
Τα παραπάνω ερωτήματα θα μείνουν αναπάντητα, όχι γιατί δεν υπάρχουν απαντήσεις αλλά επειδή ο Δήμαρχος

Ηλιούπολης, Βασίλης Βαλασόπουλος και η άβουλη δημοτική του ομάδα, πλην κάποιων εξαιρέσεων, είναι απόντες

όταν πρόκειται να πάρουν αποφάσεις. Και όταν πρόκειται για αποφάσεις χαμηλής προτεραιότητας (όπως μια

θέση στάθμευσης ή ένας δρόμος με λακκούβα)...

Γ Ι Α Τ Ι . . . Δ Η Μ Α Ρ Χ Ε;

ÔÇÓ ÇËÉÏÕÐÏËÇÓ
ÔÉÌÇ ÐÙËÇÓÇÓ 0,003ΜΗΝΙΑΙΑ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÃÍÙÌÇÓ ÊÁÉ  ÁÐÏÊÁËÕØÅÙÍ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011

Εγγραφές στο Δημοτικό
Κολυμβητήριο 

Ο Δήμαρχος δεν τόλμησε να αναμετρηθεί με την αλήθεια!

Η Ανακοίνωση που Ποτέ
δεν δ ιαψεύστηκε. . .

Π ο υ  ή τ α ν  η  ν ε ο σ υ σ τ α θ ε ί σ α  Γ ρ α μ μ α τ ε ί α  Ε θ ε λ ο ν τ ι -
σ μ ο ύ  τ ο υ  Δ ή μ ο υ  κ α ι  γ ι α τ ί  δ ε ν  ε ν ε ρ γ ο π ο ι ή θ η κ ε ;

Πόσο κοστίζουν οι σακούλες απορριμμάτων Κύριοι της Δημοτικής Αρχής, όταν για μια
μόνο εκδήλωση μιας ώρας (Ηρώς Κωνσταντόπουλου) o Δήμος δαπάνησε 1750 ευρώ;;;

(∑υνέχεια στη σελ.  7)

Αλλαγές στα
δρομολόγια της

Δημοτικής
Συγκοινωνίας 

Έτος Εθελοντισμού

2011

Δύο χρόνια
από το
θάνατο του
Κώστα 
Κονδύλη

∑ ε λ . 2

∑ ε λ . 4

Δ ή μ ο ς  Η λ ι ο ύ π ο λ η ς

Μήνυ�α �.  Μωρα�τη:

«Η ΤΩΡΑ Η ΠΟΤΕ»

∑ ε λ . 7

∑ ε λ . 1 1

∑ ε λ . 1 1

∑ ε λ . 3

Δήμος Δάφνης-Υμηττού

Δήμος Ηλιούπολης

• Στατικές Φυλάξεις
• Κάμερες 
• Συναγερμοί

• Κλειστό Κύκλωμα
• Πυρανίχνευση 
• Access Control

KOLOSSOS SECURITY  
Χαλκοκονδύλη 36 Αθήνα Τ.Κ 10432 , Tηλ.: 210 52 44 746
Tηλ./Fax: 210 52 42 437 , www.kolossosnet.gr |  info@kolossosnet.gr
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Α λ λ α γ έ ς  σ τ α  δ ρ ο μ ο λ ό γ ι α  τ η ς  Δ η μ ο τ ι κ ή ς  Σ υ γ κ ο ι ν ω ν ί α ς  

Σε ισχύ έχουν τεθεί από 1/10 οι αλλαγές στα δρομολόγια της Δημοτικής Συγκοινωνίας, που περιλαμβάνουν καταρ-

γήσεις και προσθήκες δρομολογίων, αλλά και μικρές τροποποιήσεις στις διαδρομές των γραμμών. Αναλυτικά, οι

αλλαγές σε κάθε γραμμή είναι οι εξής:

ΓΡΑΜΜΗ 1 – Αστυνομικά: • ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ: Καταργείται το δρομολόγιο των 18:00 και προστίθεται

δρομολόγιο στις 16:00 • ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ: Καταργείται το δρομολόγιο των 08:00 και προστίθεται δρομολό-

γιο στις 13:00, ενώ τα λεωφορεία θα τερματίζουν στο σταθμό του Μετρό ΔΑΦΝΗ

ΓΡΑΜΜΗ 2 - Αγία Μαρίνα: • ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ: Καταργείται το δρομολόγιο των 18:00 και προστίθεται

δρομολόγιο στις 16:00 • ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ: Καταργείται το δρομολόγιο των 08:00 και προστίθεται δρομολό-

γιο στις 13:00, ενώ τα λεωφορεία θα τερματίζουν στο σταθμό του Μετρό ΔΑΦΝΗ. Σε όλα τα δρομολόγια, τα λεωφο-

ρεία στην επιστροφή από το σταθμό του Μετρό ΔΑΦΝΗ θα τερματίζουν στο Δημαρχείο

ΓΡΑΜΜΗ 3 - Κάτω Ηλιούπολη: • ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ: Καταργούνται τα δρομολόγια των 14:30, 15:30, 17:30

και 18:30 και προστίθενται δρομολόγια στις 16:00 και 16:30 • ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ: Καταργείται το δρομολόγιο

των 08:00 και προστίθενται δρομολόγια στις 09:30 και 10:30

Δύο χρόνια από το θάνατο του Κώστα Κονδύλη

Δύο χρόνια φυσικής απουσίας

Δύο χρόνια καθημερινά στις σκέψεις μας

Το ξαφνικό φευγιό του Κώστα δεν αποτέλεσε αιτία  για να

σταματήσουν όλα  όσα είχε οραματιστεί.

Άφησε πίσω του παρακαταθήκες, όραμα, συνεργάτες και

συναγωνιστές.

Όλα αυτά τα χρόνια που συνεργαστήκαμε μαζί του, μας

ενέπνευσε με τα ιδανικά του, το όραμά του και τον τρόπο

δράσης του.

Σύντροφε, κατάφερες να είσαι καθημερινά στη σκέψη

μας, παρών στον αγώνα μας, οδηγός στη δράση μας.

Σ' ευχαριστούμε, 

οι σύντροφοι και συναγωνιστές σου.

Ηλίου -  Πόλις

«Φούμαρα... η εφαρμογή του νόμου για το κάπνισμα στην Ηλιούπολη!»

Στάχτη... στα μάτια μας ρίχνουν οι δημοτικοί άρχοντες όταν λένε ότι εφαρμόζουν

στην Ηλιούπολη τον αντικαπνιστικό νόμο! Η Δημοτική Αρχή και συγκεκριμένα ο

αρμόδιος Αντιδήμαρχος Ποιότητος και Ζωής κ. Κ. Σεφτελής, αρνείται έως σήμερα  να

εφαρμόσει το νόμο. Κύριε Αντιδήμαρχε, Δικαιούσθε να έχετε την άποψή σας, αλλά

ο νόμος πρέπει να εφαρμοστεί..! 

Αντικαπνιστές Ηλιούπολης

antikapnistesilioupolis@gmail.com

Δυναμική παρέμβαση στα προβλήματα της καθημερινότητας που ταλαιπωρούν τους πολίτες επιχειρεί η εφημερίδα «Η ΘΕΣΗ της

Ηλιούπολης», δίνοντας τους τη δυνατότητα να ζητήσουν την παρέμβαση του ίδιου του Δημάρχου. Στο πλαίσιο αυτό εγκαινιά-

ζει την «Ανοιχτή Γραμμή»,  στην οποία ο καθένας μπορεί να δημοσιοποιήσει το πρόβλημα που αντιμετωπίζει στη γειτονιά του

(σκουπίδια, λακκούβες στο δρόμο, εγκαταλειμμένα σπίτια και αυτοκίνητα, που αποτελούν εστία μόλυνσης κλπ), αλλά κυρίως,

προβλήματα που προκύπτουν από ανθρώπινες ανάγκες, (μια οικογένεια που χρειάζεται οικονομική και ιατρική βοήθεια, ένας

ανήμπορος και μόνος συνάνθρωπος μας κ.τ.λ.) καλώντας την Τοπική Αυτοδιοίκηση να παρέμβει άμεσα.

