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ΕΦ Η Μ Ε Ρ Ι Δ ΑΗλιοτυπία

Παρακολουθώντας το δημοτικό συμ-
βούλιο της 17ης Μαρτίου πήρα ένα 
μάθημα αξιοπρέπειας. Μία συμβασι-
ούχος που προσελήφθη στον Δήμο εν 
μέσω πανδημίας, πήρε το μικρόφω-
νο ζητώντας τα αυτονόητα, τα οποία 
-δυστυχώς- έχουμε ξεχάσει: «Μία αξιο-
πρεπή δουλειά και μια αξιοπρεπή ζωή», 
εκφράζοντας παράλληλα το παράπονό 

της για τον πόλεμο λάσπης κατά των 
εργαζομένων μέσα από συγκεκριμέ-
να δημοσιεύματα. Οι αποκαλούμενοι 
«συμβασιούχοι COVID» είναι Ηλιου-
πολίτες που μέσα από τον μόχθο τους 
άλλαξαν την εικόνα της πόλης. Όχι 
απλά επειδή έκαναν καλά τη δουλειά 
τους, αλλά επειδή είναι συμπολίτες 
μας, που αγαπούν και πονάνε την πόλη 
τους. Είναι γείτονες, φίλοι, κομμάτι 
της κοινωνίας στην οποία ζούμε και 
είναι επιφορτισμένοι με ένα εξαιρετικά 
δύσκολο έργο. Η μονιμοποίησή τους 
δεν είναι σε καμία περίπτωση «ρου-
σφέτι». Αντίθετα, είναι επιβεβλημένη, 
εάν θέλουμε να συνεχίσουμε να έχουμε 
υπηρεσίες καθαριότητας και πρασίνου 
στην πόλη. Οι «συμβασιούχοι COVID» 
έδωσαν ανάσα ζωής στις υποστελεχω-
μένες δημοτικές υπηρεσίες και οφεί-
λουμε όλοι να σταθούμε στο πλευρό 
τους, καταδικάζοντας κάθε αήθη επί-
θεση εναντίον τους. Η παραμονή τους 
στον Δήμο μας αφορά όλους.

Γ. Καραμαγκάλης

Με Τους Εργαζόμενους
EDITORIAL

Για τον αδικοχαμένο φίλο Αλέξανδρο Λάμπη. Για πάντα στην καρδιά μας, Αλεκάρα!
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Σημαντικά «εργαλεία» για την ενίσχυση των τοπικών επι-
χειρήσεων εξασφάλισε ο Εμπορικός Σύλλογος Ηλιούπο-
λης σε συνεργασία με το Επαγγελματικό Επιμελητήριο 
Αθηνών. Με πρωτοβουλία  του πρόεδρου κ. Θανάση 
Μπίρλη, αντιπροσωπεία του Ε.Σ.Η. απαρτιζόμενη από τον 
ίδιο, τον κ. Θάνο Ζαζά και τον κ. Παντελή Φασόη, είχε 
θεσμική συνάντηση με τον πρόεδρο του Επαγγελματικού 
Επιμελητηρίου Αθηνών κ. Χατζηθεοδοσίου, όπου παρου-
σιάστηκε μια σειρά πρωτοβουλιών για την έμπρακτη ενί-
σχυση των τοπικών επιχειρήσεων. Πιο συγκεκριμένα, ο 
Εμπορικός Σύλλογος μαζί με το Ε.Ε.Α., θα προσφέρουν 
τις παρακάτω υπηρεσίες προς τα μέλη του Ε.Σ.Η.:
• Δωρεάν δημιουργία e-shop – website.
•  Διάθεση ηλεκτρονικού υπολογιστή, πολυμηχανημάτων, 

εκτυπωτών και web camera, μέσω χρησιδανείου, για 
την αρτιότερη εξυπηρέτηση των μελών.

•  Δωρεάν συμβουλές από τους ειδικούς συνεργάτες.
• Δωρεάν παραχώρηση περιπτέρου στη ΔΕΘ για τα μέλη.

Ο Eμπορικός Σύλλογος Ηλιούπολης, εξασφάλισε επίσης 
μια σειρά από πολύτιμα εργαλεία για την αποτελεσματική 
λειτουργία του και για την προώθηση της επιχειρηματικό-
τητας στην πόλη, μεταξύ των οποίων:
•  Δωρεάν διάθεση διαδικτυακής πλατφόρμας συνεδριά-

σεων για Γενικές συνελεύσεις ή άλλες εκδηλώσεις.
• Οικονομική ενίσχυση σε ετήσια βάση.
• Τοπικές εκδηλώσεις επιχειρηματικότητας.
• Χρηματοδότηση Μελετών Τοπικής Ανάπτυξης.
• Δωρεάν WiFi στο κέντρο των Δήμων.

Ο πρόεδρος του Ε.Ε.Α. έκανε αποδεκτό το σύνολο των 
προτάσεων του Εμπορικού Συλλόγου, δηλώνοντας πως 

θα βρίσκεται διαρκώς στο πλευρό των τοπικών επιχει-
ρηματιών. 

Πρόκειται για άλλη μια μεγάλη επιτυχία του Εμπορικού 
Συλλόγου της πόλης, ο οποίος εδώ και 2 χρόνια βρίσκεται 
στο πλευρό των επαγγελματιών και των επιχειρηματιών 
της Ηλιούπολης.

ΕΜΠΡΑΚΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Ε.Α.

Σημαντικές Παροχές Προς Τις Επιχειρήσεις Της Πόλης 
Μετά Από Παρέμβαση Του Εμπορικού Συλλόγου

ΑΣΤΙΚΗ ΣΗΡΑΓΓΑ 
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

 Οι Κόκκινες 
Γραμμές Από 
Το Δημοτικό 

Συμβούλιο Και 
Τα Επόμενα 

Βήματα

Μια εκτενής συζήτηση για το ζήτημα της αστικής σήραγγας 
Ηλιούπολης πραγματοποιήθηκε στο δημοτικό συμβούλιο Ηλιού-
πολης που διεξήχθη στις 17/2/2022, με τη διοίκηση και τις παρα-
τάξεις να ανοίγουν τα χαρτιά τους για το εμβληματικό έργο που 
αναμένεται να αλλάξει τη φυσιογνωμία της πόλης. Τόσο η διοί-
κηση, όσο και η αντιπολίτευση παρέθεσαν τις απόψεις τους για 
το έργο, με τον Δήμαρχο να ενημερώνει το σώμα για τις εξελίξεις 
και την πλειονότητα των παρατάξεων να συμφωνεί σε ορισμένες 
«κόκκινες γραμμές».

Τα Σημερινά Δεδομένα
Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Γιώργος Χατζηδάκης στο δημοτικό 
συμβούλιο, το Υπουργείο θα μπορεί να μιλήσει με στοιχεία για 
το έργο και τις μελέτες που το συνοδεύουν εντός 6-9 μηνών, 
δηλαδή έως το τέλος Σεπτεμβρίου. Ο Δήμαρχος είχε συνάντη-
ση με τον αρμόδιο υφυπουργό Υποδομών Γιώργο Καραγιάννη 
στις αρχές Ιανουαρίου, ωστόσο δεν πήρε απαντήσεις για κρίσιμα 
ζητήματα όπως ο τρόπος χρηματοδότησης και κατασκευής του 
έργου, δύο ζητήματα τα οποία προκαλούν αντιδράσεις με βάση 
τα σενάρια που κυκλοφορούν εδώ και χρόνια. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόθεση της κυβέρνησης είναι να 
προωθήσει το μοντέλο της «μελετοκατασκευής», που εφαρμό-
ζεται και στο αντίστοιχο έργο της λεωφόρου Κύμης. Σύμφω-
να με τον νόμο 3368/2008 «το σύστημα προσφοράς μελέτης και 
κατασκευής εφαρμόζεται μόνο στις περιπτώσεις έργων που απαιτούν 
ειδικούς τρόπους κατασκευής ή μεθόδους που καλύπτονται από εξει-
δικευμένες τεχνογνωσίες ή άλλα κατοχυρωμένα δικαιώματα ή στα 
έργα με ιδιομορφίες ως προς τον τρόπο και τις φάσεις κατασκευής 
τους». Ένα τέτοιο έργο φαίνεται πως είναι και αυτό της αστικής 
σήραγγας, καθώς η υπογειοποίηση της κυκλοφορίας της Κατε-
χάκη απαιτεί εξαιρετικά υψηλή τεχνογνωσία.

Ηχηρό «Όχι» Σε Διώροφη Σήραγγα Και Σε Διόδια
Ένα από τα σενάρια που έχουν μπει εδώ και αρκετά χρόνια στο 
τραπέζι, είναι αυτό μιας διώροφης σήραγγας, όπου το ένα επί-
πεδο θα προoρίζεται για την κάθοδο προς την παραλιακή και 
το άλλο για την άνοδο προς την Αττική Οδό και τη Μεσογείων. 
Το σενάριο αυτό βρίσκει εντελώς αντίθετες τόσο τη δημοτική 

αρχή, όσο και αρκετές παρατάξεις της αντιπολίτευσης, καθώς 
θα απαγορεύεται η διέλευση φορτηγών και βαρέων οχημάτων, 
γεγονός που θα επηρεάσει σημαντικά την εμπορική ζωή στην 
πόλη. Όσο για το ζήτημα της χρηματοδότησης, αυτό παραμένει 
επτασφράγιστο μυστικό. Σε περίπτωση που το έργο χρηματο-
δοτηθεί μέσω ΣΔΙΤ (Σύμπραξη Δημόσιου-Ιδιωτικού Τομέα) τότε 
η «κόκκινη γραμμή» σύσσωμου του δημοτικού συμβουλίου είναι 
η μη καταβολή διοδίων για τη χρήση της σήραγγας και η πλή-
ρως ελεύθερη διέλευση όλων των οχημάτων. Έως το 2019, επί 
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, το έργο φημολογούνταν πως θα ενταχθεί 
προς χρηματοδότηση στο πακέτο Γιουνκέρ, ωστόσο το σενάριο 
δεν ευοδώθηκε. Σε κάθε περίπτωση το μήνυμα των παρατάξε-
ων του δημοτικού συμβουλίου είναι σαφές: Όχι διόδια και όχι 
διώροφη αστική σήραγγα, με τις πολιτικές δυνάμεις και τις συλ-
λογικότητες της πόλης να ετοιμάζονται για κινητοποιήσεις σε 
περίπτωση που τα παραπάνω σενάρια γίνουν πραγματικότητα.

