
Σεπτέμβριος 2022 |  Φύλλο 5 |  Διανέμεται Δωρεάν

Μικρή Μείωση 
Στον Μόνιμο 
Πληθυσμό 
Της Ηλιούπολης

Σελ. 6

Μεταγραφές Από Το 
«Πάνω Ράφι» Με Φόντο 
Τη Superleague 2

Σελ. 14

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

Σφοδρή αντιπαράθεση και εξώδικα 
για τα 28.000 ευρώ – Στον 
εισαγγελέα η υπόθεση. 

Σελ. 13

Οι δύο υποψήφιοι επικεφαλής 
της δημοτικής παράταξης της 
αριστεράς ανοίγουν τα χαρτιά τους 
στην «Ηλιοτυπία». 

Σελ. 10-11

ΈΛΛΈΙΜΜΑ ΣΤΟΝ ΠΑΟΔΗΛ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ «ΗΛΙΟΥ-ΠΟΛΙΣ»

ΑΠΟΓΡΑΦΗ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

To Δημοτικό Κοιμητήριο 
Ηλιούπολης 
Έκπέμπει SOS
Το πρόβλημα του υπερκορεσμένου δημοτικού κοιμητηρίου γιγαντώνεται μέρα με 
τη μέρα. Οι μεγάλες λίστες αναμονής για ταφές και η αγανάκτηση των πολιτών 
συνθέτουν ένα πολύπλοκο παζλ, το οποίο αναζητά επιτακτικά άμεση πολιτική λύση.

Σελ. 8

ΡΈΠΟΡΤΑΖ



ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΛΙΔΑ

Τ Ο  Σ Κ Ι Τ Σ Ο  Τ Ο Υ  Μ Η Ν Α

2

Έκδότης 
Γιάννης Καραμαγκάλης 

Design 
Λουκία Ζερβουδάκη
loukyz@yahoo.com

Διεύθυνση 
Σουνίου 10, Ηλιούπολη

Έπικοινωνία 
info@iliotypia.gr

Διανομή 
KFS Facilities

Έκτύπωση 
Καθημερινές Εκδόσεις ΜΟΝ. ΑΕ

ΕΦ Η Μ Ε Ρ Ι Δ ΑΗλιοτυπία

Tο Ενωτικό Αυτοδιοικητικό Κίνημα 
Ηλιούπολης (ΕΝΑΚ) το 2019 σημείω-
σε μια πανελλαδική πρωτοτυπία: Ήταν 
η μόνη παράταξη που δεν συμμετείχε 
αυτόνομα στις αυτοδιοικητικές εκλο-
γές, ωστόστο κατάφερε να καθορίσει σε 
σημαντικό βαθμό την έκβαση του εκλο-
γικού αποτελέσματος. Ενώ θα περίμενε 
κανείς μια ενεργή μετεκλογική παρουσία 

στην πόλη ως «διοικητικός εταίρος» και 
συνεργάτης της δημοτικής αρχής, η ιστο-
ρική παράταξη έμεινε στην αφάνεια. Δεν 
τοποθετήθηκε για τα μεγάλα ζητήματα 
που ανέκυψαν στην τοπική πολιτική επι-
καιρότητα όπως αυτό του διαδημοτικού 
κοιμητηρίου και της αναβάθμισης του 
ηλεκτροφωτισμού, αλλά αντίθετα αρκέ-
στηκε σε απλή στήριξη των θέσεων του 
Δημάρχου. Στον τελευταίο «ανασχηματι-
σμό», μάλιστα, το ΕΝΑΚ βγήκε «λαβωμέ-
νο» καθώς ένα από τα πρωτοκλασσάτα 
του στελέχη στη δημοτική αρχή απο-
μακρύνθηκε από τη θέση του, η οποία 
προσφέρθηκε απλόχερα σε στέλεχος 
της προηγούμενης δημοτικής αρχής. Το 
ερώτημα που προκύπτει είναι εύλογο. 
Το ΕΝΑΚ είναι ρυθμιστής ή κομπάρσος; 
Έχει γίνει ένα σώμα με την παράταξη του 
Δημάρχου, ή διατηρεί την πολιτική του 
αυτονομία; Απομένουν μόνο 12 μήνες για 
τις εκλογές του 2023. Μένει να δούμε 
αν η ιστορία θα επαναληφθεί, ή εαν το 
ΕΝΑΚ θα περάσει από το πολιτικό προ-
σκήνιο στην πολιτική αφάνεια.

Γ. Καραμαγκάλης

Ρυθμιστής ή Κομπάρσος;
EDITORIAL
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Με γρηγορότερους από το αναμενόμε-
νο, ρυθμούς θα «τρέξουν» οι μελέτες 
για την αστική σήραγγα Ηλιούπολης, 
καθώς όπως όλα δείχνουν την εκπόνη-
σή τους θα χρηματοδοτήσει η Lamda 
Development.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι δηλώ-
σεις του υπουργού Υποδομών Κώστα 
Καραμανλή από βήματος της Βουλής 
φαίνεται πως επιβεβαιώνονται, με την 
Lamda να αναλαμβάνει την «χορηγία» 
των κρίσιμων μελετών για το τεράστιας 
σημασίας έργο για την Ηλιούπολη.

Ο λόγος που επιλέχθηκε αυτό το μοντέ-
λο, είναι για να καμφθούν οι μακρόσυρ-
τες διαδικασίες που επιβάλλει η γραφει-
οκρατία του Δημοσίου. Την συγκεκριμέ-
νη λύση είχε προαναγγείλει εμμέσως ο 
υπουργός Υποδομών απαντώντας σε 
ερώτηση του βουλευτή Βασίλη Σπα-
νάκη για την αστική σήραγγα, η οποία 
αποδείχτηκε καταλυτική για να «ξεκολ-
λήσει» το έργο.

Όπως όλα δείχνουν το έργο σταδιακά 
δρομολογείται, με τις εξελίξεις να είναι 
«πυκνές» το αμέσως επόμενο διάστημα.

ΑΣΤΙΚΗ ΣΗΡΑΓΓΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Η Lamda Development  Αναλαμβάνει Τη Χρηματοδότηση 
Των Μελετών Για Την Αστική Σήραγγα Ηλιούπολης

Ξεκίνησε Και 
Έπίσημα Τη 

Λειτουργία Της 
Η Πολεοδομία 

Στον Δήμο 
Ηλιούπολης

Και επίσημα ξεκίνησε τη λειτουργία της η πολεοδομία του Δήμου 
Ηλιούπολης, με τον Δήμο να δημοσιεύει επίσημη ανακοίνωση. 
Υπενθυμίζεται πως μέχρι πρότινος, τα πολεοδομικά θέματα 
της Ηλιούπολης διαχειριζόταν η υπηρεσία δόμησης του Δήμου 
Αθηναίων, δημιουργώντας τεράστια ταλαιπωρία σε πολίτες και 
επαγγελματίες.

Όπως αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση, η πολεοδομία του Δήμου 
Ηλιούπολης ξεκίνησε τη λειτουργία της τη Δευτέρα 5 Σεπτεμβρί-
ου 2022, με το Τμήμα Δόμησης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπη-
ρεσιών του Δήμου να είναι πλέον υπεύθυνο για τα πολεοδομικά 
ζητήματα. Λόγω του μεγάλου όγκου των φακέλων που πρέπει να 
μεταφερθούν στον Δήμο Ηλιούπολης, η υπηρεσία θα εξυπηρετεί 
το κοινό από τις 20 Σεπτεμβρίου, κατόπιν τηλεφωνικής επικοι-
νωνίας-προσυνεννόησης.

Η υπηρεσία δόμησης θα λειτουργεί κάθε Τρίτη, Τετάρτη και 
Πέμπτη, από 8:30 έως 13:30 και θα στεγάζεται στον πρώτο όροφο 
του δημαρχείου. Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να επικοινωνούν στο 2109970080 ή στο domisi@ilioupoli.gr.

Πρόσληψη Έιδικού Συμβούλου  
Για Θέματα Πολεοδομίας
Εκτός από το προσωπικό που θα στελεχώνει τη νέα υπηρεσία 
του Δήμου, ο Δήμαρχος μερίμνησε και για την πρόσληψη ειδι-
κού συνεργάτη στον τομέα της πολεοδομίας. Με απόφαση του 
Δημάρχου, τη συγκεκριμένη θέση ανέλαβε ο κ. Θεοφάνης Ανα-
γνώστου, γιος του πρώην Δημάρχου Ηλιούπολης.

Όπως αναφέρει η απόφαση του Δημάρχου που αναρτήθηκε 
στη Διαύγεια, ο κ. Αναγνώστου θα «διατυπώνει εξειδικευμένες 
γνώμες σε θέματα πολεοδομίας, χωροταξίας, επιλογής υλικών, 
αναφορικά με τεχνικά και επισκευαστικά έργα».

Πολιτικός «Πονοκέφαλος»
Πέρα από τα προβλήματα ενσωμάτωσης και στελέχωσης της 
νέας υπηρεσίας, ο Γιώργος Χατζηδάκης φαίνεται πως έχει να 
αντιμετωπίσει και το ζήτημα της πολιτικής διευθέτησης της 
πολεοδομίας, καθώς πρέπει να ορίσει έναν αντιδήμαρχο ως 
πολιτικό προϊστάμενό της. Η «υπεραντιδημαρχία»  που πλέον 

περιλαμβάνει τόσο τις τεχνικές υπηρεσίες όσο και την πολεοδο-
μία, καθιστά τον αντιδήμαρχο που θα την επωμιστεί το No2 της 
δημοτικής αρχής, λόγω του εύρους των αρμοδιοτήτων και των 
τοπικών εξουσιών που θα αναλάβει.

Μπορεί ο αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών κ. Σεφτελής να 
έχει αναλάβει τον ρόλο-κλειδί της «υπεραντιδημαρχίας» προς 
το παρόν, ωστόσο πληροφορίες αναφέρουν πως θα υπάρξουν 
ανακατατάξεις έως το τέλος του τρέχοντος έτους. Οι ίδιες πηγές 
αναφέρουν πως ο Δήμαρχος κρατάει την αντιδημαρχία Τεχνικών 
Υπηρεσιών και Πολεοδομίας ως «άσσο στο μανίκι» του προκειμέ-
νου να την αξιοποιήσει για ενδεχόμενη πολιτική διεύρυνση. Δεν 
είναι άλλωστε λίγοι εκείνοι που αναφέρουν πως τη νέα αντιδη-
μαρχία θα αναλάβει έμπειρο στέλεχος της παράταξης «Πρώτα 
Η Ηλιούπολη», ως νέα μεταγραφή που θα ανακοινωθεί τους 
επόμενους μήνες. Το δεύτερο σενάριο θέλει την ανάληψη της 
συγκεκριμένης αντιδημαρχίας από άλλο αντιδήμαρχο, ο οποίος 
έχει αποδειχθεί άκρως αποτελεσματικός στο πόστο του μέχρι 
στιγμής. 

