα για τη συνεργασία που είχαμε. Ο λόγος ήταν, 
όπως μου είπε, τα τελευταία περιστατικά και οι ανακοινώσεις άλλων παικτών, τα οποία τον 
είχαν φέρει σε δύσκολη θέση απέναντι στους φιλάθλους της ομάδας. Δεν μου άφησε κανένα 
περιθώριο, λέγοντας μου πως χωρίς αυτή δε θα μπορούσα να πάρω το δελτίο μου. Δέχτηκα 
να το κάνω, έχοντας αποφασίσει ήδη να βγάλω την παρούσα ανακοίνωση για να περιγράψω 
την πραγματικότητα».

Οι καταγγελίες των τριών ποδοσφαιριστών είναι εξαιρετικά σοβαρές και δεν τιμούν 
καθόλου το τοπικό ποδόσφαιρο. Πρόκειται για τρεις παίκτες, που έχουν προσφέρει 
τα μέγιστα στην πορεία του Χαραυγιακού τα τελευταία 2 χρόνια και αποτελούν παρά-
δειγμα ήθους και αξιοπρέπειας. Εφόσον οι καταγγελίες των τριών ποδοσφαιριστών 
ευσταθούν θα πρέπει να υπάρξει παρέμβαση από τα αρμόδια όργανα και την ΕΠΟ 
προκειμένου να προστατευτούν τα δικαιώματα των εργαζομένων στις ομάδες. Η «Ηλι-
οτυπία» προσπάθησε να επικοινωνήσει με τον πρόεδρο του Χαραυγιακού κ. Φύτρο ήδη 
από την πρώτη καταγγελία ποδοσφαιριστή, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν κατέστη δυνατό.

Καταγγελίες Ποδοσφαιριστών 
Κατά Της Διοίκησης 
Του Χαραυγιακού
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 Ας μιλήσουμε για αντιδήμαρχους  σε 
αυτό το πρώτο φύλλο. Τουλάχιστον 2 
αντιδήμαρχοι γυρνούν στην προσφώνη-
ση «Δήμαρχε». Ο ένας εξ αυτών, μάλιστα 
έχει καταγωγή «κάτω από το αυλάκι». 
Γενικότερα, αρκετοί αντιδήμαρχοι είναι 
πηγή πολλών «παραδημοτικών». Χαρα-
κτηριστικό είναι πως ένας εκ των αντιδη-
μάρχων μοιράζει καρτούλες κάθε φορά 
που συναντά κάποιον «παραπονούμενο» 
δημότη. Στην κάρτα αναφέρεται απλά το 

όνομα του, η ιδιότητα και το τηλέφωνο 
του. Από παράταξη, τίποτα. Και ακούγε-
ται στα καφενεία πως δεν θα είναι μάλλον 
υποψήφιος με τον Γιώργο Χατζηδάκη. 

 Ένας άλλος αντιδήμαρχος, έχει προ-
καλέσει «γκρίνιες» στους συναδέλφους 
του με τις δημόσιες τοποθετήσεις του. 
«Δεν γίνεται να ρίχνει την ευθύνη στους 
πολίτες» ειπώθηκε σε συνάντηση τοπικών 
«παραγόντων» από συνάδελφο του. Ο 
συγκεκριμένος αντιδήμαρχος, εκτός από 
τα παιδάκια που χαλάνε το γκαζόν επικα-
λείται και τα φυσικά φαινόμενα. «Χόρτα 
είναι, μεγαλώνουν» λέει. Πάντως τις προ-
άλλες που ήμασταν στην Αργυρούπολη 
όλα ήταν κομμένα και νοικοκυρεμένα. 
Μάλλον ήταν χόρτα άλλης «ποικιλίας».

 Υπάρχουν βέβαια και δύο αντιδήμαρ-
χοι «γκανιάν». Ο πρώτος σώζει την παρ-
τίδα, είναι διαρκώς σε κίνηση και λύνει 
προβλήματα, ανά πάσα ώρα και στιγμή. 
Είναι χαρακτηριστικό πως πριν λίγες 
εβδομάδες, δημότης του έστειλε μέσα 
στα μαύρα μεσάνυχτα μήνυμα για πρό-
βλημα στο οδόστρωμα μιας οδού. Προς 
έκπληξή του, το επόμενο πρωί, το πρό-
βλημα είχε αποκατασταθεί.

 Ο έτερος «ελβετικός σουγιάς» ανοί-
γει πόρτες και κάνει πολύ σημαντική 
δουλειά για το μέλλον της πόλης. Ψάχνει 
χρηματοδοτήσεις, φέρνει προγράμματα 
που βλέπουν στο μέλλον και έχει βάλει 
«πείσμα» να πεζοδρομήσει την λεωφόρο 
ειρήνης. Kαι φυσικά, το έργο του δεν στα-
ματά στο αυστηρό πλαίσιο των αρμοδιο-
τήτων του: Είναι πανταχού παρών στην 
πόλη, προσφέρει στο κοινωνικό παντο-
πωλείο όταν υπάρχει ανάγκη, έχει «ανοι-
κτές κεραίες» και σηκώνει τηλέφωνα για 

να λύσει προβλήματα.

