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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΩΣΤΑΣ ΣΕΦΤΕΛΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΡΗ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΔΗΜ.ΚΑΛΑΝΤΙΔΗΣ

ΕΙΔ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Α.ΚΑΛΠΟΥΖΑΝΗ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1. Σεφτελής Κων/νος, Πρόεδρος, 2. Καλαντίδης Δημήτριος, Αντιπρόεδρος,
3. Γιαννάκης Χρήστος, 4. Χωματά Αικατερίνη, 5. Χατζηδάκης Γεώργιος, 6.
Ψυρρόπουλος Ευστάθιος, 7. Πανταζόπουλος Ηλίας, 8. Σερέτη Χριστίνα, 9.
Καλαρρύτης Χρήστος, 10. Γιαννόπουλος Θεμιστοκλής, 11. Κορμά –
Γκουτζιάνα Δήμητρα, 12. Μπασούρης Μαρίνος,

13. Παναγιώταρης

Αναστάσιος, 14. Νικηφόρος Ιωάννης 15. Γρηγορέας Ιωάννης, 16. Καπίρη
Ελένη, 17. Κοκοτίνης Χρήστος, 18. Ασβεστάς Δημήτριος, 19. Αντύπας
Γεώργιος, 20. Δουβή Αγγελική, 21. Αναγνώστου Ιωάννης, 22. Τσατσούλη
Αναστασία, 23. Μαργαρώνης Παναγιώτης, 24. Κουρής Μιχαήλ, 25.
Πανταζόπουλος Δημήτριος και 26. Σόφης Γεώργιος.
Παρόντες στη συνεδρίαση είναι ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ.
Αναστόπουλος, ο Νομικός Σύμβουλος του Δημάρχου κ. Μανταδάκης, ο
Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Πατσαβός, ο ειδικός σύμβουλος του
Δημάρχου κ. Παπαγεωργίου και ο Συμπαραστάτης του Δημότη κ.
Αραμπατζής.
------------------------
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ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Από τη συνεδρίαση απουσίασαν αν και είχαν κληθεί νόμιμα με την
υπ’ αριθμ. Πρωτοκόλλου 15463/2-6-2015 πρόσκληση του Προέδρου του
Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σεφτελή Κώστα, οι κ.κ.:

1. Κουρή Μαρία,

Γραμματέας, 2. Παπαδόπουλος Κων/νος, 3. Μαρκουλάκη Αικατερίνη, 4.
Ζαννιά Ευφημία, 5. Αντζινάς Ιωάννης, 6. Βιδάλης Παναγιώτης, 7.
Δημητρόπουλος Άγγελος, 8. Καλούδης Κων/νος, 9. Κούρτης Ανδρέας, 10.
Γεωργίου Δημήτριος, 11. Χρυσουλάκης Φώτιος, 12. Αγαδάκος Γεώργιος,
13. Ευσταθίου Αναστάσιος, 14. Πούλος Ιωάννης, 15. Πίκουλα Αργυρώ.
-----------------------ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ-ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ: Φ
-------------------------ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: - Φ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: - 1 – (Π.Δ.Σ. 197)
ΩΡΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 17.00΄
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 17.10΄
ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ: 19.45΄
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ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
Π.Δ.Σ. ΣΕΛ.

A.A.
1.

Τελευταίες εξελίξεις στα δημόσια οικόπεδα ΑΒΚ 1920

197

3

και 1921.
------------------------ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλείται η Ειδική Γραμματέας, κα Καλπουζάνη
Αμαλία, για τις παρουσίες.
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: (Διαβάζει τον κατάλογο των κ.κ.Δημοτικών
Συμβούλων για την απαρτία)
………………………………………………………………………………
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ξεκινάει η έκτακτη
συνεδρίαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου, σήμερα Τετάρτη 3 Ιουνίου του
2015.
Το θέμα της συνεδρίασής μας είναι ένα και μοναδικό: «Τελευταίες
εξελίξεις στα δημόσια οικόπεδα ΑΒΚ 1920 και 1921».
Η σύγκληση της έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 67, παρ. 5 του Ν.3852/2010. Υπήρξαν κάποιες
έκτακτες εξελίξεις στο θέμα του οικοπέδου Λυσίου και Ιπποκράτους, για τις
οποίες θα μας ενημερώσει ο Δήμαρχος και μ’ αυτό τον τρόπο θα
αιτιολογηθεί και το έκτακτο της συνεδρίασής μας.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΘΕΜΑ
«Τελευταίες εξελίξεις στα δημόσια οικόπεδα ΑΒΚ 1920 και 1921»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισάγεται από την Ημερήσια Διάταξη το με αριθμό 1 θέμα
«Τελευταίες εξελίξεις στα δημόσια οικόπεδα ΑΒΚ 1920 και 1921».
Κύριε Δήμαρχε, έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κ.Πρόεδρε.
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
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Αγαπητοί και αγαπητές συνάδελφοι, την ανάλυση του ιστορικού θα
την κάνει ο Αντιδήμαρχος ο κ.Χατζηδάκης. Εγώ θέλω να επισημάνω δύο,
τρία πράγματα τα οποία θεωρώ ότι είναι καθοριστικά για τις εξελίξεις με το
θέμα των Κοπτών.
Το πρώτο θέμα έχει να κάνει με την ίδια την αντίδραση των
εκπροσώπων τους, όπου χθες με ένα τρόπο προκλητικό και απαράδεκτο και
έχοντας και την υποστήριξη στο Αστυνομικό Τμήμα, στο Α.Τ. της
Ηλιούπολης, μίας διμοιρίας ΜΑΤ, προσπάθησαν για πολλοστή φορά να
επιβάλλουν τη θέλησή τους ενάντια στις αποφάσεις του λαού της
Ηλιούπολης.
Θέλω δημόσια να ευχαριστήσω για την καθοριστική τους συμβολή
πρώτα απ’ όλα τον επικεφαλής της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης τον
κ.Κοκοτίνη Χρήστο, που, επειδή επικοινώνησα με όλους τους επικεφαλής
των παρατάξεων, βρεθήκαμε σε άμεση συνεργασία και θα σας πει και ο
Αντιδήμαρχος τα θετικά αποτελέσματα τα οποία είχαμε απ’ αυτή την
προσπάθεια. Ο κ.Κοκοτίνης ανέλαβε κι αυτός αντίστοιχες πρωτοβουλίες,
εκεί που ακριβώς έπρεπε να παρέμβει –θα σας πει κι αυτός- με αποτέλεσμα
να φανεί ο Δήμος, το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης μας ενωμένο σε ένα
κοινό σκοπό και με σημαντικά αποτελέσματα που θα δείτε παραπέρα.
Δεύτερον, θέλω να ευχαριστήσω δημόσια τον Παναγιώτη τον
Πατσαβό,

όπου

από

την

πρώτη

στιγμή

που

τον

ενημερώσαμε,

ανταποκρίθηκε στη συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή. Και όχι μόνο αυτό.
Ήρθε στο Δήμο, συνεργάστηκε με την Τεχνική Υπηρεσία και τη Νομική
Υπηρεσία, με αποτέλεσμα σήμερα να έχουμε στα χέρια μας μια εξαιρετική
επιστολή. Την έχω δώσει στον κ.Κοκοτίνη. Θα την πάρετε όλοι. Νομίζω την
έχει και ο κ.Πατσαβός. Μια εξαιρετική επιστολή απάντηση της αντίστοιχης
Διευθύντριας Περιφερειακού Σχεδιασμού της Περιφέρειας, η οποία μας λέει
ότι, για να μπορέσει να κτιστεί ναός –και θα δείτε τις λεπτομέρειες που
4
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έχουμε μεταξύ ναού και Κοπτορθόδοξου Κέντρου- απαιτείται Προεδρικό
Διάταγμα. Είναι μία πολύ μεγάλη νίκη η σημερινή επιστολή που πήραμε στα
χέρια μας ως Δημοτικό Συμβούλιο.
Και θέλω και πάλι να τον ευχαριστήσω για την ουσιαστική του
παρέμβαση. Σήμερα από το πρωί στις 8 η ώρα ήταν εκεί και μαζί μου,
περιφρουρήσαμε το χώρο και κάναμε αυτό που έπρεπε, ώστε ο χώρος αυτός
να είναι και πάλι ελεύθερος, έξω και πέρα από συγκεκριμένες άδειες και
παρεμβάσεις.
Θέλω επίσης να πω και να κλείσω, να δώσω τον λόγο στον
Αντιδήμαρχο και βέβαια σε σας, να πω την απαράδεκτη στάση, απαράδεκτη
στην κυριολεξία στάση, του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Περιουσίας.
Όταν υπήρχε η ΕΤΑΔ και οι επισκέψεις μας ήταν προς την κατεύθυνση της
ΕΤΑΔ Α.Ε., η οποία είχε και την αρμοδιότητα για τα ακίνητα του Δημοσίου,
υπήρχε ένας απαράδεκτος Διευθύνων Σύμβουλος, ο οποίος εκεί το μόνο που
άκουγε ήταν αν μπορεί να πουλήσει ή να αγοράσει τη δημόσια περιουσία.
Και μάλιστα τότε είχαμε και δημόσια διαπληκτιστεί και για την προκλητική
και απαράδεκτη συμπεριφορά του και βέβαια, το χειρότερο απ’ όλα, για την
επίθεση που έκανε στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και στους εκπροσώπους της.
Αυτός έφυγε. Τώρα μπήκε ένας νέος άνθρωπος. Εμείς τον
επισκεφθήκαμε πριν απ’ αυτά τα γεγονότα. Τον ενημερώσαμε για την
κατάσταση που επικρατεί στο Δήμο της Ηλιούπολης, για τη δημόσια
περιουσία, για την ιδιαιτερότητα που έχει το θέμα των Κοπτών, για το κτίριο
στην Ηρώων Πολυτεχνείου που πρέπει να ενεργοποιήσουμε τις δυνάμεις μας
για να το αποκτήσει ο Δήμος. Θέσαμε υπόψη του όλο το υλικό που είχε το
Νομικό μας Τμήμα σε σχέση με τη δημόσια περιουσία, άρα και τις
διαδικασίες παραχώρησης του χώρου για τη δημιουργία του Κοπτορθόδοξου
Ναού. Δυστυχώς, και εγώ και ο κ.Κοκοτίνης και ίσως και κάποιοι άλλοι
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
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συνάδελφοι προσπαθούμε εδώ και δυο μέρες να μιλήσουμε, έστω και
τηλεφωνικά μαζί του, και δεν μας δέχεται.
Παράλληλα, για να δείτε τη διαφορά που υπάρχει σ’ αυτή την
υπόθεση, όταν ζητήσαμε ραντεβού για να ενημερώσουμε παράλληλα, όχι μ’
αυτό το επεισόδιο των Κοπτών αλλά γενικότερα, από το ΤΑΙΠΕΔ, από τον
Πρόεδρο τον κ.Στέργιο Πιτσιόρλα, μας δέχθηκε μέσα σε δύο μέρες. Μας
ενημέρωσε πλήρως για τις διαδικασίες και τις αρμοδιότητες που έχει το
ΤΑΙΠΕΔ και μας είπε ότι ό,τι έχει σχέση με τη δημόσια περιουσία και τα
δημόσια ακίνητα δεν έχει καμία αρμοδιότητα το ΤΑΙΠΕΔ αλλά την
αποκλειστική αρμοδιότητα γι’ αυτό την έχει η Γενική Γραμματεία Δημόσιας
Περιουσίας.
Όπως καταλαβαίνετε, γι’ αυτό και η θέση του Γενικού Γραμματέα
αλλά και οι αρμοδιότητες που έχει ο Γενικός Γραμματέας είναι πια
καθοριστικές, μετά την κατάργηση ουσιαστικά της ΕΤΑΔ Α.Ε. και τη
μεταφορά των αρμοδιοτήτων όχι στο ΤΑΙΠΕΔ αλλά στη Γενική Γραμματεία
Δημόσιας Διοίκησης.
Ο νόμος, και τον ξέρετε, είναι ξεκάθαρος. Είχαμε κάνει Δημοτικό
Συμβούλιο γι’ αυτό. Αναμένεται η δημιουργία του νέα φορέα για να
ξεκαθαρίσουν και τα θέματα των σχέσεων μεταξύ Γενικής Γραμματείας
Δημόσιας Διοίκησης, ΤΑΙΠΕΔ και ΕΤΑΔ.
Είμαστε σε επιφυλακή. Θέλω να πω ότι σήμερα δεν είχαμε καμία
κινητικότητα στο χώρο. Ήμαστε συνεχώς εκεί και παρακολουθούσαμε.
Έχουμε την άποψη ότι πρέπει να είμαστε συνέχεια σε επιφυλακή. Δεν
ξέρουμε τι μας επιφυλάσσεται. Γιατί ο Ιούνιος μήνας για το θέμα αυτό είναι
μήνας κλειδί. Θυμάστε ότι είχαμε ξανασυναντηθεί και είχαμε πει ότι έγινε
επέκταση της παραχώρησης από την ΕΤΑΔ τότε και απ’ αυτόν τον
ανεκδιήγητο Διευθύνοντα Σύμβουλο που είχε, μέχρι 30/6/2015 η
παραχώρηση. Πράγμα που σημαίνει ότι, αν μέχρι τέλος του μήνα δεν έχουμε
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καθοριστικές εξελίξεις, και πιστεύω ότι δεν μπορούμε πια να έχουμε με τις
ενέργειες που έχουμε κάνει όλοι μαζί, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό,
θα τελειώσει η παραχώρηση του χώρου αυτού στους Κόπτες.
Πρέπει να σας πω, επίσης, ότι ο αγαπημένος «φίλος» του Δήμου
Ηλιούπολης, ο υπάλληλος της Πολεοδομίας Αθηνών –λεπτομέρειες θα πει ο
Αντιδήμαρχος- ο κ.Παπαναστασίου για μια ακόμα φορά εξετέλεσε με
αριστουργηματικό τρόπο το έργο του και έδωσε άδεια οικοδομής μέχρι το
2019 στους Κόπτες. Βέβαια, θα δείτε και τις λεπτομέρειες, η ανάλυση που
έκανε η Τεχνική Υπηρεσία, ο κ.Πατσαβός και η Νομική Υπηρεσία δίνουν
πια τη δυνατότητα σε μας να μπορέσουμε ευθέως να αμφισβητήσουμε αυτή
την άδεια, η οποία δεν έχει καν νομική βάση, για πάρα πολλούς λόγους που
θα σας αναλύσει και ο κ.Χατζηδάκης αλλά και ο κ.Πατσαβός και ο
κ.Κοκοτίνης που θα πάρουν τον λόγο.
Εγώ θέλω και πάλι να σας ευχαριστήσω. Αποδεικνύεται για μια
ακόμα φορά ότι, όταν συζητάμε, όταν έχουμε ανταλλαγή απόψεων, γνώσεων
και παρουσιαζόμαστε και ενωμένοι σε κάποια κεντρικά θέματα τα οποία
είναι διαχρονικά και αφορούν όλες τις Δημοτικές Αρχές, οι οποίες έχουν και
πάγιες και σταθερές θέσεις, φέρνουμε θετικά αποτελέσματα.
Κύριε Πρόεδρε, αν χρειαστεί, μετά, στο τέλος θα ξαναπάρω τον λόγο.
Παρακαλώ πολύ, να δώσουμε τον λόγο στον κ.Αντιδήμαρχο να συνεχίσει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πριν πάρει τον λόγο ο Αντιδήμαρχος ο κ.Χατζηδάκης, θα
ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να σταθώ στο τελευταίο που είπε ο
Δήμαρχος ο κ.Βαλασόπουλος, ότι πραγματικά όπου εμφανιζόμαστε και
είμαστε ενωμένοι, με άποψη, με θέσεις, με ανταλλαγή απόψεων, όπως
χαρακτηριστικά είπε, δεν υπάρχει περίπτωση να ακουμπήσει κανένας τη
δημόσια περιουσία του Δήμου.
Επιπλέον, εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω -γιατί βρέθηκα από την
πρώτη στιγμή εκεί μαζί με τους Αντιδημάρχους, τον κ.Χατζηδάκη, τον
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
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κ.Καλαρρύτη, τον κ.Γιαννάκη- τους κατοίκους του Αγίου Κωνσταντίνου
που αμέσως, παρόλο που ήταν δύσκολη και η μέρα και η ώρα, πρωινή ώρα,
εργάσιμη και μετά από αργίες, άλλοι απουσιάζανε από την Αθήνα λόγω του
τριημέρου, άλλοι είχαν πάει στις δουλειές τους, τέλος πάντων ήρθαν αρκετοί
κάτοικοι και στο σημείο αυτό θέλω να ευχαριστήσω και τους κατοίκους του
Αγίου Κωνσταντίνου και τον Σύλλογο του Αγίου Κωνσταντίνου, τη Λαϊκή
Συσπείρωση, τον κ.Σόφη και επιπλέον τους συναδέλφους, τώρα συγχωρήστε
με αν ξεχάσω κάποιον, ο κ.Μαργαρώνης ήταν από την πρώτη στιγμή εκεί, ο
κ.Νικηφόρος, ο κ.Μπασούρης, η κα Κορμά. Αν ξεχνάω κάποιον να με
συγχωρήσετε.
Νομίζω ότι εγκρίνουμε τη συνεδρίαση την έκτακτη του Δημοτικού
Συμβουλίου. Εγκρίνουμε ομόφωνα.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: Εγκρίνεται…εγκρίνεται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τον λόγο έχει ο Αντιδήμαρχος κ.Χατζηδάκης.
Γ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Καταρχάς θα ήθελα να ξεκινήσω περιγράφοντας λίγο
τα γεγονότα, για όσους δεν τα γνωρίζουν, που συνέβησαν χθες το πρωί.
Καταρχάς ειδοποιηθήκαμε γύρω στις 8 το πρωί για την παρουσία, γύρω στις
8, 8.30 το πρωί, για την παρουσία των Κοπτών στο οικόπεδο στην οδό
Λυσίου. Επισκεφθήκαμε αμέσως την περιοχή. Υπήρχε μία διακριτική
παρουσία αστυνομικών λίγο πιο πάνω από το οικόπεδο. Αμέσως
ειδοποιήσαμε