«Η ΘΕΣΗ της Ηλιούπολης», δεσμεύεται ότι κάθε σοβαρή και τεκμηριωμένη καταγγελία που, μπορεί και να συνοδεύεται από

φωτογραφικό υλικό, θα την προωθεί απευθείας στο προσωπικό e-mail του Δημάρχου, και των αρμοδίων  Αντιδημάρχων, θα επικοι-

νωνεί μαζί τους και θα τη δημοσιοποιεί, 

Ζητώντας να Δοθεί Άμεσα Λύση. Επικοινωνία: ithesinews@gmail.com,   Fax 210- 9923522

« Α ν ο ι χ τ ή  Γ ρ α μ μ ή »  
Η Εφη�ερίδα «Η ΘΕ∑Η της Ηλιούπολης», δη�οσιοποιεί και προωθεί τα παράπονά σας στο �ή�αρχο Ηλιούπολης.

Με ένα e-mai l  ή  fax ,  δώστε λύση στα προβλήματα της Γε ιτον ιάς σας

Διεύθυνση Έκδοσης: Κική Παρασκευά

Συντάσσεται από Δημοσιογραφική Ομάδα

Tην εφημερίδα μας
μπορείτε να βρείτε
στα εξής σημεία:

- ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ Ηλιούπολης
-  ΚΕΠ
- ΙΚΑ 
-  ΕΦΟΡΙΑ
- ΚΑΠΗ

Στα καταστήματα:
-  Σ/Μ ΑΒ Βασιλόπουλος
-  Σ/Μ  ΣΛΑΒΕΝΙΤΗΣ
- Σ/Μ ΜΕΤΡΟ

Επίσης:
-  EDEM Café   

Λ.  Παπανδρέου 29

-  VERDI Café
Βύρωνος 3

-  Μiranda Café 
Κεντρική Πλατειά

-  Μέλι  Μέλι  Café  
Μαρίνου Αντυπα 107

-  Ριάλτο Café
Ηρώων Πολυτεχνείου 4

-  Νάστος Café  
Σοφ.  Βενιζέλου 145

-  Bank Café
Ελ.  Βενιζέλου 108

-  Χόβολη Café
Κανάρη 30

Ακυρώστε τις προσπάθειες να πνίξουν την φωνή μας. «Η ΘΕΣΗ»  κρύβεται έντεχνα από αυτούς που δεν αντέχουν την αλήθεια και τον

αγώνα που κάνουμε για να τους αποκαλύπτουμε. Προστατέψτε την φωνή σας. «Η ΘΕΣΗ» πρέπει να βρίσκεται σε όλα τα σημεία διανομής

κάθε μήνα. Επικοινωνήστε μαζί μας αν δεν βρίσκετε την «Η ΘΕΣΗ»  στο τηλέφωνο μας, 210-3610506 και δώστε μας ακριβώς τα σημεία διά-

θεσης που εντοπίζετε το πρόβλημα. Η ΔΥΝΑΜΗ μας ΕΙΣΑΙ  ΕΣΥ!

Διαβάστε τη «ΘΕΣΗ» στο www.dip lomat ic .gr
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Η Ανακοίνωση που ποτέ  δεν διαψεύστηκε 
απ ’  τον ΔΗΜΑΡΧΟ

ΘΕΤΙΚΑ 9μηνου θητείας Δημάρχου Β. Βαλασόπουλου

- Δεν σβήνονται οι κλήσεις της Δημοτικής Αστυνομίας.

- Πλύση των κάδων απορριμμάτων (μια φορά έως σήμερα).

- Διαγραμμίσεις σε κεντρικούς δρόμους της πόλης (μια φορά έως σήμερα).

- Πρόγραμμα «Δείξ’ τους» για την επιμόρφωση πολιτών στην  νέα ψηφιακή
εποχή.

- Υπογειοποίηση κάδων απορριμμάτων σε δυο Σ/M, ένα στη Λ. Σοφοκλή Βενι-
ζέλου, απέναντι από το Δημαρχείο και ένα στη Λ. Α. Παναγούλη, απέναντι από
την εκκλησία της Αγίας Μαρίνας.

ΑΡΝΗΤΙΚΑ 9μηνου θητείας Δημάρχου Β. Βαλασόπουλου

- Κατάργηση 60 θέσεων εργασίας (κλείσιμο δημοτικών επιχειρήσεων)

- Κατάργηση φοιτητικών επιδομάτων 

- Κατάργηση απογευματινής βάρδιας της Δημοτικής Συγκοινωνίας

- Αγ. Ταβιθά: Το προσωπικό είναι απλήρωτο 5 μήνες!!!

- Μοριοδότηση για εγγραφή σε βρεφονηπιακούς δημοτικούς σταθμούς. 5
μόρια λαμβάνει ο Γονέας φαντάρος ενώ 7 λαμβάνει η οικογένεια με 70.000
ευρώ ετήσια εισοδήματα!!! (Οικογενειακά Εισοδήματα πάνω από 19.000 ευρώ,
ετήσια τροφεία 400 ευρώ)

- Μη αποπεράτωση του έργου στην πλατειά Αγ. Μαρίνα, ενώ ο Δήμαρχος είχε
δεσμευτεί ότι η πλατειά θα ήταν έτοιμη στο τέλος Ιουνίου 2011!!!

- ΚΑΠΗ: Έλλειψη προμηθειών. Σε ερώτηση ηλικιωμένων, γιατί δεν υπάρχουν

πορτοκαλάδες, ο πρόεδρος του ΚΑΦΕΔΗΛ, Γ. Γιαννόπουλος απάντησε: «Δεν
πειράζει που δεν υπάρχουν πορτοκαλάδες γιατί πέφτουν τα δόντια και χαλάει
το στομάχι»!!! Έπειτα... ζήτησε συγνώμη!!!

- Διφορούμενη στάση απέναντι στις συγχωνεύσεις σχολείων. Αρχικά, απόλυτα
ταυτισμένος με την κυβέρνηση για τις συγχωνεύσεις. Έπειτα, και ύστερα από
την πίεση γονέων και μαθητών, ο Δήμαρχος έκανε στροφή 360 μοιρών και
συντάχτηκε κατά των συγχωνεύσεων!

- Μη εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου σε κλειστούς χώρους στην πόλη
μας (Νόμος του Κράτους Ιούλιος 2010).

- Καμιά μέριμνα για την ανεργία των δημοτών. Το υποτυπώδες γραφείο που
υπήρχε στο δήμο, επί δημαρχίας Γ. Αναγνώστου για να καταγράφει απλώς τους
άνεργους  και όχι να δίνει λύσεις στους συμπολίτες μας, δεν υφίσταται πλέον.

- Καμία μέριμνα για την τοπική αγορά. Υπήρξε μια και μοναδική συνάντηση του
Δημάρχου με το Σύλλογο Εμπόρων της πόλης μας χωρίς να υπάρξουν συγκε-
κριμένες  δεσμεύσεις για την τόνωση της παρακμάζουσας αγοράς.

- Η αποκομιδή σκουπιδιών δεν γίνεται με την συχνότητα που απαιτεί ένας
δήμος 150.000 κατοίκων. Η έλλειψη απορριμματοφόρων (μη λειτουργικά,
έλλειψη χρημάτων για ανταλλακτικά, μικρός αριθμός εργαζομένων) καθιστούν την
πόλη μας βρώμικη και ασυμμάζευτη. 

