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Ηλιούπολη 5 Μαρτίου 2020
Προς
1. Ιερέα Στυλιανό Καρπαθίου
Θεσσαλίας 18, Βούλα Αττικής
2.
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
 Ιωαν. Γενναδίου 14, τ.κ. 11523, Αθήνα
 Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών, Οδ. Αγίας Φιλοθέης
21, Τ.Κ. 105 56, Αθήνα
3. Α.Δ.Α
 Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού ΣχεδιασμούΤμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού &
Εφαρμογών, Μεσογείων 239, τ.κ. 15451 Ψυχικό
 Δασαρχείο Πεντέλης, Κλεισθένους 403, τ.κ.
15344 Γέρακας
 Δ/νση Συντονισμού, Μεσογείων 239, τ.κ. 15451
Ψυχικό
 Γραφείο Συντονιστή Α.Δ.Α., Κατεχάκη 56, τ.κ.
11525, Αθήνα
 Δ/νση Δασών Ανατ. Αττικής, Αγίου Ιωάννου 65,
τκ 15342, Αγ. Παρασκευή
 Δασονομείο Αγίας Παρασκευής, Κλεισθένους
403, τ.κ. 15344 Γέρακας
4. Υ.ΔΟΜ. ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Σωκράτους 57, τ.κ. 10431 Αθήνα
 Τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών
 Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών
5. ΔΗΜΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
 Γραφείο Δημάρχου, Σ. Βενιζέλου 114, 16342
Ηλιούπολη
 Γραφείο Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου
 Επικεφαλής Δημοτικών Παρατάξεων
6. Α.Τ. Ηλιούπολης, Αγίου Κωνσταντίνου 60, τ.κ.
16346, Ηλιούπολη

