
Η αλήθεια για την πόλη

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑPRESS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2018ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ: 02

Απλή αναλογική - 
Απλός διαχειριστής

Οι δημότες Βριλησσίων δεν είναι, 
βεβαίως, υποχρεωμένοι να γνωρίζουν 
τις λεπτομέρειες του νομοσχεδίου για 
την απλή αναλογική το οποίο συζητείται 
στην Βουλή. 

Γι’ αυτό η ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ PRESS πα-
ρουσιάζει σήμερα τις συνέπειες που θα 
έχει η καθιέρωση αυτού του εκλογικού 
συστήματος στα Βριλήσσια.

Ώστε να κρίνουν οι αναγνώστες, 
μεταξύ άλλων και την απόφαση του 
δημάρχου να ταχθεί από τον περασμένο 
Δεκέμβριο υπέρ της απλής αναλογικής, 
ταυτιζόμενος πλήρως με τον ΣΥΡΙΖΑ 
στο κορυφαίο αυτό ζήτημα της τοπικής 
αυτοδιοίκησης. 

Γιατί πώς είναι δυνατόν να δηλώνεις 
πολιτικά ανεξάρτητος όταν ταυτίζεσαι 
με τον ΣΥΡΙΖΑ εκεί ακριβώς που, λόγω 
του θεσμικού ρόλου σου, οφείλεις να 
διαφοροποιηθείς ώστε να πείσεις για 
την ανεξαρτησία σου; Στον ίδιο τον 
εκλογικό νόμο!

Στο δημοτικό συμβούλιο των Βρι-
λησσίων, λοιπόν, υπάρχουν 33 έδρες. 

Με βάση το εκλογικό αποτέλεσμα των 
τελευταίων εκλογών (2014) η σημερινή 
δημοτική αρχή έχει τις 19 έδρες και 
το σύνολο της αντιπολίτευσης έχει τις 
14 έδρες. 

Ποια θα ήταν, όμως, η κατανομή εδρών 
αν είχε εφαρμοστεί η απλή αναλογική 
στις τελευταίες εκλογές στα Βριλήσσια; 

Η παράταξη του δημάρχου με το 
20,25% του πρώτου γύρου θα είχε 
λάβει 7 έδρες.

Η αξιωματική αντιπολίτευση θα είχε 
λάβει 12 έδρες.

Δηλαδή η αξιωματική αντιπολίτευση 
θα είχε σχεδόν διπλάσιες έδρες από την 
παράταξη του δημάρχου!

Και τις υπόλοιπες 14 έδρες θα τις είχαν 
μοιραστεί οι συνδυασμοί της ελάσσονος 
αντιπολίτευσης.

Συνολικά η αντιπολίτευση θα είχε 26 
έδρες και η παράταξη του δημάρχου 7.

Πρόκειται για τον απόλυτο παραλογισμό.
Δηλαδή για ένα ΣΥΡΙΖΑϊκής έμπνευσης 

σχέδιο που αποσκοπεί στην διάλυση 
των Δήμων. Να καταστούν οι δήμαρχοι 
«διακοσμητικοί» και απολύτως εξαρ-
τώμενοι από την εκάστοτε κυβέρνηση. 

Αυτό είναι το όραμα του δημάρχου 
Βριλησσίων;

Δυσκολεύεται να διοικήσει με τους 
δικούς του δημοτικούς συμβούλους (του 
έχουν, ήδη, φύγει δύο) και θα διοικούσε 
με την... αντιπολίτευση;

Ο ισχυρισμός του ότι οι περισσότερες 
αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου 
είναι ομόφωνες καταδεικνύει την πλήρη 
απουσία οράματος για τα Βριλήσσια.

Θεωρεί τον εαυτόν του απλό δια-
χειριστή.

Γιατί πράγματι η πλειοψηφία των 
αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου 
έχουν καθαρά διαχειριστικό χαρακτήρα.

Συνέχεια στη σελ. 2

Ο αντιδήμαρχος Βριλησσίων σφίγγει το χέρι του Γιώργου 
Κατρούγκαλου υπό το βλέμμα της εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ στο 
δημοτικό συμβούλιο επισφραγίζοντας, έτσι, τον εναγκαλισμό της 
δημοτικής αρχής με την συγκυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ.

Το στιγμιότυπο είναι από την εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ στα Βριλήσσια 
(Δευτέρα 09/07) όπου ο Γιώργος Κατρούγκαλος συνοδευόταν 
από κλούβα των ΜΑΤ. Μετά την ταύτιση του δημάρχου με τον 
υπουργό Πάνο Σκουρλέτη στο θέμα της απλής αναλογικής (βλέπε 
Editorial) ο εναγκαλισμός με τον Γιώργο Κατρούγκαλο εδραιώνει 
την πεποίθηση ότι ο Δήμος Βριλησσίων διοικείται από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Δεν είναι μόνον ο συμβολισμός, αλλά και η ουσία.
Γιατί, όπως ακριβώς η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, έτσι και η 

δημοτική αρχή Βριλησσίων επιχειρεί, με επικοινωνιακά τεχνάσματα, 
να παρουσιάσει κάποιο έργο καθώς μπαίνει στον τελευταίο χρόνο 
της θητείας και καταλαμβάνεται από την αγωνία να δώσει το 
ακριβές στίγμα των όποιων πεπραγμένων της. Καντίνες, θερινοί 

κινηματογράφοι, κυκλοφοριακές μελέτες, σιντριβάνια σχεδιάζονται, 
αλλά, για την ώρα, παραμένουν στα χαρτιά.

Την ίδια στιγμή η καθημερινή διαχείριση του Δήμου καθίσταται 
προβληματική με συνεχείς απευθείας αναθέσεις και δαπάνες 
αμφίβολης σκοπιμότητας και περιορισμένης διαφάνειας.

Αρκεί μια επίσκεψη στην ιστοσελίδα του Δήμου για να διαπι-
στώσει ο δημότης το έλλειμμα αναφορικά με την ορθολογική 
διαχείριση του δημοσίου χρήματος.

Δεν αναρτώνται καν οι αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής 
του τρέχοντος έτους (και είμαστε στον Ιούλιο) για να γνωρίζουν 
οι δημότες πού πηγαίνουν τα λεφτά τους. 

Αυτό το ΣΥΡΙΖΑϊκό αλαλούμ έχει άμεσες επιπτώσεις στην 
λειτουργία του Δήμου, στην (μη) παραγωγή έργου, αλλά και 
στην θολή εικόνα που εκπέμπουν τα Βριλήσσια στον γενικότερο 
πολιτικό και αυτοδιοικητικό χάρτη της χώρας. 

ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ ΣΕΛ. 8

ΘεΡΜή ΥπΟδΟχή ΚΑτΡΟΥγΚΑΛΟΥ ΑπΟ τΟν ΑντΙδήΜΑΡχΟ ΒΡΙΛήΣΣΙων 

Χέρι-χέρι με τον  
ΨαλιδοΧέρη

ΣΥΡΙΖΑΪΚΟ αλαλούμ στον Δήμο

τΑΚήΣ ΒΟΥγΙΟΥΚΛΑΚήΣ

ΑΠΟκΛΕιΣΤικη ΣυνΕνΤΕυξη

ΚωΣτΑΣ πΑπΑΣπήΛΙΟΥ

Τα Βριλήσσια  
να εξάγουν 
Πολιτισμό!

Έτσι σώσαμε  
τα ρέματα των 
Βριλησσίων

ΣΕΛ. 4-5 ΣΕΛ. 2
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Τους πρωτοπόρους της τοπικής αυτοδιοίκησης στα Βριλήσσια 
αναδεικνύει ο επικεφαλής της παράταξης «Ανατροπή στα 
Βριλήσσια» Κώστας Παπασπηλίου, με αφορμή τις τελευταίες 
πλημμύρες στην Αττική.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, οι καταστροφές στην 
Μάνδρα οφείλονται στην καταστροφή των ρεμάτων και 
των ποταμών από την αλόγιστη οικοδομική δραστηριότητα.

Θυμίζει, λοιπόν, ότι στα Βριλήσσια οι άνθρωποι της τοπικής 
αυτοδιοίκησης από το μακρινό 1982 είχαν ενδιαφερθεί για 
την διάσωση του ρέματος του Βριλησσού ενώ στην συνέχεια 
εμβάθυναν την κοίτη του. Το 1995 ήταν η σειρά της ρεματιάς 
του Πολυδρόσου να προστατευτεί με προεδρικό διάταγμα 
και να αποτραπεί η οικοδόμησή της. 

Ο Κώστας Παπασπηλίου πρωτοστάτησε τότε ως δημοτικός 
σύμβουλος και αργότερα ως αντιδήμαρχος στην προστασία 
του περιβάλλοντος των Βριλησσίων και στον σχεδιασμό και 
υλοποίηση σημαντικών έργων ομβρίων. 

Σε εποχές, μάλιστα, που τα έργα αυτά εθεωρούντο ήσσονος 
σημασίας και όσοι επέμεναν στην κατασκευή τους έπρεπε 
να δώσουν σκληρούς αγώνες για να εισακουστούν.