- Απαλλακτικό βούλευμα των κληρονόμων του Νάστου από το συμβούλιο
Εφετών για τις ποινικές κατηγορίες (μηνυτής ο Δήμος Ηλιούπολης),για απάτη και
συναυτουργία σε κακούργημα - πολύ κακή εξέλιξη για τον δήμο μας που διεκ-
δικεί τα δημοτικά οικόπεδα.

Η «Δημοτική Ανατροπή ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ» για την Ηλιούπολη (για εμάς τα σημερινά κόμματα άρα και οι παρατάξεις που αντιπροσωπεύουν τα κόμματα στην

πόλη μας ΠΛΕΟΥΝ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΚΑΖΑΝΙ ΑΠΑΞΙΩΣΗΣ), ως Νέος, Ανεξάρτητος, Ακηδεμόνευτος συνδυασμός, σας γνωστοποιεί το έργο που πάραξε στην
πόλη, έπειτα από 9 και πλέον μήνες, ο Δήμαρχος Βασίλης Βαλασόπουλος και η Δημοτική του Ομάδα. 

Θα ήταν εύκολο για εμάς να κοσμήσουμε δεόντως αυτά τα αποτελέσματα με αναλύσεις, επεξηγήσεις, συμπεράσματα τύπου παλαιοκομματι-
σμού. Δεν θα το κάνουμε. Αφενός, τα παρακάτω αποτελέσματα μιλούν από μόνα τους, αφετέρου, θέλουμε να υπάρξει στην πόλη μας ένας δια-
φορετικός πολιτικός λόγος και όχι προπαγανδιστικές ανακοινώσεις κομμάτων. Θέλουμε ο Δημότης να δει καθαρά μόνος του τα Λάθη, τις
Παραλείψεις, τα Ψέματα Αυτών που σήμερα με το 26% των ψήφων, τον διοικούν, ώστε:

Ν α  κ ρ ί ν ε ι  κ α ι  ν α  ε ί ν α ι  υ π ο ψ ι α σ � έ ν ο ς  τ η ν  ε π ό � ε ν η  φ ο ρ ά  π ο υ  θ α  σ τ α θ ε ί  � π ρ ο σ τ ά  σ τ η ν  κ ά λ π η .  

Δημοτική Ανατροπή

για την Ηλιούποληγια την Ηλιούπολη

ΔΗΜΗΤΡΗΣ  ΜΩΡΑ D ΤΗΣ

Για την ΗλιούποληΓια την Ηλιούπολη

O  Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ  Κ Α Ι  Η  Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Η  Τ Ο Υ  Ο Μ Α Δ Α
Κ Ο Ι Μ Ο Υ Ν Τ Α Ι . . .

Η Σ Υ Χ Ι Α ! ! !

ΗΛΙΟΥΠΟΛΙΤΗ  ΗΛΙΟΥΠΟΛΙΤΙΣΣΑ

Δημοτ ι κή  Ανατροπή  «ΝΕΑ  ΠΟΡΕ ΙΑ»

Το πραγματικό έργο της έως τώρα διοίκησης Βαλασόπουλου και
της δημοτικής του ομάδας, προέβαλε μέσα από το τοπικό και ηλε-
κτρονικό τύπο αλλά και με φυλλάδια που διέμεινε στον δημότη της
Ηλιούπολης το προηγούμενο διάστημα ο επικεφαλής της «Δημοτι-
κής Ανατροπής ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ» Δημήτρης ΜωραNτης.

Ο Δ. ΜωραNτης στην ανακοίνωση του αναφέρει τα πεπραγμένα
της διοίκησης Βαλασόπουλου για το πρώτο 9μηνο.  Στην ουσία, η
ανακοίνωση ΜωραNτη γνωστοποιεί στον δημότη της πόλης μας τα
θετικά και αρνητικά της νέας διοίκησης και συγκεκριμένα το πραγ-
ματικό έργο του δημάρχου και όχι εκείνο που ο Δήμαρχος της Ηλι-
ούπολης θέλει να  προβάλει. 

Η ανακοίνωση εστιάζει σε αυτά που σήμερα βιώνει ο δημότης της
Ηλιούπολης και όχι σε μια εικονική πραγματικότητα και σχέδια επί
χάρτου όπως προσπάθησε ανεπιτυχώς ο Δήμαρχος να ενημερώσει
το κομματικό του ακροατήριο στο συνέδριο που διοργάνωσε η

παράταξη του «Πρώτα Ηλιούπολη» στα τέλη
Σεπτεμβρίου στο Κλειστό Γυμναστήριο Ηλι-
ούπολης.

ΣΧΟΛΙΟ ΘΕΣΗΣ: 

Αν παρατηρήσει κανείς προσεκτικά το
video που προβλήθηκε κατά κόρον στο
διαδύκτιο για το έως σήμερα έργο της
δημοτικής Αρχής, θα διαπιστώσει πως η
ανακοίνωση ΜωραJτη ταυτίζεται απόλυτα
με  αυτό που προβάλουν έως έργο 9μηνου.

Για αυτό  άλλωστε δεν διαψεύδουν  τον επικεφαλή της «ΝΕΑ
ΠΟΡΕΙΑΣ». Ως έμπειροι στην επικοινωνία και δη ο Δήμαρχος ενσω-
ματώνει στο εν λόγω  video αυτά που προτίθεται να κάνει  και έτσι
φαίνεται ότι το παραγόμενο έργο είναι πολλαπλάσιο.

Ο Δήμαρχος δεν τόλμησε να αναμετρηθεί  με την αλήθεια!

Η
 Α

Ν
Α

Κ Ο
Ι Ν

Ω
Σ Η

1/9/2011



∑υ�πολίτες και ∑υ�πολίτισσες

Τα προβλήματα της Ελλάδος είναι κάτι περισσότερο από

δραματικά. H Oικονομία σε Πτώχευση, Ανεργία, εξαθλίωση,

δευτερογενής παραγωγή σε μαρασμό, για πρωτογενή ούτε

λόγος, Τουρκική απειλή, λαθρομετανάστες, εγκληματικότη-

τα, διάλυση της παιδείας, χρηματισμός στην υγεία και σε

δημόσιες υπηρεσίες κ.τ.λ.

Αγαπητοί Δημότες, όλα δείχνουν πως ο Έλληνας ή θα επα-

ναστατήσει ή θα σαπίσει μέσα στην εφιαλτική πραγματικό-

τητα των ημερών που ζούμε…

Ο  Ελληνικός λαός πρέπει επιτέλους να καταλάβει ότι είναι

η μοναδική εγγύηση και ελπίδα για την μεγάλη Ανατροπή.

Δημήτρης ΜωραJτης
(Επικεφαλής της “Δημοτικής Ανατροπής ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ” 

για την Ηλιούπολη)          

4
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Μ Η Ν Υ Μ Α  Δ Η Μ Η Τ Ρ Η  Μ Ω Ρ Α F Τ Η

Πρόγραμμα εορτασμού της Εθνικής 
Επετείου 28ης Οκτωβρίου

Η  Τ Ω Ρ Α  Η  Π Ο Τ Ε ! !

27 Οκτωβρίου:

- Γενικός σημαιοστολισμός των καταστημάτων του Δήμου, του

Δημοσίου, του ΝΠΔΔ, των τραπεζών, των οργανισμών, καθώς και

των ιδιωτικών καταστημάτων, των οικιών, των οδών και των πλα-

τειών, μέχρι τη δύση της 28ης Οκτωβρίου.

- Ομιλίες σε σχολεία Δημόσιες υπηρεσίες Οργανισμούς ΝΠ.Δ.Δ.

κ.λ.π.