Συνάντηση Αθανασίου Με Τον Υφυπουργό Υποδομών
Πριν από το Δήμαρχο το ζήτημα είχε «ανακινήσει» ο νεαρός 
δημοτικός σύμβουλος της παράταξης «Η Πόλη Που Θέλω» κ. 
Θανάσης Αθανασίου. Ο δημοτικός σύμβουλος της αντιπολίτευ-
σης είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τον αρμόδιο Υφυπουρ-
γό για ζητήματα υποδομών και δημοσίων έργων, συζητώντας 
για το κρίσιμο θέμα της αστικής σήραγγας Ηλιούπολης και 
εκφράζοντας τον προβληματισμό του για τις καθυστερήσεις 
που σημειώνονται στο ζήτημα της σήραγγας, έκανε λόγο για 
«ένα άκρως σημαντικό έργο, το οποίο θα έχει άμεσο και σημαντικό 
αντίκτυπο στην πόλη και τους κατοίκους της». 

Μεγάλη Κυκλοφοριακή Μελέτη Στην Ηλιούπολη Μετά 
Τις Επίσημες Ανακοινώσεις
«Ο Δήμος δεν θα μείνει απλός παρατηρητής» διεμήνυσε ο Δήμαρ-
χος Ηλιούπολης, προαναγγέλοντας μια μεγάλη κυκλοφοριακή 
μελέτη για όλη την πόλη, αμέσως μόλις υπάρξουν επίσημες 
ανακοινώσεις από το Υπουργείο. Στόχος της συγκεκριμένης 
μελέτης θα είναι η άμβλυνση των συνεπειών του έργου, και η 
αναδιάταξη της κυκλοφορίας ώστε να δοθεί προτεραιότητα σε 
έξυπνους τρόπους μετακίνησης και να αποφευχθεί η ταλαιπω-
ρία για τους κατοίκους.

Ο δημοτικός σύμβουλος Θανάσης 
Αθανασίου μαζί με τον Υφυπουργό 

Υποδομών Γιώργο Καραγιάννη.
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Μια νέα, ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία 
έχει γεννηθεί στην Ηλιούπολη τους 
τελευταίους μήνες, καθώς μια ομάδα 
ενεργών πολιτών έχουν δημιουργή-
σει την Ομάδα Προφορικής Ιστορίας 
(ΟΠΙ) Ηλιούπολης.

Σκοπός της ΟΠΙ Ηλιούπολης είναι να 
αναδειχθούν οι γνωστές, αλλά και οι 
πιο άγνωστες πτυχές της νεότερης 
ιστορίας της πόλης μας, μέσα από τα 
μάτια όσων την έζησαν τις προηγού-
μενες δεκαετίες. Βασική στόχευση 
αποτελεί η διαφύλαξη της ιστορικής 
μνήμης, μέσα από τα βιώματα καθη-
μερινών ανθρώπων. Η Ομάδα απο-
τελεί μια πρωτοβουλία οργανωμένη 
από τους ίδιους τους κατοίκους της 
πόλης, παλαιότερους και νεότερους, 
με μεράκι για την ιστορία των όμορ-
φων γειτονιών που μας μεγάλωσαν 
ή μας φιλοξένησαν. Πολύτιμος αρω-
γός στο έργο αυτό, είναι η κ. Τασού-
λα Βερβενιώτη, η οποία έχει τεράστια 
πείρα σε ζητήματα προφορικής ιστο-
ρίας στην Ελλάδα. 

Η Ομάδα φιλοδοξεί να δημιουργήσει 
πολύτιμα ιστορικά αρχεία για τους 

μελλοντικούς ερευνητές της τοπικής 
μας ιστορίας ερευνώντας και συνθέ-
τοντας την ήδη υπάρχουσα έρευνα, 
αφενός με την ανθρώπινη και υποκει-
μενική πρόσληψη της ιστορίας, αφε-
τέρου με έντυπο και φωτογραφικό 
αρχείο για χρόνια θαμμένο στα συρ-
τάρια συμπολιτών μας. 

Για τον σκοπό αυτό, η Ομάδα Προ-
φορικής Ιστορίας, μετά το πέρας 
των σεμιναρίων, θα αρχίσει την - ανά 

θεματικές κατηγορίες και ιστορικές 
περιόδους- λήψη συνεντεύξεων από 
παλαιότερους κυρίως συμπολίτες μας, 
με χρήση καταγραφικού φωνής και 
κάμερας (υλικά για την απόκτηση και 
δανεισμό των οποίων διέθεσε στην 
ομάδα ο Δήμος Ηλιούπολης και η Δη-
μοτική Βιβλιοθήκη). Σημαντική είναι 
και η συμβολή όσων συμπολιτών μας 
έχουν διαθέσει ήδη φωτογραφικό και 
έντυπο υλικό που θα βοηθήσει στη 
συνολικότερη κατανόηση του τοπικού 
μας ιστορικού πλούτου. 

Η Ομάδα Προφορικής Ιστορίας πι-
στεύοντας πως στη μετά-Covid επο-
χή η εξωστρέφεια αλλά και η ευελιξία 
είναι αναγκαίες συνθήκες για την κοι-
νωνική και πολιτιστική ζωή των γει-
τονιών μας, έχει προχωρήσει σε ζω-
ντανή αναμετάδοση των σεμιναρίων 
που πραγματοποιεί στο Θέατρο του 
Δημαρχειακού Μεγάρου, ενώ αυτά 
διατίθενται και για ετεροχρονισμένη 
παρακολούθηση στη σελίδα της ΟΠΙ 
στο Facebook, στο κανάλι της στο 
YouTube αλλά και στη σχετική ιστο-
σελίδα.

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Οι Μνήμες Της Παλιάς Ηλιούπολης 
Ξαναζωντανεύουν Μέσα Από Την 
Πρωτοβουλία Της ΟΠΙ

Νέο, σύγχρονο οδοφωτισμό με συστή-
ματα LED θα έχει σύντομα η λεωφό-
ρος Κυπρίων Ηρώων στην Ηλιούπολη, 
καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη το νέο 
έργο του Δήμου Ηλιούπολης «Αντι-
κατάσταση φθαρμένων στηλών φωτι-
σμού στις νησίδες Κυπρίων Ηρώων».

Το συγκεκριμένο έργο με τελική σύμ-
βαση 51.372 €, αφορά την αποξήλωση 
και αντικατάσταση 24 παλαιών φθαρ-
μένων τσιμεντένιων ιστών φωτισμού 
στη νησίδα της λεωφόρου Κυπρίων 
Ηρώων, με ισάριθμους νέους μεταλ-
λικούς, ύψους 9 μέτρων με βραχίονα 
δύο φωτιστικών σωμάτων LED 60-90 
W, καθώς και την τοποθέτηση επί υφι-
στάμενων μεταλλικών ιστών 34 νέων 
φωτιστικών σωμάτων LED 60-90 W, 
μαζί με όλα τα απαραίτητα εξαρτήμα-
τα και τις σχετικές εργασίες. Η τοπο-
θέτηση των νέων φωτιστικών συστη-
μάτων, έχει ως στόχο την αναβάθμιση 
του δημοτικού οδοφωτισμού και την 
εδραίωση του αισθήματος ασφαλείας 
για τους κατοίκους της περιοχής. «Με 
τον κατάλληλο σχεδιασμό και προγραμ-
ματισμό, εκσυγχρονίζουμε τις δημοτικές 
υποδομές φωτισμού και βελτιώνουμε την 
πόλη, με γνώμονα την ασφάλεια κίνησης 
πολιτών και οχημάτων», αναφέρει χαρα-
κτηριστικά ο αρμόδιος αντιδήμαρχος 
τεχνικών έργων κ. Κώστας Σεφτελής.

Αναβάθμιση  
Του Οδοφωτισμού 
Στη Λεωφόρο 
Κυπρίων Ηρώων

Βασική στόχευση 
αποτελεί η διαφύλαξη 
της ιστορικής 
μνήμης, μέσα από τα 
βιώματα καθημερινών 
ανθρώπων.

