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- Στο Ίλιον είστε δήµαρχος για πρώτη φορά αλλά έχετε ασχοληθεί µε τα
κοινά και ως αντιδήµαρχος επί δηµαρχίας του κου Κουκουβίνου. Γνωρίζετε
λοιπόν τα προβλήµατά του και τις γειτονιές του.
Πόσα έπρεπε να αλλάξετε σε αυτή την πόλη; Τι έχετε κάνει µέχρι σήµερα; Τι
θέλετε να κάνετε ακόµα; Πόσο αισιόδοξος είστε για το µέλλον του Ιλίου;
Με σταθερά και µεγάλα βήµατα επιτυγχάνεται σταδιακά ο στόχος µας να συνεχίσει ο
∆ήµος Ιλίου την αναπτυξιακή του πορεία µε διεκδικητική φωνή, ενωτική διάθεση,
διαφανείς διαδικασίες, κοινωνικό έλεγχο των αποφάσεων και ένα µεγάλο άλµα στην
ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών.
Προτεραιότητες είναι τα έργα προστασίας του περιβάλλοντος, ενίσχυσης του δικτύου
κοινωνικής µέριµνας, πολιτιστικής ανάπτυξης, επέκτασης των αθλητικών υποδοµών,
περαιτέρω αναβάθµισης της παιδείας, αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών για τη
βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων δηµοτικών υπηρεσιών, δηµιουργικής
εκµετάλλευσης των ελεύθερων χώρων, εφαρµογής προγραµµάτων ανακύκλωσης,
καταπολέµησης της ανεργίας, ολοκλήρωσης της αντιπληµµυρικής προστασίας και
διατήρησης της καθαριότητας στην πόλη µας.
Παράλληλα, έντονη επιθυµία µας είναι η επαναφορά, στην πρώτη γραµµή των
διεκδικήσεων, σηµαντικών ζητηµάτων όπως: επέκταση του Μετρό, διάνοιξη της
λεωφόρου Θηβών, αναβάθµιση του πάρκου περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης
“Αντώνης Τρίτσης”, ίδρυση κοινού νεκροταφείου, υλοποίηση του περιφερειακού
σχεδιασµού για τα απορρίµµατα, κατασκευή δεύτερου εργοστασίου µηχανικής
ανακύκλωσης, µετατροπή της χωµατερής των Άνω Λιοσίων σε Χώρο Υγειονοµικής
Ταφής Υπολειµµάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.), απόδοση του 301 ΕΒ στους κατοίκους και κάλυψη
των τελευταίων τµηµάτων της Φλέβας και του Ρουβίκωνα.
Η διευθέτηση του τελευταίου αυτού ζητήµατος, µάλιστα, µετά από έντονες πιέσεις
του ∆ήµου µας, έχει ήδη δροµολογηθεί: στο ακάλυπτο τµήµα του ρέµατος, µεταξύ
της λεωφόρου Ανδρέα Παπανδρέου και του κόµβου Ιλίου, έχει ήδη εγκατασταθεί
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εκατοµµυρίων ευρώ.
Το όραµά µας για το Ίλιον είναι να αποτελεί έναν ανεπτυγµένο και σύγχρονο δήµο, ο
οποίος θα προσφέρει ποιότητα ζωής σε όλους τους κατοίκους του και είµαι βέβαιος
ότι εργαζόµενοι µε προσήλωση και πείσµα προς αυτή την κατεύθυνση, το όραµά µας
αυτό θα υλοποιηθεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

- Οι ελεύθεροι χώροι και το πράσινο είναι τα αιτήµατα σχεδόν όλων των
κατοίκων της Αττικής. Στο Ίλιον, που άλλοτε ήταν εξοχή πως προστατεύετε
τη φύση και το περιβάλλον;
Ο ∆ήµος Ιλίου έχει θέσει σε εφαρµογή δύο προγράµµατα ανακύκλωσης, για διαλογή
στην πηγή των υλικών, όπως είναι οι παλιές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές
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κοµποστοποίησης. Παράλληλα, έχει µεριµνήσει για την ενηµέρωση και την
ευαισθητοποίηση των δηµοτών του, γύρω από θέµατα ανακύκλωσης, αλλά και
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διαφηµιστικής εκστρατείας.
Ταυτόχρονα, αγωνιζόµαστε για να διασφαλίσουµε την ύπαρξη ελεύθερων χώρων
στην πόλη, την αξιοποίηση του πάρκου “Αντώνης Τρίτσης” και τη διατήρηση της
καθαριότητας στον Ίλιον, καθώς πιστεύουµε ότι η προστασία του περιβάλλοντος
µπορεί και οφείλει να συµβαδίζει µε κάθε αναπτυξιακή προσπάθεια, µε στόχο τη
βελτίωση της ποιότητας ζωής των δηµοτών µας.