Τι πρέπει να γίνει τώρα
Αλλά ο έμπειρος αυτοδιοικητικός των Βριλησσίων επιμένει 

ότι το φαινόμενο του θερμοκηπίου επιβάλλει επανασχεδια-

σμό της αντιπλημμυρικής προστασίας ειδικά στην λεωφόρο 
Πεντέλης όπου καταλήγουν απορροές νερού και λάσπης 
από το Πεντελικό όρος. 

Ο Κώστας Παπασπηλίου γνωρίζει, βεβαίως, την διαχρονική 
παθογένεια των έργων ομβρίων όπου, μετά την τοποθέτηση 
των αγωγών, τα οδοστρώματα παραμένουν κατεστραμμένα 
για μεγάλο χρονικό διάστημα αφού οι εργολάβοι καθυστε-
ρούν την αποκατάστασή τους. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα, όπως αναφέρει, είναι η οδός 
Δωδεκανήσου, αφού, παρά την ολοκλήρωση του έργου, ο 
δρόμος παραμένει σε κακή κατάσταση και τα διερχόμενα 
αυτοκίνητα κινδυνεύουν να πάθουν ζημιές.

Ο Κώστας Παπασπηλίου είναι επικεφαλής του συνδυασμού 
«Ανατροπή στα Βριλήσσια» που στις δημοτικές εκλογές του 
2014 συγκέντρωσε το 12,31% των ψήφων.

Eκτός από τα αμιγώς αυτοδιοικητικά καθήκοντά του, έχει 
έντονη πολιτιστική και συγγραφική δραστηριότητα σε πανελ-
λήνια κλίμακα με οργάνωση συναυλιών και αλλεπάλληλες 
εκδόσεις βιβλίων για την ελληνική μουσική, τους καλλιτέχνες 
της και τον ελληνικό κινηματογράφο. 

Ο ΚωΣτΑΣ πΑπΑΣπήΛΙΟΥ Με ΑΦΟΡΜή τΙΣ πΛήΜΜΥΡεΣ τήΣ ΑττΙΚήΣ  
ΘΥΜΙζεΙ τΟΥΣ πΡωτΟπΟΡΟΥΣ τήΣ ΑΥτΟδΙΟΙΚήΣήΣ ΣτΑ ΒΡΙΛήΣΣΙΑ

Έτσι σώσαμε τα ρέματά μας
Προτάσεις και για την αντιμετώπιση του φαινομένου του θερμοκηπίου

ή «δΡΑΣή» ΚΑτΑγγεΛεΙ τΙΣ ΣπΑτΑΛεΣ τήΣ δήΜΟτΙΚήΣ ΑΡχήΣ Σε ΑΚΙνήτΑ

Αποκαλύψεις για υπέρογκα ενοίκια 
προτάσεις και για αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας 

Δέσμη παρεμβάσεων σε κρίσιμα ζη-
τήματα των Βριλησσίων πραγματοποιεί 
ο δημοτικός συνδυασμός «Δράση για 
μια άλλη πόλη» της οποίας ηγείται ο 
Ιωάννης Τσούτσιας που κατέγραψε και 
αξιοσημείωτη επίδοση στην πρόσφατη 
δημοσκόπηση της ALCO. 

Άλλωστε η «Δράση» με ποσοστό 15,48% 
στις τελευταίες δημοτικές εκλογές διαθέ-
τει τρεις έδρες στο δημοτικό συμβούλιο 
και «βγαίνει μπροστά» με προτάσεις για 
σημαντικά θέματα της πόλης.

Οι τοποθετήσεις της για την κυκλοφοριακή 
μελέτη είναι εμπεριστατωμένες, ασχέτως 
αν κάποιος συμφωνεί ή διαφωνεί με αυτές 
ή αν έχει επί μέρους παρατηρήσεις.

Οι αυτοδιοικητικές προτάσεις, οι πολιτικές 
απόψεις, αλλά και η πολιτιστική κίνηση 
της «Δράσης» (με την κινηματογραφική 
λέσχη Cine Δράση) περιλαμβάνονται 
στον ομώνυμο ιστότοπο που αξίζει την 
επισκεψιμότητα.

Πρόσφατα η «Δράση» με ανακοίνωσή 

της αναφέρεται στο ενοίκιο - μαμούθ 
των 83.400 ευρώ που θα δαπανά, 
πλέον, κάθε χρόνο ο δήμος Βριλησσίων 
για να στεγάζει τις υπηρεσίες πολιτικής 
προστασίας και ύδρευσης.

ή δημοτική παράταξη της ελάσσονος 
αντιπολίτευσης αποκαλύπτει ότι ο Δήμος 
Βριλησσίων πληρώνει για τα ενοίκια έξι 
διαφορετικών κτιρίων συνολικά 185.430 

ευρώ τον χρόνο, παρά το γεγονός ότι 
διαθέτει και ιδιόκτητο δημαρχείο!

Όχι στείρα αντιπολίτευση, 
αλλά και προτάσεις 

ή πολιτική και αυτοδιοικητική παρέμβασή 
της «Δράσης» πάντως δεν περιορίζεται 
στην αντιπολίτευση, αλλά προχωρεί και σε 
προτάσεις όπως αυτή της αξιοποίησης του 
δημοτικού οικοπέδου στην διασταύρωση 
των οδών Μητροπούλου και Κισσάβου, 
το οποίο, όπως ορθώς αναφέρει, το 
Πολεοδομικό Σχέδιο των Βριλησσίων 
(από το 1986) χαρακτηρίζει ως χώρο για 
στέγαση όλων αυτών των υπηρεσιών για 
την οποία, στέγαση, ο Δήμος πληρώνει 
σήμερα τα υπέρογκα ενοίκια.

ή δημοτική παράταξη του Ιωάννη 
Τσούτσια ασκεί και διαχρονική κριτική στις 
προηγούμενες διοικήσεις του Δήμου οι 
οποίες δεν αξιοποίησαν το συγκεκριμένο 
ακίνητο και τονίζει ότι έχει έρθει η ώρα 
των αποφάσεων. 

Τελετή αποφοίτησης των μαθητών του 2ου Λυκείου
Πλήθος κόσμου, παιδιών και γονέων, συγκέντρωσε η τελετή αποφοίτησης των μαθητών και μαθητριών του 

2ου Λυκείου Βριλησσίων στο οποίο λυκειάρχης είναι ο Τάσος Χρηστάκης. Με την ενεργό συμπαράσταση του 
συλλόγου των καθηγητών οι απόφοιτοι και οι γονείς έζησαν την τελευταία ημέρα στο σχολείο πριν τα παιδιά 
γίνουν «ακαδημαϊκοί πολίτες» και ξεκινήσουν ένα νέο κεφάλαιο στην ζωή τους. ή ημέρα αποφοίτησης, όμως, 
ήταν και η επισφράγιση μιας δημιουργικής σχολικής χρονιάς, όπου, εκτός από τους μαθητές της τρίτης Λυκείου 
και οι μαθητές των δύο άλλων τάξεων είχαν την ευκαιρία μιας ευρύτερης μόρφωσης που τους προσέφερε η 
δημόσια παιδεία. Και αυτό γιατί στο δεύτερο Λύκειο Βριλησσίων πραγματοποιήθηκαν δέσμες εκπαιδευτικών 
δράσεων και επιμορφώσεων οι οποίες συμπλήρωναν αρμονικά το εγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Ο 
λυκειάρχης Τάσος Χρηστάκης, εκτός από την αμιγώς εκπαιδευτική εμπειρία του, έχει διατελέσει και σύμβουλος 
του Υπουργείου Παιδείας επί υπουργίας Ανδρέα Λοβέρδου και γνωρίζει σε βάθος τα θέματα της Παιδείας.

Απλή αναλογική - 
Απλός διαχειριστής
Συνέχεια από τη σελ. 1

Γι’ αυτό και ενίοτε ορισμένες αποφάσεις 
λαμβάνονται (σε όλους τους δήμους) 
«δια περιφοράς» χωρίς δηλαδή την 
σύγκληση του οργάνου (προκειμένου 
να καλυφθούν οι ανάγκες της βαρετής 
γραφειοκρατίας)

Αλλά το δημοτικό συμβούλιο είναι 
πολιτικό όργανο!

Δεν είναι γραφειοκρατική βαθμίδα. 
Αλλοίμονο αν τα Βριλήσσια περιπέσουν 

σε αυτήν την άχαρη μοίρα.
Της μίζερης γραφειοκρατίας. 
Αξίζουν σίγουρα ένα καλλίτερο μέλλον. 
Ο Δήμος απαιτεί όραμα, έργα, τολμη-

ρές αποφάσεις και, ενίοτε, συγκρούσεις.
Δεν είναι δυνατόν να σε ψηφίζει ο 

κόσμος για να εφαρμόσεις το πρόγραμμα 
της... αντιπολίτευσης! 