”
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Ο ανηφορικός πλακόστρωτος δρόμος που 
ξεκινά από την οδό Mαραθωνομάχων και 
καταλήγει στον ορεινό όγκο του Υμηττού 
είναι μία από τις πιο όμορφες και ξέγνοια-

στες περιπατητικές διαδρομές στα νότια προάστια. Η 
πρώτη στάση σε αυτό το κατάφυτο μονοπάτι ήταν μέχρι 
πρόσφατα ένα μικρό, κατάλευκο ξωκλήσι, το οποίο κρυ-
βόταν ανάμεσα στα πεύκα για δεκαετίες. Εκεί έχουν 
περάσει τα παιδικά τους χρόνια και τις καθαρές Δευ-
τέρες τους γενιές Ηλιουπολιτών, οι οποίοι ακόμα έχουν 
στα άλμπουμ τους φωτογραφίες από τα παιχνίδια στο 
πλάτωμα του προφήτη Ηλία. Το καλοκαίρι του 2019, το 
ιστορικότερο μνημείο της πόλης, κινδύνευσε με αφα-
νισμό. Όχι από κάποια πυρκαγιά, όπως θα φανταζόταν 
κανείς. Άλλωστε εδώ και 50 χρόνια, έχει καταφέρει να 
μείνει αλώβητο, ακόμα και όταν οι φλόγες το αγκάλια-
σαν. Το ιστορικό ηλιουπολίτικο ξωκλήσι ήταν γραφτό 
να κινδυνεύσει από μια ανθρώπινη παρέμβαση, η οποία 
συνάντησε σθεναρή αντίσταση από την τοπική κοινωνία 
της Ηλιούπολης. 

Το φημισμένο σε όλη την πόλη εκκλησάκι του Προ-
φήτη Ηλία, μέσα σε λίγες εβδομάδες καλύφθηκε από 
ένα εκτρωματικό κτίσμα το οποίο χτίστηκε βίαια στην 
καρδιά της προστατευόμενης Β’ Ζώνης του Υμηττού. Το 

χρονικό της αυθαιρεσίας είχε ξεκινήσει, ενώ η δημοτική 
αρχή βρισκόταν σε θερινή ραστώνη και προσπαθού-
σε να συνέλθει από το σοκ της ήττας στις εκλογές του 
Ιουνίου. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή.

Κάτω Από Τη Μύτη Των Διοικούντων
Στα τέλη Ιουλίου 2019, αρκετοί περίοικοι και καθημε-
ρινοί περιπατητές παρακολουθούσαν μια ασυνήθιστη 
κίνηση οικοδομικών οχημάτων και υλικών προς τον 
λόφο. Λίγες ημέρες αργότερα, θα έφτανε στον Δήμο η 
πρώτη καταγγελία για οικοδομικές εργασίες στο ξωκ-
κλήσι. Οι πρώτες εικόνες που αντίκρισαν όσοι ανέβηκαν 
στο βουνό, ήταν τρομακτικές: Ένα τεράστιο, νέο κτίσμα 
είχε «καταπιεί» το ιστορικό ξωκκλήσι με σκοπό να φτια-
χτεί ένας νέο ναός, που όπως αποδείχτηκε μετέπειτα, 
στερούνταν κάθε νομιμότητας. 

Όπως ήταν φυσικό, το γεγονός προκάλεσε έντονες αντι-
δράσεις, ενώ στο διαδίκτυο διέρρευσε πως ο ιερέας είχε 
άδεια για μικρής κλίμακας παρεμβάσεις στη στέγη του 
ναΐσκου, η οποία αντιμετώπιζε προβλήματα στατικό-
τητας. Η άδεια αυτή, ωστόσο, δεν μπορούσε σε καμία 
περίπτωση να δικαιολογήσει το μέγεθος της οικοδο-
μικής παρέμβασης που είχε πραγματοποιηθεί. Όταν ο 
εφημέριος του προφήτη Ηλία, Στυλιανός Καρπαθίου, 

κλήθηκε από τον νεοεκλεγέντα τότε Δήμαρχο Γιώργο 
Χατζηδάκη για εξηγήσεις, όχι μόνο δεν έδωσε πειστικές 
απαντήσεις, αλλά αρνήθηκε να προσκομίσει στη διοίκη-
ση του Δήμου τις άδειες εργασιών, δηλώνοντας πως ο 
Δήμος δεν έχει αρμοδιότητα ελέγχου σε «εκκλησιαστι-
κά έγγραφα» και ισχυριζόμενος πως έχει όλες τις απα-
ραίτητες άδειες από την Υπηρεσία Δόμησης της Ιεράς 
Συνόδου και την Πολεοδομία. Μάλιστα, στη συνάντηση 
που είχε με τα στελέχη της δημοτικής αρχής ο κ. Καρ-
παθίου δήλωσε πως σκοπεύει να γκρεμίσει ολοσχερώς 
το ιστορικό ξωκκλήσι και να συνεχίσει τις εργασίες δια-
μόρφωσης του νέου -ιερού ναού πλέον- στην καρδιά 
του Υμηττού, παρά τις απαγορεύσεις της νομοθεσίας.

Δυναμική Θεσμική Αντίδραση
Η αντίδραση της νέας δημοτικής αρχής και του Δημο-
τικού Συμβουλίου υπήρξε άμεση και καθοριστική, με 
το ανώτατο αποφασιστικό όργανο του Δήμου να εκδί-
δει ψήφισμα με το οποίο καταδίκαζε τις εργασίες στον 
Υμηττό και εξουσιοδοτούσε τη δημοτική αρχή να προβεί 
σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που θα εξασφαλί-
σουν την τήρηση της νομιμότητας.

Ο Δήμαρχος, παράλληλα με τις νομικές διαδικασίες που 
είχαν ήδη κινηθεί κατά παντός υπευθύνου, πραγματο-

Το Χρονικό Μιας Αυθαιρεσίας 
Που Πλήγωσε Τον Υμηττό
Το φημισμένο σε όλη την πόλη ξωκλήσι του προφήτη Ηλία, εδώ και 2 χρόνια βρίσκεται 
εγκλωβισμένο στα «σπλάχνα» ενός αυθαίρετου οικοδομήματος, απέναντι στο οποίο αντιδρά 
έντονα η τοπική κοινωνία. H «Ηλιοτυπία» παρουσιάζει το χρονικό και τις λεπτομέρειες της 
πολύκροτης αυτής υπόθεσης.
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ποίησε σειρά παρεμβάσεων σε αρμόδια όργανα αλλά 
και θεσμικές επαφές προκειμένου να επιλυθεί το ζήτη-
μα. Μεταξύ των συναντήσεων που πραγματοποίησε, 
ήταν και αυτή με ιθύνοντες της αρχιεπισκοπής.  Όπως 
διαβεβαίωσαν τον Δήμαρχο στελέχη της Υ.ΔΟΜ (Υπη-
ρεσία Δόμησης) της Ιεράς Συνόδου, ο ιερέας δεν είχε 
δικαίωμα να ξεκινήσει εργασίες ούτε καν για τις μικρής 
έκτασης επισκευές στη σκεπή του παρεκκλησίου, καθώς 
δεν είχε την έγκριση του μητροπολιτικού συμβουλίου. 
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο εφημέριος έχει ήδη κατα-
θέσει εξηγήσεις στην αρχιεπισκοπή για το περιστατικό, 
με την τελευταία να παίρνει σαφείς αποστάσεις από τις 
αυθαιρεσίες στη Β’ Ζώνη Υμηττού.

Συμπλοκές Και Προπηλακισμοί Αιρετών
Δύο φορές σημειώθηκαν συμπλοκές με αφορμή τις 
ενέργειες στον προφήτη Ηλία. Στην πρώτη, πρωταγω-
νιστής ήταν ο ίδιος ο Δήμαρχος, ο οποίος προπηλα-
κίστηκε από τον ιερέα και άλλους παρευρισκόμενους 
στο σημείο, προσπαθώντας να εμποδίσει τη συνέχιση 
των εργασιών. «Εδώ δεν έχετε καμία δουλεία, κουμάντο 
κάνει μόνο ο Θεός» διεμήνυσε ο ιερέας σε ηχητικό ντο-
κουμέντο που εξασφάλισε το ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ. Η 
εν λόγω αποστροφή του ιερωμένου ήταν χαρακτηρι-
στική των προθέσεων του για την εκκλησία: Δεν ανα-
γνώριζε καμία εξουσία, κανενός κρατικού οργάνου και 
συνέχιζε ανένδοτος το χτίσιμο, εντός προστατευόμενης, 
δασικής ζώνης. Το δεύτερο περιστατικό επεισοδίων 
διεξήχθη κατά της διάρκεια του πρώτου lockdown της 
πανδημίας, όταν ο ιερέας – αγνοώντας τα περιοριστικά 
μέτρα- παραβίασε την είσοδο – πρόσβαση στο βουνό 

και λειτούργησε κανονικά συνοδευόμενος από πιστούς. 
Η αστυνομία βρέθηκε στο σημείο χωρίς ωστόσο να 
προσάγει κανέναν, με τους πιστούς να κλειδώνονται για 
αρκετή ώρα εντός του ναού.

Το «τελευταίο επεισόδιο» του δράματος εκτυλίχθηκε τον 
Μάιο του 2020, λίγες ημέρες μετά την άρση των περιο-
ριστικών μέτρων, όταν πολίτες και πιστοί συνεπλάκησαν 
έξω από το παράνομο κτίσμα. Πολίτες και κάτοικοι της 
περιοχής, μέλη της «Κίνησης Πολιτών Ηλιούπολης» το 
πρωί της Κυριακής 10/5/2020 ανέβηκαν στο εκκλησάκι 
του προφήτη Ηλία προκειμένου να πραγματοποιήσουν 
συμβολική καθαίρεση και ακτιβιστικές δράσεις κατά 
του αυθαιρέτου κτίσματος. Στο σημείο, εκείνη την ώρα, 
τελούνταν υπαίθρια προσευχή, παρουσία πιστών. Κατά 
τη διάρκεια της κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων της 
κίνησης πολιτών, υπήρξε μερική συμπλοκή με διαδη-
λωτών με πιστούς, ενώ ισχυρή ήταν η παρουσία της 
αστυνομίας. 

