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Πολύμηνη προσπάθεια 
του Δήμου, με στόχο 
την μαζική αναβάθμιση 
των παιδικών χαρών 
με σύγχρονα πρότυπα 
ασφαλείας

Σελ. 8

Το πλήρες πρόγραμμα 
των χριστουγεννιάτικων 
εκδηλώσεων στην 
Ηλιούπολη

Σελ. 12-13

ΕΦ Η Μ Ε Ρ Ι Δ ΑΗλιοτυπία
Η εφημερίδα των κατοίκων της Ηλιούπολης | iliotypia.gr

Οι πρόσφατες ανεξαρτητοποίησεις 
από την παράταξη «Πρώτα Η 
Ηλιούπολη» aλλάζουν τους 
συσχετισμούς ενόψει των εκλογών 
του 2023. 

Σελ. 10

Παρέμβαση ουσίας από τη δημοτική 
κίνηση «ΗΛΙΟΥ-Πόλις, Ανθρώπινη 
Πόλη», με σημαντικές προτάσεις 
για το ζήτημα της αναβάθμισης του 
οδοφωτισμού. 

Σελ. 11

ΝΕΟΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΙ ΜΕ «ΑΡΩΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ» ΦΑΚΕΛΟΣ LED

ΝΕΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

Οι Πολίτες Αξιολογούν 
Τη Δημοτική Αρχή & 
Τα Προβλήματα Της 
Ηλιούπολης
Η «Ηλιοτυπία» παρουσιάζει σε αποκλειστικότητα τα αποτελέσματα της δημοσκοπικής 
έρευνας της GPO στην Ηλιούπολη.

Σελ. 6-7

Δημοσκόπηση GPO
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ΕΦ Η Μ Ε Ρ Ι Δ ΑΗλιοτυπία

Στο τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής 
σεζόν, η πόλη μας ενδέχεται να έχει μία 
ομάδα στη δεύτερη τη τάξει κατηγορία 
ποδοσφαίρου, τη Superleague 2. Πρό-
κειται για μια επαγγελματική κατηγορία 
που θα φέρει άλλη αίγλη στον τοπικό 
αθλητισμό. Θα προσελκύσει περισσό-

τερους κατοίκους της πόλης στο γήπε-
δο, θα φέρει τα παιδιά πιο κοντά στην 
ομάδα και η Ηλιούπολη θα προβληθεί 
σε πανελλαδικό επίπεδο. Όλα αυτά υπό 
μία προϋπόθεση: Να μπορεί η ομάδα να 
παίζει ποδόσφαιρο στην πόλη μας. Το 
Α’ Δημοτικό Γήπεδο Ηλιούπολης κατα-
σκευάστηκε τη δεκαετία του 1960 και 
έκτοτε λίγα πράγματα έχουν αλλάξει 
ως προς τις υποδομές. Πρόκειται για μια 
αθλητική δομή που χρειάζεται άμεση 
ανάπλαση, καθώς έχουν ήδη προκύψει 
ζητήματα ασφάλειας, όπως αυτό της 
στατικότητας των κερκίδων. Ο Δήμος 
οφείλει να πάρει αποφάσεις άμεσα. Η 
πόλη έχει ανάγκη από ένα γήπεδο-κό-
σμημα, για το οποίο θα είναι υπερήφα-
νοι όλοι. Ένα γήπεδο που -εκτός από 
τις ανάγκες των τοπικών ομάδων- θα 
προσελκύει μεγάλα αθλητικά γεγονότα 
και θα ενισχύσει την εξωστρέφεια της. 
Μένει να δούμε εάν το αίτημα θα βρει 
«ευήκοα ώτα» σε Δήμο και Περιφέρεια.

Γ. Καραμαγκάλης

Ώρα Αποφάσεων Για Το Α’ Δημοτικό 
Γήπεδο Ηλιούπολης

EDITORIAL
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Σκάναρε µε το κινητό σου
και δες το επεξηγηµατικό video
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Συνάντηση με τον Δασάρχη για την επίμαχη υπόθεση του 
Ι.Ν Αποστόλου Παύλου στην Ηλιούπολη είχε ο Δήμαρχος 
Ηλιούπολης, προσπαθώντας να δώσει λύση στο ζήτημα 
της τοποθέτησης μπάρας ελεγχόμενης κυκλοφορίας σε 
δημόσιο χώρο. Εδώ και αρκετούς μήνες, ο ιερέας του 
ναού έχει τοποθετήσει στον προαύλιο χώρου του ναού 
μπάρα ελεγχόμενης κυκλοφορίας την οποία το δημοτικό 
συμβούλιο έχει χαρακτηρίσει «παράνομη και αυθαίρετη» 
με ομόφωνη απόφασή του. Παράλληλα, έχουν σημειωθεί 
έντονες αντιδράσεις και από τους περιοίκους, οι οποίοι 
έχουν δημιουργήσει επιτροπή πολιτών με σκοπό την απο-
μάκρυνση της μπάρας. Η μπάρα -σύμφωνα με τα επίσημα 
έγγραφα- φαίνεται πως έχει τοποθετηθεί σε σημείο που 
είναι χαρακτηρισμένο ως δασική έκταση, γεγονός που 
εντείνει τις αντιδράσεις σε τοπικό επίπεδο. 

Από την πλευρά του ο ιερέας υποστηρίζει πως το σημείο 

ανήκει στην εκκλησία, εξαπολύοντας μάλιστα κήρυγμα 
μίσους κατά των πολιτών και αιρετών που αντιδρούν.

Ο Δήμαρχος Γιώργος Χατζηδάκης, ο οποίος συνοδευόταν 
από την επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Ηλιούπο-
λης κ. Τασία Τσατσούλη και τον νομικό σύμβουλο του 
Δήμου κ. Μανταδάκη, παρέδωσε τον σχετικό φάκελο 
της υπόθεσης στον Δασάρχη, ενημερώνοντάς τον για τις 
τελευταίες εξελίξεις και ζητώντας του να υπάρξει άμεση 
μέριμνα από την πλευρά της υπηρεσίας. Από την πλευρά 
του ο Δασάρχης δεσμεύθηκε πως οι σχετικές διαδικασίες 
ελέγχων θα ξεκινήσουν άμεσα, προκειμένου να διαπιστω-
θεί ενδεχόμενη αυθαιρεσία στο σημείο από την πλευρά 
του ιερού ναού. Μάλιστα, παρέπεμψε την υπόθεση και 
στο κτηματολογικό γραφείο της δασικής υπηρεσίας, προ-
κειμένου να πέσει φως σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθε-
στώς του επίμαχου σημείου. Μετά από εκτενείς συζητή-

σεις στο δημοτικό συμβούλιο αλλά και δυναμικές κινητο-
ποιήσεις των περιοίκων, το ζήτημα έφτασε και στη Βουλή 
μέσα από επίκαιρη ερώτηση των βουλευτών του ΚΚΕ.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΑΣΑΡΧΗ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Παρέμβαση Δασαρχείου Στην Υπόθεση Του Απ. Παύλου

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Σημαντικές 
Μειώσεις Σε 

Γεννήσεις 
Και Σχολικό 

Πληθυσμό Στην 
Ηλιούπολη

Ανησυχητικά είναι τα στοιχεία για τον σχολικό πληθυσμό στην 
Ηλιούπολη, με τους δείκτες να παρουσιάζουν σημαντική πτώση 
την τελευταία εικοσαετία. Αφορμή για την έρευνα της «Ηλιοτυ-
πίας» στάθηκε η τοποθέτηση της αντιδημάρχου παιδείας κυρίας 
Κατερίνας Χωματά κατά τη διάρκεια δημοτικού συμβουλίου. 
Όπως επεσήμανε σε δραματικούς τόνους η κ. αντιδήμαρχος, 
«σε λίγα χρόνια ο Δήμος θα είναι αντιμέτωπος με άδειες αίθουσες 
σχολείων, καθώς ο σχολικός πληθυσμός της πόλης μειώνεται χρόνο 
με τον χρόνο». Η «Ηλιοτυπία» αιτήθηκε παροχής στατιστικών 
στοιχείων από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, με τα αποτελέ-
σματα να «κρούουν τον κώδωνα» του κινδύνου.

Μείωση Στον Σχολικό Πληθυσμό Και Στις Εγγραφές 
Στην Πρώτη Δημοτικού
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρείχε στην «Ηλιοτυπία» η 

ΕΛΣΤΑΤ, ο σχολικός πληθυ-
σμός στην Ηλιούπολη έχει μει-
ωθεί σημαντικά την τελευταία 
20αετία. Πιο συγκεκριμένα, οι 
μαθητές στα δημοτικά και τα 
γυμνάσια της πόλης (οι βαθμί-
δες που συγκροτούν δηλαδή 
την υποχρεωτική εκπαίδευση) 
το 2019, ήταν κατά 7,41% λιγό-
τεροι από το 2000. Σε σύγκριση 
μάλιστα με το 2003, όπου ήταν 
η χρονιά της τελευταίας 20ετίας 
με τους περισσότερους μαθητές, 
το ποσοστό σημειώνει πτώση 
της τάξης του 11,96%. Παρόμοια, 
πτωτική τάση παρατηρείται και 
στις εγγραφές παιδιών στην 
πρώτη τάξη δημοτικού στα σχο-
λεία της πόλης. Σύμφωνα με τα 
στοιχεία, ενώ το 2000 οι μαθη-
τές που εγγράφηκαν στην πρώτη 
τάξη δημοτικού ήταν 743, το 2019 
ο αριθμός ανήλθε σε 621, μία μεί-
ωση της τάξης του 16%.