Γιατί έτσι, εκτός όλων των άλλων, κα-
ταργείς και τον ρόλο της αντιπολίτευσης. 

Δηλαδή τον έλεγχο της κυβερνώσας 
παράταξης. 

Αν αυτό ονειρεύονται οι αρρωστημένοι 
εγκέφαλοι του ΣΥΡΙΖΑ, η αστική κοινωνία 
των Βριλησσίων δεν μπορεί να ανεχθεί 
καθεστωτικές νοοτροπίες ολοκληρωτικών 
καθεστώτων. 

Όπως δεν μπορεί να ανεχθεί και μια 
δημοτική αρχή που δηλώνει ότι προτιμάει 
να διαθέτει 7 δημοτικούς συμβούλους 
αντί για 19! 

Η πλήρης ταύτιση του δημάρχου με 
τον ΣΥΡΙΖΑ στο κρισιμότερο ζήτημα τόσο 
για την τοπική αυτοδιοίκηση, όσο και για 
τα ίδια τα Βριλήσσια, είναι καταλυτική 
για το πώς αντιλαμβάνεται το αξίωμα 
το οποίο του εμπιστεύτηκαν οι δημότες. 

EDITORIAL
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Όταν οι αναγνώστες της ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ PRESS συνειδη-
τοποιήσουν ότι, εκτός από την ψήφο τους, εμπιστεύονται 
στους κατά καιρούς δημάρχους και τα... λεφτά τους, τότε θα 
κρίνουν και κατά πόσο, αυτά, τα δικά τους λεφτά, πιάνουν 
ή δεν πιάνουν τόπο.

Τα δημοτικά τέλη που πληρώνει ο κάθε δημότης ή κάτοικος 
Βριλησσίων τα βλέπει στους λογαριασμούς της ΔΕή. Δεν 
απαιτείται η παρέμβαση της εφημερίδας μας.

Σήμερα, όμως, η ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ PRESS ενημερώνει τους 
αναγνώστες της για τα λεφτά που λαμβάνει ο Δήμος 
Βριλησσίων κάθε μήνα από το Υπουργείο Εσωτερικών ως 
κρατική επιχορήγηση.

Γιατί αυτή η κρατική επιχορήγηση προέρχεται από τα λεφτά 
των Ελλήνων φορολογουμένων στους οποίους, φυσικά, 
συμπεριλαμβάνονται και οι Βριλησσιώτες.

Σύμφωνα, λοιπόν, με σχετική απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών, ο Δήμος Βριλησσίων λαμβάνει κάθε μήνα 
κρατική επιχορήγηση 237.884 ευρώ.

Δαπάνες με απευθείας αναθέσεις
Αυτά τα λεφτά, λοιπόν, διαχειρίζεται, κάθε μήνα, η δημο-

τική αρχή. Εκτός από τα δημοτικά τέλη. Και εκτός από άλλες 
κρατικές επιχορηγήσεις (για παράδειγμα 180.000 ευρώ τον 
χρόνο για συντήρηση σχολείων). 

Βεβαίως το μεγαλύτερο μέρος αυτών των χρημάτων 
πηγαίνει σε ανελαστικές δαπάνες, όπως είναι η μισθοδοσία 
του προσωπικού.

Αλλά, σε κάθε περίπτωση, «περισσεύουν» σημαντικά ποσά 
των οποίων η διαχείριση επαφίεται στην κρίση του δημάρχου.

Οι Βριλησσιώτες, λοιπόν, καλούνται να κρίνουν κατά πόσο 
η διαχείριση, από τον σημερινό δήμαρχο, των χρημάτων τους 
γίνεται με τρόπο τουλάχιστον ορθολογικό.

Πολύ περισσότερο που πλήθος δαπανών διενεργούνται 

χωρίς διαγωνισμούς. Με απευθείας αναθέσεις. 

Ενοίκια, οικόπεδα, κλιματιστικά και.. κινητά
Όπως, για παράδειγμα, η απόφαση της δημοτικής αρχής 

να δαπανά κάθε μήνα 15.000 ευρώ για πληρωμή ενοικίων 
ή να προϋπολογίζει ιλιγγιώδη ποσά για τα δεδομένα του 
Δήμου (4.500.000 ευρώ!) για αγορά ενός οικοπέδου, χωρίς 
να διευκρινίζει επακριβώς πώς και με ποιους οικονομικούς 
πόρους θα το αξιοποιήσει.

Αλλά υπάρχουν και «τρέχουσες» δαπάνες της καθημερινό-
τητας. Αυτές, σε όλη την δημόσια διοίκηση, είναι ενδεικτικές 
για το κατά πόσο υπάρχει νοικοκυροσύνη και σεβασμός στα 
λεφτά των φορολογουμένων από τα πολιτικά πρόσωπα. Είτε 
είναι υπουργοί είτε δήμαρχοι. 

Τέτοιες δαπάνες της σημερινής δημοτικής αρχής παρουσι-
άζονται από την ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ PRESS ώστε να σχηματίσουν 

οι αναγνώστες της εμπεριστατωμένη εικόνα για την οικονο-
μική διαχείριση του Δήμου Βριλησσίων σε εποχή σκληρής 
οικονομικής λιτότητας. 

Εκτός, λοιπόν, από τις 53.000 ευρώ για αγορά επίπλων 
και υαλοπετασμάτων που αποκαλύψαμε στο πρώτο φύλλο 
της εφημερίδας, σήμερα παρουσιάζονται νέα στοιχεία για 
δαπάνες της δημοτικής αρχής με λεφτά των φορολογου-
μένων δημοτών: 11.966 ευρώ για αγορά κλιματιστικών και 
3.720 ευρώ για τις μεταλλικές βάσεις πάνω στις οποίες θα 
στηθούν τα κλιματιστικά αυτά. 

Εντύπωση, επίσης, προκαλεί το γεγονός ότι συνεχίζεται 
κανονικά η δωρεάν χρήση κινητών τηλεφώνων από στελέχη 
της δημοτικής αρχής, αφού εκδίδονται συνεχώς εντάλματα 
πληρωμών προς εταιρίες κινητής τηλεφωνίας για την χρήση 
κινητών τηλεφώνων από στελέχη της διοίκησης τα ονόματα 
των οποίων, πάντως, παραμένουν... άγνωστα. 

ΑπΟΚΑΛΥπτΙΚΑ ΣτΟΙχεΙΑ γΙΑ τΑ εΣΟδΑ ΚΑΙ εξΟδΑ τΟΥ δήΜΟΥ ΒΡΙΛήΣΣΙων 

Θα τους εμπιστευόσασταν 
τα λεφτά σας;

Όλες οι δαπάνες γίνονται από την τσέπη των φορολογούμενων δημοτών

Σε παλαιότερες εποχές υπήρχαν πολιτικοί 
και δήμαρχοι που ξόδευαν από την «τσέπη 
τους», εκποιώντας ακόμη και περιουσιακά 
τους στοιχεία, προκειμένου να ενισχύσουν 
είτε την πολιτική παράταξη στην οποία ανή-
καν είτε τον Δήμο τον οποίο υπηρετούσαν. 
Ούτε καν μπορούσαν να διανοηθούν ότι 
θα ξόδευαν δημόσιο χρήμα για κεράσματα, 
δεξιώσεις και δημόσιες σχέσεις ακόμη και αν 
αυτές αφορούσαν στο αξίωμά τους. Δεν το 
καταδέχονταν! Τα πλήρωναν οι ίδιοι. Ακόμη 
και αν τύχαινε να βρίσκονται σε πρόσκαιρη 

οικονομική ανάγκη. Αν δεν είχαν λεφτά, 
απλούστατα δεν έκαναν την δεξίωση. 

Αυτές οι εποχές έχουν παρέλθει, αλλά, 
στην εποχή των μνημονίων και με δεδομένη 
την οργή του κόσμου ακόμη και για την 
παραμικρή σπατάλη, τα κεράσματα και οι 
δεξιώσεις περιορίστηκαν. Μέχρι και στην 
δεξίωση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας για 
την αποκατάσταση της Δημοκρατίας (στις 
24 Ιουλίου) σερβιριζόταν, κάποια χρόνια, 
μόνον πορτοκαλάδα. Το ίδιο γινόταν και 
σε πολλά υπουργικά γραφεία. 

Τα κεράσματα του ΣυΡιΖΑ
Αυτά άλλαξαν επί ΣΥΡΙΖΑ όπου η κρατική 

σπατάλη εκτοξεύτηκε στα ύψη. Οτιδήποτε 
μπορεί να χρεωθεί στο... δημόσιο (δηλαδή 
στον Έλληνα φορολογούμενο) χρεώνεται! 
Ακόμη και οι καφέδες που κερνάνε οι υπουργοί 
στους επισκέπτες τους. Τα παραδείγματα 
είναι πολλά και εξοργιστικά. 