Προσκύνημα και κατάθεση στεφάνων από μαθητές Σχολείων

(σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα) στις 11.00 π.μ. στα μνη-

μεία της πόλης.

- Φωταγώγηση των Δημοσίων και Δημοτικών καταστημάτων

καθώς και των καταστημάτων των ΝΠΔΔ των Οργανισμών. 

28 Οκτωβρίου:

- Ώρα 09:30 Η φιλαρμονική του Δήμου θα παιανίσει των εωθινό

σε δρόμους και πλατείες της πόλης.

- Ώρα 11:00 Επίσημη Δοξολογία στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της

Θεοτόκου στην οποία καλούνται να παραστούν:

Οι Αρχές της πόλης, οι προRστάμενοι και οι υπάλληλοι όλων των

Δημοσίων Υπηρεσιών και Οργανισμών, των Τραπεζών και λοιπών

Ιδρυμάτων, Εκπρόσωποι Κομμάτων, τα Δ.Σ των Αντιστασιακών και

λοιπών Οργανώσεων, Σωματείων, Συλλόγων και όλοι οι πολίτες. 

• Ώρα 11:30 π.μ. : Επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο του Αγνώ-

στου Στρατιώτη. 

• Πανηγυρικός της ημέρας από τον Δήμαρχο κ. Βασίλη Βαλασό-

πουλο.

• Κατάθεση Στεφάνων 

• Σιγή ενός λεπτού στη μνήμη των ενδόξων νεκρών.

• Εθνικός Ύμνος 

- Ώρα 12:00 Έναρξη της παρέλασης  

Τελετάρχης ορίζεται ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Κωνσταντίνος

Καλούδης 
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Κατερίνα Λουκάκη
Κτηνίατρος

Απόφοιτος Α.Π.Θ.,Cert. M.I.H.R.A., Cert. I.A.V.H.

ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
ΔΕΥΤ. -ΠΑΡ.:  9.30 - 13.00 & 17.30 - 20.00

ΣΑΒΒΑΤΟ: 11.00 - 13.30 

Πρωτόπαπα 29, Ηλιούπολη
Τηλ./Fax: 210 - 99.32.295 • Κινητό: 6944-734083 

e-mail: loukaki1@otenet.gr • www.kloukaki.gr

Εργαστήριο Ραφής Κουρτινών

Αγγελική Λαγκαδινού

Εργατών Τύπου 32, Κ. Ηλιούπολη | Τηλ.: 210 99 16 820

ÄÉÁÖÇÌÉÓÔÅÉÔÅ ÓÔÇÍ “Ç èÅÓÇ” της Ηλιούπολης
ÔÇË:  210 3610506

Ελίνα Παπαδημητράκη
Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος

Αισθητική Δερματολογία

Εφαρμογές Laser - Botox

Παιδοδερματολογία

Μ: 6977 589925 | Τ: 210 9956401| F: 210 9956402 | e: epapadimitraki@hotmail.com

photographer
ΧΑΤΖΗΑΔΑΜ ΔΗΜΗΤΡΑ

Personal Shooting | Enents | Wedding

mobi le :  +30 6946.  036803
e-mai l :  xatz iadamd@hotmai l . com
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Η ατυχής πρωτοβουλία του Δημάρχου Βασίλη Βαλασόπουλου να

πρωτοστατήσει στην αποκομιδή σκουπιδιών μαζί με τον αντιδή-

μαρχο Ποιότητας και Ζωής, Κώστα Σεφτελή και μερικούς… «πρό-

θυμους», άφησε αρνητικά σχόλια στους δημότες της πόλης μας.

Ο Δήμαρχος, με διάθεση παλαιοκομματική, ως άλλος «Μαυρογια-

λούρος», θέλησε να φανεί αρεστός στους «πνιγμένους» από

σκουπίδια δημότες, πήρε ένα απορριμματοφόρο και άρχιζε να

μαζεύει τα σκουπίδια στα πέριξ της κεντρικής πλατειάς έξω μάλι-

στα από τις καφετερίες.

Ο Θυμός του Ηλιουπολίτη, ο Θυμός των δημοτών που δεν πιστεύουν πια κανέναν, δεν εμπιστεύονται

κανέναν, δεν εκτιμούν κανέναν γιατί όλοι τους δουλεύουν, τους κοροFδεύουν και τους υποτιμούν.

ΣΧΟΛΙΟ «ΘΕΣΗΣ»:
Ο άκρατος λαNκισμός δεν οδηγεί πουθενά στις  μνημονιακές
μέρες που ζούμε κύριε Δήμαρχε. Και βεβαίως μην νομίζετε πως
συμβάλατε στην αποκομιδή των σκουπιδιών στην πόλη μας με
το να αδειάσετε ένα κάδο έξω από τις καφετέριες στην κεντρι-
κή πλατειά.
Αν πάλι επικαλεστείτε τον συμβολισμό της πράξης, τότε πάλι
ήταν ατυχής. Διότι, αν υπήρχε λόγος και πραγματικά ανιδιοτε-
λής πρόθεση εκ μέρους σας, το σωστό θα ήταν να πηγαίνατε
εκείνο το βράδυ έξω από σχολεία και παιδικούς σταθμούς, και
όχι στην κεντρική πλατειά.
Αλλά βλέπετε... Τα βράδια έξω από τα σχολεία δεν θα σας
έβλεπε κανείς, ενώ στην πλατεία...

Μ ε  δ ι ά θ ε σ η  Π α λ α ι ο κ ο μ μ α τ ι σ μ ο ύ



Τα παραπάνω ερωτήματα θα μείνουν αναπάντητα όχι

γιατί δεν υπάρχουν απαντήσεις αλλά ο Δήμαρχος Ηλι-

ούπολης Βασίλης Βαλασόπουλος και η άβουλη δημοτι-

κή του ομάδα, πλην, κάποιων εξαιρέσεων είναι από-

ντες όταν πρόκειται να πάρουν αποφάσεις. 

Και ίσως, όταν πρόκειται για αποφάσεις χαμηλής προ-

τεραιότητας, όπως (μια θέση στάθμευσης η ένας δρό-

μος  με λακκούβα) να έχουν αυτήν την πολυτέλεια

αλλά όταν πρόκειται για  την δημόσια υγειά των δημο-

τών, όταν πρόκειται για παιδιά που παίζουν δίπλα από

σωρό σκουπιδιών, τότε ο χρόνος είναι πολύτιμος και η

καθυστέρηση είναι επιζήμια πόσο μάλλον όταν είναι

και ανύπαρκτη.  

Οι παραπάνω  φωτογραφίες που προβάλουμε σήμερα,

δείχνουν ακριβώς αυτήν την αναποτελεσματικότητα που

διακατέχει την σημερινή διοίκηση του Δήμου και συγκε-

κριμένα το Δήμαρχο Β. Βαλασόπουλο.

Ο νυν Δήμαρχος Ηλιούπολης δείχνει εμπράκτως αδιά-

φορος στα καθημερινά προβλήματα του δημότη ακόμη

κι αν οι λύσεις είναι εύκολες και μη δαπανηρές όπως

το να μαζέψεις τα σκορπισμένα απορρίμματα και να τα

βάλεις μέσα σε μεγάλες μαύρες σακούλες για να μην

είναι εκτεθειμένα όπως επιτυχώς φρόντισαν να κάνουν

όμοροι δήμοι με  εθελοντικές ομάδες της πόλης τους.

∑ΧΟΛΙΟ ΘΕ∑Η∑: 

Κύριε �ή�αρχε, κύριε αρ�όδιε αντιδή�αρχε Κώστα ∑εφτελή, η συνεχιζό�ενη ανεπάρκεια, η αβουλία

σας, η έλλειψη ευαισθησίας που σας διακρίνει, εκνευρίζει σή�ερα τον δη�ότη της Ηλιούπολης. 