όλους

τους

επικεφαλής

των

παρατάξεων

και

τον

Περιφερειακό Σύμβουλο τον κ.Πατσαβό για τη συγκεκριμένη παρουσία των
Κοπτών. Και μεταβήκαμε στο Αστυνομικό Τμήμα της Ηλιούπολης
προκειμένου να δούμε τι χαρτιά είχαν κατατεθεί από την πλευρά των
Κοπτών.
Καταρχάς, να σημειώσω ότι έξω από το Αστυνομικό Τμήμα της
Ηλιούπολης, όπως προανέφερε και ο Δήμαρχος, υπήρχε μία διμοιρία των
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ΜΑΤ, η οποία ήταν παρούσα για την αποφυγή επεισοδίων στο
συγκεκριμένο οικόπεδο.
Ενημερωθήκαμε, λοιπόν, από το Αστυνομικό Τμήμα Ηλιούπολης ότι
υπάρχει μία εκδοθείσα άδεια από την Πολεοδομία στις 20 Μαΐου του 2015,
με διάρκεια μέχρι τις 26 Μαΐου του 2019, η οποία υπογράφεται από τον
υπάλληλο της Πολεοδομίας τον κ.Παπαναστασίου. Είναι η 154/2015 άδεια.
Και επίσης ενημερωθήκαμε ότι υπάρχει από το Υπουργείο Παιδείας, από το
Τμήμα Αλλόθρησκων, μία επιστολή επείγουσα προς το Αστυνομικό Τμήμα
Ηλιούπολης όπου ενημερώνει ότι ξεκινάνε εργασίες από την πλευρά των
Κοπτών στις 3 Ιουνίου και παρακαλούν το Αστυνομικό Τμήμα να
συνδράμει, προκειμένου να αποφευχθούν επεισόδια, με την παρουσία
αστυνομικών δυνάμεων στο επίμαχο οικόπεδο. Η υπογραφή ήταν ενός
υπαλλήλου του Υπουργείου Παιδείας. Είναι στη διάθεση και το όνομα του
συγκεκριμένου υπαλλήλου, ο οποίος καλούσε ζητούσε την ύπαρξη
αστυνομικών δυνάμεων στην περιοχή.
Στη συνέχεια, και θέλω επίσης και εγώ να ευχαριστήσω δημόσια τον
κ.Πατσαβό, γιατί πράγματι από τις 10 η ώρα το πρωί μέχρι αργά το
απόγευμα ήταν στο Δήμο μας και σε συνεργασία και με τη Νομική
Υπηρεσία και με την Τεχνική Υπηρεσία συντάξαμε ένα κείμενο το οποίο και
αποστείλαμε σε όλους τους αρμόδιους φορείς –θα το αναφέρω παρακάτωκαι τον κ.Κοκοτίνη για την πραγματικά σημαντική συμβολή του τόσο στην
επικοινωνία που είχε με την Υπουργό Οικονομικών την κα Βαλαβάνη και
την ενημέρωση επί του θέματος και για τη βοήθειά του στο συντονισμό των
ενεργειών που κάναμε.
Επίσης, θέλω να ενημερώσω ότι έγινε επικοινωνία με την κα Εύα
Κοντοσταθάκου, είναι η Αντιδήμαρχος του Δήμου Αθηναίων, υπεύθυνη για
την Πολεοδομία, όπου ενημερώθηκε για την ύπαρξη αυτής της οικοδομικής
άδειας. Της εξηγήσαμε το ιστορικό για μια ακόμη φορά, γιατί είχαμε
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ενημερώσει και στο παρελθόν, και ζητήσαμε να γίνει άμεσα ανάκληση της
άδειας από την πλευρά της Πολεοδομίας.
Πράγματι, λοιπόν, συντάξαμε ένα έγγραφο το οποίο εστάλη προς την
Περιφέρεια Αττικής, Δ/νση Χωρικού Σχεδιασμού, τον Δήμο Αθηναίων, τη
Δ/νση της Πολεοδομίας, της Υπηρεσίας Δόμησης, την Υπηρεσία Δόμησης
του ΥΠΕΚΑ, το Αστυνομικό Τμήμα Ηλιούπολης, την Περιφερειάρχη
Αττικής την κα Δούρου, καθώς επίσης και στον κ.Πατσαβό και στην
Αρχαιολογική Υπηρεσία, στη Δ/νση Εφορείας Αρχαιολογίας.
Αυτό το έγγραφο είναι, πιστεύω, στα χέρια σας. Λίγο-πολύ εξηγεί το
ιστορικό και αναλύει για ποιο λόγο είναι παράνομη η έκδοση της άδειας από
την πλευρά της Πολεοδομίας. Αναφέρει εν συντομία, να πω, ότι:
1) Δεν προβλέπεται από το υπάρχον Ρυμοτομικό Σχέδιο η
συγκεκριμένη χρήση για την οποία έγινε η παραχώρηση.
2) Δεν έχει ζητηθεί ούτε έχει υπάρξει τροποποίηση Ρυμοτομικού
Σχεδίου κατά το Νόμο.
3) Ο τύπος κατασκευής κατά το παραχωρητήριο είναι λυόμενος και
απαιτείται πιστοποίηση από αρμόδιο φορέα κλπ.
4) Σε κάθε περίπτωση, λόγω ειδικού κτιρίου, απαιτείται έγκριση
Αρχιτεκτονικής Επιτροπής, η οποία στη συγκεκριμένη άδεια δεν υπήρχε.
5) Και επίσης δεν λήφθηκαν υπόψη καθόλου η περιβαλλοντική,
πολεοδομική και κοινωνική επιβάρυνση της περιοχής από ένα τεράστιο έργο
υπερτοπικής σημασίας, καθώς επίσης και οι ομόφωνες αποφάσεις του
Δημοτικού Συμβουλίου και των φορέων της πόλης.
Σήμερα το πρωί το έγγραφο πήγε χέρι με χέρι κιόλας στη Διεύθυνση
Εφορείας Αρχαιολογίας, όπου ουσιαστικά ζητήσαμε να μην ξεκινήσει και να
μην είναι παρούσα η Εφορεία Αρχαιολογίας μέχρι να επιλυθεί το θέμα στο
συγκεκριμένο οικόπεδο. Το αναφέρω αυτό γιατί οι Κόπτες χθες αποχώρησαν
από το σημείο, λέγοντας ότι «δεν κάναμε έναρξη των εργασιών γιατί
10
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δυστυχώς δεν παραβρέθηκε η Εφορεία Αρχαιολογίας, παρότι είχε
ειδοποιηθεί». Αυτό ήταν το αιτιολογικό για το οποίο αποχώρησαν χθες το
μεσημέρι από το συγκεκριμένο οικόπεδο.
Συγχρόνως με όλα αυτά, ήδη από τη Νομική Υπηρεσία και από τον
κ.Καραβέλλο έχει αρχίσει και συντάσσεται, και αύριο το πρωί θα είναι
έτοιμα τα ασφαλιστικά μέτρα, προκειμένου να μπλοκάρει και στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο, αν δεν κάνω λάθος, στα Διοικητικά Δικαστήρια
και να υπάρξει αναστολή εκτέλεσης των εργασιών.
Το πολύ σημαντικό έγγραφο, το οποίο ήρθε σήμερα το μεσημέρι από
την Περιφέρεια Αττικής –ήταν οι πρώτοι που απάντησαν- από τη Διεύθυνση
Χωρικού Σχεδιασμού και ουσιαστικά μας δικαιώνει, λέει κατά λέξει ότι:
«Ο σχεδιασμός των πόλεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Νομοθετικού Διατάγματος στις 17/7/23, όπως έχει κωδικοποιηθεί στα
άρθρα 152 και 153 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας,
προβλέπει ότι απαγορεύει να αναγείρονται κοινής ωφέλειας κτίρια σε
οικόπεδα τα οποία είναι μεν κατά τα εγκεκριμένα σχέδια οικοδομήσιμα
αλλά δεν προορίζονται από τούτο για το σκοπό αυτό.
Αν το σχέδιο δεν προβλέπει θέσεις για τα κτίρια του
προηγούμενου εδαφίου, επιβάλλεται η προηγούμενη τροποποίηση του
σχεδίου.
Η σχετική μελέτη τροποποίησης του σχεδίου καταρτίζεται
συνοδευόμενη κυρίως από τοπογραφικό διάγραμμα και αιτιολογική
έκθεση. Στο τοπογραφικό διάγραμμα πρέπει να προβλέπονται οι θέσεις
που προορίζονται για την ανέγερση κτιρίων, τα οποία εξυπηρετούν τις
κοινές ανάγκες των κατοίκων, τις εγκαταστάσεις που η κοινή ανάγκη
καθιστά απαραίτητες ή που αποβλέπουν σε κοινωφελείς σκοπούς.
Τέτοια κτίρια και εγκαταστάσεις είναι οι ναοί, τα κτίρια δημοσίων
γενικών λειτουργιών, θέατρα, βιβλιοθήκες, μουσεία, γυμναστήρια κλπ.
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
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Στη συγκεκριμένη περίπτωση η Υπηρεσία μας έχει την άποψη ότι,
προκειμένου να εγκατασταθεί η αναφερόμενη στο θέμα του εγγράφου
χρήση του χώρου κοινωνικών, πολιτιστικών και θρησκευτικών
λειτουργιών της Κοπτορθόδοξης Εκκλησίας, η οποία έτσι κι αλλιώς
αφορά σε χρήση (νάοσης) κοινού και απαιτείται προηγουμένως η
χωροθέτησή της.
Επειδή δε η συγκεκριμένη χρήση αφορά στην κάλυψη των
θρησκευτικών αναγκών των Κοπτών, έχει υπερτοπικό χαρακτήρα και
θα πρέπει να χωροθετηθεί με Προεδρικό Διάταγμα, μετά από κοινή
πρόταση των συναρμόδιων Υπουργείων».
Το υπογράφει η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού κα
Μακράκη Ευαγγελία, Αρχιτέκτων-Μηχανικός της Περιφέρειας Αττικής, της
Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού.
Όπως βλέπετε, η κινητοποίηση είναι άμεση. Οι ενέργειες από την
πλευρά όλων των Δημοτικών παρατάξεων και της Δημοτικής Αρχής ήταν
άμεσες. Πιστεύουμε ότι πλέον με τα ασφαλιστικά μέτρα τα οποία θα
κατατεθούν αύριο το πρωί, θα μπλοκάρει και θα ανακοπούν οι εργασίες και
ουσιαστικά θα ανακληθεί και η οικοδομική άδεια, που παρανόμως δόθηκε
από τον συγκεκριμένο υπάλληλο της Πολεοδομίας, ο οποίος σημειωτέο δεν
είχε απαντήσεις σε πολλά ερωτήματα που τέθηκαν από την Τεχνική
Υπηρεσία του Δήμου Ηλιούπολης. Γιατί πήγαν υπάλληλοι του Δήμου
Ηλιούπολης χθες στην Πολεοδομία και δεν δόθηκαν απαντήσεις σε πολλά
ερωτήματα, όπως γιατί απουσιάζει η έγκριση της Αρχιτεκτονικής Επιτροπής.
Πιστεύουμε, λοιπόν, ότι όλα αυτά θα συμβάλλουν στο να ανακληθεί η
οικοδομική άδεια. Και, όπως είπε και ο Δήμαρχος, γνωρίζετε το
παραχωρητήριο είναι μέχρι τις 30/6/2015, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ο
ναός. Πιστεύουμε, λοιπόν, και ευελπιστούμε ότι δεν θα υπάρξει ουδεμία
περαιτέρω παραχώρηση του συγκεκριμένου οικοπέδου και θα εκμεταλλευτεί
12
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από την πλευρά του Δήμου Ηλιούπολης για τις ανάγκες της τοπικής
κοινωνίας.
Αυτά είναι λίγο-πολύ τα ζητήματα και το ιστορικό. Είμαστε στη
διάθεσή σας για όποιες ερωτήσεις ή περαιτέρω διευκρινίσεις. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ και εγώ, κ.Χατζηδάκη.
Παράλειψή μου, από την πρώτη στιγμή ήταν και ο κ.Αντύπας, ο
συνάδελφος Δημοτικός Σύμβουλος στο χώρο.
Θα πρότεινα στο Σώμα να

έχουμε μία ενημέρωση και από τον

Περιφερειακό Σύμβουλο τον κ.Πατσαβό και στη συνέχεια οι επικεφαλής
των παρατάξεων να πάρουν τον λόγο για να συνεχιστεί η συζήτηση.
Κύριε Πατσαβέ, έχετε τον λόγο.
Π.ΠΑΤΣΑΒΟΣ: Να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο και τον Πρόεδρο για τα
καλά λόγια. Θέλω να πω, όμως, επ’ ευκαιρίας αυτής της δραστηριότητας,
ότι είναι υποχρέωση όλων μας, ιδιαίτερα στα θέματα προστασίας της
δημόσιας περιουσίας είναι υποχρέωση όλων μας και δεν χρειάζεται καμία
ιδιαίτερη προσπάθεια για να αποφασίσουμε ότι με την πρώτη ευκαιρία
πρέπει να είμαστε παρόντες και να συμμετέχουμε στην προσπάθεια που
κάνει και η Δημοτική Αρχή και που κάνανε και όλες οι Δημοτικές Αρχές.
Εδώ έχουμε ένα θέμα που δυστυχώς δείχνει τους διαδρόμους μέσα
από τους οποίους κινούνται πολλοί φορείς και στο χώρο της Αυτοδιοίκησης
αλλά γενικά στο δημόσιο βίο. Έχουμε τους Κόπτες, οι οποίοι πήραν με
κάποιο τρόπο το παραχωρητήριο, θέλοντας να υλοποιήσουν και μη
σεβόμενοι ούτε καν την τοπική κοινωνία, ούτε τις γειτονιές μας, ούτε την
πολεοδομική οργάνωση αυτής της πόλης, διαπιστώνοντας ότι στη
συγκεκριμένη περιοχή δεν μπορούσαν να υλοποιήσουν αυτό το σχέδιο που
είχαν, προσπάθησαν με πλάγιο τρόπο και μέσα από το Πολεοδομικό
Γραφείο της Αθήνας να ξεπεράσουν ακριβώς το ελάχιστο που έχουμε
πετύχει μέχρι σήμερα, να έχουμε ένα Σχέδιο Πόλης που είχε λίγους χώρους
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
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ελεύθερους, λίγους χώρους για δημόσια χρήση και που ευτυχώς με την
κινητοποίηση της τότε Δημοτικής Αρχής καταφέραμε να κερδίσουμε και να
έχουμε προς διάθεση της τοπικής μας κοινωνίας τους χώρους αυτούς.
Εδώ, λοιπόν, είχαμε από τη μία το παραχωρητήριο που μίλαγε για
εκκλησία και λυόμενη κατασκευή, από την άλλη πέσανε στον τοίχο του
Σχεδίου Πόλης το οποίο δεν προέβλεπε πρόσθετες τέτοιες χρήσεις
συγκεκριμένες και από την άλλη το Πολεοδομικό Γραφείο το οποίο
χρησιμοποιήθηκε για εργαλείο σε βάρος ακριβώς της πολεοδομικής
οργάνωσης της πόλης μας.
Πατήσανε σε αυθαίρετες ερμηνείες, το τι σημαίνει ναός. Ερμηνεύσανε
όπως θέλανε το τι σημαίνει λυόμενη κατασκευή. Και εκδώσανε μία άδεια,
πιστεύοντας ότι έτσι θα μπορέσουν να παραπλανήσουν και το ΤΑΙΠΕΔ,
έστω με τον τρόπο που τους έδωσε αυτό το παραχωρητήριο και τη Δημοτική
Αρχή και τους κατοίκους της πόλης μας.
Θέλω εδώ να πω ότι ακόμα και όταν και η Αρχιεπισκοπή θέλει κάπου
να φτιάξει ένα ναό, αν δεν προβλέπεται από το Σχέδιο Πόλης, κάνει τη
διαδικασία αυτή που λέμε και στο έγγραφο, δηλαδή ζητά την τροποποίηση
του Σχεδίου Πόλης και όταν της εγκρίνεται, της δίνεται η δυνατότητα να
κατασκευάσει το ναό, αλλά με πολλούς περιορισμούς και πολύ μικρότερο
συντελεστή δόμησης.
Ενδεχομένως και ένας λόγος που δεν προσπαθήσανε να εντάξουν τη
χρήση αυτή στο Σχέδιο Πόλης ήταν φοβούμενοι ότι και να δεχόταν ποτέ η
Πολιτεία, αυτό θα γινόταν με πολύ περιορισμένους όρους δόμησης. Αυτό
δεν το κάνανε.
Ο κ.Παπαναστασίου, που έχει υπογράψει την άδεια, επικαλέστηκε ότι
στους όρους δόμησης, η Τοπογραφική Υπηρεσία δηλαδή της Πολεοδομίας
δεν του είχε γράψει, όπως γράφουν συνήθως κατ’ αυτόν, τον περιορισμό για
τη χρήση τη συγκεκριμένη. Και αυτό που επικαλέστηκε είναι τελείως
14
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και

λάθος,

γιατί

στα
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τοπογραφικά,

η

Διεύθυνση

Τοπογραφικού των Πολεοδομιών, αναγράφονται το Διάταγμα και οι όροι
δόμησης. Είναι υποχρεωμένος ο ίδιος να ψάξει στο Διάταγμα και να δει αν
επιτρέπεται η συγκεκριμένη χρήση.
Με

διάφορους,

λοιπόν,

τρόπους

προσπάθησε

χθες

να

μας

παραπλανήσει. Ευτυχώς για μας σήμερα, είχαμε τη συνεννόηση και τη
συνεργασία με υπαλλήλους, συν την εμπειρία τη δική μας, όπου
ξεγυμνώθηκε μπροστά στα μάτια όλων μας.
Θέλω επίσης να επισημάνω ότι από τη δική μου σκέψη καταλήγω στο
ότι η παραχώρηση του ΤΑΙΠΕΔ απευθύνεται ακριβώς κατά την άποψη του
ΤΑΙΠΕΔ σε ένα φορέα που έχει κοινωφελή χαρακτηριστικά. Γιατί αλλιώς
δεν θα μπορούσε το ΤΑΙΠΕΔ να δώσει σε ένα ιδιωτικό φορέα ένα
παραχωρητήριο και μάλιστα χωρίς κανένα αντάλλαγμα. Άρα, η όποια σκέψη
που επικαλέστηκε και ο συγκεκριμένος υπάλληλος ότι δήθεν αφορά μια
ιδιωτική υπόθεση και όχι το Δημόσιο, είναι σε λάθος βάσεις. Γιατί και μόνο
από το πνεύμα του παραχωρητηρίου απορρέει, πέραν του ότι ένας ναός
υπερτοπικής σημασίας και εμβέλειας δεν μπορεί να είναι παρά κοινωφελούς
χαρακτήρα.
Γι’ αυτό το τονίζω, γιατί ακριβώς η Περιφέρεια στην απάντηση που
μας δίνει τονίζει ιδιαίτερα το θέμα του υπερτοπικού χαρακτήρα και δεν
στέκεται στενά στο παραχωρητήριο προς το συγκεκριμένο φορέα. Γιατί θα
μας έκανε να κοιτάξουμε σε λάθος σημείο. Το σημείο που πρέπει να
κοιτάξουμε είναι ακριβώς ότι η έννοια ναός και εκκλησία έχει από μόνη της
τον κοινωνικό χαρακτήρα και την κοινωφελή έννοια. Οι νόμοι, λοιπόν,
ισχύουν και για εκκλησίες της Αρχιεπισκοπής και για οποιαδήποτε άλλη
εκκλησία οποιουδήποτε άλλου ιδρύματος ή φορέα.
Νομίζω ότι ειπώθηκε και στην επιστολή που στείλαμε με τη Νομική
Υπηρεσία και την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, αλλά και στην απάντηση
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που έχουμε από την Περιφέρεια, έχει καλυφθεί το μεγαλύτερο κομμάτι. Ένα
κομμάτι, που θα πρέπει να πάρουμε στα χέρια μας όλη τη μελέτη της άδειας,
όλα τα έγγραφα, που θα μπορούσαμε να σκύψουμε ακόμη, είναι τη λυόμενη
κατασκευή, που αυτό κάθε άλλο παρά λυόμενη κατασκευή είναι, ως εκ
τούτου είναι και αντισυμβατική σε σχέση με το παραχωρητήριο. Μια
λυόμενη κατασκευή πρέπει να έχει την έγκριση