Οι εντάσεις έληξαν με την παρέμβαση των ανδρών της 
άμεσης δράσης ενώ μετά από λίγο οι διαδηλωτές απο-
χώρησαν από το σημείο. Των επεισοδίων ακολούθησε 
μηνυτήρια αναφορά από την επιτροπή πολιτών για την 
προστασία του Υμηττού, η οποία έχει πάρει τον δρόμο 
της δικαιοσύνης.

Η Ανάκληση Της Άδειας Και Το  
Πρόστιμο-Μαμούθ Στον Ιερέα
Τον Ιανουάριο του 2020, λίγους μήνες πριν την συμπλο-
κή διαδηλωτών και πιστών, η πολεοδομία και η Ιερά 
Σύνοδος είχαν επιβάλλει με τον πλέον εμφατικό τρόπο 

την τήρηση της νομιμότητας. Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλη-
σίας της Ελλάδος ανακάλεσε την άδεια που είχε δώσει 
για μικρής έκτασης εργασίες στην σκεπή του ξωκλησί-
ου του προφήτη Ηλία, με κοινοποίηση στην Πολεοδομία 
Αθηνών για τις νόμιμες ενέργειες ελέγχου, ενώ από την 
πολεοδομία επιβλήθηκε πρόστιμο-μαμούθ στον ιερέα 
για τις αυθαίρετες κατασκευές. Το έγγραφο της ιεράς 
Συνόδου διαβιβάστηκε στην αρμόδια υπηρεσία δόμη-
σης του Δήμου Αθηναίων, η οποία μετά από αυτοψία 
που διεξήγαγε στις 9/1/2020, κατέληξε πως το κτίσμα 
είναι αυθαίρετο, παράνομο και κατεδαφιστέο, επιβάλλο-
ντας ταυτόχρονα πρόστιμο ανέγερσης ύψους 100.290,51 
ευρώ και διατήρησης 50.145,25 ευρώ.

Ο ιερέας εναντιώθηκε κατά της εν λόγω απόφασης 
ασκώντας ενδικοφανή προσφυγή κατά της έκθεσης 
αυτοψίας που έκρινε παράνομο το κτίσμα, χαρακτηρί-
ζοντας την «πλημμελή» και ζητώντας την ανάκληση της.

Το Κρίσιμο Δικαστήριο
Tις επόμενες εβδομάδες θα διεξαχθεί νέο δικαστήριο 
για την υπόθεση, με τη νομική υπηρεσία του Δήμου να 
είναι πανέτοιμη για τη δικάσιμο. Στη δίκη θα παραστεί 
και ο Δήμαρχος Ηλιούπολης, με την υπόθεση να παίρνει 
τον δρόμο της οριστικής απόφασης της δικαιοσύνης.

Παρά τα οφθαλμοφανή πορίσματα των κρατικών αρχών, 
υπάρχουν φωνές στην πόλη που ισχυρίζονται πως ο 
νέος, αυθαίρετος ναός θα ολοκληρωθεί. Μένει να δούμε 
εάν θα υπάρξει η πολιτική βούληση για την κατεδάφιση 
των αυθαιρεσιών, εφόσον φυσικά τελεσιδικήσει η υπό-
θεση και η δικαιοσύνη αποφανθεί οριστικά.
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Έ ναν νέο γύρο πολιτικής αντι-
παράθεσης πυροδότησε η 
συγκριτική μελέτη για τον 
τρόπο χρηματοδότησης της 

αναβάθμισης του οδοφωτισμού στην 
Ηλιούπολη, με τις παρατάξεις να ασκούν 
έντονη κριτική στη δημοτική αρχή και 
στην εταιρεία που εκπόνησε τη μελέτη. Η 
συγκεκριμένη μελέτη είχε προαναγγελ-
θεί από τη δημοτική αρχή μετά από σχε-
τικό αίτημα της δημοτικής παράταξης 
«ΗΛΙΟΥ-Πόλις, Ανθρώπινη Πόλη», καθώς 
η πρώτη μελέτη είχε ξεσηκώσει θύελλα 
αντιδράσεων, προβλέποντας υλοποίηση 
του έργου με εκχώρηση ανταποδοτικών 
τελών σε ιδιώτη, συνολικού κόστους 9,4 
εκατομμυρίων ευρώ, με 12ετή σύμβαση.

Τα Βασικά Σημεία Της Συγκριτικής 
Μελέτης
Όπως και η προηγούμενη μελέτη, έτσι 
και αυτή προκρίνει το μοντέλο της Σ.Ε.Α. 
(Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης) ως 
το πλέον συμφέρον για τον Δήμο. Το 
συγκεκριμένο χρηματοδοτικό μοντέλο 
προβλέπει πως κάποια ιδιωτική εταιρεία 
θα αναλάβει την αλλαγή περίπου 5.000 
φωτιστικών σωμάτων σε όλη την πόλη, 
με τον Δήμο να της εκχωρεί τα ανταπο-
δοτικά τέλη για 12 χρόνια. 

Με βάση τα στοιχεία που παρουσιάζει η 
μελέτη, το κόστος της εν λόγω σύμβασης 
θα είναι περίπου 7,6 εκατομμύρια ευρώ 
(χωρίς ΦΠΑ), ενώ με τον ΦΠΑ θα αγγί-
ζει τα 9,4 εκατομμύρια ευρώ. Στην τιμή 
αυτή θα πρέπει να προστεθεί και η αμοι-
βή ενός ανεξάρτητου συμβούλου που θα 
παρακολουθεί την πορεία της εξοικονό-
μησης, και έτσι το συνολικό κόστος θα 
αγγίξει τα 10 εκατ. ευρώ.

Με βάση τα γραφόμενα της μελέτης, 
υπάρχουν 3 τρόποι χρηματοδότησης 
των LED, από τους οποίους έχουν απορ-
ριφθεί η χρηματοδότηση του έργου με 
ίδιους πόρους του δήμου, καθώς και η 
σύναψη δανειοδότησης για την προμή-
θεια φωτιστικών. Και στις 2 περιπτώσεις, 
η συγκριτική μελέτη εκτιμά ότι το κόστος 
θα είναι ακριβώς ίδιο και θα ανέρχεται 
στα 8,1 εκατομμύρια ευρώ. Με βάση τους 

αριθμούς κατανάλωσης που παρουσιάζει 
η συγκριτική μελέτη, το ετήσιο οικονο-
μικό όφελος για τον Δήμο θα αγγίζει τις 
565.000 ευρώ, ενώ το ετήσιο ενεργειακό 
όφελος θα είναι περίπου 3.700.000 KWh, 
με το ποσοστό εξοικονόμησης που προ-
κύπτει να ανέρχεται σε 72,9%.

Οι Αντιδράσεις Της Αντιπολίτευσης 
Στην Πρώτη Μελέτη
Οι προθέσεις της αντιπολίτευσης είχαν 
γίνει έκδηλες ήδη από την πρώτη μελέ-
τη που παρουσίασε η δημοτική αρχή. 
Η πρώτη μελέτη που παρουσίασε η 
δημοτική αρχή είχε προτείνει το Σ.Ε.Α. 
ως το ιδανικό μοντέλο χρηματοδότη-
σης. Η εκχώρηση των ανταποδοτικών 
τελών του Δήμου σε ιδιώτη για 12 χρό-
νια (όπως προβλέπει η Σ.Ε.Α.), καθώς και 
το γεγονός πως η μελέτη εγκρίθηκε από 
την οικονομική επιτροπή και όχι από το 
δημοτικό συμβούλιο, ήγειραν σφοδρές 
αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, με 
αρκετούς δημοτικούς συμβούλους να 
ισχυρίζονται πως το εν λόγω μοντέλο 
ήταν 2 φορές πιο ακριβό από αυτό που 
πρότεινε η προηγούμενη δημοτική αρχή.

Μπροστάρηδες της ρητορικής κατά 

του μοντέλου Σ.Ε.Α. ήταν οι επικεφαλής 
των παρατάξεων της αντιπολίτευσης, οι 
οποίοι απηύθυναν σημαντικά ερωτήμα-
τα και ενστάσεις για το συγκεκριμένο 
μοντέλο χρηματοδότησης. Ο κ. Κοκκο-
τίνης αμφισβήτησε ευθέως τις κατανα-
λώσεις που επικαλούνταν τόσο η  πρώτη 
μελέτη όσο και η συγκριτική ανάλυση 
που παρουσιάστηκε στο δημοτικό συμ-
βούλιο, και οι οποίες -σύμφωνα με τον 
ίδιο- εκτοξεύουν το κόστος του έργου, 
κάνοντας παράλληλα λόγο για «τεράστια 
κόστη συντήρησης, που δεν ανταποκρίνο-
νται στην πραγματικότητα». Μάλιστα, ο 
έμπειρος δημοτικός σύμβουλος έφερε  
το παράδειγμα του Δήμου Σαρωνικού 
όπου η υπόθεση των LED προκάλεσε 
παρέμβαση εισαγγελέα και θύελλα αντι-
δράσεων, καθώς και άλλα παραδείγμα-
τα δήμων όπου υπήρξε παρέμβαση της 
δικαιοσύνης.

Από την πλευρά του ο κ. Ψυρρόπουλος 
έκανε λόγο για «σκόπιμη απόκρυψη στοι-
χείων» από τη συγκριτική μελέτη, αναφέ-
ροντας χαρακτηριστικά πως το ποσό των 
7,6 εκατ. ευρώ είναι στην πραγματικότη-
τα 10 εκατομμύρια, καθώς ο Δήμος θα 
επιβαρυνθεί με τον ΦΠΑ και το κόστος 

του ανεξάρτητου παρατηρητή ύψους 
298.000 ευρώ, τα οποία δεν αναφέρο-
νταν σαφώς στη μελέτη. Μάλιστα ο κ. 
Ψυρρόπουλος δεν δίστασε να προειδο-
ποιήσει τον Δήμαρχο με κατάθεση του 
φακέλου στον Εισαγγελέα, εφόσον η 
δημοτική αρχή δεν υπαναχωρήσει.