Δυστυχώς σε αυτήν την νοοτροπία 
προσχώρησε και η δημοτική αρχή των 
Βριλησσίων. Τα 150 ευρώ για προμήθεια 

«ειδών δεξιώσεως» για το δημαρχιακό 
γραφείο δεν είναι ασφαλώς μεγάλο ποσό. 
Αλλά (και) γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο θα 
μπορούσε το ποσό αυτό να μην χρεωθεί 
στον Έλληνα φορολογούμενο. Αλλά στον 
ίδιο τον παραχωρούντα την όποια ...δεξί-
ωση, δηλαδή σε αυτόν που κερνάει τους 
καφέδες στους επισκέπτες του.

Γιατί, σε τελική ανάλυση, τι κέρασμα 
κάνει ο (όποιος) δήμαρχος στους δημότες 
που τον επισκέπτονται όταν τους βάζει να 
πληρώσουν τα... κερασμένα;

ή ΚΡΑτΙΚΟδΙΑΙτή νΟΟτΡΟπΙΑ ΣΥΡΙζΑ ΣτΟ ΜεγΑΛεΙΟ τήΣ 

Δήμος κερνάει αλλά δημότης... πληρώνει!
Αυτή, όμως, δεν είναι αντίληψη που ταιριάζει στα Βριλήσσια 
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Η Μαρία Κάλλας δεν θα φα-
νταζόταν ποτέ ότι από τα κοσμικά 
εστιατόρια στα οποία δειπνούσε με 
τον Αριστοτέλη Ωνάση, το όνομά 
της θα ταυτιζόταν με μια... καντίνα 

στην ναυτική βάση Βριλησσίων!
Αλλά η αφροσύνη και αμετροέπεια 

ορισμένων οδήγησαν το όνομα της 
μεγάλης ντίβας μας στα σουβλάκια 
και στα hot dogs! Ενδεικτικό, ίσως, 

της γενικότερης παρακμής που 
βιώνει ο τόπος.

Γιατί κάποιοι έσπευσαν, αμέσως 
μετά την δημιουργία του πάρκου το 
2006, να καταστούν «νονοί» του, 

επιλέγοντας μάλιστα ένα βαρύγδου-
πο όνομα (η σχετική απόφαση του 
Δ.Σ. συγκέντρωσε, πάντως, ευρεία 
πλειοψηφία). 

Πριν την καντίνα,  
η «Μαρία Κάλλας»  
έγινε και μπυραρία! 

Επέλεξαν, το όνομα της μεγάλης 
ντίβας μας, χωρίς, όμως να σκεφτούν 
ότι ένα πάρκο με το βαρύ όνομα 
«Μαρία Κάλλας» έπρεπε να τύχει 
και της ανάλογης φροντίδας και, 
κυρίως, αξιοποίησης. 

Το ονόμασαν, λοιπόν, «Μαρία 
Κάλλας» και το εγκατέλειψαν 
στην τύχη του. Περί αξιοποίησης 
αυτού του πολύτιμου περιουσιακού 
στοιχείου του Δήμου Βριλησσίων 
ούτε λόγος. Αλλά δεν υπήρξε ούτε 
καν στοιχειώδης φροντίδα για τις 
εγκαταστάσεις του.

Το μόνο που έγινε τα επόμενα 
χρόνια ήταν να προκηρυχθεί ένας 
πρόχειρος διαγωνισμός ώστε να 
λειτουργήσει στο πάρκο «Μαρία 
Κάλλας» μια... μπυραρία για λίγες 
καλοκαιρινές εβδομάδες.

Αλλά η «Μαρία Κάλλας» 
δεν γλύτωσε ούτε τα 
απορριμματοφόρα

Όσο για τον σημερινό δήμαρχο, 
ο ίδιος υπερψήφισε, ως δημοτικός 
σύμβουλος της συμπολίτευσης 
(2001), την πρόταση για δημιουργία 
στην ναυτική βάση Βριλησσίων 

γκαράζ απορριμματοφόρων.
Για να λέμε, όμως, την αλήθεια 

εκείνος ο αρχικός (και τελικώς μα-
ταιωθείς) σχεδιασμός των απορριμ-
ματοφόρων στην ουσία... δικαιώθηκε 
από την Ιστορία! 

Και αυτό εξαιτίας της αδυναμίας 
των διοικήσεων, τα 12 τελευταία 
χρόνια, να αξιοποιήσουν τόσο το 
ίδιο το πάρκο όσο και την υπόλοιπη 
έκταση. 

Έτσι η ναυτική βάση έγινε ο εύ-
κολος αποθηκευτικός χώρος. Για 
κάδους απορριμμάτων. Για εναπό-
θεση αδρανών υλικών. Για κοντέινερ 
μεταφόρτωσης απορριμμάτων. Για 
πάρκινγκ δημοτικών οχημάτων. 

Αυτή ήταν η περιβαλλοντική και 
αναπτυξιακή «αξιοποίηση» για μια 
12ετία η οποία τώρα ολοκληρώνεται 
με την προκήρυξη του διαγωνισμού 
για την καντίνα.

Απόφαση της δημοτικής αρχής 
η οποία επισφραγίζει και το δια-
χρονικό «όραμα» των διοικήσεων 
για το πολυτιμότερο περιουσιακό 
στοιχείο του Δήμου Βριλησσίων. 

Μια καντίνα και ένας κινητός θερινός κινηματογράφος 
(στα χαρτιά) είναι το αναπτυξιακό, αλλά και περιβαλλοντικό 
σχέδιο της σημερινής δημοτικής αρχής για το σημαντικότερο 
περιουσιακό στοιχείο που διαθέτει ο Δήμος Βριλησσίων.

Δηλαδή για τα 52 στρέμματα της πρώην ναυτικής βάσης 
στην διασταύρωση των λεωφόρων Πεντέλης και Αναπαύσεως. 

Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι 12 ολόκληρα χρόνια 
μετά τα εγκαίνια του πάρκου (το 2006) όχι μόνον δεν έγινε 
απολύτως τίποτα στην ναυτική βάση, αλλά και το ίδιο το 
πάρκο παραμένει στην ουσία αναξιοποίητο.

Η σημερινή διοίκηση του Δήμου δαπανά 4.500.000 ευρώ 
για να αγοράσει ένα οικόπεδο ιδιώτη, χωρίς κανένα πραγ-
ματικό σχεδιασμό για το τι θα το κάνει.

Και την πρώην ναυτική βάση θέλει να την αξιοποιήσει με 
μια καντίνα.

Διαχρονική αναποτελεσματικότητα 
Η έκταση των 52 στρεμμάτων παραχωρήθηκε δωρεάν 

στον Δήμο Βριλησσίων από το Πολεμικό Ναυτικό το 2005. 
Τότε μέσα σε ένα χρόνο έγινε ένα πάρκο.

Στα επόμενα 12 χρόνια λειτούργησε μια καντίνα - μπυραρία 
(για ένα καλοκαίρι) και τώρα σχεδιάζεται ακόμη μία καντίνα 
μαζί με... χωροθέτηση ενός θερινού σινεμά.

Επί 12 χρόνια ουδείς ασχολήθηκε με την αξιοποίηση 
αυτού του πολύτιμου περιουσιακού στοιχείου του Δήμου 
Βριλησσίων, αλλά οι διοικήσεις εξάντλησαν το «όραμά» 
τους σε εκμισθώσεις... κυλικείων. 

Κανένας σοβαρός σχεδιασμός
Η αξιοποίηση, όμως, ενός τέτοιας έκτασης περιουσιακού 

στοιχείου απαιτεί σοβαρό σχεδιασμό αφού η ναυτική βάση 
αποτελεί μια από τις τελευταίες ελεύθερες εκτάσεις στον 
πολεοδομικό ιστό ολόκληρου του λεκανοπεδίου. 

Βεβαίως τα δεδομένα, σε σχέση με το 2006, έχουν 
μεταβληθεί, αλλά περιβαλλοντικά έργα και παρεμβάσεις 
εκτελούνται πλέον με ισχυρές αναπτυξιακές παραμέτρους.

Οι υπάρχουσες αθλητικές εγκαταστάσεις των Βριλησσίων 

δεν καλύπτουν τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.
Και όμως! Επί 12 ολόκληρα χρόνια οι διοικήσεις του Δή-

μου δεν υλοποίησαν ούτε ένα, ήπιο, αθλητικό κέντρο στα 
52 στρέμματα της ναυτικής βάσης. 

Έτσι και η σημερινή διοίκηση καταφεύγει, τώρα, στην 

αξιοποίηση των «κυλικείων», επαναλαμβάνει, δηλαδή, 
τα λάθη της οκταετίας 2007-2014, όταν το πάρκο στην 
ουσία εγκαταλείφθηκε και δεν υπήρξε (όπως ακριβώς και 
σήμερα) κανένας απολύτως σχεδιασμός για την πραγματική 
αξιοποίησή του. 