Όπως έχει διαβεβαιώσει το δημοτικό συμβούλιο ο Δήμαρχος, 
έχει ήδη υπάρξει μέριμνα για την επαρκή στελέχωση της νέας 
υπηρεσίας πολεοδομίας. Μένει να δούμε ποιος θα οριστεί πολι-
τικός επικεφαλής της νέας υπηρεσίας, η οποία σίγουρα θα φέρει 
ανακατατάξεις εντός της διοίκησης.
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Αποκαρδιωτικές είναι οι εικόνες που 
αποτύπωσε ο φωτογραφικός φακός 
στις εγκαταστάσεις του αμαξοστασίου 
του Δήμου Ηλιούπολης. Μια επίσκεψη 
στο «γκαράζ» του Δήμου Ηλιούπο-
λης ήταν αρκετή για να διαπιστωθεί 
η άκρως επικίνδυνη κατάσταση που 
επικρατεί στην «καρδιά» του Υμηττού. 
Μπάζα, κουφάρια καμμένων οχημάτων, 
σπασμένα γυαλιά και σκουπίδια ατά-
κτως ερριμμένα συνθέτουν μια εικόνα 
άτυπης, μικρής «χωματερής», με υψηλό 
κίνδυνο για εκδήλωση πυρκαγιάς, με-
σούσης της αντιπυρικής περιόδου.

Όπως μπορεί κανείς να διαπιστώσει 
από τις φωτογραφίες, η άτυπη «χωμα-
τερή» που έχει σχηματιστεί στις εγκα-
ταστάσεις του γκαράζ αποτελεί μια 
«βόμβα» που μπορεί ανά πάσα στιγμή 
να προκαλέσει πυρκαγιά.

Ίδια Κατάσταση Από Το 2019
Τον Σεπτέμβριο του 2019, το ilioupoli 
news.gr είχε καταγράψει παρόμοιες ει-
κόνες εγκατάλειψης σε ρεπορτάζ που 
είχε δημοσιεύσει. Τότε, ο Δήμαρχος σε 
επίσημη ανακοίνωσή του, είχε εμμέσως 
διαψεύσει τα όσα ανέφερε το ρεπορ-
τάζ, αναφέροντας μάλιστα με αυστη-
ρό τόνο πως «η πόλη θα καθαρίσει σε 
πείσμα όσων αντιπολιτεύονται μίζερα». 
Mάλιστα, ο Δήμαρχος είχε επιρρίψει 
ευθύνες στην προηγούμενη δημοτική 
αρχή, η οποία είχε όντως εγκαταλείψει 
το σημείο στο έλεός του. 

Τρία χρόνια μετά το ρεπορτάζ, και 
παρά τις δεσμεύσεις του Δημάρχου για 
αποκατάσταση της καθαριότητας στο 
σημείο, η κατάσταση παραμένει η ίδια, 
καθιστώντας το σημείο άκρως επικίν-
δυνο για εκδήλωση πυρκαγιάς καθόλη 
τη  διάρκεια του καλοκαιριού.

Στασινόπουλος: «Θα Βάλουμε Τέλος
Στα Μπάζα Και Στα Ογκώδη Έντός
Αστικού Ιστού»
Από τη μεριά του, ο αντιδήμαρχος κα-
θαριότητας κ. Στασινόπουλος προα-
νήγγειλε ένα πρόγραμμα επεξεργασίας 
μπαζών και ογκωδών αντικειμένων από 
ιδιώτη. Πρόκειται για ένα μέτρο που 
αφορά στην δυνατότητα που θα έχει ο 
δήμος να παραδίδει, ογκώδη, μπάζα και 
άλλα παρόμοιας φύσης υλικά σε ειδική, 
αδειοδοτημένη, ιδιωτική δομή επεξερ-
γασίας στερεών εκσκαφικών απορ-
ριμμάτων, καθώς ούτε ο δήμος ούτε η 
περιφέρεια διαθέτουν παρόμοια εξειδι-
κευμένη υπηρεσία.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην 
σχετική εισήγηση που πραγματοποίησε 
η δημοτική αρχή στην επιτροπή ποιό-
τητας ζωής «τόσο ο Δήμος Ηλιούπολης 
όσο και η Περιφέρεια Αττικής δεν δι-
αθέτουν κατάλληλες αδειοδοτημένες 
μονάδες διαλογής, επεξεργασίας και 
αξιοποίησης των υλικών αυτών, καθι-
στώντας αναγκαστική την προσφυγή 
σε ένα αδειοδοτημένο σύστημα εναλ-
λακτικής διαχείρισης και αξιοποίησης 

των Α.Ε.Κ.Κ. και των ογκωδών αντικει-
μένων, δηλαδή έναν εξωτερικό ανά-
δοχο, κατάλληλα αδειοδοτημένο, στον 
οποίο ο Δήμος θα παραδίδει τα παρα-
πάνω απόβλητα στις κατάλληλα αδειο-
δοτημένες εγκαταστάσεις του για την 
περαιτέρω επεξεργασία και αξιοποίη-
σης τους». 

Η συγκεκριμένη πρόταση ψηφίστηκε 
από την επιτροπή ποιότητας ζωής, εν 
μέσω αντιδράσεων, καθώς η λαϊκή συ-
σπείρωση έκανε λόγο για προσπάθεια 
ιδιωτικοποίησης μέρους της καθαριό-
τητας, με τη δημοτική αρχή να απαντά 
πως η συγκεκριμένη πρωτοβουλία δεν 
αποσκοπεί σε καμία περίπτωση στην 
ιδιωτικοποίηση δημοτικών υπηρεσίων.

Όλα δείχνουν πως το αμέσως επόμενο 
διάστημα θα υπάρξει σχετικός διαγωνι-
σμός και ανάδοχος για το συγκεκριμένο 
έργο. Πρόκειται για μία κίνηση που έχει 
σαφή προεκλογική στόχευση, με τον 
Δήμαρχο να προσπαθεί να βελτιώσει 
την εικόνα της πόλης σε επίπεδο κα-
θαριότητας ενόψει της προεκλογικής 
περιόδου που ξεκινά σε λίγους μήνες.

ΈΙΚΟΝΈΣ ΈΓΚΑΤΑΛΈΙΨΗΣ ΈΝΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Κίνδυνος Για Τον Υμηττό Η «Χωματερή» 
Στο Δημοτικό Αμαξοστάσιο

Έντονες είναι οι αντιδράσεις των 
πολιτών για τη δημοτική συγκοινω-
νία στον Δήμο Ηλιούπολης, καθώς 
τους 2 τελευταίους μήνες τα δρο-
μολόγια φαίνεται πως έχουν στα-
ματήσει.

Η δημοτική συγκοινωνία, που καθι-
ερώθηκε στην πόλη επί διοίκησης 
Γιάννη Αναγνώστου, διέθετε 2 δρο-
μολόγια -«γραμμές» που εξυπη-
ρετούσαν διαφορετικές γειτονιές 
της πόλης και κατέληγαν όλες σε 
σταθμούς μετρό. Τους τελευταίους 
μήνες, τα δρομολόγια φαίνεται πως 
έχουν σταματήσει, με τους κατοί-
κους να εκφράζουν αρκετές φορές 
απορία, έως και αγανάκτηση για τη 
διακοπή της δημοτικής συγκοινω-
νίας.

Χαρακτηριστικό είναι πως ενώ 
κάθε χρόνο, στις αρχές Αυγούστου 
ο Δήμος ανακοινώνει την προσωρι-
νή παύση των δρομολογίων, φέτος 
κάτι τέτοιο δεν συνέβη, καθώς 
τα δρομολόγια δεν πραγματο-
ποιούνται εδώ και αρκετό καιρό. 
Συμπληρωματικά, με αφορμή το 
φεστιβάλ Ηλιούπολης, τα λεωφο-
ρεία της δημοτικής συγκοινωνίας 
εξυπηρετούσαν κάθε χρόνο όσους 
πολίτες ήθελαν να μεταβούν από 
το μετρό Ηλιούπολης στο θέατρο 
άλσους, ωστόσο φέτος κάτι τέτοιο 
δεν συνέβη.

Χωρίς Δημοτική 
Συγκοινωνία 
Η Ηλιούπολη
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Σε προσωπικό στοίχημα έχει μετατρέψει 
την αύξηση των ποσοστών ανακύκλω-
σης στον Δήμο ο αντιδήμαρχος τοπικής 
ανάπτυξης Σταύρος Γεωργάκης, θέλο-
ντας να βελτιώσει σημαντικά τις χαμη-
λές αποδόσεις που σημειώνει η πόλη.

Μετά τη δημοσιεύση της έκθεσης του 
ΕΔΣΝΑ, η οποία κατέτασσε χαμηλά την 
πόλη μας στο «σκορ» της ανακύκλωσης, 
ο κ. Γεωργάκης ανέλαβε προσωπικά 
την εκπόνηση ενός στρατηγικού σχεδί-
ου που έχει στόχο την στοχευμένη και 
άμεση αύξηση των υλικών που καταλή-
γουν στους μπλε κάδους. Πρώτο βήμα 
ήταν η παροχή κινήτρων στους δημό-

τες, με την καθιέρωση της ανταποδοτι-
κής ανακύκλωσης.  Έτσι, τοποθετήθη-
κε στο δημαρχείο ένα υπερσύγχρονο 
πολυκέντρο ανακύκλωσης, στο οποίο 
οι πολίτες μπορούν να ανακυκλώνουν 
συσκευασίες, κερδίζοντας 1 ευρώ για 
κάθε 33 συσκευασίες.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, τους επό-
μενους μήνες θα τοποθετηθούν σε διά-
φορα σημεία της πόλης άλλα 4 παρό-
μοια πολυκέντρα, με επικρατέστερες 
περιοχές να είναι η πλατεία Ανεξαρτη-
σίας, η πλατεία Παλαιών Πατρών Γερ-
μανού (ΙΚΑ), το δημοτικό κολυμβητήριο 
και τα πολυκλαδικά.

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΈΩΡΓΑΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΑΠΟΓΡΑΦΗ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

5 Νέα Πολυκέντρα Ανακύκλωσης Στην Ηλιούπολη 

Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα πρώτα αποτελέσματα της απο-
γραφής πληθυσμού που διεξήχθη πριν λίγους μήνες, με την 
Ηλιούπολη να παρουσιάζει μικρή μείωση σε στον αριθμό των 
μόνιμων κατοίκων, σε σχέση με το 2011. Σύμφωνα με τα επί-
σημα στοιχεία της κεντρικής έκθεσης που δημοσίευσε η στα-
τιστική αρχή για την απογραφή πληθυσμού και κατοικιών, ο 
μόνιμος πληθυσμός στην Ηλιούπολη παρουσιάζει μια μείωση 
της τάξης του 1,84% μεταξύ 2011 και 2021, ποσοστό που -σε 
απόλυτους αριθμούς- μεταφράζεται σε 1.445 άτομα λιγότερα.