Η ανικανότητα σας να βλέπετε τα πραγ�ατικά προβλή�ατα σε θέ�ατα καθη�ερινότητας και στοιχει-

ώδους λειτουργίας του �ή�ου, σας αφήνει έκθετους.

Π ό σ ο  κ ο σ τ ί ζ ο υ ν  ο ι  σ α κ ο ύ λ ε ς  α π ο ρ ρ ι � � ά τ ω ν  Κ ύ ρ ι ο ι  τ η ς

� η � ο τ ι κ ή ς  Α ρ χ ή ς  ό τ α ν  γ ι α  � ι α  � ό ν ο  ε κ δ ή λ ω σ η  � ι α ς  ώ ρ α ς

( Η ρ ώ ς  Κ ω ν σ τ α ν τ ό π ο υ λ ο υ )  δ α π α ν ή θ η κ α ν  1 7 5 0  ε υ ρ ώ ; ; ;

Γ ι α τ ί . . .  Δ ή μ α ρ χ ε ;

Που  ήταν  η  νεοσυσταθε ίσα    Γρα��ατε ία  Εθελοντ ισ�ού  του
δή�ου  κα ι  γ ι α τ ί  δεν  ενεργοπο ιήθηκε ;  
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Π ο ι α  ε ί ν α ι  η  θ έ σ η  τ ω ν  α ι ρ ε τ ώ ν  
σ τ η ν  Η λ ι ο ύ π ο λ η

Οι περισσότεροι δήμοι της χώρας έχουν
αναρτήσει στις ιστοσελίδες τους την ετήσια
δήλωση όπως οφείλουν από τις κείμενες
διατάξεις του Καλλικράτη.

Συγκεκριμένα η διάταξη του Ν. 3852/2010
ορίζει ότι ο δήμαρχος, οι αντιδήμαρχοι, τα
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και τα μέλη
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σε κάθε
δήμο, είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν
ετήσια δήλωση για την περιουσιακή τους
κατάσταση και να τη δημοσιοποιούν με
ανάρτηση στην ιστοσελίδα του δήμου.

Σ τ η ν . . .  λ ή θ η
Να γνωρίζουν οι επίδοξοι των παρατάξεων των κομμάτων της πόλη μας πως, όπως

εξελίσσονται τα πολιτικά πράγματα στην χώρα, άρα και στους δήμους, η ηγεσία μιας

παράταξης σήμερα ή αύριο πιθανότητα... δεν θα υπάρχει, ή και να υπάρχει, δεν θα έχει

την πολιτική αναφορά παλαιοτέρων χρόνων και δεν θα έχει την παραμικρή αξία.  

Αυτήν τη στιγμή,  και σίγουρα το επόμενο διάστημα, τα πρόσωπα που θα αναδυθούν

δεν θα έχουν δαχτυλίδια. Πρόσωπα σαν τον ΜωραNτη αναδυόμενα μέσα από κοινωνι-

κή μετάλλαξη της πόλης και όχι από τα γραφεία των κομμάτων, θα επικρατήσουν στην

συνείδηση των θυμωμένων πολιτών, στο νέο τοπίο που έρχεται.

ΜΕΓΑΛΟ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ! ! !

Κόστος για τις  εκδηλώσεις για τον

εορτασμό της Εθνικής Επετείου της

28Ης Οκτωβρίου στην πόλη μας

4.934,10 ευρώ!!!

2 1  χ ρ ό ν ι α
δ ο ύ λ ε μ α . . .

Αυτό  τον μήνα κλείνουμε 21 χρόνια από
την 1η διακυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ
στο Δήμο μας. Από αυτά τα 21 χρόνια που
ακολούθησαν,  τα 17 στην ηγεσία του
δήμου ήταν το ΠΑΣΟΚ (με Γεωργάκη &
Βαλασόπουλο) και 4 η ΝΔ (με τον Αναγνώ-
στου). Εάν η κατάντια του δήμου μας ξεκί-
νησε τότε η αν έφτιαξε τίποτα παραπάνω η
ΝΔ, κριτής είναι μόνο ο δημότης της Ηλιού-
πολης.

Α ν ε β α ί ν ε ι  σ τ η ν  ε κ τ ί μ η σ η  τ ω ν  Δ η μ ο τ ώ ν

Όποιος κάνει το λάθος να υποβαθμίζει τον Δημήτρη  ΜωραNτη κάνει κακό του κεφαλι-

ού του... Κάθε ανακοίνωση του, κάθε εμφάνιση του, προσθέτει σκαλιά. 

Με θέσεις που πλέον κανένας δεν μπορεί να απορρίψει, o ΜωραNτης είναι η μεγάλη

ελπίδα για τη θέση του επόμενου Δημάρχου της πόλης. 

Και αυτό το γνωρίζουν καλά οι παροικούντες της Ιερουσαλήμ, που ασφαλώς δεν θα

ήθελαν επ’ ουδενί να δουν τον επικεφαλής της «Δημοτικής Ανατροπής ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ»

να ηγείται της πόλης, διότι ξέρουν καλά - η νομενκλατούρα της πόλης - ότι αυτό θα

«έβαζε φρένο» στο διαπλεκόμενο αλισβερίσι τους. 
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ''ΤΕΧΝΗΣ ΘΕΑΤΡΟΥ'' 

Ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ''ΤΕΧΝΗΣ ΘΕΑΤΡΟΥ'' παρουσιάζει
την  Θεατρική παράσταση ''ΝΥΦΙΚΟ ΚΡΕΒΑΤΙ' του Γιαν Ντε Χάρτογκ.
Σκηνοθεσία: Αργυρώ Δημακέα - Διασκευή Κειμένου - Μουσική Επιμέλεια:
Μανώλης Πολυκρέτης - Επιμέλεια Σκηνικών: Μαρία Παππαφράγκου
Κουστούμια: Επιμέλεια της ομάδας. ΜΟΝΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011
ΣΤΙΣ 20:30 ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΜΕΡΟΣ: Ελπίδα Βάγια - Αγνή, Νίκος Ιατρού - Μιχάλης 

Στην μάχη της αποκομιδής όλες οι δυνάμεις του Δήμου

Στην μάχη της γρήγορης και έγκαιρης (πριν την 28η Οκτώβρη) αποκομιδής
των 2.700 τόνων απορριμμάτων που έχουν συσσωρευτεί στην Ηλιούπολη
έχουν μπει Εργαζόμενοι, Υπηρεσία και Δημοτική Αρχή.

Η εικόνα της Παναγίας της Γοργουπηκόου στην Πολωνία

Με ιδιαίτερες τιμές και εξαιρετική μεγαλοπρέπεια η ενορία του Αγίου
Ιωάννου του Θεολόγου στην μικρή πόλη Τέρεσπολ, που βρίσκεται στα
σύνορα Πολωνίας και Λευκορωσίας υποδέχθηκε την εικόνα της Πανα-
γίας της Γοργουπηκόου.