Εδωσαν, υπΕρφίαλα, στο παρκο τησ ναυτίκησ βασησ το ονομα τησ μΕγαλησ ντίβασ μασ 

Η Μαρία Κάλλας, όμως,  
δεν θα έτρωγε ποτέ σε καντίνα

Μετά το βαρύγδουπο όνομα το πάρκο εγκαταλείφθηκε στην τύχη του 

μΕτα το παρκο δΕν ΕγίνΕ κανΕνα Εργο στην ΕλΕυθΕρη Εκταση των 52 στρΕμματων 

12 χρόνια για μια μπυραρία  
και μια καντίνα

Η ναυτική βάση «καθρέφτης» της ατολμίας των διοικήσεων 

Ο γνωστός σκηνοθέτης Τάκης Βουγιουκλάκης 
ύστερα από μακρόχρονη προσφορά στα Βριλήσσια 
από τις θέσεις των προέδρων του Πολιτιστικού 
Οργανισμού και του Δημοτικού Συμβουλίου έχει 
διαμορφωμένη και σαφή εικόνα για το πολιτιστικό 
μέλλον της πόλης και το παρουσιάζει με αυτήν 
την συνέντευξή του στην ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ PRESS. 

Η συνέντευξη αυτή δίνεται μετά την πρόταση 
του Δ.Σ. της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών να 
ανακηρυχθεί ο Τάκης Βουγιουκλάκης επίτιμο 
μέλος της, διάκριση που έχει δοθεί σε όλους τους 
κορυφαίους Έλληνες σκηνοθέτες που δραστη-
ριοποιούνται τόσο στον τόπο μας όσο και στο 
εξωτερικό.

Ο Τάκης Βουγιουκλάκης τονίζει ότι στον τομέα 
του πολιτισμού έχουν γίνει σημαντικά βήματα τόσο 
από την σημερινή όσο και από τις προηγούμενες 
διοικήσεις επισημαίνοντας, όμως, ότι «ήρθε η 
ώρα ο Δήμος Βριλησσίων να κάνει εξαγωγή του 
πολιτιστικού προϊόντος του και να αναπτύξει 
υπερτοπικές πολιτιστικές δράσεις που θα αγκα-
λιάσουν ευρύτερα κοινά».

Μετά την χορωδία και η θεατρική παράσταση 
«Σάντα Τσικίτα» από το δεύτερο θεατρικό εργα-
στήρι του Δήμου Βριλησσίων πρόκειται να παιχθεί 
και σε άλλους Δήμους της χώρας, αφού, αν και 
με ερασιτέχνες ηθοποιούς, παρουσίασε εντυπω-
σιακή επαγγελματική και καλλιτεχνική επάρκεια 
και καταχειροκροτήθηκε από το κοινό. 

Κύριε Βουγιουκλάκη γιατί η «Σάντα Τσικίτα» 
είχε τέτοια επιτυχία; 

Στο θέατρο υπάρχει μια μαγική λέξη. Μεράκι! 
Αυτό επέδειξαν όλοι οι συντελεστές της παράστα-
σης. Αλλά, βεβαίως και σκληρή δουλειά. Είναι το 
αναγκαίο μείγμα της επιτυχίας. 

Η παράσταση θα παιχθεί και σε άλλους Δήμους. 
Μπορούν τα Βριλήσσια να εξάγουν πολιτισμό;

Μπορούν! Το έκαναν με την χορωδία, τώρα με 
το θέατρο. Τόσο οι προηγούμενες όσο και η ση-
μερινή δημοτική αρχή επένδυσαν στον πολιτισμό. 
Υπάρχει ένα ισχυρό καλλιτεχνικό και πνευματικό 
κεκτημένο. Αυτό θα πρέπει να αξιοποιηθεί.

Με ποιόν τρόπο;
Με όρους σύγχρονου πολιτιστικού management. 

Με αξιοποίηση της ψηφιακής επικοινωνίας και 
των social media. Αλλά, βεβαίως, πρωτίστως 
με οικονομική μελέτη και ανάλογο σχεδιασμό. 
Στην εποχή μας ο πολιτισμός είναι αναπτυξιακό 
εργαλείο.

 
Πώς αυτό το αναπτυξιακό εργαλείο θα λει-

τουργήσει σε τοπικό επίπεδο;
Καταρχήν πρέπει να λειτουργήσει σε εθνικό 

επίπεδο. Τι διαθέτουμε ως ελληνικό αναπτυξιακό 
πλεονέκτημα; Τον πολιτισμό και τον τουρισμό. Σε 
τοπικό επίπεδο ένας εξωστρεφής πολιτιστικός 
οργανισμός μπορεί να φέρει σημαντικά έσοδα 
στον Δήμο.

Πόσο εφικτό είναι κάτι τέτοιο; 
Η «μαγιά» υπάρχει. Εννοώ ο πνευματικός, 

πολιτιστικός και καλλιτεχνικός καμβάς. Η 
πολιτιστική ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας 
προχώρησε ακόμη και στα χρόνια της κρίσης. 

Θα μπορούσα να συμπληρώσω ότι η οικονομική 
κρίση οδήγησε δημότες και φορείς της πόλης 
στον πολιτισμό και στην τέχνη. Έτσι ενισχύθη-
κε το τοπικό πολιτιστικό κεκτημένο στο οποίο 
αναφέρομαι. 

Αυτό το πολιτιστικό κεκτημένο πώς μπορεί 
να προσλάβει διαστάσεις αναπτυξιακές;

Με δράσεις υπερτοπικού χαρακτήρα ώστε η 
εξωστρέφεια να συνοδεύεται και από ανάλογες 
αναπτυξιακές προοπτικές. Βεβαίως ως βάση παρα-
μένει ο εθελοντισμός. Αλλά στην ψηφιακή εποχή 
μπορεί οτιδήποτε να εξελιχθεί πολλαπλασιαστικά. 
Και οικονομικά, αλλά και κοινωνικά.

Και από την ψηφιακή εποχή να πάμε λίγο 
πίσω. Στα χρόνια του εμπορικού ελληνικού 
κινηματογράφου. Υπήρξατε από τους βασικούς 
συντελεστές του. Γιατί εξακολουθεί και σήμερα 
να αποτελεί σημείο αναφοράς;

Υπάρχει η αμιγώς καλλιτεχνική πλευρά. Εξαι-
ρετικοί ηθοποιοί, σκηνοθέτες, σεναριογράφοι, 

τεχνικοί. Αλλά και η κοινωνική πλευρά. Οι ταινίες 
αυτές αποτυπώνουν όχι απλώς την Ελλάδα της 
αθωότητας, αλλά και την Ελλάδα της εντιμότη-
τας! Την κοινωνία που μπορούσε να ελπίζει, να 
ονειρεύεται, να ερωτεύεται! Την Ελλάδα που, 
τότε, έβλεπε ένα... μέλλον.

Και φτάσαμε σε αυτό το μέλλον. Που δεν 
είναι και τόσο ευχάριστο...

Είναι αλήθεια ότι κάπου στράβωσαν τα πράγματα. 
Αλλά ο Έλληνας δεν το βάζει κάτω. Παρατηρώ 
τα νέα παιδιά, τα παιδιά της κρίσης. Σοβαρά, με 
διάθεση για δουλειά και πίστη στις ελληνικές 
αξίες. Αυτό με κάνει να αισιοδοξώ.

Εννοείτε, προφανώς και παιδιά που μένουν 
στα Βριλήσσια…

Και βέβαια. Αγαπώ αυτόν τον τόπο μας. Και μου 
αρέσει να τον υπηρετώ, τώρα πλέον συμβουλευτικά, 
σε θέματα πνευματικά, κοινωνικά, καλλιτεχνικά. 
Ο πολιτισμός είναι διαχρονικός και αναφέρεται 
στο σύνολο της κοινωνίας. 

 

  
 
 

ο γνωστοσ σκηνοθΕτησ μΕ τη μΕγαλη προσφορα στον πολίτίσμο τησ Ελλαδασ, αλλα καί μΕ την Εντονη παρουσία του στα κοίνα των βρίλησσίων  

Τάκης Βουγιουκλάκης: Ο Δήμος Βριλησσίων μπορεί να εξάγει Πολιτισμό
Δίνει την πρώτη συνέντευξή του στην εφημερίδα μας μετά την πρόταση να ανακηρυχθεί επίτιμο μέλος στην Εταιρεία Ελλήνων Σκηνοθετών

Φωτό αρχείου
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Ενας υδατόπυργος που τυλίγεται με προστα-
τευτικό κάλυμμα ώστε να δοθεί η εντύπωση 
ότι επίκειται η όποια αναπαλαίωσή του, μια 
κυκλοφοριακή μελέτη πανομοιότυπη με αυτές 
που γίνονται στους μισούς δήμους της χώρας, 
ένα αυτοκίνητο μικρού κυβισμού με οδηγό 
ένα μοναχικό σεκιουριτά που περιφέρεται 
στους δρόμους της πόλης και μια καντίνα 
στην ναυτική βάση είναι η δέσμη έργων που 
επιχειρεί να παρουσιάσει η δημοτική αρχή 
στην ολοκλήρωση της τετραετίας.