Οι Αριθμοί
Πιο συγκεκριμένα, ενώ το 2011, η απογραφή είχε καταγράψει 
78.153 κατοίκους, η διαδικασία του 2021 κατέγραψε συνολι-
κά 76.708 κατοίκους, με την Ηλιούπολη να βρίσκεται στην 11η 
θέση μεταξύ 66 Δήμων της Περιφέρειας Αττικής. Όσο για τις 
επιμέρους πληθυσμιακές κατηγορίες, οι άνδρες μειώθηκαν 
κατά 789 άτομα (36.309 άτομα το 2021 από 37.098 το 2011) 
ενώ οι γυναίκες κατά 656 άτομα (40.399 άτομα το 2021 από 
41.055 το 2011). Για την περιφερειακή ενότητα του κεντρικού 
τομέα Αττικής, στον οποίο ανήκει η πόλη μας, παρατηρείται 
μείωση του πληθυσμού της τάξης του 3,2% σε σχέση με το 
2011. Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί πως η Ηλιούπολη σημειώνει 
διπλάσιο ποσοστό μείωσης πληθυσμού (-1,84%) από τη μέση 
μείωση πληθυσμού που παρατηρείται στην περιφέρεια Αττι-
κής (-0,9%) σε σχέση με το 2011.

Σημαντικές Μειώσεις Στον Σχολικό Πληθυσμό
Πριν λίγους μήνες, η εφημερίδα «Ηλιοτυπία» είχε δημοσιεύσει 
εκτενές ρεπορτάζ για τις μεγάλες μειώσεις σε γεννήσεις και 
στον σχολικό πλυθυσμό της πόλης, με τα στοιχεία της απο-
γραφής να επιβεβαιώνουν τα όσα παρουσίαζε το κείμενο. Πιο 
συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ που είχε δημοσιεύ-
σει τον περασμένο Δεκέμβριο η εφημερίδα, οι μαθητές στα 
δημοτικά σχολεία και στα Γυμνάσια της πόλης (οι βαθμίδες 
που συγκροτούν δηλαδή την υποχρεωτική εκπαίδευση) το 
2019, ήταν κατά 7,41% λιγότεροι από το 2000, ενώ παράλληλα 
σημειώθηκε μείωση των εγγραφών στην πρώτη τάξη δημοτι-
κού της τάξης του 16% μεταξύ 2019 και 2000.

Μικρή 

Μείωση Του 

Πληθυσμού 

Στην 

Ηλιούπολη 

Την Τελευταία 

Δεκαετία

Οι Δήμοι Της Περιφέρειας Αττικής 
Με Τους Περισσότερους Μόνιμους Κατοίκους

Δήμος Κάτοικοι

Δήμος Αθηναίων 637.798

Δήμος Πειραιώς 163.688

Δήμος Περιστερίου 132.123

Δήμος Αχαρνών 108.103

Δήμος Νίκαιας - Αγ. Νικολάου Ρέντη 103.355

Δήμος Καλλιθέας 96.118

Δήμος Γλυφάδας 89.605

Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας 89.386

Δήμος Ιλίου 83.523

Δήμος Χαλανδρίου 77.118

Δήμος Ηλιούπολης 76.708

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Ο αντιδήμαρχος τοπικής ανάπτυξης κ. Σταύρος Γεωργάκης.
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Σε πλήρη ανακατανομή θέσεων και προσώπων προχώρησε ο Δήμαρχος Ηλιούπο-
λης Γιώργος Χατζηδάκης στον τομέα της παιδείας στο διοικητικο σχήμα του Δήμου 
Ηλιούπολης. Μετά την παραίτηση της πρώην αντιδημάρχου κ. Κατερίνας Χωματά τον 
περασμένο Ιούλιο, η θέση του αντιδημάρχου παιδείας έμεινε κενή, με τον Δήμαρχο 
να αναλαμβάνει προσωπικά την εποπτεία της προετοιμασίας των σχολείων για τη 
νέα σχολική χρονιά. Λίγες ημέρες πριν το «πρώτο κουδούνι» στα σχολεία, ο Γιώργος 
Χατζηδάκης προέβη σε ριζικές αλλαγές, τοποθετώντας όχι μόνο νέο αντιδήμαρχο με 
πείρα στο αντικείμενο, αλλά αντικαθιστώντας και τους προέδρους των δύο σχολικών 
επιτροπών.

Ο Φώτης Χρυσουλάκης Στη Θέση Του Αντιδημάρχου Παιδείας
Νέος αντιδήμαρχος παιδείας ανέλαβε ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος και διευ-
θυντής του 4ου Λυκείου Ηλιούπολης κ. Φώτης Χρυσουλάκης. Ο κ. Χρυσουλάκης είναι 
πεπειραμένος εκπαιδευτικός, ενώ τα τελευταία χρόνια είχε τη θέση του διευθυντή 
του 4ου Λυκείου Ηλιούπολης. Στις εκλογές του 2019 εκλέχθηκε δημοτικός σύμβου-
λος για 2η φορά με την παράταξη «ΗΛΙΟΥ-Πόλις, Ανθρώπινη Πόλη», από την οποία 
ανεξαρτητοποιήθηκε λίγες ημέρες μετά την ορκωμοσία του δημοτικού συμβουλίου.

H τοποθέτησή του στη θέση αυτή προκάλεσε αρκετά σχόλια από παρατάξεις της 
αντιπολίτευσης, καθώς λίγες εβδομάδες μετά την ανεξαρτητοποίησή του το 2019, 
είχε δηλώσει δημόσια πως «ότι δεν έχω πάρει, ούτε πρόκειται να πάρω κάποια θέση 
στο Δήμο».

Ποιοι Ανέλαβαν Τις Σχολικές Έπιτροπές
Νέος πρόεδρος στην πρωτοβάθμια σχολική επιτροπή ορίστηκε ο εκπαιδευτικός Νίκος 
Κυρίτσης, ο οποίος έχει τεράστια πείρα σε θέματα παιδείας. Ο κ. Κυρίτσης είναι ιδι-
οκτήτης φροντιστηρίου μέσης εκπαίδευσης με έδρα την Ηλιούπολη και αποτελεί μια 
«δυνατή προσθήκη» στο σχήμα της διοίκησης. Στο παρελθόν έχει διατελέσει αντι-
πρόεδρος στη δευτεροβάθμια σχολική επιτροπή, ενώ το 2019 ήταν υποψήφιος με την 
παράταξη «Η Πόλη Που Θέλω», από όπου αποχώρησε με αιχμές.

Στη δευτεροβάθμια σχολική επιτροπή, νέα πρόεδρος θα είναι η δημοτική σύμβου-
λος κ. Ιωάννα Σκλαβενίτη, επίσης εκπαιδευτικός στο επάγγελμα. Η κ. Σκλαβενίτη 
στο παρελθόν έχει διατελέσει αντιδήμαρχος εθελοντισμού, ενώ μέχρι πρότινος ήταν 
αντιπρόεδρος στον ΠΑΟΔΗΛ. Το 2019 εκλέχθηκε με την παράταξη «Πρώτα Η Ηλιού-
πολη», από όπου όμως αποχώρησε για να προσχωρήσει στην παράταξη του Γιώργου 
Χατζηδάκη.

Πλέον, ο τομέας της παιδείας στη διοίκηση του Δήμου, απαρτίζεται από πεπειραμέ-
νους εκπαιδευτικούς, με τον Δήμαρχο Γιώργο Χατζηδάκη να εμπιστεύεται την επίλυση 
των προβλημάτων της σχολικής κοινότητας σε ενεργά μέλη της.

ΝΕΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
Ο ΦΏΤΗΣ ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗΣ

Σαρωτικές Αλλαγές Προσώπων  
Στον Τομέα Της Παιδείας Από Τον 
Δήμαρχο Ηλιούπολης

Από αριστερά: Φώτης Χρυσουλάκης, Ιωάννα Σκλαβενίτη & Νίκος Κυρίτσης
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Η Ηλιούπολη είναι μια πόλη, που με την πρόσφατη απογραφή αριθμεί περί-
που 77.000 μόνιμους κατοίκους. Πρόκειται για έναν από του μεγαλύτερους 
σε πληθυσμό δήμους του λεκανοπεδίου, γεγονός που απαιτεί την παρουσία 
αντίστοιχων υποδομών, οι οποίες θα εξυπηρετούν τις ανάγκες του τοπικού 

πληθυσμού. Ώστόσο, μια από αυτές τις υποδομές φαίνεται πως αντιμετωπίζει ένα 
πολύ σημαντικό πρόβλημα: Το δημοτικό κοιμητήριο έχει υπερβεί τις δυνατότητές του, 
εδώ και πολλά χρόνια, με αποτέλεσμα να υπάρχουν μεγάλες αναμονές στις ταφές των 
νεκρών. Είναι μια εξαιρετικά δυσάρεστη εμπειρία για τους συγγενείς των θανόντων 
και το πρόβλημα είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα της δημόσιας συζήτησης στην πόλη. 
Χαρακτηριστικό είναι πως η αναμονή για ταφή νεκρών πλησιάζει ακόμα και τις 10 
ημέρες, ενώ από την άλλη, για να υπάρξει εξυπηρέτηση όλων των αιτημάτων, οι 
νεκροί εκταφιάζονται αυστηρά μετά από 3 χρόνια, με τους υπεύθυνους να έρχονται 
αντιμέτωποι καθημερινά με το μακάβριο θέαμα μη-αποσυντεθειμένων σωρών.

Το κοιμητήριο της πόλης χωροθετήθηκε με βασιλικό διάταγμα του 1932, όταν η Ηλιού-
πολη αριθμούσε μοναχά μερικές εκατοντάδες κατοίκους και πριν μετατραπεί σε δήμο. 
Είναι από τα λίγα κοιμητήρια του λεκανοπεδίου που βρίσκονται εντός αστικού ιστού, 
καθώς μεταγενέστερη νομοθεσία συνιστά τη χωροθέτησή τους σε κατοικημένες περι-
οχές. Το συγκεκριμένο κοιμητήριο εξυπηρετούσε τις ανάγκες της πόλης σε ικανοποι-
ητικό βαθμό έως τα τέλη της δεκαετίας του 1980, ωστόσο η κατακόρυφη αύξηση των 
μόνιμων κατοίκων δημιούργησε -όπως ήταν φυσικό- και αυξημένες ανάγκες ταφής.

Εδώ και δύο δεκαετίες, καμία δημοτική αρχή δεν έχει κατορθώσει να δώσει λύση στο 
ολοένα και εντονότερο ζήτημα του δημοτικού κοιμητηρίου. Το 2019 το ζήτημα μπήκε 
για πρώτη φορά έντονα στον δημόσιο διάλογο, με τον τότε δημαρχο Βασίλη Βαλασό-
πουλο να το φέρνει στο προσκήνιο.

Η Λύση Βαλασόπουλου - Χατζηδάκη
Ώς λύση στο πρόβλημα, η προηγούμενη διοίκηση του Δήμου, με Δήμαρχο τον Βασίλη 
Βαλασόπουλο, προέκρινε τη δημιουργία νέου δημοτικού κοιμητηρίου. Τον Φεβρουά-
ριο του 2019, ο τότε Δήμαρχος Ηλιούπολης Βασίλης Βαλασόπουλος, με επιστολή του 
προς τον ΑΔΜΗΕ ζητούσε την παραχώρηση 35 στρεμμάτων από τα συνολικά 116 που 
βρίσκεται στο σημερινό ΚΥΤ (Κέντρο Υψηλής Τάσης), στα σύνορα της Ηλιούπολης με 

την Αργυρούπολη, στους πρόποδες του Υμηττού, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα 
νέο διαδημοτικό κοιμητήριο, σε συνεργασία με τον Δήμο Αλίμου.