Πρόσκληση σε Δημάρχους για διάθεση εκτάσεων για  το πρόγραμμα «Helios»

Πρόσκληση προς όλους τους Δημάρχους της χώρας, προκειμένου να συμμετάσχουν στην υλο-

ποίηση του ελληνικού ενεργειακού προγράμματος “Helios”, για την παραγωγή καθαρής ηλε-

κτρικής ενέργειας και εν συνεχεία την εξαγωγή της σε χώρες της κεντρικής και βόρειας Ευρώ-

πης, απευθύνει το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Όπως ανα-

φέρεται σε σχετική ανακοίνωση, με επιστολή του προς την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας

(ΚΕΔΕ), ο Υφυπουργός ΠΕΚΑ, Γιάννης Μανιάτης γνωστοποιεί την πρόθεση της Κυβέρνησης να

συνεργαστεί με όσους Δήμους επιθυμούν να προτείνουν προς αξιοποίηση μεγάλες δημόσιες

εκτάσεις χαμηλής παραγωγικότητας - κατά προτίμηση άνω των 500 στρεμμάτων - στην περιο-

χή ευθύνης τους, όπου θα τοποθετηθούν μονάδες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και

κυρίως φωτοβολταNκά συστήματα.  Στην πρόσκλησή του, ο Γιάννης Μανιάτης αναφέρεται στα

εύλογα αντισταθμιστικά οφέλη που θα αποκομίσουν οι τοπικές κοινωνίες, αλλά και στην προ-

σπάθεια που καταβάλει το ΥΠΕΚΑ -μέσω και του προγράμματος “Helios” - προκειμένου να

καταστήσει την Ελλάδα πρότυπο στην προώθηση της Πράσινης Ενέργειας, εξέλιξη που θα

τονώσει ταυτόχρονα και την εθνική οικονομία.

Ρυθμίσεις οφειλών ΟΤΑ προς το Δημόσιο

Σε 52.455.221 ευρώ ανέρχεται το συνολικό ποσό των ληξιπρόθεσμων οφειλών,προς το Δημό-

σιο, των Δήμων (πρωτοβάθμιων ΟΤΑ) σύμφωνα με στοιχεία που αντλήθηκαν από τη Γενική

Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, τον περασμένο Ιούλιο.  Το έγγραφο διαβιβάστηκε

προς απάντηση ερώτησης που είχε καταθέσει ο βουλευτής του ΛΑΟΣ Κυριάκος Βελόπουλος

και ζητούσε διευκρινίσεις για ειδική ρύθμιση που ψηφίστηκε από τη Βουλή και έδωσε τη

δυνατότητα στους δήμους, να πληρώσουν μόνο το κύριο μέρος της οφειλής και να απαλλα-

γούν από τους πάσης φύσεως πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις. Στην απάντησή του ο κ.

Οικονόμου διευκρινίζει ότι με τη συγκεκριμένη διάταξη «ρυθμίζονται χρέη προς το Δημόσιο

των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων ΟΤΑ, των Νομικών Προσώπων και των Επιχειρήσεων

που ανήκουν σε ΟΤΑ, καθώς και των Συνδέσμων ΟΤΑ προς το Δημόσιο που είναι βεβαιωμένα

στις ΔΟΥ ή τα Τελωνεία μέχρι 22 Αυγούστου 2011 και αφορούν σε χρόνο μέχρι 31 Δεκεμβρί-

ου 2010, σε 2 έως 48 μηνιαίες δόσεις χωρίς τις αναλογούσες προσαυξήσεις εκπρόθεσμης

καταβολής ή εφάπαξ με ταυτόχρονη απαλλαγή από φορολογικές προσαυξήσεις ή φορολογι-

κά πρόστιμα».

Ο Δήμος Ηλιούπολης, σε συνεργασία με τις εταιρίες διαφημιστικής προβο-
λής, να προχώρησε στην αποξήλωση των παράνομων διαφημιστικών πλαι-
σίων, καθώς και στην απομάκρυνση στεγάστρων που δεν εξυπηρετούν στά-
σεις της αστικής ή δημοτικής συγκοινωνίας, για να διευκολυνθεί η ανεμπό-
διστη διέλευση των πεζών στα πεζοδρόμια της πόλης.

Α π ο ξ ή λ ω σ η  Π ι ν α κ ί δ ω ν

Για το Έτος Εθελοντισμού 2011 η Δημοτική Αρχή αποφάσισε να συστήσει Γραμματεία Εθελοντισμού,

επανδρωμένη με εθελοντές, που θα λειτουργεί στο Δήμο και θα έχει σαν σκοπό την υποστήριξη, τον

συντονισμό και την ανάπτυξη εθελοντικών πρωτοβουλιών.

Αποφασίστηκε επίσης να δημιουργηθούν στο Δήμο Μητρώο Εθελοντών & Εθελοντικών Οργανώσεων

καθώς και Ομάδες Εθελοντών, προκειμένου να αναπτυχθεί ένα δίκτυο εθελοντικών φορέων και δρά-

σεων, στους τομείς του περιβάλλοντος, της κοινωνικής αλληλεγγύης, του πολιτισμού, της παιδείας

κ.λ.π., που θα δώσει τη δυνατότητα στις δημιουργικές δυνάμεις της πόλης μας να ενεργοποιηθούν,

να συναντηθούν και να συμπράξουν.

Σ’ αυτή την κατεύθυνση και με στόχο την ευρύτερη δυνατή ανάπτυξη τού εθελοντικού κινήματος

στην Ηλιούπολη, η Γραμματεία Εθελοντισμού καλεί όλες τις εθελοντικές ομάδες και φορείς της

πόλης, καθώς και όσους δημότες επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στις Εθελοντικές Ομάδες που θα

δημιουργηθούν, να έρθουν σε επαφή μαζί της στα τηλ.: 6943903438, 6948276048 & 210 9750159 ή

στα e-mail: ethelodismos@ilioupoli.gr & apotiris@gmail.com.

Έ τ ο ς  Ε θ ε λ ο ν τ ι σ μ ο ύ  2 0 1 1
Δ ή μ ο ς  Η λ ι ο ύ π ο λ η ς

Δ η μ ό σ ι α  Π ε ρ ι ο υ σ ί α

Το Πολυμελές Πρωτο-

δικείο Αθηνών δικαιώ-

νει το Δημόσιο και τους

Δήμους  στη  μακρό-

χρονη αντιδικία τους με

τους κληρονόμους

Νάστου,  με απόφασή

του που εκδόθηκε. Το

δικαστήριο απορρίπτει

αγωγές των κληρονό-

μων Νάστου, που αφο-

ρούν σε όλες τις εκτά-

σεις της Ηλιούπολης και της ευρύτερης περιοχής, τις οποίες οι

αντίδικοι διεκδικούν από  το ελληνικό δημόσιο εδώ και δεκαε-

τίες. Η δικαστική αυτή επιτυχία έρχεται σαν συνέχεια της πρό-

σφατης απόφασης , της αναίρεσης του απαλλακτικού βουλεύμα-

τος για τις κακουργηματικές πράξεις των κληρονόμων, σε σχέση

με την ίδια υπόθεση.

Η μεγάλη αυτή νίκη είναι αποτέλεσμα της σθεναρής στάσης της

Δημοτικής Αρχής, και με την επιστημονικά άρτια υποστήριξη της

Νομικής Υπηρεσίας,  και δη των νομικών συμβούλων για την

κατοχύρωση της δημόσιας περιουσίας,  παίρνοντας τη σκυτάλη

από όλες τις προηγούμενες διοικήσεις, που από την εποχή ακόμη

του αείμνηστου Δ. Κιντή.