ειδικού φορέα για τα

φέροντα στοιχεία της, τα οποία πρέπει να είναι συναρμολογούμενα και
αποσυναρμολογούμενα για να μπορούν να απομακρυνθούν.
Εγώ πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή το Δημοτικό σας Συμβούλιο πρέπει
να το απασχολήσει η ανάκληση της άδειας, όπως εισηγητικά είπε και ο
Αντιδήμαρχος, και ακόμη-ακόμη και η εξώδικη διαμαρτυρία απέναντι στο
συγκεκριμένο υπάλληλο και στη Διεύθυνση Πολεοδομίας που εκδώσανε
αυτή την άδεια η οποία έχει πολλά μελανά σημεία και ερωτηματικά.
Είμαι έτοιμος για οποιαδήποτε ερώτηση, πιστεύω, να απαντήσω.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ.Πατσαβέ, και για την ενημέρωση και για την
ουσιαστική συμβολή στο θέμα.
Υπάρχει κάποιος από τους επικεφαλής που θέλει να θέσει κάποια
ερώτηση, με βάση αυτά που ακούστηκαν μέχρι τώρα; Οπότε πάμε στις
ερωτήσεις.
Κύριε Κοκοτίνη, έχετε τον λόγο.
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Εγώ μία ερώτηση θα κάνω. Πέρα από τον πολιτικό
χαρακτήρα που θα μιλήσω μετά στην τοποθέτησή μου, ήθελα να ρωτήσω το
εξής, πέρα από την ανάκληση της άδειας που είναι το κυρίαρχο, συμφωνώ.
Αυτή τη στιγμή ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Περιουσίας ή η ΕΤΑΔ, η
οποία μάλιστα έμαθα ότι χηρεύει η θέση αυτή τη στιγμή, δεν έχει
τοποθετηθεί ακόμα Προϊστάμενος, ο παλιός προφανώς δεν υπάρχει,
τουλάχιστον έτσι έμαθα, ήθελα λοιπόν να ρωτήσω το εξής: Στην περίπτωση
16
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τη συγκεκριμένη θα μπορούσε να σταματήσει την πολεοδομική άδεια;
Μιλάω τυπικά βέβαια αυτή τη στιγμή.
Γιατί υπάρχει και το θέμα ότι σε όλα τα παραχωρητήρια λέει μέσα για
ναό. Σε όλα τα παραχωρητήρια, μέχρι και το τελευταίο. Από την άλλη, όπως
ξέρουμε, απ’ ό,τι είδα τώρα εδώ στην κάτοψη δεν μιλάνε για ναό. Μιλάνε
για Πνευματικό Κέντρο. Προφανώς δεν βόλευε. Το ερώτημα λοιπόν είναι αν
μπορεί ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Διοίκησης. Αυτή είναι η ερώτηση.
Δεν έχω άλλη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ.Κοκοτίνη.
Ο κ.Αναγνώστου έχει τον λόγο.
Ι.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Εγώ, κ.Πρόεδρε, ήθελα να ρωτήσω, μέχρι να φτάσουμε
να εκδοθεί η άδεια δόμησης, γνωρίζοντας ότι είχαν συμβεί όλα αυτά τα
οποία τον τελευταίο καιρό αντιμετωπίσαμε, γνωρίζοντας ότι έχει κατατεθεί
σχετικός φάκελος κλπ., από τη μεριά της Διοίκησης είχε γίνει κανένα
διάβημα, εξώδικο διάβημα προς τη Διεύθυνση Πολεοδομίας, κανένα
διάβημα σε επίπεδο Δήμου, Διοίκησης Δήμου, σε επίπεδο Δημάρχου από τη
μεριά σας, ώστε να μπλοκαριστεί το όλο θέμα; Το ένα ερώτημα είναι αυτό.
Το δεύτερο ερώτημα, κ. Πρόεδρε, και απευθύνομαι σε σας. Η
ενημέρωση των συναδέλφων για την κινητοποίηση χθες και για ό,τι έγινε
ήταν επιλεκτική; Γιατί εγώ δεν έλαβα κανένα μήνυμα και κανένα τηλέφωνο.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα απαντηθούν και το δεύτερο ερώτημα που με αφορά
κιόλας.
Η κα Τσατσούλη έχει τον λόγο.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Μιλήσατε για παραχώρηση μέχρι τέλος του Ιούνη.
Οπότε είναι κρίσιμο χρονικό όριο. Κάνω λάθος ότι έχουμε επέκτασή του με
βάση ότι τους έδωσε τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν το οικοδόμημα
μέχρι το ’19; Διευκρινίστε το μου αυτό πράγμα.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κα Τσατσούλη.
Ο κ.Σόφης έχει τον λόγο.
Γ.ΣΟΦΗΣ: Θέλω να κάνω τέσσερις ερωτήσεις.
Ερώτηση πρώτη: Επειδή αναφέρετε συνέχεια ο υπάλληλος άλφα και ο
υπάλληλος βήτα κάτι κάνανε στην Πολεοδομία, κάτι στο Υπουργείο
Παιδείας, δηλαδή ποια είναι η εκτίμηση, ότι ο κ.Παπαναστασίου, αυτός έχει
την ευθύνη της υπογραφής ή υπάρχει Γενικός Γραμματέας ή γενικότερα
πολιτική ευθύνη σ’ αυτή την ιστορία; Δηλαδή εσείς εκτιμάτε ότι για
παράδειγμα από το Υπουργείου Παιδείας κάποιος υπάλληλος μπορεί να πει
«πάρε μια διμοιρία ΜΑΤ και πήγαινέ την εκεί, αν δεν υπάρχει πολιτική
απόφαση»; Ο κάποιος υπάλληλος κινητοποίησε αυτή την ιστορία; Δεν έχει
ευθύνη ο Γενικός Γραμματέας ή ο Ειδικός Γραμματέας ή ο Υπουργός ή
όποιος υπάλληλος εν πάση περιπτώσει έστειλε τη διμοιρία των ΜΑΤ εκεί;
Την έστειλε κάποιος υπάλληλος με μια υπογραφή του; Ένα ερώτημα.
Δεύτερο. Αν υποθέσουμε ότι φταίει ο υπάλληλος και είναι ένας
απατεώνας με λίγα λόγια άμα κάνει τέτοιες δουλειές και δεν έχει κινηθεί μια
διαδικασία αυτόν τον υπάλληλο, μια μηνυτήρια αναφορά, να τον πετάξουμε
έξω από την ιστορία γιατί μπορεί να είναι και άνθρωπος κάτω από το
τραπέζι, να τα παίρνει κλπ. Γιατί κάτι τέτοιο υπονοείτε συνέχεια γι’ αυτόν
τον τύπο τον Παπαναστασίου.
Τρίτο. Το ανέφερε και η κα Τσατσούλη. Πώς γίνεται να υπάρχει
παραχωρητήριο μέχρι τις 15/6 και άδεια μέχρι ’19; Εμένα μου φαίνονται
παλαβά αυτά τα πράγματα. Βέβαια, επειδή δεν την ξέρω τη γραφειοκρατία
και καλά, ίσως να μας το λύσετε εσείς αυτό το πρόβλημα.
Και ένα τελευταίο. Δηλαδή, έτσι το ακούω με μεγάλη αφέλεια,
κινητοποιήθηκε ο κρατικός μηχανισμός και ήρθαν οι παπάδες, κάνανε
τρισάγια, εγκαίνια, βάλανε τις ταμπέλες τελικά, άδεια του ’15 βέβαια κλπ.,
με την παρουσία της Αστυνομίας. Δηλαδή από ένα λάθος έγινε αυτή η
18
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ιστορία; Δεν κινήθηκε το Κράτος με κάποιο συγκεκριμένο τρόπο,
συντεταγμένο κιόλας, απέναντι σ’ αυτά που λέμε; Πώς τα βλέπουμε δηλαδή;
Έχουμε μια αφέλεια και λέμε τίποτα δεν έγινε; Όλοι λάθος κάνανε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει άλλη ερώτηση από οποιονδήποτε συνάδελφο ή
συναδέλφισσα;
Κύριε Δήμαρχε, έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να ξεκινήσω από το τέλος γιατί η ερώτηση είναι πολιτική.
Έχω την άποψη, δεν το είπα στην αρχή αλλά το κράταγα για το τέλος, γιατί
ήμουν βέβαιος ότι θα μπει αυτό το θέμα, ότι αυτό που είχε πει ο
Καραμανλής το 1963 με τη δολοφονία του Λαμπράκη «ποιος κυβερνάει
αυτό τον τόπο» είναι γεγονός και στη δική μας περίπτωση.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: (Μιλάει εκτός μικροφώνου)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Άκουσέ με. Περνάμε μία μεταβατική περίοδο ενός
τετραμήνου. Υπάρχει μια νέα Κυβέρνηση. Υπάρχει όμως και ο κρατικός
μηχανισμός ο οποίος, ως μαρξιστής, θα ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι έχει όχι
μόνο τη σχετική του αυτονομία αλλά έχει και τους σχετικούς δικούς του
μηχανισμούς, είτε είναι ιδεολογικοί, είτε είναι κατασταλτικοί. Αυτό που
έγινε με το Υπουργείο Παιδείας, εγώ ως Δήμαρχος, που ξέρεις πολύ καλά
ότι δεν ανήκω στη σημερινή Κυβέρνηση ούτε στο σημερινό κόμμα, να είσαι
σίγουρα βέβαιος γι’ αυτό, άλλωστε αυτό το ‘χω ξεκαθαρίσει από την αρχή
εγώ, ούτε περιηγητής και περιπατητής είμαι, ούτε ήμουν, ούτε θα γίνω ποτέ,
λοιπόν έγινε αυτόματα.
Είναι βέβαιο ότι το πρόσωπο αυτό λέγεται, και το ξέρουμε πολύ καλά
και το διερευνήσαμε, λέγεται Φουτούχος και είναι Προϊστάμενος του
Τμήματος Ετερόθρησκων και Ετερόδοξων Δογμάτων του Υπουργείου
Παιδείας. Ήταν ερήμην της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας,
που το διερευνήσαμε και προσωπικά.
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Δεύτερο, το οποίο θεωρώ και παρά πολύ σημαντικό, το ερώτημα της
κας Τσατσούλη που δένει και με το πρώτο ερώτημα του κ.Κοκοτίνη.
Υπάρχει ένα θέμα. Το θέμα είναι με την παραχώρηση του χώρου από τη μια
πλευρά και με την άδεια οικοδομής από την άλλη. Είναι δύο διαφορετικά
συστήματα με δύο διαφορετικές υπηρεσίες. Η άδεια της οικοδομής και ο
μηχανισμός της Πολεοδομίας δυστυχώς και με ευθύνες και των Δημάρχων
του κεντρικού τομέα αλλά και του νότιου τομέα, παραμένει, και όχι μόνο,
και της εκάστοτε Κυβέρνησης, γιατί δεν μας έδωσε αρμοδιότητες ούτε και
πόρους για να το κάνουμε, παραμένει η Πολεοδομία στο Δήμο Αθήνας. Και
εάν θα πάτε να δείτε πού βρίσκονται αυτή τη στιγμή τα Αρχεία της
Πολεοδομίας, όχι μόνο του Δήμου Ηλιούπολης αλλά και γενικότερα των
Δήμων του λεκανοπεδίου, θα απελπιστείτε. Κάντε μια επίσκεψη εκεί, στη
Μαγούλα, και θα δείτε την κατάντια και την κατάσταση που επικρατεί.
Έπρεπε, λοιπόν, εμείς κατά κύριο λόγο –γι’ αυτό έχουμε και ευθύνη
σ’ αυτό, σας είπα ότι κάπου στη μέση είναι τα πράγματα- να
συνεννοηθούμε, έχουμε πάρει πρωτοβουλίες τώρα, με τον Δήμαρχο
Βύρωνα, με τον Δήμαρχο της Καισαριανής, με τον Δήμαρχο ΔάφνηςΥμηττού κλπ., να κάνουμε μία κοινή Διαδημοτική Υπηρεσία Πολεοδομίας,
ώστε πράγματι οι Δήμοι να έχουν στα χέρια τους την πιο πολύτιμη
Υπηρεσία που υπάρχει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση που είναι η Πολεοδομία.
Δεν το έχουμε πετύχει ακόμα. Σ’ αυτή την κατεύθυνση όμως δουλεύουμε
και μας «τρώει» και η καθημερινότητα εδώ που τα λέμε, πρέπει να πάρουμε
αυτές τις πρωτοβουλίες.
Αυτός λοιπόν ο κύριος από την αρχή στήριξε την προσπάθεια για τη
δημιουργία αυτού του Κοπτορθόδοξου Ναού θα το λέμε και δεν θα το λέμε
Πνευματικό Κέντρου και βέβαια να ξέρετε ότι αυτός ο κύριος δεν άπτεται
μόνο των θεμάτων του Κοπτορθόδοξου Ναού για την Ηλιούπολη. Έχει και
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θέματα-κλειδιά, σημαντικά τα οποία αφορούν σε έργα και παρεμβάσεις της
πόλης μας και τα οποία εξαρτώνται από τη δική του γνωμοδότηση.
Γι’ αυτό και πήραμε και την πρωτοβουλία, εγώ, ο κ.Κοκοτίνης, ο
κ.Ευσταθίου, είχαμε καλέσει και τους άλλους επικεφαλής, δεν μπόρεσαν,
και πήγαμε και στον Δήμο της Αθήνας και βρήκαμε και την αρμόδια
Αντιδήμαρχο Πολεοδομίας, πήγαμε στη Διευθύντρια, της εξηγήσαμε πώς
έχουν τα πράγματα κλπ. κλπ.
Άρα, δεν είναι καθόλου παράξενο από τη μια πλευρά η Πολεοδομία,
που είναι ένας αυτόνομος μηχανισμός, να δίνει άδεια μέχρι το ’19,
οικοδομής, και από την άλλη η ΕΤΑΔ, η οποία σήμερα έχει καταργηθεί, δεν
υπάρχει ΕΤΑΔ, να έχει πάρει απόφαση την κατάργησή της και πριν ο κ.
Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΤΑΔ ο προηγούμενος φύγει, αφού διαλύθηκε
και η ΕΤΑΔ, να δώσει παραχωρητήριο άρον-άρον μέχρι 30/6/15, το έκανε
αυτό το ’14. Άρα, έχουμε αυτή την αντίφαση που φαίνεται ότι είναι
αντίφαση αλλά δεν είναι, γιατί δεν συντονίζονται οι δύο Υπηρεσίες. Σου λέει
«εγώ το καθήκον μου», η ΕΤΑΔ Α.Ε. τότε σου λέει «εγώ το καθήκον μου το
έκανα, σας έδωσα επέκταση της παραχώρησης μέχρι 30/6, από εκεί και πέρα
δεν θα τρέξω εγώ να σας βγάλω και την άδεια».
Είναι, λοιπόν, σωστή η παρατήρηση που κάνει η κα Τσατσούλη και ο
κ.Κοκοτίνης, ότι από τη μια πλευρά φαίνεται ότι έχουμε άδεια οικοδομής
μέχρι το ’19 και από την άλλη παραχώρηση μέχρι 30/6.
Τώρα το εξής εγώ θέμα βάζω, και το είπα και στους Νομικούς, δεν
μπορούν να μου δώσουν ακόμα απάντηση. Πρέπει όμως να το
διερευνήσουμε μέσα στη βδομάδα. Το ερώτημα είναι: Ισχύουν οι αποφάσεις
μιας Ανώνυμης Εταιρείας η οποία καταργήθηκε και της οποίας οι
αρμοδιότητες –το είχαμε πει και στο τηλέφωνο- παραχωρήθηκαν, αλλά δεν
έχουμε δει πώς και με ποιο τρόπο, στο Γενικό Γραμματέα Δημόσιας
Περιουσίας; Γιατί η διαβεβαίωση, μετά από επίσκεψη που κάναμε με τον
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κ.Παπαγεωργίου στο ΤΑΙΠΕΔ, είναι ξεκάθαρη του κ.Πιτσιόρλα –έτσι δεν
είναι κ.Παπαγεωργίου;- «δεν έχουμε πάρει καμία αρμοδιότητα εμείς της
ΕΤΑΔ, απολύτως καμία».
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Εγώ η ερώτηση που έκανα σήμερα, στο Γραφείο έκανα
του κ.Γενικού, είναι ότι η ΕΤΑΔ δεν έχει πεθάνει ακόμα και είναι σίγουρο
ότι δεν έχει πεθάνει. Μ’ αυτή την έννοια. Άρα, καλά είπε ο Πιτσιόρλας.
Δίκιο είχε. Και μάλιστα έμαθα ότι θα τοποθετηθεί άμεσα σε λίγες μέρες
καινούργιο πρόσωπο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Στην ΕΤΑΔ;
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Ναι. Έτσι έμαθα.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Από το Νόμο όμως…
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Αυτή τη στιγμή δεν έχει καταργηθεί. Όταν βγαίνει ένας
Νόμος και λέει θα συγχωνευτεί κάτι, είναι εν ισχύ ακόμα μέχρι να
ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Το κρατάμε αυτό. Θα το δούμε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Απλώς λέει εδώ, γι’ αυτό παρακάλεσα τον κ.Μανταδάκη να
το φέρει, το λέει ο Νόμος, τον ξέρετε ο Νόμος, ο 4321 του ’15, λέει: «Η
Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ΕΤΑΔ Α.Ε., που συνεστήθη με την κοινή
Υπουργική Απόφαση τάδε, απορροφάται από τον φορέα της επόμενης
παραγράφου μετά την ίδρυσή του».
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Όταν απορροφιέται κάτι, μέχρι να ολοκληρωθεί ισχύει.
Δηλαδή είναι σαν τις Ανώνυμες Εταιρείες. Όταν απορροφάμε μια Ανώνυμη
Εταιρεία, μέχρι να τελειώσει, σε 3, 4, 5, 8 μήνες, ισχύει η παλιά και έχει και
τις εξουσίες.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν το ξέρω.
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Θα το δούμε αυτό.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να το δούμε. Είναι σωστό και πρέπει να το δούμε. Γιατί αν
είναι έτσι και παραμείνει η ΕΤΑΔ, πάει να πει ότι πρέπει να απευθυνθούμε
στην καινούργια της Διοίκηση. Ή, αν όχι, στον Γενικό Γραμματέα.
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Εν πάση περιπτώσει, όμως, κ.Κοκοτίνη, ο Γενικός Γραμματέας
Δημόσιας Περιουσίας είχε την υποχρέωση να μας δώσει μία απάντηση. Δεν
είμαστε εμείς ειδικοί. Να μας πει «όχι, εγώ δεν έχω αρμοδιότητα» ή «ναι,
εγώ έχω».
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Χατζηδάκη, έχετε τον λόγο.
Γ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Για το ζήτημα που έβαλε η κα Τσατσούλη, να
υπενθυμίσω, το γνωρίζουμε, ότι το 2007 με το τότε παραχωρητήριο
ουσιαστικά τι έλεγε η Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου τότε; Ότι
παραχωρούμε και να έχει υλοποιηθεί εντός ενός έτους η ολοκλήρωση του
ναού. Το 2008 έρχονται και λένε ο σκοπός της παραχώρησης να έχει
υλοποιηθεί μέχρι 31/12/2009. Δηλαδή υπήρχαν συνεχείς ουσιαστικά
παρατάσεις από την πλευρά της Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου και
μετά της ΕΤΑΔ. 30/6/2015 είναι μέχρι τώρα. Και πιστεύουμε και ελπίζουμε
ότι δεν θα υπάρξει ουδεμία νέα παραχώρηση από οποιοδήποτε, είτε αυτό
είναι το ΤΑΙΠΕΔ, είτε είναι η ΕΤΑΔ μέχρι να καταλήξουμε.
Τώρα, ως προς το ζήτημα ποιος ενέργειες, να πω ότι, εκτός από τη
συνάντηση που είχε γίνει με τον κ.Ευσταθίου, τον κ.Κοκοτίνη και τον
Δήμαρχο με την κα Κοντοσταθάκου την Αντιδήμαρχο, υπήρχε κιόλας
επιστολή από την Τεχνική Υπηρεσία με βάση τις αποφάσεις και του
Δημοτικού Συμβουλίου και με όλο το σκεπτικό προς την Πολεοδομία
Αθηνών και προς τον συγκεκριμένο υπάλληλο τον κ.Παπαναστασίου, που
έλεγε τους λόγους για τους οποίους δεν πρέπει να προχωρήσουν σε καμία
περίπτωση στην έκδοση άδειας, όπου εκεί μέσα υπήρχε και η απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου που δεν παραχωρούσαμε, αν θυμάστε, υψόμετρο,
ήταν μια απόφαση που είχαμε πάρει στην αρχή της χρονιάς. Παρόλα αυτά,
οι απόψεις ουσιαστικά του Δήμου μας αγνοήθηκαν από την πλευρά του
συγκεκριμένου υπαλλήλου.
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Αυτό που αν θέλετε μπορούμε να πούμε και το επισήμανε
προφορικώς χθες, είναι ότι «εγώ δεν βλέπω καμία ύπαρξη ναού». Αυτό ήταν
το βασικό του επιχείρημα. Χθες. Ότι «εγώ έδωσα οικοδομική άδεια και δεν
βλέπω πουθενά ύπαρξη ναού». Βέβαια, του εξηγήσαμε, πρώτον, ότι υπάρχει
ένα

παραχωρητήριο,

που

το

παραχωρητήριο

αναφέρει

ναό,

έχει

παραχωρηθεί για χρήση ναού. Παρόλα αυτά, πήγαινε στο Πνευματικό
Κέντρο, ο κ.Παπαναστασίου.
Ακόμα και προφορικά, σε συζήτηση που έγινε με τους υπαλλήλους
του Δήμου στην Πολεοδομία χθες, δεν ήταν πειστικός για ποιο λόγο
εξέδωσε τη συγκεκριμένη άδεια. Ουσιαστικά πάντως αγνόησε πλήρως όλες
τις επιστολές που είχαμε στείλει όλο το προηγούμενο διάστημα, με
τελευταίο, αν θυμάμαι καλά, η τελευταία επιστολή ήταν τον Μάρτιο του ’15
που εξηγούσε ακριβώς τον λόγο που δεν μπορούν να προχωρήσουν στην
έκδοση άδειας.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Και το τελευταίο που είπε ο κ.Αναγνώστου, νομίζω ότι
τουλάχιστον εμείς με τον κ.Αναγνώστου γνωριζόμαστε από το ’94, που
ήμουν και Δημοτικός Σύμβουλος, αλλά τα τελευταία 5 χρόνια δεν έχω δείξει
καμία επιλεκτική διάθεση για κάποιο συνάδελφο. Πόσο μάλλον για έναν
άνθρωπο που ήταν και Δήμαρχος σ’ αυτή την πόλη.
Εάν, κ.Αναγνώστου –από τη Γραμματεία έχω ζητήσει τώρα και
ρώτησα- έχει γίνει αυτό το λάθος, εγώ θα το αναγνωρίσω δημόσια και τώρα.
Ι.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Σήμερα παραπονέθηκα και στον Πρόεδρο γιατί για το
σημερινό Συμβούλιο για άλφα, βήτα λόγους δεν άνοιξα τον υπολογιστή μου
και τον άνοιξα αργά το μεσημέρι, ένα τηλέφωνο δεν δέχθηκα και ήταν
έκτακτο Συμβούλιο. Και συνηθίζεται τουλάχιστον σ’ αυτή την αίθουσα,
πέρα από το e-mail το οποίο στέλνετε, να γίνεται για τα έκτακτα Συμβούλια
τηλεφωνική επικοινωνία.
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Έχετε δίκιο. Θα προσπαθήσουμε να μην το επαναλάβουμε
αυτό. Αν είναι έτσι, έχετε δίκιο. Εντάξει, κ.Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και εγώ, στο τελευταίο που με αφορά, για τις τηλεφωνικές
ειδοποιήσεις των έκτακτων Δημοτικών Συμβουλίων, ήδη από σήμερα, σε
συνεννόηση και με τον Γενικό Γραμματέα, έχει δοθεί λύση στο θέμα.
Νομίζω ότι μπορούν να ξεκινήσουν οι τοποθετήσεις.
Κύριε Κοκοτίνη, έχετε τον λόγο.
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Νομίζω ότι πρέπει να μας απασχολήσει το θέμα και από
τις δύο όψεις του. Η μία είναι η γνωστή που την έχουμε επαναλάβει όλοι και
με ομόφωνα ψηφίσματα. Δηλαδή ότι το θέμα αυτό είναι κατ’ εξοχήν
πολιτικό και δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Και όταν είναι πολιτικό, φυσικά
υπάρχουν και πολιτικές ευθύνες. Και δεν είναι κρυφό αυτό. Δηλαδή, από τη
στιγμή που υπάρχει δημόσια περιουσία, που αν τυχόν παραχωρηθεί έστω και
ένα οικόπεδο δωρεάν από τη δημόσια περιουσία, καταλαβαίνετε είναι ένα
πουλόβερ που θα αρχίσει να ξηλώνεται. Δεν μπορούμε να μπούμε σ’ αυτή
τη διαδικασία και μάλιστα με οικόπεδα που διεκδικεί ο Δήμος για τις
ανάγκες των πολιτών. Το ένα και βασικό είναι αυτό.
Το δεύτερο θέμα, βέβαια, είναι το κοινωνικό. Και είναι κοινωνικό
γιατί σε μία υποβαθμισμένη περιοχή που έχει το μετρό, την Εφορία, την
Αστυνομία κλπ., δεν είναι δυνατό να γίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή είναι
εξωφρενικό.
Από εκεί και πέρα, όσο με αφορά, ήθελα να πω το εξής: Ότι αυτή τη
στιγμή είναι δύο θέματα που πρέπει να πάρουμε…, δηλαδή με το θέμα του
Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Περιουσίας, που αυτή τη στιγμή τουλάχιστον
είναι το υπεύθυνο πρόσωπο, εγώ προσωπικά και όχι σε προσωπικό επίπεδο,
ζήτησα να υπάρξει επικοινωνία και μου είπαν ότι αυτή τη βδομάδα δεν
μπορούν, ο Γενικός Γραμματέας, αλλά πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει και
μάλιστα έχοντας και μια ομόφωνη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
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Στο δεύτερο θέμα του Υπουργείου Παιδείας, που και αυτό είναι
σημαντικό, ανεξάρτητα αν ένας υπάλληλος ή όχι, γιατί δεν μπορώ να δεχθώ,
και δεν το λέω για να τον υπερασπίσω, ότι ο Μπαλντάς, ο οποίος είναι ένας
κατ’ εξοχήν άνθρωπος χαμηλών τόνων, ότι μίλησε για ΜΑΤ και για τέτοια
πράγματα, να είμαστε λογικοί, όμως ανεξάρτητα οτιδήποτε συμβαίνει σε ένα
Υπουργείο, πάντα υπάρχει και μία πολιτική ευθύνη. Ανεξάρτητα αν ήξερε ή
δεν ήξερε οποιοσδήποτε επικεφαλής Υπουργείου, πάντα η πολιτική ευθύνη
πρέπει να υπάρχει και πρέπει να στηλιτεύεται, έστω αν είναι και
μεμονωμένη ενέργεια.
Από εκεί και πέρα θέλω να πω το εξής: Μην επαναπαυτούμε,
Δήμαρχε, στο εξής: Ότι αυτή τη στιγμή εκείνο που μας ενδιαφέρει, να
ζητήσουμε, αν μη τι άλλο, και αυτό θα ζητήσουμε, ανάκληση άδειας, στη
χειρότερη περίπτωση αναστολή, να φύγει η 30/6. Εκείνο που πρέπει να
απαιτήσουμε και στη συνάντηση που θα κάνουμε είναι σε καμία περίπτωση
να μην υπογραφεί καινούργιο παραχωρητήριο. Γιατί το παραχωρητήριο, από
τη στιγμή που δεν υπάρχει, εγώ δεν είμαι Πολεοδόμος, ντουβάρι είμαι σ’
αυτό, όμως όταν πας να δώσεις μία άδεια, κοιτάς ή το συμβόλαιο ή το
μισθωτήριο ή το παραχωρητήριο. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι σε ένα χώρο
που δεν ξέρεις αν υπάρχει νομιμότητα μπορεί να εγκαταστήσει ο άλλος
οτιδήποτε.
Το δεύτερο που είναι εξωφρενικό, είναι οπωσδήποτε στο θέμα του
Ρυμοτομικού, εγώ άκουσα και μία αιρετική άποψη που λέει «μπορεί και να
μη χρειάζεται ρυμοτομικό», μου είπε κάποιος αρχιτέκτονας, όμως χρειάζεται
οπωσδήποτε να είναι σύνθετο με τις ανάγκες των κατοίκων αυτό το έργο.
Και ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν έχουμε καμιά φωλιά εκεί χιλιάδων
ανθρώπων Κοπτών, που ντε και καλά θα έπρεπε να είναι δίπλα στην
εκκλησία τους. Είναι υπερτοπική η ιστορία.
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Το τρίτο που ήθελα να πω είναι ότι στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, απ’ ό,τι με
ενημέρωσε και ο κ.Αντύπας εδώ, δημοσιεύτηκε τελευταία σελίδα, που αυτό
δείχνει σκοπιμότητα της πολεοδομικής άδειας.
Επίσης ήθελα να πω κάτι το οποίο θεωρώ σημαντικό, είναι ότι
οπωσδήποτε, ανεξάρτητα αν είναι λυόμενο ή όχι, θα ‘πρεπε να περάσει από
Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής. Κάπως έτσι λέγεται.
Από εκεί και πέρα, και το τελευταίο, που νομίζω ότι σηκώνει και
ανάκληση άδειας εδώ, είναι ότι σε όλα τα παραχωρητήρια, από την αρχή του
’07, τέσσερις φορές νομίζω ότι τροποποιήθηκε, η τέταρτη ήταν 21/2/14,
μιλάει για ναό και στην κάτοψη που είδα εκεί πέρα μιλάει για Πνευματικό
Κέντρο. Αυτό νομίζω, και μόνο αυτή η παραπλάνηση, και από πολιτικής
αλλά και από νομικής πλευράς είναι τόσο ισχυρή που νομίζω ότι εύκολα
κάποιος, δεν χρειάζεται πολύ θέληση, για να ανακαλέσει και να τελειώνει
αυτή η ιστορία.
Από εκεί και πέρα, πιστεύω και νομίζω ότι μπορούμε να το
συζητήσουμε και σε δεύτερο χρόνο, αν θέλετε, εκείνο που πρέπει να
κάνουμε τώρα, αυτό το ρωτάω κιόλας, το κάνω και ερώτημα, ας τοποθετηθεί
και κάποιος, επειδή πιθανόν θα είναι λυόμενη η κατασκευή, για να μη
βρεθούμε προ εκπλήξεως, εκείνο που θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας,
να είμαστε σε μεγάλη ετοιμότητα, δηλαδή ας είναι και ΜΑΤ, ας είναι
οτιδήποτε, δηλαδή ένα συμβάν που θα δημιουργηθεί στην πόλη και θα
υπάρχει ανταπόκριση από την πλευρά των Δημοτικών παρατάξεων, των
πολιτών και όλα αυτά τα πράγματα, θα είναι αυτό που σίγουρα πιστεύω θα
αποτρέψει οτιδήποτε. Αυτό θα είναι το καθοριστικό, για να είμαστε
ειλικρινείς. Δεν μας βολεύει να γίνονται όλα στα Γραφεία αυτά.
Πέρα από την ανάκληση που θα ζητήσουμε, πέρα απ’ όλα αυτά, πέρα
από τα ασφαλιστικά μέτρα που κι αυτά εγώ τα θεωρώ ισχυρά και πολλές
φορές επιτυγχάνουν, εκείνο που νομίζω είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει, στα
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δέκα λεπτά που λέμε, κινητοποίηση αν τυχόν δημιουργηθεί κάτι ή αν τυχόν
γίνει καμιά μεταφορά. Γιατί άκουσα και κάτι που θέλω να το πω. Ότι κάτι
λέγανε και για Ιερώνυμους και για τέτοια, που καταλαβαίνετε αυτό
δημιουργεί μια ισχυρή, υποτίθεται…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Επίτηδες