Όπως και η Ηλιούπολη, έτσι και ο Άλιμος αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα με 
το ζήτημα της διαχείρισης των νεκρών, με τον Άλιμο να μην διαθέτει καν δικό του 
δημοτικό κοιμητήριο. Η συνεργασία των δύο Δήμων για τη λύση του κοινού προβλή-
ματος θεωρούνταν τόσο από τον Βασίλη Βαλασόπουλο, όσο και από τον νέο Δήμαρχο 
(και πρώην αντιδήμαρχο του) Γιώργο Χατζηδάκη, ως η βέλτιστη λύση. Ώστόσο, όπως 

αποδεικνύεται από τα έγγραφα, ενώ ο ΑΔΜΗΕ ήταν θετικός στην παραχώρηση της 
έκτασης, ζητούσε ως αντάλλαγμα την νομιμοποίηση του ΚΥΤ, γεγονός που «ξύπνησε» 
παλιές μνήμες στην πόλη.

Το Ιστορικό Των Αντιδράσεων Κατά Του ΚΥΤ
Αν και η συγκεκριμένη λύση φάνταζε η ιδανική για τους πρώην και νυν διοικούντες, 
η έκταση του ΚΥΤ αποτελεί «κόκκινο πανί» για την τοπική κοινωνία. Ενάντια του ΚΥΤ, 
τις προηγούμενες δύο δεκαετίες, έχουν υπάρξει μαζικές κινητοποιήσεις της τοπικής 
κοινωνίας και των δημοτικών παρατάξεων, με αίτημα την απομάκρυνσή του από τους 
πρόποδες του Υμηττού.

Οι αντιδράσεις είχαν ξεκινήσει ήδη από τη δεκαετία του 2000, με κατοίκους της 
πόλης να διαδηλώνουν μαζικά και να συγκρούονται με τα ΜΑΤ, αντιτασσόμενοι στη 
δημιουργία ΚΥΤ στην Ηλιούπολη. Μετά από σειρά κινητοποιήσεων, ο αγώνας τους 
δικαιώθηκε και δικαστικά, καθώς το ΣτΕ, με 3 αποφάσεις (1672/2005 , 1676/2005 και 
1678/2005) έκρινε τα έργα δημιουργίας και αναβάθμισης του ΚΥΤ παράνομα και την 
χωροθέτησή του ως «ασυμβίβαστη με την προστασία της οικολογικής ισορροπίας 
του βουνού».

Το δημοτικό κοιμητήριο Ηλιούπολης έχει υπερβεί κατά πολύ τις δυνατότητές του. 
Εδώ και δύο δεκαετίες, καμία διοίκηση δεν έχει καταφέρει να βρει λύση, ενώ η πιο 
πρόσφατη πρόταση για την επίλυση του προβλήματος έπεσε στα βράχια. 

Η «Ηλιοτυπία» παρουσιάζει όλες τις πτυχές μιας πολύπλοκης υπόθεσης

Ζητείται Λύση Για Το Δημοτικό Κοιμητήριο

Η ιδέα δημιουργίας διαδημοτικού κοιμητηρίου 
με τον Άλιμο στην περιοχή του ΚΥΤ προκάλεσε 
έντονες αντιδράσεις.

”Αεροφωτογραφία του KYT Ηλιούπολης, στην έκταση το οποίου προτάθηκε η 
δημιουργία νέου κοιμητηρίου.
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Ηχηρό Όχι Στο Διαδημοτικό Κοιμητήριο Από Τις Δημοτικές Παρατάξεις
Όταν το καλοκαίρι του 2020 ήρθε στο φως της δημοσιότητας η αλληλογραφία των 
Δημάρχων Ηλιούπολης και Αλίμου για τη δημιουργία διαδημοτικού κοιμητηρίου στην 
Ηλιούπολη, σύσσωμες οι παρατάξεις αντέδρασαν έντονα για ακόμα μια φορά. Τα 
βασικά επιχειρήματα της αντιπολίτευσης ήταν δύο: Πρώτον, οτι το ΚΥΤ έχει κριθεί 
παράνομο από το ΣτΕ και άρα δεν τίθεται προς διαπραγμάτευση η αναβάθμισή του 
σε αντάλλαγμα με την παραχώρηση εκτάσεων για τη δημιουργία κοιμητηρίου και 
δεύτερον, πως δεν γίνεται εκ του νόμου να χωροθετηθεί κοιμητήριο στη Β΄ Ζώνη 
του Υμηττού όπου βρίσκεται το οικόπεδο που στεγάζει το ΚΥΤ. Αντιδράσεις υπήρξαν 
επίσης και για το γεγονός πως οι επιστολές Κονδύλη και Βαλασόπουλου έγιναν εν 
κρυπτώ από το δημοτικό συμβούλιο, με τις πολιτικές δυνάμεις της πόλης να κάνουν 
λόγο για «υπόγειες συναλλαγές».

Τελικά, η αντιπολίτευση έβαλε «φρένο» στα σχέδια για τη 
δημιουργία διαδημοτικού κοιμητηρίου, υποχρεώνοντας τη 
διοίκηση να γνωμοδοτήσει αρνητικά προς τη χωροθέτησή 
του στη δημόσια διαβούλευση για το νέο προεδρικό διάταγμα 
του Υμηττού. Παρά τις πολιτικές κόντρες που αναδείχθηκαν 
από αυτή την υπόθεση, το ερώτημα παραμένει. Τι θα γίνει με 
το κοιμητήριο; Απάντηση σε αυτό το ερώτημα, προσπάθησαν 
να δώσουν και άλλες δημοτικές παρατάξεις, χωρίς ωστόσο 
να υπάρχει ουσιαστική πρόοδος.

Οι Έναλλακτικές Προτάσεις Για Το Κοιμητήριο
Ο επικεφαλής της παράταξης «Η Πόλη Που Θέλω», Γαβρι-
ήλ Αραμπατζής πρότεινε τη χωροθέτηση νέου κοιμητηρίου 
πάνω από το ήδη υπάρχον στην Αγία Μαρίνα Ηλιούπολης. 
Όπως αναφέρει ο ίδιος σε σχετική παρέμβασή του, «πρόκει-
ται για ένα αναξιοποίητο οικόπεδο που είναι χωροθετημένο 
για χρήση κοιμητηρίου», ενώ τονίζει πως το οικόπεδο που 
προτείνει είναι σαφώς μεγαλύτερο σε έκταση από αυτό που 
παραχωρεί ο ΑΔΜΗΕ δίπλα στο ΚΥΤ.

Παρά τα νομικά εμπόδια που προκύπτουν από την νομοθεσία για μέρος αυτής της 
έκτασης, η πρόταση του κ. Αραμπατζή παρουσιάζει έντονο ενδιαφέρον, με υπηρεσια-
κούς παράγοντες του Δήμου να μην θεωρούν ανέφικτο τεχνικά και νομικά ένα τέτοιο 
ενδεχόμενο. Στον αντίποδα, η δημοτική αρχή, αναφέρει πως η εν λόγω έκταση είναι 
αδύνατον να αξιοποιηθεί λόγω απόφασης του ΣτΕ, η οποία αφορά ωστόσο σε ένα 
πάρα πολύ μικρό τμήμα της προτεινόμενης έκτασης.

Και ενώ όλα αυτά τα δεδομένα αποτελούν τα κομμάτια ενός δισεπίλυτου παζλ, το 
πρόβλημα παραμένει: Οι κάτοικοι της πόλης, παράλληλα με τον πένθος τους, βιώνουν 
τεράστιες και ψυχοφθόρες καθυστερήσεις στην ταφή των αγαπημένων τους προσώ-
πων που έφυγαν από τη ζωή.

Η πρόταση Αραμπατζή για την επέκταση του σημερινού κοιμητηρίου.
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1. Ποιοι είναι οι λόγοι που σας οδήγησαν να 
θέσετε υποψηφιότητα για την ηγεσία  της 
παράταξης «ΗΛΙΟΥ-Πόλις»;

Η πολυετής παρουσία μου και εμπειρία 

στο Δημοτικό Συμβούλιο και στη κοινω-
νία, καθώς και την διασφάλιση της ενό-
τητας της Δημοτικής μας Κίνησης (όντας 
από τους βασικούς συντελεστές από το 
ξεκίνημά της, με επικεφαλής τον Κ.Κον-
δύλη), η θέλησή μου για την διατήρηση 
της πολιτικής κουλτούρας  που καθιερώ-
σαμε ως Δημοτική Ομάδα στο Δ.Σ, μέσα 
από την επεξεργασία των θέσεών μας 
στην σημερινή πραγματικότητα, είναι οι 
λόγοι που με έκαναν να θέσω υποψηφι-
ότητα.

2. Ποια θεωρείτε πως είναι τα 2 σημαντικό-
τερα προβλήματα της πόλης, και ποιες οι 
προτάσεις σας για την επίλυσή τους;

Τα δύο μεγαλύτερα προβλήματα  της 
πόλη μας  είναι  το κυκλοφοριακό και η 
καθαριότητα. Η υπόγεια σήραγγα και οι 
βυθίσεις κόμβων της Κατεχάκη, η αύξη-
ση της  ανακύκλωσης και η ενημέρωση 
των πολιτών για την συμμετοχή τους 
αποτελούν λύσεις των προβλημάτων.

3. Εάν εκλεγείτε στο τιμόνι της παράτα-
ξης, θα είστε για πρώτη φορά υποψήφιος  
Δήμαρχος. Έστω ότι αναλαμβάνετε τη διοί-
κηση του Δήμου. Τι να περιμένει από εσάς 
ο μέσος Ηλιουπολίτης; Ποιες θα είναι οι 
προτεραιότητες σας; 

Προτεραιότητά μου είναι η αλλαγή του 
τρόπου διοίκησης και η προσπάθεια για 
εξέλιξή του στα πρότυπα των σύγχρονων 
ευρωπαϊκών πόλεων. Αυτό σημαίνει δρα-
στικός  περιορισμός του δημαρχοκεντρι-
κού  μοντέλου και κατάργηση των πελα-
τειακών μηχανισμών. Οι διευθύνσεις του 
Δήμου πρέπει να λειτουργούν αποτελε-
σματικά, χωρίς παρεμβάσεις στο έργο 
τους από τους αιρετούς, υλοποιώντας το 
πρόγραμμα της διοίκησης.

4. Πως αξιολογείτε την σημερινή δημοτική 
αρχή; Θα συνεργαζόσασταν ποτέ με τον 
σημερινό δήμαρχο;

Η σημερινή διοίκηση εγκλωβισμένη στη 

διαχείριση της καθημερινότητας (που 
όντως είναι  δύσκολη), προσπαθώντας 
να παρουσιάσει μια καλή εικόνα στους 
πολίτες δεν έχει καταφέρει να υλοποι-
ήσει ένα έργο που θα αναβάθμιζε την 
πόλη, παράδειγμα η αναβάθμιση του  
ηλεκτροφωτισμού. Η πρότασή μας για 
την δημιουργία ενεργειακής κοινότητας, 
που τώρα φαίνεται ποσό αναγκαία είναι, 
ενώ έγινε αποδεκτή, πέρασε ένας χρόνος 
και δεν έχει γίνει τίποτα.