Για «πολιτική κωλοτούμπα» έκανε λόγο 
ο κ. Ευσταθίου κατά την εισήγησή του, 
αναφέροντας χαρακτηριστικά πως ο κ. 
Χατζηδάκης ως αντιδήμαρχος καταδίκα-
ζε την εκχώρηση ανταποδοτικών τελών 
σε ιδιώτες μέσω της μεθόδου Σ.Ε.Α. και 
προέκρινε την δανειοδότηση από το 
ταμείο παρακαταθηκών και δανείων. Ο 
κ. Ευσταθίου κατηγόρησε τον Δήμαρχο 
για διγλωσσία, ενώ τόνισε πως το κόστος 
για τον Δήμο είναι απαγορευτικό, επιση-
μαίνοντας πως «πρόκειται για ένα έργο 
που έπρεπε να γίνει εδώ και πολλά χρόνια, 
ωστόσο δεν θα επιτρέψουμε να γίνει δια-
σπάθιση δημοτικού χρήματος».

Τι Λέει Η Πλευρά Της Δημοτικής 
Αρχής
Στην αντίπερα όχθη, ο Δήμαρχος ισχυρί-
ζεται πως η Σ.Ε.Α. είναι ο πιο συμφέρων 
τρόπος να αναβαθμιστεί ο οδοφωτισμός 
στην πόλη με σύγχρονα συστήματα LED. 
Σύμφωνα με τον κ. Χατζηδάκη, είναι 
η πρώτη φορά που η δημοτική αρχή 
παρουσιάζει μια εκτενή και εμπεριστα-
τωμένη μελέτη για το ζήτημα του οδο-
φωτισμού, κατηγορώντας μάλιστα την 
αντιπολίτευση πως «προσπαθεί να κολλή-
σει το έργο» καθώς και πως «αμφισβητεί 
τους επιστήμονες που την εκπόνησαν». 

Ο Δήμαρχος κατά την εισήγησή του στο 
δημοτικό συμβούλιο επικαλέστηκε μάλι-
στα παραδείγματα των μεγαλύτερων 
Δήμων της χώρας όπως ο Δήμος Αθηναί-
ων, ο Δήμος Πειραιά, ο Δήμος Ιωαννίνων 
και ο Δήμος Σερρών που έχουν επιλέξει 
την ίδια μέθοδο χρηματοδότησης, ενι-
σχύοντας με αυτό τον τρόπο τα επιχειρή-
ματά του. Όπως όλα δείχνουν το ζήτημα 
του οδοφωτισμού οδεύει προς «πάγωμα» 
με τους δημότες και τους κατοίκους της 
Ηλιούπολης να μένουν οι μόνοι «χαμένοι» 
της υπόθεσης.

Πολιτική αντιπαράθεση για τον τρόπο χρηματοδότησης του έργου

Nέος Κύκλος Αντιδράσεων 
Για Την Αναβάθμιση Του Οδοφωτισμού
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Μ πορεί οι δύο επικεφαλής των κεντροδεξιών δημοτικών παρατάξεων 
στην Ηλιούπολη να είχαν για χρόνια πολιτικές διαφορές, ωστόσο φαί-
νεται πως τον τελευταίο καιρό αρχίζει και επιτυγχάνεται μια σύγκλιση 
τόσο εντός, όσο και εκτός δημοτικού συμβουλίου. Λόγος για τους Τάσο 

Ευσταθίου και Γαβριήλ Αραμπατζή, επικεφαλής των δύο κεντροδεξιών παρατάξεων 
του δημοτικού συμβουλίου, οι οποίοι τις προηγούμενες εβδομάδες έκαναν σημαντικά 
βήματα συννενόησης μέσω επαφών τόσο μεταξύ τους όσο και με θεσμικούς παρά-
γοντες της πόλης και όχι μόνο.

Κοινά Σημεία Στην Πολιτική Πλατφόρμα
Έναυσμα των συνομιλιών των δύο ανδρών ήταν η κοινή διαπίστωση πως υπάρχει 
σχεδόν απόλυτη ταύτιση απόψεων σε μια σειρά απο σημαντικά ζητήματα για την 
Ηλιούπολη. Οι δύο επικεφαλής τα 2,5 χρόνια της θητείας της νυν διοικησης έχουν 
σχεδόν ταυτόσημες θέσεις σε μια σειρά απο καίρια ζητήματα όπως αυτό του ΚΥΤ και 
του διαδημοτικού κοιμητηρίου, καθώς και στο ζήτημα της αναβάθμισης του οδοφω-
τισμού. Και οι δύο παρατάξεις παρουσίασαν σχεδόν παρόμοια επιχειρηματολογία 
κατά των κινήσεων της δημοτικής αρχής στα εν λόγω ζητήματα, γεγονός που ώθησε 
τους επικεφαλής να θέσουν μια βάση στις μεταξύ τους συνομιλίες. Σημαντική είναι 
επίσης η «πίεση» που ασκείται από τα στελεχη των δύο παρατάξεων, καθώς μηδενός 
εξαιρουμένου, όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι των παρατάξεων επιθυμούν την κοινή 
κάθοδο στις επικείμενες εκλογές.

Διαδοχικές Συναντήσεις
Παρά το γεγονός ότι οι σχέσεις των δύο αιρετών ήταν «στον πάγο» μέχρι πρότινος, 
έχουν πραγματοποιηθεί τουλάχιστον 3 συναντήσεις μεταξύ τους σε διάστημα 1 μήνα. 
Η πρώτη έγινε σε γνωστό cafe της κάτω Ηλιούπολης, και επρόκειτο κυρίως για μια 
διερευνητική επαφή, η οποία έγινε σε εξαιρετικό κλίμα. Κοινή διαπίστωση είναι πως 
η δημοτική αρχή έχει αποτύχει παταγωδώς στα μεγάλα προβλήματα που απασχολούν 
τους πολίτες και πως η πόλη χρειάζεται αλλαγή. Η δεύτερη συνάντηση έγινε «εκτός 
τειχών» της πόλης, λίγες ημέρες μετά τη συνάντηση τοπικών στελεχών της ΝΔ σε 
γνωστό cafe της λεωφόρου Ειρήνης. Έναυσμα για τη δεύτερη συνάντηση ήταν το 
«ανακάτεμα» της τράπουλας, καθώς στην εν λόγω συνάντηση, δυο στελέχη της ΝΔ 
-μεταξύ των οποίων και ένας πρώην Δήμαρχος- σχολίασαν δηκτικά την σύγκλιση 
Αραμπατζή – Ευσταθίου, πετώντας εμμέσως το «γάντι» και δηλώνοντας πως πρέπει 
να ερωτηθούν και οι ίδιοι για το ενδεχόμενο μιας τέτοιας σύμπραξης. Η τρίτη και 
τελευταία συνάντηση ήταν σε πιο χαλαρό κλίμα, με τους δύο επικεφαλής να έχουν 
κουβέντα σε χαλαρό κλίμα την Κυριακή 20/3, μετά την κοπή της πίτας της τοπικής 
οργάνωσης της ΝΔ, μαζί με στελέχη των παρατάξεων τους. Έτσι, αντί να τους δια-

σπάσει, η εξέλιξη αυτή ώθησε τους δύο αιρετούς να ξανασυναντηθούν, αναζητώντας 
αυτή τη φορά εντατικότερα λύση για την μεταξύ τους συνεργασία. Παρά το γεγο-
νός πως η συνάντηση δεν έφερε κάποιο πολιτικό αποτέλεσμα, η στάση των τοπικών 
«παραγόντων» σύσφιξε περαιτέρω τις σχέσεις των δύο αιρετών, οι οποιοι δεσμεύτη-
καν σε σταδιακά βήματα περαιτέρω σύγκλισης.

Το Χαρτί Της Διάσπασης Και Οι Τριγμοί
Η σύγκλιση Ευσταθίου- Αραμπατζή, μπορεί να συσπείρωσε τη συντριπτική πλειο-
νότητα του κόσμου της ΝΔ στην πόλη, ωστόσο προκάλεσε και κάποιες αντιδράσεις 
που έδωσαν «ειδήσεις». Η πολυσυζητημένη «μάζωξη» που αποτέλεσε αφορμή για 
τη δεύτερη συνάντηση Αραμπατζή-Ευσταθίου, ήταν η «σταγόνα που ξεχείλισε το 
ποτήρι» για τους δύο αιρετούς. Όπως αναφέρθηκε, δύο «γαλάζια» κομματικά στελέχη 
της τοπικής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και ένας πρώην Δήμαρχος, σχολίασαν 
δηκτικά την σύγκλιση Αραμπατζή – Ευσταθίου, πετώντας εμμέσως το «γάντι» και 
δηλώνοντας πως πρέπει να ερωτηθούν και οι ίδιοι για το ενδεχόμενο μιας τέτοιας 
σύμπραξης. Όπως ήταν φυσικό, οι δύο επικεφαλής των παρατάξεων αντέδρασαν σε 
ήπιους τόνους, με τον κ. Αραμπατζή να επισημαίνει πως κανείς τρίτος δεν θα αποφα-
σίσει τη μοίρα των παρατάξεων πέραν των εκλεγμένων από τον λαό, αναφέροντας 
χαρακτηριστικά «στους δύο τρίτος δεν χωρεί», θέση την οποία επικρότησε και ο Τάσος 
Ευσταθίου. Άλλωστε, ο τελευταίος, πριν λίγους μήνες, σε δημόσια αποστροφή του 
λόγου του, είχε τονίσει ενώπιον στελεχών πως τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο για 
το ενδεχόμενο συσπείρωσης τον έχει ο ίδιος και ο κύριος Αραμπατζής, οι οποίοι είναι 
εκλεγμένοι και κατέχουν θεσμική θέση στην πόλη.