αναφέρανε

τον

Αρχιεπίσκοπο

και

τον

Πρωθυπουργό, κ.Κοκοτίνη. Μη μπαίνουμε σ’ αυτή τη λογική τώρα.
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Εντάξει, συμφωνώ. Λέω, όμως, ότι πρέπει, λίγες είναι οι
μέρες, να τελειώσει αυτό και οπωσδήποτε να ζητήσουμε να τελειώνει αυτή η
ιστορία των παραχωρητηρίων. Αυτή η ιστορία πρέπει να τελειώσει οριστικά
και αμετάκλητα. Από εκεί και πέρα, ο κ.Αντύπας θα σας ενημερώσει για
κάποια άλλα θέματα που εγώ τουλάχιστον δεν είμαι τόσο πολύ …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ.Κοκοτίνη.
Κύριε Αναγνώστου, έχετε τον λόγο.
Ι.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, παρακολούθησα
την απαρίθμηση των γεγονότων η οποία έγινε από τη μεριά σας, για τα
τελευταία γεγονότα εννοώ. Γιατί, όπως είπα προηγουμένως, δεν είχα την
τύχη να συμμετέχω σ’ αυτές τις διαδικασίες, ας υποθέσουμε από παράβλεψη
των Υπηρεσιών.
Κύριοι συνάδελφοι, το θέμα με τους Κόπτες είναι γνωστό από το
2006, από τότε που υπογράφτηκε η συναίνεση της Δημοτικής Αρχής του
Δήμου Ηλιούπολης για την παραχώρηση του οικοπέδου. Βεβαίως έχει
περάσει από πολλές φάσεις μέχρι σήμερα και ευτυχώς για την πόλη μας δεν
έχει υλοποιηθεί αυτό το οποίο κάποιοι αποφάσισαν σε κάποια κλειστά
Γραφεία, είτε άνθρωποι της Δημόσιας Διοίκησης, είτε άνθρωποι του
πολιτικού προσωπικού της εκάστοτε Διοίκησης είτε Δήμων, είτε αρμοδίων
Υπουργείων.
Θεωρώ, λοιπόν, ότι έχουμε χρέος όλοι μας, τουλάχιστον οι άνθρωποι
της Αυτοδιοίκησης, να υπερασπιστούμε το κεκτημένο αυτό το οποίο έχουμε
28
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με αγώνες αποκτήσει μέχρι σήμερα, ποιο; Τη δυνατότητα να μπορούμε να
κανονίζουμε τα του οίκου μας και όχι κάποιοι άλλοι να τα αποφασίζουν σε
κάποια κλειστά Γραφεία.
Καλές και αξιέπαινες όλες οι προσπάθειες οι οποίες έγιναν από τη
μεριά της Διοίκησης και εγώ συναινώ, συνηγορώ και συμφωνώ. Θεωρώ,
όμως, ότι θα μπορούσε να είχε γίνει και κάτι παραπάνω. Θεωρώ ότι στην
προηγούμενη κουβέντα που κάναμε, ότι είχα υποδείξει τότε να γίνει
προσφυγή στο Συμβούλιο Επικρατείας για την ακύρωση της παραχώρησης
και δεν ξέρω αν έχει γίνει. Ήταν και αυτό ένα όπλο που θα μπορούσε να
φρενάρει όλες αυτές τις διαδικασίες, συνεπικουρούμενο απ’ όλα τα άλλα τα
οποία είχαν γίνει μέχρι σήμερα.
Επίσης, είχα πει τότε ότι με μια εξώδικη διαμαρτυρία και με ένα
εξώδικο το οποίο θα αποστέλλαμε σε όλους τους αρμόδιους υπαλλήλους
που εμπλέκονται στην έκδοση της άδειας δόμησης, στην Υπηρεσία Δόμησης
του Δήμου Αθηναίων, γιατί οι υπάλληλοι είναι συγκεκριμένοι, για κάθε
τομέα είναι ένας υπάλληλος, ευτυχώς, δεν είναι πολλοί. Είναι ένας
υπάλληλος ο οποίος περνάνε τα στάδια της διαδικασίας για την έκδοση της
άδειας δόμησης. Να του επισημαίναμε με εξώδικη δήλωση του Δήμου
Ηλιούπολης τις ευθύνες που έχει αν εκδοθεί μία άδεια η οποία δεν είναι
σύμφωνη με τους όρους του παραχωρητηρίου.
Για όσους έχουν τριβή με την Πολεοδομία, τους συναδέλφους εδώ,
γνωρίζουν ότι υπάρχει στην Αθήνα ένας υπάλληλος για να λύσει τα
προβλήματα πολλών Δήμων που αφορούν το Πολεοδομικό Γραφείο της
Αθήνας, ο συγκεκριμένος υπάλληλος που αναφέρατε. Υπήρξε το ανάθεμα
για τον συγκεκριμένο υπάλληλο και εγώ θα πω, για όσους δεν γνωρίζουν,
δικαιολογημένα. Όμως, όταν είσαι φορτωμένος με τόσου είδους
προβλήματα, πιθανόν γίνονται και λάθη. Η ενημέρωση και το έγγραφο το
οποίο εστάλη, όπως είπε ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος, από την Τεχνική
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Υπηρεσία του Δήμου Ηλιούπολης στην Πολεοδομία, δεν ξέρουμε αν καν
έχει φτάσει στα χέρια του. Μια εξώδικη διαμαρτυρία όμως θα πήγαινε
οπωσδήποτε στον ίδιο προσωπικά.
Το δεύτερο θέμα είναι γιατί δεν έγινε κάποια απόπειρα και δεν ξέρω,
κ.Δήμαρχε, θα μας το πείτε εσείς, να έρθετε σε επαφή απευθείας με τον
Δήμαρχο, σε επίπεδο κορυφής; Η αρμόδια Αντιδήμαρχος δεν ανταποκρίθηκε
στην παρέμβαση η οποία έγινε από την Επιτροπή που πήγε από τον Δήμο
Ηλιούπολης. Γιατί λοιπόν δεν έγινε; Δεν το ξέρω, επαναλαμβάνω, αν έγινε πείτε μας το, κ.Δήμαρχε- κάποια παρέμβαση στον Δήμαρχο. Να
γνωστοποιηθεί και στον Δήμαρχο το πρόβλημα και να επιληφθεί και ο ίδιος.
Θέλω να πιστεύω ότι μπορούμε συντονισμένα όλοι μαζί, γιατί είναι
κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή μας αφορά όλους, αφορά την πόλη και αφορά
και την πόλη για τις επόμενες γενιές, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει όλοι μαζί
και ας ακούμε και τη γνώμη του καθενός και ας οριοθετούμε τις
προσπάθειες συνολικά, έστω και αν κάποιες θεωρούνται περιττές από τη
μεριά της Διοίκησης.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δ.Καλαντίδης): Ευχαριστούμε, κ.Αναγνώστου.
Η κα Τσατσούλη έχει τον λόγο.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Ορισμένες σκέψεις και κάποιες προτάσεις για ενέργειες.
Ομολογώ ότι δυσκολεύομαι να καταλάβω κάποιες ενέργειες που μένουν
μόνο σε ένα επίπεδο. Θα πω συγκεκριμένα. Δηλαδή, παράδειγμα, με όλες
αυτές τις ενέργειες που ακούστηκαν εδώ πέρα, κανένα πρόβλημα.
Γνωμοδότηση της Περιφέρειας, από δω, από κει, τι αξιοποιούμε να
καθυστερήσουμε, να παρεμποδίσουμε. Αλλά, επιτρέψτε μου, καθυστερείς,
αποτρέπεις. Το θέμα είναι θα αποτρέψουμε την παραχώρηση;
Το φέρνουμε γύρω-γύρω-γύρω, μιλάμε για τον υπάλληλο, το ένα, το
άλλο. Για το πολιτικό προσωπικό που έδωσε την παραχώρηση, για το
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πολιτικό προσωπικό που πρέπει να πάρει –τώρα είναι νέο πολιτικό
προσωπικό- να πάρει ευθύνες, γιατί δεν μιλάμε; Δηλαδή αυτό ακριβώς
πρέπει κατά τη γνώμη μου να κάνουμε. Εντάξει, κάνουμε αυτές τις
ενέργειες, παρεμποδίζουμε, κερδίζουμε χρόνο, για να παρέμβουμε κατά τη
γνώμη μου πολιτικά. Ποιος έδωσε την άδεια και την παραχώρηση μάλλον;
Το Υπουργείο Οικονομικών. Αυτουνού δεν είναι; Κάτω από την εποπτεία
του δεν είναι; Ποιος είπε οκέϊ παράλληλα; Το Υπουργείο Παιδείας. Ναι;
Αυτό δεν ξεδίπλωσε όλες τις επόμενες ενέργειες; Εμείς λοιπόν τώρα
χτυπάμε –έχω την αίσθηση- το σαμάρι για να ακούσει ποιος;
Άρα, λοιπόν, εδώ πρέπει να φύγουμε με μία απόφαση. Εντάξει όλα
αυτά. Εντάξει ο υπάλληλος. Να πούμε ότι έχει κάνει αυτό, ότι είναι σε
συνεννόηση, ότι είναι διάδρομοι, παραδιάδρομοι, αλλά εδώ έχουμε μία
Κυβέρνηση. Άρα, πρέπει να απευθυνθούμε στην Κυβέρνηση. Αν δεν
μιλήσουμε γι’ αυτό, τότε επιτρέψτε μου δεν λύνουμε το ζήτημα. Γιατί,
κοιτάξτε να δείτε, μπαίνει και ένα ζήτημα. Γιατί εμείς που έχουμε ανάγκες,
παράδειγμα, στην Ηλιούπολη για σχολική στέγη, δεν μας γίνεται καμία
παραχώρηση τόσα χρόνια; Λέω. Και τυχαία στον Άγιο Κωνσταντίνο, απ’
ό,τι θυμάμαι, εμείς θα αγοράσουμε και οικόπεδο στην Ηλιούπολη για να
κτιστεί Νηπιαγωγείο. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Και ούτε
μπορούμε να προασπίσουμε τελικά τη δημόσια περιουσία έτσι.
Και θα κλείσω με το εξής: Εντάξει, αυτοί το λένε Πολιτιστικό
Κέντρο, εμείς επιμένουμε να το κάνουμε ναό. Λέω το καταλαβαίνω αυτό.
Αλλά ότι τους επιτρέπεται να το πουν και Πολιτιστικό Κέντρο, κάποιο λόγο
θα είχαν για να το χρησιμοποιούν, για να αποφύγουν εμπόδια και τα ρέστα.
Έτσι δεν είναι; Άρα, λοιπόν, το να το λέμε εμείς έτσι ή να μην το λέμε, το
θέμα είναι ότι δεν πρέπει να κτιστεί στο συγκεκριμένο χώρο γιατί η γειτονιά
δεν αντέχει, γιατί είναι ασφυκτική η κατάσταση, για χίλια δύο πράγματα,
γιατί πρέπει να έχει λόγο ο Δήμος σε κάποια οικόπεδα τα οποία διεκδίκησε,
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πάλεψε μαζί με το λαό και έχει στα χέρια του και πρέπει να πάνε σε δικές
τους ανάγκες, λαϊκές ανάγκες, την ίδια ώρα λοιπόν που αυτά δεν
εξυπηρετούνται.
Άρα, λοιπόν, εδώ πρέπει να κατευθυνθούμε σε μία συγκεκριμένη
κατεύθυνση. Και να ‘χουμε όμως υπόψη μας και τις δυσκολίες. Δεν μπορεί
να κάνουμε τώρα ότι δεν καταλαβαίνουμε τι σημαίνει Κόπτες. Δεν μιλάω
για το θρήσκευμα ούτε για την «αίρεση». Μιλάω για την περιοχή μας, για τη
Μεσόγειο και τι μεγάλα παιχνίδια παίζονται. Αυτή η κουβέντα παράδειγμα
που γίνεται στο όνομα της προστασίας του Χριστιανικού πληθυσμού. Μην
κάνουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε ότι εδώ είναι μεγάλα παιχνίδια που πάνε
σε άλλα, άρα και μεγάλα συμφέροντα.
Αν θέλουμε να δούμε πραγματικά τη διάσταση, θα πάμε ακριβώς ως
έχει και θα μιλήσουμε γι’ αυτό. Άρα, θα πάμε και στις αρμόδιες πηγές, στο
πολιτικό προσωπικό που έχει την ευθύνη να πει ναι ή όχι. Μην κρυβόμαστε
δηλαδή σε τερτίπια που δεν θα βγάλουν και δεν θα δώσουν διέξοδο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κα Τσατσούλη.
Ο κ.Κουρής έχει τον λόγο.
Μ.ΚΟΥΡΗΣ: Παλιά ιστορία, σχεδόν δεκαετία κλείνει. Διαχρονικά, μέσα
απ’ όλες τις Κυβερνήσεις που περάσανε, φαίνεται ότι σ’ αυτή την
προσπάθεια των Κοπτών να αποκτήσουν αυτό το ναό ή το Πνευματικό
Κέντρο ή όπως το λένε, υπήρχε η πολιτική βούληση να βοηθηθούν.
Βοηθήθηκαν από την Κυβέρνηση του Κώστα του Καραμανλή, μετά του
ΠΑΣΟΚ, μετά της συγκυβέρνησης. Ερχόμαστε σήμερα σε ενός είδους
διαφορετικής Κυβέρνησης να φαίνεται ότι και εκεί μάλλον μπορούν να
εξυπηρετούνται τα συμφέροντά τους.
Θα συμφωνήσω με την συνάδελφο την κα Τσατσούλη ότι πραγματικά
είναι η ώρα το πολιτικό προσωπικό που κυβερνάει αυτή τη στιγμή να πάρει
μία απόφαση. Να πάρει μια απόφαση να τελειώνει αυτή η ιστορία. Δεν είναι
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δυνατό σε μια πόλης, όπως είναι η Ηλιούπολη, με τόσες ανάγκες για τους
κατοίκους, να έχουμε οικόπεδα, να μας περισσεύουν οικόπεδα τα οποία θα
τα παραχωρήσουμε για τέτοιου είδους χρήσεις και για άλλους σκοπούς έξω
από τους σκοπούς που εξυπηρετούν τους πολίτες μας.
Εμείς είμαστε από την αρχή κοντά στο πρόβλημα και στις
συγκεντρώσεις και στις κινητοποιήσεις. Και ο επικεφαλής της παράταξης ο
Τάσος ο Ευσταθίου σε εκείνη την Επιτροπή συμμετείχε και κατέβηκε στην
Αντιδήμαρχο

της

Αθήνας

και

διαβουλεύτηκε

θα

‘λεγα

για

να

προσπαθήσουμε να δώσουμε λύση στο πρόβλημα. Φαίνεται ότι πίσω απ’
αυτή την ιστορία υπάρχουν μεγάλα συμφέροντα. Και συμφέροντα που είναι
κόντρα στα συμφέροντα των πολιτών της πόλης. Και τι κάνουμε εμείς εδώ;
Αυτή δεν είναι η δουλειά μας; Η δουλειά μας είναι να μπούμε μπροστά και
να υπερασπίσουμε τα συμφέροντα των συνδημοτών μας και των
συμπολιτών μας.
Μπορεί η Διοίκηση του Δήμου να μην έκανε όσα ίσως έπρεπε να έχει
κάνει. Δηλαδή, όπως είπε και ο κ.Αναγνώστου, αν είχαμε κάνει μια
προσφυγή στο Συμβούλιο Επικρατείας και όλοι μας ξέρουμε ότι όταν μπει
το Συμβούλιο Επικρατείας στη μέση, αυτού του είδους οι εκδόσεις των
αδειών και τα υπόλοιπα μπορούν να πάνε στο χρονοντούλαπο της ιστορίας
και να κρατήσουν πολλά χρόνια και να αναβληθούν και να ξανααναβληθούν
εκτελέσεις οικοδομικών αδειών, όπως ξέρουμε πώς γίνεται σ’ αυτά τα
πράγματα, ίσως να έπρεπε να είναι μία από τις ενέργειες που έπρεπε να είχε
κάνει ο Δήμος Ηλιούπολης.
Για να μη μακρηγορώ, έχω να πω το εξής: Εμείς σαν παράταξη
πάντοτε ήμαστε και θα είμαστε σε οτιδήποτε και όπου μας καλέσει η
Διοίκηση του Δήμου για να προασπίσουμε αυτού του είδους τα συμφέροντα,
τα συμφέροντα των συνδημοτών μας. Αλλά δεν πρέπει να ξεχάσουμε ποτέ
ότι ίσως ο καθοριστικός παράγοντας είναι οι ίδιοι οι συνδημότες μας, είναι
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οι ίδιοι οι συμπολίτες μας που, όταν τους καλέσουμε για κάποια τέτοια
θέματα, φαίνεται ότι είναι κοντά και βοηθάνε. Οτιδήποτε και να συμβεί σε
εκείνο το χώρο, αν κινητοποιηθούν οι κάτοικοι της περιοχής, να είστε
σίγουροι ότι δεν πρόκειται να περάσει.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και εμείς σας ευχαριστούμε, κ.Κουρή.
Ο κ.Δημήτρης Πανταζόπουλος έχει τον λόγο.
Δ.ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, άκουσα
με προσοχή όλους όσους μίλησαν, ξεκινώντας από τον Δήμαρχο μέχρι τώρα
τον Μιχάλη. Επιτρέψτε μου, από την πλευρά τη δική μας θα υπάρξει μια
άλλη προσέγγιση στο θέμα.
Λέω, λοιπόν, εισαγωγικά να σας πω ότι το καλοκαίρι επισκέφθηκα σε
ένα φιλικό γάμο τα Μεσόγεια και εκεί λοιπόν στο τραπέζι που μας πήγαν,
διαπιστώσαμε ότι στο κτήμα αυτό, ακριβώς δίπλα αλλά και στο παραδίπλα,
ήταν τρεις ναοί.

Κάθε κτήμα και ένας ναός. Μικροί ναοί βέβαια.