Επιπλέον, ο τρόπος προσέγγισης από την 
διοίκηση και αυτονόμησης δημοτικών 
συμβούλων, από όλες της παρατάξεις και 
από εμάς, δημιούργησαν αρνητικό περι-
βάλλον. Αντί να χτίζει συναινέσεις, προ-
τίμησε την αντιπαράθεση, που σε τελική 
ανάλυση δεν φέρνει κανένα απτό αποτέ-
λεσμα για τον δημότη παρά μόνο μικρο-
πολιτικές ικανοποιήσεις. Ο τρόπος της 
διοίκησης του δήμου παραπέμπει στη 
λογική που είχε εμπεδωθεί όλα τα προ-
ηγούμενα χρόνια, έχοντας την απόλυτη 
πλειοψηφία στο Δ.Σ. λόγω του εκλογικού 
νόμου, που σήμερα δεν διαθέτουν.

Είμαι υποστηρικτής της απλής αναλο-
γικής, γιατί πιστεύω ότι όλα τα θέματα 
μικρά και μεγάλα απαιτούν συναίνεση 
για τη λύση τους. Με δεδομένο την οικο-
νομική ασφυξία των  ΟΤΑ από τις εκά-
στοτε κυβερνήσεις, τα περιθώρια ουσια-
στικών διαφοροποιήσεων είναι  περιορι-
σμένα.  Άποψή μου ήταν και παραμένει  
να ξεπεράσουμε το τοξικό κλίμα της 
στείρας αντιπαράθεσης και να στεκό-
μαστε στην ουσία. Δεν είμαστε εχθροί 
μεταξύ μας, αλλά έχουμε διαφορετικές 
προσεγγίσεις, με στόχο όλων, θέλω να 
πιστεύω, το καλύτερο για την πόλη. Ο 
τρόπος  που ασκήσαμε αντιπολίτευση, 
στην προηγούμενη αλλά και στη σημε-
ρινή διοίκηση είναι σε αυτή την κατεύ-
θυνση. Δεν θέλω μια κακή διοίκηση για 
να επωφεληθώ την δυσαρέσκεια, αλλά 
να συμβάλλω σε ένα καλύτερο μέλλον 
για την πόλη μας. Ο συμπολίτης μας να  

επιλέξει να  με  ψηφήσει  για τις εποι-
κοδομητικές και ουσιαστικές προτάσεις 
και όχι γιατί έχει απογοητευτεί από τον 
Δήμαρχο. 

Σήμερα συμφωνούμε με τον Δήμαρχο 
σε πολλά θέματα αλλά και διαφωνούμε 
σε άλλα τόσα. Οι προτάσεις που έχου-
με  καταθέσει  στο ΔΣ έχουν γίνει σχεδόν 
όλες αποδεκτές από την πλειοψηφία.  
Χαρακτηρίστηκα αναφέρω, την πρόταση 
για τις Ενεργειακές Κοινότητες, την απο-
μάκρυνση του Σ.Μ.Α. από τον  Υμηττό, 
την υπογειοποίηση  εγκαταστάσεων του 
Δήμου. Την ανάδειξη των υπηρεσιών κ.α. 

Εγώ σκοπεύω να διεκδικήσω την ψήφο 
των συμπολιτών μου, άλλα να έχουμε στο 
μυαλό μας ότι οι βουλευτικές εκλογές 
που θα προηγηθούν, θα διαμορφώσουν 
ένα  διαφορετικό πολιτικό περιβάλλον  
από το σημερινό, θα εκτιμήσουμε την 
κατάσταση συλλογικά και θα πράξουμε 
ανάλογα. 

Εγώ εκ των προτέρων δεν αποκλείω 
κανέναν και καμία, γιατί, όταν αναλαμ-
βάνοντας την διοίκηση  όπως είναι και ο 
στόχος μου, θα ζητήσω συνεργασία από 
όλες τις παρατάξεις σε προγραμματική 
βάση. Ο λαός της πόλης μας  θα αποφα-
σίσει για το ποιους και πώς θέλουν την  
διοίκηση στη πόλη μας. 

5. Έστω ότι έχετε μπροστά σας έναν Ηλιου-
πολίτη ψηφοφόρο, είτε πρόκειται για την 
ενδοπαραταξιακή διαδικασία, είτε για 
τις δημοτικές εκλογές του 2023. Τι θα του 
λέγατε για να τον πείσετε να σας στηρίξει;

Θα του έλεγα να εμπιστευθεί ένα συμπο-
λίτη του που δεν ζητάει να γίνει δήμαρ-
χος για επαγγελματική αποκατάσταση 
και που εδώ και πάρα πολλά χρονιά δεν 
βλέπει την ενασχόληση με τα κοινά ως 
ευκαιρία.  Να στηρίξει έναν συμπολί-
τη του με τον οποίο μοιράζονται κοινές 
αγωνίες της καθημερινότητας και της 
βιοπάλης. 

Μία από τις ιστορικότερες δημοτικές παρατάξεις στην πόλη, η δημοτική κίνηση 
«ΗΛΙΟΥ-Πόλις, Ανθρώπινη Πόλη» σύντομα θα εκλέξει τον νέο επικεφαλής της.  
Η «Ηλιοτυπία» δημοσιεύει συνεντεύξεις με τους δύο υποψήφιους για την ηγεσία της 
παράταξης, οι οποίοι απάντησαν σε κοινές ερωτήσεις.

Οι Δύο Υποψήφιοι Της Δημοτικής Κίνησης       «ΗΛΙΟΥ-Πόλις, Ανθρώπινη Πόλη» 
Ανοίγουν Τα Χαρτιά Τους

Δημήτρης 
Ασβεστάς
Γεννήθηκε το 1960  και μεγάλωσε 
στην Ηλιούπολη. Από το 1982 
είναι βιοτέχνης στον κλάδο του 
επίπλου. Είναι από τους βασικούς 
συντελεστές στη δημιουργία της 
δημοτικής κίνησης ΗΛΙΟΥ-πόλις και 
δημοτικός σύμβουλος απ΄ το 2014. 
Η συμμετοχή σε συνδικαλιστικά 
και συλλογικά όργανα πάντα από 
θέσεις ευθύνης, με ανιδιοτέλεια 
και ειλικρίνεια, είναι τα βασικά 
χαρακτηρίστηκα που τον 
καθιέρωσαν στη πόλη μας.
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1. Ποιοι είναι οι λόγοι που σας οδήγησαν να 
θέσετε υποψηφιότητα για την ηγεσία της 
παράταξης «ΗΛΙΟΥ-Πόλις»; 

Η «ΗΛΙΟΥ-Πόλις» είναι η ιστορικότερη 
παράταξη στην πόλη, με ποικιλότροπη 
συμβολή στα μεγάλα ζητήματα που δια-
χρονικά έχουν απασχολήσει την τοπική 
κοινωνία. Παραδοσιακά ήταν η μόνη 
πολιτική δύναμη που είχε τη δυνατότη-

τα να συσπειρώνει ένα ευρύτερο φάσμα 
πολιτών, με γνώμονα το συμφέρον της 
Ηλιούπολης. Εντούτοις, το τελευταίο 
διάστημα, τολμώ να πω, πως η παράταξη 
έχει χάσει το βηματισμό της για μια σειρά 
από λόγους. Γι’ αυτό ακριβώς, θεωρώ 
πως χρειάζεται μια κάποια ανανέωση, 
με στόχο την επαναφορά των ταυτοτι-
κών χαρακτηριστικών της, που πάντοτε 
συγκροτούσαν τη φυσιογνωμία της.  

2. Ποια θεωρείτε πως είναι τα 2 σημαντικό-
τερα προβλήματα της πόλης, και ποιες οι 
προτάσεις σας για την επίλυσή τους; 

Η αλήθεια είναι πως η πόλη μας αντιμε-
τωπίζει σωρεία προβλημάτων, τα οποία, 
δυστυχώς, το τελευταίο διάστημα έχουν 
συσσωρευτεί. Από τα «απλά» (όπως η 
έλλειψη αστικού πρασίνου ή η παντελής 
απουσία σχεδιασμού για την αποκομι-
δή απορριμμάτων) ως τα πιο «σύνθε-
τα» (όπως, ενδεικτικά, η προάσπιση της 
δημόσιας περιουσίας), θα έλεγα πως η 
εικόνα δεν είναι και η καλύτερη. 

Σε κάθε περίπτωση, εάν έπρεπε να 
ιεραρχήσω δύο ζητήματα που είναι 
ήδη επίκαιρα, αλλά θα αναδειχθούν έτι 
περαιτέρω στο άμεσο μέλλον, τότε θα 
επέλεγα αφενός το συγκοινωνιακό-κυ-
κλοφοριακό και αφετέρου αυτό της 
προστασίας του Υμηττού. Από τη μία, η 
ανάγκη εκπόνησης μιας συνολικότερης 
μελέτης για το συγκοινωνιακό πρόβλημα 
της πόλης είναι άμεση, ενώ πρόκειται να 
ενταθεί με την επένδυση στο Ελληνικό. 
Προς το σκοπό αυτό, ο Δήμος θα πρέπει 
να εμπλακεί ενεργά διεκδικώντας την 
άμεση εκτέλεση του έργου της Αστικής 
Σήραγγας ώστε να λυθεί το θέμα της 
υπερτοπικής κίνησης, με τρόπο, όμως, 
φιλικό προς το περιβάλλον, και με γνώ-
μονα τη διασφάλιση του κοινωνικού 
χαρακτήρα αυτού, λαμβάνοντας υπόψη 
τις επιπτώσεις για την πόλη μας. 

Από την άλλη, το δεύτερο μείζον, κατά 
τη γνώμη μου, θέμα που αφορά την πόλη 
σχετίζεται με την προστασία όλων των 
εκφάνσεων του Υμηττού, θέτοντας στο 
επίκεντρο το δημότη και τις ανάγκες 
αυτού. Αυτή τη στιγμή υφίσταται ήδη 
σχέδιο επεξεργασίας του προεδρικού 
διατάγματος που αφορά τον ορεινό όγκο 
του Υμηττού, με προφανείς συνέπειες για 
την πόλη, και δυστυχώς η Διοίκηση του 
Δήμου είναι παντελώς απούσα. 

3. Εάν εκλεγείτε στο τιμόνι της παράτα-
ξης, θα είστε για πρώτη φορά υποψήφιος 
Δήμαρχος. Έστω ότι αναλαμβάνετε τη διοί-
κηση του Δήμου. Τι να περιμένει από εσάς 
ο μέσος Ηλιουπολίτης; Ποιες θα είναι οι 
προτεραιότητες σας;

Εκτιμώ πως η Ηλιούπολη θα αντιμετω-
πίσει μεγάλες προκλήσεις στο μέλλον, 
που ενδέχεται να επιφέρουν σημαντικές 
αλλαγές στην καθημερινότητα. Για να 
συμβαδίσει με αυτές, θα μπορούσα να 
απαριθμήσω εκτεταμένες πρωτοβουλίες 
που μια νέα Διοίκηση μπορεί να πάρει, 
όπως η επένδυση σε τεχνογνωσία ή η 
αναζήτηση καινοτόμων εργαλείων και 
εναλλακτικών τρόπων χρηματοδότησης 
για την υλοποίηση βασικών κοινωνικών 
έργων υποδομής. Ο Δήμος θα πρέπει να 
παίξει πρωτεύοντα  ρόλο στην ανάπτυξη 
και στήριξη μορφών κοινωνικής οικονο-
μίας, εστιάζοντας στην ενίσχυση της κοι-
νωνικής συνοχής και με έμφαση στους 
τομείς που συνδέονται με το κοινωνικό 
πρόσωπο της Αυτοδιοίκησης, όπως η 
κοινωνική πολιτική, ο αθλητισμός και 
ο πολιτισμός, δίχως να παραγνωρίζει, 
όμως, και τα άμεσα καθημερινά προβλή-
ματα. 