Το κλίμα δυναμιτίστηκε ακόμα περισσότερο, όταν ο πρώην Δήμαρχος Γιάννης Ανα-
γνώστου, απαντώντας σε δημοσίευμα του ilioupolinews.gr δήλωσε δημόσια πως «είναι 
υπερήφανος που στήριξε τον Γιώργο Χατζηδάκη», προκαλώντας τριγμούς και έντονες 
αντιδράσεις στο εσωτερικό της τοπικής ΝΔ. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε από 
γαλάζιο στέλεχος που επιθυμεί τη συμπόρευση των δύο δημοτικό παρατάξεων: «Δεν 
είναι δυνατόν να μας ζητούν τον λόγο εκείνοι που δηλώνουν δημόσια οτι στηρίζουν τον πιο 
αναποτελεσματικό δήμαρχο στην ιστορία της πόλης». 

Οι δύο επικεφαλής των κεντροδεξιών παρατάξεων της Ηλιούπολης να βελτιώνουν 
διαρκώς τις μεταξύ τους σχέσεις και μιλούν πλέον ανοιχτά για το ενδεχόμενο μιας 
προεκλογικής σύμπραξης, ωστόσο υπάρχουν και εκείνοι που παίζουν το χαρτί της 
«διάσπασης» με άμεσο η έμμεσο τρόπο.

Οι δύο επικεφαλής των κεντροδεξιών παρατάξεων της αντιπολίτευσης έχουν ανοίξει 
δίαυλο επικοινωνίας, αναζητώντας τη φόρμουλα μιας ενδεχόμενης προεκλογικής 
σύμπραξης.

Βήματα Συναίνεσης Με Φόντο Τις Εκλογές Του 2023 
Για Τάσο Ευσταθίου & Γαβριήλ Αραμπατζή

Φωτογραφία από τη συνάντηση των στελεχών των δύο δημοτικών 
παρατάξεων. Από αριστερά: Ανδρέας Τσουκαλάς, Γαβριήλ Αραμπατζής, 
Παντελής Φασόης, Άντα Καραχάλιου, Τάσος Ευσταθίου, Νίκος Καραβαγγέλης, 
Δημήτρης Ταμβάκος, Παναγιώτης Καρανδρέας, Τρύφων Γκούβας και Μιχάλης 
Κουρής.
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Σε μία δημόσια παρέμβαση ουσίας σχετικά με την προστασία των αδέσποτων στην 
Ηλιούπολη προχώρησε η δημοτική σύμβουλος της αντιπολίτευσης κ. Άντα Καρα-
χάλιου. 

Η αιρετή με την παράταξη «Η Πόλη Που Θέλω», κατά τη διαδικασία των παρεμβάσε-
ων στο δημοτικό συμβούλιο, παρότρυνε τη δημοτική αρχή να προβεί στη δημιουργία 
ειδικών ταϊστρών για τα αδέσποτα σε διάφορα σημεία της πόλης, καθώς και την 
τοποθέτηση ειδικών σημάνσεων στα σημεία. Ο λόγος της παρέμβασης αυτής είναι 
διάφορα περιστατικά που έχουν σημειωθεί, όπου κάτοικοι καταστρέφουν τις αυτο-
σχέδιες ταΐστρες και επιτίθενται στους εθελοντές γατοφροντιστές, οι οποίοι μερι-
μνούν για τα αδέσποτα της πόλης. «Με αυτό τον τρόπο αφενός θα κάνουμε γνωστό οτι 
οι ταΐστρες τελούν υπό την προστασία του Δήμου και αφετέρου θα έχουμε μια σαφή εικόνα 
για τα εγκεκριμένα σημεία παροχής τροφής στα αδέσποτα» επεσήμανε η κ. Καραχάλιου.

Τέλος, η δημοτική σύμβουλος απηύθυνε ερώτημα και για την πορεία των διαδικασι-
ών για την δημιουργία νέου καταφυγίου αδέσποτων στην Ηλιούπολη. Υπενθυμίζεται 
πως το υπάρχον καταφύγιο, είχε κριθεί ακατάλληλο μετά από έλεγχο των υπηρε-
σιών της Περιφέρειας Αττικής και είχε δοθεί προθεσμία 4 μηνών πριν το οριστικό 
«λουκέτο». Όπως είχε επισημάνει πριν σχεδόν 10 μήνες ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, 
η διοίκηση αναζητούσε λύση για τη δημιουργία νέου και πλήρως αδειοδοτημένου 
καταφυγίου, με την κυρία Καραχάλιου να επαναφέρει το θέμα στη δημόσια ατζέντα 
μέσα από το ερώτημα της.

ΑΝΤΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «Η ΠΟΛΗ ΠΟΥ ΘΕΛΩ»

Παρέμβαση Για Την Προστασία Των Αδέσποτων 

Πρωτοβουλία Σταύρου 
Γεωργάκη Για Την Επίσπευση 
Των Διαδικασιών Ίδρυσης 
Ενεργειακής Κοινότητας 
Με γοργό βήμα φαίνεται πως προχωρά η υπόθεση ίδρυσης 
ενεργειακής κοινότητας στον Δήμο Ηλιούπολης, με τις ανατι-
μήσεις στην ενέργεια να δρουν ως καταλύτης για τις άμεσες 
εξελίξεις στο ζήτημα. 

Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος για ζητήματα τοπικής ανάπτυξης και 
επιχειρηματικότητας κ. Γεωργάκης, μετά το «ράλι» των τιμών 

στην ενέργεια και την αλληλεπίδραση που είχε με πολίτες, απο-
φάσισε να βάλει «γκάζια» στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου 
ώστε να προχωρήσει το ζήτημα της ενεργειακής κοινότητας. 

Η ιδέα της ίδρυσης ενεργειακής κοινότητας είχε ξεκινήσει από 
την δημοτική κίνηση «ΗΛΙΟΥ-Πόλις, Ανθρώπινη Πόλη». Πρόκει-
ται για ένα καινοτόμο πρόγραμμα που αναμένεται να εξοικονο-
μήσει χρήματα στα ταμεία του Δήμου, αλλά και να συνδράμει 
στην επίλυση του προβλήματος της «ενεργειακής φτώχειας» 
παρέχοντας σε οικογένειες που το έχουν ανάγκη φθηνή ή και 
δωρεάν ενέργεια. 

Οι βασικοί άξονες του προγράμματος είχαν παρουσιαστεί 
σε ειδική εκδήλωση από την παράταξη «ΗΛΙΟΥ-Πόλις» τον 
Φεβρουάριο του 2019, με το στέλεχος της παράταξης και ειδι-
κό επί του ζητήματος κ. Δημήτρη Τσέκερη να ρίχνει φως στην 
υλοποίηση αλλά και το κέρδος που μπορεί να εχει η τοπική 
κοινωνία από την εφαρμογή της πολιτικής.

Η ιδέα υιοθετήθηκε από τη δημοτική αρχή και στηρίχθηκε από 
πολλές παρατάξεις της αντιπολίτευσης, με τον κ. Γεωργάκη να 
αναλαμβάνει την υλοποίηση του. Όπως δηλώνει ο ίδιος στην 
«Ηλιοτυπία»: «Θα υπάρξουν σύντομα εξελίξεις στο ζήτημα και ο 
Δήμος μας θα καταστεί πρωτοπόρος στον τομέα των ενεργεια-
κών κοινοτήτων στη χώρα», χωρίς να αποκλείει μάλιστα και τη 
σύμπραξη με τον ιδιωτικό τομέα.

Πρόκειται για άλλη μια σημαντική πρωτοβουλία του αντιδημάρ-
χου τοπικής ανάπτυξης, του οποιου τα project έχουν ορίζοντα 
πενταετίας και μακροπρόθεσμα οφέλη για την Ηλιούπολη.

Με αφορμή

Τις 

Ανατιμήσεις 

Στην Ενέργεια
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Την υποψηφιότητά του και τη συστράτευσή του με τον Γαβριήλ Αραμπατζή ανακοί-
νωσε ο επιχειρηματίας Παντελής Φασόης.

Ο κ. Φασόης, σε ανακοίνωσή του δηλώνει την στήριξή του στην παράταξη «Η Πόλη 
Που Θέλω», δηλώνοντας πως «στο πρόσωπο του Γαβριήλ Αραμπατζή, για τον οποίο τρέφω 
αμέριστη εκτίμηση, αναγνωρίζω έναν ακέραιο, ανιδιοτελή και ηθικό άνθρωπο, καταξιωμένο 
τόσο επαγγελματικά όσο και πολιτικά στον αυτοδιοικητικό τομέα».

«Πέρασαν πέντε χρόνια από την στιγμή που αποφάσισα να ασχοληθώ ενεργά με τα κοινά 
της Ηλιούπολης», αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο επιχειρηματίας, συμπληρώνοντας: 
«Σκοπός μου ήταν και παραμένει, η ανιδιοτελής προσφορά και βοήθειά μου για την πρόοδο 
και την βελτίωση του επιπέδου της Ηλιούπολης, στην οποία ζω με την οικογένειά μου και 
δραστηριοποιούμαι επαγγελματικά».

Βολές Κατά Της Διοίκησης Χατζηδάκη
«Τα τελευταία 2,5 χρόνια αφότου ανέλαβε τα καθήκοντά της η διοίκηση του δημάρχου, η 
Ηλιούπολη ως πόλη παραμένει όχι μόνο στάσιμη, αλλά και εμφανίζει μία φθίνουσα πορεία, 
τόσο στις παρεχόμενες υπηρεσίες όσο και στον τομέα των έργων που τόσο  έχει ανάγκη 
η πόλη μας. Εκτιμώ πως αυτή η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η Ηλιούπολη, δεν 
μπορεί και δεν πρέπει να αφήνει αδιάφορο όποιον ενδιαφέρεται πραγματικά για το μέλλον 
της», αναφέρει ο κ. Φασόης στην ανακοίνωσή του, στρέφοντας τα πυρά του προς τον 
Δήμαρχο Ηλιούπολης.

Το Βιογραφικό Του
Ο Παντελής Φασόης γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Ηλιούπολη. Είναι επιχειρηματίας 
και ιδιοκτήτης 4 επιχειρήσεων στην Ηλιούπολη και το 2017 αποφάσισε να ασχοληθεί 
ενεργά με τα αυτοδιοικητικά πράγματα της πόλης, ως υποψήφιος με τον τότε Δήμαρ-
χο Βασίλη Βαλασόπουλο.

Έχει διατελέσει μέλος του Δ.Σ του ΚΑΦΑΔΗΛ και της Α ’βάθμιας Σχολικής Επιτροπής, 
ενώ σήμερα είναι μέλος της Διοικητικής Επιτροπής του ΕΦΚΑ Ηλιούπολης ως εκπρό-
σωπος του Εμπορικού Συλλόγου Ηλιούπολης.

Εκλογές 2023
Στο Πλευρό Του Γαβριήλ Αραμπατζή 
Ο Ηλιουπολίτης Επιχειρηματίας 
Παντελής Φασόης
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Μια σειρά κα καίριων παρεμβάσεων σε ζητήματα που απασχολούν τον αθλητι-
σμό σε πανελλαδικό επίπεδο έχει πραγματοποιήσει εδώ και 2 χρόνια ο Ηλιουπο-
λίτης Θανάσης Ζαννιάς, ο οποίος βρίσκεται επικεφαλής στον τομέα Αθλητισμού 
του Κινήματος Αλλαγής.

Ο δραστήριος 33αρης πολιτικός, βρίσκεται διαρκώς «σε κίνηση» και είναι άρι-
στος γνώστης του αντικειμένου του τόσο σε τεχνοκρατικό όσο και σε πολιτικό 
επίπεδο.

Ο Θανάσης Ζαννιάς θεωρείται ανερχόμενο πολιτικό στέλεχος στον χώρο του 
ΚΙΝΑΛ, έχοντας κερδίσει τον σεβασμό της συντριπτικής πλειονότητας του 
αθλητικού κόσμου της χώρας, χάρη στο πλούσιο και ουσιαστικό έργο του, παρά 
το νεαρό της ηλικίας του. Τα τελευταία 2 χρόνια έχει πραγματοποιήσει μια σειρά 
από ουσιώδεις παρεμβάσεις για ζητήματα που απασχολούν τον αθλητισμό, ενώ 
όπως έχει γραφτεί από πολλά ΜΜΕ έχει καταστήσει το ΚΙΝΑΛ «Αξιωματική 
Αντιπολίτευση στον Αθλητισμό». Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν η παρέμ-
βασή του προ λίγων μηνών, με την οποία ζητούσε ανοικτά την παραίτηση του 
υφυπουργού Λευτέρη Αυγενάκη, κατηγορώντας τον για αδράνεια και ολιγωρία.

ΘΑΝΑΣΗΣ ΖΑΝΝΙΑΣ

Ένας Ηλιουπολίτης Στο Τιμόνι  
Του Τομέα Αθλητισμού Του ΚΙΝΑΛ

Αισιοδοξία επικρατεί στις τάξεις του 
ποδοσφαιρικού Γ.Σ Ηλιούπολης μετά την 
κατάκτηση του πρωταθλήματος της Γ’ 
Εθνικής κατηγορίας, 12 χρόνια μετά τον 
τελευταίο τίτλο. 

Οι «κυανέρυθροι» παίζοντας εξαιρετικό 
ποδόσφαιρο καθ’όλη τη διάρκεια της 
χρονιάς κατάφεραν να κατακτήσουν 
το πολυπόθητο τρόπαιο, κερδίζοντας 
παράλληλα και μία θέση στα playoff 
ανόδου στη Superleague 2, όπου θα 
αντιμετωπίσουν τους πρωταθλητές των 
6 υπόλοιπων ομίλων της Γ’ Εθνικής. 

Η Συνταγή Της Επιτυχίας
Σκληρή δουλειά, χαμηλό προφίλ και 
ποδόσφαιρο ουσίας είναι το τρίπτυχο 
που εφάρμοσε ο προπονητής της ομά-
δας Βαγγέλης Χαντές ήδη από το πρώτο 
φιλικό παιχνίδι. Η ομάδα απέκτησε συνο-
χή σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διά-
στημα, γεγονός που βγήκε στο χορτάρι 
ήδη από τα πρώτα παιχνίδια. Παρά το 
γεγονός πως το πρωτάθλημα ξεκίνησε με 
ήττα απέναντι στη Μύκονο, το «μέταλλο» 
των ποδοσφαιριστών και το εξαιρετικό 

κλίμα που έχει χτιστεί στα αποδυτήρια 
έβαλαν την ομάδα σε τροχιά πρωταθλή-
ματος. Η σπουδαία εκτός έδρας νίκη με 
0-1 επί του Φωστήρα στον πρώτο γύρο 
του πρωταθλήματος, ήταν η αρχή ενός 
αήττητου σερί εντός και εκτός έδρας, 
με την Ηλιούπολη να καταφέρνει ουσι-
αστικά να ξεχωρίσει από τους βασικούς 

διεκδικητές του τίτλου, ήδη από την ανά-
παυλα των Χριστουγέννων.

Μεταγραφική Ενίσχυση  
Με Πρωτοκλασάτους Παίκτες
Σημαντικό εργαλείο στα χέρια του Βαγ-
γέλη Χαντέ ήταν οι μεταγραφές που εξα-
σφάλισε με τη βοήθεια της διοίκησης. 

Παίκτες που θα μπορούσαν να αγωνι-
στούν με άνεση σε ανώτερη κατηγορία 
όπως ο Γιάννης Ντινιωτάκης, ο Ράφα 
Ζέλο, ο Γιώργος Κρητικός, ο Aργύρης 
Σάμιος, ο Κώστας Μαλάι, ο Ηλίας Σταύ-
ρου και ο Carlos Buxton αποφάσισαν να 
ενταχθούν στο δυναμικό του «Ήλιου», 
δένοντας αμέσως με τον βασικό κορμό 
των παικτών που πρωταγωνίστησαν 
στην περυσινή σεζόν. 

Ραντεβού Με Την Ιστορία
Την τελευταία φορά που η Ηλιούπολη 
κατάφερε να εξασφαλίσει την άνοδο στη 
δεύτερη εθνική κατηγορία ποδοσφαίρου 
ήταν το μακρινό 2009. Οι παίκτες του 
Βαγγέλη Χαντέ, μετά την ολοκλήρωση 
και την κατάκτηση του πρωταθλήμα-
τος θα κληθούν να αγωνιστούν σε μία 
mini-λίγκα των 7 πρωταθλητών της Γ’ 
Εθνικής, σε 6 αγωνιστικές, σε μονά παι-
χνίδια. Επικρατέστεροι αντίπαλοι του 
«Ήλιου» είναι ο Μακεδονικός, ο Αγροτι-
κός Αστέρας, ο ΑΟ Υπάτου, η Παναχαϊκή, 
η Προοδευτική και ο ΠΑΟ Ρούφ, με 4 από 
τις 7 ομάδες να παίρνουν το πολυπόθητο 
εισιτήριο ανόδου.

ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΠΑΡΑΖ ΑΝΟΔΟΥ ΣΤΗ SUPELEAGUE 2

Με Το Βλέμμα Στην Άνοδο Η Ηλιούπολη 
Μετά Την Κατάκτηση Του Πρωταθλήματος

Ο Θανάσης Ζαννιάς με τον πρόεδρο  
του ΚΙΝΑΛ Νίκο Ανδρουλάκη
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Ένα εστιατόριο με κορυφαίας ποιότητας 
κρέατα και εξαιρετικά προσιτές τιμές, 
έρχεται να συμπληρώσει τον τοπικό 
γαστρονομικό χάρτη στην Ηλιούπολη. Το 
Suvless Is More μετράει λιγότερο από 1 
χρόνο στην Ηλιούπολη, έχοντας ωστό-
σο αποσπάσει εξαιρετικές κριτικές από 
όσους το έχουν προτιμήσει. Στεγάζεται 
στην καρδιά της πόλης, στον χώρο του 
παλιού «Cafe Miranda» και αποτελεί μία 
εξαιρετική επιλογή για τους λάτρεις του 
καλού και ποιοτικού κρέατος. Το πρώτο 
πράγμα που σε τραβάει είναι ο προ-
σεγμένος χώρος, ο οποίος συνδυάζει 
μοντέρνα minimal αισθητική με κλασ-

σικά στοιχεία. Ωστόσο, τo στοιχείο που 
κερδίζει τους θαμώνες δεν είναι άλλο 
από το κορυφαίας ποιότητας φαγητό.

