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ΕΦ Η Μ Ε Ρ Ι Δ ΑΗλιοτυπία

Οι πρόσφατες ανακατατάξεις στη 
δημοτική αρχή δεν θυμίζουν σε τίποτα 
ανανέωση.

Αντίθετα, ο Δήμαρχος επέλεξε να «αβα-
ντάρει» πρόσωπα που έχουν δοκιμα-
στεί επί διοίκησης Βαλασόπουλου, 
μειώνοντας ταυτόχρονα αρμοδιότη-
τες σε ικανά στελέχη όπως ο Γιάννης 

Πούλος. Η προσχώρηση της κ. Σερέτη 
στην δημοτική αρχή δεν κομίζει τίποτα 
καινούργιο στην διοίκηση του Δήμου. 
Η εμπειρία της είναι αδιαμφισβήτητη, 
ωστόσο αποτελεί ακόμα ένα στέλεχος 
που μεταπήδησε από την παράταξη 
του πρώην δημάρχου στη δημοτική 
αρχή για λόγους επικοινωνίας και όχι 
ουσίας.

Η επικοινωνιακού τύπου αναδιανο-
μή θέσεων στην οποία αρκέστηκε ο 
Δήμαρχος δεν άλλαξε τίποτα στην 
καθημερινότητα των πολιτών. Αντίθε-
τα, τα προβλήματα διογκώνονται μέρα 
με τη μέρα και καλούνται να τα διαχει-
ριστούν οι ίδιοι άνθρωποι που διοικούν 
την πόλη από το 2010. 

Εάν ο Δήμαρχος δεν προβεί άμεσα σε 
γενικό «ρεκτιφιέ» στη διοίκηση και αν 
δεν πάρει τολμηρές αποφάσεις, τότε 
θα είναι αργά τόσο για την  θητεία του 
όσο και για την πόλη.

Γ. Καραμαγκάλης

«Ανανέωση» Με Παλιά Συνταγή
EDITORIAL
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Κύριε Σπανάκη, ας ξεκινήσουμε με το Νο1 ζήτημα που απα-
σχολεί τους συμπολίτες μας σήμερα, την αύξηση των τιμών, 
τον πληθωρισμό και την ακρίβεια. Πως προτίθεται η κυβέρ-
νηση να καταπολεμήσει την «αιμορραγία» στις τσέπες των 
νοικοκυριών;

H κυβέρνηση αντιμετωπίζει στην πράξη με εύστοχα 
μέτρα το κύμα ανατιμήσεων που δυσκολεύει την καθη-
μερινότητα νοικοκυριών και επιχειρήσεων όχι μόνο στην 
Ελλάδα αλλά σε ολόκληρη την Ευρώπη. Όλες οι ευρω-
παϊκές κυβερνήσεις βρέθηκαν αντιμέτωπες με ένα πρό-
βλημα, που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε, δεν οφείλεται σε 
κάποια εσωτερική πολιτική. Η αύξηση των τιμών οφείλε-
ται στις υψηλές τιμές της ενέργειας. Έχουμε να αντιμετω-
πίσουμε έναν εισαγόμενο πληθωρισμό και λαμβάνουμε 
συνεχώς μέτρα για την αντιμετώπισή του. Βρίσκεται σε 
πλήρη εξέλιξη το Εθνικό Πρόγραμμα Στήριξης για τον 
περιορισμό των ανατιμήσεων στην ηλεκτρική ενέργεια. 
Εδώ και αρκετούς μήνες υπάρχει επιδότηση του ρεύμα-
τος σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις με τη συντριπτική 
πλειοψηφία των αυξήσεων να επιστρέφεται στους κατα-
ναλωτές. Αναστέλλεται η ρήτρα αναπροσαρμογής και με 
απλά λόγια μπαίνει το νερό στο αυλάκι. 

Ταυτόχρονα, ο Πρωθυπουργός έχει επισημάνει την ανά-
γκη κοινής ευρωπαϊκής αντιμετώπισης του προβλήματος 
με πλήρη σαφήνεια και επιχειρηματολογία. Οι παρεμβά-
σεις, όμως, δεν είναι μόνο στο ρεύμα, είναι και στην τιμή 
της βενζίνης και του ντίζελ. Η κυβέρνηση έχει αποδείξει 
στην πράξη ότι αντιλαμβάνεται το πρόβλημα και ότι είναι 
δίπλα στους πολίτες, λαμβάνοντας μέτρα ύψους 8,5 δισε-
κατομμυρίων ευρώ μέχρι το τέλος του 2022. 

Είστε βουλευτής σχεδόν 3 χρόνια. Ποιες είναι οι πρωτοβου-
λίες που έχετε λάβει για την βελτίωση της καθημερινότητας 
των πολιτών μέσα από τη δράση σας;

Οι πρωτοβουλίες που ανέλαβα είναι αποτέλεσμα της 
καθημερινής επικοινωνίας με τους πολίτες. Τα τελευ-
ταία τρία χρόνια συναντήθηκα με περισσότερους από 
7.200 συμπολίτες μας γιατί με ενδιαφέρει να ακούω τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν από πρώτο χέρι και 
κατέθεσα πάνω από 160 ερωτήσεις στη Βουλή, προσπα-
θώντας να αναδείξω θέματα της καθημερινότητας και 
να προτείνω λύσεις. Θα αναφέρω μόνο μερικές παρεμ-
βάσεις που πραγματοποίησα για την Ηλιούπολη. Η πρό-
σφατη επίκαιρη ερώτηση για την επίσπευση του έργου 
της Αστικής Σήραγγας Ηλιούπολης, οι ερωτήσεις για την 
επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου, την αναβάθμιση 
του Κέντρου Υγείας Ηλιούπολης σε εφημεριακό κέντρο 
24ωρης λειτουργίας, την αναβάθμιση του κτιριακού 
συγκροτήματος των πολυκλαδικών σχολείων Ηλιούπο-
λης, την επίλυση των δυσλειτουργιών στο υποθηκοφυ-
λακείο Ηλιούπολης, την συνέχιση της λειτουργίας του 

κέντρου διανομής ΕΛΤΑ Ηλιούπολης. Αλλά και παρεμ-
βάσεις για την πρόσθετη χρηματοδότηση έργων ανάπλα-
σης και την χρηματοδότηση του Συνδέσμου Προστασί-
ας και Ανάπτυξης Υμηττού. Όπως καταλαβαίνετε, δίνω 
προτεραιότητα στην αντιμετώπιση των ζητημάτων της 
καθημερινότητας και να είστε σίγουρος ότι θα ξαναδιεκ-
δικήσω την ψήφο των συμπολιτών μου με συγκεκριμένη 
τοπική θεματολογία. 

Να πάμε λίγο στα τοπικά ζητήματα και πιο συγκεκριμένα 
στην Αστική Σήραγγα Ηλιούπολης. Ποια είναι η θέση σας για 
το έργο και τι έχετε κάνει στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας 
για την έναρξη του;

Το έργο της αστικής σήραγγας Ηλιούπολης το συζητάμε 
εδώ και πολλά χρόνια. Η τοπική κοινωνία στην Ηλιού-
πολη το υποστηρίζει και το διεκδικεί γιατί αναγνωρίζει 
ότι θα δώσει λύση στο πολύ σημαντικό κυκλοφοριακό 
πρόβλημα της πόλης και όχι μόνο. Με την επίκαιρη ερώ-
τησή μου προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών 
κ. Κώστα Καραμανλή, ζήτησα την επίσπευση του έργου 
της αστικής σήραγγας Ηλιούπολης για την κυκλοφορι-
ακή αποσυμφόρηση των νοτίων προαστίων. Τόνισα ότι 
το έργο πρέπει να προχωρήσει καθώς αφορά ολόκληρη 
την Αττική, σχετίζεται με την επένδυση του Ελληνικού και 
μαζί με τη σχεδιαζόμενη αναβάθμιση της Λ. Βουλιαγμέ-
νης θα βελτιώσει την καθημερινότητα των πολιτών και 
θα συμβάλλει στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων. 
Με ικανοποίηση άκουσα τον Υπουργό να αναγνωρίζει ότι 
πρέπει να προχωρήσει το έργο, το οποίο όπως είπε είναι 
σε τροχιά υλοποίησης, προσθέτοντας ότι προκειμένου να 
επιταχυνθεί θα ζητήσει από τη Lamda Development να 
χρηματοδοτήσει τη μελέτη.

Η αστική σήραγγα Ηλιούπολης είναι ένα έργο πνοής για 
το λεκανοπέδιο και κυρίως για τα νότια προάστια. Θα 
διεκδικήσω με κάθε τρόπο την άμεση υλοποίηση αυτού 
του έργου, το οποίο θα αντιμετωπίσει κυκλοφοριακά 
προβλήματα σημερινά αλλά κυρίως μελλοντικά. Ένα 
έργο που μας αξίζει και δεν χωράει καμία αναβολή. 