Το φαινόμενο δεν περιορίζεται στα στενά τοπικά όρια, αλλά απο-
τελεί κοινή διαπίστωση και σε άλλους Δήμους. Χαρακτηριστική 
είναι η δημοσίευση που είχε κάνει στα κοινωνικά δίκτυα ο έμπει-
ρος εκπαιδευτικός και ιδιοκτήτης των φροντιστηρίων «Ρόμβος» 
Γιάννης Τσαρπαλής, ο οποίος ανέφερε χαρακτηριστικά:  «Πριν 
δέκα χρόνια τα τέσσερα Λύκεια της Αργυρούπολης είχαν περίπου 
220 μαθητές το καθένα. Σήμερα και τα τέσσερα έχουν 709 δηλαδή 
περίπου 177 το καθένα. Αν συνεχιστεί αυτή η μείωση τότε στα επόμενα 
δέκα χρόνια θα έχουμε άδεια σχολεία».

Τρομακτική Μείωση Γεννήσεων 
Τα παραπάνω στοιχεία είναι αναμφισβήτητα συνδεδεμένα με 
το δημογραφικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει συνολικότερα η 
χώρα. Σύμφωνα με την ανάλυση των τοπικών δημογραφικών 
δεδομένων που είναι διαθέσιμα στο site της ΕΛΣΤΑΤ, οι γεν-
νήσεις των μόνιμων κατοίκων στην Ηλιούπολη έχουν μειωθεί 
κατά 32,4% από το 2000 έως το 2019. Σε απόλυτους αριθμούς, 
ενώ το 2000 καταγράφηκαν 824 γεννήσεις στον Δήμο, το 2019 
ο αριθμός αυτός ήταν μόλις 557.

Τα παραπάνω στοιχεία συνάδουν και με τα όσα έχουν δημοσιευ-
θεί κατά καιρούς για το δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδας, 
με χαρακτηριστικότερη την έρευνα του ερευνητικού οργανι-
σμού διαΝΕΟσις. Σύμφωνα με τα στοιχεία της εν λόγω μελέτης, 
το 2050 -και με βάση το χειρότερο σενάριο- ο πληθυσμός της 
χώρας θα είναι μειωμένος κατά 2,5 εκατομμύρια κατοίκους, ενώ 
η διάμεση ηλικία θα είναι τα 53 έτη, από τα 41 σήμερα. Όσο για 
τον πληθυσμό παιδιών σχολικής ηλικίας (3-17 ετών) , αναμένεται 
να μειωθεί σε 1 εκατομμύριο, από 1,6 εκατ. το 2015.
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Και επίσημα ξεκίνησε τη λειτουρ-
γία της η πρωτοβουλία «Είμαι Εδώ», 
μια νέα συλλογικότητα που ήρθε στα 
πράγματα της πόλης για να στηρίξει 
τις κακοποιημένες γυναίκες αλλά και 
να συμβάλλει δυναμικά με κάθε τρόπο 
στην επανένταξή τους στον κοινωνι-

κό ιστό, παρέχοντάς τους κάθε δυνα-
τή βοήθεια. Η πρώτη συνάντηση της  
πρωτοβουλίας πραγματοποιήθηκε στα 
τέλη Οκτωβρίου και είχε ως σκοπό να 
ενημερώσει το κοινό για τους τομείς 
που θα δραστηριοποιείται, αλλά και να 
παρουσιάσει τις διαφορετικές μορφές 

βίας που υπάρχουν και αντιμετωπίζουν 
οι γυναίκες στο σπίτι, στην δουλεία, 
στον δρόμο και γενικότερα όπου αυτό 
είναι δυνατό να συμβεί.

Οι «Ηλιουπολίτισσες» 
Κινητήρια Δύναμη
Την πρωτοβουλία αυτή την ξεκίνησαν 
εφτά γυναίκες από την Ηλιούπολη: η 
Νίκη Τσιμπούρη, η Άρτεμις Καράβα, η 
Αντωνία Καλαθιανάκη, η Λιάνα Δενε-
ζάκη, η Φωτεινή Σαββατιανού, η Γωγώ 
Τσακογιάννη και η Χρύσα Δουζένη. 
Πρόκειται για 7 δυναμικές γυναίκες της 
τοπικής κοινωνίας, οι οποίες -εκτός 
από ισχυρό αίσθημα αλληλεγγύης- 
έχουν στην «φαρέτρα» τους επιστημο-
νική κατάρτιση και παραστάσεις από 
παρόμοιες πρωτοβουλίες αλληλεγγύ-
ης, γεγονός που ανεβάζει το επίπεδο 
της οργάνωσης και τη σημασίας της 
πρωτοβουλίας.

«Είναι πολύ σημαντικό ότι αυτή η πρω-
τοβουλία ξεκίνησε από τις «Ηλιουπολί-
τισσες», μια ομάδα με 9,5 χιλιάδες ενεργά 
μέλη σε όλη την πόλη», αναφέρει στην 
«Ηλιοτυπία» η κ. Γωγώ Τσακογιάννη. 
«Στόχος μας δεν είναι να υποκαταστήσου-
με την πολιτεία, αλλά να ασκούμε έλεγχο 
ως ενεργοί πολίτες στις υποχρεώσεις που 
έχει απέναντι στα θύματα της έμφυλης 
βίας» τόνισε η κ. Φωτεινή Σαββατιανού 
κατά την παρέμβασή της. 

Πως Ξεκίνησε Η Πρωτοβουλία
Η αφορμή για τη δημιουργία της εν 
λόγω πρωτοβουλίας, ήταν το αποτρό-
παιο περιστατικό κακοποίησης της 
19χρονης από τον 39χρονο αστυνομι-
κό στην Ηλιούπολη. Σκοπός της ομά-
δας είναι να «αγκαλιάσει» γυναίκες 
που το έχουν ανάγκη και να βρίσκε-
ται στο πλευρό τους. Η πρωτοβουλία 
«Είμαι Εδώ» έχει αποκτήσει μέσα σε 
λίγες εβδομάδες μια συμπαγή δομή 
και οργάνωση, έχοντας ήδη συγκρο-
τήσει. ομάδες ψυχολογικής και νομι-
κής υποστήριξης από εξειδικευμένους 
επιστήμονες, οι οποίες είναι έτοιμες να 
συνδράμουν εθελοντικά, οποτεδήποτε 
χρειαστεί. Ήδη έχουν πραγματοποιηθεί 
δύο εκδηλώσεις επιμόρφωσης της το-
πικής κοινωνίας σε θέματα πρόληψης 
έμφυλης βίας, με την πρωτοβουλία να 
σχεδιάζει πληθώρα δράσεων το αμέ-
σως επόμενο διάστημα.

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ «ΕΙΜΑΙ ΕΔΩ»

Μια Νέα Συλλογικότητα Στο Πλευρό Κάθε 
Κακοποιημένης Γυναίκας

Με το «Bronze» βραβείο στην 
κατηγορία του καλύτερου ρεπορ-
τάζ τιμήθηκε το ilioupolinews 
στην τελετή απονομής των 
Regional Media Awards 2021.

Το ilioupolinews κατάφερε να 
αποσπάσει διάκριση ανάμεσα 
σε πολλές υποψηφιότητες από 
«μεγαθήρια» της τοπικής και 
περιφερειακής ενημέρωσης σε 
όλη την Ελλάδα, επιβεβαιώνοντας 
την ποιότητα της δημοσιογραφι-
κής δουλειάς που δημοσιεύεται 
και την αξιοπιστία των ρεπορ-
τάζ. Αντικείμενο της βράβευσης 
ήταν το μεγάλο επεξηγηματικό-ε-
ρευνητικό ρεπορτάζ για το ΚΥΤ 
Ηλιούπολης, ενός τοπικού ζητή-
ματος που απασχολεί την πόλη 
εδώ και 2 δεκαετίες. Μέσα από 
ενδελεχή έρευνα, το ilioupolinews 
κατάφερε να φέρει στην επιφά-
νεια κρυμμένες πτυχές της υπό-
θεσης, αποσπώντας έτσι βραβείο 
στην σημαντικότερη διοργάνωση 
της χώρας για τα τοπικά μέσα 
μαζικής ενημέρωσης.

Ο δημιουργός του ilioupolinews 
Γιάννης Καραμαγκάλης δήλωσε: 
«Είναι μεγάλη χαρά να αναγνωρίζεται 
η δουλειά που γίνεται στο site αλλά 
και στην εφημερίδα που πρόσφατα 
εκδώσαμε. Το βραβείο αυτό είναι 
αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς, αλλά 
κυρίως της εμπιστοσύνης του κόσμου 
εδώ και τρία χρόνια. Ευχαριστώ τους 
συνεργάτες μου καθώς και σε όλους 
τους επιχειρηματίες που εμπιστεύο-
νται το iloupolinews για την προβολή 
των επιχειρήσεών τους τα τρία αυτά 
χρόνια της λειτουργίας του».

Πανελλαδική 
Διάκριση Για Το 
ilioupolinews.grΡεπορτάζ: Στέλλα Σιδέρη
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Η έρευνα, την οποία δημοσιεύει σε αποκλειστικότητα η 
εφημερίδα «Ηλιοτυπία», αφορά σε δείγμα 600 ατόμων 
και πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεφωνικών συνεντεύξε-
ων με χρήση του συστήματος CATI καθώς και με δικτυακή 
συλλογή ερωτηματολογίων μέσω CAWI με χρήση γρα-
πτού δομημένου ερωτηματολογίου. Η «σφυγμομέτρηση» 
περιείχε ερωτήματα που αφορούσαν την αξιολόγηση της 
δημοτικής αρχής, αλλά και την αξιολόγηση των αιρετών 
της διοίκησης σε ατομικό επίπεδο. Η Ηλιοτυπία παρουσι-
άζει τα βασικά αποτελέσματα της δημοσκοπικής έρευνας.