Α π ό ρ ρ ι ψ η  α γ ω γ ώ ν  





Η Ενοριακή Ένωση των Επιστημόνων (Ε.Ε.Ε) του Ιερού Ναού
της Κοιμήσεως της Θεοτόκου & Ο Όμιλος Προετοιμασίας Στε-
λεχών Αυτοδιοίκησης (Ο.Π.Σ.Α) πραγματοποίησαν Διημερίδα
Υγείας πάνω στο σύγχρονο θέμα «ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ -
ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ - ΠΡΟΛΗΨΗ - ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ  - ΘΕΡΑΠΕΙΑ»,
Εκατοντάδες Ηλιουπολίτες έκαναν δωρεάν μέτρηση σακχά-
ρου στις 9 Οκτωβρίου ημέρα Κυριακή, 9 - 12 πμ έξω από τους
επτά Ενοριακούς Ναούς της πόλης μας. Εντυπωσιακό ήταν το
ποσοστό των ανθρώπων που διαπιστώθηκε ότι είχαν  σακχα-
ρώδη διαβήτη και δεν το γνώριζαν. Το ποσοστό αυτό φθάνει το 30%, ανάμεσά τους και πολλοί νέοι άνθρω-
ποι. Την επόμενη ημέρα, Δευτέρα 10 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Αναψυκτήριο του Άλσους Δ. Κιντής, που παρα-
χωρήθηκε από το Δήμο Ηλιούπολης και πραγματοποιήθηκε η ομιλία-συζήτηση από ομάδα εθελοντών ιατρών
διαφόρων ειδικοτήτων, μαζί με ψυχολόγο, αποφασίστηκε ο τρόπος στήριξης των πασχόντων συμπολιτών μας.
Ως πλημμυρίδα κόσμου χαρακτηρίστηκε η αθρόα προσέλευση πολιτών σ' αυτή την Ομιλία 
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Σ ε  υ ψ η λ ό  π ο σ ο σ τ ό  ο ι  π ά σ χ ο ν τ ε ς  μ ε

δ ι α β ή τ η  σ τ η ν  π ό λ η  μ α ς .

Η Στάση του ΚΚΕ στην πιο κρίσιμη στιγμή.

Τ ο  « Ο Χ Ι »   τ ο υ  1 9 4 0
Του Χρήστου �η�ητρίου

Η επέτειος του ΟΧΙ είναι μια από τις σημαντικό-

τερες στιγμές της σύγχρονης Ελληνικής Ιστο-

ρίας. Μια στιγμή μεγάλης ευθύνης που ο ελλη-

νικός λαός έδειξε την μεγαλοσύνη του, τιμώ-

ντας τους προγονούς αλλά και τα ιδανικά της

ελευθέριας, πέρα από πολιτικά συμφέροντα και

βάζοντας πάνω από όλα την ελευθερία και ανε-

ξαρτησία της πατρίδας. Αυτήν την κρίσιμη εθνι-

κή στιγμή το ΚΚΕ υποστηρίζει ότι ήταν πρωτοπό-

ρο σε αυτόν όπως και σε άλλους λαRκούς αγώ-

νες κόμμα και υποστηρικτής των λαRκών δικαιω-

μάτων του. Τα ιστορικά πεπραγμένα και η πραγ-

ματικότητα το διαψεύδουν, αλλά αποδεικνύουν και το ρόλο που έπαιζε υποταγμένο στο

Διεθνισμό και την γραμμή του Κομμουνιστικού Κόμματος Σοβιετικής Ένωσης. Θα πρέπει να

θυμηθούμε το σύμφωνο Χίτλερ-Στάλιν γνωστό ως σύμφωνο «Μολότοφ-Ρίμπεντροπ» μη επί-

θεσης στις 23 Αυγούστου 1939. Με αυτό το σύμφωνο, ο Χίτλερ εξασφάλιζε την σιωπή της

ΕΣΣΔ στο μέτωπο της Πολωνίας και ο Στάλιν απέφευγε τον πόλεμο και κέρδιζε την προσάρ-

τηση πολωνικών εδαφών.

Η στάση του ΚΚΕ στην Ελληνική πραγματικότητα λίγο πριν  από τον πόλεμο

Την εποχή λίγο πριν την έναρξη του Ελληνο-ιταλικού πολέμου το ΚΚΕ ήταν χωρισμένο σε

δυο κόμματα και προσπαθούσε καταρχήν να βρει ποιο Πολιτικό Γραφείο ήταν το νόμιμο

εκλεγμένο από την Κομουνιστική Διεθνή και ποιο όχι.  Η συνεργασία μερικών ηγετών του με

τον Μεταξικό υπουργό Δημοσίας Τάξης Μανιαδάκη, δεν έχει αποσαφηνισθεί πλήρως διότι

είναι δύσκολο μετά το κάψιμο των φακέλων, που τόσο μανιωδώς υποστήριζε στη δεκαετία

του 1980 επί πρωθυπουργίας Α. Παπανδρέου το ΚΚΕ να καούν. Σε όλη  την διάρκεια το ΚΚΕ

κατηγορούσε τον Ι .Μεταξά ως πράκτορα των Γερμανών και Ιταλών φασιστών και ότι είναι

εχθρός της ανεξαρτησίας της χώρας. Έπειτα από την συμφωνία Χίτλερ- Στάλιν άλλαξε

γραμμή και τον κατηγορούσε ως πράκτορα των ιμπεριαλιστών Άγγλων –Γάλλων. Όταν μάλι-

στα τα διασυνοριακά επεισόδια έχουν ξεκινήσει από τον Ιούνιο του 1940 για να ολοκληρω-

θούν με τον τορπιλισμό της «ΕΛΛΗΣ», το ΚΚΕ  δεν έβλεπε καμιά ανησυχία για την χώρα και

το λαό από τον Ιταλικό φασισμό, αλλά καλούσε τον λαό να κατέβει στην πρωτεύουσα να

διαδηλώσει για την ανατροπή της κυβέρνησης. Παρόλο που τα μηνύματα ήταν συνεχή και

το χτύπημα στο λιμάνι της Τήνου του πολεμικού ΕΛΛΗ, το ΚΚΕ καλεί και πάλι το λαό να

αδιαφορήσει μπροστά στο κίνδυνο και με προκήρυξη δηλώνει:

«Δεν είναι ηρωισμός το να σκοτώνεσαι μάταια για τα ξένα συμφέροντα.  Δεν έχει καμιά

Εγγραφές στο Δημοτικό Κολυμβητήριο: Για
εγγραφή μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμμα-
τεία του Κολυμβητηρίου (Δαμασκηνού 3 & Μεσ-
σηνίας) τις παρακάτω ημέρες και ώρες: Από  Δευ-
τέρα 24/10/11 έως Παρασκευή 4/11/11, κατά τις
ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 7.30 -
13.30 και 16.00 έως 20.30.

Από τη Δευτέρα 7/7/11, καθημερινά, κατά τις
ώρες 7.30 - 13.30, και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη
απόγευμα κατά τις ώρες 16.00 – 20.30. Τα μαθή-
ματα θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα, 31/10/2011.
Γ ια πληροφορίες στα τηλ.  210 9922899,
210 9944001.

Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε στις 15/10 στο S/Μ
«ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ» στην Ηλιούπολη. Οι 2 δράστες
εισέβαλαν στο κατάστημα φορώντας κουκούλες
και υπό την απειλή όπλων αφαίρεσαν περίπου
3500€ από τα ταμεία και διέφυγαν προς άγνωστη
κατεύθυνση.  

Σε κατάργηση του Τμήματος Εξόδων της Δ.Ο.Υ.
Ηλιούπολης και στη μεταφορά των αρμοδιοτή-
των του τμήματος στη Δ.Ο.Υ. Αγίου Δημητρίου,
προχώρησε, από την 1/10, το Υπουργείο Οικονο-
μικών. Επίσης καταργούνται από 1/11 το Τμήμα
Ελέγχων και το Δικαστικό Τμήμα της Δ.Ο.Υ. Αργυ-
ρούπολης και οι αρμοδιότητές των μεταφέρονται
στη Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης.

Καθορίστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο του
Πολιτιστικού - Αθλητικού Οργανισμού "Γρηγόρης
Γρηγορίου" οι συνδρομές για τη χρήση των Γηπέ-
δων 5x5 και του Δημοτικού Κολυμβητηρίου.
Όσον αφορά τα Γήπεδα 5x5 στα Πολυκλαδικά
και το Β' Αθλητικό Κέντρο (Αγία Μαρίνα), η συν-
δρομή εισόδου για τη διάθεση του γηπέδου μει-
ώθηκε κατά 37,5%, σε 3€/άτομο και  25€/ώρα,
που ίσχυε προηγουμένως. Στο Δημοτικό Κολυμ-
βητήριο, επιτεύχθηκε μείωση κατά 20% των συν-
δρομών των μελών του.

Την Κυριακή, στις 7/10 πραγματοποιήθηκε  η
εκδήλωση τιμής στην Ηρώς Κωνσταντοπούλου,
στο άγαλμά της, στο τέρμα της ομώνυμης οδού,
στην πλατεία Παλαιών Πατρών Γερμανού. Χαιρε-
τισμό απεύθυνε ο Δήμαρχος Ηλιούπολης Β.
Βαλασόπουλος. 

Μετά από 4 χρόνια, η Β' Είσοδος Ηλιούπολης
παραδόθηκε  και πάλι στην κυκλοφορία  στις
13/10! Η Β' Είσοδος παρέμενε κλειστή λόγω των
εργασιών του σταθμού του Μετρό Ηλιούπολης.

Η Παράταξη «Πρώτα η Ηλιούπολη» διοργάνωσε
το Α΄ τακτικό της Συνέδριο, στις 24 & 25 Σεπτέμ-
βρη, στο συγκρότημα των Πολυκλαδικών (αίθου-
σα εκδηλώσεων 

Ε ι δ ή σ ε ι ς

σχέση με την υπεράσπιση της πατρίδας το να

πολεμάς στην υπηρεσία του ενός η του

αλλού μπλοκ... Η πιο κατεπείγουσα εθνική

ανάγκη είναι σήμερα το γκρέμισμα της Βασι-

λό-μεταξικής δικτατορίας...»

Το ΚΚΕ με αυτό τον τρόπο απομάκρυνε την

προσοχή του λαού από τον αληθινό εχθρό

που ήταν η φασιστική Ιταλία και παρουσίαζε

το πολιτικό καθεστώς σαν την κυριότερη

απειλή κατά την ανεξαρτησίας της χώρας, και

με συνθήματα  εσωτερικού διχασμού ζητού-

σε από τους Έλληνες να επιδοθούν σε εμφύ-

λιο πόλεμο με στόχο την ανατροπή της

κυβέρνησης αφού τάχα αυτή προκαλούσε

την Ιταλική Εισβολή!!!

Οι αναγνώστες γράφουν...

Με το Θάρρος της Γνώμης



Σύνθημα σε τοίχο της Ηλιούπολης: «Ο
Θεός έπαθε κρίση μεγαλομανίας,
νομίζει ότι είναι ο Βαλασόπουλος»

Οι δημοτικοί σύμβουλοι του ΕΝ.Α.Κ.
προειδοποιούν τον Πανταζόπουλο
ότι δεν πρόκειται άλλο να ψηφίζουν
τις εισηγήσεις του Δημάρχου. Πριν
από τις επόμενες ή μετά τις μεθεπό-
μενες, ρωτάμε εμείς...

Αποφασισμένος να υλοποιήσει το
πρόγραμμα του, δήλωσε ο Δήμαρχος
στο συνέδριο της παράταξης του.
Εντάξει, κι ο καπετάνιος του «Τιτανι-
κού» έβλεπε το παγόβουνο...

Σύμφωνα με δική μου ανεπίσημη
δημοσκόπηση, δυο στους δέκα Ηλι-
ουπολίτες πιστεύουν ακόμα ότι ο
δήμαρχος θα υλοποιήσει τις προεκλογι-
κές του εξαγγελίες. Και ακόμη... δεν
έχουν βάλει  ζουρλομανδύα! 

Γιατί να μην πιστεύει ο Βαλασόπου-
λος ότι... κάνει έργο στην Ηλιούπο-
λη; Όταν ο Αναγνώστου είναι εξαφα-
νισμένος και η αριστερά παίζει την
καθιερωμένη  κασέτα... 

Λειτουργεί ήδη κόκκινη τηλεφωνική
γραμμή  μεταξύ Βαλασόπουλου και
Πανταζόπουλου. Τι άλλο άραγε λει-
τουργεί;

Την ανησυχία της για την δημοτική
περιούσια εξέφρασε η Πίκουλα.
Ευτυχώς η δική μας ανησυχία μόλις...
σταμάτησε.

Καθόλου καλή υπηρεσία δεν προ-
σφέρουν στο Δήμαρχο κάποιοι που
νομίζουν ότι του κάνουν καλό στο
Facebook. Δήμαρχε, ο ανεμιστήρας
της λάσπης μπορεί τώρα να κατευθύ-
νεται στο ΜωραNτη και στον συνδυα-
σμό του αλλά «Aύριο» μπορεί να
αλλάξει κατεύθυνση...

Τι έγινε Δήμαρχε, ακόμη δεν «απέλυ-
σες» τον Δ. ΜωραNτη που τόλμησε να
μιλήσει για το πρώτο ανύπαρκτο
9μηνο της θητείας σου;;; Και μάλιστα
το μοίρασε και σε φυλλάδια. Έμαθα
ότι τσαντίστηκες πολύ!!! 

Εσύ πάλι βρε παιδί μου δεν τόλμησες
να τον διαψεύσεις. Γιατί άραγε
Δήμαρχε;;; Διότι, δεν έχεις μάθει να
διαψεύδεις την... αλήθεια. Σωστός ο
παίχτης!

Πάτερ Σπυρίδων Κατραμάδο της Κοί-
μησης τι έγινε; Μεταξύ Γαλλίας και
Ηλιούπολης, χάθηκε η... αποκατά-
σταση του κύρους ενός προσώπου;
Πόσο ακόμη θα περιμένουν εκεί στην
Δημοτική Ανατροπή την επιστολή
όπως τους τάξατε; Έχουν περάσει

δυο μήνες από την γκάφα του ιερέα
σας, του Πατέρα Μιχαήλ – συγνώμη,
«Αρχάγγελου Μιχαήλ» – και δεν λέτε
να επανορθώσετε!!!

Βλαχάκη, αναρωτήθηκες τις προάλλες
εάν ο ΜωραNτης θα έδινε σε σένα συνέ-
ντευξη χωρίς προαπαιτούμενα. Αν στο
παρελθόν του επιτέθηκες σφόδρα με
ύβρεις και συκοφαντίες, τι είναι αυτό
που θα διαβεβαιώσει ότι δεν θα το
κάνεις και στην συνέντευξη;

Στη δημοτική ομάδα του Βαλασόπου-
λου αποτελούν συντριπτική πλειο-
ψηφία αυτοί που θεωρούν ότι πρέπει
άμεσα η δημοτική αρχή να παράξει
γρήγορα έργο. Με λίγα λόγια λένε
ότι ο Δήμαρχος υπερεκτιμά τις δυνα-
τότητες του και το υπάρχον δημοτικό
έργο είναι ανισοβαρές με αυτό που
δήλωνε ότι θα κάνει τον πρώτο
χρόνο της ηγεσίας του.

Πολλά ντέρτια έχει ο Αντιδήμαρχος
Κ. Σεφτελής. Δεν υπάρχει ημέρα που
να μην ανεβάζει στο προφίλ του
(facebook) τραγούδια. Να έδειχνε
τον ίδιο ζήλο και με τα προβλήματα
της πόλης τι καλά που θα ήταν...

Οι υπόλοιποι Αντιδήμαρχοι ζουν...
υπάρχουν... παράγουν έργο ή έχουν
βάλει τον αυτόματο πιλότο;

Δ η μ ο τ ι κ ά  Π α ρ α λ ε ι π ό μ ε ν α Γράφει ο Σκωπτικός
srevithis@gmail.com