Η Ηλιούπολη βρίσκεται στη μέση δύο μεγάλων Projects: Το 
ένα στο Ελληνικό και το άλλο στον Υμηττό με τη δημιουργία 
της περίφημης «Υπουργούπολης», με την πόλη μας να είναι 
αντιμέτωπη με συνέπειες κυρίως σε επίπεδο κυκλοφορίας 
και εμπορικής δραστηριότητας. Ποια είναι η γνώμη σας;

Η Ηλιούπολη, όπως και όλες οι γειτονιές μας θα βρίσκο-
νται από εδώ και πέρα στο επίκεντρο των εξελίξεων. 
Αυτό οφείλεται στο έντονο ενδιαφέρον της κυβέρνησης 
της Νέας Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού Κυριάκου 
Μητσοτάκη να προχωρήσουν επενδύσεις που θα τονώ-
σουν την οικονομία και θα φέρουν νέες θέσεις εργασίας. 
Να υπενθυμίσω ότι η Ελλάδα έχει την μεγαλύτερη μεί-

ωση της ανεργίας στην Ευρώπη εξαιτίας της πολιτικής 
Μητσοτάκη. Στόχος μας είναι να τονώσουμε την εμπορι-
κή δραστηριότητα και θέλω να απευθύνω μέσα από την 
εφημερίδα σας ένα μήνυμα και προς τον εμπορικό κόσμο, 
ότι τα καλύτερα είναι μπροστά μας. Δεν υπάρχει λόγος 
ανησυχίας. Αντιθέτως, τα επόμενα χρόνια η Ηλιούπολη, 
τα νότια προάστια, θα είναι ένας ελκυστικός προορισμός 
για όλους. Παράλληλα εφαρμόζουμε πολιτικές ενίσχυσης 
των εισοδημάτων μέσα από την μείωση της φορολογίας. 
Βέβαια η πανδημία και ο πόλεμος στην Ουκρανία άλλα-
ξαν πολλά δεδομένα, αλλά η ατζέντα μας παραμένει ίδια. 
Εκτός του Ελληνικού, πολύ σημαντικό έργο στη γειτονιά 
μας είναι και το έργο της σχεδιαζόμενης μεταφοράς εννέα 
Υπουργείων στο χώρο της ΠΥΡΚΑΛ. Η πόλη της Ηλιούπο-
λης και φυσικά οι κάτοικοί της μόνο οφέλη θα έχουν από 
τα μεγάλα αυτά έργα. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα σταματή-
σουμε να διεκδικούμε έργα τοπικής εμβέλειας. Στις άμεσες 
προθέσεις μου είναι η ανάληψη σχετικών πρωτοβουλιών 
για να διεκδικήσουμε νέα έργα πνοής για την Ηλιούπο-
λη που θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων 
της.  Όπως, το έργο για τη δημιουργία δικτύου γωνιών 
ανακύκλωσης και τον εκσυγχρονισμό του Σταθμού Μετα-
φόρτωσης Απορριμμάτων, ύψους 2,7 εκατ. ευρώ, το οποίο 
εντάχθηκε πρόσφατα στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».

Έστω ότι έχετε απέναντι σας έναν Ηλιουπολίτη, ο οποίος 
έχει βιώσει τα τελευταία χρόνια τις συνέπειες αλλεπάλλη-
λων κρίσεων και βλέπει το μέλλον με απαισιοδοξία. Τι θα του 
λέγατε;

Θα του έλεγα ότι παρά τις αρνητικές συγκυρίες και τις 
δυσκολίες έχουμε καταφέρει πολλά στα οποία πρέπει να 
επενδύσουμε. Από πλευράς μου και μέσα από τον ρόλο 
μου ως βουλευτής, μπορώ να του εγγυηθώ ότι θα συνεχί-
σω να διεκδικώ υποδομές για τη βελτίωση της ποιότητας 
ζωής, να προσπαθώ για λύσεις ρεαλιστικές, περισσότερες 
θέσεις εργασίας και ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά 
μας.  Θα του έλεγα, επίσης, να είμαστε αισιόδοξοι και διαρ-
κώς σε εγρήγορση για τις νέες προκλήσεις που έρχονται.

Ένας από τους πιο δραστήριους βουλευτές του νότιου 
τομέα μιλά στην «Ηλιοτυπία», σε μία συνέντευξη  
εφ΄ όλης της ύλης.

Βασίλης Σπανάκης: «Διεκδικούμε Νέες Θέσεις Έργασίας 
Και Την Άμεση Έναρξη Της Αστικής Σήραγγας Ηλιούπολης»
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Και επίσημα σφράγισαν τη στενή τους 
συνεργασία ο Δήμος Ηλιούπολης και 
ο εμπορικός σύλλογος της πόλης, με 
τον Δήμαρχο Γιώργο Χατζηδάκη και 
τον πρόεδρο του Ε.Σ.Η Θανάση Μπίρ-
λη να υπογράφουν σχετικό πρωτό-
κολλο. 

Το πρωτόκολλο αφορά σε μια σειρά 
θεμάτων που σχετίζονται με την τόνω-
ση της τοπικής αγοράς, με τον Δήμο 
να στέκεται αρωγός σε μια σειρά προ-
τάσεων και ιδεών του ΕΣΗ προς αυτή 
την κατεύθυνση. Στη συνάντηση ήταν 
παρόντες ο Δήμαρχος Ηλιούπολης, 
ενώ τον εμπορικό σύλλογο εκπροσώ-
πησαν ο πρόεδρος Θανάσης Μπίρλης 

και ο γραμματέας κ. Θάνος Ζαζάς.

Τι Περιλαμβάνει Το Πρωτόκολλο 
Συνεργασίας
Βασικό αντικείμενο είναι η διεξαγωγή 
δράσεων αλλά και η σχέση συνερ-
γασίας και αρωγής για την ενίσχυση 
των τοπικών καταστημάτων. Προς 
αυτή την κατεύθυνση θα υπάρξει μια 
αμφίδρομη σχέση συνεργασίας που θα 
αφορά τομείς όπως η παροχή υλικο-
τεχνικής υποστήριξης, η διοργάνωση 
τοπικών εκδηλώσεων τόνωσης της 
αγοράς καθώς επίσης  παροχή τεχνο-
γνωσίας και εκπόνηση μελετών για την 
ανάπτυξη των επιμέρους τοπικών αγο-
ρών στις γειτονιές της πόλης.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΈΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ - Έ.Σ.Η

Επισημοποιήθηκε Η Συνεργασία Του Δήμου 
Με Τον Εμπορικό Σύλλογο

Δυνατό 
«Μπάσιμο» 
Του Δήμου 

Ηλιούπολης 
Στην 

Ηλεκτροκίνηση

Σχέδια για δυναμική ένταξη της πόλης στην ηλεκτροκίνηση 
φαίνεται πως ετοιμάζει η διοίκηση του Δήμου Ηλιούπολης, 
κάνοντας ένα ακόμα τολμηρό βήμα προς την κατεύθυνση της 
πράσινης και βιώσιμης κινητικότητας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Δήμος ετοιμάζει ένα σχέδιο τριών 
πυλώνων που αφορά τόσο στην ανανέωση του στόλου του 
με σύγχρονα και ευέλικτα ηλεκτρικά οχήματα, όσο και στη 
χωροθέτηση σημείων φόρτισης σε όλη την έκταση της πόλης. 
Παράλληλα, έχει μπει στις «ράγες» και το φιλόδοξο σχέδιο για 
τους κοινόχρηστους σταθμούς ηλεκτρικών ποδηλάτων, με τον 
Δήμο να βάζει ισχυρά θεμέλια για την πράσινη μετάβασή του.

78 Σημεία Φόρτισης Οχημάτων Σε Όλη Την Πόλη
Πρόκειται για ένα φιλόδοξο πρόγραμμα, που χρηματοδοτείται 
από το Πράσινο Ταμείο και προβλέπει τη δημιουργία 78 ΣΦΗΟ 
σε όλη την επικράτεια του Δήμου. Για το συγκεκριμένο έργο 
εκπονήθηκε ειδική μελέτη, η οποία έχει περάσει ήδη τη διαδι-
κασία της δημόσιας διαβούλευσης και βαίνει σταδιακά προς 
τροχιά υλοποίησης. Μεταξύ των δύο σεναρίων που παρουσίαζε 
η μελέτη, επιλέχθηκε το δεύτερο, με βάση το οποίο η χωρο-
θέτηση θα γίνει με έμφαση στους πόλους έλξης του Δήμου. 
Σύμφωνα με τους μελετητές, «με το σενάριο αυτό επιτυγχάνεται 
πληθυσμιακή κάλυψη 76,1% στο σύνολο του οικιστικού αποτυπώμα-
τος και 36,4% στο σύνολο του Δήμου», ενώ παράλληλα εξασφαλί-
ζονται καλύτερα οικονομικα αποτελέσματα.

371.000 Έυρώ Για Σταθμούς Ηλεκτρικών Ποδηλάτων
Εκτός απο τα ΣΦΗΟ, ο Δήμος σχεδιάζει και τη δημιουργία 
δικτύου κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων. Ο Δήμος απέ-
σπασε το ποσό των 371.947,92 ευρώ, με σκοπό τη δημιουργία 
ενός εκτενούς δικτύου σταθμών κοινόχρηστων ποδηλάτων, τα 
οποία θα μπορούν να χρησιμοποιούνται από τους πολίτες για 
τις μετακινήσεις τους μέσα στην πόλη.

Η επιχορήγηση αυτή προέρχεται από το πρόγραμμα «Βιώσιμη 
μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων 

σε Δήμους της Χώρας» μέσω του Επιχειρησιακού προγράμμα-
τος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυ-
ξη 2014-2020».

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα συγκεκριμένα ποδήλατα θα 
είναι ηλεκτρικά, και ο σχεδιασμός θα περιλαμβάνει τόσο τη 
δημιουργία θέσεων κλειδώματος και φόρτισής τους σε όλη την 
έκταση της πόλης, όσο και ανάπτυξης web και mobile εφαρμο-
γών για την διευκόλυνση όλων των πολιτών που θέλουν να τα 
χρησιμοποιήσουν.

«Πράσινα» Οχήματα Και Στον Δημοτικό Στόλο
Το αμέσως επόμενο διάστημα θα δοκιμαστεί πληθώρα ηλεκτρι-
κών οχημάτων, διαφόρων τύπων από τους υπηρεσιακούς παρά-
γοντες του Δήμου, ενώ ο σχετικός διαγωνισμός δρομολογείται 
για το τέλος του έτους. 

Το ελπιδοφόρο project της πράσινης μετάβασης του Δήμου 
φέρει τη σφραγίδα του αντιδημάρχου κ. Γεωργάκη, ο οποίος 
κινείται προς πάσα κατεύθυνση για την εξασφάλιση της απα-
ραίτητης χρηματοδότησης για το έργο.
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Νέα σελίδα στον τομέα της καθαρι-
ότητας επιχειρεί να γυρίσει ο Δήμος 
Ηλιούπολης, επενδύοντας σε νέο εξο-
πλισμό που θα διευκολύνει την περι-
συλλογή απορριμμάτων και θα βελτι-
ώσει την εικόνα της πόλης σε επίπεδο 
καθαριότητας. Το πρώτο βήμα έγινε 
με την τοποθέτηση συνολικά 740 κά-
δων σε δύο κεντρικές συνοικίες της 
πόλης, τον Άγιο Κωνσταντίνο και την 
Αγία Μαρίνα. Στην πρώτη περίπτω-
ση, έχουν ήδη τοποθετηθεί 240 κάδοι 
στην συντριπτική πλειονότητα των 
οδών, ενώ οι υπόλοιποι 500 ξεκίνη-
σαν να τοποθετούνται στην περιοχή 
της Αγίας Μαρίνας σταδιακά, από 
τα μέσα Ιουνίου, με στόχο την πλήρη 
αντικατάσταση όλων των παλιών και 
φθαρμένων κάδων της ευρύτερης πε-
ριοχής.