Κορωνίδα, όμως, και κοινή αφετηρία 
της όποιας πρωτοβουλίας αποτελεί ο 
εκδημοκρατισμός των αυτοδιοικητικών 
θεσμών και η κατάργηση προσωπομε-
τρικών και κλειστών μηχανισμών. Με 
άλλα λόγια, αναγκαία προϋπόθεση για 
την υλοποίηση της όποιας πρωτοβου-
λίας  αποτελεί η πραγματική συμμετοχή 
της κοινωνίας των πολιτών στη λήψη των 
αποφάσεων  και η εμπλοκή στη διαχείρι-
ση των κοινών. Αυτό, νομίζω, θα πρέπει 
να είναι και η αιχμή της πολιτικής μας 
πρότασης, καθώς η έλλειψη τοπικής 
δημοκρατίας (φαινόμενο σύμφυτο με τη 
σημερινή Δημοτική Αρχή) έχει δείξει πως 
τίποτα δεν μπορεί να επιτευχθεί, έστω 
και εάν γίνεται με αγαθές προθέσεις.  

4. Πως αξιολογείτε την σημερινή δημοτική 
αρχή; Θα συνεργαζόσασταν ποτέ με τον 
σημερινό δήμαρχο;

Η «ΗΛΙΟΥ-πόλις» είναι μια δημοτική 
κίνηση γνήσια αυτοδιοικητική και συμ-
μετοχική. Στο πλαίσιο αυτό, είναι πάντο-
τε ανοιχτή σε συνεργασίες με προοδευ-
τικά τμήματα της τοπικής κοινωνίας, 
υπό την προϋπόθεση, βέβαια, πως οι 

όποιες πολιτικές συγκλίσεις γίνονται 
στη βάση σαφώς οριοθετημένων αρχών 
και προγραμματικών θέσεων, οι οποίες 
εκφράζονται και στο επίπεδο της πολι-
τικής πρακτικής. Η γενική αυτή παρα-
δοχή επιρρωνύεται και από το εκλογικό 
σύστημα με το οποίο θα διεξαχθεί η επό-
μενη εκλογική αναμέτρηση. 

Δυστυχώς η σημερινή Δημοτική Αρχή, 
παρά τις πομπώδεις εξαγγελίες της, απο-
δείχτηκε κατώτερη των περιστάσεων. 
Θα έλεγα πως ο Δήμαρχος διακρίθηκε 
περισσότερο σε πολιτικές «δακτυλουρ-
γίες» και παλαιοκομματικές κυβιστή-
σεις, παρά στο να επιλύσει έστω και ένα 
ζήτημα που αφορά την πόλη. Για να είμαι 
ειλικρινής, αναλογιζόμενος τη στάση της 
Δημοτικής Αρχής στα θέματα του ΚΥΤ, 
του Νεκροταφείου ή και του Δημοτικού 
Οδοφωτισμού, αδυνατώ να φανταστώ 
κάποια σύμπλευση μαζί  της.   

5. Έστω ότι έχετε μπροστά σας έναν Ηλιου-
πολίτη ψηφοφόρο, είτε πρόκειται για την 
ενδοπαραταξιακή διαδικασία, είτε για 
τις δημοτικές εκλογές του 2023. Τι θα του 
λέγατε για να τον πείσετε να σας στηρίξει;

Κατά τη γνώμη μου, η Ηλιούπολη χρει-
άζεται μια ριζική αλλαγή προσανατο-
λισμού. Μια δημοτική παράταξη και 
εν δυνάμει διοίκηση με άλλη ηθική και 
αισθητική για τα πράγματα. Με αίσθηση 
τόσο του καθήκοντος το οποίο αναλαμ-
βάνει, αλλά συνάμα και της αξιοπρέπειας 
για να το φέρει εις πέρας. Μια παράταξη 
που θα είναι αυθεντικά λαϊκή, χωρίς τον 
λαϊκισμό που χαρακτηρίζει, συνήθως, 
την τοπική αυτοδιοίκηση. Μια δημοτι-
κή κίνηση της οποίας ο επικεφαλής θα 
είναι πρώτος μεταξύ ίσων, και μια Δημο-
τική Αρχή μακριά από δημαρχοκεντρικά 
μοντέλα, όπου οι όποιες αποφάσεις θα 
λαμβάνονται μέσω γνήσιων δημοκρατι-
κών διαδικασιών, σε διάλογο και άρρη-
κτη σύνδεση με την κοινωνία.

Εν κατακλείδι, θεωρώ πως θα πρέπει ο 
Δήμος να απεγκλωβιστεί από την κομ-
ματικοποίηση που απολήγει σε πρακτι-
κές πελατειακού κράτους ή ακόμα και 
σε άκριτο κυβερνητικό εναγκαλισμό, και 
να στραφεί στην εύρεση λύσεων που θα 
απαντούν στις πραγματικές ανάγκες του 
δημότη.

Οι Δύο Υποψήφιοι Της Δημοτικής Κίνησης       «ΗΛΙΟΥ-Πόλις, Ανθρώπινη Πόλη» 
Ανοίγουν Τα Χαρτιά Τους

Θοδωρής 
Παπαδάτος
Δικηγόρος Αθηνών, με 
μεταπτυχιακές σπουδές στα 
Πανεπιστήμια Παρισιού και 
Οξφόρδης. Δραστηριοποιήθηκε 
από νεαρή ηλικία στα κοινά της 
Ηλιούπολης, ενώ έχει συμβάλλει 
αποφασιστικά στα μεγάλα 
ζητήματα που απασχολούν την 
τοπική κοινωνία. Ήρθε κοντά με 
κινήσεις πολιτών και ιστορικά 
αυτοδιοικητικά στελέχη της πόλης 
(όπως, οι Παναγιώτης Πατσαβός και 
Χρήστος Κοκοτίνης), με αποτέλεσμα 
να του γίνει η τιμητική πρόταση για 
την ηγεσία της Δημοτικής Κίνησης 
«ΗΛΙΟΥ-πόλις». 
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Η εφημερίδα «Ηλιοτυπία», στο τεύχος Απριλίου είχε 
φέρει στο φως της δημοσιότητας την προσπάθεια των 
δύο κεντροδεξιών παρατάξεων για συνεννόηση, με ορί-
ζοντα τις εκλογές του 2023. Ήταν μια διαδικασία που 
-σε αντίθεση με αυτή του 2019- δεν έγινε πίσω από 
κλειστές πόρτες, με την προσέγγιση των δύο υποψη-
φίων να είναι δημόσια και μάλιστα με τις παραινέσεις 
πολλών στελεχών των δύο παρατάξεων. Ώστόσο, όπως 
αποδείχθηκε, το «ενδιαφέρον» της μιας πλευράς ήταν 
κίβδηλο, αποσκοπώντας απλά σε άντληση δημοσιότη-
τας, και σε αυτοπροβολή, σε μια απέλπιδα προσπάθεια 
αναγνωρισιμότητας.

Η Προσπάθεια Έυσταθίου
Οι παραινέσεις και οι προσκλήσεις σε διάλογο από 
τη μεριά του Τάσου Ευσταθίου ήταν διαρκείς. Τα τρία 
ραντεβού με τον κ. Αραμπατζή έγιναν με δική του πρω-
τοβουλία, ενώ σε ένα εξ αυτών που έγινε σε γνωστό 
εστιατόριο της Αργυρούπολης, όταν ο κ. Αραμπατζής 
προσπάθησε να «διαφύγει» δυναμιτίζοντας το κλίμα, 
ο Ευσταθίου ήταν εκείνος που έκανε το «βήμα πίσω» 
χάρην του διαλόγου. 

Ο κ. Αραμπατζής, την επομένη της δημοσίευσης του 
εξωφύλλου της εφημερίδας και αφού εξασφάλισε την 
δημοσιότητα που επιθυμούσε, ξεκίνησε να ανακοινώνει 
υποψηφίους, αποδεικνύοντας πως ο «διάλογος» στον 
οποίο είχε μπει ήταν εντελώς προσχηματικός. Άλλωστε, 
όπως έχει διαμηνύσει σε στενούς του συνεργάτες «εγώ 
θα είμαι δήμαρχος και δεν κάνω πίσω για τον Τάσο», 
εννοώντας τον κ. Ευσταθίου. 

Aγωνιώδης Προσπάθεια Υπερπροβολής
Άνθρωποι του κεντροδεξιού χώρου που γνωρίζουν τον 
κ. Αραμπατζή εδώ και μια δεκαετία κάνουν λόγο για μια 
αγωνιώδη προσπάθεια υπερπροβολής του υποψηφίου, 
με κάθε θεμιτό και αθέμιτο τροπο. Από τον καταιγισμό 
ανακοινώσεων σε καθημερινή βάση, μέχρι τον παρα-
γκωνισμό συναδέλφων του σε εκδηλώσεις για να μπει 
στο «κάδρο» μιας φωτογραφίας, ο έρωτας του κ. Αρα-
μπατζή για δημοσιότητα δεν κρύβεται. Χαρακτηριστικό-
τερο όλων είναι το μοντάζ που έκανε σε προπέρσινες 
φωτογραφίες του σχολικού αγιασμού, όπου προσέθεσε 
προστατευτικές μάσκες μεσω photoshop ώστε να «πεί-
σει» τους πολίτες όχι μόνο ότι ήταν παρών, αλλά οτι 
τηρούσε και τα μέτρα(!). Και αυτό είναι μόνο ένα παρά-
δειγμα της τακτικής που ακολουθεί. Τελευταία «πράξη» 
στο κρεσέντο αυτοπροβολής, είναι η «ανάσταση» ενός 
τοπικού site της περασμένης δεκαετίας, το οποίο έχει 
βαπτισθεί «ενημερωτικό», το οποίο ωστόσο επιτελεί 
ρόλο παραταξιακής «ντουντούκας» που προμοτάρει 
αποκλειστικά τις θέσεις του ίδιου και των στελεχών του.

Σε αυτό το πλαίσιο κινούνταν και το ψευδεπίγραφο 
ενδιαφέρον για συνεργασία με τον Τάσο Ευσταθίου, 
καθώς το κεντρικό θέμα σε μια εφημερίδα με κυκλοφο-
ρία 10.000 φύλλων θα του εξασφάλιζε την πολυπόθητη 
αναγνωρισιμότητα.

