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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ηλιούπολη 6 Μαΐου 2020

Θέμα: «Θέλουμε πίσω το δάσος μας και το παλιό παρεκκλήσι» - Καθαίρεση
αυθαίρετου κτίσματος - ναού στον Προφήτη Ηλία Ηλιούπολης, σε δασική περιοχή
του Υμηττού- Συμβολική Δράση
Την Κυριακή το πρωί στις 10 Μαΐου 2020 προχωρούμε σε συμβολική Δράση, σχετικά με την
καθαίρεση του αυθαίρετου κτίσματος-ναού διότι:
Χτίστηκε χωρίς άδεια από τον ιερέα Στυλιανό Καρπαθίου μέσα στη δασική έκταση του Υμηττού,
που απαγορεύεται κάθε είδους δόμηση! Επίσης, για την ίδια θέση έχει εκδοθεί από το Δασαρχείο
απόφαση τελεσίδικη για παράνομη υλοτομία το 2000!
Χτίστηκε πάνω και γύρω από το παλιό παρεκκλήσι του Προφήτη Ηλία, στην Ηλιούπολη Αττικής,
με σκοπό να το γκρεμίσουν όταν ολοκληρωθεί το αυθαίρετο!
Χαρακτηρίστηκε αυθαίρετο και κατεδαφιστέο από το Δασαρχείο Πεντέλης και την πολεοδομία
Αθηνών, η οποία επέβαλλε υψηλά πρόστιμα στον ιερέα. Βεβαίως, στην προσφυγή του κατά της
αυτοψίας της πολεοδομίας, στις 5/2/20, παραδέχεται οτι δεν έχει οποιαδήποτε εμπράγματη
σχέση, ούτε βέβαια βρίσκεται στη νομή ή κατοχή του παρεκκλησίου!
Ο φερόμενος ως ιδιοκτήτης του παρεκκλησίου, που είναι η Αρχιεπισκοπή Αθηνών, αναγνώρισε
τον αυθαίρετο χαρακτήρα του νέου κτίσματος και γι αυτό στις 6/2/20 εξέδωσε άδεια μικρής
κλίμακας για την κατεδάφισή του, προς αποκατάσταση της νομιμότητας και επαναφορά των
πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση (Α/Α Πράξης 100597/6-2-20, Πολεοδομία Αθηνών).
Η απόφαση κατεδάφισης της πολεοδομίας δεν έχει τελεσιδικήσει μέχρι τώρα και δεν υλοποιείται
η άδεια κατεδάφισης της Αρχιεπισκοπής επειδή έχει αντιρρήσεις ο ιερέας, ο οποίος όμως δεν
έχει οποιαδήποτε εμπράγματη σχέση, ούτε βέβαια βρίσκεται στη νομή ή κατοχή του
παρεκκλησίου!!!
Επειδή, το δαιδαλώδες νομικό καθεστώς στην Ελλάδα για τα αυθαίρετα, τους δίνει χρόνο και
πολλές ευκαιρίες για τακτοποίηση, μέσω νομικών οδών “παράθυρα” που το ίδιο φροντίζει να
ανοίγει συστηματικά, μάθαμε οτι πρέπει να επαγρυπνούμε και να υπερασπιζόμαστε τα δημόσια
αγαθά, μόνοι μας.
Ο Υμηττός είναι μέγιστο αγαθό για τις τσιμεντουπόλεις του λεκανοπεδίου της Αττικής, γι αυτό
δεν πρέπει να επιτρέψουμε άλλα αυθαίρετα κτίσματα στο βουνό μας, από όποιον κι αν
κατασκευάζονται!
Την Κυριακή το πρωί στις 10 Μαΐου 2020 και ώρα 10:30, θα συναντηθούμε στην είσοδο του
Υμηττού επί της οδού Μαραθωνομάχων, στην Ηλιούπολη Αττικής. Θα ανηφορίσουμε μέχρι τον
Προφήτη Ηλία και θα προχωρήσουμε σε Δράση διαμαρτυρίας και συμβολική καθαίρεση του
παράνομου κτίσματος.
Αρχίζουμε εμείς και συνεχίζει η Πολιτεία, όπως έπρεπε να κάνει από την αρχή μόνη της.
Το Δ.Σ.