Έλπιδοφόρο Πρόγραμμα Βιοαπο-
βλήτων – 4 Νέα Απορριμματοφό-
ρα Και 1.117 Καφέ Κάδοι
Πέρα από τους συμβατικούς, πρά-
σινους κάδους απορριμμάτων, η 
Ηλιούπολη θα έχει σύντομα και καφέ 
κάδους, στους οποίους οι πολίτες θα 
εναποθέτουν τα οργανικά απόβλητα 
των νοικοκυριών τους. Η συγκεκρι-
μένη πρωτοβουλία πραγματοποιείται 
σε συνεργασία με την Περιφέρεια 
Αττικής, και έχει στόχο την ενίσχυση 
της ανακύκλωσης σε τοπικό επίπεδο, 
με ένα νέο, ελπιδοφόρο πρόγραμμα 

συλλογής βιοαποβλήτων. Αρωγός σε 
αυτή την προσπάθεια είναι η Περιφέ-
ρεια η οποία παρέδωσε στον Δήμο 4 
σύγχρονα απορριμματοφόρα συλ-
λογής βιοαποβλήτων και 1.117 καφέ 
κάδους. Ο νέος αυτός εξοπλισμός θα 
συμβάλλει στη μείωση του όγκου των 
βιο-απορριμμάτων που καταλήγουν 
στο ΧΥΤΑ, εντείνοντας παράλληλα 
την προσπάθεια της ανακύκλωσης, 
μέσω της αύξησης παραγωγής κο-
μπόστ, το οποίο θα αξιοποιείται από 
τους Δήμους και τους πολίτες. Οι 
καφέ κάδοι θα τοποθετηθούν κυρί-
ως σε χώρους υψηλής συγκέντρωσης 
βιοαποβλήτων, όπως είναι τα υγει-
ονομικά καταστήματα και οι λαϊκές 
αγορές. Η παράδοση των νέων απορ-
ριμματοφόρων και των καφέ κάδων 

πραγματοποιήθηκε σε ειδική τελετή, 
παρόντος του Περιφερειάρχη Αττικής 
Γιώργου Πατούλη και του Δημάρχου 
Ηλιούπολης Γιώργου Χατζηδάκη. «Με 
τον δήμαρχο, Γιώργο Χατζηδάκη δώ-
σαμε μια υπόσχεση: Δεσμευτήκαμε να 
συνεχίσουμε την αρμονική συνεργασία 
για την προώθηση της ανακύκλωσης 
και της διαχείρισης των αποβλήτων στο 
δήμο», ανέφερε ο κ. Πατούλης σε δη-
λώσεις του, με τον κ. Χατζηδάκη να 
συμπληρώνει: «Πλέον η ανακύκλωση 
των αποβλήτων, ένας τομέας στον οποίο 
είναι πολύ ευαισθητοποιημένη η κοινω-
νία της Ηλιούπολης ξεκινάει δυναμικά 
στην πόλη μας. Ευχαριστούμε και πάλι 
και είμαστε βέβαιοι ότι σύντομα θα 
έχουμε έναν πολύ καλό απολογισμό και 
αυτού του έργου».

Χαμηλό σκορ «πιάνει» ο Δήμος Ηλιούπολης στα ποσοστά 
ανακύκλωσης όπως μαρτυρούν τα επίσημα στοιχεία της 
περιφέρειας Αττικής. Σύμφωνα με τους αριθμούς που έδω-
σε στη δημοσιότητα το παρατηρητήριο ανακύκλωσης του 
ΕΔΣΝΑ, ο Δήμος Ηλιούπολης καταλαμβάνει την 51η θέση σε 
σύνολο 66 Δήμων στην Αττική. Με βάση τους αριθμούς του 
παρατηρητηρίου ανακύκλωσης, το 2021 στο Δήμο Ηλιού-
πολης παράχθηκαν συνολικά 31.046 τόνοι ΑΣΑ (Αστικών 
Στερεών Αποβλήτων) το 2021, με την ετήσια παραγωγή να 
ισούται με 397 κιλά ανά κάτοικο και έτος.

Στο πεδίο της ανακύκλωσης, το ποσοστό των ΑΣΑ που συλ-
λέγεται με ΔσΠ (Διαλογή στην Πηγή) ανέρχεται σε 7,3% κ.β. 
που ισοδυναμεί με 29 κιλά ανά κάτοικο και έτος. Τέλος, το 
ποσοστό των ΑΣΑ που ανακτάται είναι 4,2% κ.β. που ισοδυ-

ναμεί με 17 κιλά ανά 
κάτοικο και έτος. 
Σε όλους τους επι-
μέρους δείκτες, ο 
Δήμος Ηλιούπολης 
«σκοράρει» κάτω 
από τον μέσο όρο τη Περιφέρειας, με τα ποσοστά να εί-
ναι χαμηλά, παρά τις σχετικές εξαγγελίες του Δημάρχου για 
αύξηση της ανακύκλωσης στο Δήμο. Στις αρχές του 2021 ο 
Δήμος παρέλαβε νέους κάδους ανακύκλωσης, ενώ παράλ-
ληλα «τρέχει» το πρόγραμμα των οικιακών κάδων, καθώς 
και οι ενημερωτικές δράσεις στα σχολεία. Ωστόσο, φαίνεται 
πως οι προσπάθειες δεν έχουν αντίκρισμα, με τα νούμερα 
να είναι απογοητευτικά.

ΦΑΚΈΛΟΣ «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ»

Νέοι Κάδοι, Νέα Απορριμματοφόρα & 
Νέο Πρόγραμμα Συλλογής Βιοαποβλήτων

Τέλος στην πολυετή παύση εργασιών 
φαίνεται πως μπαίνει για τον βρεφονη-
πιακό σταθμό της οδού Αριστογείτονος 
στην Ηλιούπολη, αφού το έργο «ξεκόλ-
λησε» και επίσημα από τον δαίδαλο της 
γραφειοκρατίας.

Την συγκεκριμένη υπόθεση, την οποία 
είχε αναλάβει προσωπικά ο αντιδήμαρ-
χος Σταύρος Γεωργάκης μαζί με τον 
εντεταλμένο σύμβουλο του Δημάρχου 
κ. Παναγιώταρη, πήρε το «πράσινο 
φως» από το ελεγκτικό συνέδριο, με τα 
έργα να επανεκκινούνται σύντομα.

Βασικός λόγος για τον οποίο οι εργασί-
ες σταμάτησαν ήταν οι αλλαγές «χρή-
σης», καθώς τόσο η προηγούμενη όσο 
και η νέα δημοτική αρχή θέλησαν να 
αυξήσουν την αναλογία των βρεφών 
έναντι των νηπίων, έχοντας στα χέρια 
τους στοιχεία που αποδείκνυαν την εν 
λόγω ανάγκη. Μετά τις απαραίτητες 
εγκρίσεις απο την Περιφέρεια Αττικής 
και την ολοκλήρωση νέων τεχνικών 
μελετών που εκκρεμούσαν, το έργο 
φαίνεται πως μπαίνει ξανά σε τροχιά 
υλοποίησης χάρη στην προσπάθεια 
του αντιδημάρχου τοπικής ανάπτυξης 
κ. Γεωργάκη και των συνεργατών του 
στη διεύθυνση προγραμματισμού. 

Έπανεκκίνηση 
Στο Έργο Του 
Βρεφονηπιακού 
Της 
Αριστογείτονος 
Στην Ηλιούπολη

Χαμηλές Έπιδόσεις Στην Ανακύκλωση Για Τον Δήμο 
Ηλιούπολης – 51η Θέση Σε 66 Δήμους
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Στους πολίτες παραδόθηκε στις αρχές 
Μαΐου η νέα, ανακαινισμένη παιδική χαρά 
στην κεντρική πλατεία Ηλιούπολης.

Η ανανεωμένη παιδική χαρά άλλαξε ριζικά 
όψη και εκσυγχρονίστηκε με σύγχρονα και 
ασφαλή παιχνίδια για τα μικρά παιδιά, ανα-
βαθμίζοντας το σημείο το οποίο πλέον έχει 
γίνει πόλος έλξης για δεκάδες κατοίκους 
της περιοχής. Πέραν της ολικής αναμόρ-
φωσης της παιδικής χαράς, τοποθετήθη-
κε σύγχρονος προστατευτικός, συνθετικός 
τάπητας, πληρώντας όλες τις απαραίτητες 
προδιαγραφές ασφαλείας, ενώ το πλήθος 

των παιχνιδιών έχουν ενθουσιάσει τους 
μικρούς φίλους που την έχουν επισκεφθεί, 
καθώς και τους γονείς και κηδεμόνες τους. 
Σημαντικό είναι το γεγονός πως τοποθε-
τήθηκαν και ολοκαίνουρια συστήματα 
φωτισμού με LED, καθιστώντας το σημείο 
επισκέψιμο και ασφαλές ακόμα και μετά 
τη δύση του ηλίου. Το έργο χρηματοδοτή-
θηκε από το Πράσινο Ταμείο, υλοποιήθηκε 
από την εταιρεία «Κήπων Οδός» η οποία 
είναι η κορυφαία ελληνική εταιρεία κατα-
σκευών παιδικών χαρών, και εντάσσεται σε 
ένα ευρύτερο πρόγραμμα αναβάθμισης 26 
παιδικών χαρών σε όλη την πόλη.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

Κόσμημα Η Νέα Παιδική Χαρά 
Στην Κεντρική Πλατεία Ηλιούπολης

Και επίσημα κατατέθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας το 
σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος για την προστασία του 
Υμηττού, το οποίο προβλέπει μια σειρά από σημαντικές τροπο-
ποιήσεις στο «καθεστώς» μιας σειράς εκτάσεων που αφορούν 
την Ηλιούπολη. Το νέο Προεδρικό Διάταγμα, έρχεται να αντι-
καταστήσει εκείνο του 2011, το οποίο είχε ακυρωθεί στο ΣτΕ το 
2017, μετά από μαζικές προσφυγές Δήμων. Κύριο επιχείρημα 
του ΣτΕ, τότε, ήταν η απουσία ενός οργανωμένου σχεδίου περι-
βαλλοντικών επιπτώσεων. Έτσι, το νέο Προεδρικό Διάταγμα, 
περιλαμβάνει την λεγόμενη ΣΜΠΕ (Στρατηγική Μελέτη Περι-
βαλλοντικών Επιπτώσεων) η οποία είχε έρθει σε διαβούλευση 
στο δημοτικό συμβούλιο της πόλης το προπέρσινο καλοκαίρι 
και είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις σε τοπικό επίπεδο.