Το γεγονός ότι η θητεία της, όπως και όλων 
των άλλων δημάρχων, επεκτείνεται (με τους 
νόμους Ραγκούση και Σκουρλέτη) για άλλο 
ενάμιση χρόνο αποτελεί σπάνια εύνοια της 
τύχης, η οποία, όμως, σημαίνει και αυστηρό-
τερη κριτική από τους δημότες όταν έρθει (τον 
Οκτώβριο 2019) η ώρα της κάλπης.

Γιατί τότε θα τεθεί αμείλικτο το ερώτημα. Τι 
έχει κάνει η σημερινή δημοτική αρχή ύστερα 
από πεντέμισι χρόνια στην ηγεσία του Δήμου 
Βριλησσίων; Πολύ περισσότερο, μάλιστα, που 
ο επικεφαλής της θα συμπληρώνει το 2019 
είκοσι και πλέον χρόνια ενασχόλησης με τα 
κοινά της πόλης. 

Αλλιώς ξεκίνησαν
Και όμως τα πράγματα δεν ήταν έτσι τον 

Σεπτέμβριο του 2014 όταν η σημερινή δημο-
τική αρχή αναλάμβανε την τύχη του Δήμου 
Βριλησσίων. Είχε την ευρύτερη συναίνεση 
των δημοτών οι οποίοι την είχαν υπερψη-
φίσει στον δεύτερο γύρο, αν και στον πρώτο 
γύρο είχε λάβει μόλις το 1/5 των ψήφων 
(ποσοστό 20,25%).

Απέτυχε, όμως, να ξεπεράσει αυτό το 
ενδογενές πρόβλημα της περιορισμένης 
λαϊκής νομιμοποίησης που κατέγραψε το 
αποτέλεσμα του πρώτου γύρου.

Δεν αντελήφθη, δηλαδή, ότι η ψήφος του 

δεύτερου γύρου ήταν ψήφος αποδοκιμασίας 
του προηγούμενου δημάρχου και ταυτοχρόνως 
ψήφος διερεύνησης (και πιθανώς και ελπίδας) 
αναφορικά με τις δικές της δυνατότητες να 
προσφέρει κάτι καινούριο και ουσιαστικό 
στα Βριλήσσια.

Εντυπωσιακά εκλογικά στοιχεία 
Έτσι ανεδείχθησαν στην διοίκηση του Δή-

μου αυτοδιοικητικά πρόσωπα με εξαιρετικά 
περιορισμένη λαϊκή βάση σύμφωνα με τα 
αποτελέσματα της σταυροδοσίας του πρώ-
του γύρου όταν και εκλέγονται οι δημοτικοί 
σύμβουλοι.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο σημερινός 
αναπληρωτής δήμαρχος και ο δημοτικός 

σύμβουλος που είναι στενότερος συνεργά-
της του δημάρχου (με εγνωσμένη, βεβαίως, 
μετριοπάθεια και εργατικότητα) έλαβαν 
αντιστοίχως στις τελευταίες εκλογές 143 
και 150 σταυρούς (!) 

Για να γίνει κατανοητή η σύγκριση, ο Κων-
σταντίνος φαράκλας ο οποίος στις εκλογές 
κατήλθε με δημοτικό συνδυασμό ο οποίος 
κατετάγη τέταρτος έλαβε ο ίδιος 300 σταυ-
ρούς, ο Ιωάννης Αντωνόπουλος ο οποίος 
κατήλθε στις εκλογές με δημοτικό συνδυασμό 
ο οποίος κατετάγη τρίτος έλαβε ο ίδιος 291 
σταυρούς και ο Νίκος Τζιλιγκάκης, ο οποίος 
πρώτευσε όλων των δημοτικών συμβούλων 
και είναι σήμερα στην αξιωματική αντιπολί-
τευση έλαβε 680 σταυρούς! 

υπάρχουν ικανοί! 
Αυτό το πολιτικό έλλειμμα, βεβαίως, δεν 

σημαίνει ότι η σημερινή δημοτική ομάδα που 
διοικεί τον Δήμο Βριλησσίων δεν περιλαμβάνει 
και ικανά στελέχη. Ούτε ότι ο αριθμός των 
σταυρών που λαμβάνει ένας αυτοδιοικητικός 
άρχοντας προδικάζει την ικανότητά του να 
διοικήσει και να παράξει έργο. 

Αλλά η αναπλήρωση του πολιτικού ελ-
λείμματος έπρεπε να είχε γίνει από τον ίδιο 
τον επικεφαλής του Δήμου που όφειλε, σε 
αυτά τα τέσσερα χρόνια, να είχε πείσει τους 
δημότες ότι άξιζε της εμπιστοσύνης και της 
ελπίδας την οποία εξέφρασαν οι ψηφοφόροι 
στο πρόσωπό του κατά τον δεύτερο γύρο των 
δημοτικών εκλογών όταν από το 20,5% τον 
εκτόξευσαν στο 51,5%. 

Αγκάλιασε τον ΣυΡιΖΑ
Αντί γι’ αυτό προτίμησε την εσωστρέφεια, 

την απλή διαχείριση με αμφιλεγόμενες δι-
αδικασίες ως προς την διαφάνεια και δεν 
προσέφερε κανένα όραμα στην πόλη πέρα 
από θολές ιδέες από τις οποίες καμμία δεν 
έχει εφαρμοστεί.

Ο εναγκαλισμός του με τον ΣΥΡΙΖΑ αποτέ-
λεσε την χαριστική βολή σε αυτό το μείγμα 
της αναποτελεσματικότητας, των «απευθείας 
αναθέσεων» και της κρατικοδίαιτης αντίληψης 
ότι «αφού μας ψήφισε (όπως μας ψήφισε) 
ο κόσμος, μπορούμε να κάνουμε κουμάντο 
και στα λεφτά του». 

Βεβαίως το χρονικό περιθώριο των 15 
και πλέον μηνών που μεσολαβεί (ελέω 
Σκουρλέτη) μέχρι τις δημοτικές εκλογές 
είναι κρίσιμο και θα καταδείξει κατά πόσο 
η σημερινή δημοτική αρχή μπορεί να πείσει 
για την ικανότητά της να παράξει ουσιαστικό 
έργο στα Βριλήσσια. 

Με τήν ΣΥΜπΛήΡωΣή τετΡΑετΙΑΣ ΟΙ δήΜΟτεΣ δΙΚΑΙΟΥντΑΙ νΑ εΡωτΟΥν τή δήΜΟτΙΚή ΑΡχή 

Ποιο είναι το έργο σας;
Παρά την προσχώρηση στον ΣΥΡΙΖΑ δεν υπήρξαν χρηματοδοτήσεις για μεγάλα έργα 

Ευρύτατα συζητείται στα Βριλήσσια η εντυπωσιακή 
«αφωνία» της δημοτικής αρχής στο θέμα της Μακεδονίας 
που έχει προκαλέσει πανελλήνια αντίδραση, αλλά και πλή-
θος κινητοποιήσεων φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Τόσο η ΚΕΔΕ όσο και η ΕΝΠΕ (οι συλλογικοί φορείς 
των Δήμων και των Περιφερειών αντιστοίχως) έχουν 
πρωτοστατήσει στο εθνικό μας θέμα με συνεντεύξεις, 
οργάνωση ημερίδων, έκδοση ψηφισμάτων και κινητοποιή-
σεις. Δεκάδες δήμοι σε όλη την χώρα έχουν εξεγερθεί για 
την παραχώρηση του ονόματος, της ταυτότητας και της 
γλώσσας στους Σκοπιανούς με κινητοποιήσεις κάθε είδους, 
αλλά και με ενημέρωση των δημοτών από διακεκριμένους 
επιστήμονες οι οποίοι εξηγούν τις ολέθριες συνέπειες της 
συμφωνίας των Πρεσπών.

Και στα Βριλήσσια απολύτως τίποτα! Ούτε η παραμικρή 
αντίδραση της δημοτικής αρχής για ένα θέμα που, σε τελική 
ανάλυση, ευαισθητοποιεί την τοπική κοινωνία όπως προκύπτει 
από συζητήσεις στα καφενεία, στην πλατεία, αλλά και από 
την ανταλλαγή απόψεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πρόκειται για την πλέον χαρακτηριστική ένδειξη της 
απόλυτης σύμπλευσης της δημοτικής αρχής με τον ΣΥΡΙ-
ΖΑ αφού είναι γνωστό ότι οι εντολές από τα κομματικά 
επιτελεία του ΣΥΡΙΖΑ προς τους «δικούς τους» δημάρχους 
είναι να μην πραγματοποιούν την παραμικρή εκδήλωση για 
το εθνικό μας θέμα. 