Αναγκάστηκα να ρωτήσω πόσο εύκολο είναι αυτό το πράγμα, γιατί από την
εποχή που ξεκίνησε το θέμα, όπως είπε ο κ.Αναγνώστου, το 2005, και σαν
Δημοτικός Σύμβουλος τότε μάθαμε με σαφήνεια ότι ακόμα και ένα
εικονοστάσι 3 τετραγωνικά να χρειάζεται να γίνει, χρειάζεται άδεια της
Ναοδομίας. Πώς είναι δυνατό, λοιπόν, να μπορεί να φτιάχνονται ναοί 40, 50
τετραγωνικών για να στήνονται εταιρείες;
Μάθαμε, λοιπόν, ότι υπάρχει και ένα παραθυράκι εκεί το οποίο λέει
ότι αν ο ιδιώτης που κατέχει ή φίλος του ιδιώτη ή συγγενής του πάει και
κάνει μία δωρεά, μπορεί αυτή η δωρεά να μην περάσει από τη Ναοδομία και
να γίνει ένας μικρός ναός προκειμένου να κάνουν τη δουλειά τους.
Να, λοιπόν, πώς μπόρεσαν, φίλε Χρήστο, και στήθηκαν αυτές οι
μεγάλες εταιρείες κάτω στα Μεσόγεια, που πηγαίνουμε όλοι γιατί μας
καλούν φίλοι και συγγενείς.
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Το λέω αυτό εισαγωγικά για να πω, απ’ όσα θυμάμαι, ξεκινώντας από
το 2005 μέχρι σήμερα, σήμερα μάλιστα έχω εδραιωμένη την πεποίθηση ότι
οι Κόπτες όχι απλά θέλουν να κάνουν το ναό αλλά θα τον κάνουν. Τα
προηγούμενα χρόνια πίστευα ότι θα κάνουν πίσω, γιατί ούτε το χώρος τους
κάνει, ούτε το οικόπεδο τους εξυπηρετεί και ότι θα πάνε κάπου αλλού. Όλες
οι ενέργειες μέχρι και τη χθεσινή μέρα που περιγράψατε οδηγούν στο ότι
αυτοί θα βρουν τον τρόπο.
Βρήκαν, λοιπόν, τον τρόπο με το πολιτικό σύστημα που είπαμε, με τη
θρησκεία, με το σύστημα, με τους διαδρόμους που είπατε, να βρουν άκρη.
Εάν σήμερα κατάφεραν να ξεγελάσουν την Πολεοδομία ή κάποια άλλη
Υπηρεσία, το Πολεοδομικό Γραφείο, και φτάσανε στην άδεια, ακόμα και
τώρα, φίλε Χρήστο, υπάρχει λύση. «Φάγαμε» όλο μας το χρόνο, ο καθένας
προσεγγίζοντας το θέμα, για την άδεια, για την παρατυπία της άδειας και
είπατε όλοι πως θα αγωνιστείτε για την παρατυπία της άδειας. Και αν η
άδεια γίνει νόμιμη και αν αυτοί τα φτιάξουν όπως πρέπει, εμείς πρέπει
λοιπόν να τους αφήσουμε να το κάνουν;
Θυμίζω, λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, από το 2005 που ξεκινήσαμε, ότι
πέρασαν τρεις Δημοτικές Αρχές και πολλές παρατάξεις της Αντιπολίτευσης.
Ένα είχαμε συμφωνήσει όλοι, όλοι. Ότι αυτό δεν πρέπει να γίνει εκεί, γιατί ο
χώρος δεν το επιτρέπει, η γειτονιά δεν το επιτρέπει, τα οικόπεδα είναι μικρά,
είναι κατοικημένη περιοχή. Έχει απίστευτα προβλήματα ο Άγιος
Κωνσταντίνος με το μετρό και με την πυκνοκατοίκησή του. Γι’ αυτό το λόγο
είπαμε ότι δεν θα γίνει και δεν πρέπει να γίνει.
Και τι κάναμε; Όλα τα Δημοτικά Συμβούλια, επαναλαμβάνω, και στις
τρεις Δημοτικές Αρχές, δώσαμε εντολή στην εκάστοτε Δημοτική Αρχή να
μεριμνά ώστε αυτό να μη γίνει σε καμιά περίπτωση, όποιο και να ‘ναι το
πολιτικό σκηνικό, με όποιο τρόπο και αν το μεθοδεύουν οι Κόπτες.
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Εγώ, λοιπόν, σε ό,τι με αφορά σαν Δημοτικό Σύμβουλο αλλά και σαν
παράταξη, όσες φορές το έβαλε η Δημοτική Αρχή συμπορευτήκαμε μαζί της
και είπαμε ότι θα πορευτούμε με τον τρόπο που αυτή επιλέγει για να
υποστηρίξει το αίτημά μας. Δεν κατάλαβα ειλικρινά σήμερα για ποιο λόγο
υπάρχει αυτή η ικανοποίηση που εκφράστηκε στην αρχή, του Δημάρχου.
Ποιο ήταν το κέρδος μας δηλαδή χθες; Τα έχετε μπερδέψει τα πράγματα;
Ακολουθούμε τα γεγονότα; Είμαστε πίσω από τους Κόπτες και ενώ αυτοί
παίρνουν πρωτοβουλίες, εμείς πάμε να μαζέψουμε τα ασυμμάζευτα; Και τι
θα γινόταν εάν προχωρούσαν και αν ξεκινάγανε χθες αυτοί; Αυτό θα ήταν
τραγωδία για την πόλη.
Λέω, όμως, ότι ακόμα και αν κατάφεραν να ξεφύγουν, με τον
υπάλληλο, με τον γνωστό, με το σύστημα, με τον διάδρομο, τώρα δεν
υπάρχει δικαιολογία. Εάν έχετε επιλέξει και επιλέγετε, και εγώ θα
συμπορευτώ μαζί σας, για την παρατυπία, να πάμε μαζί. Αλλά υπάρχει και
κάτι άλλο. Μπορεί τώρα, ακόμα και αν δεν έχει η ΕΤΑΔ Διευθύνοντα
Σύμβουλο, φίλε Χρήστο, εάν δεν έχει Διοικητικό Συμβούλιο, έχει σίγουρα
πολιτική βούληση, που είναι σαφής του κόμματος που κυβερνά, για τη
δημόσια περιουσία. Είναι δυνατό λοιπόν να μην παρέμβει; Άρα λοιπόν
πρέπει να παρέμβει. Οποιαδήποτε άλλη δικαιολογία δεν υπάρχει τώρα.
Μόνο αυτή μπορεί να κλείσει το θέμα. Γιατί είμαι πεπεισμένος ότι οι Κόπτες
θα βρουν λύση και τις παρατυπίες θα τις νομιμοποιήσουν. Και ο ναός έγινε
Πολιτιστικό Κέντρο και αύριο θα γίνει Βιβλιοθήκη και μεθαύριο θα γίνει
αναγνωστήριο. Και αναγνωστήριο μπορεί να φτιάξεις στην πόλη. Θα βρουν
τη λύση.
Άρα, λοιπόν, εμείς σε ό,τι μας αφορά κ.Πρόεδρε, αναπροσαρμόζουμε
λίγο τα πράγματα και λέμε το εξής τώρα. Συμπορευόμαστε μαζί σας σε μία
κοινή απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, πλην όμως έχει στάδια. Γιατί
εκείνο που κράτησα από τις τοποθετήσεις είναι αυτό που είπε ο Γιάννης ο
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Αναγνώστου. Εάν στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο που είχαμε
απασχοληθεί, αυτά τα έγγραφα που ετοιμάζετε τώρα, που είπε ο
κ.Πατσαβός, που είπατε εσείς, ο Αντιδήμαρχος, είχατε στείλει ένα στην
Περιφέρεια, είχατε στείλει ένα αντίστοιχο στην Πολεοδομία, σε όλες τις
αντίστοιχες Υπηρεσίες, δεν θα είχαν αυτοί καταφέρει να εκδώσουν άδεια,
που θα τους εφιστούσατε την προσοχή για το πρόβλημα αυτό, θα ήταν πολύ
δύσκολο να βάλει κάποιος την υπογραφή του και να δώσει την άδεια.
Προφανώς βρήκε χώρο.
Λέω, λοιπόν, τώρα ότι υπάρχει και άλλο στάδιο. Κατά τη γνώμη μας,
εμάς δεν μας ικανοποιεί η προσβολή της άδειας. Αναμένουμε πολιτική
απόφαση η οποία πρέπει να λύσει το θέμα. Όχι μόνο η πολιτική απόφαση
που οφείλει η Κυβέρνηση να δώσει αλλά και όλες τις απαιτούμενες
ενέργειες από την πλευρά τη δική σας ως Διοίκηση, να διασφαλιστεί ότι σε
καμία περίπτωση, γιατί δεν μπορεί να γίνει, εμείς δεν το λέμε αυτό από
πείσμα γιατί δεν θέλουμε τους Κόπτες.
Και κάτι άλλο που ειπώθηκε σχετικά με τη συμμετοχή του λαού που
αποτρέπει γεγονότα. Πήρα ένα φίλο συνάδελφο δάσκαλο, Ελληνοαιγύπτιο,
προηγουμένως, ο οποίος είναι και μέλος της Ομοσπονδίας μας αλλά είναι
και

Κοπτορθόδοξος

και

συνδικαλιζόμενος

στο

χώρο.

67.000

καταγεγραμμένους στην Αττική μέλη έχουν, υπολογίζουν ότι είναι 145.000
οι Κόπτες στην Αττική. Οι Κόπτες είναι στο τόξο της Κεντροανατολικής
Αφρικής και Βορειοανατολικής. Δεν συμπεριλαμβάνει μόνο τη χώρα της
Αιγύπτου αλλά είναι και η χώρα του Σουδάν και άλλες χώρες πιο κάτω.
Εάν εμείς δηλαδή κάνουμε μια κινητοποίηση στην πόλη και πάμε 500
εκεί απέξω να το αποτρέψουμε και έρθουν και 1.000 Κοπτορθόδοξοι, τι
αποτέλεσμα έχουμε; Μην τα βλέπουμε έτσι τα πράγματα.
Άρα, λοιπόν, εμένα ούτε ο λαϊκός παράγοντας, τον οποίο δεν τον έχω
δει πουθενά, πού είναι ο λαϊκός παράγοντας σήμερα σε ένα τέτοιο Δημοτικό
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Συμβούλιο; Πού είναι ο Άγιος Κωνσταντίνος; Πού είναι οι κάτοικοι που
υποφέρουν εκεί δίπλα, που έχουν αυτή την ιστορία; Έναν είδα μόνο εδώ
μέσα.
Αυτά από την πλευρά μας, κ. Πρόεδρε. Αναμένω ποιο θα είναι το
τελικό συμπέρασμά σας, ποια θα είναι η κατάληξή σας, να πορευτούμε και
εμείς ανάλογα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ.Πανταζόπουλε.
Στο σημείο αυτό να πω ότι με ενημέρωσε η κα Πίκουλα ότι, λόγω
ανειλημμένων υποχρεώσεων που δεν μπορούσε να αλλάξει, συμμετοχή σε
κάποιες Επιτροπές, δεν μπορεί σήμερα να είναι στη συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου. Μου είπε να σας μεταφέρω ότι θα είναι δίπλα μας
στην τελική απόφαση που θα πάρουμε και για την οποία βέβαια θα την
ενημερώσω και εγώ αύριο το πρωί.
Κύριε Σόφη, έχετε τον λόγο.
Γ.ΣΟΦΗΣ: Να ξεκινήσω πρώτα απ’ όλα από την παρατήρηση της απουσίας
των κατοίκων της περιοχής και μου κάνει εντύπωση το γιατί, με δεδομένο
ότι και χθες το πρωί που ήμασταν εκεί και από τη μεριά μας και από τη
Λαϊκή Συσπείρωση καλούσαμε τον κόσμο να είναι σήμερα στο Συμβούλιο,
βγήκαν ντουντούκες χθες το απόγευμα και για κάποιο λόγο δεν υπάρχει
κανείς εδώ. Εμένα μου κάνει εντύπωση. Δεν ξέρω με ποιους υπόγειους
τρόπους ειδοποιούνται οι άνθρωποι και δεν είναι εδώ ή εμείς είμαστε πολύ
αφελείς στο πώς κινούνται τα πράγματα μέσα σε μία πόλη. Εγώ δεν το
καταλαβαίνω πάντως αυτό και το λέω και βέβαια εγώ θα επιχειρήσω να
μάθω από τους ανθρώπους εκεί της γειτονιάς, που με τόσο φανατισμό
λέγανε «θα είμαστε εδώ σήμερα» κλπ. και για κάποιους λόγους δεν είναι.
Να δούμε τι λένε κι αυτοί, γιατί οι άνθρωποι δεν είναι ανεύθυνοι για τα
ζητήματα.
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Δεύτερη παρατήρηση. Τα τεχνικά ζητήματα για τα οποία αναφέρονται
εδώ, άδειες κλπ. κλπ., αρχιτεκτονικές μελέτες, κατά τη γνώμη μου αυτά
είναι πραγματικά δευτερεύοντα ή και τριτεύοντα ζητήματα. Ξεπερνιούνται
πάρα πολλές φορές. Εδώ έχουν κτιστεί απίστευτα πράγματα. Την Πεντέλη
την έχουν καβαλήσει τρεις φορές, την Πάρνηθα, τη θάλασσα, όλα τα έχουν
καβαλήσει. Δηλαδή αυτοί τώρα δεν βλέπανε τις παρανομίες; Ό,τι παρανομία
και να κάνεις, εύκολα την ξεπερνάς όταν «έχεις τον μπάρμπα στην
Κορώνη», όταν δηλαδή υπάρχει από πίσω ακριβώς εκείνη η πολιτική
βούληση που σου δίνει το δικαίωμα να το κάνεις αυτό το πράγμα.
Και εδώ πρέπει να απαντήσουμε στο ζήτημα: Τι είναι οι Κόπτες; Είναι
μια θρησκεία εν πάση περιπτώσει σαν τις άλλες ή οτιδήποτε; Κατά τη γνώμη
μου, εδώ παίζεται ένα σοβαρό ζήτημα γεωπολιτικών στρατηγικών. Και οι
Κόπτες έχουν πλάτες εξαιτίας… Κατά τη γνώμη μου πρέπει να
απευθυνθούμε στο Υπουργείο Εξωτερικών. Αυτό είναι το υπεύθυνο. Αυτοί
διαπραγματεύονται την ιστορία αυτή. Εδώ οι αλλαγές που γίνονται οι
γεωστρατηγικές, αυτά που λένε, τα οικόπεδα που θέλουν να μοιράσουν στη
Μεσόγειο κλπ., είναι αυτά που δίνουν το πολιτικό πάτημα σε αυτή την
ομάδα να διεκδικεί, μάλιστα με ένα προκλητικό τρόπο.
Και ξέρετε κάτι; Να μην το ξεχάσω αυτό. Δήμαρχε, δεν είπαν για το
οικόπεδο που εμείς ήμαστε μπροστά. Είπαν ότι είναι δύο τα οικόπεδα.
Έχουμε το Π. Και προφανώς θα πάρουν και το σπίτι που έχει κτιστεί
μπροστά. Κάνει Π τελικά αυτό. Θα πάρουν και το σπίτι που είναι μπροστά
εκεί και θα του πουν «άντε φύγε και εσύ από δω», θα τον αποζημιώσουν για
να πάρουν όλη την περιοχή.
Για να δούμε, λοιπόν, μερικά πράγματα. Δεν ξέρω, Δήμαρχε, αν το
βομβαρδίσουμε ή όχι. Να σχολιάσεις ανοιχτά άμα θέλεις. Όχι με
υποβολιμαίους τρόπους. Τα σχόλια είναι περιττά.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μας φόβισες!
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Γ.ΣΟΦΗΣ: Όχι, δεν σε φόβισα. Άλλωστε δεν έχω σκοπό να σε φοβίσω.
Αδιαφορώ για την περίπτωσή σου.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Και για τη δικιά σου!
Γ.ΣΟΦΗΣ: Συνέχεια σχολιάζεις!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Σόφη, δεν είχε καμία σχέση το σχόλιο με τη δική σας
ομιλία. Καμία σχέση με τη δική σας ομιλία. Σας παρακαλώ!
Γ.ΣΟΦΗΣ: Δηλαδή εδώ εμείς κουβεντιάζουμε τα ζητήματα και εσείς έχετε
άλλα ζητήματα να συζητήσετε. Καφενείο το έχετε κάνει δηλαδή. Δεν δίνετε
καμία σημασία στο τι λέμε. Εδώ είναι Δημοτικό Συμβούλιο, όμως.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μην το χοντραίνουμε. Σας παρακαλώ. Κύριε Σόφη, δεν
υπάρχει λόγος τώρα για ένταση.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (Μιλάει εκτός μικροφώνου)
Γ.ΣΟΦΗΣ: Δήμαρχε, θα μιλάς με όποιον θέλεις, δεν θα σχολιάζεις όμως
και θα μιλάς υποτιμητικά για κανέναν.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Όταν στα Δημοτικά Συμβούλια μιλάς με τους διπλανούς
σου, σε ενόχλησε κανείς;
Γ.ΣΟΦΗΣ: Νομίζω ότι την προσπάθεια που κάνω να παρακολουθώ τα
Δημοτικά Συμβούλια, ουδέποτε …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έτσι είναι, κ.Σόφη αλλά παρακαλώ τώρα να το
σταματήσουμε εδώ. Δεν αφορούσε το σχόλιο τη δική σας τοποθέτηση.
Κακώς έγινε τώρα το θέμα αυτό.
Γ.ΣΟΦΗΣ: Συνεχίζω. Εγώ, λοιπόν, πιστεύω το εξής: Ότι οι μεν Κόπτες
προχωράνε με κάποια μεθοδικότητα κάποια ζητήματα και εμείς συνεχώς
υποχωρούμε. Είχα πει και άλλη φορά ότι ήταν σοβαρό λάθος ότι
γκρεμίστηκε το ξύλινο σπιτάκι που απαιτούσαν οι Κόπτες. Έγινε αυτό.
Ήρθαν στη συνέχεια με μεθοδικό τρόπο και τι κάνανε μια μέρα; Κάνανε την
περίφραξη και βάλανε εκείνους τους πύργους τελικά, τις κατασκευές.
Πήγαμε και τα βγάλαμε. Και καλά κάναμε. Αυτοί όμως κάνανε δεύτερο
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βήμα. Κάνανε και τρίτο βήμα. Ήρθαν προχθές εκεί, με τους παπάδες τους
κλπ., και είπαν κάνουμε και τα εγκαίνια. Στην πραγματικότητα τι κάνουν;
Επιβάλλουν μια κίνηση που λένε ότι εμείς προχωράμε σ’ αυτή την κίνηση,
σ’ αυτή την κατασκευή.
Πρέπει να δούμε δηλαδή τα συγκεκριμένα βήματα που κάθε φορά
αυτοί κάνουν και εμείς κάθε φορά πάμε πίσω. Ακούστε κάτι. Ήμασταν εκεί
μαζεμένοι και οι άνθρωποι, κάποιοι άνθρωποι, είχαν «αγανακτήσει» γιατί
δεν μπορούσαν να περάσουν με τα αυτοκίνητά τους και λέγανε κάποιοι
«επιτέλους, ας κτιστεί αυτή η ιστορία να γλυτώσουμε από δω τελικά, κάθε
φορά θα κλείνεται ο δρόμος»; Γιατί, λέγε, λέγε, λέγε, η κατάσταση
λειτουργεί ανάποδα. Και αντί να καθίσει ο άλλος να δει το πρόβλημα και να
βοηθήσει να λυθεί, είναι γνωστή η ιστορία, το παρατάμε, το παρατάμε, μέχρι
να γίνει ενοχλητικό για τους ανθρώπους και μετά εύκολα να πουληθεί αυτή
η ιστορία και να τελειώνει.
Τι να κάνουμε; Εμείς τι λέμε; Ωραία, ας γίνουν αυτά τα διαβήματα
στις αρμόδιες πολιτικές, στο πολιτικό προσωπικό, γιατί εν πάση περιπτώσει
δεν είναι ζήτημα υπαλλήλων. Κανείς υπάλληλος δεν βάζει την υπογραφή
του πουθενά σήμερα, εάν δεν υπάρχει η κάλυψη. Άλλωστε, τι λέει;
«Παπαναστασίου.

Εξουσιοδοτημένος

Προϊστάμενος».