Τι Προβλέπεται Για Την Ηλιούπολη
Μεταξύ των 11 Δήμων που περιβάλλουν τον Υμηττό βρίσκεται 
και η Ηλιούπολη. Αναφορικά με την πόλη μας, το σχέδιο Προε-
δρικού Διατάγματος, προβλέπει τη χωροθέτηση και εγκατάστα-
ση διαδημοτικού κοιμητηρίου των Δήμων Ηλιούπολης και Αλί-
μου στους πρόποδες του Υμηττού, καθώς και την νομιμοποίηση 
και εκσυγχρονισμό του Κέντρου Υψηλής Τάσης Ηλιούπολης, το 
οποίο φημολογείται πως θα μετατραπεί σε υποδομή κλειστού 
τύπου. Tέλος προβλέπεται και η νομιμοποίηση του Σταθμού 
Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων, που βρίσκεται στο ίδιο σημείο.

Ηχηρό «Όχι» Σε Κοιμητήριο Και ΚΥΤ  
Από Το Δημοτικό Συμβούλιο
Το καλοκαίρι του 2019, είχε ξεσπάσει έντονη πολιτική κόντρα 
στο Δημοτικό Συμβούλιο, μεταξύ της δημοτικής αρχής και των 
παρατάξεων της αντιπολίτευσης για τις συγκεκριμένες ρυθμί-
σεις. Ο Δήμαρχος Γιώργος Χατζηδάκης εμφανιζόταν υπέρμα-
χος της χωροθέτησης διαδημοτικού κοιμητηρίου Ηλιούπολης- 
Αλίμου στην τοποθεσία δίπλα στο ΚΥΤ, γεγονός που έβρισκε 
αντίθετες όλες τις παρατάξεις, πλην των «Συνεργών Με Την 
Ηλιούπολη» οι οποίοι έχουν απορροφηθεί από την παράταξη 
του Δημάρχου.

Αφορμή για την πολιτική «θύελλα» ήταν ένα έγγραφο του 
ΑΔΜΗΕ, το οποίο ανέφερε πως η εταιρεία θα παραχωρή-

σει εκτάσεις για κοιμητήριο μόνο εφόσον ο Δημος επιτρέψει 
την αναβάθμιση του ΚΥΤ σε 400kW. Η επιστολή αυτή έβαλε 
«φωτιά» στην αντιπαράθεση, με τις παρατάξεις να αντιδρούν 
σφοδρά και τους κατοίκους να προβαίνουν σε συνεχείς κινη-
τοποιήσεις. «Λάδι στη φωτιά» έβαζαν, επίσης, και οι δηλώσεις 
του Δημάρχου Αλίμου, ο οποίος ήθελε διακαώς τη χωροθέτηση 
κοιμητηρίου στην περιοχή. Τελικά, οι παρατάξεις της αντιπολί-
τευσης, μετά από μια μαραθώνια συνεδρίαση, κατάφεραν κατά 
πλειοψηφία (μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων της 
διοίκησης) να αποφασίσουν πως πάγια θέση του Δήμου Ηλιού-
πολης είναι η απομάκρυνση του ΚΥΤ και η μη-χωροθέτηση κοι-
μητηρίου στο σημείο. Mετά από αυτή την απόφαση, ο Δήμαρ-
χος έχει δεσμευτεί πως ο Δήμος θα προσφύγει στη δικαιοσύνη 
εφόσον το Προεδρικό Διάταγμα προβλέπει νομιμοποίηση και 
αναβάθμιση του ΚΥΤ.

Η Ιστορία Του ΚΥΤ Και Των Τοπικών Αντιδράσεων – Το 
ΣτΈ Το Έχει Κηρύξει Παράνομο
Η ιστορία των τοπικών αντιδράσεων κατά της χωροθέτησης 
και αναβάθμισης του ΚΥΤ Ηλιούπολης, δεν είναι καινούργια. 
Αντίθετα, πρόκειται για ένα ζήτημα που απασχολεί την τοπι-
κή κοινωνία από τα τέλη της δεκαετίας του 1990, όταν οι τότε 
κάτοικοι ήρθαν σε σύγκρουση με τα ΜΑΤ προκειμένου να απο-
τρέψουν την αναβάθμιση του ΚΥΤ.

Το ΣτΕ με 3 αποφάσεις (1672/2005, 1676/2005 και 1678/2005) 
έκρινε τα έργα δημιουργίας του ΚΥΤ παράνομα. Μία εξ αυτών 
μάλιστα αναφέρει χαρακτηριστικά πως «το ΚΥΤ επετράπη να 
κατασκευαστεί εντός της Β’ ζώνης προστασίας του Υμηττού, με 
συνέπεια την κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 24 του 
Συντάγματος υποβάθμιση του περιβάλλοντος και την επιδείνωση 
της κατάστασης αυτού» και ότι «η εγκατάσταση του ΚΥΤ εντός της 
Β’ ζώνης του Υμηττού κρίθηκε ως ασυμβίβαστη με την προστασία 
της οικολογικής ισορροπίας του βουνού».

Νομικοί κύκλοι υποστηρίζουν πως η προσπάθεια νομιμοποίη-
σης του ΚΥΤ θα καταρρεύσει με την προσφυγή του Δημου στο 
ΣτΕ, η οποία έχει προαναγγελθεί από τον Δήμαρχο.

Νέες Έξελίξεις 

Στην Υπόθεση 

Του ΚΥΤ 

Ηλιούπολης
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Ο «ανασχηματισμός» στο διοικητικό σχήμα του Δήμου είναι γεγονός, με τον Δήμαρχο 
να «ανακατεύει» την τράπουλα, φέρνοντας «νέα» πρόσωπα στη δημοτική αρχή, και 
αλλάζοντας θέσεις και αρμοδιότητες σε πρωτοκλασάτα στελέχη.  Οι μισοί αντιδήμαρ-
χοι άλλαξαν αρμοδιότητες και χαρτοφυλάκιο. Ο κ. Στασινόπουλος, ανέλαβε τον τομέα 
της καθαριότητας, ανταλλάσσοντας στην ουσία καθήκοντα με τον κ. Αντζινά, ο οποί-
ος αναλαμβάνει τα οικονομικά του Δήμου. Νέο πρόσωπο, είναι η κ. Χριστίνα Σερέτη, 
η οποία έχει θητεύσει στο παρελθόν ως αντιδήμαρχος του πρώην Δημάρχου Βασίλη 
Βαλασόπουλου. Η κ. Σερέτη ανέλαβε το χαρτοφυλάκιο της κοινωνικής αλληλεγγύης, με 
τον προκάτοχό της κ. Γιάννη Πούλο να αναλαμβάνει νέα καθήκοντα ως αντιδήμαρχος 
εξυπηρέτησης του Δημότη. Έκτός του σχήματος των αντιδημάρχων έμεινε ο μέχρι 
πρότινος αντιδήμαρχος πρασίνου κ. Κώστας Καλούδης, του οποίου τα καθήκοντα ανα-
λαμβάνει ο κ. Παναγιώτης Κόκλας, μαζί με την εποπτεία της δημοτικής αστυνομίας. Τις 
θέσεις τους και τα καθήκοντά τους διατηρούν ο κ. Σταύρος Γεωργάκης ως αντιδήμαρ-
χος τοπικής ανάπτυξης, ο Κώστας Σεφτελής ως αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών και 
η κ. Κατερίνα Χωματά ως αντιδήμαρχος Παιδείας.

Πολιτικό Κόστος Και Δυσαρέσκεια
Ο Δήμαρχος μπορεί να προσπάθησε να κάνει επικοινωνιακή «ρελάνς», ωστόσο η 
δυσαρέσκεια από το ανακάτεμα της τράπουλας συνεχίζεται έως και σήμερα. Η απο-
γοήτευση και πικρία του κ. Γιάννη Πούλου για την απομάκρυνσή του από την αντι-
δημαρχία της κοινωνικής αλληλεγγύης εκφράστηκε και με τον πλέον επίσημο τρόπο, 
καθώς στην ανακοίνωση εκφράζει δημόσια τη λύπη του για την απομάκρυνσή του. 
Και είναι λογικό, καθώς ήταν ένας αντιδήμαρχος που έκανε τεράστιο έργο στον τομέα 

του, βοηθώντας δεκάδες οικογένειες της πόλης και όσους το είχαν πραγματικά ανά-
γκη. Η θέση του «θυσιάστηκε» ως άλλη Ιφιγένεια στον βωμό της επικοινωνίας, με 
τον Δήμαρχο να ικανοποιεί τον διακαή πόθο της κ. Σερέτη για την αντιδημαρχία της 
κοινωνικής αλληλεγγύης, μη διστάζοντας να αλλάξει πόστο ένα σημαντικό στέλεχος 
του, για να πραγματοποιήσει την πολυπόθητη «μεταγραφή». Σύμφωνα με το ρεπορ-
τάζ, την δυσαρέσκειά του έχει εκφράσει και ο Κώστας Καλούδης, ο οποίος ανέλαβε 
καθήκοντα στον ΚΑΦΑΔΗΛ.

Προβληματισμός Στο ΈΝΑΚ
Στο στρατόπεδο του ΕΝΑΚ -του οποίου τα στελέχη έπαιξαν καθορισρικό ρόλο στη 
νίκη του Γιώργου Χατζηδάκη το 2019- επικρατεί εδώ και καιρό μια εσωστρέφεια, η 
οποία εκφράστηκε ανοιχτά στη συνάντηση των στελεχών της παράταξης πριν από 
περίπου 1 μήνα. Ο Δημήτρης Πανταζόπουλος φαίνεται πως άκουσε προσεκτικά τα 
πολλά παράπονα που ακούστηκαν για τον Δήμαρχο και φάνηκε σκεπτικός.

Όσο και αν λίγες ημέρες αργότερα δημοσιεύθηκαν φωτογραφίες που πλάσαραν το 
αφήγημα της «ενότητας», οι σχέσεις των στελεχών του ΕΝΑΚ με τη διοίκηση δεν είναι 
και οι καλύτερες που έχουν υπάρξει.

ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Ανακατατάξεις, Καραμπόλες Και 
Δυσαρέσκεια Μετά Τον Ανασχηματισμό 
Στη Διοίκηση Του Δήμου

Ο Δήμαρχος Ηλιούπολης Γιώργος Χατζηδάκης με τη νέα αντιδήμαρχο 
Χριστίνα Σερέτη.
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Ηθική Δικαίωση Για Τον Βασίλη Βαλασόπουλο

Ολοένα και αυξάνονται οι δημόσιες εμφα-
νίσεις και παρεμβάσεις του Τάσου Ευστα-
θίου στην Ηλιούπολη, με τον επικεφαλής 
της παράταξης «Ηλιούπολη Πάμε Μπρο-
στά» να έχει διαρκή παρουσία μαζί με τα 
στελέχη της παράταξης του. Τον τελευ-
ταίο μήνα έχει βρεθεί με σημαντικά στε-
λέχη της κυβέρνησης όπως ο υπουργός κ. 
Τάκης Θεοδωρικάκος και ο εκπρόσωπος 

τύπου της ΝΔ κ. Τάσος Γαϊτάνης, συνο-
μιλώντας μαζί τους και προωθώντας τα 
τοπικά προβλήματα της πόλης.

Σε αντίθεση με τον κ. Αραμπατζή που 
δείχνει σημάδια κόπωσης και παραγκω-
νισμού από βασικά στελέχη του, ο κ. 
Ευσταθίου αρχίζει και «ανεβάζει στρο-
φές», επικοινωνώντας διαρκώς με πολί-
τες και φέρνοντας τα αιτήματά τους στο 

δημοτικό συμβούλιο. Αλλά και σε πολιτι-
κό επίπεδο, η παρουσία του κ. Ευσταθίου 
είναι ουσιαστική και στοχευμένη.

Βολές Κατά Του Δημάρχου  
Για Τον Ανασχηματισμό
Για «ανασχηματισμό επικοινωνιακού 
χαρακτήρα» έκανε λόγο ο κ. Ευσταθί-
ου με ανακοίνωσή του την επομένη των 
αλλαγών στη διοίκηση του Δήμου. Ο κ. 

Ευσταθίου εξαπέλυσε βολές στον Δήμαρ-
χο πως κάνει κινήσεις χωρίς στρατηγική 
και όφελος για την πόλη. «Επιλέχθηκαν 
πρόσωπα που εδώ και 12 χρόνια διοικούν 
τον δήμο, έχουν δοκιμαστεί και έχουν απο-
τύχει παταγωδώς» αναφέρει ο κ. Ευσταθί-
ου, συμπληρώνοντας: «Τελικά, σε αυτή τη 
διοίκηση όλα εξαρτώνται από τα αλισβερίσια 
για τις καρέκλες».

Πολλοί πίστευαν πως η επιστροφή του πρώην 
Δημάρχου στην αίθουσα του δημοτικού συμ-
βουλίου θα συνοδευόταν από σφοδρή πολιτική 
σύγκρουση με τον νυν Δήμαρχο, ωστόσο οι «Κασ-
σάνδρες» διαψεύστηκαν. 

Ο πρώην Δήμαρχος, μετά από 2 χρόνια συμμετεί-
χε στο συμβούλιο ως απλός πολίτης, τηρώντας 
μια άκρως αξιοπρεπή και ψύχραιμη στάση και 
μιλώντας για την δικαίωσή του από την ελλη-
νική δικαιοσύνη με αφορμή τις κατηγορίες περί 
«έκνομων ενεργειών» που είχαν διατυπωθεί από 
τον σημερινό δήμαρχο το 2018. Χωρίς να σηκώσει 
τους τόνους ή να προκαλέσει πολιτική αντιπαρά-
θεση, ο πρώην Δήμαρχος έκανε λόγο για πολιτι-
κή και ηθική του δικαίωση μετά την αμετάκλητη 
απόφαση της δικαιοσύνης, τμήματα μάλιστα της οποίας 
αναγνώστηκαν στο συμβούλιο και πέρασαν στα πρακτι-
κά. Όπως ανέφερε ο ίδιος ο πρώην Δήμαρχος «θα ήθελα 
να γραφτεί στα πρακτικά η αμετάκλητη δικαίωσή μου από 
την ελληνική δικαιοσύνη, καθώς το συμβούλιο ήταν αυτό που 

είχε αποφασίσει την παραπομπή της υπόθεσης στον εισαγ-
γελέα». Αντίθετα, εκείνος που απάντησε με διάθεση αντι-
παράθεσης ήταν ο Δήμαρχος, ο οποίος μάλιστα -σε μια 
αποστροφή του λόγου του- δεν δίστασε να καλέσει εμμέ-
σως τον κ. Βαλασόπουλο να ξαναείναι υποψήφιος στις 

εκλογές, ώστε να «αναμετρηθούν» πολιτικά, όπως 
χαρακτηριστικά ανέφερε. Οι τόνοι ανέβηκαν οταν 
έγινε αναφορά στη μήνυση του πρώην Δημάρχου 
κατά του Γιώργου Χατζηδάκη, με τον κ. Βαλασό-
πουλο να αποκαλύπτει στο σώμα πως ο νυν Δήμαρ-
χος του έστειλε εξώδικο σχετικά με τις ανακοινώ-
σεις που έχει δημοσιεύσει το τελευταίο διάστημα 
με αφορμή την απόφαση του δικαστηρίου. Σύμφω-
να με το ρεπορτάζ, η απόφαση θα καθαρογραφεί 
εντός των επόμενων 2 μηνών, με τον Δήμαρχο να 
εγκαλεί για «ψεύδη» τον κ. Βαλασόπουλο στα όσα 
ο τελευταίος είπε περί «ενοχής» του.

«Όλοι Δικά Μου Παιδιά Στη Σημερινή Διοίκηση»
Η παραπάνω ατάκα ήταν αυτή που προκάλεσε 
έντονη αμηχανία και παγωμένα χαμόγελα μεταξύ 

των διοικούντων, με τον κ. Βαλασόπουλο να απαντά στον 
Δήμαρχο. «Όλοι εσείς κύριοι της διοίκησης ήσασταν στενοί 
συνεργάτες μου πριν 3 χρόνια» προσέθεσε ο κ. Βαλασό-
πουλος με περιπαικτική διάθεση, με αρκετούς αιρετούς 
της αντιπολίτευσης να γνέφουν συγκαταβατικά.

ΤΑΣΟΣ ΈΥΣΤΑΘΙΟΥ - ΈΠΙΚΈΦΑΛΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ «ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΠΑΜΈ ΜΠΡΟΣΤΑ»

Ανεβάζει Ρυθμούς Και Μπαίνει Σε Προεκλογικό Κλίμα
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«Γνωρίζουμε Τα Προβλήματα Των Πολιτών Και Είμαστε Έτοιμοι 
Να Δώσουμε Άμεσες Λύσεις»

Στέφανος Ξεκαλάκης

Μέλος του πολιτικού συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, στενός συνεργάτης του Νίκου Ανδρουλάκη, 
με μεγάλη εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα. Ο Στέφανος Ξεκαλάκης μιλά στην «Ηλιοτυπία» 
για την πολιτική του ενασχόληση με το ΠΑΣΟΚ και για τις προτάσεις του κόμματός του στα 
καθημερινά προβλήματα των πολιτών.

Τι ήταν αυτό που σας παρακίνησε να ασχοληθείτε με την πολιτική και ειδικά με το ΠΑΣΟΚ;

Ανήκω στη γενιά της Αλλαγής. Είχα την τύχη να ζήσω ανέμελα παιδικά χρόνια, να 
σπουδάσω, να βρω δουλειά, να δημιουργήσω οικογένεια και όλα αυτά, γιατί ήμουν 
ένα παιδί από οικογένεια μεσαίας τάξης. Μιας τάξης που δημιούργησε το ΠΑΣΟΚ, 
μέσα από πολιτικές ανοδικής κοινωνικής κινητικότητας. Μιας τάξης που, τα τελευ-
ταία χρόνια, τείνει να εξαλειφθεί. Επειδή λοιπόν, στις φιλελεύθερες δημοκρατίες, οι 
λύσεις στα προβλήματα των πολιτών προκύπτουν μέσα από την πολιτική, αποφάσισα 
να ασχοληθώ με αυτή. Και επειδή τα καλύτερά μας χρόνια είναι συνυφασμένα με τις 
περιόδους διακυβέρνησης της Δημοκρατικής Παράταξης και οι αρχές και οι αξίες της 
3ης του Σεπτέμβρη παραμένουν πάντα επίκαιρες, επέλεξα να δραστηριοποιηθώ μέσα 
από τις τάξεις του ΠΑΣΟΚ. 

Ποιες θεωρείτε τις μεγαλύτερες προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουν τα νότια προάστια και 
η Ηλιούπολη την επόμενη πενταετία;

Με περίπου 13 χιλιόμετρα ακτογραμμή και 15 χιλιόμετρα πρόσωπο στον Υμηττό, ο 
νότιος τομέας Αθηνών είναι μια ευλογημένη χωρική ενότητα. Η ευλογία όμως φέρνει 
και μεγάλες ευθύνες ως προς το σχεδιασμό για την προστασία και αξιοποίηση αυτού 
του φυσικού πλούτου. Οι επιλογές που γίνονται ή θα γίνουν στο μέλλον για την περαι-
τέρω ανάπλαση του παραλιακού μετώπου πρέπει να πραγματοποιούνται με σεβασμό 
στο περιβάλλον και με γνώμονα την αρμονική συνύπαρξη και ωφέλεια των πολιτών 
και  επαγγελματιών που επιχειρούν εκεί.

Σε ότι αφορά στον Υμηττό, πάγιο ζητούμενο είναι η προστασία του φυσικού πλούτου 
και η ανάδειξη της πολιτιστικής του κληρονομιάς. Η κλιματική αλλαγή δημιουργεί 
τεράστιες επισφάλειες σε ότι αφορά στον κίνδυνο πυρκαγιών και πλημμυρών. 

Για την Ηλιούπολη, θέμα μεγίστης σημασίας αποτελεί η αστική σήραγγα Ηλιούπολης, 
η οποία θα διασφαλίσει την ποιότητα ζωής των πολιτών και την εύρυθμη συγκοινω-
νιακή λειτουργία και προσβασιμότητα των οχημάτων που κινούνται από το βόρειο 
τμήμα του τομέα προς το νότιο. 