 Όσο για την κυρία του διοικητικού 
σχήματος, παρά το έντονο «ταπεραμέ-
ντο» της ακούγονται διαρκώς θετικά 
σχόλια από όλες τις παρατάξεις. Άλλω-
στε, ούσα χρόνια εκπαιδευτικός γνωρίζει 
εξαιρετικά καλά τα θέματα της παιδείας 
και αυτό φαίνεται από τις εξαιρετικές 
εισηγήσεις της στο πεδίο αρμοδιότητάς 
της.
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Ας μιλήσουμε  
για αντιδήμαρχους...

Το ζήτημα ενός επαρκούς και οικονομι-
κού οδοφωτισμού της Ηλιούπολης απα-
σχολεί τα τελευταία χρόνια τις διοικήσεις 
του Δήμου. Η προηγούμενη διοίκηση 
θέλησε να δώσει λύση, με την τοποθέτη-
ση φωτιστικών LED, μέσω δανεισμού από 
το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων. 
Τελικά η προσπάθεια όχι μόνο δεν τελε-
σφόρησε, αλλά αποτέλεσε και μια από 
τις αιτίες που οδήγησαν σε ρήξη τον τότε 
αντιδήμαρχο και νυν δήμαρχο της πόλης 
με την τότε διοίκηση. Η σημερινή δημο-
τική αρχή με την σειρά της επιδιώκει 
να δώσει εκ νέου λύση. Τον περασμένο 
Ιούλιο στο Δημοτικό Συμβούλιο παρου-
σιάστηκε μία μελέτη ελέγχου της σκοπι-
μότητας και εκτίμησης της απόδοσης της 
αναβάθμισης του δημοτικού φωτισμού, 
όμως η παρουσίαση που έγινε από τον 
ιδιώτη μελετητή δεν ήταν τόσο πειστική.

Οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης δια-
τύπωσαν αρκετές ενστάσεις, με βασικό-
τερη την έλλειψη μια εμπεριστατωμένης 

συγκριτικής μελέτης ανάμεσα στα δια-
θέσιμα χρηματοδοτικά μοντέλα της υλο-
ποίησης του έργου, ώστε να αναδειχθεί 
η πιο συμφέρουσα λύση για την πόλη. 
Έγινε κάτι περισσότερο από αντιληπτό, 
ότι η δημοτική αρχή προκρίνει ως καταλ-
ληλότερο το μοντέλο σύναψης Σύμβασης 
Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) με ιδιώτη. 
Ο νόμος της κυβερνησιμότητας της δίνει 
την δυνατότητα να προχωρήσει σε κάτι 
τέτοιο χωρίς να απαιτείται η έγκριση του 
Δημοτικού Συμβουλίου. Όμως το ζήτημα 
δεν είναι τόσο απλό. Μερικοί δήμοι που 
ακολούθησαν το μοντέλο της ΣΕΑ, σε 
σύντομο σχετικά χρονικό διάστημα κατήγ-
γειλαν τις συμβάσεις, με αποτέλεσμα την 
έναρξη ερευνών για δημόσια ζημία από 
τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές. Θεωρώ 
ότι κανένας δεν θα ήθελε να συμβεί κάτι 
παρόμοιο στο Δήμο μας.

Εκτιμώ ότι όλοι θεωρούν αυτονόητη και 
επιτακτική την ανάγκη της αναβάθμι-
σης του δημοτικού οδοφωτισμού . Όμως 

φρονώ ότι η υλοποίηση ενός τέτοιου 
έργου θα πρέπει να αποφασιστεί με 
την μεγαλύτερη δυνατή συμφωνία των 
παρατάξεων της Ηλιούπολης και να γίνει 
με τις πλέον διαφανείς και μη αμφισβη-
τήσιμες διαδικασίες. 

Κατά την άποψη μου η δημοτική αρχή 
έχει μια μεγάλη ευκαιρία. Να αποδείξει 
ότι επιθυμεί και επιδιώκει την συναίνεση 
όλων σε ένα τόσο μεγάλο και σημαντι-
κό έργο για την πόλη. Nα προτείνει την 
εκτέλεση μιας συγκριτικής μελέτης των 
χρηματοδοτικών μοντέλων από έναν 
μελετητή που θα προτείνει η αντιπολί-
τευση, ώστε να μην υπάρχει καμία αμφι-
σβήτηση για την αντικειμενικότητα και 
την διαβλητότητά της.

Αναζητείται πολιτική παρρησία για μία 
υπέρβαση που θα επιδιώξει να  φέρει 
την συναίνεση των δημοτικών παρατάξε-
ων, για το καλό της Ηλιούπολης και των 
δημοτών της. 

Δημοτικός Οδοφωτισμός με LED: 
Αναζητείται Πολιτική Παρρησία Για Μία Υπέρβαση

Η δημοτική αρχή έχει μια 
μεγάλη ευκαιρία:  
Να αποδείξει ότι επιθυμεί  
τη συναίνεση όλων σε ένα 
τόσο μεγάλο και σημαντικό 
έργο για την πόλη 
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