Κάποιος

τον

εξουσιοδότησε. Τι νομίζετε δηλαδή, παίζει το κεφάλι του αυτός έτσι τελικά
ή δεν ξέρει το ζήτημα ή παρασύρθηκε; Με συγχωρείτε, τόσες φορές το
έχουμε αναδείξει εμείς εδώ. Δεν το ξέρει ο Παπαναστασίου το ζήτημα και
ότι εδώ είναι σε αντιπαράθεση με τον Δήμο της Ηλιούπολης; Ξέρει πάρα
πολύ καλά αλλά προφανώς του είπαν «βάλε την υπογραφή» κάποιοι. Και
από τις προηγούμενες Κυβερνήσεις, Μιχάλη, και από τις σημερινές. Γιατί
αυτοί είναι πανίσχυροι, απ’ ό,τι φαίνεται. Πιθανόν να έχουμε και λάθος.
Ας γίνουν, λοιπόν, οι ενέργειες επάνω στο πολιτικό προσωπικό. Αλλά
με τι; Με ημερομηνία λήξης.
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Δεύτερο. Παρά το γεγονός ότι σήμερα λείπουν οι κάτοικοι, εγώ δεν
συμφωνώ με τον Δημήτρη τον Πανταζόπουλο ότι ο λαϊκός παράγοντας δεν
παίζει κανένα ρόλο κλπ., νομίζω το υποτιμάει πάρα πολύ το ζήτημα,
προτείνουμε λοιπόν να πάμε σε μία Συνέλευση των κατοίκων στην περιοχή,
σε 15 – 20 μέρες, το αφήνουμε στη Δημοτική Αρχή. Όχι βέβαια να το κάνει
τον Δεκαπενταύγουστο, αλλά μέσα στο μήνα που «τρέχει».
Και τρίτο λέμε το εξής: Ο Δήμος με τα συνεργεία του και οι κάτοικοι
καταλαμβάνουν τον χώρο. Φτιάχνουν μια παιδική χαρά, τη στήνουν και
γίνεται χώρος για τη λειτουργία των κατοίκων. Εάν οι κάτοικοι δεν
εμπλακούν μ’ αυτό τον τρόπο σ’ αυτή τη διαδικασία, θα είναι ένα πράγμα
που θα τελματώσει και θα οδηγηθεί τελικά στο να γίνει αυτό που θέλουν οι
Κόπτες. Πρέπει να απαντήσουμε μόνο έτσι. Μόνο έτσι κατοχυρώνεις ένα
πράγμα. Είναι αποδεδειγμένο πια.
Και να ‘ρθει η οποιαδήποτε Κυβέρνηση να μας πει, να ‘ρθει η
Καφαντάρη που είχε έρθει την άλλη φορά και μας έλεγε «μια χαρά τα
κάνουμε», και να μας πει «δεν τα κάνουμε καλά». Ή να ‘ρθει, ποιος ήταν ο
άλλος από τη Νέα Δημοκρατία, η Βούλτεψη είχε έρθει, δεν θυμάμαι ποιος
είχε έρθει, και να μας πουν ότι εν πάση περιπτώσει τώρα είμαστε εμείς εδώ
μπροστά, τα στήθια μας και τα κορμιά μας για να λυθούν τα ζητήματα. Αν ο
κόσμος δεν είναι εκεί, δεν υπάρχει καμία ελπίδα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ.Σόφη.
Κάποιος συνάδελφος που θέλει να πάρει τον λόγο. Να δώσω τον λόγο
στον κ.Νικηφόρο.
Ι.ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, παίρνω τον λόγο για να αναφερθώ σε
δυο-τρία πράγματα και πρώτα απ’ όλα στο ιστορικό της υπόθεσης, που
ακούστηκε ότι αυτή η υπόθεση κρατάει από το 2006. Εγώ θα προσθέσω κάτι
στο ιστορικό. Δεν κρατάει από το 2006 αλλά έχει βαθιές ρίζες. Προσωπικά
ενθυμούμαι σύσκεψη που είχε λάβει χώρα στο Δημαρχείο εδώ το δικό μας,
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το παλιό, με τη συμμετοχή Δημάρχου, Αντιδημάρχων, οικονομικών
παραγόντων της Μονής Πετράκη και έγινε μία ευρεία σύσκεψη.
Στην προσπάθειά μας τότε για να μην προβάλλουν αίτημα προς το
Συμβούλιο Επικρατείας οι εκπρόσωποι της Μονής Πετράκη, προκειμένου να
μη μπορέσουμε να φτιάξουμε το σχολείο, είχε συμφωνηθεί, προφανώς κατ’
απαίτηση της Ορθόδοξης Εκκλησίας –αυτό το συμπέρασμα βγάζω- να δοθεί
στην είσοδο του οικοπέδου και συγκεκριμένα εκεί που κατασκευάσαμε την
αναστροφή της Πατριάρχου Γρηγορίου, δεξιά, στην προέκταση του χώρου
του γηπέδου, που είναι οικοδομικό τετράγωνο αυτό το συγκεκριμένο, έχει
πολεοδομηθεί, είναι οικοδομικό τετράγωνο, να δοθεί από τον κατασκευαστή
έτοιμο στα σκελετά ένας ναός. Θα τον κατασκεύαζε έτσι. Από τότε, λοιπόν,
κρατάει το θέμα. Και τότε προφανώς για να μην έχουμε εμπόδια για την
ένταξη της περιοχής στο Σχέδιο, σύμφωνα με το οποίο θα είχαν ωφεληθεί 4
στρέμματα και η Μονή Πετράκη, που φερόταν ως ιδιοκτήτες, διεκδικούσαν
το χώρο και να προχωρήσουμε στην κατασκευή του σχολείου, έγινε και
αυτή η παραχώρηση.
Αυτό το λέω για την ιστορία, για να δείτε ότι το θέμα έχει βαθιές και
δυνατές ρίζες αφενός και αφετέρου να σας λυθεί ίσως η απορία σε όσους
έχει δημιουργηθεί γιατί η Εκκλησία της Ελλάδος δεν αντιδρά. Και
προσωπικά σε εκκλησία της περιοχής το έχω κάνει γνωστό και δεν είδα
καμιά ανταπόκριση. Προφανώς δεν τους ενδιαφέρει ή γνωρίζουν ότι είναι
μια υπόσχεση η οποία πρέπει να τηρηθεί.
Τότε είχε λεχθεί ότι «ναι, ήταν και κάποια συμφωνία», ανεπίσημα
βεβαίως όλα αυτά «που εμπλέκεται και το Υπουργείο Εξωτερικών». Είναι
στα πλαίσια των αμοιβαίων ανταποδόσεων. «Σου δίνω ένα οικόπεδο στην
Αίγυπτο να κάνεις Ορθόδοξη Εκκλησία, θα μου δώσεις ένα στην Ηλιούπολη
ή στην Ελλάδα» κ.ο.κ. Όμως, τότε δεν υπήρχε πρόβλημα γιατί εμείς
ξεκολλάγαμε την υπόθεση του σχολείου αφενός και αφετέρου ο χώρος ήταν
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

43

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

44

–εγώ είχα προσωπικά, κα Τσατσούλη, την ένστασή μου επειδή στην είσοδο
του σχολείου δεξιά θα γινόταν ένα θρησκευτικό ίδρυμα. Αυτή ήταν.
Όμως το θέμα έμεινε εκεί. Και το 2005-2006, που λέει ο
κ.Αναγνώστου, μπήκε η ταφόπλακα να το πω έτσι.
Ι.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: (Μιλάει εκτός μικροφώνου)
Ι.ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ: Αυτό λέω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι γνωστά αυτά, κ.Αναγνώστου. Δεν χρειάζονται
διευκρίνιση.
Ι.ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ: Το 2005, λοιπόν, μπήκε η ταφόπλακα για να κάνουμε και
το μνημόσυνο των νεκροθαφτών, εκείνο που έβαλε την υπογραφή του και
τους ηθικούς αυτουργούς που είναι πίσω. Γιατί δεν το έκανε φαντάζομαι
μόνος του, κατ’ εντολή κάποιων άλλων. Το ένα είναι λοιπόν αυτό.
Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι έχουμε φερθεί τόσο πολιτισμένα
και τόσο δημοκρατικά, που δεν συγκινήθηκε ένας άνθρωπος απ’ αυτούς που
θέλουν να ανεγείρουν τον ναό εκεί, πνευματικοί άνθρωποι, έτσι
παρουσιάζονται, να ζητήσει μια διαβούλευση με το Δημοτικό Συμβούλιο, να
παρουσιαστεί εδώ, να ακούσουμε. Δεν έχει ακούσει φαίνεται αυτό που λέει
ο λαός μας ότι «άμα δεν σε θέλουν στο χωριό σε ψάχνουν στου παπά το
σπίτι».
Το τρίτο που θέλω να πω είναι σήμερα τι κάνουμε. Και θέλω πρώτα
απ’ όλα να θέσω υπόψη της Διοίκησης και του Δημοτικού Συμβουλίου, το
οποίο προφανώς θα γνωρίζει, από μια μικρή έρευνα που έκανα, είδα μία
άδεια η οποία δεν είναι αυτή που έχουν στα χέρια τους. Είναι η άδεια της
Πολεοδομίας Αθηνών, η 390/2014, ημερομηνία έγκρισης 22/12/14. Ισχύει
έως 21/12/15. Για ανέγερση λυόμενου κτιρίου Κοπτορθόδοξης Εκκλησίας
σε τρεις στάθμες, με ισόγειο, λυόμενο κτίριο υποστήριξης στην Ηλιούπολης
κλπ.
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Κάνω μία σκέψη. Την ώρα εμείς που συζητούσαμε στις 22
Φεβρουαρίου για να παραχωρήσουμε και να βγάλουμε την απόφαση τη
σωστή, την 21/2005, που αρνούμαστε να δώσουμε υψόμετρο, εκείνοι είχαν
ήδη άδεια στα χέρια τους. Το θέτω υπόψη σας επειδή είστε ειδικοί. Λέει
επάνω «έγκριση δόμησης».
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Είναι άλλο. Είναι προέγκριση.
Ι.ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ: Άρα, είναι προκαταρκτικό στάδιο. Το θέτω απλά υπόψη
του Δημοτικού Συμβουλίου και της Διοίκησης, μήπως και χρησιμοποιηθεί.
Εγώ πίστευα ότι ήταν άδεια και δεν ήξερα γιατί τραβήχτηκε, μήπως υπήρχε
κάποιο επιχείρημα να στηρίξει τα επιχειρήματα…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καταθέστε το έγγραφο, παρακαλώ, κ.Νικηφόρε, στον
αρμόδιο Αντιδήμαρχο.
Ι.ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ: Και τέλος, εντάξει, συμφωνώ με όλα τα άλλα που είπαν.
Είναι και πολιτικό το θέμα και βεβαίως έτσι πιστεύω και εγώ θα λυθεί, γιατί
νομίζω ότι νόμιμα έχει δρομολογηθεί μέχρι αυτή τη στιγμή, κατ’ αυτούς
βέβαια. Εμείς έχουμε τα επιχειρήματά μας. Θα πολεμήσουμε και στο τυπικό
μέρος αλλά είναι και πολιτικό το θέμα και θα πρέπει βεβαίως οι υπεύθυνοι
να αναλάβουν τις ευθύνες τους.
Θέλω όμως επίσης να πω ότι ίσως είναι καλό, κ.Δήμαρχε, να έχετε μία
επαφή μ’ αυτούς που χειρίστηκαν και που ξεκινήσανε αυτό το θέμα, μήπως
γνωρίζουν κάποιες παραμέτρους που γνωρίζουν εκείνοι καλύτερα από το
2000, αυτό που λέω. Τον κ.Γεωργάκη, μήπως γνωρίζει κάτι που να μπορέσει
σ’ αυτή τη δύσκολη στιγμή να βοηθήσει, για να ανατρέψουμε αυτή την
κατάσταση όπως έχει γίνει.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προφανώς, είναι δεκτή η βοήθεια όλων. Ευχαριστώ,
κ.Νικηφόρε.
Ο κ.Αντύπας έχει τον λόγο.
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Γ.ΑΝΤΥΠΑΣ: Διευκρινιστικά. Αν εννοεί την 303/14, είναι κατεδάφιση
λυομένου. Δεν είναι άδεια δόμησης. Λυομένου ξύλινου οικίσκου. Αυτή η
ιστορία που πήγαμε, το πήραμε εμείς. Ναι, 303. Είναι η κατεδάφιση για την
οποία έχουμε ενημερωθεί.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Το διευκρινίσαμε αυτό. Να πάμε παρακάτω;
Γ.ΑΝΤΥΠΑΣ: Εγώ ήθελα διευκρινιστικά να πω μερικά πράγματα τεχνικά
και μετά να τοποθετηθώ. Όταν λέμε αλλαγή ρυμοτομικού, που απαιτείται
για το ναό, σημαίνει το εξής πράγμα: Ότι πρέπει υποχρεωτικά αυτός που θα
την κάνει, να κάνει μια αποτύπωση της περιοχής και μια τεχνική έκθεση που
θα λέει για τους λόγους τους οποίους πρέπει να κτιστεί αυτό το κτίριο.
Παράλληλα, θα πρέπει να υπάρχει απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, ακόμα
και αποφάσεις των κατοίκων και όλα αυτά θα πάνε στο ΣΧΟΠ, σε μία
Επιτροπή από έμπειρους αρχιτέκτονες, στις οποίες Επιτροπές αυτές μετέχει
και η Τοπική Αυτοδιοίκηση και το Τεχνικό Επιμελητήριο. Δεν είναι μόνο
από δημοσίους υπαλλήλους. Τώρα μιλάμε στο θεωρητικό πάντα επίπεδο.
Υποτίθεται ότι οι Επιτροπές αυτές είναι ανεξάρτητες και δεν επηρεάζονται
παρά μόνο από επιστημονικής άποψης.
Τώρα, το τι σημαίνει λυόμενο χοντρικά το έχουμε νομίζω καλύψει.
Ουσιαστικά το λυόμενο θα πρέπει να είναι ένα πράγμα το οποίο θα
τοποθετηθεί εκεί και θα είναι πλήρως. Δηλαδή δεν είναι μόνο ο στατικός
φορέας αλλά και όλες οι μελέτες, μηχανολογικές, ΚΕΝΑΚ, υδραυλικά,
πρέπει να είναι ήδη φτιαγμένες από εργοστάσιο. Αυτό θεωρείται λυόμενο.
Ενώ αντίστοιχα, καθώς μας είπε ο κ.Κελέσης εχθές, όπως είδε, ουσιαστικά η
άδεια έχει μια κανονική ροή μελετών σαν να ήταν μια καινούργια άδεια.
Τώρα, αν είναι μεταλλικό το κτίριο ή ξύλινο, σαν ισόγειο ή οτιδήποτε είναι
μια άλλη ιστορία. Δεν είναι πάντως λυόμενο.
Η Αρχιτεκτονική Επιτροπή που πρέπει να πάει, συνήθως αυτά τα
κτίρια πηγαίνουν για έλεγχο όψεων, αλλά πέρα από τις όψεις ελέγχεται και
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το ίδιο το κτίριο, θα έβλεπε την ιστορία ότι αυτό το κτίριο ήθελε αλλαγή
ρυμοτομικού. Και πάλι εκεί, σ’ αυτές τις Επιτροπές εκπροσωπείται η Τοπική
Αυτοδιοίκηση και το Τεχνικό Επιμελητήριο. Εκπροσωπείται με υπάλληλό
τους.
Εκείνο όμως που θέλω να πω περισσότερο είναι το εξής πράγμα:
Κακώς, κ.Δήμαρχε, αναφέρεστε εις βάρος του άλφα ή του βήτα υπαλλήλου.
Θα πρέπει να καταλογιστούν και οι ευθύνες οι δικές μας γιατί με τον
Καλλικράτη δεν πήραμε Πολεοδομία. Ένα από τα καλά του Καλλικράτη…
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (Μιλάει εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δήμαρχε, παρακαλώ μη διακόπτετε.
Γ.ΑΝΤΥΠΑΣ: Ναι, αλλά θα μπορούσατε να ελέγξετε πώς κτίζεται η πόλη.
Πάμε παρακάτω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίστε, κ.Αντύπα, και ολοκληρώστε, παρακαλώ.
Γ.ΑΝΤΥΠΑΣ: Όσον αφορά για τους υπαλλήλους, χωρίς να θέλω να
υπερασπιστώ κανένα, σίγουρα για μένα είναι αντιϋπαλληλικό όταν, έχοντας
τα χαρτιά αυτά του Δήμου, δεν ζήτησαν τη γνώμη και μιας υπερκείμενης σ’
αυτόν Αρχής. Δηλαδή να κάνανε ένα ερώτημα στο πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ κλπ.
και να τους έλεγαν αν και αυτό το κτίριο χρειάζεται αλλαγή ρυμοτομικού
κλπ.
Όμως εκείνο που βλέπουμε, εγώ τουλάχιστον σαν μηχανικός βλέπω
ότι πρέπει να έχουν αυτοί οι άνθρωποι αφόρητη πίεση. Δεν μπορεί αμέσως
να την ξεπετάνε σε τρεις μέρες την άδεια. Απόδειξη και το ότι δεν περάσανε
Αρχιτεκτονική Επιτροπή είναι λόγω πιέσεως να τελειώνουν την άδεια. Και
όχι μόνο αυτό. Είπαμε ότι και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ δεν έχουν και τα τέσσερα
φύλλα της άδειας βγάλει, όπως όλα τα άλλα. Αν θα το ψάξετε στη
ΔΙΑΥΓΕΙΑ στο Δήμο Αθηναίων, θα δείτε ότι στις 27/5, που εκδόθηκε η
άδεια, έχει μόνο το τελευταίο φύλλο που έχει μόνο τις επιβλέψεις και δεν
αναφέρει τι άδεια είναι αυτή.
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Άρα, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε πολεοδομικά είναι να τους
καθυστερήσουμε. Αυτό πρέπει να ξέρετε. Μόνο να τους καθυστερήσουμε.
Γιατί σίγουρα θα βρουν τρόπο να βγάλουν την άδεια. Νομίζω ότι αυτή ήταν
και η γνώμη όλων όσων μίλησαν πιο πρώτα. Μόνο πολιτικά και όλοι από
κοινού. Όλοι οι επικεφαλής των Παρατάξεων να πάνε όπου χρειάζεται, και
στο Υπουργείο Παιδείας και στο Εσωτερικών ή όπου υπάγεται, και στο
Δήμο. Και κακώς με τον Δήμο Αθήνας που δεν ήρθατε σε επαφή, όπως είπε
και ο κ.Αναγνώστου, με τον Δήμαρχο. Διότι ποιος μου λέει εμένα ότι τον
κάθε Παπαναστασίου δεν τον πιέζει ακόμα και ο Δήμαρχος Αθηναίων ή
οποιοσδήποτε άλλος.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μα, δεν απάντησα αν πήγα. Πού το ξέρεις;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δήμαρχε, παρακαλώ θα απαντήσετε.
Γ.ΑΝΤΥΠΑΣ: Δεν ξέρω. Αν απαντήσετε…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίστε, κ.Αντύπα.
Γ.ΑΝΤΥΠΑΣ: Δηλαδή τι εννοώ; Δεν υπάρχει περίπτωση για ένα τέτοιο
θέμα, από πείρας σαν μηχανικός, δεν υπάρχει περίπτωση για ένα τέτοιο θέμα
ένας οποιοσδήποτε υπάλληλος να λαδωθεί ή να πάει εις βάρος ενός Δήμου.
Δεν είναι κορόϊδο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Χωματά έχει τον λόγο και να ζητήσω συγγνώμη γιατί
κανονικά έπρεπε να προηγηθείτε εσείς.
ΑΙΚ.ΧΩΜΑΤΑ: Έχει γίνει πολύ συζήτηση, πάρα πολύ ώρα και σε κάποια
φάση, σε κάποιες στιγμές εκφραστήκαμε με τρόπο που δεν θα έπρεπε. Εγώ,
λοιπόν, αισθάνομαι την υποχρέωση να πω ότι πιστεύω στο δικαίωμα πίστης
οποιουδήποτε ανθρώπου στον κόσμο. Ένα. Όταν εγώ έχω την απαίτηση να
έχω εκκλησία και να προσεύχομαι οπουδήποτε στον κόσμο, το ίδιο
δικαίωμα με μένα έχει και ο άλλος. Δεν έχω μόνο εγώ δικαιώματα, έχει και ο
άλλος.
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Άρα, δεν τίθεται θέμα Κοπτών. Οι Κόπτες είναι Χριστιανοί και έχουν
δικαίωμα να προσεύχονται. Το θέμα είναι άλλο. Ότι δεν προσφέρεται ο
τόπος, το οικόπεδο και δημιουργείται πρακτικά πρόβλημα. Ούτε αυτοί
εξυπηρετούνται, ούτε ο τόπος. Μη μπερδεύουμε την ανεξιθρησκία, το
θρησκευτικό δικαίωμα. Μη μιλάμε για αιρέσεις. Εάν πάτε, δεν ξέρω πόσοι
έχετε πάει, οι περισσότεροι φαντάζομαι, στην Αίγυπτο, θα δείτε ακόμα τις
ελληνικές εκκλησίες να λειτουργούν όλες, το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας, τα
Ελληνικά Νεκροταφεία, τις Ελληνικές γειτονιές. Δεν μπορώ εγώ, λοιπόν,
όταν φιλοξενούμαι και είμαι σεβαστός εκεί, να μιλάω με τρόπο απαξιωτικό
για τον τόπο όπου φιλοξενούμαι.
Και να πω και κάτι άλλο. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια τεράστια κρίση
και στην Αφρική και στη Μέση Ανατολή, που παίρνει χαρακτηριστικά και
θρησκευτικού πολέμου. Ναι, βεβαίως, δεν είμαι υπέρ της σφαγής των
Χριστιανών, είτε είναι Κόπτες, είτε είναι οτιδήποτε. Μπορεί να υπάρχουν,
και καλά κάνουν να υπάρχουν, και άλλες σκοπιμότητες. Και καλά κάνουν να
στηρίξουν τους Χριστιανούς. Εγώ δεν συμφωνώ να σφάζονται οι
Χριστιανοί.
Γ.ΣΟΦΗΣ: (Μιλάει εκτός μικροφώνου)
ΑΙΚ.ΧΩΜΑΤΑ: Δεν ξέρω. Εγώ τη δική μου θέση λέω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ, κ.Σόφη, όχι διάλογο. Σας παρακαλώ.
ΑΙΚ.ΧΩΜΑΤΑ: Εγώ λέω τη δική μου θέση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εκφράζει την άποψή της η κα Χωματά και είναι σεβαστή.
ΑΙΚ.ΧΩΜΑΤΑ: Εγώ λέω το εξής: Για μένα η κάθε θρησκεία έχει το
δικαίωμα έκφρασής της. Τελειώσαμε. Το πρόβλημα είναι ο τόπος, ο χρόνος,
η παρανομία και ότι τελικά δεν εξυπηρετείται κανένας. Και δεν χαλάμε τις
σχέσεις μας με τους ανθρώπους.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό νομίζω είναι προφανές.
Ο κ.Ασβεστάς έχει τον λόγο.
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Κύριε Αναγνώστου, θέλετε να συμπληρώσετε κάτι;
Ι.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Θα ήθελα. Ας ολοκληρώσει όμως ο συνάδελφος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Κύριε Ασβεστά, έχετε τον λόγο.
Δ.ΑΣΒΕΣΤΑΣ: Καταρχήν νομίζω ότι κανένας εδώ στην αίθουσα δεν βάζει
ζήτημα περί των Κοπτών. Και αυτό νομίζω πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Το
έχουμε πει σε προηγούμενες συζητήσεις, το έχουμε διατυπώσει σε όλους
τους τόνους άπαντες.
Λοιπόν, εάν προσπαθήσει κανείς να περιγράψει αυτή την υπόθεση
που σήμερα συζητάμε σε κάποιον τρίτο, σε κάποιον άνθρωπο ο οποίος δεν
το έχει βιώσει αυτό το πρόβλημα, θα καταλάβει το εξής: Ότι μέσα σ’ αυτή
την ιστορία περιγράφεται όλη η δομή, ο τρόπος λειτουργίας αν θέλετε του
Ελληνικού κρατικού μηχανισμού. Αν πάρουμε τα πράγματα από την αρχή,
σήμερα είμαστε ενάντια σε κάτι το οποίο το Δημοτικό Συμβούλιο, το
αντίστοιχο Δημοτικό Συμβούλιο μιας άλλης χρονιάς είχε δώσει την έγκρισή
του να γίνει αυτό το πράγμα, με υπογραφή. Μια Υπηρεσία κρατική είχε
πάρει μια υπογραφή από τον Δήμο εδώ πέρα, από την Ηλιούπολη, από την
Ηλιούπολη είχε πάρει μια υπογραφή με κάποιον Αντιδήμαρχο. Στο πόδι
έγινε αυτό το πράγμα. Το συμφωνούμε αυτό. Το ‘χουμε ξαναπεί.
Έρχεται, λοιπόν, το Ελληνικό Κράτος δια μέσω του ΤΑΙΠΕΔ, ποιανής
Υπηρεσίας τέλος πάντων, τους παραχωρεί ένα οικόπεδο χωρίς να κάνει
καμία ουσιαστική διαβούλευση, εάν αυτό το οικόπεδο τηρεί τις
προδιαγραφές κλπ., ό,τι απαιτείται από τους νόμους, για να μπορέσουν να
κάνουν αυτό που θέλουν οι άνθρωποι να κάνουν.
Έρχονται αυτοί στη συνέχεια, πάνε σε μια Υπηρεσία όπου γίνεται εκεί
πέρα το αλαλούμ. Μετατρέπουν μία άδεια, αλλάζουν ονομασίες, κάνουν,
δείχνουν.
Αυτά τα πράγματα όλα που συμβαίνουν, εμείς –και το λέω το «εμείς»
όχι σαν Δημοτικό Συμβούλιο, μιλάω το «εμείς» σαν πολίτες- είναι δυνατό να
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επιτρέπουμε να συμβαίνουν ή να συνεχιστούν να συμβαίνουν αυτά τα
πράγματα; Νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε όλοι ότι απ’ αυτό τον τρόπο
λειτουργίας πρέπει να απαλλαγούμε. Νομίζω ότι σήμερα για μας αυτό που
πρέπει να είναι κατανοητό είναι ότι πρέπει να διεκδικήσουμε τα οριστικά
παραχωρητήρια. Αν σήμερα πάμε, τους καθυστερήσουμε, κάνουμε,
δείξουμε οτιδήποτε με την άδεια, το πρόβλημα θα ξαναπροκύψει μετά από
5 μήνες, 6 μήνες, 3 μήνες.
Νομίζω ότι αυτό είναι το σημαντικό και από εκεί και μετά πρέπει να
δούμε και να συνεισφέρουμε κι εμείς, να συμβάλλουμε αν θέλετε σαν
Δήμος, σαν Δημοτικό Συμβούλιο, σαν πολίτες, στην αποτροπή τέτοιων
λειτουργιών του Δημόσιου Τομέα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάποια συνάδελφος ή κάποιος συνάδελφος;
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Να πω μια κουβέντα, Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αν θέλετε, να μιλήσει πρώτα ο κ.Αναγνώστου. Θα έλεγα το
εξής: Κύριε Αναγνώστου, θέλετε να προσθέσετε κάτι μέχρι στιγμής; Επειδή
η διαδικασία τώρα, για να το κλείσουμε το θέμα, θα κάνει τοποθέτηση ο
Δήμαρχος, θα συμπληρώσει ο κ.Χατζηδάκης και θα αναγνώσει και την
απόφαση, επειδή ίσως χρειαστεί μία τοποθέτηση του λεπτού να κάνετε.
Θέλετε τώρα; Διευκρινιστικά. Ωραία.
Ι.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Για ένα λεπτό, Πρόεδρε. Σχετικά με την προηγούμενη
τοποθέτησή μου, να προσθέσω ακόμη, γιατί ακούστηκαν κάποια πράγματα
στην πορεία και γι’ αυτό προέκυψε η ανάγκη να πω δυο κουβέντες. Έχουμε
επικεντρωθεί