Η Ηλιούπολη τα επόμενα χρόνια θα βρίσκεται ανάμεσα σε δύο μεγάλες επενδύσεις, αυτή 
του Ελληνικού και αυτή της «Υπουργούπολης» στον Υμηττό. Πως θεωρεί το ΠΑΣΟΚ ότι 
μπορούν να αμβλυνθούν οι συνέπειες για την Ηλιούπολη;

Κάθε αναπτυξιακή πρωτοβουλία πρέπει να γίνεται με σεβασμό στο τοπικό οικοσύστη-
μα. Η κατασκευή σημειακών «οάσεων» δεν μπορεί να οδηγεί, ακούσια ή εκούσια, σε 
δημιουργία «κολάσεων» για τους δημότες των γύρω περιοχών. Είμαστε υπέρ της αξι-
οποίησης της δημόσιας γης και του κτιριακού αποθέματος του δημοσίου, αλλά πριν 
από κάθε ανάπτυξη, θα πρέπει να προηγούνται οι μελέτες και η κατασκευή έργων 
υποδομής που θα διασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία των πόλεων που επηρεά-
ζονται από τις επενδύσεις. Εν προκειμένω, δεν μπορεί π.χ. να συζητάμε για τις δύο 
επενδύσεις, χωρίς να έχει διασφαλιστεί η διαχείριση των μεγάλων συγκοινωνιακών 
φόρτων που θα αναπτυχθούν. 

Πάμε στα της κεντρικής πολιτικής σκηνής. Οι πολίτες βιώνουν τις συνέπειες αλλεπάλλη-
λων κρίσεων. Πανδημία, πληθωρισμός, αυξημένο κόστος ενέργειας. Τι διαφορετικό έχει 
να προτείνει το ΠΑΣΟΚ για την ελάφρυνση των νοικοκυριών;

Το ΠΑΣΟΚ εντόπισε εγκαίρως το πρόβλημα της ακρίβειας, πολύ πριν λάβει τις σημε-
ρινές, ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Ήδη από τον προηγούμενο χρόνο είχαμε, μεταξύ 

άλλων, ζητήσει δραστικές παρεμβάσεις με μείωση του Φ.Π.Α. στα βασικά κατανα-
λωτικά αγαθά και στον ειδικό φόρο κατανάλωσης των καυσίμων. Τότε, η κυβέρνηση 
μας έλεγε ότι δεν υπάρχουν «λεφτόδεντρα», θέση που εν τοις πράγμασι διαψεύστηκε 
από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους που ανακοίνωσε υπερκάλυψη των προϋπο-
λογισθέντων εσόδων από Φ.Π.Α. 

Αντίστοιχα, στο θέμα της ενέργειας, εξ αρχής προτείναμε την επιβολή πλαφόν στις 
τιμές λιανικής του ρεύματος, επιλογή που συμπεριλαμβάνεται στην εργαλειοθήκη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να υπάρχει μια δίκαιη κατανομή του κόστους μεταξύ 
καταναλωτών, κράτους και μεγάλων ηλεκτροπαραγωγών, αλλά και τη φορολόγηση 
των υπερκερδών των εταιρειών ενέργειας. 

Έστω ότι έχετε απέναντι σας έναν συνομήλικο σας,  που ανήκει εισοδηματικά στη μεσαία 
τάξη και σας ρωτάει «γιατί να σας ψηφίσω; Τι θα αλλάξει;». Τι θα του απαντούσατε;

Μέχρι το 2010, κάθε γενιά ζούσε καλύτερα από την προηγούμενη. Έκτοτε, διαρκώς 
υποβαθμίζεται η ζωή μας. Οι νέοι άνθρωποι, οι γείτονές μας, οι παλιοί μας συμμα-
θητές και συμφοιτητές ξενιτεύονται ή ξεσπιτώνονται. Η νεολαία μένει στο σπίτι, όχι 
λόγω πανδημίας, αλλά λόγω αδυναμίας να καλύψει στεγαστικές ή ακόμα και ζωτικές 
ανάγκες. Τα νέα ζευγάρια δεν διανοούνται να κάνουν το επόμενο βήμα, γιατί ακόμα 
κι αν έχουν τα προς το ζην, δεν υπάρχει η μέριμνα για το ποιος θα κρατήσει τα παιδιά 
τους, όταν εκείνοι θα υπερεργάζονται, για να υποαμείβονται.

Όλα αυτά, όσοι συγκροτούμε το νέο ΠΑΣΟΚ, δεν τα ξέρουμε στη θεωρία, τα βιώνουμε 
στην καθημερινότητά μας, γι’ αυτό και αντιλαμβανόμαστε το μέγεθος του προβλήμα-
τος και είμαστε έτοιμοι να δώσουμε τις λύσεις. Λύσεις πολιτικές, λύσεις που, εφόσον ο 
λαός μας επιλέξει για να εφαρμοστούν, θα επηρεάσουν και τις δικές μας ζωές εξίσου 
με τη ζωή κάθε Έλληνα πολίτη.

* Ο Στέφανος Ξεκαλάκης είναι Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός με MSc στη Διακυβέρνη-
ση & Δημόσιες Πολιτικές. Διετέλεσε Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ και 
σήμερα είναι μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.
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Ένας νέος, ταλαντούχος και εξαιρετικά καταρτισμένος επιστήμονας φαίνεται πως θα βγει στο προσκήνιο του 
πολιτικού γίγνεσθαι της Ηλιούπολης τους αμέσως επόμενους μήνες. 

Λόγος για τον 31χρονο Θοδωρή Παπαδάτο, δικηγόρο στο επάγγελμα, ο  οποίος έχει καταθέσει και επίσημα την 
υποψηφιότητά του για την ηγεσία της παράταξης «ΗΛΙΟΥ-Πόλις, Ανθρώπινη Πόλη». Ο κ. Παπαδάτος, παρά το 
νεαρό της ηλικίας του έχει αξιοσημείωτη επαγγελματική και ακαδημαϊκή πορεία, ενώ έχει πρωταγωνιστήσει σε 
όλες τις νομικές προσπάθειες για την απομάκρυνση του ΚΥΤ, την κατεδάφιση του παράνομου κτίσματος στον 
προφήτη Ηλία καθώς και στο ζήτημα της αναβάθμισης του οδοφωτισμού στην πόλη. Μάλιστα, στην τελευταία 
υπόθεση, ήταν ο «ιθύνων» νομικός νους των προσφυγών που κατατέθηκαν κατά της μελέτης που παρουσίασε η 
δημοτική αρχή, με τα ευρήματα της έρευνάς του και την τεκμηρίωσή του να υιοθετούνται από την συντριπτική 
πλειονότητα των παρατάξεων της αντιπολίτευσης.

Ο κ. Παπαδάτος, με την υποψηφιότητά του βάζει ισχυρές βάσεις για την επόμενη ημέρα, θέλοντας να ασχοληθεί 
ενεργά με την πόλη που γεννήθηκε και μεγάλωσε και με την επίλυση των προβλημάτων της.

Το Βιογραφικό Του
Ο Θοδωρής Παπαδάτος γεννήθηκε στην Ηλιούπολη το 1990. Είναι δικηγόρος, αριστούχος της Νομικής Σχολής 
του Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ έχει 2 μεταπτυχιακά από το πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και  Paris II. Είναι 
συνεργάτης μεγάλης δικηγορικής εταιρείας στην Αθήνα, ενώ παράλληλα είναι νομικός σύμβουλος στην πρε-
σβεία της Κορέας. Στο παρελθόν έχει υπάρξει stagierre στο Δικαστήριο της ΕΕ και στο Γενικό Δικαστήριο της 
ΕΕ. Έχει χειριστεί πλήθος μεγάλων υποθέσεων, ενώ παρουσιάζει εντυπωσιακή εμπειρία -παρά το νεαρό της 
ηλικίας του- σε θέματα που αφορούν στην τοπική αυτοδιοίκηση. Μιλά Αγγλικά και Γαλλικά και Ισπανικά.

Ένας άνθρωπος που είναι άρρη-
κτα συνδεδεμένος με την φετι-
νή επιτυχία του μπασκετικού Γ.Σ 
Ηλιούπολης είναι ο  Ηλιουπολίτης 
Δημήτρης Ευαγγέλου. Στέλεχος 
μεγάλης ελληνικής πολυεθνικής 
εταιρίας πληροφορικής,  κατόρ-
θωσε πριν λίγους μήνες να εκλε-
γεί στο διοικητικό συμβούλιο της 
Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλα-
θοσφαίρισης, αναλαμβάνοντας 
το δύσκολο έργο του ψηφιακού 
μετασχηματισμού του μπάσκετ 
σε πανελλαδικό επίπεδο. Ήδη έχει 
κατορθώσει τις πρώτες καινοτο-
μίες, με σημαντικότερη αυτή της 

δημιουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΕΟΚ, η οποία τέθηκε σε εφαρμογή τον 
Ιούνιο. Ο Δημήτρης Ευαγγέλου είναι ενεργός στο τοπικό πολιτικό γίγνεσθαι και έχει 
ολοένα και μεγαλύτερη συμμετοχή στα δημοτικά τεκταινόμενα.

Το Βιογραφικό Του
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1964 και μεγάλωσε στην Ηλιούπολη, όπου ζει ακόμα και σήμε-
ρα. Ήταν επικεφαλής του τμήματος μπάσκετ στον Γυμναστικό Σύλλογο Ηλιούπολης στον 
οποίο δραστηριοποιούνταν για τέσσερις και πλέον δεκαετίες, όπου αποχώρησε μετά την 
εκλογή του στο ΔΣ της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης λόγω ασυμβίβαστου.   

Ο ίδιος, έχει υπηρετήσει το μπάσκετ από κάθε πόστο. Ξεκίνησε το 1978 από τη θέση 
του παίκτη, εργάστηκε ως προπονητής αλλά υπηρέτησε την ομάδα και γενικότερα το 
άθλημα μέχρι και σήμερα. Παράλληλα διετέλεσε για τρεις θητείες Πρόεδρος όλου του 
συλλόγου ο οποίος διαθέτει 9 Ολυμπιακά αθλήματα και 2.000 περίπου αθλητές.