Η «Πτώση» Από Τα Σύννεφα
Χαρακτηριστικό είναι πως δημοτικός σύμβουλος του κ. 
Ευσταθίου ο οποίος ήταν ενθουσιώδης στην ιδέα της 
ένωσης των δύο παρατάξεων, μετά από το προσωπικό 
ραντεβού που είχε με τον κ. Αραμπατζή, προσγειώθηκε 
απότομα. Λίγες μέρες μετά το εξώφυλλο της εφημερί-
δας, και αφού ο κ. Αραμπατζής είχε πετύχει τον σκοπό 
του, δήλωνε στον δημοτικό σύμβουλο πως «θα πορευθεί 
αυτόνομα γιατί θα γίνει δήμαρχος».

Στον αντίποδα, ο Τάσος Ευσταθίου, παρά το γεγονός 
πως στις εκλογές του 2019 συγκέντρωσε πολύ μεγα-
λύτερο ποσοστό από αυτό του κ. Αραμπατζή, συνέχισε 
έως την ύστατη στιγμή να προσπαθεί για τη συνεργα-
σία, χωρίς να μπει σε «αλισβερίσια» θέσεων. Ακόμα και 
στην συνάντηση που είχε με φίλους και υποψηφίους 
της παράταξής του, δήλωσε πως «σημασία έχει η ενό-
τητα και να πάει η πόλη μπροστά». Όπως είχε δηλώσει, 
άλλωστε, δημόσια, σε άλλη συγκυρία, «πρώτα θα πρέ-
πει να συμφωνήσουμε σε αρχές, για το καλό της πόλης 
μας».

Άλλωστε, σε ένα εκ των 3 ραντεβού των δύο ανδρών, 
ο κ. Αραμπατζής φαίνεται πως έκανε στον κ. Ευστα-
θίου πρόταση με ανταλλάγματα ώστε ο τελευταίος να 

υποχωρήσει. Ώστόσο ο κ. Ευσταθίου αρνήθηκε κατηγο-
ρηματικά κάθε λογική «συναλλαγής», θεωρώντας την 
«απαράδεκτη και ντροπιαστική» για τον ίδιο και την 
πόλη. Η απόδειξη της «πρότασης» Αραμπατζή είναι τα 
δημοσιεύματα ενός φίλα προσκείμενου blog, το οποίο 
σε αλλεπάλληλα δημοσιεύματα έκανε λόγο για «πρότα-
ση Αραμπατζή σε Ευσταθίου».

Και θα αναρωτηθεί κανείς: Διαψεύδεται το ρεπορτάζ 
της εφημερίδας; Σαφώς και όχι. Η «προσέγγιση» Αρα-
μπατζή-Ευσταθίου και τα όσα γράφονται σε αυτό το 
κείμενο, έγιναν σε κοινή θέα, με μάρτυρες όλα σχεδόν 
τα σημαντικά στελέχη του κεντροδεξιού χώρου στην 
πόλη. Απλά ο κ. Αραμπατζής έκρυβε τον «άσσο» στο 
μανίκι, καθώς το μόνο που επεδίωκε ήταν προσωπική 
προβολή προκειμένου να ενισχύσει την καταβαραθρω-
μένη δημοτικότητά του. Η απόδειξη: Όταν ο κ. Ευστα-
θίου δημοσίευσε επίσημη ανακοίνωση για τον διάλογο 
των δύο παρατάξεων, ο κ. Αραμπατζής όχι μόνο δεν 
ανταποκρίθηκε, αλλά αντέδρασε οργισμένα.

Όπως όλα δείχνουν, οι δύο κεντροδεξιοί επικεφαλής 
θα πορευθούν ξεχωριστά ενόψει των αυτοδιοικητικών 
εκλογών σε ενάμιση χρόνο. Ώστόσο, ακόμα και τώρα, 
την ύστατη ώρα, οι πιέσεις των φίλων και των στελε-
χών των δύο παρατάξεων είναι ισχυρές και προς την 
κατεύθυνση της συνεννόησης. Μένει να αποδειχθεί εάν 
θα υπάρξουν βήματα υποχώρησης ή εάν η προσωπική 
φιλοδοξία για τη δημαρχία θα υπερβεί το κάλεσμα για 
ενότητα.

ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ ΜΙΑΣ ΠΡΟΣΧΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΈΝΝΟΗΣΗΣ

Ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ με το παρασκήνιο των 
διεργασιών μεταξύ των δύο κεντροδεξιών παρατάξεων 
στην Ηλιούπολη
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ΈΛΛΈΙΜΜΑ 28.000 ΈΥΡΩ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Πολιτική Κόντρα Για Το Έλλειμμα Στον ΠΑΟΔΗΛ -  
Στον Εισαγγελέα Η Υπόθεση

Προ δυσάρεστων εκπλήξεων βρέθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΟΔΗΛ κ. Θεμιστοκλής 
Γιαννόπουλος στον έλεγχο που πραγματοποίησε τον περασμένο Απρίλιο στα οι-
κονομικά του ΠΑΟΔΗΛ.

Συγκρίνοντας τα έσοδα του μηχανογραφικού συστήματος με τον πίνακα απολο-
γισμού, ο πρόεδρος του ΠΑΟΔΗΛ διαπίστωσε έλλειμμα της τάξης των 28.000 
ευρώ στα ταμεία του οργανισμού, με το «κενό» να προέρχεται από το δημοτικό 
κολυμβητήριο. Αμέσως μετά τη διαπίστωση του ελλείμματος, διατάχθηκε ο τερ-
ματισμός όλων των εγχρήματων συναλλαγών για τις πληρωμές συνδρομών και 
εφαρμόστηκε αυστηρά η πληρωμή μέσω POS, ενώ ο Δήμαρχος διέταξε τη διε-
νέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης, την οποία έφερε σε πέρας ο διευθυντής 
οικονομικών του Δήμου.

Πολιτική Αντιπαράθεση & Έξώδικα
Το ζήτημα ήρθε στο φως μέσω σχετικής ερώτησης που κατέθεσε ο επικεφαλής 
της δημοτικής παράταξης «Πρώτα Η Ηλιούπολη» Στάθης Ψυρρόπουλος. Ο επικε-
φαλής της δημοτικής παράταξης «Πρώτα Η Ηλιούπολη», ζήτησε εξηγήσεις τόσο 
από τον πρόεδρο του ΠΑΟΔΗΛ όσο και απο τον Δήμαρχο, ενώ σε ανακοίνωσή του 
έκανε λόγο για υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος, αφήνοντας μάλιστα αιχμές για 
κακοδιαχείριση από την πλευρά της δημοτικής αρχής, μιλώντας για «σήψη της 
οικονομικής διαχείρισης από την πλευρά της διοίκησης του Δήμου».

Η ατάκα που πυροδότησε την πολιτική αντιπαράθεση ήταν η μομφή προς τον κ. 
Γιαννόπουλο, με τον κ. Ψυρρόπουλο να αναφέρει πως ο πρόεδρος του ΠΑΟΔΗΛ, 
«έριξε περισσότερο σκοτάδι στην υπόθεση παρά φως». Η αντίδραση τόσο του 

Δημάρχου όσο και του προέδρου του αθλητικού οργανισμού υπήρξε άμεση, με τον 
τελευταίο να κάνει λόγο για «μικροπολιτική» σε ανακοίνωση που εξέδωσε. Όπως 
μάλιστα αποκάλυψε ο κ. Ψυρρόπουλος, λίγες ημέρες πριν τη συζήτηση του θέμα-
τος στο δημοτικό συμβούλιο, έλαβε εξώδικο από τον κ. Γιαννόπουλο, καταγγέλο-
ντας την εν λόγω τακτική και κάνοντας λόγο για «ποινικοποίηση» του πολιτικού 
λόγου και της πολιτικής αντιπαράθεσης.

Οι υπόλοιπες παρατάξεις της αντιπολίτευσης συνηγόρησαν πως υπάρχει σαφές 
ζήτημα πολιτικής ευθύνης της δημοτικής αρχής, με τον Δήμαρχο να κάνει σαφές 
προς όλους τους τόνους πως θα ριχθεί άπλετο φως στην υπόθεση.

Στον Έισαγγελέα Και Στην Έθνική Αρχή Διαφάνειας  
Ο Φάκελος Της Υπόθεσης
Σύμφωνα με τα όσα ειπώθηκαν στο επίμαχο δημοτικό συμβούλιο, το πόρισμα της 
ένορκης διοικητικής εξέτασης καταλήγει πως υπάρχουν ευθύνες για συγκεκριμέ-
νους εργαζομένους του αθλητικού οργανισμού. 

Το περιεχόμενο της ΕΔΕ -η οποία ολοκληρώθηκε στα τέλη Ιουλίου- παραμένει 
επτασφράγιστο μυστικό, ενώ με την ολοκλήρωσή της, ο πρόεδρος του ΠΑΟΔΗΛ 
προσκόμισε τον φάκελο της υπόθεσης στον αρμόδιο εισαγγελέα καθώς και στην 
Εθνική Αρχή Διαφάνειας, με την υπόθεση να παίρνει πλέον τον δρόμο της δικαι-
οσύνης.

Από αριστερά: Ο πρόεδρος του ΠΑΟΔΗΛ Θέμης Γιαννόπουλος και ο 
επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Πρώτα Η Ηλιούπολη» Στάθης 
Ψυρρόπουλος.
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Mεταγραφική Ένίσχυση Από Το «Πάνω Ράφι» Για Την Ηλιούπολη 
Με Το Βλέμμα Στη Superleague 2

Oύτε έναν, ούτε δύο αλλά 14 ποδοσφαιριστές προσέθε-
σε στο ενεργητικό του ο ποδοσφαιρικός Γ.Σ Ηλιούπολης 
κατά τη διάρκεια της θερινής μεταγραφικής περιόδου, 
βάζοντας μάλιστα ψηλά τον «πήχη» ως προς την ποιότη-
τα των μεταγραφικών αποκτημάτων.

Η αρχή έγινε με 5 ανανεώσεις από τον περσινό κορμό της 
ομάδας, με τους Γιώργο Κρητικό, Σπύρο Κωστόπουλο, 
Γιάννη Γεωργιάδη, Πάνο Παπαγιαννόπουλο και Γκερτιάν 
Μπουσάι να παραμένουν στην ομάδα της πόλης, συνεχί-
ζοντας την πολύ καλή περσινή τους πορεία. Χαρακτηρι-
στικό είναι πως από τους 5 ποδοσφαιριστές που ανανέω-
σαν, οι 4 είναι κάτω των 23 ετών, γεγονός που αποδεικνύ-
ει πως η ομάδα επενδύει σε νεαρούς ποδοσφαιριστές.

Οι «Superleagάτες» Προσθήκες
Οι δύο μεταγραφικές «βόμβες» που προκάλεσαν αίσθηση 
στην πόλη και όχι μόνο, προήλθαν από τη Superleague 1. 
Η Ηλιούπολη εξασφάλισε την υπογραφή των ποδοσφαι-
ριστών Γιάννη Γκοτσούλια και Λευτέρη Ματσούκα, οι 
οποίοι την περσινή περίοδο αποτέλεσαν βασικούς πυλώ-
νες της ομάδας του Iωνικού. Οι έμπειροι ποδοσφαιριστές 
αναβάθμισαν ποιοτικά το ρόστερ, ενώ έχουν δείξει ήδη 
εξαιρετικά δείγματα γραφής στα πρώτα -προπονητικού 
χαρακτήρα- φιλικά.