είδα

από

πολλούς

συναδέλφους

στην

έγκριση

της

Αρχιτεκτονικής Επιτροπής. Η έγκριση της Αρχιτεκτονικής Επιτροπής
μπορεί να έχει δοθεί. Το γνωρίζουμε; Δηλαδή ο φάκελος, υπήρχε μία
προέγκριση η οποία δόθηκε, την οποία ο συνάδελφος ο κ.Νικηφόρος
προηγουμένως την παρουσίασε, το 2014. Η προέγκριση δόμησης είναι το
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πρώτο στάδιο για την έκδοση της αδείας. Δεν είναι άδεια. Είναι το πρώτο
στάδιο. Στο πρώτο στάδιο γίνονται όλοι οι έλεγχοι.
Αφής στιγμής, λοιπόν, είχε εκδοθεί η προέγκριση, έπρεπε εμείς να
παρακολουθούμε συνέχεια την υπόθεση, έστω με έναν εντεταλμένο
υπάλληλο κάθε μέρα στην Πολεοδομία. Δεν ξέρω αν έχει παρθεί ο φάκελος,
αντίγραφα του φακέλου της έγκρισης. Γιατί πιθανότατα με την προέγκριση,
με αυτή την έγκριση δόμησης, που είναι προέγκριση της αδείας, μπορεί να
έχει περάσει από Αρχιτεκτονική Επιτροπή. Δηλαδή μην επικεντρωνόμαστε
εκεί. Εάν δεν έχει παρθεί ο φάκελος, τα αντίγραφα όλα του φακέλου που
υπάρχουν μέσα, θα πρέπει να παρθούν άμεσα, αύριο, για να μην πω σήμερα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ.Χατζηδάκης μία απάντηση.
Γ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ:

Κύριε

Αναγνώστου,

για

να

απαντήσω

στο

συγκεκριμένο, έχουμε πάρει όλα τα αντίγραφα. Πήραμε όλο το φάκελο. Δεν
υπάρχει μέσα η έγκριση της Αρχιτεκτονικής Επιτροπής. Σε ερώτηση κιόλας
που έγινε προφορικά στον υπάλληλο, αποδέχθηκε ότι δεν έγινε η διαδικασία
της Αρχιτεκτονικής Επιτροπής. Είπε «το ξέχασα αυτό να το κάνω». Αυτή
ήταν ακριβώς η απάντηση που έδωσε. Δηλαδή αποδέχεται ότι δεν υπάρχει
έγκριση Αρχιτεκτονικής Επιτροπής. Πήραμε πλήρες αντίγραφο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Πατσαβέ, έχετε τον λόγο.
Π.ΠΑΤΣΑΒΟΣ: Όσον αφορά την Αρχιτεκτονική Επιτροπή, πράγματι σε
ερώτημα που του έκανε ο κ.Γουρλής, είπε ότι «δεν το σκέφτηκα γιατί ήταν
ίδια η άδεια με την έγκριση του προηγούμενου φακέλου». Γιατί, όπως
γνωρίζουμε, είχαν εκδώσει άδεια το ’12 και επανακαταθέσανε. Και αυτό
είναι το ερώτημα: Γιατί επανακαταθέσανε την καινούργια άδεια και
καινούργιο φάκελο, που κάνανε πάλι όλη τη διαδικασία, παρά το ότι είχαν
στα χέρια τους μία οικοδομική άδεια. Εγώ αισθάνομαι ότι, αν βρούμε την
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παλιότερη άδεια και την καινούργια, σίγουρα θα καταλάβουμε ότι και εκεί
υπήρχαν παρατυπίες τις οποίες με τη δεύτερη άδεια θέλανε να καλύψουν.
Αλλά αυτό είναι μια παρένθεση. Γιατί από την κουβέντα ακούστηκαν
πολλά πράγματα για το τι είχε γίνει στο παρελθόν, τι έπρεπε να είχαμε κάνει,
τι δεν κάναμε. Σήμερα βρισκόμαστε, όμως, σε μια συγκεκριμένη κατάσταση
και πιστεύω ότι το Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει να επαναδιατυπώσει τις
θέσεις του και να χαράξει μια καινούργια πολιτική απέναντι στο πώς
γίνονται οι παραχωρήσεις, τα κριτήρια, όπως μπήκε και από την κα
Τσατσούλη και από άλλους ομιλητές. Θα πρέπει να καταθέσει τη δική της
πρόταση στο ΥΠΕΚΑ, μέσω της Περιφέρειας νομίζω γίνεται, για τον
χαρακτηρισμό τον δικό μας, επάνω σε δικά μας σχέδια, τον χαρακτηρισμό
των χρήσεων γης που θα πρέπει να καλύπτουν πρώτα τις ανάγκες των
πολιτών και μετά να δούμε αν μπορούν να εξυπηρετήσουν και άλλες
ανάγκες μεγαλύτερου και υπερτοπικής σημασίας και δημόσιου χαρακτήρα.
Όπως και να γίνει, πάντως, το θέμα της άδειας, καλώς ή κακώς, το
χρησιμοποιούμε τώρα για να βάλουμε ένα φρένο και να πάρουμε το χρόνο
ώστε να «κτίσουμε» μια καινούργια πολιτική επάνω στη δημόσια περιουσία
όσον αφορά το ΤΑΙΠΕΔ ή το παιδί του που εξελίσσεται.
Θα πρέπει, λοιπόν, στο ψήφισμα που θα βγει, και νομίζω ότι το έχω
βάλει στη βοήθεια που μου ζήτησε ο Αντιδήμαρχος, να καταδικάσουμε τα
ΜΑΤ, που ήρθαν τα ΜΑΤ να προστατεύσουν μια ενέργεια που στην ουσία
αποδείχθηκε εκ των υστέρων ότι η απόφαση αυτή, η άδεια δηλαδή είχε δοθεί
με πολλά μελανά σημεία και να ζητήσουμε από τη νέα Κυβέρνηση να
καθορίσουμε μαζί τα κριτήρια που θα κάνουν τα παραχωρητήρια, που
πρώτο στόχο πρέπει να ‘χουν τις ανάγκες των δικών μας…
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: (Μιλάει εκτός μικροφώνου)
Π.ΠΑΤΣΑΒΟΣ: Βεβαίως. Το γράφω στο ψήφισμα. Το έχω βάλει, κα
Τσατσούλη, στο ψήφισμα, σαν πρόταση δηλαδή εγώ.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα πάρουμε απόφαση, κ.Πατσαβέ.
Κύριε Πατσαβέ, έχετε ολοκληρώσει;
Π.ΠΑΤΣΑΒΟΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα παρακαλούσα, όσοι συνάδελφοι
είναι έξω από την αίθουσα, επειδή πρέπει να βγάλουμε την απόφαση της
σημερινής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, να έρθουν στην
αίθουσα.
Κύριε Δήμαρχε, έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ήταν εμφανής από την αρχή
η προσπάθεια να υπάρξει μια ευρύτερη συναίνεση γι’ αυτό το θέμα. Και
ήταν