ΘΕΜΑΤΑ:
1. Καθαίρεση αυθαίρετου κτίσματος-ναού στον Προφήτη Ηλία, στην Ηλιούπολη Αττικής,
μέχρι την ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΜΑΙΟΥ 2020
2. Προστασία του παλαιού παρεκκλησίου, που περιβάλλεται από το νέο κτίσμα, από
βανδαλισμούς και ολοσχερή καταστροφή του
Επισύναψη: Επιστολή μας με ημερομηνία 3/2/2020 (επαναποστολή προηγούμενης με ημερομηνία
10/1/2020 αλλά με πολλούς προσυπογράφοντες)
Σχετικά με τη νέα αυθαίρετη κατασκευή-ναό, που περιβάλλει το παλιό παρεκκλήσι του Προφήτη Ηλία,
σε δασική περιοχή του Υμηττού στην Ηλιούπολη Αττικής, μέχρι τώρα γνωρίζουμε ότι:
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1. 30/08/19 - Έχει εκδοθεί από το Δασαρχείο Πεντέλης Εντολή Διακοπής Εργασιών, α. π. οικ.
4526/85167 και έχει σταλεί στον ιερέα Στυλιανό Καρπαθίου
2. 04/11/19 – Έκδοση Έκθεσης Αυτοψίας από το Δασονομείο Αγίας Παρασκευής, που κρίνει το κτίσμα
αυθαίρετο
3. 18/12/19- Αποστολή ενημερωτικού εγγράφου από την Υπηρεσία Δόμησης της Ιεράς Συνόδου, προς
το Δήμο Ηλιούπολης, που αναφέρει ότι δεν έχει εκδώσει καμία άδεια ανέγερσης, παρά μόνο μικρής
κλίμακας για επισκευές στο μικρό παρεκκλήσι, η οποία λόγω σοβαρών ελλείψεων ανακλήθηκε.
4. 20/12/19 – Εκδόθηκε, από το Δασαρχείο Πεντέλης, Πρόσκληση για κατεδάφιση – απομάκρυνση
αυθαίρετων κατασκευών- εγκαταστάσεων, α. π. 5898/119063, θυροκολλήθηκε 11/2/20
5. 08/01/20 – Εκδόθηκε Εντολή Διακοπής Εργασιών από την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Αθηναίων,
α.π. 006566/13-1-20
6. 09/01/20 – Τοιχοκολλήθηκε η Έκθεση Αυτοψίας του Τμήματος Ελέγχου Κατασκευών της Υπηρεσίας
Δόμησης του Δήμου Αθηναίων, α.π. 15963-289962/19, που χαρακτηρίζει το κτίσμα αυθαίρετο και
κατεδαφιστέο και επιβάλλει υψηλά πρόστιμα.
7. 06/02/20 – Εκδόθηκε Άδεια Μικρής Κλίμακας, για λογαριασμό της Αρχιεπισκοπής
Αθηνών, για την καθαίρεση του αυθαιρέτου κτίσματος, αριθμός πράξης 100597
Με δεδομένα:
 τον αναμφισβήτητα παράνομο χαρακτήρα του νέου κτίσματος, με βάση όλες τις σχετικές
διατάξεις και την ισχύουσα νομοθεσία, περί προστασίας δασών και δασικών εκτάσεων και ανέγερσης
οικοδομών.
 Τη θέση του κτίσματος στην αμιγώς δασική περιοχή του Υμηττού, απολύτως απαραίτητη για
την πολύπλευρη προστασία των πόλεών μας, που όμως συνεχώς συρρικνώνεται λόγω της οικιστικής
επέκτασης και επέλασης.
 Την ελληνική πραγματικότητα, που βιώνουμε εδώ και πολλές δεκαετίες! Αυτή της παραμονής
των αυθαιρέτων και της ‘τακτοποίησής’ τους μετά από χρόνια, που ροκανίζει συνεχώς και
αδιαλείπτως φυσικές εκτάσεις και προκαλεί το περί δικαίου αίσθημα των μη αυθαιρετούχων
πολιτών!
 Την ήδη εκδοθείσα άδεια μικρής κλίμακας για την καθαίρεση του αυθαιρέτου νέου
κτίσματος-ναού. Πιστεύουμε ότι η κοινωνική αναταραχή και η πρόκληση του δημοσίου
αισθήματος δεν είναι στις προθέσεις της Εκκλησίας.
 Την προφανέστατα παράνομη πράξη καθαίρεσης του παρεκκλησίου, εφόσον προβεί σε
αυτή ο ιερέας, όπως αναγράφεται ότι έχει δηλώσει ότι θα κάνει μετά το πέρας της ανέγερσης και
αναγράφεται στην πρόσκληση κατεδάφισης του Δασαρχείου. Άλλωστε, αυτό διαφαίνεται και από το
είδος της νέας κατασκευής, η οποία περικλείει το παρεκκλήσι, που βρίσκεται σε δημόσιο δασικό
χώρο και το οποίο δε μπορεί κανείς να γκρεμίσει!
 Την πλήρη αποψίλωση του παρεκκλησίου, από τις εικόνες και την αφαίρεση του τέμπλου,
ελλείψεις που διαπιστώσαμε τη Δευτέρα 2/3/20, όπως δείχνουν οι επόμενες
φωτογραφίες
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Ζητάμε:
1. Από το ΑΤ Ηλιούπολης έρευνα για τα αντικείμενα που έχουν αφαιρεθεί από το εσωτερικό του
παρεκκλησίου και απόδοση ευθυνών, απαγόρευση της εισόδου σ’ αυτό και συνεχή επαγρύπνηση, για
να αποφευχθεί ενδεχόμενη καταστροφή του.
2. Από την Αρχιεπισκοπή Αθηνών και την Ιερά Σύνοδο να θέσουν σε εφαρμογή την ήδη
εκδοθείσα άδεια μικρής κλίμακας, για την αποκατάσταση της νομιμότητας και επαναφοράς των
πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση, με την καθαίρεση του αυθαιρέτου κτίσματος-ναού και λοιπών
εγκαταστάσεων, μέχρι τις 10 Μαΐου 2020.
3. Ζητάμε από την Πολιτεία (τις αρμόδιες υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής, την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Αθηναίων και το Δήμο Ηλιούπολης) να
διευκολύνουν την προσπάθεια της Εκκλησίας για την υλοποίηση της καθαίρεσης ή να
συντομεύσουν τις διαδικασίες και να κατεδαφίσουν το αυθαίρετο, αν αυτό δε γίνει από
τον ιερέα και την αρμόδια εκκλησιαστική αρχή, μέχρι την Κυριακή 10 Μαΐου 2020.
Στην περίπτωση που, μέχρι την Κυριακή 10 Μαΐου δεν έχει γίνει η καθαίρεση, θα προχωρήσουμε από μόνοι μας, καλώντας τους πολίτες που συμμερίζονται απόλυτα τις θέσεις μας, να συμμετάσχουν στην αρχή της κατεδάφισης, θεωρώντας ότι η πραγματική πρόθεση των παραπάνω
ενεργειών είναι η καθυστέρηση, να κερδηθεί χρόνος για να ολοκληρωθεί παρά την απαγόρευση
η ανέγερση του νέου κτίσματος και η ολοσχερής καταστροφή του παλιού παρεκκλησίου και
τελικά ο εμπαιγμός πολιτείας και πολιτών.

Η Πρόεδρος
Ευαγγελία Δημητρίου

Η Γραμματέας
Πηνελόπη Σταμάτη