Αεικίνητος αποδεικνύεται ο αντι-
δήμαρχος τοπικής ανάπτυξης του 
Δήμου Ηλιούπολης, καθώς ανα-
ζητά διαρκώς νέες μεθόδους και 
τρόπους για την αύξηση της απο-
τελεσματικότητας των δημοτικών 
υπηρεσιών. Έτσι, ο κ. Γεωργάκης 
αποφάσισε να εκμεταλλευτεί το 
ταξίδι του στην Ολλανδία στο πλαί-
σιο των υποχρεώσεών του για το 
ΕΒΕΑ, προκειμένου να συναντηθεί 
με εκπροσώπους της αυτοδιοίκη-
σης από μεγάλες πόλεις όπως το 
Άμστερνταμ και να ζητήσει τεχνο-
γνωσία σε κρίσιμα ζητήματα όπως 

η διαχείριση των απορριμμάτων, η καθαριότητα και η ανακύκλωση.

Ανοικτή Γραμμή Με Μαξίμου
Ο κ. Γεωργάκης, στο πλαίσιο της ιδιότητάς του στο ΕΒΕΑ έχει εξαιρετικές σχέσεις με 
αρκετά κυβερνητικά στελέχη καθώς και με τον ίδιο τον πρωθυπουργό. Μάλιστα, στα πρό-
σφατα βραβεία επιχειρηματικότητας είχε σύντομη συζήτηση μαζί του, με την κουβέντα να 
αφορά και στην Ηλιούπολη, με τον αντιδήμαρχο να δίνει ραντεβού σύντομα στο Μαξίμου.

Αμετακίνητος Και Με Αυξημένες Αρμοδιότητες
Μπορεί ο πρόσφατος ανασχηματισμός στο διοικητικό σχήμα να είχε «καραμπόλες», 
ωστόσο ο κ. Γεωργάκης παρέμεινε αμετακίνητος, καθώς η αποτελεσματικότητά του δεν 
άφησε περιθώρια στον Δήμαρχο. Ο αντιδήμαρχος τοπικής ανάπτυξης, σε συντονισμό με 
τους συνεργάτες του στη διεύθυνση προγραμματισμού επιτελούν έναν άκρως σημαντικό 
ρόλο, αναζητώντας διαρκώς χρηματοδοτήσεις για τον Δήμο, για έργα και προγράμματα 
που θα αλλάξουν την πόλη μακροπρόθεσμα και σε βάθος 10ετίας.

Δημήτρης Έυαγγέλου Σταύρος Γεωργάκης

Ένα Νέο Πρόσωπο 
Στο Πολιτικό Προσκήνιο 
Της Ηλιούπολης

Ένας Ηλιουπολίτης Εξελίσσει Ψηφιακά 
Το Μπάσκετ Σε Εθνικό Επίπεδο

Τεχνογνωσία Από Το Εξωτερικό 
Για Τον Δήμο Ηλιούπολης

Θοδωρής Παπαδάτος
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ΣΤΙΣ ΜΈΓΑΛΈΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΈΣ Ο ΜΠΑΣΚΈΤΙΚΟΣ Γ.Σ.Η
Οι συντελεστές της επιτυχίας μιλούν στην «Ηλιοτυπία»  
για την άκρως επιτυχημένη σεζόν που βρήκε την ομάδα στη Γ’ Εθνική

Μπορεί ο Χαραυγιακός να υποβιβάστηκε στα τοπικά πρωταθλήματα, 
ωστόσο οι άνθρωποι της διοίκησης έχουν βάλει ψηλά τον πήχη για τη νέα 
σεζόν, επιλέγοντας τον Βαγγέλη Γαλάνη ως νέο προπονητή της ομάδας.

Ο ταλαντούχος coach,  ανέλαβε την τεχνική ηγεσία του Χαραυγιακού 
στις αρχές Ιουνίου, καθοδηγώντας την ομάδα στην Α’ ΕΠΣΑ όπου θα 
αγωνίζεται φέτος, μετά τον υποβιβασμό της από τη Γ’ Εθνική κατηγορία. 
Η διοίκηση του Χαραυγιακού κατέληξε στο κ. Γαλάνη, καθώς αναζητούσε 
έναν προπονητή που θα συνδυάζει «φρεσκάδα» και πολύ καλή γνώση 
της κατηγορίας, προκειμένου η ομάδα να πρωταγωνιστήσει την προσεχή 
αγωνιστική περίοδο.

Ο κ. Γαλάνης είναι παλιός «γνώριμος» στην πόλη, καθώς στο παρελθόν 
είχε θητεύσει για 2 χρονιές στον πάγκο της Ηλιούπολης, κατά τις αγω-
νιστικές περιόδους 2018-2019 και 2019-2020. Ο νέος προπονητής του 
Χαραυγιακού έχει προχωρήσει ήδη στις πρώτες μεταγραφικές κινήσεις, 
φέρνοντας στην πόλη τους Νομικό, Χιώτη, Ζαγαρέλο και Μπουρντένη.

Άκρως επιτυχημένη μπορεί να χαρακτηριστεί η αγωνιστική σεζόν 2021-2022 για τον 
μπασκετικό Γ.Σ Ηλιούπολης, με την ομάδα της πόλης να κατορθώνει την άνοδο στη 
Γ΄ Εθνική μετά από 21 ολόκληρα χρόνια. Η «Ηλιοτυπία» μίλησε με τους βασικούς 
συντελεστές της επιτυχίας της ομάδας.

Η σεζόν ξεκίνησε με έντονη ανησυχία από την πλευρά της διοίκησης, όπως μαρτυ-
ρούν στην «Ηλιοτυπία» οι ιθύνοντες της ομάδας. Η περίοδος 2020-2021 συνοδεύτηκε 
από σημαντικούς περιορισμούς λόγω της πανδημίας και ο ΓΣΗ, όπως πολλές άλλες 
ομάδες, ξεκινούσαν το πρωτάθλημα με αβεβαιότητα. Ωστόσο, η σωστή οργάνωση και 
προετοιμασία, μαζί με τη στήριξη των χορηγών έβαλαν από την αρχή γερές βάσεις για 
μια εξαιρετική πορεία, καθόλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος.

Σκληρή Δουλειά, Αφοσίωση Και Συνέπεια
Αυτά ήταν τα τρία συστατικά της φετινής επιτυχίας, σύμφωνα με τον αρχηγό της ομά-
δας Σωκράτη Σπανό. Μιλώντας στην «Ηλιοτυπία», ο Σπανός έκανε λόγο για την εξαι-
ρετική ομοιογένεια που είχε η ομάδα σε όλη τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου, 

καθώς και στην σωστή προετοιμασία που έγινε από την μεριά του τεχνικού επιτελείου 
και του προπονητή Φώτη Καρακώστα. «Σκληρή δουλειά, αφοσίωση, συνέπεια και καλό 
κλίμα στα αποδυτήρια» ήταν τα στοιχεία που διασφάλισαν μια επιτυχημένη σεζόν, που 
επισφραγίστηκε με μια ιστορική επιτυχία, δηλώνει ο Σπανός.

«Θα Θυμόμαστε Για Χρόνια Το Παιχνίδι Με Τον Ποσειδώνα»
«Για εμάς η πιο δυνατή στιγμή της χρονιάς ήταν το εντός έδρας ματς με τον Ποσειδώνα 
Νέου Ψυχικού» ανέφερε ο Γρηγόρης Ρούσσος, μέλος της διοικούσας επιτροπής της 
ομάδας, και συμπληρώνει: «το άγχος ήταν στα ύψη. Ήταν ένας πάρα πολύ σημαντικός 
αγώνας τόσο για τους αθλητές όσο και για εμάς, γιατί κρινόταν ολόκληρη η σεζόν. Ωστόσο 
η συλλογική προσπάθεια καρποφόρησε και μαζί με την παρουσία του κόσμου, που ήταν 
απίστευτη, μας βοήθησαν να πάρουμε την πολυπόθητη νίκη και την άνοδο». Μαζί με τον κ. 
Ρούσσο, συντελεστές της μεγάλης επιτυχίας για την ομάδα -πέραν των παικτών- ήταν 
οι Σταύρος Γρίλλιας, Γιώργος Μαρκόπουλος, Γιώργος Κολίντζας και ο υπεύθυνος των 
υποδομών, Δημήτρης Μακαρώνης.

Βλάχος: «Έίμαστε Υπερήφανοι Που Στηρίξαμε Την Ομάδα»
Την ικανοποίηση και την υπερηφάνειά του για την μεγάλη επιτυχία της ομάδας εκφρά-
ζει και ο μεγάλος χορηγός της ομάδας, κ. Δημήτρης Βλάχος. Ο γνωστός Ηλιουπολίτης 
επιχειρηματίας, πρόεδρος του ομίλου «Ευρωεργασιακή» και του CMP Sports School, 
ήταν ένας από τους βασικότερους υποστηρικτές της φετινής προσπάθειας. 

«Δραστηριοποιούμαι στην πόλη από μικρό παιδί και θεώρησα χρέος μου να επενδύσω στο 
υγιές κομμάτι του αθλητισμού της πόλης μου», δηλώνει ο κ. Βλάχος και συμπληρώνει 
«Στην Ευρωεργασιακή, στην αρχή της χρονιάς, αξιολογήσαμε τα τοπικά σωματεία της πόλης 
και θεωρήσαμε πως έπρεπε να ενισχύσουμε το όραμα της διοίκησης της ομάδας μπάσκετ 
και τελικά δικαιωθήκαμε». Όσο για την επόμενη σεζόν, ο κ. Βλάχος δηλώνει «παρών» 
και ευελπιστεί σε ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες.

NΈΑ ΑΡΧΗ ΜΈ ΓΑΛΑΝΗ Ο ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ

Ένας παλιός γνώριμος της πόλης, ανέλαβε την τεχνική 
ηγεσία του Χαραυγιακού

Από αριστερά: Ο αρχηγός της ομάδας Σωκράτης Σπανός, ο επιχειρηματίας 
Δημήτρης Βλάχος και το μέλος της διοικούσας επιτροπής Γρηγόρης Ρούσσος.





ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ14

Το ενδιαφέρον πολλών πολιτών συγκέ-
ντρωσαν οι δύο παρουσιάσεις του νέου 
βιβλίου του επιχειρηματία Θανάση Μπίρ-
λη με θέμα την Κούβα.

Το εξαιρετικό φωτογραφικό άλμπουμ 
που αποτυπώνει την ιδιαίτερη ματιά του 
δημιουργού για την μακρινή και εξωτική 
Κούβα παρουσιάστηκε σε δύο διαδοχικές 
εκδηλώσεις. 

Η πρώτη πραγματοποιήθηκε στο κέντρο 
της Αθήνας, στο Roof Garden Οlympias, 
όπου συγκέντρωσε πάνω από 100 βιβλιό-
φιλους. Στην εκδήλωση την οποία συντό-
νισε ο Σταύρος Θεοδωράκης, μίλησαν οι 
Παύλος Γερουλάνος, Παύλος Χρηστίδης 
και Παναγιώτης Πασπαλιάρης κρατώ-

ντας αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού 
με τις τοποθετήσεις τους.

Την αμέσως επόμενη ημέρα, στην κεντρι-
κή πλατεία Ηλιούπολης, το βιβλιοπωλείο 
«Περί Βιβλίου» διοργάνωσε μια ακόμα 
βιβλιοπαρουσίαση, «συστήνοντας» το 
άλμπουμ στους Ηλιουπολίτες. Ο δημι-

ουργός Θανάσης Μπίρλης, μαζί με τον 
δημοσιογράφο Γιάννη Καραμαγκάλη, 
είχαν μια ενδιαφέρουσα συζήτηση, μέσα 
από την οποία οι θεατές «περιηγήθηκαν» 
στο εξωτικό νησί της Καραϊβικής. 

Παρόντες στην εκδήλωση ήταν ο επι-
κεφαλής της παράταξης «Πρώτα Η 

Ηλιούπολη» Στάθης Ψυρρόπουλος, ο 
επικεφαλής της παράταξης «Ηλιούπολη 
Πάμε Μπροστά» Τάσος Ευσταθίου και οι 
δημοτικοί σύμβουλοι Γιάννης Γρηγορέας, 
Δημήτρης Ταμβάκος, Θανάσης Αθανασί-
ου, Άντα Καραχάλιου καθώς και ο εκπρό-
σωπος τύπου του εμπορικού συλλόγου 
Παντελής Φασόης.

Ένα πλούσιο πρόγραμμα παραστάσεων, συναυλιών και κινηματογραφι-
κών προβολών έχει εξασφαλίσει για άλλη μια χρονιά ο Δήμος Ηλιούπολης 
για τους κατοίκους και τους δημότες του, προσφέροντας μια εξαιρετικά 
ποιοτική διέξοδο ψυχαγωγίας. Τόσο ο θερινός δημοτικός κινηματογρά-

φος «Μελίνα Μερκούρη» όσο και το 
θέατρο Άλσους «Δ. Κιντής» θα φιλο-
ξενήσουν μια σειρά από εξαιρετικά 
υψηλού επιπέδου εκδηλώσεις και 
ταινίες, συγκεντρώνοντας για άλλη 
μια χρονιά το ενδιαφέρον χιλιάδων 
Ηλιουπολιτών.

Μπορείτε να δείτε το αναλυτικό πρό-
γραμμα των παραστάσεων και των 
προβολών, σκανάροντας το qr code 
με την κάμερα του κινητού σας.

Μεγάλη 
Ανταπόκριση 

Στις Βιβλιο-
παρουσιάσεις 
Της «Κούβας» 

Του Θανάση 
Μπίρλη

ΈΝΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΓΈΜΑΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ
Πλούσιο το πρόγραμμα των παραστάσεων και των προβολών στον δημοτικό 
κινηματογράφο και στο θέατρο άλσους «Δημήτρης Κιντής»
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 Αρχίζει και χωλαίνει ο επικοινωνια-
κός μηχανισμός του Δημάρχου. 

 Εκεί που μας είχε συνηθίσει σε 
μια θεσμική επικοινωνιακή τακτική, με 
παρουσία σε Media και στρατηγική στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης, άλλαξε 
ρότα.

 Και αυτό γιατί ο ίδιος, μέσα από το 
προσωπικό του προφίλ στο Facebook, ως 
τοπικός Influencer, προσκαλούσε σωρη-
δόν διαδικτυακούς φίλους να γίνουν μέλη 
σε συγκεκριμένη «ανεξάρτητη» ομάδα 
Ηλιουπολιτών στο Facebook.

 Bέβαια, στη συγκεκριμένη ομάδα 
δεν θα διαβάσεις κακό σχόλιο ή κριτική 
για τον Δήμαρχο ή την Δημοτική Αρχή. 
Είναι κάτι σαν παράλληλο σύμπαν, όπου 
όλα στην Ηλιούπολη είναι αγγελικά πλα-
σμένα και καλώς καμωμένα.

 Οι αναρτήσεις με τις στοίβες ξερών 
κλαδιών και με τα δεκάδες προβλήματα 
στους δρόμους της πόλης δεν εγκρίνο-
νται ποτέ από τους διαχειριστές. Όσο για 
κάποιους που ενδεχομένως να ξέφυγαν 
από τον «μηχανισμό εποπτείας» και τόλ-
μησαν να αυθαδειάσουν ασκώντας κρι-
τική, αποκλείστηκαν από την ομάδα με 
συνοπτικές διαδικασίες.

 Μάλιστα, συνέβη και ένα ακόμα 
παράδοξο. 

 Μερικοί πολίτες, μας ανέφεραν πως 
δεν μπορούν να δουν αναρτήσεις στη 
σελίδα του Δημάρχου, γιατί έχουν απο-
κλειστεί. 

 Aν δεν μας απατά η μνήμη μας, τόσο 
ο κύριος Δήμαρχος, όσο και ο κύριος 
Σεφτελής, προεκλογικά ήταν στα «κάγκε-
λα» για τους αποκλεισμούς που επέβαλε 
σε πολίτες ο πρώην Δήμαρχος στη σελίδα 
του στο Facebook. Δάσκαλε που δίδα-
σκες...

ΠΑΡΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΑ

Αλλαγή Έπικοινωνιακής 
Πλεύσης

Η πόλη μας αντιμετωπίζει διαχρονικά 
πρόβλημα με την αποτελεσματική καθα-
ριότητα, διαχείριση και ανακύκλωση των 
απορριμμάτων. Παρά την ύπαρξη σχεδόν 
2.500 πράσινων, 1.000 μπλε και 88 βυθι-
ζόμενων κάδων, 33 γωνιών ανακύκλωσης 
και την ύπαρξη εβδομαδιαίου προγράμ-
ματος αποκομιδής ογκωδών ανά περιο-
χή, δεν  έχει καταστεί δυνατή η βελτίωση 
στους παραπάνω τομείς. 

Δυστυχώς, οι σωροί κλαδιών, ογκωδών 
και μπάζων στους δρόμους της Ηλιού-
πολης αποτελούν πλέον καθημερινές 
εικόνες. Αν σε αυτές προστεθεί και το 
πρόβλημα των κάδων απορριμμάτων 
που παραμένουν στην πλειονότητά 
τους χωρίς πλύσιμο και απολύμανση για 
πολλούς μήνες, η πραγματικότητα απέ-
χει πολύ από τις κατά καιρούς εύηχες 
ανακοινώσεις της διοίκησης του Δήμου, 
σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί.
Βέβαια, σε αυτό συντελεί και η μη υπεύ-
θυνη στάση ορισμένων κατοίκων που 
αποθέτουν ό,τι, όπου και όποτε θέλουν, 
χωρίς να συμμορφώνονται με τον κανο-

νισμό καθαριότητας του Δήμου και το 
υπάρχον πρόγραμμα αποκομιδής. Αλλά 
σε καμία περίπτωση αυτό δεν πρέπει να 
αποτελεί το άλλοθι για την πολυήμερη 
παραμονή τους στους δρόμους  και την 
αποτυχία στο να διατηρηθεί η πόλη απο-
τελεσματικά καθαρή.

Επιπρόσθετα, στον τομέα της ανακύκλω-
σης,  η Ηλιούπολη για το έτος 2021 κατα-
τάσσεται στην 51η θέση ανάμεσα στους 
67 Δήμους της Αττικής, με ποσοστό μόλις 
7,3%, έχοντας μία επίδοση που υπολεί-
πεται τόσο του Μ.Ο (13,6%), όσο και 
κατά πολύ από δεκάδες άλλους Δήμους, 
που έχουν πετύχει θεαματική αύξηση τα 
ποσοστά ανακύκλωσης και εξοικονό-
μηση χρημάτων, μέσω του περιορισμού 
του όγκου σύμμεικτων απορριμμάτων σε 
σχέση με τα διαρκώς αυξανόμενα τέλη 
ταφής τους στο ΧΥΤΑ.

Αυτή η αποτυχία της Ηλιούπολης στην 
βελτίωση του ποσοστού της και η όποια 
αναβλητικότητα ή καθυστέρηση στην 
εφαρμογή αντικειμενικά επιτυχημένων 

προγραμμάτων και πρακτικών ανακύκλω-
σης, θα στερήσει την ευκαιρία να εξοικο-
νομηθούν χρήματα προκειμένου να ανα-
κατανεμηθούν  και να καλύψουν ανάγκες 
σε τομείς και έργα που έχει ανάγκη η πόλη.

Σύμφωνα και με το επικαιροποιημένο 
Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμά-
των, υπάρχει η κοινή παραδοχή ότι το 
υπάρχον μόνιμο προσωπικό που απασχο-
λείται στις υπηρεσίες αποκομιδής, καθα-
ριότητας και ανακύκλωσης δεν επαρκεί 
για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της 
πόλης και την βελτίωση του επιπέδου 
καθαριότητας, παρά την ενίσχυσή του 
με  συμβασιούχους που προσλήφθηκαν 
λόγω COVID-19.

Με τα παραπάνω δεδομένα και τις μέχρι 
σήμερα αναποτελεσματικές πρακτι-
κές και τακτικές που ακολουθούνται, 
μάλλον απαιτούνται πιο τολμηρές και  
ρηξικέλευθες αποφάσεις και λύσεις για 
το πρόβλημα της καθαριότητας και της 
ανακύκλωσης, το οποίο βαίνει διαρκώς 
επιδεινούμενο.

Καθαριότητα Και Ανακύκλωση Παραμένουν Ζητούμενα

Γράφει ο
Παντελής Φασόης
Επιχειρηματίας, υποψήφιος δημοτικός 
σύμβουλος με την παράταξη  
«Η Πόλη Που Θέλω».