και

εμφανέστατη

η

προσπάθεια

από

μερικές

πλευρές

της

Αντιπολίτευσης να εμφανίσουν και ασυνέπεια στους αγώνες που κάνει η
σημερινή Δημοτική Αρχή αλλά και να πουν ότι είναι και ένα πολιτικό
ζήτημα αυτό και πρέπει να το αναδείξουμε και ότι η Δημοτική Αρχή δεν το
έχει κάνει και ότι πρέπει να αλλάξουμε κατεύθυνση κλπ.
Κοιτάξτε. Η δημόσια περιουσία –γιατί οι Κόπτες είναι ένα μέρος ενός
συνολικότερου προβλήματος στην πόλη μας που λέγεται δημόσια
περιουσία- έχουμε πει ότι έχει τρεις σοβαρές πλευρές. Η μία πλευρά είναι
πολιτική. Η άλλη είναι νομική και θεσμική και πρέπει να δοθούν αγώνες
εκεί. Και η άλλη πλευρά είναι η συμμετοχή του παράγοντα του λαϊκού στις
κινητοποιήσεις για την υπεράσπιση αυτής της δημόσιας περιουσίας.
Αυτή τη στρατηγική, η οποία είχε χαραχθεί ήδη από τη δεκαετία του
’80, δεν νομίζω ότι κάποια Δημοτική Αρχή παρέκλινε. Καμία Δημοτική
Αρχή. Τώρα, αν θέλουμε κάποιοι να είμαστε περισσότερο λαϊκοί αγωνιστές
από κάποιους άλλους, αυτό είναι δικαίωμά μας και κρινόμαστε από τον
κόσμο. Αλλά από τότε που αρχίσανε οι κινητοποιήσεις με τον αείμνηστο τον
Δημήτρη τον Κιντή μέχρι και σήμερα, όλοι οι Δήμαρχοι ακολούθησαν αυτή
την τριπλή στρατηγική. Ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες της θητείας
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τους, κάπου αναδεικνυόταν περισσότερο το νομικοθεσμικό, κάπου
χρειαζόντουσαν περισσότερες κινητοποιήσεις, κάπου το πολιτικό ζήτημα
ήταν στην πρώτη προτεραιότητα. Αυτή είναι η αλήθεια.
Και επειδή θέλουμε να μιλάμε πολιτικά, να ξεκαθαρίσουμε και μερικά
πραγματάκια εδώ.
Λοιπόν, το 1996, αγαπητοί συνάδελφοι, καμία παράταξη δεν
υπέγραψε παραχώρηση στους Κόπτες. Υπέγραψε, ερήμην της Δημοτικής
Παράταξης και της Διοίκησης του Δήμου, ο κ.Προβιάς, με ονοματεπώνυμο,
το έχω ξαναπεί εδώ, παραχώρηση του χώρου. Και τα στοιχεία υπάρχουν και
υπάρχει και δημόσια, μετά από 10 μέρες καταγγελία και του αείμνηστου του
Κώστα του Λύτρα και του Βαγγέλη του Σκούρα προς αυτή την κατεύθυνση.
Και όσοι λένε ότι είμαστε υποχρεωμένοι και πρέπει να πολιτικοποιήσουμε
το ζήτημα, θα πρέπει να καταλάβουν ότι είχαν στην αγκαλιά τους τον
κ.Προβιά σε πολιτικό επίπεδο. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά από πού ξεκίνησε
αυτή η ιστορία και πού κατέληξε.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: (Μιλάει εκτός μικροφώνου)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αφήστε τα, κ.Τσατσούλη. Εγώ είμαι ειλικρινής. Δεν κρύβω
τίποτα από κανέναν. Και γιατί δεν έχω να κρύψω τίποτα από κανέναν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γιατί διακόπτετε τώρα; Ο καθένας λέει τις δικές του αλήθειες
εδώ.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν μπορεί να σπιλεύουμε μια ολόκληρη παράταξη για έναν
Δημοτικό Σύμβουλο ο οποίος αυθαίρετα, παράνομα και καταχρηστικά
υπέγραψε το 1996 αυτή την απόφαση. Τελεία και παύλα σ’ αυτό. Γιατί η
παράταξη της Δημοτικής Αλλαγής έχει προσφορά και ιστορία σ’ αυτή την
πόλη. Και όλοι γνωριζόμαστε σ’ αυτή την πόλη.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: (Μιλάει εκτός μικροφώνου)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εξαιρετικές σχέσεις και καλά κάνει. Και εγώ έχω
εξαιρετικές και θα ήταν να είχα καλύτερες. Και ήταν και προς τιμή της. Σας
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παρακαλώ. Και εγώ ήμουν ο πρώτος που συγκρούστηκα με αυτή τη
νοοτροπία που υπήρχε και το ξέρετε πολύ καλά αυτό. Και δέχθηκα και μια
λάσπη απ’ αυτή την ιστορία, τεράστια. Μέχρι και ότι δεν ήμουν
Ηλιουπολίτης, όταν ήμουν υποψήφιος εδώ. Να κλείσει, όμως, αυτό το θέμα.
Πολιτικό το ζήτημα της δημόσιας περιουσίας. Και βέβαια είναι
πολιτικό. Θα πρέπει, όμως, να καταλάβουμε ότι στη συγκεκριμένη συγκυρία
των τεσσάρων μηνών δεν θα πέσουμε επάνω να καθαρίσουμε τους
Υπουργούς και τους Γενικούς Γραμματείς επειδή δεν ενημερώθηκαν για μια
ιστορία ή για ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σύνθετο και δύσκολο και
που και εμείς ακόμα, που πάμε ως μάρτυρες στις δίκες και δίνουμε τη μάχη
μας για την υπεράσπιση της δημόσιας περιουσίας, δεν το ξέρουμε τόσο
καλά.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Τι σχέση έχει;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα σας πω τι σχέση έχει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Τσατσούλη, σας παρακαλώ. Δεν επιτρέπω τις
διακοπές. Σας παρακαλώ!
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εάν δεχθούμε, λοιπόν, ότι οι Κόπτες είναι ένα μέρος
συνολικό της δημόσιας περιουσίας, σημαίνει ότι και η νέα Κυβέρνηση και η
νέα πολιτική ηγεσία πρέπει να ενημερωθεί γι’ αυτό. Εμείς σ’ αυτή την
κατεύθυνση δουλέψαμε συστηματικά. Και θα σας απαντήσω ένα προς ένα
και για το Δήμο Αθηναίων και για τον κ.Καμίνη, και έχουμε κάνει και εκεί.
Δεν βγάζουμε ντουντούκες.
Επισκεφθήκαμε τον νέο Γενικό Γραμματέα, μετά βέβαια από τρεις
επιστολές που έστειλα εγώ στην Υπουργό Οικονομικών και η οποία
απαξίωσε όχι να μου απαντήσει, ούτε να βάλει ένα Σύμβουλό της να μου
μιλήσει και να μου πει «Δήμαρχε, τι πρόβλημα έχεις εκεί πέρα που
φωνάζεις»; Τη Βαλαβάνη την ξέρω πολύ καλά και ξέρω ότι είναι και
Βουλευτής της Β΄Αθήνας και ξέρει και πολύ καλά το πρόβλημα αυτό. Αυτό
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δεν σημαίνει όμως ότι το έκανε αυτό επίτηδες, ότι μπορεί να υπήρχε
συγκεκριμένο θέμα.
Τι κάναμε, λοιπόν; Πήραμε τα στοιχεία μας, τους φακέλους μας,
τεκμηριωμένοι, και επισκεφθήκαμε τον νέο Γενικό Γραμματέα Δημόσιας
Περιουσίας, όπως είχαμε κάνει και με τον προηγούμενο Γενικό Γραμματέα
Δημόσιας Περιουσίας και ο οποίος άνθρωπος μας δέχθηκε. Άργησε λίγο
αλλά μας δέχθηκε. Είχε αναλάβει πρόσφατα. Καθίσαμε, λοιπόν, σε ένα
τραπέζι, του αναλύσαμε τα θέματα. Του είπαμε ότι έχουμε το θέμα της
δημόσιας περιουσίας. Του δώσαμε όλους τους χάρτες μας. Του είπαμε ποια
είναι κάτω από 500 και ποια πάνω από 500 μέτρα στην πόλη μας.
Συμφωνήσαμε ότι δεν μπορεί να εκποιηθεί κανένα απ’ αυτά τα οικόπεδα και
ότι πρέπει να ξεκινήσει εδώ και τώρα, και υπάρχει η βούληση της
Κυβέρνησης, το έχει διατυπώσει και δημόσια αυτό, ότι τα οριστικά
παραχωρητήρια στους Δήμους όχι μόνο της Ηλιούπολης αλλά και της
Αργυρούπολης και του Αλίμου και του Ελληνικού. Ο άνθρωπος ήταν
θετικότατος.
Του εξηγήσαμε, επίσης, ότι για να κλείσει και το θέμα στην Ηρώων
Πολυτεχνείου με το κτίριο που έχουμε, πρέπει ο ίδιος να πάρει πρωτοβουλία
και να συγκροτήσει μία Επιτροπή που χρειάζεται να εξετάσει το θέμα, για να
το παραχωρήσει στον Δήμο. Και τότε ο άνθρωπος ήταν όχι απλά θετικός,
είπε «δώστε μου λίγο χρόνο να μελετήσω το θέμα γιατί δεν το γνωρίζω, δεν
το ξέρω, στείλτε μου και μια επίσημη επιστολή που να τα κατοχυρώνετε
αυτά που λέτε και ως απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου». Και αυτό κάναμε.
Και θα σας καλέσω να καθίσουμε σ’ ένα τραπέζι, να μιλήσουμε για όλο
αυτό το πακέτο των θεμάτων.
Όσον αφορά δε τους Κόπτες, που είναι και ένα πολύ ειδικό και
συγκεκριμένο θέμα, οι φάκελοι, σας παρακαλώ πολύ, είναι εδώ, αυτούς που
παραλάβαμε και αυτούς που εμείς συμπληρώσαμε, είναι στη διάθεσή σας.
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Δεν υπάρχει κανείς αρμόδιος που να μην τον έχει επισκεφθεί η Δημοτική
Αρχή ή μαζί με τους επικεφαλής των παρατάξεων. Εγώ προσωπικά πήρα τον
κ.Καμίνη και του ζήτησα να τον δω. Και μου είπε ότι «είμαι πάρα πολύ
απασχολημένος» ότι «την επόμενη βδομάδα θα είμαι στην Τανγκανίκα, τη
μεθεπόμενη βδομάδα θα είμαι στη Νέα Υόρκη για να φέρω τεχνογνωσία και
να αντιμετωπίσω τα προβλήματα της πόλης» και πάει λέγοντας. Ε, λοιπόν, ο
κ.Καμίνης δεν με δέχθηκε. Ο βοηθός του Συνήγορου του Πολίτη, που
καθόταν επί πέντε ώρες έξω από το Γραφείο κάποιων για να ζητήσει ένα
αίτημα, όταν έγινε Δήμαρχος πίστεψε ότι μπορεί να είναι και Πρωθυπουργός
της χώρας. Άρα, δεν μπορεί να δει κανέναν συνάδελφό του. Και με
παρέπεμψε στην αρμόδια Αντιδήμαρχο.
Εγώ δεν «σήκωσα» το θέμα. Αυτό που με ενδιέφερε ήταν η ουσία.
Μπορούσα κάλλιστα να το «σηκώσω» και να τον καταγγείλω και δημόσια.
Αλλά αυτά δεν έχουν ουσία για την πόλη μας. Πήρα τους συναδέλφους και
πήγαμε όλοι μαζί και βρήκαμε την Αντιδήμαρχο και της εξηγήσαμε πώς
έχουν τα πράγματα. Τεκμηριώσαμε τις θέσεις μας σοβαρά κλπ.
Όσον αφορά δε το θέμα περί υπαλλήλων, έχετε κάνει λάθος.
Σαφέστατα και οι υπάλληλοι δεν είναι ουδέτεροι. Σαφέστατα και οι
υπάλληλοι έχουν συγκεκριμένη στρατηγική και επιλογές σε κάποια
ζητήματα και μεγάλα θέματα. Ουδέτερος δεν υπάρχει κανείς. Ουδείς δεν
υπάρχει ουδέτερος. Δεν μπορεί δηλαδή ένας υπάλληλος, ο οποίος έχει
ασχοληθεί με τα θέματα της Ηλιούπολης πάνω από δέκα χρόνια, να μην
ξέρει ότι χρειάζεται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ να κρεμάσει και αυτά τα χαρτιά τα
οποία προηγουμένως είπατε, αγαπητέ συνάδελφε. Το ήξερε πάρα πολύ καλά.
Πάρα πολύ καλά. Μπορεί να ξέρει πάρα πολύ καλά, για παράδειγμα, να μη
δίνει άδεια για συγκεκριμένες δράσεις ή έργα του Δήμου, αλλά γι’ αυτό το
πράγμα δεν ήξερε, δεν ήταν πληροφορημένος.
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Εγώ έχω να πω το εξής: Εμείς αυτή τη στιγμή πρέπει να έχουμε τα
εξής τακτικά συγκεκριμένα βήματα, κατά τη γνώμη μου.
Το πρώτο βήμα είναι πάρα πολύ πρακτικό. Δεν υπάρχει επέκταση
παραχώρησης μετά τις 30/6. Τελεία και παύλα. Αυτό είναι το πρώτο βήμα.
Γι’ αυτό πρέπει και τη Βαλαβάνη να δούμε και τον Γενικό Γραμματέα να
δούμε πάση θυσία μέσα στο μήνα. Να πάμε εμείς από κει. Να μαζέψουμε
τον κόσμο. Δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Και ακόμα και σ’ αυτή την κρίσιμη
φάση, να πάμε να τους δούμε και να ζητήσουμε δύο πράγματα απ’ αυτούς.
Το πρώτο πράγμα είναι να μην υπάρξει επέκταση της παραχώρησης, που
είναι το πιο σημαντικό ζήτημα, άρα μας κλείνει άμεσα το θέμα. Και το
δεύτερο, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι να υπάρξει ανάκληση
οριστική της παραχώρησης. Και σ’ αυτό το πλαίσιο και με αφορμή τους
Κόπτες, να πάμε στη λογική των οριστικών παραχωρητηρίων, μια και –όπως
πολύ καλά γνωρίζετε- «τρέχει» όχι μόνο το ποινικό κομμάτι, θα
ενεργοποιηθεί και το αστικό γιατί περιμένουμε μια θετική απόφαση από το
ποινικό για να είμαστε ενισχυμένοι στο αστικό κομμάτι της δίκης. Αυτό
είναι το πρώτο.
Το δεύτερο είναι, κατά τη γνώμη μου πάλι, να παρακολουθούμε, και
παρακολουθούμε, έχουμε τους ανθρώπους μας εδώ, στενά το τι γίνεται στο
χώρο. Εμείς τον χώρο δεν τον αφήσαμε έτσι. Καθόλου. Περάσαμε νερό.
Δώσαμε την εντολή σε μερικούς ανθρώπους στην περιοχή και χτίσανε βήμαβήμα έναν εξαιρετικό κήπο και φυτέψανε δεκάδες δένδρα μέσα.
Κλαδεύουμε και καθαρίζουμε συστηματικά τον χώρο. Γιατί η κα
Κατσικερού μας είπε ότι η συνεχής παρουσία, το κλάδεμα, η συντήρηση και
αυτά κατοχυρώνει σιγά-σιγά και το χώρο στο Δήμο. Και παρακολουθούμε
βήμα-βήμα τις δράσεις που γίνονται.
Εάν τώρα χρειαστεί -ο δεύτερος παράγοντας, που είναι πολύ
σημαντικός- η κινητοποίηση του κόσμου, να είστε σίγουροι ότι ο κόσμος θα
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είναι στην πρώτη γραμμή. Δεν υφίστανται θέματα μη συμμετοχής του
κόσμου. Ο Ηλίας εδώ είναι στον χώρο και ξέρει πολύ καλά ότι μια
κινητοποίηση μπαμ στην περιοχή θα φέρει πάνω από 500 άτομα. Και θα το
δείτε. Είναι πανέτοιμος ο κόσμος εκεί, γιατί έχει πιστέψει πια ότι αυτό το
πράγμα που πάνε να κάνουν στον χώρο του δεν είναι, όπως πολύ σωστά είπε
η κα Χωματά, έκτρωμα κατά των Κοπτών ή κατά της θρησκείας τους, αλλά
είναι έγκλημα της περιοχής, τον ίδιο χώρο.
Και εδώ θα πρέπει και να πούμε μια κουβέντα και να θυμηθούμε και
να το κλείσουμε, για να μη θεωρηθεί λαϊκισμός, ότι ο αείμνηστος ο Κώστας
ο Κονδύλης ξεκίνησε όλη αυτή την ιστορία και εμείς έχουμε υποχρέωση να
τη συνεχίσουμε και να την ολοκληρώσουμε θετικά.
Φτιάξαμε, λοιπόν, με τον κ.Πατσαβό και σε συνεργασία εδώ με τον
Αντιδήμαρχο, ένα ψήφισμα το οποίο όμως είναι πολιτική απόφαση
ουσιαστικά. Εγώ δεν θεωρώ ότι θα πρέπει να μπει, κ.Πατσαβέ, το θέμα της
διμοιρίας και της καταγγελίας και όλα αυτά. Εμένα με ενδιαφέρει η ουσία
του θέματος. Και η ουσία του θέματος είναι ότι –θα τα διαβάσει τώρα ο
Αντιδήμαρχος- ότι πρέπει πάση θυσία να βάλουμε όλοι πλάτη να δούμε την
Υπουργό, παρότι είναι κρίσιμες οι στιγμές τώρα, αν όχι μέσα στη βδομάδα,
Δευτέρα τουλάχιστον, ή τον Γενικό για να ξεκαθαρίσουμε αυτό που είπε ο
κ.Κοκοτίνης. Και είναι θέμα κλειδί αυτό.
Εάν πετύχουμε, λοιπόν, μια απόφαση του Γενικού Γραμματέα που να
λέει «ανακαλείται ή αναστέλλεται» -θα δούμε, οι Νομικοί θα μας πουν τον
όρο- «η απόφαση παραχώρησης», το θέμα έκλεισε. Έκλεισε. Και μετά
μεταφέρονται οι δυνάμεις μας στο θέμα των οριστικών παραχωρητηρίων
των δημοσίων κτημάτων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Αυτό είναι το δεύτερο βήμα. Αυτές είναι οι κινήσεις. Έχοντας στο
χέρι αυτή την απόφαση της λήξης παραχώρησης, δεν κουνιέται φύλλο. Η
Αστυνομία στη θέση της. Οι Κόπτες εξαφανίζονται. Και εμείς τότε
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συζητάμε, επειδή είναι επείγον το ζήτημα, και τον τρόπο αξιοποίησης αυτού
του χώρου άμεσα και με όποιον τρόπο θέλετε. Παιδική χαρά δεν είναι λύση.
Πρέπει να γίνει κάτι μόνιμο, κάτι μόνιμο και σταθερό εκεί, που να
ανταποκρίνεται στην περιοχή και να έχει πράγματι και μια εμβέλεια
κοινωνική. Να συμμετέχει δηλαδή η κοινωνία σ’ αυτή τη διαδικασία για να
μπορέσει να το πονέσει και να μην επιτρέψουν να ξαναμπεί κανείς μέσα.
Προτάσεις τέτοιες υπάρχουν και Σύλλογοι που ενδιαφέρονται για την
περιοχή και δίνουν τους αγώνες τους και φορείς. Δόξα τω Θεώ, ο Άγιος
Κωνσταντίνος είναι μια περιοχή με αρκετούς φορείς συμμετοχικούς και
ανθρώπους άξιους.
Κλείνω, λοιπόν, και θέλω να σας πω το εξής: Ότι από δω και πέρα θα
χρειαστούν στο Δημοτικό Συμβούλιο, και θα το δείτε, ευρύτερες
συναινέσεις για τα μεγάλα ζητήματα που αφορούν στην πόλη μας. Σας καλώ
αυτές τις συναινέσεις να τις πραγματοποιήσουμε και να υπερβούμε κάποια
πράγματα του παρελθόντος, που με τα λάθη όλων, όλων, πρώτα απ’ όλα τα
δικά μου και μετά και τα δικά σας και όλων μας, που μπορεί να έχουν γίνει,
έχουν δημιουργηθεί πολώσεις, κόντρες και εντάσεις στο Συμβούλιο.
Σήμερα, κατά τη γνώμη μου, η κοινωνία απαιτεί ενότητα σ’ αυτά τα
θέματα, συσπείρωση σ’ αυτά τα θέματα. Και να ξέρετε ότι και μυαλό έχει
και κρίνει και όταν θα ‘ρθει η ώρα θα αποφασίσει γι’ αυτό το θέμα.
Θα ήθελα, κ. Πρόεδρε, να επιτρέψετε στον Αντιδήμαρχο να διαβάσει
το κείμενο, γιατί μπορεί να υπάρχουν συμπληρώσεις, παρατηρήσεις απ’ όλες
τις πλευρές, για να είναι καλύτερο. Και να προσθέσει, γιατί εγώ δεν το είδα,
αν δεν το έχετε ήδη βάλει, την άμεση επαφή με τον Γενικό Γραμματέα, για
να μπορέσουμε να σταματήσουμε την παραχώρηση. Δηλαδή να μη δοθεί
παραχώρηση άλλη, πέραν της 30/6, στους Κόπτες. Αυτό είναι και το κλειδί
της υπόθεσης σήμερα.
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Ι.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Δήμαρχε, η ανάκληση της αδείας είναι ένα στοιχείο το
οποίο προηγείται όλων αυτών των οποίων είπατε και συμφωνώ.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Άμα δεν έχουν παραχώρηση, πού θα κτίσουν;
Ι.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Η ανάκληση της αδείας μπορεί να γίνει για χιλιάδες
λόγους.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εντάξει. Αυτό το παλεύουμε. Έχουμε ήδη ξεκινήσει.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Καθυστερεί. Δεν ανατρέπει.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ανατρέπει η παραχώρηση όμως.
Ι.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Υπαρχούσης της αδείας σήμερα, αύριο το πρωί μπορεί
να πάνε να κτίσουν, ώσπου να βγει η απόφαση της ανάκλησης του
παραχωρητηρίου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κοκοτίνη, τι θέλετε να συμπληρώσετε;
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Να σας πω μια μικρή ιστορία μισού λεπτού και έχει
σημασία. Κάποτε ήμουν στη Μεσσηνία, την πατρίδα σας, κ.Δήμαρχε, και
βγήκε ένα νομοσχέδιο. Πότε ήταν η Οικουμενική, το 90;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το ’90.
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Βγήκε ένα νομοσχέδιο από ένα μικρό ξενοδοχείο που
κατά τύχη ήταν πελάτης μου, για να επεκταθούν οι δόσεις του σεισμού της
Καλαμάτας, από το ’86 στο ’90, σε 60 δόσεις άτοκες και θυμάμαι ποιος το
έγραφε κιόλας, ένας αγράμματος, και έλεγε και «δια πάσαν οφειλήν σε
Δημόσιο, ΙΚΑ» κλπ. κλπ. Αυτό το πράγμα πέρασε και ευνοήθηκε ο Λάτσης.
Και ο αγαπητός θυμάμαι είχε ασπρίσει στη Βουλή γιατί κατάλαβε ότι την
πάτησε.
Να πω κάτι για τη Βαλαβάνη. Με τη Βαλαβάνη επικοινώνησα χθες.
Το θέμα δεν το ξέρει. Και το λέω με ποια έννοια; Δεν πάω να τη
δικαιολογήσω εγώ. Δεν σιτίζομαι από κανένα Πρυτανείο και δεν έχω σκοπό.
Λέω, όμως, ότι αυτή τη στιγμή σε τέτοιες μεταβατικές καταστάσεις σε
τέτοιες μεταβατικές καταστάσεις, όποιος ξέρει πώς δουλεύουν οι μηχανισμοί
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στις Εφορίες, στο Στρατό, στα πάντα, καταλαβαίνει πώς παίζονται τα
παιχνίδια. Μην υποτιμάμε και τα πρόσωπα, τους μηχανισμούς, τους
παραμηχανισμούς και όλα αυτά. Το πολιτικό είναι πολιτικό και πρέπει
πάντα και επαναλαμβάνω η πολιτική ευθύνη υπάρχει και για τον πιο αθώο
Υπουργό. Πρέπει να μάθεις τι γίνεται. Αλλά όποιος ξέρει και βλέπει,
καταλαβαίνει…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συμφωνούμε απόλυτα, κ.Κοκοτίνη.
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Εκείνο που θέλω να πω είναι το εξής.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οι πολιτικές ηγεσίες κρίνονται αφού λάβουν την ενημέρωση.
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Και πάλι κρίνεται. Και αν δεν λάβει ενημέρωση, θα
έπρεπε να λάβει.
Απλώς ήθελα να πω το εξής: Εγώ εκείνο που φοβάμαι, για να είμαι
ειλικρινής, αν περάσει η 30/6, το παραχωρητήριο μπορούμε πιστεύω να μην
επεκταθεί, φοβάμαι τις μέρες αυτές. Επειδή είναι και λυόμενο, μη γίνει
καμιά απότομη κίνηση και ξαφνικά δούμε κανένα λυόμενο να μεταφέρεται
με τα ΜΑΤ κλπ. Και εκεί μόνο στη στιγμή το παλεύεις. Αν εκεί εμπεδωθεί
και ‘ρθει και κανένας μεγαλοπαπάς, εκεί καήκαμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχουμε δείξει τη δύναμή μας και σε αυτά τα μετερίζια.
Κύριε Χατζηδάκη, έχετε τον λόγο.
Γ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: (διαβάζει)
«Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδρίασε σήμερα έκτακτα, με
μοναδικό θέμα τις «Τελευταίες εξελίξεις στο ζήτημα του οικοπέδου επί
της οδού Λυσίου». Κατά τη συζήτηση αναδείχθηκε το ζήτημα της άδειας
που εκδόθηκε από την Πολεοδομία Αθηνών για την εγκατάσταση
Κοπτορθόδοξου Ναού».
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λυσίου και Ιπποκράτους.
Γ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Λυσίου και Ιπποκράτους, ναι.
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«Απ’ όλα τα στοιχεία του φακέλου και τη σημερινή απάντηση σε
αίτημά μας της Περιφέρειας Αττικής, Δ/νση Χωρικού Σχεδιασμού,
προέκυψε ότι η άδεια αυτή εκδόθηκε κατά παράβαση της ισχύουσας
Πολεοδομικής Νομοθεσίας.
Για τον λόγο αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα:
1. Την προσφυγή σε διοικητικό και δικαστικό επίπεδο για την
άμεση ανάκληση της παραπάνω άδειας.
2. Την εξώδικη διαμαρτυρία στους φορείς και τα φυσικά
πρόσωπα που εξέδωσαν την άδεια και
3. Να γίνουν τα απαραίτητα διαβήματα στους φορείς που
παραχώρησαν την έκταση, ώστε να γίνει άρση αυτής και να
επανεξεταστεί στο εξής σε γενικό επίπεδο το πλαίσιο των
όρων και κριτηρίων παραχώρησης των δημοσίων εκτάσεων,
ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας με
οριστικά παραχωρητήρια στους Δήμους».
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Τι έκφραση είναι αυτή «στους φορείς»; Στην
Κυβέρνηση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στους θεσμούς. Στην Κυβέρνηση.
Γ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Στην Κυβέρνηση και τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας
Περιουσίας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νομίζω ότι είναι ομόφωνη η απόφασή μας.
Κυρία Τσατσούλη, θέλετε τον λόγο;
Ψηφίζεται. Συμφωνείτε. Αν μπορείτε, παραμείνετε λιγάκι στην
αίθουσα.
Κυρία Τσατσούλη, έχετε τον λόγο.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Η γνώμη μου είναι ότι αυτό που εσείς λέτε ας πούμε
ορίζοντα στο τέλος του μήνα τέλος πάντων Ιούνη, έχει μία σημασία για τον
χειρισμό που θα κάνει η Κυβέρνηση, πώς θα το αξιοποιήσει. Για μας είναι:
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Το παίρνουμε αυτό σαν ψήφισμα; Πάμε αύριο στην περιοχή του Αγίου
Κωνσταντίνου, μαζεύουμε τον κόσμο, βάζουμε τα δύο πούλμαν του Δήμου
και πάμε να ζητήσουμε συνάντηση με το αρμόδιο Υπουργείο. Όχι μόνοι σας,
κ.Δήμαρχε. Ακριβώς για να καταλάβουν τη σημασία και τη διάσταση, να
ασχοληθούν, κατά τη γνώμη μου πρέπει και μπορούμε να πάμε και με
κόσμο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα πάμε και αν χρειαστεί θα το κλιμακώσουμε. Δεν το
καίμε από την αρχή.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Καλά, δεν έχει καεί άμα πας έτσι. Δεν πάμε στο κάτωκάτω με όπλα. Πάμε απλά με τον κόσμο που νοιάζεται. Λέω πάμε με τον
κόσμο που νοιάζεται, αν θέλουμε πραγματικά να το ενεργοποιήσουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Τσατσούλη, είναι κατανοητό για ποιο λόγο το λέτε
αυτό και γιατί το λέτε.
Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Είναι καθαρό. Γιατί έτσι ενεργοποιείς ένα κόσμο. Αν τον
περιμένεις με υπογραφές και με διαβήματα, δεν τον ενεργοποιείς.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό δεν χρειάζεται να μπει σε κάποια απόφαση. Είναι
προφανές το τι θα γίνει.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μπορούμε να πούμε και με συμμαχία του κόσμου και με τη
λαϊκή κινητοποίηση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βεβαίως. Αυτό μπορεί να συμπεριληφθεί σαν πρόταση.
Βάλτε το, κ.Χατζηδάκη, για να είναι ομόφωνο. Είναι κάτι το οποίο το
ζήτησε και ο κ.Σόφης, για να είναι ομόφωνο το ψήφισμα, η απόφαση.
Γ.ΣΟΦΗΣ: (εκτός μικροφώνου) Εγώ δεν …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γιατί κ.Σόφη;
Γ.ΣΟΦΗΣ: Προφανώς εμένα δεν με καλύπτει αυτό. Βέβαια, δεν είναι ότι
διαφωνώ σ’ αυτό το πράγμα, σ’ αυτό το ψήφισμα. Δεν καλύπτει όμως τις
απόψεις μου τελικά. Εγώ, λοιπόν, λέω θα δώσω θετική ψήφο για να
ικανοποιηθείτε στο ομόφωνο, αλλά ξαναδηλώνω ότι τα υπόλοιπα στοιχεία,
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που έβαλα στην ομιλία μου, αποτελούν τον βασικό παράγοντα με τον οποίο
μπορεί να απαντηθεί το ζήτημα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άρα, συμφωνείτε σύμφωνα με την τοποθέτησή σας, με τις
παρατηρήσεις τις πρόσθετες.
Λοιπόν, είναι ομόφωνη η απόφαση.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: Εγκρίνεται … εγκρίνεται.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 69 του Ν. 3852/2010 και το Ν.
3463/2006 (Δ.Κ.Κ.)
Ομόφωνα αποφασίζει
(με τις επιφυλάξεις του κ. Σόφη)
1. Επαναβεβαιώνει

τις

προγενέστερες

σχετικές

αποφάσεις

του

Δημοτικού Συμβουλίου, δηλαδή την 308/2012, 241/2013, 296/2014
και 21/2015
2. Την προσφυγή σε διοικητικό και δικαστικό επίπεδο για την άμεση
ανάκληση της παραπάνω άδειας
3. Την εξώδικη διαμαρτυρία στους φορείς και τα φυσικά πρόσωπα που
εξέδωσαν την άδεια
4. Την έντονη διαμαρτυρία μας στους αρμόδιους του Υπουργείου
Παιδείας για την απαράδεκτη απόφαση να ζητήσουν αστυνομική
συνδρομή στους Κόπτες για την υλοποίηση της έναρξης εργασιών με
την παράνομη αυτή άδεια
5. Παράλληλα να γίνουν τα απαραίτητα διαβήματα στην Κυβέρνηση και
τον Γ.Γ.Π.Δ. που παραχώρησαν την έκταση ώστε να γίνει άρση αυτής
και να επανεξετάσει στο εξής, σε γενικό επίπεδο, το πλαίσιο των όρων
και κριτηρίων παραχώρησης των δημοσίων εκτάσεων ώστε να
καλύπτουν τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας με οριστικά
παραχωρητήρια στους Δήμους.
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Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 197/2015 και είναι αναρτητέα στο
διαδίκτυο.
--------------------------ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ. Και να σας δώσω συγχαρητήρια, κ.Δήμαρχε,
ήταν πολύ καλό το άρθρο το οποίο δημοσιεύσατε για το Συνέδριο της
ΚΕΔΕ. Νομίζω ότι αξίζει να το διαβάσουμε γιατί δείχνει ότι ο Δήμαρχος
λειτουργεί περισσότερο αυτοδιοικητικά παρά κομματικά.
ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ: 19.45΄
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΕΦΤΕΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΚΑΛΑΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΑΛΠΟΥΖΑΝΗ ΑΜΑΛΙΑ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΧΩΜΑΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΨΥΡΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
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ΣΕΡΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΚΑΛΑΡΡΥΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

ΚΟΡΜΑ-ΓΚΟΥΤΖΙΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΜΠΑΣΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΓΡΗΓΟΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΝΤΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
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