Το «Πάνθεον» Της Σούβλας
Όπως αναφέρεται και στο όνομα, το 
κατάστημα φημίζεται για τους μεζέδες 
της σούβλας, προσφέροντας μια μεγά-
λη γκάμα επιλογών. Από τα κλασσικά 
-αλλά καθόλου τετριμμένα- κοντοσού-
βλια χοιρινού και κοτόπουλου μέχρι και 
το πεντανόστιμο κότσι, το «βαγόνι» του 
καταστήματος μπορεί να ικανοποιήσει 
την όρεξη ακόμα και του πιο απαιτη-
τικού κρεατοφάγου. Φυσικά, από το 
menu δεν θα μπορούσαν να λείπουν τα 
παϊδάκια προβατίνας και αρνιού καθώς 
και οι χοιρινές πανσέτες, πιάτα για τα 

οποία φημίζεται το κατάστημα.

Κατάλογος Για Ολες Τις Τσέπες
Το menu του Suvless is More έχει δια-
μορφωθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να 
ανταποκρίνεται σε όλα τα «βαλάντια». 
Ξεκινώντας από απλά τυλιχτά σουβλά-
κια σε χαμηλές τιμές και φτάνοντας σε 
εξαιρετικές, premium κοπές κρεάτων, 
μπορεί να ικανοποιήσει κάθε ουρανίσκο, 
ανάλογα με το budget και τις προτιμή-
σεις των επισκεπτών. Χαρακτηριστικό 
είναι πως μια 4μελής παρέα μπορεί να 
γευτεί εξαιρετικό και χορταστικό φαγητό 
σε πολύ προσιτές τιμές, χωρίς να χρεια-
στεί να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη. 
Όλα αυτά, απολαμβάνοντας κορυφαίας 
ποιότητας κρέατα και εξυπηρέτηση.

Yψηλής Ποιότητας Service
To πάντα ευγενικό προσωπικό του 
Suvless Is More θα σας βοηθήσει να 
διαλέξετε το καλύτερο πιάτο με βάση 
τις προτιμήσεις σας, προσφέροντάς σας 
μια εμπειρία υψηλής ποιότητας service 
σε εξαιρετικά προσιτές τιμές. Η τήρηση 
των υγειονομικών πρωτοκόλλων και η 
ασφάλεια είναι προτεραιότητα του προ-
σωπικού, το οποίο θα σας εξυπηρετήσει 
πάντα με χαμόγελο και διάθεση.

Το Suvless Is More είναι μια εξαιρετική 
επιλογή για να περάσετε ένα όμορφο 
βράδυ με την οικογένεια και την παρέα 
σας, συνδυάζοντας όμορφο περιβάλλον, 
premium εξυπηρέτηση, ποιοτικό φαγητό 
και άψογη εξυπηρέτηση.

Ένα κατάστημα στο κέντρο της Ηλιούπολης, 
με εξαιρετικό φαγητό σε ιδιαίτερα 
προσιτές τιμές.

Suvless Is More: Ο «Ναός» 
Του Κρέατος Στην Ηλιούπολη

Σοφοκλή Βενιζέλου 100, Ηλιούπολη,
Πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως

Τηλ.: 210 99.13.909
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 Iδιαίτερη μνεία στην τουριστική προ-
βολή της πόλης φαίνεται πως θα έχει το 
προεκλογικό πρόγραμμα γνωστής δημοτι-
κής παράταξης, καθώς, όπως αποδεικνύε-
ται, διατηρεί εξαιρετικά καλές σχέσεις με 
τον τουριστικό κλάδο.

 Επικεφαλής δημοτικής παράταξης 
φαίνεται πως «ετοιμάζει ταξίδι μοναχά για 
πάρτη μας» που λεει και το γνωστό τρα-
γούδι, καθώς το επίσημο τηλέφωνο της 
παράταξης -όπως αυτό είναι δηλωμένο 
στον επίσημο λογαριασμό της δημοτικής 

παράταξης στο Instagram- παραπέμπει 
σε ταξιδιωτικό γραφείο, με πλούσια πακέ-
τα διακοπών σε όλη την Ελλάδα. 

 Και όσο η κεντροαριστερά στην πόλη 
έχει διασπαστεί στα εξ ων συνετέθη, στη 
δεξιά έχουν αρχίσει να αγαπιούνται. Οι 
πληροφορίες λένε μάλιστα, πως αρχί-
σαν και τα «δώρα αγάπης», με τον Τάσο 
Ευσταθίου να προσφέρει το κομμάτι της 
βασιλόπιτας που του αναλογούσε κατά 
την κοπή της πίτας της ΔΗΜ.ΤΟ Ηλιού-
πολης στον Γαβριήλ Αραμπατζή. Όλα 
αυτά, παρουσία του βουλευτή και τομε-
άρχη τοπικής αυτοδιοίκησης της ΝΔ κ. 
Διονύση Χατζηδάκη, με την κίνηση του 
Τάσου Ευσταθίου να καταχειροκροτείται, 
αφήνοντας ωστόσο πικρή γεύση σε ορι-
σμένους.   

  Πολλά είναι τα ερωτηματικά για τις 
κινήσεις και τις βλέψεις των ανεξάρτη-
των κεντροαριστερών δημοτικών συμ-
βούλων, μιας και πρόκειται για μια ομάδα 
νέων αιρετών που «κουβαλάνε» πολλές 
ψήφους. Τα πηγαδάκια και οι καφέδες 
δίνουν και παίρνουν, με τις πληροφο-
ρίες τη «Ηλιοτυπίας» να θέλουν τους 
ανεξάρτητους να βρίσκονται σε διαρκή 
επαφή μεταξύ τους και να βολιδοσκο-
πούν ανθρώπους και καταστάσεις πριν 
κάνουν το επόμενο βήμα τους.

ΠΑΡΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΑ

Διάφορα Αλλά Όχι 
Αδιάφορα

Η Περιφέρεια Αττικής από την πρώτη 
στιγμή της διοίκησης Πατούλη, έβαλε 
ως κεντρικό στόχο την αναδιαμόρφω-
ση όλων των Δήμων και περιοχών που 
βρίσκονται υπό την ευθύνη της Περι-
φερειακής αρχής. Κεντρική φιλοσοφία 
της «Νέας Αρχής» που υποσχεθήκαμε 
και κάνουμε πράξη καθημερινά, είναι να 
αντιμετωπίσουμε κάθε Δήμο ξεχωριστά, 
βάσει των αναγκών του και της θέσης 
που έχει μέσα στον αστικό ιστό.  

Στο πλαίσιο αυτό θεωρώ πως ο Δήμος 
Ηλιούπολης, αποτελεί έναν κομβικό 
Δήμο, λόγω γεωγραφικής θέσης και 
μεγάλης κοινωνικής διαστρωμάτωσης, 
που μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα 
προς μίμηση για την συνεργασία Περιφέ-
ρειας και Δήμου. Πρόσφατα είχα  επισκε-
φτεί την Ηλιούπολη μαζί με τον Περιφε-
ρειάρχη κ. Γιώργο Πατούλη σε μία πολύ 
δημιουργική συνάντηση με τον Δήμαρχο 
της πόλης κ. Γ. Χατζηδάκη. Αντικείμε-
νο της επίσκεψης ήταν ένα σημαντικό 
έργο για το Δήμο της Ηλιούπολης που 
ολοκληρώθηκε με χρηματοδότηση της 

Περιφέρειας Αττικής. Πρόκειται για την 
Αναβάθμιση του Αστικού Περιβάλλοντος 
στη Λ. Ειρήνης η οποία αποτελεί κεντρι-
κό οδικό άξονα της Ηλιούπολης. Το έργο 
προϋπολογισμού 850.000 ευρώ, αφορά 
στην ανάπλαση συνολικά 6.300 τ.μ. κατά 
μήκος της λεωφόρου Ειρήνης.  

Αλλά δεν είναι το μόνο έργο που πραγ-
ματοποιείται στην Ηλιούπολη. 

Στο πλαίσιο της αναβάθμισης του αστι-
κού περιβάλλοντος που αποτελεί βασική 
μας προτεραιότητα, εντάσσεται η αντι-
κατάσταση του ασφάλτινου οδοστρώμα-

τος στις διαβάσεις πεζών με κυβόλιθους 
αλλά και η δημιουργία νέων, η κατασκευή 
υποδομών φωτισμού, η ανακατασκευή 
των πεζοδρομίων, καθώς και η ανάπτυξη 
υποδομών ποτίσματος. Στην Ηλιούπολη 
πραγματοποιείται μία σειρά έργων υπο-
δομής, ομβρίων, ασφαλτοστρώσεις, νέες 
παιδικές χαρές και παιδικοί σταθμοί, ενώ 
βασική μας προτεραιότητα είναι και η 
αντιπλημμυρική προστασία και κατ΄επέ-
κταση η ασφάλεια των πολιτών. 

Συνεχίζουμε, όπως ακριβώς υποσχεθή-
καμε να επανακκινούμε την Αττική. Και 
έχουμε ακόμα πολλή δουλειά να κάνουμε.

Ηλιούπολη: Ένα παράδειγμα προς μίμηση
Συνεχίζουμε, όπως ακριβώς 
υποσχεθήκαμε,  
να επανακκινούμε την 
Αττική. Και έχουμε ακόμα 
πολλή δουλειά να κάνουμε

”Γράφει η
Ευρώπη Κοσμίδη
Περιφερειακή Σύμβουλος Αττικής και 
Πολιτικός Μηχανικός MSc