Οριακά Θετική Η Αξιολόγηση Της Διοίκησης 
Χατζηδάκη
Το 53,6% των ερωτηθέντων απαντά πως κρίνει «Θετικά 
& Μάλλον θετικά» το έργο της διοίκησης Χατζηδάκη τα 
δύο πρώτα χρόνια της θητείας της, με το 39,6% να αξιο-
λογεί «Αρνητικά & Μάλλον αρνητικά» τα πεπραγμένα της 
δημοτικής αρχής. Σε επίπεδο δημογραφικής ανάλυσης 
μεταξύ όσων απάντησαν «Θετικά & Μάλλον θετικά», η 
διοίκηση συγκεντρώνει τα μεγαλύτερα ποσοστά στις ηλι-
κίες 65+ (64,1%), στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ (62,1%) 
και στους ψηφοφόρους του ΚΙΝΑΛ (60,5%). Στον αντί-
ποδα, η πληθυσμιακή ομάδα που το έργο της διοίκησης 

σημειώνει τη χαμηλότερη απήχηση είναι αυτή των νέων 
18-24 (40,1%).

Ερώτηση: Συμπληρώθηκαν 2 χρόνια διοίκησης 
από την δημοτική αρχή Χατζηδάκη. Πως κρίνετε 
το έργο της έως σήμερα;

Παρά την θετική «ψήφο εμπιστοσύνης» που δίνουν οι 
ερωτώμενοι στη διοίκηση του Δήμου, η πλειονότητα 
(54,1%) θεωρεί πως «δύο χρόνια μετά τις εκλογές τα 
πράγματα στον δήμο είναι τα ίδια». Στην ίδια ερώτηση 
το 24,5% απαντάει πως τα πράγματα είναι καλύτερα σε 
σχέση με το 2019, ενώ το 19,6% απαντά πως τα πράγματα 
είναι «χειρότερα» σε σχέση με τις εκλογές. Τέλος, σχετικά 
με τη συνέπεια της δημοτικής αρχής στις προεκλογικές 
της εξαγγελίες, οι πολίτες απάντησαν σε ποσοστό 45,7% 

πως η διοίκηση είναι «Λίγο & Καθόλου» συνεπής στις 
προεκλογικές δεσμεύσεις, ενώ στον αντίποδα 32,9 απα-
ντά «Πολύ & Αρκετά».

Πρώτο Μέλημα Καθαριότητα, Κυκλοφοριακό &  
Έργα Υποδομής
Στην ερώτηση σχετικά με τα σημαντικότερα προβλή-
ματα που αντιμετωπίζει η πόλη, σχεδόν οι μισοί (48,6%) 
απάντησαν ως σημαντικότερο την καθαριότητα, ενώ το 
31,1% ανέφερε το κυκλοφοριακό πρόβλημα. Ακολου-
θούν τα έργα υποδομής και τα ζητήματα προσβασιμό-
τητας όπως η ανάγκη βελτίωσης δρόμων και πεζοδρό-
μων, ενώ 5ο στην προτίμηση των Ηλιουπολιτών έρχεται 
το ζήτημα της ασφάλειας με 19,1%. Τα παραπάνω απο-
τυπώνονται και στην ερώτηση σχετικά με την ικανοποί-
ηση των πολιτών. Συγκεκριμένα, οι πολίτες δηλώνουν 
σε ποσοστό 52% «Λίγο & Καθόλου» ικανοποιημένοι 
από την καθαριότητα στην πόλη, με το 48% να δηλώνει 
«Πολύ & Αρκετά» ευχαριστημένο.

Ερώτηση: Θα ήθελα τώρα να μου πείτε αν είστε 
ικανοποιημένοι και πόσο από το έργο και τη 
δράση της δημοτικής αρχής σε κάθε έναν από 

Οι Πολίτες Αξιολογούν Τη Δημοτική Αρχή 
& Τα Προβλήματα Της Ηλιούπολης
Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της δημοσκοπικής 
έρευνας της GPO, η οποία διεξήχθη το διήμερο 29 & 30 Νοεμβρίου σε δημότες 
του Δήμου Ηλιούπολης.
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τους παρακάτω τομείς:

Για το πράσινο η ζυγαριά «ισορροπεί» καθώς 49,1% 
των πολιτών δηλώνουν «Λίγο & Καθόλου» ικανοποιημέ-
νοι από την κατάσταση του πρασίνου, με το 50,6% να 
δηλώνουν «Πολύ & Αρκετά» ικανοποιημένοι. Οι πολίτες 
φαίνεται πως χτυπούν «καμπανάκι» για τα έργα υποδο-
μής, καθώς στη συντριπτική πλειονότητά τους (70,4%) 
δηλώνουν «Λίγο & Καθόλου» ικανοποιημένοι από τις 
παρεμβάσεις της διοίκησης. Θετικό «σκορ» σημειώνουν 
οι τομείς της ποιότητας ζωής, των παιδικών χαρών, της 
κοινωνικής πολιτικής, του πολιτισμού και του αθλητι-
σμού, ενώ για το πεδίο της διαχείρισης των οικονομικών 
το 61,4% δηλώνει πως δεν έχει εικόνα ή άποψη.

Οι πολίτες πιστεύουν πως η δημοτική αρχή πρέπει να 
δώσει άμεση προτεραιότητα στους τομείς της καθα-
ριότητας (28,1%), των έργων υποδομής (18%) και της 

βελτίωσης της ποιότητας ζωής (12,2%), ενώ το 16,2% 
αναφέρει πως πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε όλους 
τους τομείς της δημοτικής δράσης, ανεξαιρέτως.

Οι Πολίτες Αξιολογούν Τους Αντιδημάρχους
Κεντρικό συμπέρασμα στην ερώτηση που σχετίζεται με 
τους Αντιδημάρχους είναι τα μεγάλα ποσοστά μη-ανα-
γνωρισιμότητας των αιρετών της διοίκησης, καθώς και 
στους 8 αντιδημάρχους πάνω από το 50% των ερωτη-
θέντων δεν τους γνωρίζει ή δεν απαντά.

Ερώτηση: Θα σας διαβάσω με αλφαβητική σειρά 
πρόσωπα της δημοτική αρχή (αντιδημάρχους), 
και θα ήθελα να μου πείτε αν τους γνωρίζετε και 
τι άποψη έχετε για τον καθένα από αυτούς:

Πρώτη σε θετικές γνώμες στις προτιμήσεις των Ηλιουπο-
λιτών έρχεται η Αντιδήμαρχος παιδείας Κατερίνα Χωμα-
τά, συγκεντρώνοντας 29,5% θετικές γνώμες έναντι 18,4% 
αρνητικών. Πρόκειται για ένα πρόσωπο με ευρεία απο-
δοχή τόσο στην πόλη όσο και στο δημοτικό συμβούλιο, 
με καίριες παρεμβάσεις στον τομέα της δραστηριότητας 
της. Δεύτερος σε δημοφιλία ο αντιδήμαρχος δημοτικής 
αστυνομίας κ. Παναγιώτης Κόκλας με 26,6% θετικές 
ψήφους έναντι 16,2% αρνητικών. Τρίτος έρχεται ο αντι-
δήμαρχος τοπικής ανάπτυξης Σταύρος Γεωργάκης με 
23,6 θετικές γνώμες έναντι 17,4% αρνητικών. Τα αποτελέ-
σματα για τον κ. Γεωργάκη είναι εξαιρετικά ενθαρρυντι-
κά, εάν συνυπολογίσει κανείς πως -μαζί με τον κ. Κόκλα, 
είναι «νεοφώτιστος» στο δημοτικό συμβούλιο. Έπεται ο 
αντιδήμαρχος κοινωνικών υπηρεσιών Γιάννης Πούλος με 
25,6% θετικές γνώμες έναντι 13% αρνητικών, που είναι 
και το χαμηλότερο ποσοστό αρνητικών απόψεων μεταξύ 
των αντιδημάρχων. Την οκτάδα συμπληρώνουν ο Γιάννης 
Αντζινάς με 25,3% θετικές γνώμες, ο οποίος είναι μάλιστα 
ο περισσότερο «αναγνωρίσιμος» αντιδήμαρχος, ο Κώστας 
Σεφτελής με 24,8% θετικές απόψεις, ο Αποστόλης Στα-
σινόπουλος με 23,4% θετικές απόψεις και τελευταίος ο 
Κώστας Καλούδης με 21,7% θετικές απόψεις. 

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Αντιδήμαρχος πρασίνου κ. 
Καλούδης είναι ο μόνος αντιδήμαρχος της διοίκησης που 
συγκεντρώνει περισσότερες αρνητικές απόψεις (23,8%) 
από ότι θετικές (21,7%) μεταξύ του μόλις 45,5% που 
δηλώνει ότι τον γνωρίζει. Μπορείτε να διαβάσετε ολό-
κληρη την έρευνα αναλυτικά στο iliotypia.gr.
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Ένα φιλόδοξο project βρίσκεται σε εξέ-
λιξη εδώ και αρκετούς μήνες στον Δήμο 
Ηλιούπολης, με τη δημοτική αρχή να 
προχωρά οργανωμένα στην αναβάθμι-
ση της συντριπτικής πλειονότητας των 
παιδικών χαρών της πόλης. Η Ηλιούπο-
λη είναι ένας από τους Δήμους με τις 
περισσότερες παιδικές χαρές στη χώρα. 
Αριθμεί συνολικά 32 ανοικτούς χώρους 
ψυχαγωγίας και διασκέδασης, γεγονός 
που καθιστούσε τη συντήρηση και την 
αναβάθμισή τους ένα δύσκολο έργο.