- Το Οικολογικό Πάρκο το οποίο µοιράζεστε µε το Καµατερό, τους Αγίους
Αναργύρους και τις Αχαρνές έχει βάλει στα σπλάχνα του συγκροτήµατα
καταστηµάτων και επιχειρήσεων που το κάνουν κέντρο προσέλευσης
αγοραστικού κοινού από τις γύρω περιοχές. Σε πολλά σηµεία του έχει
καταστραφεί εξ αιτίας αυτών των επεµβάσεων. Γίνεται συχνά τόπος
εναπόθεσης σκουπιδιών. Η ζωή του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής
εκπέµπει σήµα κινδύνου, πως αντιδράτε;
Ο ∆ήµος µας έχει επανειληµµένα αναλάβει πρωτοβουλίες, ενώ παράλληλα πάντα
συµµετέχει σε µαζικές κινητοποιήσεις των δήµων της ∆υτικής Αθήνας, προκειµένου

να δοθεί ένα τέλος στη σηµερινή εικόνα απαξίωσης και εγκατάλειψης του Πάρκου
Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης “Αντώνης Τρίτσης”.
Στις αρχές του καλοκαιριού ζητήσαµε συνάντηση µε τον Υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε, µαζί µε
τον Πρόεδρο του ΑΣ∆Α και τους ∆ηµάρχους Αγίων Αναργύρων και Καµατερού, για τη
διεκδίκηση χρηµατοδότησης για τη συντήρηση και την ανάπτυξη του πάρκου από
την Πολιτεία και λάβαµε τη διαβεβαίωσή του ότι το αίτηµά µας θα ικανοποιούνταν
σύντοµα. ∆υστυχώς, µε την πάροδο του χρόνου, διαπιστώσαµε ότι οι υποσχέσεις του
Υπουργού έχουν πέσει στο κενό και έτσι πρόσφατα προχωρήσαµε σε συµβολική
κατάληψη του χώρου, προκειµένου να διεκδικήσουµε να περάσει η ευθύνη για τη
λειτουργία του στην Τοπική Αυτοδιοίκηση για να αναδειχθεί το πάρκο σε ένα
υπερτοπικό πόλο πρασίνου, οικολογίας, περιβαλλοντικής επιµόρφωσης, πολιτισµού
και αναψυχής.

- Το κέντρο του Ιλίου ασφυκτιά από το κυκλοφοριακό και κάτοικοι αλλά
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προβλήµατα στάθµευσης. Ποια µέτρα έχετε λάβει;
Επειδή πραγµατικά το πρόβληµα της στάθµευσης στο κέντρο του ∆ήµου µας είναι
πολύ µεγάλο, είµαστε στη διαδικασία διασφάλισης χώρων στάθµευσης. Η προσοχή
µας σε πρώτη φάση, όπως είναι φυσικό άλλωστε, επικεντρώνεται κυρίως στα σηµεία
εκείνα που παρουσιάζουν το µεγαλύτερο πρόβληµα, µε στόχο δοθεί λύση όσο το
δυνατόν πιο σύντοµα.

- Τι περιµένετε από την κυβέρνηση;
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση συνολικά προσδοκά από την Κυβέρνηση να υλοποιήσει τις
αποφάσεις της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων και Κοινοτήτων (µεταφορά αρµοδιοτήτων
και πόρων, αποκέντρωση – διοικητική µεταρρύθµιση κ.α.) και να τηρήσει τις
υποσχέσεις της, αποδίδοντάς της τους παράνοµα παρακρατηθέντες πόρους που
προβλέπονται από τους νόµους και το Σύνταγµα (π.χ. για τους σχολικούς φύλακες),
προκειµένου να δοθεί επιτέλους µια λύση στο µείζον οικονοµικό πρόβληµα που
αντιµετωπίζουν όλοι οι ∆ήµοι και οι Κοινότητες στην Ελλάδα.