τΣΙΜΟΥδΙΑ γΙΑ τήν ΜΑΚεδΟνΙΑ  
ΑπΟ τήν δήΜΟτΙΚή ΑΡχή 

Τι άλλη χρεία  
μαρτύρων έχουμε;

Γραμμή ΣΥΡΙΖΑ  
και στο εθνικό μας θέμα 

Με δήΛωΣεΙΣ τΟΥ εΚπΡΟΣωπΟΥ τΟΥ πΑΥΛΟΥ χΡήΣτΙδή Στή βΡιΛηΣΣιΑ press 

Aπολύτως αντίθετο το ΚΙΝ.ΑΛ. 
στον νόμο Σκουρλέτη

Υπενθυμίζει ότι το ΠΑΣΟΚ έκανε  
τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις στην τοπική αυτοδιοίκηση 

Σε δηλώσεις του προς την ΒΡΙ-
ΛΗΣΣΙΑ PRESS o εκπρόσωπος 
Τύπου του ΚΙΝ.ΑΛ. καταφέρεται με 
σκληρές εκφράσεις κατά του νόμου 
Σκουρλέτη (Κλεισθένης I) για την 
καθιέρωση, μεταξύ άλλων, της απλής 
αναλογικής στις δημοτικές εκλογές.

«Ο νόμος Σκουρλέτη δεν λύνει 
κανένα από τα μεγάλα θέματα της 
αυτοδιοίκησης, αντίθετα, προσθέ-
τει κι άλλα. Εμείς απορρίπτουμε 
την απορύθμιση Σκουρλέτη διότι 
νοθεύει την έκφραση της λαϊκής 
ετυμηγορίας και τη δυνατότητα 
για κυβερνησιμότητα στους δήμους 
και τις περιφέρειες», τονίζει μεταξύ 
άλλων ο Παύλος Χρηστίδης.

Σε άλλο σημείο των δηλώσεών 
τους επισημαίνει ότι: «Η κυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ δεν ενδιαφέρεται για 
ουσιαστικής μεταρρύθμιση, αλλά 
για μικροκομματικά οφέλη. Επιχει-
ρεί να μετατρέψει τους δήμους σε 

πεδίο συναλλαγής και παραλυτικών 
ισοροπιών με οδυνηρές επιπτώσεις 
στη λειτουργία τους αλλά και στην 
καθημερινότητα των πολιτών».

Ο εκπρόσωπος Τύπου δεν πραλείπει 
να σημειώσει ότι: «Η Δημοκρατική 
Παράταξη, όπως εκφράστηκε από το 
ΠΑΣΟΚ τις τελευταίες δεκαετίες, ήταν 
αυτή που έκανε όλες τις απαραίτητες 
τομές στην τοπική αυτοδιοίκηση», 

ενώ αναφέρει τέσσερις άξονες που 
κατά το ΚΙΝ.ΑΛ. μπορούν να αποφέ-
ρουν μια ουσιαστική μεταρρύθμιση 
στους δήμους.

Η δήλωση Χρηστίδη έρχεται σε 
πλήρη αντίθεση με τις θέσεις της 
δημοτικής αρχής Βριλησσίων. Γιατί 
αυτή είναι από τις λίγες περιπτώσεις 
σε όλη την Ελλάδα, της οποίας ο επι-
κεφαλής παρουσιάζεται ως φανατικός 
υπέρμαχος του νόμου Σκουρλέτη. 
Μάλιστα ο δήμαρχος λειτούργησε κι 
ως «λαγός» του υπουργού Εσωτερικών 
αφού από τον περασμένο Δεκέμβριο 
εξυμνούσε σε συνεντεύξεις του την 
απλή αναλογική. Το ίδιο εξακολουθεί 
να κάνει και με νέες δημόσιες παρεμ-
βάσεις του, ταυτιζόμενος πλήρως με 
τον ΣΥΡΙΖΑ. Προκαλεί έτσι εύλογα 
ερωτηματικά σε ιστορικά στελέχη 
του ΠΑΣΟΚ Βριλησσίων, που αδυ-
νατούν να συνειδητοποιήσουν αυτή 
τη μετάλλαξή του.
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Ο εξαιρετικά έμπειρος Νικήτας Κακλαμάνης 
είναι επικεφαλής της ομάδας κρούσης της 
ΝΔ που θα εξετάσει τις υποψηφιότητες για 
τους 325 Δήμους της χώρας, οι οποίες θα 
στηριχθούν, με οιονδήποτε τρόπο, από την 
Νέα Δημοκρατία. 

Το χρονικό διάστημα είναι ικανό μέχρι 
τις δημοτικές εκλογές (15 μήνες), αλλά το 
γεγονός ότι ο πρόεδρος της ΝΔ Κυριάκος 
Μητσοτάκης επέλεξε ένα καταξιωμένο στέ-
λεχος της παράταξης γι’ αυτόν τον ρόλο είναι 
ενδεικτικό του ιδιαίτερου ενδιαφέροντός του 
για τις δημοτικές εκλογές. 

Αμεση κατάργηση  
της απλής αναλογικής 

Και αυτό γιατί το πιθανότερο είναι οι βουλευ-
τικές εκλογές να προηγηθούν των δημοτικών 
εκλογών, οπότε, σύμφωνα τουλάχιστον με τις 

δημοσκοπήσεις, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι 
ο επικεφαλής της νέας κυβέρνησης η οποία, δια 
του Υπουργείου Εσωτερικών, θα συνεργαστεί 
με τους νεοεκλεγμένους δημάρχους. 

Δέσμευση της Νέας Δημοκρατίας και του 
Κυριάκου Μητσοτάκη είναι ότι θα καταργήσει 
άμεσα στον νόμο Σκουρλέτη (Κλεισθένης) για την 
καθιέρωση της απλής αναλογικής στην τοπική 
αυτοδιοίκηση όποτε, σε αυτήν την περίπτωση, 
οι επόμενες δημοτικές εκλογές θα γίνουν με το 
ισχύον σύστημα ή κάποια παραλλαγή του, που 
θα εξασφαλίζει, πάντως, την λειτουργικότητα 
και την σταθερότητα στους Δήμους.

Αυστηρά κριτήρια  
για τους Δήμους που χάθηκαν

Ξεχωριστό ενδιαφέρον υπάρχει από την 
Νέα Δημοκρατία για τους Δήμους των οποίων 
οι δήμαρχοι πρόσκειντο στην ΝΔ και στις 
εκλογές του 2014 οι Δήμοι αυτοί χάθηκαν 
ή παραδόθηκαν στον ΣΥΡΙΖΑ.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι οποίες πά-
ντως δεν είναι πολλές (για παράδειγμα στην 

ενιαία Β’ Αθηνών είναι μόνον ο Βύρωνας 
και τα Βριλήσσια) θα εξασφαλιστούν, με 
αυστηρά και άτεγκτα κριτήρια, οι πολιτικές 
και αυτοδιοικητικές προϋποθέσεις ώστε να 
αποφευχθούν τα όποια λάθη του 2014 και 
να δημιουργηθούν, αντιστοίχως, συνθήκες 
νίκης ώστε οι Δήμοι αυτοί να αποκτήσουν 
νέους δημάρχους οι οποίοι θα πρόσκεινται 
στην Νέα Δημοκρατία. 

Σε κάθε περίπτωση η αυτοδιοικητική επάρ-
κεια των υποψηφίων που, με οποιονδήποτε 
τρόπο, θα στηρίξει η Νέα Δημοκρατία θα είναι 
το κυρίαρχο κριτήριο αφού πάγια θέση του 
κόμματος είναι η ανεξαρτησία των Δήμων 
από την κεντρική διοίκηση, ενώ ξεχωριστό 
ενδιαφέρον θα υπάρξει για Δήμους της Β’ 
Αθηνών, αφού, με την σχεδιαζόμενη κατάτμηση 
αυτής της περιφέρειας δημιουργούνται και 
νέα πολιτικά δεδομένα.

επΙΚεΦΑΛήΣ τήΣ «ΟΜΑδΑΣ ΚΡΟΥΣήΣ» γΙΑ τΙΣ επεΡχΟΜενεΣ δήΜΟτΙΚεΣ εΚΛΟγεΣ  

Νέα καθήκοντα για τον Νικήτα Κακλαμάνη
 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους Δήμους που χάθηκαν το 2014

 Αν ΚΑΙ Ο ΑνΑπΛήΡωτήΣ δήΜΑΡχΟΣ ΒΡΙΛήΣΣΙων εΙνΑΙ ΚΑΙ ΜεΛΟΣ τΟΥ δ.Σ. τήΣ ετΑΙΡεΙΑΣ ΥδΑτων

Η δημοτική αρχή δεν έκανε τίποτα για τα χρέη 
των Βριλησσιωτών προς την ΕΥΔΑΠ!

Οι υπηρεσίες που στέλνουν τα εξώδικα μάταια περιμένουν πρόταση του Δήμου για διακανονισμό

ή παραμικρή αντίδραση δεν 
υπήρξε από την πλευρά της δημο-
τικής αρχής στην αποκάλυψη ότι 
7.000 Βριλησσιώτες απειλούνται 
με κατασχέσεις των σπιτιών τους, 
αφού τα συνολικά χρέη τους προς 
την ΕΥΔΑΠ έχουν φτάσει στα 
2.000.000 ευρώ.

Και αυτό παρά το γεγονός ότι 
ο αναπληρωτής δήμαρχος Βρι-
λησσίων είναι εκτελεστικό μέλος 
του διοικητικού συμβουλίου της 
ΕΥΔΑΠ, διορισμένος, βεβαίως, 
από τον ΣΥΡΙΖΑ. 