Η ιδέα της μαζικής αναβάθμισης των 
παιδικών χαρών στην Ηλιούπολη ήταν 
ένα προσωπικό στοίχημα του Δημάρχου 
Γιώργου Χατζηδάκη, ήδη από τους πρώ-

τους μήνες της διοίκησής του στο Δήμο. 
Γνωρίζοντας πολύ καλά τις ανάγκες της 
πόλης, μαζί με τους συνεργάτες του 
σχεδίασαν προσεκτικά ένα μεγάλο έργο 
αναβάθμισης 20 παιδικών χαρών, αλλά-
ζοντάς τους όψη ριζικά και εξοπλίζοντάς 
τες με σύγχρονα παιχνίδια που συνδυά-
ζουν ψυχαγωγία, παιχνίδι και ασφάλεια.

Προτεραιότητα Η Ασφάλεια
Πρωταρχικό μέλημα της διοίκησης ήταν 
η πιστοποίηση του συνόλου των παι-
δικών χαρών από τις αρμόδιες αρχές, 
καθώς και η επίσημη αδειοδότησή τους 
από το υπουργείο Εσωτερικών, μια υπο-
χρέωση που είχε μείνει εκκρεμής.

Μετά από ενέργειες της τεχνικής υπηρε-
σίας, η πιστοποίηση και η αδειοδότηση 
έγινε πράξη και έτσι δόθηκε το πράσινο 
φως για την ανακατασκευή 9 -μέχρι στιγ-
μής- παιδικών χαρών σε όλη την πόλη, οι 
οποίες τηρούν σε απόλυτο βαθμό όλες 
τις προδιαγραφές ασφαλείας που ορίζει 
η Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Όλες οι παιδικές χαρές περνούν από τον 
ετήσιο έλεγχο που γίνεται στην αρχή του 
έτους καθώς και από διαδικασία πιστοποί-
ησης η οποία γίνεται από ειδικό κλιμάκιο 
κάθε 15 ημέρες», αναφέρει ο αντιδήμαρ-
χος τεχνικών υπηρεσιών Κώστας Σεφτε-
λής. Επίσης, τα τεχνικά συνεργεία του 
Δήμου πραγματοποιούν διαρκείς ελέγ-

χους, επεμβαίνοντας σε τυχόν προβλή-
ματα που δημιουργούνται στις υποδομές, 
ώστε οι παιδικές χαρές να είναι διαρκώς 
ασφαλείς για τα παιδιά.

Χαρακτηριστικό είναι πως στις 9 παιδι-
κές χαρές που έχουν ανακαινιστεί έως 
σήμερα, έχουν αντικατασταθεί τόσο τα 
παλαιά δάπεδα με σύγχρονα υλικά που 
αποσοβούν τον κίνδυνο τραυματισμού, 
αλλά και με παιχνίδια που έχουν σχεδι-
αστεί ώστε να θέτουν ως πρωταρχική 
μέριμνα την ασφαλή ψυχαγωγία των 
παιδιών. Τέλος, πολύ σημαντική παράμε-
τρος είναι και η αναβάθμιση του φωτι-
σμού στους εν λόγω χώρους: Σε 8 από τις 
9 παιδικές χαρές που έχουν παραδοθεί 

Μία πολύμηνη προσπάθεια του Δήμου, με στόχο την μαζική αναβάθμιση των παιδικών 
χαρών με σύγχρονα πρότυπα ασφαλείας

Αλλάζουν Όψη Οι Παιδικές Χαρές
Στην Ηλιούπολη



9

στους πολίτες οι 8 φωτίζονται από ολο-
καίνουρια φωτιστικά τύπου LED, αυξάνο-
ντας έτσι το αίσθημα ασφάλειας.

Ελεύθεροι, Ανοικτοί Χώροι 
Στους Πολίτες
«Μέλημα του δημάρχου ήταν να δώσου-
με στους κατοίκους της πόλης μια ασφαλή 
και ποιοτική επιλογή για την διασκέδαση 
και ψυχαγωγία των παιδιών τους, δωρεάν», 
τονίζει ο κ. Σεφτελής, επισημαίνοντας: 
«Είμαστε σε μια ευλογημένη με ανοικτούς 
χώρους πόλη, οι οποίοι ωστόσο πρέπει να 
αναβαθμιστούν και να αποδοθούν στους 
πολίτες. Αυτός είναι ο πρωταρχικός μας στό-
χος και δουλεύουμε συστηματικά για να το 
κάνουμε πράξη».

Πράγματι, οι 9 παιδικές χαρές που ανα-
βαθμίστηκαν αποτελούν μια εξαιρετική 

εναλλακτική επιλογή για την ψυχαγωγία 
των παιδιών, χωρίς οι γονείς να χρειάζε-
ται να ξοδέψουν ούτε ένα ευρώ. Ειδικά 
κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, έχουν 
διεξαχθεί στις νέες, ανακαινισμένες πλα-
τείες αναρίθμητα παιδικά party, γεγονός 
που δικαιώνει τις προσπάθειες των διοι-
κούντων.

11 Επιπλέον Παιδικές Χαρές Στο 
Πρόγραμμα Αναβάθμισης
Για το επόμενο διάστημα ο Δήμος Ηλιού-
πολης σχεδιάζει την ανακαίνιση σε 11 
παιδικές χαρές. Πιο συγκεκριμένα η μία 
θα είναι στην κεντρική πλατεία, χρημα-
τοδοτούμενη από το πράσινο ταμείο και  
θα ακολουθήσουν άλλες 6 οι οποίες θα 
χρηματοδοτηθούν από την Περιφέρεια 
Αττικής μετά από πρόταση και μελέτη 

που κατέθεσε ο Δήμος. 

Τέλος, 4 παιδικές χαρές είναι ενταγμένες 
στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αντώ-
νης Τρίτσης» και πρόκειται σύντομα να 
μπουν σε διαδικασία αναβάθμισης.

Μέχρι στιγμής έχουν ανακαινιστεί και 
έχουν παραδοθεί στους πολίτες οι παι-
δικές χαρές στο Άλσος Κιντή, στην οδό 
Σκόπα & Αριστάρχου, στην οδό Κριεζή 
& Δαμασκηνού δίπλα στο κολυμβητήριο, 
στην οδό Παπαφλέσσα & Φωκίδος, στο 
τέρμα της οδού Κιθαιρώνος στην Αγία 
Μαρίνα, στην πλατεία Φιλικής Εταιρείας 
στον Άγιο Κωνσταντίνο, στη οδό Εργατών 
Τύπου δίπλα στην πλατεία Βεάκη, στην 
οδό Σ. Λούη & Πινδάρου, στην οδό Νυμ-
φών- Κυπρίων Ηρώων & Αριστομένους 
στην Αγία Παρασκευή.

Σε Ποια 
Σημεία Θα 
Αναβαθμιστούν 
Οι Παιδικές 
Χαρές Τους 
Επόμενους 
Μήνες

•  Πλατεία Εθνικής 
Αντίστασης

•  Οδός Θεσσαλίας 
& Μακεδονίας

•  Λεωφ. Ηρώων 
Πολυτεχνείου

•  Πλατεία Ευρώπης

•  Οδός Λαγκαδίων

•  Οδός Σαντορίνης 
& Κύπρου

•  Πλατεία 
Ανεξαρτησίας
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Συνάντηση με ανώτατα κυβερνητικά στελέχη είχε πριν λίγες εβδομάδες ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Η Πόλη 
Που Θέλω» Γαβριήλ Αραμπατζής. Αφορμή για την συζήτηση στάθηκε το ζήτημα της ενδεχόμενης χωροθέτησης του δια-
δημοτικού κοιμητηρίου στην σημερινή έκταση του ΚΥΤ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο κ. Αραμπατζής ρωτήθηκε από 
κυβερντητικά στελέχη σχετικά με τη στάση της παράταξής του ενάντια στο διαδημοτικό κοιμητήριο Ηλιούπολης-Αλίμου, 
με τον δημοτικό σύμβουλο να παρουσιάζει αναλυτικά τη δική του αντιπρόταση. Πρόκειται για την επέκταση του ήδη υπάρ-
χοντος κοιμητηρίου, μια πρόταση που ο αιρετός έχει δημόσια καταθέσει ήδη από το καλοκαίρι του 2020 και περιλαμβάνει 
την αξιοποίηση της οδού Μανιακίου και τμήματος του οικοπέδου που βρίσκεται πάνω από το κοιμητήριο προκειμένου να 
δοθεί λύση στο μεγάλο πρόβλημα καθυστερήσεων στις ταφές, μιας και το υπάρχον κοιμητήριο βρίσκεται στα όρια του.

 «Είναι Μια Ρεαλιστική Λύση Για Την Πόλη Χωρίς…Σώγαμπρους»
Ο επικεφαλής της παράταξης «Η Πόλη Που Θέλω» κάνει λόγο για «τη μόνη βιώσιμη λύση για το μεγάλο πρόβλημα που 
αντιμετωπίζει η πόλη με το κοιμητήριό της», αφήνοντας μάλιστα αιχμές για «σώγραμπρους» που επιχειρούν να φτιάξουν 
το κοιμητήριο του Δήμου τους εντός Ηλιούπολης. «Κάποιοι πρέπει να καταλάβουν πως η πόλη μας δεν είναι η πίσω αυλή τους», 
επισημαίνει ο κ. Αραμπατζής και αναφέρει πως ο ίδιος θα ξαναφέρει το θέμα προς συζήτηση στο συμβούλιο, ζητώντας 
μάλιστα -εκ νέου- τις απόψεις της τεχνικής υπηρεσίας. «Η δημοτική αρχή καλά θα κάνει να βρει λύση για να εξυπηρετήσει 
πρώτα τις ανάγκες των δημοτών της και μετά των όμορων Δήμων», καταλήγει ο κ. Αραμπατζής.

ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ

«Κυβερνητική» Συνάντηση Για Τον Γαβριήλ Αραμπατζή

Ανακατατάξεις & Νέοι 
Πολιτικοί Συσχετισμοί Με 
Φόντο Τις Εκλογές Του 2023 
Ο περασμένος Οκτώβριος ήταν ο πλέον καθοριστικός μήνας 
για το πολιτικό «κέντρο» στην Ηλιούπολη, καθώς -μετά από 
αρκετούς μήνες στασιμότητας- οι εξελίξεις ήταν καταιγιστικές, 
με την παράταξη της μείζονος αντιπολίτευσης να δέχεται ισχυ-
ρότατα πλήγματα μετά από τις αποχωρήσεις πρωτοκλασάτων 
στελεχών.

Ο νέος κύκλος εσωστρέφειας ξεκίνησε στα τέλη Σεπτεμβρίου, 
όταν η παράταξη «Πρώτα Η Ηλιούπολη» αιφνιδίασε τους πάντες 
και ανακοίνωσε τον ορισμό του Στάθη Ψυρρόπουλου ως νέου 
προέδρου της παράταξης. Όπως ήταν φυσικό, τα τηλέφωνα 
πήραν φωτιά και η αμηχανία στις τάξεις αρκετών στελεχών της 
παράταξης δεν άργησε να εκδηλωθεί. «Κοιμηθήκαμε με πρόεδρο 

Βαλασόπουλο και ξυπνή-
σαμε με πρόεδρο Ψυρρό-
πουλο» ήταν η αποστρο-
φή δημοτικού συμβούλου 
που μίλησε εκείνες τις 
ημέρες στην «Ηλιοτυ-
πία» για τις εξελίξεις. Η 
φράση αυτή ήταν χαρα-
κτηριστική του κλίματος 
που είχε δημιουργηθεί.

«Δεν Τηρήθηκαν Όσα 
Συμφωνήθηκαν»
Πρώην στελέχη της 
παράταξης, μιλώντας 
στον ευρύτερο κύκλο 
των ψηφοφόρων και 
φίλων τους στην πόλη 
αναφέρουν πως δεν 

τηρήθηκαν τα όσα είχαν συμφωνηθεί σε ευρεία τηλεδιάσκε-
ψη υπό τον πρώην δήμαρχο Βασίλη Βαλασόπουλο πριν λίγους 
μήνες. Σύμφωνα με τους ίδιους, το πλάνο που είχε αποφασιστεί 
ήταν να εγγραφούν νέα μέλη καθόλη τη διάρκεια του καλοκαι-
ριού, να κατατεθούν υποψηφιότητες έως τα τέλη Σεπτέμβρη 
και η παράταξη να εκλέξει νέο πρόεδρο στο συνέδριο που θα 
πραγματοποιούνταν τον Νοέμβριο. «Ουδέποτε βγήκε επίσημη 
ανακοίνωση-κάλεσμα για εγγραφή νέων μελών και ουδέποτε ενη-
μερωθήκαμε για την εκκίνηση των διαδικασιών του συνεδρίου» 
αναφέρει στην «Ηλιοτυπία» ο Άγγελος Δημητρόπουλος, πρώην 
αντιδήμαρχος οικονομικών με την παράταξη. Η απόφαση να 
οριστεί ο κ. Ψυρρόπουλος ως νέος επικεφαλής, χωρίς να τον 
εκλέξει συνέδριο, όπως ήταν φυσικό προκάλεσε έντονες αντι-
δράσεις, οι οποίες μετουσιώθηκαν σε αποχωρήσεις.

Ηχηρές Αποχωρήσεις
Πρώτοι άνοιξαν τον χορό οι 35άρηδες δημοτικοί σύμβουλοι 
Μαρίνος Μπασούρης και Αναστάσης Ζαννιάς. Οι δύο αιρετοί, 
οι οποίοι έχουν ισχυρότατα ερείσματα στην τοπική κοινωνία και 
είναι ανερχόμενοι στα δημοτικά τεκταινόμενα, με ανακοινώσεις 
που εξέδωσαν έκαναν λόγο για μη τήρηση των συμπεφωνημέ-
νων διαδικασιών, γεγονός που τους ώθησε εκτός παράταξης. 
Στο ίδιο μήκος κύματος, λίγες ημέρες αργότερα κινήθηκε και η 
ανακοίνωση της αποχώρησης του Άγγελου Δημητρόπουλου, ο 
οποίος με μια σκληρή ανακοίνωση έκανε λόγο για «δαχτυλίδια 
διαδοχής» και για διαδικασίες που δεν τιμούν την ιστορία της 
παράταξης. Τον επίλογο των αποχωρήσεων έγραψε η δημοτική 
σύμβουλος και πρώην αντιδήμαρχος Χριστίνα Σερέτη, καθώς 
και το στέλεχος της παράταξης Παντελής Φασόης.

Το Πολυσυζητημένο Συνέδριο
Το πολυσυζητημένο συνέδριο, πραγματοποιήθηκε τελικά στις 
28 Νοεμβρίου και όπως είχε ανακοινωθεί ήταν ένα συνέδριο 
«επανίδρυσης και αρχών». Η προσέλευση μπορεί να μην ήταν η 
αναμενόμενη, ωστόσο ο νέος πρόεδρος της παράταξης κ. Ψυρ-
ρόπουλος εξέφρασε τη βεβαιότητα πως η παράταξη θα βρίσκε-
ται στον 2ο γύρο των εκλογών του 2023, δίνοντας στην πόλη μια 
νέα αναπτυξιακή τροχιά, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε.

Οι 

Αποχωρήσεις 

Δρομολογούν 

Εξελίξεις

Απο αριστερά: Μαρίνος Μπασούρης, 
Αναστάσης Ζαννιάς, Άγγελος 

Δημητρόπουλος & Χριστίνα Σερέτη.
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H υπόθεση της αναβάθμισης του δημοτικού οδοφωτισμού έχει προκαλέσει εκτενείς 
συζητήσεις αλλά και αρκετές αντιδράσεις στο δημοτικό συμβούλιο. Από τις παρα-
τάξεις της αντιπολίτευσης, η  δημοτική κίνηση «ΗΛΙΟΥ-Πόλις Ανθρώπινη Πόλη» έχει 
πραγματοποιήσει καίριες παρεμβάσεις στο ζήτημα, με τους αιρετούς της παράταξης 
Δημήτρη Ασβεστά, Χρήστο Κοκοτίνη και Απόστολο Κονδύλη να συνεισφέρουν σημα-
ντικά επιχειρήματα στον δημόσιο διάλογο.

Mε αφορμή την ανάδειξη του ζητήματος στη δημόσια ατζέντα, η παράταξη της αρι-
στεράς έδωσε στη δημοσιότητα ένα εκτενές κείμενο θέσεων, στο οποίο γίνεται μια 
πλήρης καταγραφή των δεδομένων, παρουσιάζοντας τις δικές της θέσεις για την 
πολύκροτη υπόθεση.

Αιχμές Για Την Μεθοδολογία & Τα Στοιχεία Της Μελέτης
Αφού παρουσιάζει ένα σύντομο ιστορικό της υπόθεσης των LED, η παράταξη της αρι-
στεράς μπαίνει στην ουσία της μελέτης, αφήνοντας σαφείς αιχμές για παρελκυστικές 
και εντελώς εσφαλμένες τακτικές. «Η μελέτη αναφέρει ότι η εξοικονόμηση για τον Δήμο 
από την παραχώρηση θα φτάνει τουλάχιστον το 72,91%, της υφιστάμενης κατανάλωσης, 
χωρίς όμως να τη γνωρίζουμε με ακρίβεια. Η ίδια η μελέτη αναφέρει πως υπολογίζει την 
κατανάλωση από τους λογαριασμούς της ΔΕΗ, που όμως “Το ποσό αυτό δύναται να παρου-
σιάζει μια απόκλιση”», αναφέρει το κείμενο θέσεων, με τους αιρετούς να διερωτώνται 
τον λόγο για τον οποίο ο Δήμος και ο μελετητής δεν ζήτησαν τα πραγματικά στοιχεία 
καταναλώσεων από τη ΔΕΗ. 

Ως προς τη χρηματοοικονομική ανάλυση της μελέτης, η παράταξη «ΗΛΙΟΥ-Πόλις» 
προτάσσει τη λύση της παρουσίασης εκτενούς, συγκριτικής ανάλυσης  μεταξύ του 
μοντέλου της παραχώρησης και του μοντέλου της προμήθειας με εκτέλεση της 
συντήρησης και λειτουργίας του φωτισμού από τον ίδιο το Δήμο. «Δεν γίνεται απολύ-
τως καμία αναφορά για το λόγο για τον οποίο απορρίπτεται το μοντέλο δανεισμού από το 
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, από τη στιγμή που προγενέστερη μελέτη της τεχνι-
κής υπηρεσίας του Δήμου πρότεινε αυτή ακριβώς τη λύση», επισημαίνει η ανακοίνωση, 
συμπληρώνοντας: «Δεν υπάρχει καμία αναφορά με για τον τρόπο με τον οποίο θα επανέλ-
θει στο Δήμο μετά την παραχώρηση η διαχείριση του ηλεκτροφωτισμού».

Σαφής Θέση Υπερ Της Αναβάθμισης,  
Αλλά Με Όρους Δημόσιου Συμφέροντος
Το κείμενο θέσεων της παράταξης καθιστά σαφές πως τάσσεται ανοικτά υπέρ της 
αναβάθμισης του οδοφωτισμού, επισημαίνοντας ωστόσο πως «το έργο θα πρέπει να 
γίνει με τον κατά τον οικονομικά προσφορότερο τρόπο, υιοθετώντας την πιο συμφέρουσα 
για τους πολίτες λύση». 

«Με βάση το γεγονός της ανυπαρξίας μίας τεκμηριωμένης και σοβαρής συγκριτικής μελέ-
της για την επιλογή του τρόπου χρηματοδότησης, η επιλογή της δημοτικής αρχής για χρη-
ματοδότηση των LED από ιδιώτη, με αντάλλαγμα την εκχώρηση των ανταποδοτικών τελών, 
αλλά και την ουσιαστική διαχείριση του δικτύου από τον ιδιώτη για 12 χρόνια, δεν μπορεί 
να είναι αποδεκτή» υπερτονίζουν οι συντάκτες του κειμένου, καταλήγοντας: «Τέτοιες 
αποφάσεις που αναγκαστικά δεσμεύουν τον Δήμο για 12 χρόνια και δημιουργούν όλες τις 
προϋποθέσεις για μόνιμη εκχώρηση δικτύων σε ιδιώτες δεν δικαιολογείται με κανένα τρόπο 
να λαμβάνονται με μεθόδους «έκτακτης ανάγκης».

Τέλος, σαφείς υπαινιγμοί υπάρχουν και για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε από τη 
δημοτική αρχή για την ψήφιση της αναβάθμισης του οδοφωτισμού, με την παράταξη 
της αριστεράς να σχολιάζει σκωπτικά το γεγονός πως η επίμαχη μελέτη εγκρίθηκε 
από την οικονομική επιτροπή και όχι από το δημοτικό συμβούλιο που είναι το ανώτατο 
αποφασιστικό όργανο του Δήμου.

Τα Αιτήματα Της Παράταξης
Ως προς τα αιτήματα της δημοτικής κίνησης, αυτά εκφράζονται με τον πλέον σαφή 
τρόπο σε μια σειρά από σαφείς θέσεις:
•  Διεξαγωγή ευρείας συγκριτικής μελέτης σχετικά με την προσφορότερη για το Δήμο λύση
•  Ευρεία διαβούλευση της πρότασης αυτής στο Δημοτικό Συμβούλιο για την ευρύτερη δυνα-

τή στήριξη ενός τόσο κομβικού και μακράς διάρκειας έργου. 
•  Τεχνογνωσία στο Δήμο. Σε κάθε περίπτωση, ο Δήμος θα πρέπει να αποτελεί τον υποδο-

χέα γνώσης σε επίπεδο τεχνολογίας και τεχνογνωσίας. Εμπιστοσύνη στο προσωπικό του 
Δήμου, εμπλοκή του στο έργο.

Φάκελος LED
Παρέμβαση Της Δημοτικής Κίνησης «ΗΛΙΟΥ-Πόλις, Ανθρώπινη Πόλη» 
Για Την Αναβάθμιση Του Οδοφωτισμού
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Η Ηλιούπολη 
Φοράει Τα 
Γιορτινά της  

Το Πλήρες 
Πρόγραμμα 
Των Χριστου-
γεννιάτικων 
Εκδηλώσεων

Ένα πλούσιο, χριστουγεννιάτικο 
πρόγραμμα γεμάτο μουσική, 
χορό, παιδικές ταινίες, 
λιχουδιές, χειροτεχνίες και 
δώρα περιμένει μικρούς και 
μεγάλους φέτος στην Ηλιούπολη 
με τον Δήμο να διοργανώνει 
πληθώρα δωρεάν δράσεων 
σε όλη την πόλη, με σκοπό να 
ενισχύσει το εορταστικό κλίμα.

Η Ηλιοτυπία παρουσιάζει 
αναλυτικά, το πλήρες 
πρόγραμμα των 
χριστουγεννιάτικων 
εκδηλώσεων στην Ηλιούπολη.

Παρασκευή 17/12
Θέατρο Δημαρχιακού Μεγάρου, 18:30
Προβολή της παιδικής ταινίας «Κοντο-
ρίτο».

Σάββατο 18/12 
Δ’ Αθλητικό Κέντρο, 11:00
Φιλανθρωπικός ποδοσφαιρικός αγώνας 
από τον ΠΑΟΔΗΛ.

Κυριακή 19/12
Θέατρο Δημαρχιακού Μεγάρου, 11:30
Χριστουγεννιάτικη συναυλία από τα 
σύνολα μουσικών εργαστηρίων του 
Δήμου Ηλιούπολης.

Τετάρτη 22/12 
Πλατεία Φλέμινγκ | Τελετής Έναρξης , 
17:00 – 20:00
Χριστουγεννιάτικο show με σαπουνό-
φουσκες, αναβίωση παραδοσιακών χρι-
στουγεννιάτικων παιχνιδιών και άφιξη 
του Άγιου Βασίλη, που θα φωτογραφη-
θεί με μικρούς και μεγάλους.

Εμπορικό Κέντρο Ηλιοτρόπιο &  
Εμπορικό Κέντρο Οδού Μπότσαρη, 
19:00 – 21:00
Το φωνητικό σύνολο και το τμήμα 

μοντέρνου τραγουδιού των μουσικών 
εργαστηρίων του ΠΑΟΔΗΛ θα προσφέ-
ρουν χειροποίητες δημιουργίες από το 
παιδικό εργαστήρι ζωγραφικής.

Πέμπτη 23/12 
Δημοτική Βιβλιοθήκη, 10:00 – 13:30 
(Από τις 10:00 έως 11:30, για παιδιά 6 
έως 8 ετών - Από τις 12 έως 13:30, για 
παιδιά 9 έως 12 ετών)
Το εργαστήρι του Άι Βασίλη «μετακομί-
ζει» στη Δημοτική Βιβλιοθήκη. Τα παιδιά 
θα κατασκευάσουν στολίδια από παρτι-
τούρες και θα τραγουδήσουν εορταστι-
κές μελωδίες.

Πλατεία Βεάκη, 17:00 – 20:00
Ένα παιδικό event για τους μικρούς μας 
φίλους, με κυνήγι χριστουγεννιάτικου 
θησαυρού, Mascot Show και Christmas 
dance party με εκπλήξεις και δώρα για 
τα παιδιά! 

Παρασκευή  24/12 
Δημοτική Βιβλιοθήκη, 10:00 – 11:00 
(Για προνήπια και νήπια)
Το εργαστήρι του Άι Βασίλη «μετακομί-
ζει» στη Δημοτική Βιβλιοθήκη. Τα παιδιά 
θα κατασκευάσουν στολίδια από παρτι-
τούρες και θα τραγουδήσουν εορταστι-

κές μελωδίες.
  
Χριστουγεννιάτικες Μελωδίες Στους 
Δρόμους Της Πόλης, 12:00
Η Φιλαρμονική του Δήμου Ηλιούπολης, 
υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Χρή-
στου Κλαδά, ερμηνεύει πασίγνωστες 
χριστουγεννιάτικες μελωδίες στους 
δρόμους της πόλης.

Θέατρο Δημαρχιακού Μεγάρου, 17:00
Προβολή της παιδικής ταινίας «Έλιοτ, ο 
πιο μικρός Τάρανδος».

Το Άρμα Των Χριστουγέννων Στην 
Ηλιούπολη, 18:00-22:00
Το άρμα των Χριστουγέννων περιηγεί-
ται στους δρόμους της πόλης, δίνοντας 
χαρά σε μικρούς και μεγάλους με χρι-
στουγεννιάτικες μελωδίες.

Σάββατο 25/12
Το Άρμα Των Χριστουγέννων Στην 
Ηλιούπολη, 18:00-22:00
Το άρμα των Χριστουγέννων περιηγεί-
ται στους δρόμους της πόλης, δίνοντας 
χαρά σε μικρούς και μεγάλους με χρι-
στουγεννιάτικες μελωδίες.
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Κυριακή 26/12 
Πλατεία Σικελιανού, 17:00 – 20:00
Χριστουγεννιάτικη θεατρική παράστα-
ση, «παιχνίδι των αισθήσεων» για τα 
παιδιά και κυνήγι χριστουγεννιάτικου 
θησαυρού με δώρα και σοκολατονοστι-
μιές για μικρούς και μεγάλους!

Θέατρο Δημαρχιακού Μεγάρου, 17:00
Προβολή της παιδικής ταινίας «Frozen 
II».

Δευτέρα 27/12 
Χριστουγεννιάτικο Camp Δημιουργι-
κής Απασχόλησης (07:30 – 15:45) (έως 
7/1)
Κατά τη διάρκεια των χριστουγεννιάτι-
κων σχολικών διακοπών, τα παιδιά 6-12 
ετών θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν 
σε επαφή με αθλητικές, πολιτιστικές 
δραστηριότητες και εκπαιδευτικά προ-
γράμματα.

Πληροφορίες: 6971560249 ή στην ιστο-
σελίδα athlitismos.dimosilioupolis.gr.

Δημοτική Βιβλιοθήκη, 10:00 – 11:00
(για παιδιά 6-8 ετών)
Χριστουγεννιάτικες χειροτεχνίες στο 
εργαστήρι του Άι Βασίλη, με τα παιδιά 
να δίνουν χρώμα σε φωτιστικές χριστου-
γεννιάτικες μπάλες με την τεχνική του 
βιτρό, δημιουργώντας δωροστολίδια.

(11:00 – 13:00 | για παιδιά 9-12 ετών)
Εργαστήρι κατασκευής γουριών για τη 
νέα χρονιά, με τα παιδιά να μετατρέ-
πουν εικαστικά τα φύλλα αλουμινίου σε 
γούρια, με κορδέλες και χάντρες.

Παιδική Χαρά Οδού Δαμασκηνού,  
17:00-20:00
Εκδήλωση για παιδιά με πόνυ στη 
φάρμα των Χριστουγέννων, χριστου-
γεννιάτικο facepainting, γράμμα στον 
Άγιο Βασίλη, παιχνίδια με παντομίμες 
και ξέφρενο dance battle.

Θέατρο Δημαρχιακού Μεγάρου, 18:30
Προβολή της παιδικής ταινίας «Το Αστέ-
ρι Των Χριστουγέννων»

Τρίτη 28/12
Δημοτική Βιβλιοθήκη, 
(11:00 – 13:00 | για παιδιά 6-12 ετών)
Το εργαστήρι του Άι Βασίλη γεμίζει με 
χριστουγεννιάτικες χειροτεχνίες από 
ξύλινες κουτάλες, με τα παιδιά να δημι-
ουργούν «κουταλοκούκλες» χρησιμο-
ποιώντας τη φαντασία τους.

Θέατρο Δημαρχιακού Μεγάρου, 18:30
Προβολή της παιδικής ταινίας «Ο Βασι-
λιάς Γάιδαρος».

Τετάρτη 29/12
Δημοτική Βιβλιοθήκη
(11:00 – 13:00 | για παιδιά 6-12 ετών)
Χριστουγεννιάτικες χειροτεχνίες στο 
εργαστήριο του Άι Βασίλη με τους 
μικρούς μας φίλους να δημιουργούν 
ημερολόγια το 2022, εμπνευσμένα από 
τα έργα του Ματίς.

Θέατρο Δημαρχιακού Μεγάρου, 18:30
Προβολή της παιδικής ταινίας «Soul».

Παιδική Χαρά Οδού Σκόπα, 17:00-
20:00
Χριστουγεννιάτικο event με μελομα-
καρονομαχίες για αγόρια και κορίτσια, 
εικαστικό εργαστήρι και χειροτεχνίες με 
τροχό και πυλό και παραμύθια από τον 
Άγιο Βασίλη για όλους!

Πέμπτη 30/12
Δημοτική Βιβλιοθήκη, 
(11:00 – 13:00 | για παιδιά 9-12 ετών)
Δράση στο εργαστήρι του Άι Βασίλη, 
με τους  καθρέφτες μεταμορφώνονται 
σε χριστουγεννιάτικα έργα τέχνης, με 
την φαντασία των παιδιών και υπό την 
καθοδήγηση των παιδαγωγών.

Πλατεία Αναγνωσταρά , 17:00-20:00
Αναβίωση παραδοσιακών ελληνικών 
παιχνιδιών της επαρχίας, θέατρο σκιών 
με τον αγαπημένο Καραγκιόζη, φωτο-
γραφίες με τον Άγιο Βασίλη και παιχνί-
δια παντομίμας με τα ξωτικά του.

Θέατρο Δημαρχιακού Μεγάρου, 18:30
Προβολή της παιδικής ταινίας «Λάσι, 
Γύρνα Σπίτι».

Παρασκευή 31/12
Δημοτική βιβλιοθήκη
(10:00 – 12:30 | για προνήπια και νήπια)
Τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία υπό την 
καθοδήγησης των εμψυχωτριών Γιούλης 
Γκικοπούλου, Μαίρης Καλύβα, Βαρβα-
ρας Κουτίβα και Θεανούς Χριστοπούλου 
να διακοσμήσουν τριγωνάκια. 

Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων, 
είναι απαραίτητη η τηλεφωνική κράτη-
ση στο τηλ.: 210 9940699

Χριστουγεννιάτικες Μελωδίες Στους 
Δρόμους Της Πόλης, 12:00
Η φιλαρμονική του Δήμου Ηλιούπολης, 

υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Χρή-
στου Κλαδά, ερμηνεύει πασίγνωστες 
χριστουγεννιάτικες μελωδίες στους 
δρόμους της πόλης.

Το Άρμα Των Χριστουγέννων Στην 
Ηλιούπολη, 18:00-22:00
Το άρμα των Χριστουγέννων περιηγεί-
ται στους δρόμους της πόλης, δίνοντας 
χαρά σε μικρούς και μεγάλους με χρι-
στουγεννιάτικες μελωδίες.

Σάββατο 01/01
18:00-22:00
Το άρμα των Χριστουγέννων περιηγεί-
ται στους δρόμους της πόλης, δίνοντας 
χαρά σε μικρούς και μεγάλους με χρι-
στουγεννιάτικες μελωδίες.

Κυριακή 02/01
Παιδική Χαρά Οδού Παπαφλέσσα, 
17:00 – 20:00
Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση για παιδιά 
με αφήγηση παραμυθιών με τον σοφό 
παραμυθά των Χριστουγέννων, παρά-
σταση με ξωτικά, face painting και παι-
χνίδι με τη μασκότ Ρουντολφ.

Τετάρτη 05/01 
Πλατεία Ανεξαρτησίας, 17:00-20:00
Διασκεδαστικό εργαστήρι χιονιού για 
παιδιά, βόλτες με άμαξα και άλογο και 
μεγάλο πάρτι λήξης των χριστουγεννιά-
τικων γιορτών!

Πέμπτη, 6/01
Δημοτικό Κολυμβητήριο, 12:00
Όπως κάθε χρόνο ο αγιασμός των υδά-
των θα πραγματοποιηθεί στο δημοτικό 
κολυμβητήριο, ενώ θα ακολουθήσει η 
κοπή της βασιλόπιτας του Δήμου. Θα 
συμμετάσχει η φιλαρμονική του Δήμου 
Ηλιούπολης, υπό τη διεύθυνση του μαέ-
στρου Χρήστου Κλαδά.

Αγαπητοί συνδημότες,

Τα φετινά Χριστούγεννα, μετά από 
2 χρόνια περιορισμών λόγω της 
πανδημίας, θα είναι διαφορετικά 
στην πόλη μας. Στον Δήμο Ηλιού-
πολης, σχεδιάσαμε μια σειρά 
από δράσεις και εκδηλώσεις που 
έχουν σκοπό να ξαναφέρουν τις 
παιδικές φωνές στους δρόμους, 
ζωντανεύοντας ξανά το γιορτινό 
κλίμα σε κάθε γειτονιά της Ηλιού-
πολης.

Σε όλη την διάρκεια των γιορτών, 
μικροί και μεγάλοι θα έχουν την 
ευκαιρία να συμμετέχουν στις χρι-
στουγεννιάτικες δραστηριότητες 
που διοργανώνει ο Δήμος στην 
πλατεία Εθνικής Αντίστασης, στην 
πλατεία Φλέμινγκ και την πλατεία 
Ανεξαρτησίας και οι οποίες ευελ-
πιστούμε να φέρουν χαρά στους 
κατοίκους της πόλης και να τονώ-
σουν την τοπική αγορά που το 
έχει ανάγκη.

Σας προσκαλώ να συμμετάσχετε 
στις χριστουγεννιάτικες εκδηλώ-
σεις της πόλης μας, επιλέγοντας 
παράλληλα τα τοπικά καταστήμα-
τα της γειτονιάς σας για τις χρι-
στουγεννιάτικες αγορές σας.

Αυτά τα Χριστούγεννα γιορτάζου-
με στην πόλη μας με ασφάλεια!

Χρόνια πολλά σε όλους!

Γιώργος Χατζηδάκης 
Δήμαρχος Ηλιούπολης

Οι Ευχές 
Του Δημάρχου 
Ηλιούπολης
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Οι περιοχές των «Aστυνομικών» και της «Αγίας Μαύ-
ρας» στην Ηλιούπολη, παρά τα πλεονεκτήματά τους 
έχουν ένα μειονέκτημα: Δεν διαθέτουν σουπερμάρκετ, 
με αποτέλεσμα οι κάτοικοι να αναγκάζονται να πηγαί-
νουν στο κέντρο της πόλης για τα ψώνια της εβδομά-
δας. 

Ωστόσο, από το Δεκέμβριο του 2018 υπάρχει το δικό 
μας ΑΒ Shop & Go επί της Σοφοκλή Βενιζέλου 145 στην 
Αγία Μαύρα, όπου λύνει και αυτό το πρόβλημα, προ-
σφέροντας στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής 
εύκολη πρόσβαση, ποικιλία προϊόντων, χωρίς επιβάρυν-
ση μετακινήσεων, περιττές  καθυστερήσεις, αναμονή σε 
ουρές και προβλήματα στάθμευσης.

Μεγάλη Ποικιλία Προϊόντων
Ο σύγχρονος εξοπλισμός ακολουθεί τις προδιαγραφές 
της ΑΒ και επιτρέπει στο κατάστημα να προσφέρει τα 
ίδια υψηλά ποιοτικά χαρακτηριστικά και τις ίδιες παρο-
χές, όπως το φυλλάδιο προσφορών, οι bonus πόντοι & η 
ΑΒ card PLUS των 6€. Η πολύ μεγάλη γκάμα προϊόντων 
που διαθέτει, παρέχει στον καταναλωτή τη δυνατότη-
τα να επιλέξει ανάμεσα σε πολλές επιλογές, premium 
& delicatessen προϊόντων, τα οποία είναι περιζήτητα 
ακόμα και σε κεντρικά καταστήματα.

Premium Εξυπηρέτηση
Το άριστα εκπαιδευμένο και φιλικό προσωπικό θα σας 
εξυπηρετήσει και θα σας κάνει να νιώσετε ότι βρίσκεστε 
στο «δικό σας» κατάστημα.

Προτεραιότητα Η Ασφάλεια
Στις εποχές που όλοι φοβόμαστε το ενδεχόμενο να 
νοσήσουμε από COVID, η υγιεινή και η ασφάλεια είναι 
πρόταγμα για το AB Shop & Go ενώ το «compact» μέγε-
θος του καταστήματος αποσοβεί τον κίνδυνο συνωστι-
σμού.

Δίπλα σας-Αφιερωμένοι σε Εσάς
Το κατάστημα βρίσκεται επί της οδού Σοφοκλή Βενιζέ-
λου 145Β, απέναντι από την εκκλησία της Αγίας Μαύ-
ρας. Η τοποθεσία του είναι άκρως εξυπηρετική για όλη 
την περιοχή των Αστυνομικών, ενώ η ιδανική του τοπο-
θεσία επάνω σε έναν κεντρικό -αλλά όχι πολυσύχνα-
στο- δρόμο κάνει το πάρκινγκ και το φόρτωμα εύκολη 
υπόθεση. Κάθε μέρα, όλη μέρα με διευρυμένο ωράριο 
& τις Κυριακές 10π.μ.- 8μ.μ. είναι εδώ για να σας προ-
σφέρει τα καλύτερα.

Ένα supermarket στην περιοχή της Αγίας 
Μαύρας με μεγάλη ποικιλία προϊόντων, 
προσωποποιημένη εξυπηρέτηση και  
εξαιρετικές τιμές.

Τα «Αστυνομικά» και η «Αγία 
Μαύρα» Ηλιούπολης Έχουν 
Το Δικό Τους “ΑΒ Shop & Go”
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 Στο πρώτο φύλλο περάσαμε από 
«κόσκινο» τους διοικούντες και έτσι έχουν 
τη σειρά τους -δικαιωματικά- οι αντιπολι-
τευόμενοι.

 Όπως φαίνεται, στις εκλογές του 2023 
θα έχουμε υποψήφιο δήμαρχο…μπασκετι-
κό. Και αυτό γιατί όχι μόνο ο φερόμενος ως 
«μνηστήρας» της δημαρχίας έχει άριστη 
σχέση με το μπάσκετ, αλλά κυρίως διότι 
το «deal» κλείστηκε κατά τη διάρκεια ενός 
φιλικού «διπλού» σε γηπεδάκι της Ηλιού-
πολης, πριν λίγες εβδομάδες. 

 Ωστόσο, το «παιχνίδι» δεν θα περιο-
ριστεί στις 4 γραμμές του παρκέ, αλλά θα 
υπάρξει στήριξη και από άλλα «ολυμπιακά 
αθλήματα». 

Και αυτό γιατί ο Ηλιουπολίτης αντιπρόε-
δρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας 
Σπύρος Ζαννιάς φαίνεται πως είναι εκείνος 
που είναι ο καταλύτης των εξελίξεων ως 
προς τις διεργασίες. 

 Όσο για τους κεντροδεξιούς, εκεί το 
σκηνικό θυμίζει περισσότερο μια παρτίδα 
σκάκι, παρά κάποιο ομαδικό άθλημα. Και 
αυτό γιατί ενώ Αραμπατζής και Ευσταθί-
ου παίζουν στρατηγικά, πάντα υπάρχει 
κάποιος που θα τους αποσπά την προσο-
χή με «πυραυλάκια» και θα αποκλίνουν 
από τον στόχο που δεν είναι άλλος από 
την συμπόρευση στις εκλογές. 

Η παρτίδα βρίσκεται ήδη στα μισά της, 
καθώς οι πληροφορίες αναφέρουν πως οι 
δύο άνδρες έχουν συναντηθεί incognito, 
μακριά από τα αδιάκριτα βλέμματα.

 Ωστόσο όπως φαίνεται, εάν δεν βια-
στούν, σύντομα η «Βασίλισσα» θα κινηθεί 
μόνη της. Και η φήμη πως η ΝΔ ετοιμάζει 
μια δυνατή γυναικεία υποψηφιότητα στην 
Ηλιούπολη, όλο και φουντώνει.

ΠΑΡΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΑ

Η Προεκλογική Μπάλα 
Στην Κερκίδα

Πώς θα σας φαινόταν αν κάποιος σας 
προέτρεπε να εφαρμόσετε το όριο των 
30χλμ/ώρα στην καθημερινή σας οδη-
γική συμπεριφορά; Πιθανόν να δυσα-
νασχετούσατε, να δηλώνατε ότι είναι 
απαράδεκτο για τα σύγχρονα οχήματα, 
ακόμα και να ειρωνευόσασταν με παραλ-
ληλισμούς περί χελώνας και πολλά άλλα 
γνωστά κλισέ. Αν στη συνέχεια όμως 
αναρωτιόσασταν «Πόσο νοιάζομαι για 
το παιδί μου;» τι θα απαντούσατε; 

Το όριο των 30χλμ/ώρα υπάρχει ήδη 
παντού στην πόλη. Συναντάται κυρί-
ως έξω από σχολεία, χώρους άθλησης 
παιδιών, εκκλησίες και αγορές. Πάρα 
ταύτα, οι οδηγοί παρανομούν καθημε-
ρινά ξεπερνώντας το και θέτοντας σε 
κίνδυνο τις κινούμενες ευάλωτες ομά-
δες στο δρόμο. Σύμφωνα με μελέτες του 
OHE η οριοθέτηση και διαφύλαξη του 
ορίου των 30χλμ/ώρα σε κατοικημένες 
περιοχές εκμηδενίζει τα θανατηφόρα 
τροχαία ατυχήματα. Χαρακτηριστικά, αν 

ένας πεζός ή ποδηλάτης εμβολιστεί από 
όχημα που κινείται με ταχύτητα 60χλμ/
ώρα ο κίνδυνος θανάτου υπολογίζεται 
στο 90%, ενώ στα 30χλμ/ώρα ο κίνδυ-
νος θανάτου μειώνεται δραστικά στο 
10%. Η απόσταση δε, της πλήρους ακι-
νητοποίησης ενός οχήματος που κινείται 
με 60χλμ/ώρα υπολογίζεται σε 56m, ενώ 
κινούμενο με 30χλμ/ώρα σε μόλις 19m. 
Η ασφάλεια με κάθε τρόπο και η δημι-
ουργία υποδομών αποτελεί πάγιο αίτημα 
και του ποδηλατικού κόσμου τον οποίο 
κατά κάποιο τρόπο εκπροσωπώ εδώ, με 
την ιδιότητα του διαχειριστή της ομάδας 
Facebook «Ποδήλατο και Ηλιούπολη-Ατ-
τικής» αλλά και του Αντιπροέδρου του 
«Συλλόγου Αστικών Ποδηλατών Αττι-
κής-ΠοδηλΑΤΤΙΚΗ Κοινότητα».

Το ποδήλατο δεν αποτελεί μέσο αναψυ-
χής, όπως αδαέστατα πολλά από τα στε-
λέχη της εξουσίας αντιλαμβάνονται, αλλά 
ένα μεταφορικό μέσο-λύση στην κλιματι-
κή αλλαγή, στην ασφαλή μετακίνηση εν 

μέσω πανδημίας και στη βελτίωση της 
γενικότερης υγείας του πληθυσμού. Οι 
ποδηλάτες, όμως, υποφέρουν καθημερι-
νά στο δρόμο, το ίδιο οι πεζοί και οι ΑμεΑ. 
Για αυτό το λόγο ο επανασχεδιασμός των 
πόλεων οφείλει να κατευθυνθεί προς 
τη λογική προστασίας τους. Επιβάλλε-
ται η άμεση δημιουργία υποδομών που 
να επιτρέπουν την ασφαλή και αρμονι-
κή συνύπαρξή τους με το αυτοκίνητο. 
Για το λόγο αυτό, ας οραματιστούμε μία 
#ILIOUPOLIZERO, χωρίς ατυχήματα, 
που κάποιοι δρόμοι θα αδειάσουν από 
τα αυτοκίνητα, το ποδήλατο, ο πεζός και 
ο ΑμεΑ θα βρουν ασφαλείς χώρους να 
κινηθούν και τα παιδιά θα ξαναπαίξουν 
στις γειτονιές. Να την οραματιστούμε και 
να την απαιτήσουμε.

* Ο Κώστας Ραβάνης είναι ιδρυτικό μέλος 
της ποδηλατικής κοινότητας Ηλιούπολης 
και αντιπρόεδρος  του συλλόγου αστικών 
ποδηλατών Αττικής «ΠοδηλΑΤΤΙΚΗ Κοινό-
τητα».

#ILIOUPOLIZERO – Για Μια Ασφαλή Ζωή 
Με Περισσότερο Ποδήλατο Και Περπάτημα

Σύμφωνα με μελέτες του OHE 
η οριοθέτηση και διαφύλαξη 
του ορίου των 30χλμ/ώρα 
σε κατοικημένες περιοχές 
εκμηδενίζει τα θανατηφόρα 
τροχαία ατυχήματα 

”Γράφει ο
Kώστας Ραβάνης*