Συνδυασμός Έμπειρίας Και Δυναμικότητας
Θα περίμενε κανείς οι δύο μεγάλες μεταγραφές των Γκο-
τσούλια και Ματσούκα να «έριχναν» τις προσδοκίες για 
την κάλυψη των υπόλοιπων θέσεων, ωστόσο η διοίκηση 
της ομάδας προχώρησε σε εξαιρετικά ποιοτικές προσθή-
κες σε όλες τις πτέρυγες.

Στην άμυνα ο «Ήλιος» απέκτησε τους Γιάννη Ανδρέου και 
Ηλία Πολίμο, οι οποίοι την περσινή σεζόν αγωνιζόντουσαν 
σε Αιγάλεω και Ξάνθη, αντίστοιχα. Επίσης, η Ηλιούπολη 
απέκτησε δύο πρώην παίκτες της Προοδευτικής που 

συνέβαλαν στην περσινή επιτυχία της ομάδας. Πρόκειται 
για τους Γιώργο Τσαφταρίδη και Βασίλη Πατσατζόγλου 
οι οποίοι αποτελούν σημαντικές προσθήκες στην αμυντι-
κή λειτουργία της ομάδας, συνδυάζοντας εκρηκτικότητα 
και εμπειρία. Στον «άξονα», ο Βασίλης Τριανταφυλλάκος 
που αγωνιζόταν μέχρι πρότινος στα Χανιά και ο Τάσος 
Δημητριάδης από το Αιγάλεω προέρχονται από εξαιρετι-
κές χρονιές στη Superleague 2 και έχουν ήδη αρχίσει να 
«δένουν» σε επίπεδο συνοχής, ενώ στην επιθετική γραμ-
μή, οι κυναέρυθροι προσέθεσαν στο ρόστερ τον Όμηρο 
Συρεγγέλα, τον Γιάννη Βάρκα, τον Θωμά Βασιλείου, τον 
Μιχάλη Μπαστακό καθώς και τον Βραζιλιάνο Felype, με 
τη μορφή δανεισμού από την Καλαμάτα.

Έν Αναμονή Για Superleague 2
Όπως μαρτυρούν οι προσθήκες, η ομάδα έχει κάνει 
μια ποιοτική ενίσχυση με σκοπό να αγωνιστεί στη 
Superleague 2. Ώστόσο, όλα βρίσκονται σε στάση ανα-
μονής, καθώς τουλάχιστον 2 ομάδες βρίσκονται προ 
τεράστιου οικονομικού αδιεξόδου, που δεν θα τους επι-
τρέψει να αγωνιστούν στη δεύτερη τη τάξη κατηγορία. 
Τέλος, υπάρχουν και φήμες περί «αναδιάρθρωσης» που 
θα φέρουν όλες τις περυσινές πρωταθλήτριες της Γ’ 
Εθνικής στη Superleague 2, ακυρώνοντας ουσιαστικά 
τη διαδικασία των μπαράζ.

Για άλλη μια χρονιά οι ακαδημίες του 
Γ.Σ Ηλιούπολης ξεκίνησαν τη λειτουργία 
τους, με τους προπονητές να είναι έτοι-
μοι να μυήσουν τους μικρούς φίλους στην 
μαγεία του ποδοσφαίρου.

Ο Γ.Σ Ηλιούπολης διαθέτει σύγχρονες 
υποδομές ακαδημιών με τις προπονήσεις 
να διεξάγονται στις ανανεωμένες αθλη-
τικές εγκαταστάσεις του Δ’ Δημοτικού 
Γηπέδου Ηλιούπολης, υπό την εποπτεία 
των πλέον πεπειραμένων και εξιδεικευμέ-
νων προπονητών, οι οποίοι έχουν πιστο-
ποιημένη γνωστική επάρκεια στην προ-
πονητική και μακρόχρονη εμπειρία στη 
διαχείριση νέων ταλέντων.

Όπως επισημαίνει στην Ηλιοτυπία ο 
τεχνικός διευθυντής των ακαδημιών κ. 
Δημήτρης Σπυριδόπουλος «φέτος τόσο 

σε επίπεδο υποδομών όσο και σε επίπε-
δο προσωπικού έχουμε ανεβάσει πολύ 
υψηλά τον πήχη και αυτό αποδεικνύεται 
από την τεράστια προσέλευση παιδιών». 
Ο κ. Σπυριδόπουλος είναι ένας από τους 
προπονητές που με την εξειδικευμένη 
γνώση τους εγγυόνται πως οι μαθητές 
των ακαδημιών, εκτός από τη φυσική 
τους κατάσταση, θα αναπτύξουν ομα-
δικό πνεύμα και ευγενή άμιλλα, προσό-
ντα άκρως σημαντικά για την μετέπειτα 
πορεία των παιδιών.

Ηδη, πριν λίγες ημέρες ξεκίνησε τη λει-
τουργία του το τμήμα Κ20, με την προ-
σέλευση στα δοκιμαστικά να είναι εξαι-
ρετικά ικανοποιητική και την ομάδα να 
έχει συγκεντρώσει πολλά ταλέντα στις 
υποδομές της.

ΑΚΑΔΗΜΙΈΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Γ.Σ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Μια άκρως ποιοτική 
εξωσχολική δραστηριότητα 
για τα παιδιά
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 Ο τίτλος των παραδημοτικών 
αυτού του τεύχους, προέρχεται από το 
ομώνυμο άσμα. Αφορμή για τον τίτλο 
στάθηκαν τα 2 πανηγυρικά «άκυρα» που 
έριξαν δύο πρωτοκλασσάτοι δημοτι-
κοί σύμβουλοι στον Δήμαρχο, ο οποίος 
αμέσως μετά την επιστροφή του από τις 
διακοπές έψαχνε «μεταγραφές αεροδρο-
μίου». 

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, δύο 
αιρετοί ανέβηκαν για καφέ στο δημαρ-
χείο, ωστόσο όπως αποδείχτηκε ο καφές 
ήταν πικρός για τον Δήμαρχο. Και αυτό 

διότι έλαβε ένα μεγαλοπρεπές «όχι» και 
από τους δύο, στους οποίους έταξε γη, 
ύδωρ, αντιδημαρχίες και ό,τι άλλο ζητή-
σουν. Φαίνεται πως ο Γιώργος Χατζηδά-
κης έχει ακόμα αρκετές «Ιφιγένειες» να 
θυσιάσει στο διοικητικό σχήμα στο βωμό 
της πολιτικής του επικράτησης. Βέβαια, 
η αρνητική απάντηση των δύο συγκεκρι-
μένων αιρετών θεωρούνταν δεδομένη, 
καθώς φαίνεται πως ήδη συμμετέχουν 
σε συναντήσεις με φόντο τις εκλογές 
του 2023...

Σε αντίθεση με το «άκυρο» που 
έφαγε ο Δήμαρχος, ο επικεφαλής της 
παράταξης «Ηλιούπολη Πάμε Μπροστά» 
Τάσος Ευσταθίου μάλλον κινείται σε 
αντίθετη κατεύθυνση. Οι πληροφορίες 
της στήλης κάνουν λόγο για πρόσκλη-
σή του στην Πειραιώς και για διάλογο 
σε εξαιρετικά καλό κλίμα με σημαίνον 
κυβερνητικό στέλεχος, παρουσία μάλι-
στα των δημοτικών του συμβούλων.

Κάποιοι στο κεντροδεξιό στρατό-
πεδο διαδίδουν φήμες για δήθεν στήριξη 
της ΝΔ στον Γαβριήλ Αραμπατζή, χαρα-
κτηρίζοντας τον μάλιστα «βαρύ πυροβο-
λικό» της κυβέρνησης στην Ηλιούπολη. 
Προσοχή μη βραχείτε με τα νεροπίστολα 
παιδιά, ήρθε ο Σεπτέμβρης και θα που-
ντιάσετε.
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«Σου Ρίχνω Άκυρο»

Καθώς ο αχός της θερινής ραστώνης 
ξεμακραίνει, πλησιάζει η εκκίνηση της 
προεκλογικής περιόδου για τίς δημοτι-
κές εκλογές. Μια κούρσα χωρίς ξεκάθα-
ρα ακόμη δημοτικά σχήματα σε μια πόλη 
θαρρείς ανοχύρωτη και παραδομένη στα 
χαινοντα προβλήματα της.

Πολλά θα εξαρτηθούν κι από όσα θα 
συμβούν και στη κεντρική πολιτική 
σκηνή, με κύριο ερώτημα αν οι κομματι-
κές συσπειρώσεις θα επηρεάσουν και σε 
ποιο βαθμό την πορεία των λεγόμενων 
ανεξάρτητων συνδυασμών. Σημαντικό 
ρόλο επίσης θα παίξει ποιοί επικεφαλής 
θα μπορέσουν να υπερνικήσουν και την 
απροθυμία των πολιτών να ενταχθούν 
στα ψηφοδέλτια χωρίς να αναγκασθούν 
να προσφύγουν και να περιορισθούν 
στην ανακύκλωση τών ίδιων προσώπων 
που μονοπωλούν τα έδρανα του Δημοτι-
κού συμβουλίου.

Απλή μαθηματική εξίσωση αποτελεί το 

ποιος θα καταφέρει να σχηματίσει ψηφο-
δέλτιο με περίπου 80-87 υποψηφίους 
γιατί τότε θα έχει μια καλή βάση για διεκ-
δίκηση, σε ένα εκλογικό σύστημα που 
ευνοεί το πρώτο και καταβαραθρώνει 
τους υπόλοιπους όταν μάλιστα μειώνε-
ται ο αριθμός των δημοτικών συμβούλων 
που ίσχυε ως τώρα.

Τα γνωστά προβλήματα: ηλεκτροφωτι-
σμός, κοιμητήριο, υπόγεια σήραγγα αλλά 
και καθαριότητα, το πράσινο, οι αποχε-
τεύσεις, η ασφάλεια κλπ, είναι σίγουρο 
ότι δεν θα μπορέσουν να λυθούν χωρίς 
συναίνεση, αποφασιστικότητα, ισχυρή 
βούληση και ευελιξία.

Ο διαφαινόμενος δύσκολος χειμώνας θα 
επιβαρύνει κι άλλο τη κατάσταση... του-
λάχιστον ας γίνουν γενναίες περικοπές 
στις... παραδοσιακές φιέστες προκειμέ-
νου να’χουν θέρμανση και στέγη οι ευά-
λωτοι συμπολίτες και βέβαια οι μαθητές 
κάθε ηλικίας... τα παιδιά μας.

Η κλεψύδρα του 1/4

Ηλεκτροφωτισμός, 
κοιμητήριο, υπόγεια σήραγγα 
αλλά και καθαριότητα, 
πράσινο κλπ, είναι σίγουρο 
ότι δεν θα μπορέσουν να 
λυθούν χωρίς
συναίνεση, 
αποφασιστικότητα, ισχυρή 
βούληση και ευελιξία.
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