Αν, λοιπόν, ο ίδιος δεν έχει κάνει 
τίποτα (από όσο τουλάχιστον είμαστε 
σε θέση να γνωρίζουμε) για ένα 
θέμα που απασχολεί δημότες και 
κατοίκους των Βριλησσίων, τότε 
ποιος είναι ο ρόλος της τοπικής 
αυτοδιοίκησης στην συνεργασία 

της με τους φορείς του ευρύτερου 
δημόσιου τομέα; 

 Πώς προέκυψε το χρέος 
Πολύ περισσότερο που τα χρέη 

αυτά των βριλησσιωτών δεν προ-
έκυψαν από την άρνησή τους να 
πληρώνουν τους λογαριασμούς του 
νερού, τους οποίους, άλλωστε, δεν 
εξοφλούν στην ΕΥΔΑΠ, αλλά στον 
Δήμο, αφού αυτός διατηρεί την 
ιδιοκτησία του δικτύου ύδρευσης. 

Το χρέος - μαμούθ προέκυψε 
από τα «τέλη αποχέτευσης», 
δηλαδή από το δικαίωμα χρήσης 
των υπονόμων και τα σχετικά 
ποσά περιλαμβάνονται όχι στους 
διμηνιαίους λογαριασμούς του 
νερού, αλλά σε λογαριασμό που 
αποστέλλει μια φορά τον χρόνο 
η ΕΥΔΑΠ προς τους δημότες και 

κατοίκους των Βριλησσίων. 
Ο λογαριασμός αυτός, ίσος με 

το 75% της ετήσιας κατανάλωσης 
του νερού, είναι, εκ των πραγ-
μάτων, «φουσκωμένος» και οι 
καταναλωτές δυσκολεύονται να 
τον πληρώσουν, πολύ περισσότερο, 
μάλιστα που δεν υπάρχει ο φόβος 
διακοπής της υδροδότησης αφού 
αυτή γίνεται από τον Δήμο και όχι 
από την ΕΥΔΑΠ.

Έτσι συσσωρεύονται χρέη ετών 
και η ΕΥΔΑΠ αποστέλλει εξώδικα 
σε 7.000 βριλησσιώτες στα οποία 
αναγράφεται ότι ακολουθεί παραγ-
γελία «κατάσχεσης του ακινήτου».

Πρόκειται, δηλαδή, για μια 
«παθογένεια» η οποία έχει δημι-
ουργηθεί από το γεγονός ότι ο 
Δήμος Βριλησσίων είναι σχεδόν 
μοναδικός σε όλο το λεκανοπέδιο 

με δικό του δίκτυο ύδρευσης.
Έτσι αποστέλλει ο ίδιος τους 

διμηνιαίους λογαριασμούς του 
νερού στους οποίους, όμως, δεν 
συμπεριλαμβάνονται τα «τέλη 
αποχέτευσης» που έρχονται μο-
νοκοπανιά από την ΕΥΔΑΠ στο 
τέλος του χρόνου. 

Ανικανότητα ή έλλειψη 
ευαισθησίας; 

Αυτή, λοιπόν, η ιδιαιτερότητα 
των Βριλησσίων, θα έπρεπε να είχε 
ευαισθητοποιήσει την δημοτική 
αρχή, αφού, μάλιστα, σημαίνον 
στέλεχός της, είναι εκτελεστικό 
μέλος του διοικητικού συμβουλίου 
της ΕΥΔΑΠ.

Όχι, βεβαίως, για να χαριστούν 
τα χρέη, αλλά για να υπάρξει μια 
ειδική ρύθμιση αποπληρωμής 

τους, κάτι το οποίο οι υπηρεσιακοί 
παράγοντες της ΕΥΔΑΠ εξετάζουν 
με θετική προσέγγιση.

Αλλά αναμένουν μια σχετική 
κίνηση από την πλευρά του Δήμου 
Βριλησσίων, η οποία, από όσο εί-
μαστε σε θέση να γνωρίζουμε, δεν 
έχει γίνει, παρά το γεγονός ότι ο 
αναπληρωτής δήμαρχος Βριλησ-
σίων είναι εκτελεστικό μέλος του 
διοικητικού συμβουλίου της ΕΥΔΑΠ!

Πρόκειται για κραυγαλέα περί-
πτωση αδιαφορίας και έλλειψης 
κοινωνικής ευαισθησίας από 
εκλεκτούς του ΣΥΡΙΖΑ οι οποίοι 
αντιλαμβάνονται τα δημόσια 
λειτουργήματα όχι ως υπηρεσία 
προς τους πολίτες, αλλά ως δια-
χείριση της γραφειοκρατίας και 
ως άσκηση εξουσίας προς όφελος 
ποίων άραγε; 

Στις ώριμες αστικές δημοκρατίες η αξιωματική αντι-
πολίτευση έχει θεσμικό ρόλο.

Ελέγχει την κυβέρνηση! 
Στην τοπική αυτοδιοίκηση οφείλει να κάνει το ίδιο. 

Να καταγγέλλει (όταν κρίνει αναγκαίο) κακοδιαχείριση, 
σπατάλες, λάθος επιλογές της διοίκησης, ανυπαρξία 
ουσιαστικού έργου. 

Τα στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης πρέπει να 
παρακολουθούν όλους τους τομείς της διοίκησης. Για 
να ελέγχουν τους διοικούντες! Ώστε να ενημερώνουν 
τους δημότες.

Σε μικρούς, μάλιστα Δήμους, όπως τα Βριλήσσια, 
αυτό είναι εύκολο. Με συγκεντρώσεις δημοτών. Με 
ομιλίες. Με εκδηλώσεις. Με κυκλοφορία ενημερωτικών 
φυλλαδίων. Με λειτουργία, επιτέλους, ενός site στο 
οποίο να εκφέρεται ο αντιπολιτευτικός λόγος.

Γιατί μόνον έτσι η αξιωματική αντιπολίτευση προστα-

τεύει τα συμφέροντα του Δήμου. Δηλαδή των δημοτών. 
Γι’ αυτό την ψήφισε ο κόσμος! Για να αντιπολιτεύεται. 

Ό,τι, δηλαδή, κάνουν οι δημοτικές παρατάξεις της 
αξιωματικής αντιπολίτευσης στους περισσότερους δή-
μους της χώρας. Αλλιώς κινδυνεύουν να κατηγορηθούν 
για συμπαιγνία με την διοίκηση. Ή, στην καλλίτερη 
περίπτωση, για αδιαφορία. 

Στα Βριλήσσια, θα νόμιζε κανείς, τα τέσσερα τελευταία 
χρόνια, ότι όλα πηγαίνουν καλά! Ο λόγος της αξιωμα-
τικής αντιπολίτευσης δεν φτάνει στην τοπική κοινωνία. 

Δεν έχει κάνει καμία κινητοποίηση των δημοτών για 
όλα αυτά που συμβαίνουν στον Δήμο από την προσκεί-
μενη στον ΣΥΡΙΖΑ δημοτική αρχή.

Οι αρμόδιες επιτροπές του Δήμου (όπου λαμβάνο-
νται αποφάσεις για δαπάνες χιλιάδων ευρώ) συχνά 
συνεδριάζουν χωρίς να παρίσταται εκπρόσωπος της 
αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Κατόπιν αυτών δεν είναι ανεξήγητο το δημοσκοπικό 
προβάδισμα της παράταξης η οποία σήμερα διοικεί τον 
Δήμο έναντι της αξιωματικής αντιπολίτευσης. 

Παρά τις σπατάλες, τις «απευθείας αναθέσεις», την 
ανυπαρξία ουσιαστικού έργου, η σημερινή δημοτική 
αρχή, προσκείμενη στον ΣΥΡΙΖΑ, προηγείται της αξιω-
ματικής αντιπολίτευσης που πρόσκειται στην ΝΔ κατά 
15 μονάδες (στην τελευταία δημοσκόπηση της ALCO).

Είναι, από το ανάποδο, η διαφορά (παρά μια μονάδα) 
που προηγείται η ΝΔ του ΣΥΡΙΖΑ στην τελευταία πα-
νελλαδική δημοσκόπηση της METRON ANALYSIS για 
την εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ της 30/06, όπου η ΝΔ λαμβάνει 
το 36,7% και ο ΣΥΡΙΖΑ το 22,6%.

Aνάποδα
ΑΡΘΡΟ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
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Με συνοδεία αστυνοΜίκήσ κλουβασ ο ΓίώρΓοσ κατρουΓκαλοσ στον δήΜο Μασ 

Tι θα λένε οι συνταξιούχοι 
των Βριλησσίων;

Παραθέτουμε μόνο φωτογραφίες από την εκδήλωση αφού  
τα όσα ελέγχθησαν μάλλον δεν τα πίστεψαν ούτε οι παρευρεθέντες

ΔΕΙΤΕ AYTO TO ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ 
ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ & ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ


