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Τα σκουπίδια,  
το σκοπιανό  
και τα μνημόνια!

Τα πληρωμένα βραβεία ανακύκλωσης 
που έχει λάβει ο Δήμος Βριλησσίων 
αποκαλύφθηκαν από την δημοτική 
παράταξη «Δράση για μια άλλη πόλη».

Αποτελεί σοβαρό ζήτημα στο οποίο 
η δημοτική αρχή οφείλει να απαντήσει 
λεπτομερώς και με στοιχεία. 

Ούτε με ύβρεις ούτε με ΣΥΡΙΖΑϊκού 
τύπου «εξυπνάδες».

Η ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ PRESS παραθέτει σήμερα 
πλήθος στοιχείων τα οποία αποδεικνύ-
ουν (επικουρικώς προς την έρευνα της 
«Δράσης») τι πραγματικά συμβαίνει, 
δυστυχώς όχι μόνον στα Βριλήσσια, 
αλλά και σε άλλους Δήμους.

Γιατί η εφημερίδα αυτή υπηρετεί την 
ενημέρωση των Βριλησσιωτών οι οποίοι 
επί τέσσερα και πλέον έτη βρίσκονταν 
στο σκοτάδι για το τι συνέβαινε στον 
Δήμο Βριλησσίων.

Ας αναρωτηθείτε μόνον, αγαπητοί 
αναγνώστες, πόσα από όσα γράφονται 
σε αυτό το φύλλο (αλλά και στα δύο 
προηγούμενα) τα γνωρίζατε πριν από 
την έκδοση της ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ PRESS.

Σε κάθε περίπτωση η παράταξη του 
Ιωάννη Τσούτσια (με την οποία ουδόλως 
ταυτίζονται οι όποιες πολιτικές ιδέες 
μπορεί να ενστερνίζεται η εφημερίδα 
αυτή) ανέδειξε μια διαχρονική παθογέ-
νεια της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Η οποία παθογένεια, όμως, στα Βριλήσ-
σια την τελευταία τετραετία έχει λάβει 
διαστάσεις που, κατά επιεική εκτίμηση, 
υποτιμούν την νοημοσύνη των δημοτών. 

Οι τοπικοί δημοτικοί άρχοντες βρα-
βεύονται από ιδιώτες, επιχειρηματίες 
της ανακύκλωσης, και τα βραβεία τα 
πληρώνει ο Δήμος!

Σύμφωνα με τα στοιχεία της «Δράσης» 
ο Δήμος Βριλησσίων έχει πληρώσει 168. 
638 ευρώ για βραβεύσεις, ψηφιακές 
πλατφόρμες, ημερίδες και συμβουλές 
για κίνηση αυτοκινήτων με... υδρογόνο. 

Ουδείς αμφισβητεί την μεγάλη ση-
μασία της ανακύκλωσης, αρκεί αυτή 
να υπηρετεί το περιβάλλον και όχι τις 
πολιτικές σκοπιμότητες του δημάρχου 
ή οτιδήποτε άλλο.

Η πολιτική αμετροέπεια στα Βριλήσ-
σια έφτασε σε τέτοιο σημείο ώστε η 
δημοτική αρχή να ισχυρίζεται σε τη-
λεοπτική δήλωση ότι αφού βγαίνουμε 
από τα μνημόνια και ο Τσίπρας έλυσε 
το σκοπιανό, δεν μπορεί τα Βριλήσσια 
να μην λύσουν, με την ανακύκλωση, το 
πρόβλημα των σκουπιδιών. 

Το σχετικό video που έχει αναρτηθεί 
στην ηλεκτρονική έκδοση vrilissiapress 
και στο f/b προκαλεί μεν την συλλογική 
θυμηδία, αλλά είναι ενδεικτικό για το 
πώς διαχειρίζονται στον Δήμο τα πα-
νάκριβα προγράμματα ανακύκλωσης 
και τα πληρωμένα βραβεία. 

Με όρους επικοινωνίας ΣΥΡΙΖΑϊκού 
τύπου.

Συνέχεια στη σελ. 2

Ένα συγκεκριμένο σχέδιο για μεγάλα έργα στα Βριλήσσια, για 
ριζικές αλλαγές στην καθημερινότητα και στην ποιότητα ζωής 
των δημοτών με απόλυτη έμφαση στην ασφάλεια, είναι μερικές 
από τις δεσμεύσεις που περιλαμβάνει το πρόγραμμα τετραετίας 
του Αργύρη Ντινόπουλου, το οποίο θα παρουσιάσει στους Βρι-
λησσιώτες και θα τους ζητήσει να το εγκρίνουν στις δημοτικές 
εκλογές της 19ης Μαΐου 2019. 

Ο ίδιος κάνει λόγο για μια «νέα δημοτική μεταπολίτευση» στα 
Βριλήσσια και τονίζει ότι ικανά στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης 
υπάρχουν σε όλους τους πολιτικούς χώρους με τους οποίους 
θα συνεργαστεί για το καλό της πόλης και για να τερματιστεί η 
αδράνεια στον Δήμο.

Οι νέοι που δεν είδαν ούτε ένα... νέο έργο 
Χαρακτηριστικό της αδράνειας αυτής, όπως αναφέρει, είναι 

ότι μια ολόκληρη νέα γενιά Βριλησσιωτών που το 2019 είτε θα 
ψηφίσουν για πρώτη φορά είτε θα γίνονται τριάντα χρονών και 
αντιπροσωπεύουν το 15% του εκλογικού σώματος, μεγάλωσαν 
χωρίς να δουν ούτε ένα... νέο μεγάλο έργο στα Βριλήσσια.

Ενημέρωσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη 
Την οριστική απόφασή του να θέσει υποψηφιότητα για δή-

μαρχος Βριλησσίων και να μην διεκδικήσει την επανεκλογή του 
στην Βουλή γνωστοποίησε ο Αργύρης Ντινόπουλος στον Κυριάκο 
Μητσοτάκη στις 30 Αυγούστου.

Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας συμφώνησε απολύτως με 
την επιλογή του πρώην υπουργού Εσωτερικών και του εξέφρα-

σε την ικανοποίησή του. Αμέσως μετά ο Αργύρης Ντινόπουλος 
ενημέρωσε και τους δύο αντιπρόεδρους της Νέας Δημοκρατίας 
οι οποίοι πολιτεύονται στην εκλογική περιφέρεια όπου υπάγονται 
τα Βριλήσσια.

Ανταποκρίθηκε στο αίτημα των Βριλησσιωτών 
Η υποψηφιότητα του Αργύρη Ντινόπουλου ανταποκρίνεται στο 

διαχρονικό αίτημα των δημοτών να επιστρέψει στα Βριλήσσια 
ύστερα από μια ιδιαίτερα έντονη όσο και ταχύτατη πορεία στην 
κεντρική πολιτική σκηνή αφού μέσα σε επτά χρόνια εξελέγη τρεις 
φορές βουλευτής και έγινε υπουργός Εσωτερικών.

Ο νέος Μάης 
Η χρονική συγκυρία, μάλιστα, είναι πολύ χαρακτηριστική, ειδικά 

μετά την κυβερνητική απόφαση, προ δύο μηνών, να επισπεύσει τις 
δημοτικές εκλογές ώστε αυτές να διεξαχθούν αντί τον Οκτώβριο, 
τον Μάιο του 2019.

Γιατί ήταν πάλι Μάιος, του 2006, όταν ο τότε δήμαρχος Βριλησσίων 
Αργύρης Ντινόπουλος γινόταν πρόσωπο της κεντρικής πολιτικής 
με την απόφαση του τότε πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή να 
τον επιλέξει για υποψήφιο Υπερνομάρχη (σημερινό Περιφερειάρχη).

Τώρα, ο νέος Μάης του Αργύρη Ντινόπουλου είναι αυτός του 
2019 που επιστρέφει στα Βριλήσσια για να συνεχίσει, όπως λέει, 
το έργο της πρώτης θητείας του αφού, παρά τις προσπάθειες 
που έγιναν σε αυτά τα 12 και πλέον χρόνια, δεν υλοποιήθηκαν 
μεγάλα έργα στα Βριλήσσια.    

ΞΕκΑΘΑΡη ΠΟΛΙΤΙκη ΑΠΟΦΑΣη ΤΟΥ ΑΡγΥΡη ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ

«θα συνεχισω 
το εργο μου»

Επιστρέφει οριστικά στα Βριλήσσια ως υποψήφιος Δήμαρχος
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 Η μείωση των δημοτικών τελών είναι το δόλωμα που ρί-
χνεται προς τους δημότες για να τους απο-προσανατολίσουν 
από την ουσία της «επιχείρησης ανακύκλωσης».

Δηλαδή από τα δυσανάλογα μεγάλα ποσά που ξοδεύονται 
όχι για την πραγματική ανακύκλωση, αλλά για τις δημόσιες 
σχέσεις των Δήμων και για την προβολή των δημάρχων.

σύμφωνα με την νομοθεσία οι Δήμοι που στέλνουν στους 
ΧΥΤΑ λιγότερο από το 70% των απορριμμάτων τους έχουν 
έκπτωση στα ποσά που καταβάλλουν σε αυτούς τους ΧΥΤΑ 
για να θάβουν τα απορρίμματά τους. 

Αυτήν την έκπτωση οι Δήμοι οφείλουν να την μεταφέρουν 
στους δημότες με αντίστοιχη έκπτωση των δημοτικών τελών.

δεν κάνουν το οικολογικά ορθό
Αλλά για να συμβεί αυτό πρέπει να αλλάξει και ο τρόπος 

υπολογισμού των δημοτικών τελών.
Δηλαδή τα δημοτικά τέλη πρέπει να υπολογίζονται όχι 

με βάση τα τετραγωνικά, αλλά με βάση το ποσοστό ανα-

κύκλωσης του κάθε σπιτιού ή καταστήματος.
Αυτό είναι απολύτως ορθό από την στιγμή που πρέπει να 

επιβραβεύονται όχι όσοι έχουν μεγάλα ή μικρά σπίτια, αλλά 
όσοι ανακυκλώνουν. 

Αλλά στην Ελλάδα το ποσοστό των απορριμμάτων που δεν 
ανακυκλώνεται, αλλά καταλήγει στις χωματερές είναι 82%. 

Άρα το όριο του 70% είναι, για την ώρα, άπιαστο.
Άλλωστε στην Αττική μόνον ο Δήμος Παλαιού φαλήρου 

έχει πετύχει διψήφιο νούμερο (12,74%) στη ανακύκλωση. 
Ακολουθούν σε μεγάλη απόσταση (7%) το Χαλάνδρι και η 
Αγία Παρασκευή. 

τι συμβαίνει στα Βριλήσσια
στα Βριλήσσια το ποσοστό ανακύκλωσης είναι στο 4% 

κατά δήλωση της δημοτικής αρχής και χωρίς να έχουν 
παρουσιαστεί επίσημα γραπτά στοιχεία από τον κεντρικό 
φορέα διαχείρισης των απορριμμάτων. 

Άρα η όποια μείωση δημοτικών τελών γίνεται σε πολλούς 

δήμους (στα Βριλήσσια κατά 5%) δεν οφείλεται στην ανακύ-
κλωση αφού ο τρόπος υπολογισμού των δημοτικών τελών δεν 
άλλαξε ώστε να προσαρμοστεί στο πρότυπο της ανακύκλωσης.

Δηλαδή να επιβραβεύονται (εδώ πρόκειται για αληθινό 
βραβείο) αυτοί που πραγματικά ανακυκλώνουν, αφού οι 
μειώσεις των δημοτικών τελών εξακολουθούν να υπολο-
γίζονται με βάση τα τετραγωνικά. 

Και βεβαίως αυτό συμβαίνει γιατί με ποσοστό ανακύκλω-
σης 4% (έστω και χωρίς επίσημα στοιχεία) τα Βριλήσσια δεν 
δικαιούνται καμμία έκπτωση από τα ποσά που καταβάλλουν 
στον ΧΥΤΑ φυλής για να θάβουν τα απορρίμματά τους. 

Η μείωση, λοιπόν, των δημοτικών τελών κατά 5% μπορεί 
να είναι σωστή, αλλά δεν γίνεται λόγω ανακύκλωσης. 

Αποτελεί (όχι μόνον στα Βριλήσσια, αλλά παντού) ένα 
«τυράκι» ώστε οι δημότες να μην δούν, αν όχι την «φάκα», 
τα υπέρογκα ποσά που ο Δήμος (δηλαδή οι ίδιοι) πληρώ-
νουν σε ιδιώτες για βραβεύσεις και προβολή των δημοτικών 
αρχόντων.

 ΑΦΟΥ ΟΙ ΜΕΙώΣΕΙΣ γΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΒΑΣη ΤΑ... ΤΕΤΡΑγώΝΙκΑ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ

Μειώνουν τα δημοτικά τέλη και 
σε αυτούς που δεν ανακυκλώνουν!
 Με στόχο τον απο-προσανατολισμό από την υπόθεση των πληρωμένων βραβείων 

γΙΑ ΤηΝ δΑΠΑΝη ΤώΝ 4,5 Εκ. ΕΥΡώ γΙΑ ΑγΟΡΑ ΟΙκΟΠΕδΟΥ ΙδΙώΤη

Απαιτείται αναβολή της απόφασης 
για μετά τις εκλογές 

δεν μπορεί να εκταμιευτεί ένα τέτοιο ποσό σε προεκλογική περίοδο 
Η δαπάνη των 4.500.000 ευρώ για 

την αγορά ενός οικοπέδου ιδιώτη (στην 
διασταύρωση των οδών Τροίας και Αγα-
μέμνονος) φαίνεται ότι θα αποτελέσει το 
βασικότερο χαρακτηριστικό της θητείας 
της σημερινής δημοτικής αρχής.

Εφόσον, τελικά, προχωρήσει στην 
σύναψη των συμβολαίων και στην 
εκταμίευση των χρημάτων, θα πρόκειται 
για την μεγαλύτερη δαπάνη που έχει 
γίνει ποτέ, με λεφτά των δημοτών, στην 
ιστορία του Δήμου. 

Χωρίς μάλιστα οικονομική μελέτη για 
την αξιοποίηση αυτού του οικοπέδου 
αφού η αόριστη προοπτική ανέγερσης 
σχολικού συγκροτήματος δεν λαμβάνει 

κάν υπόψιν τα πληθυσμιακά δεδομένα 
του Δήμου της επόμενης δεκαετίας.

Με τα λεφτά αυτά (4,5 εκ ευρώ!) θα 
μπορούσαν να αλλάξουν όψη τα Βρι-
λήσσια και να γίνουν τα μεγάλα έργα 
που έχει ανάγκη η πόλη. 

Ο ιδιώτης, βέβαια, είναι ο μεγάλος 
ωφελημένος αφού το οικόπεδο, λόγω 
του χαρακτηρισμού του στο πολεοδο-
μικό σχέδιο της πόλης, δεν μπορεί να 
αξιοποιηθεί για την ανέγερση κατοικιών.

Πρέπει να απο-χαρακτηρισθεί από 
τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΧωΔΕ, 
διαδικασία με εξαιρετικά αμφίβολα 
αποτελέσματα.

Έτσι ο ιδιώτης λαμβάνει 4,5 εκ ευρώ 

για ένα οικόπεδό του, το οποίο όμως δεν 
μπορεί να αξιοποιήσει επιχειρηματικά 
ή εμπορικά.

Η αγορά αυτού του οικοπέδου από τον 
Δήμο, με λεφτά των δημοτών, εφόσον 
τελικά προχωρήσει, θα αποτελεί μια 
εξαιρετικά αμφιλεγόμενη ενέργεια από 
την δημοτική αρχή στο τελευταίο χρόνο 
της θητείας της.

στοιχειώδης δημοκρατική ευαισθησία 
απαιτεί την αναβολή της απόφασης για 
λίγους μήνες ώστε όποιος την λάβει (είτε 
θετικά είτε αρνητικά) να έχει νωπή λαϊκή 
εντολή για μια δαπάνη δυσανάλογη με 
τα οικονομικά δεδομένα του Δήμου 
Βριλησσίων. 

Τα σκουπίδια, το σκοπιανό  
και τα μνημόνια!
Συνέχεια από τη σελ. 1

Αλλά στα Βριλήσσια το ποσοστό ανακύκλωσης 
είναι μόλις 4% και αυτό μάλιστα κατά δήλωση 
της δημοτικής αρχής.

Ποιο πρόβλημα έλυσαν; 
Δεν βλέπουν τι είδους σκουπίδια πέφτουν 

στους .. βραβευμένους καφέ κάδους;
Η δε χώρα μας είναι ευρωπαϊκός ουραγός της 

ανακύκλωσης αφού το ποσοστό των απορριμ-
μάτων που καταλήγει στις χωματερές είναι 87%!

Ακριβώς γιατί η ανακύκλωση αντιμετωπί-
στηκε διαχρονικά και όχι μόνον στα Βριλήσσια 
ως επιχείρηση δημοσίων σχέσεων δημοτικών 
αρχόντων.

Αλλά, επί ΣΥΡΙΖΑ, η διαχείριση των απορ-
ριμμάτων αποτέλεσε και τμήμα της πολιτικής 
προπαγάνδας! 

Η Δούρου δεν έλεγε, προεκλογικά, ότι οι αντι-
μνημονιακοί δήμαρχοι μαζεύουν τα σκουπίδια 
διαφορετικά από τους μνημονιακούς;
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Τα έργα φυσικού αερίου στα Βριλήσσια 
είναι, στην ουσία, η σύνδεση περιοχών του 
Δήμου με το δίκτυο φυσικού αερίου.

 Τα έργα αυτά υλοποιούνται από την Εται-
ρία Διανομής φυσικού Αερίου Αττικής (ΕΔΑ 
Αττικής) με βάση τις αιτήσεις των κατοίκων 
προς την συγκεκριμένη εταιρία.

Η εταιρία, δηλαδή, συγκεντρώνει τις αιτήσεις 
των κατοίκων και επιλέγει, ανάλογα με τον 
αριθμό των αιτήσεων σε κάθε δρόμο, σε ποιές 
περιοχές των Βριλησσίων θα γίνει η επέκταση 
του δικτύου ώστε να συνδεθούν με αυτό οι 
ενδιαφερόμενοι Βριλησσιώτες.

Αυτό το δίκτυο του φυσικού αερίου επε-
κτείνεται συνολικά σε 65 Δήμους της Αττικής.

Ονομάζεται δίκτυο χαμηλής πίεσης, έχει 
συνολικό μήκος 3.105 χιλιόμετρα (στα Βρι-
λήσσια η επέκταση είναι 8 χιλιόμετρα) και 
προορίζεται για οικιακή, εμπορική και ελαφρά 
βιομηχανική χρήση.

Οι Βριλησσιώτες οι οποίοι πιθανώς ενδια-
φέρονται για σύνδεση με το δίκτυο φυσικού 
αερίου μπορούν να επισκεφθούν τον σχετικό 
ιστότοπο της εταιρίας (edaattikis.gr) ή να 
τηλεφωνούν στο πενταψήφιο νούμερο 11322.

 Έτσι θα πληροφορηθούν αν υπάρχει, τεχνικά, 
η δυνατότητα σύνδεσης στην συγκεκριμένη 
διεύθυνση του σπιτιού τους. Είναι η λεγόμε-
νη αναζήτηση διαθεσιμότητας δικτύου. 

στον ίδιο ιστότοπο μπορούν να έχουν και 

την πλήρη εικόνα του δικτύου φυσικού αερίου 
στα Βριλήσσια.

στην συνέχεια οι ενδιαφερόμενοι υποβάλ-

λουν την σχετική αίτηση με βάση τις οδηγίες 
οι οποίες δίδονται είτε στην ενημερωτική 
ιστοσελίδα (edaattikis.gr) είτε από την αρμόδια 
υπηρεσία στο τηλεφωνικό νούμερο 11322. 

Το φυσικό αέριο ήρθε στη Ελλάδα, από 
την ρωσία, το 1998, αλλάζοντας σημαντικά 
τον οικιακό, αλλά και βιομηχανικό ενεργειακό 
χάρτη της χώρας.

σήμερα το φυσικό αέριο το οποίο κατανα-
λώνουν οι Βριλησσιώτες -και όλοι οι Έλλη-
νες- έρχεται από τρεις διαφορετικές πηγές: 
από την ρωσία (μέσω Βουλγαρίας), από το 
Αζερμπαϊτζάν (μέσω Τουρκίας) και από την 
Αλγερία (με δεξαμενόπλοια σε υγροποιημένη 
μορφή).

Τι πρέπει να ξέρετε για το φυσικό αέριο στα Βριλήσσια
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Πρόκειται για ένα ακόμη ελληνικό παράδοξο που αναδεικνύει 
τις καταστροφικές συνέπειες της ελληνικής κρατικοδίαιτης 
επιχειρηματικότητας.

Την ίδια στιγμή που η Ελλάδα είναι ευρωπαϊκή «πρω-
ταθλήτρια» στις... χωματερές, οι Δήμοι αναδεικνύονται σε 
πρωταθλητές της ανακύκλωσης!

Γιατί η διαχρονική ανικανότητα του ελληνικού κράτους 
να επιλύσει το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων δεν 
προκαλεί μόνον την διεθνή κατακραυγή και τα πρόστιμα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την λειτουργία των παράνομων 
χωματερών.

δουλειές με το δημόσιο 
Αλλά «απελευθέρωσε» (εδώ και χρόνια είναι αλήθεια) και 

το νεοελληνικό επιχειρηματικό πνεύμα που δεν είναι άλλο 
από το «κάνουμε δουλειές με το Δημόσιο». 

στην συγκεκριμένη, μάλιστα, περίπτωση «κάνουμε δουλειές 
με τους Δήμους».

Έτσι στήθηκαν οι επιχειρήσεις ανακύκλωσης πάνω σε μια 
win-win ιδέα, δηλαδή πάνω στην ιδέα ότι «κερδίζουμε όλοι».

Επειδή, όμως, στον κόσμο των επιχειρήσεων δεν γίνεται 
ποτέ να κερδίζουν όλοι στις επιχειρήσεις ανακύκλωσης, 
αυτοί που πληρώνουν είναι οι... δημότες.

Πρόκειται για την επιτομή της κρατικοδίαιτης επιχειρημα-
τικότητας που κατέστρεψε την ελληνική οικονομία.

Ο ιδιώτης τα λεφτά, ο δήμαρχος την προβολή
Έτσι οι Δήμοι πληρώνουν την συμμετοχή τους σε προγράμ-

ματα ανακύκλωσης που τα τρέχουν ιδιώτες ενώ ταυτόχρονα 
χαρίζουν στους ιδιώτες και το πολύτιμο ανακυκλώσιμο υλικό.

Αυτό είναι το ένα win. To άλλο win είναι του δημάρχου 
που δίνει σε αυτούς τους κρατικοδίαιτους επιχειρηματίες τα 
λεφτά (των δημοτών).

Τι κερδίζει ο δήμαρχος; Βραβεύσεις και προβολή στα ΜΜΕ.
Η επιχείρηση είναι τόσο καλά στημένη (πάντα για τους 

ιδιώτες) ώστε ο τρόπος προβολής είναι πανομοιότυπος 
προκειμένου οι ιδιώτες να περιορίσουν (για τους εαυτούς 
τους) το κόστος δημοσίων σχέσεων. 

Έτσι όλοι οι Δήμοι αναδεικνύονται σε… πρωταθλητές της 
ανακύκλωσης με αποτέλεσμα αυτή η προβολή να διολισθαίνει 
προς την φαρσοκωμωδία. 

τα σκουπίδια, όμως, παρά τα βραβεία της 
ανακύκλωσης, καταλήγουν στην χωματερή

Ακόμη και έτσι, τα εκατομμύρια που οι Δήμοι δίνουν προς 
της επιχειρήσεις ανακύκλωσης (μαζί με το ανακυκλώσιμο 
υλικό) θα έπιαναν τόπο αν υπήρχαν αντίστοιχα αποτελέσματα.

Αν δηλαδή μειωνόταν ο αριθμός των απορριμμάτων που 
καταλήγουν στους ΧΥΤΑ με καταστρεπτικές συνέπειες για 
το περιβάλλον.

συμβαίνει, όμως, το ακριβώς αντίθετο. Γιατί η Ελλάδα 
έχει στην ανακύκλωση την χειρότερη επίδοση (μετά την 
Μάλτα) αφού στις χωματερές θάβεται το... 82% των 
απορριμμάτων!

Απλώς για λόγους σύγκρισης αξίζει να αναφερθεί ότι 
υπάρχουν χώρες (Βέλγιο, Ολλανδία, σουηδία, Δανία) όπου το 
ποσοστό των απορριμμάτων που καταλήγει στις χωματερές 
δεν ξεπερνάει το 1%.

τελικά αυτοί που πάντα πληρώνουν  
είναι οι δημότες

Πρόκειται, δηλαδή, για μια καλοστημένη επιχείρηση όπου 
κερδίζουν οι ιδιώτες και οι δήμαρχοι. Αλλά πληρώνουν οι 
δημότες! Οι δε ΧΥΤΑ αντί να κλείσουν επεκτείνονται αφού 
προτεραιότητα δεν δίδεται στην πραγματική ανακύκλωση, 
αλλά στα βραβεία.

Η επιτομή της θλιβερής αυτής ιστορίας είναι ότι η Ελλάδα 
όχι μόνον διασύρεται διεθνώς, αλλά και της επιβάλλονται 
τσουχτερά πρόστιμα τα οποία, βεβαίως, πληρώνονται από 
τον κρατικό προϋπολογισμό.

Δηλαδή οι δημότες πληρώνουν όχι μόνον για τις βρα-
βεύσεις των δημάρχων, αλλά, ως φορολογούμενοι πολίτες 
και για τα πρόστιμα τα οποία επιβάλλονται επειδή ακριβώς 
δεν προχωρεί η ανακύκλωση (για την οποία βραβεύονται 
οι Δήμοι!)

ΜΙΑ ΑκΟΜη ΘΛΙΒΕΡη ΠΕΡΙΠΤώΣη κΡΑΤΙκΟδΙΑΙΤηΣ ΕΠΙχΕΙΡηΜΑΤΙκΟΤηΤΑΣ 

«Πέτσινο» το πρωτάθλημα  
της ανακύκλωσης

Βγαίνουν όλοι οι Δήμοι πρωταθλητές με λεφτά που πληρώνουν οι δημότες

Τα πληρωμένα βραβεία που λαμβάνει ο 
Δήμος Βριλησσίων για την ανακύκλωση 
αποκαλύπτει ο δημοτικός συνδυασμός 
«Δράση για μια άλλη πόλη» με αναλυτικό 
ρεπορτάζ, αλλά και εμπεριστατωμένη 
επιστημονική μελέτη που αναρτάται στην 
ομώνυμη ιστοσελίδα. 

Εκτός από τον επικεφαλής του συνδυασμού 
Γιάννη Τσούτσια τη μελέτη αυτή υπογράφουν 
και οι Ανδρέας Βαρώτσος, Κωνσταντίνα 
Κουντουριώτη και λάμπης λαζάνης. 

Οι βραβεύσεις κοστίζουν 
στο σχετικό ρεπορτάζ αποκαλύπτεται ότι 

τα βραβεία της ανακύκλωσης κόστισαν συ-
νολικά στον Δήμο (δηλαδή στους δημότες) 
28.210 ευρώ!

Επιπλέον ο Δήμος Βριλησσίων έχει 
πληρώσει 112.428 ευρώ για πιλοτική 
εκπαίδευση σε θέματα ανακύκλωσης και 
άλλες 28.000 ευρώ για υπηρεσίες εξειδικευ-
μένου συμβούλου σε θέματα κυκλοφορίας 

οχημάτων με χρήση υδρογόνου. Δηλαδή 
σύνολο 168.638 ευρώ. 

Οι δαπάνες αυτές προκύπτουν από το 
γεγονός ότι η ανακύκλωση έχει περάσει 
ουσιαστικά σε ιδιώτες οι οποίοι οργανώνουν 
όλες αυτές τις δράσεις που περιλαμβάνουν 
λειτουργίες ψηφιακής πλατφόρμας, οργα-
νώσεις ημερίδων και βραβεύσεις.

Πληρωμένες εμφανίσεις  
σε ΜΜΕ 

Έτσι τα Βριλήσσια όπως και κάποιοι άλλοι 
Δήμοι πληρώνουν για να βραβεύονται ενώ 
σε αυτήν την πληρωμή περιλαμβάνεται και 
η αντίστοιχη προβολή των δημάρχων στα 
Μέσα Ενημέρωσης.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται από 
την Δράση «τα όρια μεταξύ αυτού που 
δρα, αυτού που διαφημίζει και αυτού που 
βραβεύει είναι εξαιρετικά δυσδιάκριτα».

Επιπλέον η δημοτική παράταξη του ιωάννη 
Τσούτσια επισημαίνει μια πολύ απλή αλή-

θεια, αφού η αξία της είναι αυταπόδεικτη.
 Δηλαδή, ότι το να προστίθενται επιπλέον 

έγχρωμοι κάδοι διαλογής (καφέ, κίτρινοι, 
μοβ ανάλογα με το ανακυκλούμενο υλικό) 
είναι θετικό, αλλά αυτό γίνεται σε όλους 
τους Δήμους της χώρας.

Ούτε, βεβαίως, δικαιολογείται βραβείο (και 
μάλιστα πληρωμένο!) για κάθε χρωματιστό 
κάδο που προστίθεται.

Ακριβή και η βιώσιμη ανάπτυξη 
Αυτό πάντως που αποτελεί τον πυρήνα 

της πολιτικής και αυτοδιοικητικής κριτικής 
την οποία ασκεί η Δράση είναι ότι η όποια 
αύξηση της ανακύκλωσης δεν αντανακλάται 
και στις υπηρεσίες καθαριότητας του Δήμου 
γιατί η «επιχείρηση ανακύκλωση» παρακά-
μπτει τις υπηρεσίες αυτές σε μεγάλο βαθμό. 

Πρόκειται δηλαδή για επιχειρηματική 
δραστηριότητα ιδιωτών η οποία στην ουσία 
χρηματοδοτείται από τον Δήμο Βριλησσίων 
αφού φέτος το συνολικό ποσό το οποίο θα 

διατεθεί στην λεγόμενη βιώσιμη ανάπτυξη 
του Δήμου Βριλησσίων ανέρχεται (μαζί με 
τις βραβεύσεις, τα sites, τις ημερίδες, τα 
πληρωμένα δημοσιεύματα και τις εμφανίσεις 
στα κανάλια) στο ποσό των... 636.000 ευρώ.

Ο «χρυσός» εκτός δήμου 
Από αυτά, βέβαια, τα λεφτά δεν πηγαίνει 

ούτε ένα ευρώ στην ουσιαστική εκμετάλλευση 
από τον ίδιο τον Δήμο του ανακυκλώσιμου 
υλικού αφού αυτό προσφέρεται στους 
ιδιώτες δωρεάν. 

Γιατί στα Βριλήσσια δεν έχει γίνει το πα-
ραμικρό ώστε να κατασκευαστεί (πιθανόν 
σε συνεργασία με γειτονικούς Δήμους) 
μονάδα εκμετάλλευσης του υλικού της 
ανακύκλωσης.

 Έτσι δικαίως τίθεται από την δημοτική 
παράταξη του ιωάννη Τσούτσια το ουσιαστικό 
πολιτικό και αυτοδιοικητικό το ερώτημα. 
«Αφού τα ανακυκλώσιμα θεωρούνται 
χρυσός γιατί μένουν εκτός Δήμου;» 

η δηΜΟΤΙκη ΠΑΡΑΤΑΞη «δΡΑΣη» ΑΠΟκΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΣκηΝΙΟ ΤηΣ ΑΝΑκΥκΛώΣηΣ 

Κάθε χρωματιστός κάδος και (πληρωμένο) βραβείο
Ο Δήμος Bριλησσίων χρηματοδοτεί ιδιώτες για να τον βραβεύουν 
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Με την απόφασή του να θέσει υποψηφι-
ότητα ως δήμαρχος Βριλησσίων και να μην 
διεκδικήσει την επανεκλογή του στην Βουλή, 
ο πρώην υπουργός Εσωτερικών τάραξε τα 
νερά όχι μόνον στα Βριλήσσια, αλλά και στην 
ευρύτερη πολιτική σκηνή.

Γιατί έκανε την αρχή στην σειρά των επώ-
νυμων πολιτικών προσώπων που προκρίνουν 
τον αγώνα της τοπικής αυτοδιοίκησης σε μια 
έντονα φορτισμένη πολιτική συγκυρία αφού το 
2019 θα είναι χρονιά αλλεπάλληλων εκλογών. 

Η προεκλογική εκστρατεία του Αργύρη Ντι-
νόπουλου έχει ήδη ξεκινήσει με καθημερινές 
περιοδείες, συναντήσεις με δημότες, οργάνωση 
συγκεντρώσεων σε γειτονιές και παρουσίαση 
των πρώτων σημείων του σχεδίου του για 
την «Νέα Μεταπολίτευση» στα Βριλήσσια 
όπως αποκαλεί το πολιτικό και αυτοδιοικητικό 
διακύβευμα της εκλογικής αναμέτρησης στις 
19 Μαΐου 2019. 

Ο Αργύρης Ντινόπουλος απάντησε στις 
ερωτήσεις της ΒριλΗσσιΑ PRESS στην συ-
νέντευξη που δημοσιεύουμε. 

Γιατί αποφασίσατε να θέσετε υποψηφι-
ότητα για τον Δήμο Βριλησσίων;

Για να συνεχίσω το έργο της πρώτης θητείας 
μου. Αναρωτηθείτε τι έγινε στα Βριλήσσια από 
το 2006 μέχρι σήμερα. Δεν θέλω να απαξιώσω 
τις προσπάθειες των δύο δημάρχων. Τους εκτιμώ 
και τους δύο. Αλλά τα έργα της θητείας τους 
δεν είναι αυτά που δικαιούνται τα Βριλήσσια.

Πότε πήρατε αυτήν την απόφαση;
στις 4 φεβρουαρίου 2018 κήρυξα δημοσίως 

προσκλητήριο ενότητας ώστε να αγωνιστούμε 
όλοι όλοι μαζί, για να βγει ο Δήμος από την 
σημερινή αδράνεια. Βεβαίως τότε απευθυνό-
μουν σε ένα συγκεκριμένο ακροατήριο, της 
δημοτικής παράταξης που είχα ιδρύσει. Αλλά 
το μήνυμα έφτασε σε όλη την τοπική κοινωνία. 
Γιατί δήλωσα, επίσης, ότι θα γνωστοποιούσα 
τις αποφάσεις μου εγκαίρως και χωρίς αστε-
ρίσκους. Αυτό ακριβώς έκανα τώρα. 

Δηλαδή τι κάνατε;
Ενημέρωσα τον πρόεδρο της Νέας Δημο-

κρατίας στις 30 Αυγούστου ότι δεν θα είμαι 
υποψήφιος στις επόμενες βουλευτικές εκλογές. 
Γιατί θα θέσω υποψηφιότητα ως δήμαρχος στα 
Βριλήσσια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συμφώ-
νησε με την απόφασή μου και εξέφρασε την 
ικανοποίησή του. Μετά την δημοσιοποίησα. 

Γιατί προτιμάτε τον Δήμο από την Βουλή;
Γιατί μου το ζητάνε οι ίδιοι οι Βριλησσιώ-

τες. Οι δεσμοί αγάπης με τον τόπο μου είναι 
ισχυρότατοι και αμοιβαίοι. φίλους, στα χρόνια 
της βουλευτικής θητείας μου, απέκτησα σε όλη 
την Β’ Αθηνών. σχέσεις αγάπης και εμπιστο-
σύνης, δηλαδή σχέσεις ζωής, έχω μόνον στα 
Βριλήσσια. Αλλά υπάρχει και μια άλλη, αμιγώς 
πολιτική παράμετρος, η οποία διαμόρφωσε 
την τελική απόφασή μου.

Ποια είναι αυτή;
ως βουλευτής και ως υπουργός είχα έντονη 

παρουσία. Άρα και βαθιά γνώση της πολιτικής. 
Αλλά τα τελευταία τέσσερα χρόνια βγήκα 
στην ελεύθερη αγορά εργασίας χωρίς τον 
προστατευτικό μανδύα κάποιου αξιώματος. 
Αυτό άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνω 
τις πολιτικές αποφάσεις μου. Προτάσσω όχι 
την φιλοδοξία, αλλά την προσφορά. Πώς θα 
είμαι πιο χρήσιμος στην κοινωνία. 

Και γιατί νομίζετε ότι θα είστε πιο 
χρήσιμος στον Δήμο από ότι στην Βουλή;

Γιατί δήμαρχος είναι έργα. Και τα έργα μου 

στα Βριλήσσια που πίστευα ότι θα συνεχιστούν 
μετά από εμένα, δεν συνεχίστηκαν. Παρά τις 
προσπάθειες που, επαναλαμβάνω, υπήρξαν. 
Ειδικά την περίοδο 2006-2014. Ζητώ, λοιπόν, 
την ψήφο των Βριλησσιωτών, για να συνεχίσω 
το έργο μου στην πόλη μας.

Kαι η κεντρική πολιτική σκηνή;
Ασφαλώς και παραμένω ενεργός στον αγώνα  

για να απαλλαγεί ο τόπος από τον σΥριΖΑ και 
για να έρθει μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρα-
τίας που θα ξανακάνει την Ελλάδα κανονική 
χώρα. σήμερα, όλοι ομολογούν ότι ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης είναι ο μόνος πολιτικός που μπορεί 
να αλλάξει την μοίρα του τόπου. Άσε που είναι 
γνωστή και η αγάπη του για τα Βριλήσσια.

Εννοείτε την παρουσία του ως βουλευτή 
της Β’ Αθηνών στον Δήμο μας.

Και όχι μόνο. Εκτός του ότι ήταν παρών σε 
όλα τα μεγάλα έργα της δημαρχίας μου, το 
πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας για μείωση 
κατά 30% του ΕΝφιΑ και για την ενίσχυση 
της ασφάλειας των πολιτών νομίζω ότι αφορά 
όλους τους Βριλησσιώτες σε όποια πολιτική 
παράταξη κι αν ανήκουν.

Είναι γνωστή η μαχητικότητά σας. Τι 
είναι αυτό που σας κάνει να εναντιώνεστε 
τόσο στη σημερινή κυβέρνηση;

Πρώτα απ’ όλα η προσπάθειά τους να γκρε-
μίσουν πατροπαράδοτες αρχές της ελληνικής 
κοινωνίας. Τα έχουν βάλει με τη θρησκεία, με 

τον θεσμό της οικογένειας, με την ίδια την 
ιστορία μας. Δείτε τι έγινε με τη Μακεδονία. 
Αλλά βέβαια και το τσάκισμα της μεσαίας 
τάξης με τις φοροεπιδρομές. Οι Βριλησσιώτες 
το γνωρίζουν πολύ καλά αυτό.

Να επανέλθουμε, όμως, στα δημοτικά. 
Μπορεί ένας δήμαρχος να αλλάξει πράγ-
ματι την ζωή των δημοτών του;

Αν μπορεί! σε όλη την Ευρώπη, αλλά και σε 
κάποιες περιοχές της Ελλάδας, η τοπική αυτο-
διοίκηση είναι μοχλός ανάπτυξης των τοπικών 
κοινωνιών. Δηλαδή δημιουργίας θέσεων εργασίας. 
Τα Βριλήσσια έχουν συγκριτικά πλεονεκτήματα. 
Αλίμονο αν δεν τα αξιοποιήσουμε.

Πώς όμως θα γίνει αυτό;
Με ένα συγκεκριμένο σχέδιο που θα παρου-

σιάσω στους Βριλησσιώτες. Αν το εγκρίνουν, 
θα το υλοποιήσω μέσα σε μια τετραετία. Όπως 
έκαναν και στην πρώτη θητεία μου. Δεν είμαι 
«επαγγελματίας αυτοδιοικητικός». Ούτε υπήρξα 
ποτέ «επαγγελματίας πολιτικός». Γι’ αυτό, όταν 
δεν εκλέχτηκα το 2015, πήγα και δούλεψα 
στον ιδιωτικό τομέα. Δεν αναζήτησα έμμισθη 
θέση ούτε στον κομματικό μηχανισμό ούτε σε 
φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Τι θα περιλαμβάνει αυτό το σχέδιο;
Την ανάδειξη των Βριλησσίων σε έναν από 

τους πρώτους Δήμους της χώρας. Το δικαιού-
νται οι Βριλησσιώτες. Γιατί σήμερα δεν έχουν 
τον Δήμο που τους αξίζει. Δηλαδή ένα Δήμο 

ανάλογο προς τις δικές τους ιδιωτικές περι-
ουσίες. Αλλά και ανάλογο προς τους φόρους 
που πληρώνουν. Τα Βριλήσσια χρειάζονται 
μια βαθιά ειρηνική αλλαγή. Την δική τους νέα 
δημοτική μεταπολίτευση! 

Τι εννοείτε με τον όρο νέα δημοτική 
μεταπολίτευση;

σήμερα υπάρχει μια γενιά Βριλησσιωτών, 
από αυτούς που ψηφίζουν για πρώτη φορά 
μέχρι αυτούς που γίνονται τριάντα χρονών 
που δεν έχουν δει ούτε ένα... νέο μεγάλο έργο 
στην πόλη τους. Αυτοί είναι 3.338 δημότες, 
δηλαδή το 15% του εκλογικού σώματος. 
Ψηφίζουν δημοτικούς άρχοντες επί 12 χρόνια 
και η ανταποδικότητα της ψήφου τους δεν 
είναι αυτή που δικαιούνται ως νέοι άνθρωποι. 

Γιατί συνέβη αυτό;
Γιατί κυριάρχησε στον Δήμο Βριλησσίων 

αυτό που, για να είμαι ειλικρινής, συμβαίνει 
και σε αρκετούς άλλους δήμους και αποτελεί 
την κακοδαιμονία της τοπικής αυτοδιοίκησης. 
Η διαχειριστική νοοτροπία, η ατολμία, η αντί-
ληψη να κρατήσουμε τις θέσεις μας. Εμένα 
δεν με ενδιαφέρει η θέση, με ενδιαφέρει το 
έργο. Και βάζω τον πήχη ψηλά. 

Πόσο ψηλά δηλαδή;
Να γίνουν τα Βριλήσσια δήμος-πρότυπο 

στην Ελλάδα, αλλά, γιατί όχι, και σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο. Θέλω να αξιοποιήσω την εμπειρία και 
τις γνωριμίες μου για να προσφέρω στον τόπο 
μου ο οποίος, σε τελική ανάλυση, με ανέδειξε 
και στην πολιτική. Αλλά βεβαίως, πέρα από τα 
μεγάλα έργα υπάρχει και η καθημερινότητα 
των δημοτών που πρέπει να αλλάξει.

Πώς θα γίνει αυτό;
Με ιδιαίτερη μέριμνα για τις γειτονιές της 

πόλης. Για την ασφάλειά τους! Δεν είναι δυ-
νατόν σήμερα ένας δήμαρχος να μην μπορεί 
να παρέμβει στο αρμόδιο υπουργείο για να 
αυξήσει τη δύναμη του αστυνομικού τμήμα-
τος της πόλης του. Εγώ μπορώ. Όπως επίσης 
μπορώ να διεκδικήσω αυτά που χρειάζονται 
τα Βριλήσσια. Από χρηματοδοτήσεις μέχρι 
παρεμβάσεις θεσμικού χαρακτήρα. Ειδικά, από 
μια, όπως όλα δείχνουν, αυριανή κυβέρνηση 
της Νέας Δημοκρατίας.

Τι άλλο πρέπει να περιλαμβάνει αυτή η 
διαχείριση της καθημερινότητας;

Δεν εξαντλείται σε μια συνέντευξη. Απολύ-
τως ενδεικτικά σας λέω το κυκλοφοριακό, ο 
οδοκαθαρισμός, η κατάσταση των δρόμων και 
των πεζοδρομίων, ο δημοτικός φωτισμός. Να 
καθαρίσει η πόλη από συνθήματα σε τοίχους, από 
άχρηστες ταμπέλες που αλλοιώνουν το αστικό 
περιβάλλον. Να ξαναλειτουργήσει κανονικά η 
δημοτική συγκοινωνία, να κατασκευαστούν, 
επιτέλους, κάποιοι νέοι πεζόδρομοι.  Όρεξη να 
έχει κανείς να βελτιώνει κάθε μέρα την ποιότητα 
ζωής των Βριλησσιωτών. Το δικαιούνται ύστερα 
από τόσα γκρίζα χρόνια και δεν αναφέρομαι 
μόνο στα Βριλήσσια αλλά γενικά στον τόπο.

Και τα μεγάλα έργα;
Αυτό είναι, όπως σας είπα, το σχέδιο που θα 

καταθέσω εγκαίρως στους Βριλησσιώτες και 
αυτοί θα αποφασίσουν για την υλοποίησή του. 
Είναι το όραμά μου για τον τόπο μας. Τα Βρι-
λήσσια χρειάζονται συγκεκριμένα μεγάλα έργα. 
ρεαλιστικά πράγματα, όχι μεγαλοστομίες. Η εποχή 
της αδράνειας πρέπει να τελειώσει οριστικά. 

Ποιο είναι το πρότυπο, το μοντέλο, του 
σύγχρονου δημάρχου που εσείς πιστεύετε 
ότι θα πρέπει να κυριαρχήσει στην Ελλάδα; 

Ο ΑΡγΥΡηΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΑΕΙ γΙΑ ΤηΝ «ΝΕΑ δηΜΟΤΙκη ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣη» ΣΤΑ ΒΡΙΛηΣΣΙΑ 

Ζητώ την ψήφο των Βριλησσιωτών για να συνεχίσω το έργο μου στην πόλη 
Ικανά στελέχη υπάρχουν σε όλες τις δημοτικές παρατάξεις, πρέπει να προχωρήσουμε όλοι μαζί για το καλό της πόλης
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Του δημάρχου ο οποίος, αρχικά, διαχειρίζεται 
με διαφάνεια και σωφροσύνη τα λεφτά των 
δημοτών του και των Ελλήνων φορολογου-
μένων. Αλλά, πάνω από όλα του δημάρχου ο 
οποίος έχει όραμα και, κυρίως, γνωρίζει να 
αξιοποιήσει τα αναπτυξιακά πλεονεκτήματα 
του Δήμου. στα Βριλήσσια, για παράδειγμα, 
δεν είναι δυνατόν επί 12 χρόνια να αφήνουμε 
ανεκμετάλλευτη την τεράστια έκταση των 52 
στρεμμάτων της πρώην ναυτικής βάσης. Είναι 
το μικρό «Ελληνικό» του Βορρά...

Εκεί είχατε μπει με μια μπουλντόζα...
Η «μπουλντόζα» είναι, επιτρέψτε μου να πω, 

το εύκολο. Θέλει τσαγανό και κάποια εμπειρία, 
ας το πω έτσι, από τους... δρόμους. Το δύ-
σκολο είναι ό,τι πέτυχες με δυναμισμό, να το 
μετουσιώσεις, με εμπειρία και γνώση, σε ουσία. 
Τότε φτιάξαμε το πάρκο. Αλλά, δυστυχώς, δεν 
αξιοποιήθηκε όπως θα έπρεπε. Τώρα ήρθε η 
ώρα για ένα αναπτυξιακό και περιβαλλοντικό 
έργο που θα φέρει και θέσεις εργασίας.

Μιλήσατε στην αρχή της συνέντευξης 
για «ειρηνική αλλαγή». Πόσο ειρηνική 
θα είναι;

Δεν προτίθεμαι να αντιδικήσω με κανένα. 
Προγράμματα θα παρουσιάσουμε και πεπραγ-
μένα. Αλλά με στοιχεία! Ούτε με ύβρεις, ούτε 
με προσωπικές επιθέσεις, ούτε με αόριστες 
πολιτικολογίες. Ο διχαστικός λόγος ανήκει 
στο παρελθόν. Ο σημερινός δήμαρχος, εφόσον 
διεκδικήσει την επανεκλογή του, οφείλει να 
πεί τι έκανε επί πέντε χρόνια. Οι ψηφοφόροι 
θα τα συγκρίνουν με όσα τους υποσχέθηκε. 
Και θα αποφασίσουν. 

Εσείς πώς κρίνετε την σημερινή δημο-
τική αρχή;

ως υπουργός Εσωτερικών, το 2014, βοή-
θησα την τότε νεοεκλεγείσα διοίκηση αν και 
ανήκει σε διαφορετικό πολιτικό χώρο. Όπως 
και ως βουλευτής βοήθησα την προηγούμενη 
δημοτική αρχή η οποία, σε τελική ανάλυση, 
αποτελούσε και δική μου επιλογή. Χωρίς, 

όμως, ποτέ να αναμιχθώ στην διοίκηση του 
Δήμου. Γιατί εμένα με ενδιαφέρει μόνον το 
καλό των Βριλησσίων. 

Πώς θα μπορέσει όμως να πραγματο-

ποιηθεί αυτό το «καλό των Βριλησσίων»;
Με συναίνεση όλων! Υπάρχουν πανάξιοι 

δημοτικοί άρχοντες και σε αυτό το δημοτικό 
συμβούλιο, αλλά και σε όλες τις δημοτικές 
παρατάξεις που θα κατέλθουν στις εκλογές. 

Με συγκεκριμένο σχέδιο μπορούμε να φέ-
ρουμε την νέα δημοτική μεταπολίτευση στα 
Βριλήσσια. Οι Βριλησσιώτες θα κληθούν να 
αποφασίσουν ποιος δήμαρχος μπορεί να την 
υλοποιήσει. 

Ο ΑΡγΥΡηΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΑΕΙ γΙΑ ΤηΝ «ΝΕΑ δηΜΟΤΙκη ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣη» ΣΤΑ ΒΡΙΛηΣΣΙΑ 

Ζητώ την ψήφο των Βριλησσιωτών για να συνεχίσω το έργο μου στην πόλη 
Ικανά στελέχη υπάρχουν σε όλες τις δημοτικές παρατάξεις, πρέπει να προχωρήσουμε όλοι μαζί για το καλό της πόλης

Ο νέος Μάης του Αργύρη Ντινόπουλου
Η απόφαση, τον Μάιο του 2006, του πρωθυπουργού Κώστα Καρα-

μανλή να τον στείλει στην διεκδίκηση της Περιφέρειας Αττικής (τότε 
Υπερνομαρχίας) απέναντι στην Φώφη Γεννηματά, σηματοδότησε μια 
πορεία γεμάτη πολιτικές μάχες και ρίσκα ανάλογα των δημοσιογρα-
φικών αποστολών στους πολέμους. 

Δημοσκόπηση της Metron Analysis (Φεβρουάριος 2006) έδινε 
στον Αργύρη Ντινόπουλο παράσταση νίκης 57,4% προεξοφλώντας 
την επανεκλογή του στην δημαρχία των Βριλησσίων.

Έτσι οι περισσότεροι έκριναν, τότε, την υποψηφιότητά του για την 
Υπερνομαρχία (σημερινή Περιφέρεια Αττικής) ως πολιτική κίνηση 
υψηλού ρίσκου, πολύ περισσότερο γιατί είχε μπροστά του μια διπλή 
εκλογική αναμέτρηση.

Γιατί έπρεπε (εκτός από την Υπερνομαρχία) να κερδίσει ξανά και τον 
Δήμο Βριλησσίων χωρίς, όμως, να είναι ο ίδιος υποψήφιος δήμαρχος! 

Η δημοτική παράταξη του Αργύρη Ντινόπουλου κέρδισε τον Δήμο 
Βριλησσίων, ο οποίος βρέθηκε ξαφνικά το 2006 στην πρώτη γραμμή 
της επικαιρότητας, αλλά ο ίδιος ο Ντινόπουλος βρέθηκε από δήμαρ-
χος... επικεφαλής της αντιπολίτευσης στο νομαρχιακό συμβούλιο. 

Σχεδόν όλοι έλεγαν, τότε, ότι είχε κάνει «κακό του κεφαλιού του» 
γιατί δεν πίστευαν ότι θα εκλεγεί βουλευτής.

Κέρδισε τρεις συνεχόμενες εκλογικές αναμετρήσεις στην Β’ Αθηνών 
(2007, 2009 και 2012) και το 2014 έγινε υπουργός Εσωτερικών.

Οι Βριλησσιώτες τον στηρίζουν σταθερά και διαχρονικά. Ακόμα 
και στις εκλογές του 2015 αύξησε, σε σχέση με 2012 τους σταυρούς 
του στα Βριλήσσια από 1.042 σε 1.374.

Βρίσκεται, δηλαδή, στην σειρά κατάταξης αμέσως μετά τον Κωστή 
Χατζηδάκη (με 13 σταυρούς διαφορά), ενώ προηγούνται ο πρόεδρος 
του κόμματος και ο Νίκος Δέδιας.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι στις εκλογές του 2015, η Νέα Δημοκρατία έλαβε στα Βριλήσσια περίπου ίδιο αριθμό ψήφων 
με τις εκλογές του 2012 (5.003 και 4.954 αντιστοίχως).

Η ζωή και η πολιτική, πάντως, τα έφεραν έτσι τα πράγματα ώστε τον ερχόμενο Μάιο του 2019, οπότε και θα διεξαχθούν 
οι δημοτικές εκλογές, ο Αργύρης Ντινόπουλος να είναι ξανά στα Βριλήσσια.

Τα εγκαίνια της πλατείας Αναλήψεως, το 2005 σηματοδότησαν μια νέα εποχή για τα Βριλήσσια. Εκείνα τα μεγάλα έργα, όμως, δεν συνεχίστηκαν
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Είναι γνωστό σε όλους ότι κανένας Δήμος στην Ελ-
λάδα δεν έχει δικαίωμα να κατασκευάσει από μόνος 
του αντιπλημμυρικά έργα.

Τα έργα ομβρίων απαιτούν κεντρικό σχεδιασμό για 
ένα απλό λόγο. 

Για να μην διοχετεύει ο ένας Δήμος τα δικά του νερά 
της βροχής σε άλλους γειτονικούς Δήμους.

Για να μην πνίγει ο ένας Δήμος τον άλλο.
Τα έργα ομβρίων τα υλοποιούν οι Περιφέρειες (πα-

λαιότερα οι Νομαρχίες) και μάλιστα ύστερα από έγκριση 
της κεντρικής διοίκησης (ΥΠΕΧΩΔΕ).

Ουδείς δήμαρχος, λοιπόν, δικαιούται να επαίρεται 
για έργα ομβρίων του Δήμου του αφού δεν έχει καν 
δικαίωμα να τα κάνει ο ίδιος. 

Σίγουρα, όμως, αποτελεί επιτυχία να εξασφαλίσει 
την σχετική χρηματοδότηση και υλοποίηση αυτών των 
έργων από την Περιφέρεια (παλαιότερα Νομαρχία) 
στην οποία υπάγεται.

Είναι αυτό που έγινε στα Βριλήσσια από το 2005 και 
μετά για σχεδόν μια ολόκληρη δεκαετία. 

Ποια όμως ήταν η στάση της σημερινής δημοτικής 
αρχής η οποία το 2014 ισχυριζόταν ότι είναι πολιτικά 
ανεξάρτητη, απέναντι στον Γιάννη Σγουρό ο οποίος σε 
αυτή τη δεκαετία υλοποιούσε, ως Νομάρχης, όλα τα 
έργα ομβρίων στα Βριλήσσια; 

Στήριξε, στον κρίσιμο δεύτερο γύρο των εκλογών 
την... Δούρου!

Δεν πρόκειται απλώς περί αχαριστίας η οποία, σε 
τελική ανάλυση, είναι κάτι συνηθισμένο στην πολιτική.

Αλλά για πολιτική επιλογή η οποία σηματοδότησε 
τον εναγκαλισμό, από την πρώτη ημέρα της θητείας 
της, της σημερινής δημοτικής αρχής με τον ΣΥΡΙΖΑ.

Αν και προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ ο σημερινός δή-
μαρχος έστρεψε τα νώτα του στον επίσης προερχόμενο 
από το ΠΑΣΟΚ Γιάννη Σγουρό παρά τα έργα ομβρίων 
που ο τελευταίος έκανε στα Βριλήσσια.

Και όλα αυτά για χάρη του ΣΥΡΙΖΑ!
Η επιλογή Δούρου, όμως, αναδεικνύει ταυτόχρονα 

και ένα καιροσκοπισμό που ξεπερνάει τον αντίστοιχο 
του... Κουρουμπλή.

Γιατί, εντάξει να απαρνείσαι το κόμμα σου, αλλά και 
τα στελέχη του εκείνα (συντρόφους σου!) που έκαναν 
τα αντιπλημμυρικά έργα στα ίδια τα Βριλήσσια; 

Ξεπέρασαν και τον… Κουρουμπλή!
ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ

Μεγάλες και φέτος, οι επιτυχίες 
του 2ου Λυκείου Βριλησσίων  
στις Πανελλήνιες Εξετάσεις

σε πρότυπο εκπαιδευτικό ίδρυμα ανάλογο των 
παραδοσιακών και φημισμένων δημόσιων αλλά και 
ιδιωτικών λυκείων της πατρίδας μας αναδεικνύεται 
το 2ο λύκειο Βριλησσίων.

Με βάση τα αποτελέσματα των Πανελληνίων Εξε-
τάσεων 125 (!) απόφοιτοι μπήκαν στις πιο περιζήτητες 
σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Το 86% μάλιστα των επιτυχόντων μπήκε σε Πανε-
πιστήμια και Πολυτεχνεία και το 14% σε ΤΕι.

Είναι χαρακτηριστικό μάλιστα, ότι στις υψηλόβαθμες 
σχολές σημειώθηκαν εξαιρετικά αξιόλογες επιδόσεις.

Πέντε απόφοιτοι μπήκαν στην Νομική, δύο στην 
ιατρική, δύο στην φιλοσοφική, δύο στην Ψυχολογία, 
τέσσερις στους Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς και είκοσι 
σε Οικονομικές σχολές.

Έτσι και φέτος, το 2ο λύκειο Βριλησσίων, σημειώνει 
μια αξιοζήλευτη διάκριση, μεταξύ όλων των λυκείων 
της Ελλάδας.

Δικαιολογημένη, λοιπόν, η ικανοποίηση και η υπερη-
φάνεια του διευθυντή του σχολείου Τάσου Χρηστάκη, 
ο οποίος έχει πετύχει να μετατρέψει το 2ο λύκειο σ’ 
ένα διακεκριμένο εκπαιδευτήριο, καταξιώνοντας έτσι 
την έννοια της δημόσιας παιδείας.

Εξίσου σημαντική είναι η συμβολή των καθηγητών, 
οι οποίοι υπό την καθοδήγηση του διευθυντή επιτε-
λούν ένα εκπαιδευτικό έργο, το οποίο δεν περιορίζεται 
στην μαθησιακή διάστασή του αλλά επεκτείνεται και 
στην καλλιέργεια και διαμόρφωση των χαρακτήρων 
των μαθητών. 

Αυτό άλλωστε φαίνεται από τις πρωτοποριακές 
δραστηριότητες του 2ου λυκείου Βριλησσίων σε τομείς 
που αφορούν στην ευρύτερη καλλιέργεια και άνοιγμα 
των οριζόντων των εφήβων μαθητών.

Τέλος, όπως επισημαίνει ο Τάσος Χρηστάκης και σε 
σχετική ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 
σημαντική είναι και η συμβολή των γονέων που σε 
συνεργασία με το εκπαιδευτικό προσωπικό του 2ου 
λυκείου, βοήθησαν τα παιδιά τους να πετύχουν αυτά τα 
εντυπωσιακά αποτελέσματα στις Πανελλήνιες Εξετάσεις.

Το σχέδιο της αντιπυρικής προστα-
σίας των Βριλησσίων επανήλθε στην 
επικαιρότητα μετά την τραγωδία στο 
Μάτι, πολύ περισσότερο που η φονική 
πυρκαγιά ξεκίνησε από την γειτονική 
Πεντέλη. 

Βεβαίως η Υπηρεσία Πολιτικής Προ-
στασίας του Δήμου έχει μακρά εμπειρία 
στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών και 
έχει αποδείξει, διαχρονικά και με όλες τις 
διοικήσεις, την ικανότητά της για άμεσες 
επεμβάσεις σε κάθε είδους συμβάντα.

Παρόλα αυτά η πυρκαγιά στο Μάτι 
απέδειξε -δυστυχώς με τραγικό τρόπο- 
ότι δεν υπήρχε οργανωμένο σχέδιο 
εκκένωσης μιας κατοικημένης περιοχής 
μόλις η πυρκαγιά έγινε ανεξέλεγκτη.

η περίπτωση  
των Βριλησσίων 

Τα Βριλήσσια βρίσκονται πολύ κοντά 
στην Πεντέλη και παρόλα αυτά παρα-
μένει άγνωστο αν ο Δήμος διαθέτει 
συγκεκριμένο σχέδιο αντιπυρικής προ-
στασίας στο οποίο να περιλαμβάνεται 
και το ενδεχόμενο εκκένωσης κάποιων 
περιοχών. 

Αν υπάρχει ένα τέτοιο σχέδιο οι δη-
μότες δικαιούνται να το γνωρίζουν και 
η χρονική συγκυρία του φθινοπώρου 
είναι κατάλληλη, αφού ο κίνδυνος των 
πυρκαγιών μειώνεται και έτσι οι βριλησ-
σιώτες μπορούν να πληροφορηθούν, 
χωρίς εντάσεις και πρόκληση ανησυ-
χίας, αυτό το σχέδιο της αντιπυρικής 
προστασίας της πόλης.

σε κάθε περίπτωση αν ένα τέτοιο 
συγκεκριμένο και πλήρες σχέδιο αντι-
πυρικής προστασίας των Βριλησσίων 
δεν υπάρχει (χωρίς, βεβαίως γι’ αυτό 
να ευθύνεται μόνον η τωρινή διοίκηση) 
είναι ευκαιρία να εκπονηθεί από την 
σημερινή δημοτική αρχή και να γνω-
στοποιηθεί στους δημότες.

Είναι αλήθεια ότι επικίνδυνη πυρ-
καγιά, από την Πεντέλη, για ζωές και 
περιουσίες στα Βριλήσσια έχει πολλά 
χρόνια να ξεσπάσει αφού, άλλωστε, οι 
υπηρεσίες πολιτικής προστασίας και των 
γειτονικών Δήμων έχουν εκσυγχρονιστεί 
με την πάροδο του χρόνου.

Αλλά, βεβαίως, και κανείς δεν πίστευε, 
μόλις πριν και από δύο μήνες, ότι θα 
καιγόταν άνθρωποι μέσα σε κατοικημένη 
περιοχή στο Μάτι.

Μπορεί η αποστολή βοήθειας από 
τον Δήμο Βριλησσίων (όπως και από 
δεκάδες άλλους Δήμους) προς τους 
πυρόπληκτους, να ήταν μια ενέργεια 

επιβεβλημένη και ορθή, αλλά αυτό 
που έχει εξίσου μεγάλη σημασία εί-
ναι να πληροφορηθούν οι δημότες 
Βριλησσίων πώς προστατεύονται και 
οι ίδιοι από το απευκταίο ενδεχόμενο 
μιάς αιφνιδιαστικής πυρκαγιάς από την 
γειτονική Πεντέλη.

Τέλος, αξίζει να επισημανθεί, ότι η 
παραίτηση του εξαιρετικά έμπειρου και, 
κυρίως αποτελεσματικού, προϊστάμενου 
της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας του 
Δήμου Βριλησσίων είναι μια αρνητική 
εξέλιξη.

Ο Τάσος Βιρβίλης επικαλέστηκε 
προσωπικούς λόγους. 

η ΤΡΑγώδΙΑ ΣΤΟ ΜΑΤΙ δηΜΙΟΥΡγΕΙ γΕΝΙκΟΤΕΡΑ ΕΡώΤηΜΑΤΙκΑ 
γΙΑ ΤηΝ ΑΝΤΙΜΕΤώΠΙΣη ΤώΝ ΠΥΡκΑγΙώΝ ΣΕ ΟΛη ΤηΝ ΑΤΤΙκη  

Υπάρχει συγκεκριμένο σχέδιο  
αντιπυρικής προστασίας  

των Βριλησσίων; 
Αν όχι, είναι μια καλή ευκαιρία να εκπονηθεί άμεσα

Προσωπικούς λόγους επικαλέστηκε για την παραίτησή του ο Τάσος Βιρβίλης
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Την πλήρη αλήθεια για τα έργα των ομβρίων, 
δηλαδή για την αντιπλημμυρική προστασία των 
Βριλησσίων, παρουσιάζει η εφημερίδα μας ώστε 
να γνωρίζουν οι αναγνώστες όλες τις παραμέ-
τρους ενός σημαντικού, αλλά και διαχρονικού, 
έργου που αφορά στον Δήμο Βριλησσίων. 

Γιατί, αν και φέτος τον ιούλιο πλημμύρι-
σαν σπίτια στα Βριλήσσια (σε ασυνήθιστη, 
πάντως, για την εποχή καταιγίδα) η πόλη 
διαθέτει ικανοποιητικό, για τα δεδομένα του 
λεκανοπεδίου, δίκτυο ομβρίων.

Η αλήθεια, λοιπόν, για τα όμβρια είναι 
απλή. Όπως όλες οι αλήθειες. Γιατί η όποια 
προπαγάνδα (ακόμη και σΥριΖΑϊκού τύπου!) 
δεν μπορεί να αλλάξει τα γεγονότα.

Ποιά, λοιπόν, είναι η αλήθεια για τα όμβρια; 
Ότι η υπογειοποίηση της Αττικής Οδού 

είναι ο πρώτος λόγος για τον οποίο από το 
2003 μέχρι σήμερα άρχισαν να εκτελούνται 
σημαντικά έργα ομβρίων στα Βριλήσσια.

η εφιαλτική προοπτική 
των εγκλωβισμένων οδηγών 

Επειδή το τμήμα της Αττικής Οδού που 

διέρχεται από τα Βριλήσσια είναι υπόγειο 
κινδύνευε με καταστροφικές πλημμύρες σε 
περίπτωση που δεν υπήρχαν αγωγοί ομβρίων 
ώστε να βρίσκουν την αναγκαία διέξοδο τα 
νερά της βροχής και να μην κινδυνεύουν ζωές. 

Και μόνον η ιδέα των εγκλωβισμένων 
αυτοκινήτων στο υπόγειο τμήμα της Αττικής 
Οδού με απελπισμένους οδηγούς και επιβάτες 

να σκαρφαλώνουν στις οροφές τους για να 
γλυτώσουν τον πνιγμό ήταν αρκετή για να 
πείσει, κατά την κατασκευή του έργου, την 
κοινοπραξία να δαπανήσει σημαντικά ποσά 
για την αντιπλημμυρική προστασία του αυ-
τοκινητόδρομου.

Έτσι άρχισε να κατασκευάζεται, το 2003, 
το πρώτο δίκτυο ομβρίων που αφορούσε την 

Αττική Οδό, αλλά εμμέσως εξυπηρετούσε και 
τα Βριλήσσια αφού μάζευε τα νερά της βροχής 
για περιοχές του Δήμου που γειτνιάζουν με 
τον αυτοκινητόδρομο, αυτές, δηλαδή, που 
βρίσκονται νοτίως της οδού 28ης Οκτωβρίου.

Ο πολύτιμος κεντρικός 
συλλεκτήριος αγωγός 

Επιπλέον τα Βριλήσσια απέκτησαν και ένα 
κεντρικό συλλεκτήριο αγωγό ομβρίων, αυτόν 
της Αττικής Οδού, στον οποίο θα μπορούσαν 
να καταλήγουν όλα τα όμβρια της πόλης, 
εφόσον, βεβαίως, επεκτεινόταν το δίκτυο 
αντιπλημμυρικής προστασίας του Δήμου. 

Η πολύτιμη, λοιπόν, αρχή για τα όμβρια 
έγινε χάρη στην Αττική Οδό και στην υπο-
γειοποίηση του τμήματός της που διέρχεται 
από τα Βριλήσσια.

Αλλά, βεβαίως, έπρεπε να υπάρξει και συ-
νέχεια γιατί διαφορετικά θα πλημμύριζαν όλα 
τα Βριλήσσια εκτός από τις (λίγες) περιοχές 
που είναι κοντά στον αυτοκινητόδρομο.

Και τότε είναι που παρουσιάστηκε στα 
Βριλήσσια ο Γιάννης σγουρός...

ΠώΣ ΞΕκΙΝηΣΕ η ΑΝΤΙΠΛηΜΜΥΡΙκη ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤώΝ ΒΡΙΛηΣΣΙώΝ  

Αυτή είναι η αλήθεια για τα έργα των ομβρίων
 Χωρίς την προπαγάνδα του ΣΥΡΙΖΑ

Ο ΝΟΜΑΡχηΣ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙηΣΕ ΤηΝ ΑΝΤΙΠΛηΜΜΥΡΙκη ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤηΣ ΠΟΛηΣ  

Το «δώρο» του Γιάννη Σγουρού 
στα Βριλήσσια 

Επισκέφθηκε τον Δήμο το 2005 και χρηματοδότησε όλο το έργο των ομβρίων

η μεγάλη  
συμβολή 

των δημάρχων  
της δεκαετίας 

 του 1990 
Οι δημοτικοί άρχοντες οι 

οποίοι στα τέλη της δεκαετίας 
του 1990 αγωνίστηκαν για την 
υπογειοποίηση της Αττικής Οδού 
προσέφεραν διπλή υπηρεσία 
στα Βριλήσσια.

Εξασφάλισαν όχι μόνον την 
περιβαλλοντική προστασία της 
πόλης από τους κάθε είδους 
ρύπους οι οποίοι προκαλούνται 
από τον αυτοκινητόδρομο.

Αλλά χάρη στην υπογειοποίηση 
της Αττικής Οδού ξεκίνησαν και 
τα έργα για την αντιπλημμυρική 
προστασία των Βριλησσίων.

Ο τότε δήμαρχος Σταμάτης 
Λώλας, αλλά και ο πρώην δή-
μαρχος Νίκος Παπαδόπουλος ο 
οποίος ασκούσε εποικοδομητική 
αντιπολίτευση, αλλά και στελέχη 
τα οποία διαχρονικά ασχολούνται 
με τα κοινά των Βριλησσίων 
όπως ο Κώστας Παπασπηλίου 
είναι αυτοί οι οποίοι έδωσαν, 
τότε, τον δύσκολο αγώνα ώστε 
να πετύχουν την υπογειοποίηση 
της Αττικής Οδού στο τμήμα της 
το οποίο διέρχεται κατά μήκος 
των Βριλησσίων. 

Οι επισκέψεις στο γραφείο το 
τότε αρμόδιου υπουργού Κώστα 
Λαλιώτη ήταν πολύ συχνές ώστε 
να πειστεί για την αναγκαιότητα 
της υπογειοποίησης του αυτο-
κινητόδρομου.

Αυτή η υπογειοποίηση, τελικά, 
εξασφάλισε όχι μόνον την ποι-
ότητα ζωής των Βριλησσιωτών, 
αλλά και την αντιπλημμυρική 
προστασία της πόλης αφού 
ξεκίνησαν τα έργα ομβρίων 
τα οποία προέκυψαν ως ένα 
«παράπλευρο καλό». 

Δύο κεντρικοί αγωγοί ομβρίων τεραστίου διαμετρήματος οι οποίοι 
άρχισαν να κατασκευάζονται το 2005 και ολοκληρώθηκαν στις αρχές 
του 2015 είναι αυτοί που εξασφαλίζουν την αντιπλημμυρική προστασία 
της πόλης.

Είναι το απαραίτητο έργο το οποίο αποτελεί συνέχεια των ομβρίων 
που ξεκίνησαν με την κατασκευή της Αττικής Οδού και αφορούσαν την 
αντιπλημμυρική προστασία του αυτοκινητοδρόμου. 

 «Πρωτοχρονιάτικο δώρο» για τα Βριλήσσια είχε χαρακτηρισθεί, 
τότε, τον ιανουάριο του 2005 η εξαγγελία του έργου από τον ίδιο τον 
νομάρχη Γιάννη σγουρό, ο οποίος μαζί με πολυπληθές επιτελείο είχε 
επισκεφθεί τον Δήμο Βριλησσίων καλεσμένος του τότε δημάρχου. 

Αγωγοί ομβρίων για να διασταυρώνονται  
δύο... Mini Cooper 

Έτσι, λοιπόν, με συνεχόμενες εργολαβίες και με επίσης συνεχόμενες 
χρηματοδοτήσεις τις οποίες εξασφάλιζε ο Γιάννης σγουρός κατασκευά-
στηκαν οι δύο κεντρικοί συλλεκτήριοι αγωγοί των οποίων η διάμετρος 
είναι τόσο μεγάλη ώστε μπορούν να διασταυρωθούν μέσα σε αυτούς 
δύο αυτοκίνητα mini cooper.

Ο πρώτος συλλεκτήριος αγωγός (γνωστός και ως Ε13) διέρχεται από 
τις οδούς Μακεδονίας - Αναλήψεως - σαλαμίνος - Πίνδου - Πλαταιών 
- Ολύμπου (μέχρι την διασταύρωση με την οδό Δωδεκανήσου). Η κατα-
σκευή του ξεκίνησε το 2005 και ολοκληρώθηκε στις αρχές του 2015. 

Ο δεύτερος κεντρικός συλλεκτήριος αγωγός (γνωστός ως αγωγός 
του ρέματος Αγίου Αντωνίου) διέρχεται από τις οδούς Αγίου Αντωνί-
ου - Μπακογιάννη - Έβρου - Ολύμπου. Η κατασκευή του ξεκίνησε το 
2012 και ολοκληρώθηκε στις αρχές του 2015.

Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίστηκε η αντιπλημμυρική προστασία 
των Βριλησσίων αφού επί μια ολόκληρη δεκαετία (2005-2015) συνε-
χίστηκαν από την Νομαρχία Αθηνών τα έργα ομβρίων τα οποία είχαν 
ξεκινήσει με την κατασκευή της Αττικής Οδού το 2003. 

η σημερινή δημοτική αρχή 
Βεβαίως τα έργα ομβρίων, ακόμη και σε περιοχές που διαθέτουν πλήρη 

αντιπλημμυρική προστασία, πάντοτε επεκτείνονται, με τους λεγόμενους 
«τριτεύοντες αγωγούς» οι οποίοι είναι πολύ μικρότερου διαμετρήματος, 
αλλά η κατασκευή τους συντελεί στην καλλίτερη λειτουργία όλου του 
αντιπλημμυρικού δικτύου. 

Η σημερινή δημοτική αρχή με χρηματοδότηση της Περιφέρειας 
Αττικής υλοποιεί την κατασκευή αυτού του «τριτεύοντος δικτύου» 
που περιλαμβάνει τμήματα των οδών Αναλήψεως - Δωδεκανήσου-
Θερμοπυλών - Μακεδονίας και σαλαμίνος ενώ σχεδιάζει και την 
κατασκευή ενός αγωγού ομβρίων στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου, 
στα Άνω Βριλήσσια. 

ΕΡΕΥΝΑ
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 ΟΙ «ΝΕΟΙ ΑΝΘΡώΠΟΙ» ΑΠΟδΕΙχΘηκΑΝ ΟχΙ κΑΙ ΤΟΣΟ «ΝΕΟΙ» ΣΤΑ κΟΙΝΑ ΤώΝ ΒΡΙΛηΣΣΙώΝ 

Τι έφταιξε και δεν τα κατάφεραν; 
 Είναι δυνατόν να μην έχουν υλοποιήσει ούτε ένα... νέο μεγάλο έργο; 

Ακόμη και οι πλέον καλόπιστοι δημότες αδυνατούν να 
κατανοήσουν πώς κατάφερε η σημερινή δημοτική αρχή να 
μην κάνει, μέσα σε σχεδόν πέντε χρόνια, ούτε ένα μεγάλο 
έργο στα Βριλήσσια.

Πολύ περισσότερο που ο σημερινός δήμαρχος έχει μα-
κρά θητεία στην αυτοδιοίκηση αφού εκλέγεται δημοτικός 
σύμβουλος από το 1998, συμπληρώνει, δηλαδή 20ετία 
στο δημοτικό συμβούλιο των Βριλησσίων. 

Οι δημότες ανέμεναν από ένα «επαγγελματία της αυτο-
διοίκησης» πολύ περισσότερα, όταν, μάλιστα προεκλογικά 
εμφανιζόταν και ως ο «νέος άνθρωπος» που θα άλλαζε 
τα Βριλήσσια. 

Αθέτηση και των πιο απλών υποσχέσεων
Δεν τήρησε ούτε την προεκλογική υπόσχεσή του για 

«απευθείας μετάδοση» των συνεδριάσεων του δημοτικού 
συμβουλίου την οποία, τότε, παρουσίαζε ως προϋπόθεση 
δημοκρατικής λειτουργίας του Δήμου. 

σήμερα οι αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου (των 
τελευταίων δύο ετών) δεν δημοσιεύονται καν στην ιστο-
σελίδα του Δήμου με αποτέλεσμα να εκτίθεται, χωρίς να 
φταίει, ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου, άνθρωπος 
εγνωσμένης σοβαρότητος.

 σοβαρά και άξια είναι, άλλωστε και άλλα στελέχη της 
σημερινής διοίκησης, τα οποία, υπό άλλες προϋποθέσεις, 
θα μπορούσαν να προσφέρουν σημαντικό έργο στον Δήμο. 

η ώρα του απολογισμού
Ποιο είναι, λοιπόν, το έργο της σημερινής δημοτικής αρχής; 
Ο παιδικός σταθμός; Μα η μελέτη έγινε και η χρηματο-

δότηση εξασφαλίστηκε από τον προηγούμενο δήμαρχο. 
Τα όμβρια; Εκτός του ότι η κύρια αντιπλημμυρική 

προστασία των Βριλησσίων υλοποιήθηκε στην δεκαετία 
2005-2015, οι σημερινοί, μικροί και «τριτεύοντες αγωγοί» 
κατασκευάζονται από την Περιφέρεια (σελ. 7). 

Άλλωστε, σε όλη την Ελλάδα, τα όμβρια γίνονται από 
τις Περιφέρεις, όχι από τους Δήμους.

Η ανακύκλωση; Το εκτενές ρεπορτάζ για τα πληρωμένα 
βραβεία δίνει την απάντηση (σελ. 3). 

Η ασφάλεια; Ο μοναχικός σεκιουριτάς που περιφέρεται 

κάποιες ώρες στα Βριλήσσια οδηγώντας (ο ίδιος!) το 
αυτοκίνητο μικρού κυβισμού ελάχιστα μπορεί, εκ των 
πραγμάτων, να προσφέρει. 

Δυστυχώς στα Βριλήσσια οι κλοπές αυξάνονται.
Κάπου εδώ εξαντλείται και το έργο της σημερινής 

δημοτικής αρχής.
Απομένουν οι δραστηριότητες στην ενοικίαση και αγορά 

ακινήτων με υπέρογκα ποσά για τα δεδομένα του Δήμου 
Βριλησσίων.

 Αυτά έχουν αναλυθεί εκτενώς και από αυτήν την εφη-
μερίδα και τα οποία πιθανόν στο μέλλον να αποτελέσουν 
αντικείμενο και περαιτέρω ερευνών.

 το αμιγώς πολιτικό ζήτημα 
Αυτό, όμως, το οποίο έχει προκαλέσει αρνητική εντύπω-

ση στον αστικό και δημοκρατικό κόσμο των Βριλησσίων 
είναι η προσχώρηση της σημερινής δημοτικής αρχής στον 
σΥριΖΑ από την αρχή της θητείας της.

Η ταύτιση με τις ακραίες σΥριΖΑϊκές φωνές στο θέμα 
της απλής αναλογικής (βλέπε σκουρλέτης), ο εναγκαλι-
σμός (από την προεκλογική περίοδο) με την Δούρου, η 
πρόσφατη θριαμβευτική υποδοχή του Κατρούγκαλου, 
οι απίθανες δηλώσεις ότι όπως ο Τσίπρας έλυσε το 

σκοπιανό έτσι και τα Βριλήσσια έλυσαν το πρόβλημα με 
τα σκουπίδια, ο διορισμός αντιδημάρχων και σε θέσεις 
του ευρύτερου δημόσιου τομέα, έχουν δημιουργήσει την 
ακλόνητη πεποίθηση σε χιλιάδες Βριλησσιώτες ότι ο Δήμος 
έχει παραδοθεί στον σΥριΖΑ.

Πολύ περισσότερο μάλιστα που η αδιαφάνεια των 
απευθείας αναθέσεων (την οποία η σημερινή δημοτική 
αρχή στηλίτευε προεκλογικά) έχει εξελιχθεί σε καθεστώς 
στην οικονομική διαχείριση του Δήμου. 

Βεβαίως η σύμπλευση με τον σΥριΖΑ αποτελεί πολιτική 
επιλογή η οποία σε τελική ανάλυση, κρίνεται στην κάλπη.

Αλλά είναι ανεξήγητο το γεγονός ότι παρά την σΥρι-
ΖΟποίηση των Βριλησσίων κανένα μεγάλο έργο δεν έχει 
χρηματοδοτηθεί από την κυβέρνηση Τσίπρα, ίσως γιατί δεν 
σχεδιάστηκε ούτε και αποτέλεσε αντικείμενο διεκδίκησης 
από τον δήμαρχο.

Το αντίθετο, δηλαδή, από ό,τι συμβαίνει στους γειτονι-
κούς δήμους του Χαλανδρίου και της Αγίας Παρασκευής.

Και σε αυτούς τους δήμους οι δήμαρχοι πρόσκεινται 
στον σΥριΖΑ, αλλά εξασφάλισαν από την κυβέρνηση 
κονδύλια για σημαντικά και μεγάλα έργα τα οποία είναι 
προς όφελος των δημοτών τους.
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η ΣηΜΕΡΙΝη δηΜΟΤΙκη ΑΡχη ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙ ΣΤΟΥΣ δηΜΟΤΕΣ ΤΑ ΠΕΠΡΑγΜΕΝΑ ΤηΣ 

Η ώρα του απολογισμού
Με στοιχεία και χωρίς ΣΥΡΙΖΑϊκού τύπου επικοινωνιακά παιγνίδια

Όσο καλή διάθεση και αν επιδεικνύουν οι 
δημότες των Βριλησσίων -πολίτες εγνωσμένης 
μετριοπάθειας- δεν μπορούν να κρύψουν τον 
σκεπτικισμό και αρκετοί την απογοήτευσή 
τους από την σημερινή δημοτική αρχή. 

Αν και μπαίνει στον πέμπτο χρόνο της 
θητείας της δεν έχει να επιδείξει ούτε ένα 
σημαντικό έργο στα Βριλήσσια!

Αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά στην 
ιστορία των Βριλησσίων. Μια δημοτική αρχή 
να ολοκληρώνει την θητεία της χωρίς ένα 
μεγάλο έργο για την πόλη. 

Έτσι για τους επόμενους, προεκλογικούς, 
μήνες ετοιμάζεται να καταφύγει στην γνω-
στή μέθοδο των ασφαλτοστρώσεων και 
της ανασκευής ορισμένων πεζοδρομίων ή 
στην επαναλειτουργία του σιντριβανιού της 
πλατείας Αναλήψεως. 

Οι συγκεκριμένες, μάλιστα, εργολαβίες θα 
γίνουν με την αμφιλεγόμενη διαδικασία της 
«πολυετούς δαπάνης» για να δημοπρατηθούν 
χωρίς ο Δήμος να έχει τα απαραίτητα κονδύλια 
ώστε να τις ολοκληρώσει, μεταφέροντας, έτσι, 
το κόστος στην επόμενη διοίκηση. 

Πρόκειται, δυστυχώς, για παλαιοκομματική 
νοοτροπία σύμφωνα με την οποία ξεκινάει 
το έργο, παραμονές εκλογών, όταν για μια 
ολόκληρη πενταετία οι δρόμοι των Βριλησ-
σίων είναι σε μέτρια έως κακή κατάσταση. 

Και όλα αυτά όταν η δημοτική αρχή, πριν 
ένα χρόνο, διατυμπάνιζε την κυκλοφοριακή 
μελέτη η οποία δήθεν θα μετέτρεπε τα 
Βριλήσσια σε προάστειο χωρίς αυτοκίνητα. 

Αλλά τα μεγαλεπήβολα σχέδια εγκατα-
λείφθηκαν και τώρα σπεύδουν άρον-άρον 
να «κλείσουν τις λακκούβες» παραμονές 

εκλογών για να μην σπάει ο κόσμος τα αυ-
τοκίνητά του (την κυκλοφορία των οποίων 
θα απέτρεπαν).

Δικαίως, λοιπόν, και καλοπροαίρετα ανα-
ζητούν οι δημότες έστω και ένα μεγάλο έργο 
το οποίο να οραματίστηκε, να σχεδίασε, να 
εξασφάλισε την χρηματοδότησή του και να 
υλοποίησε ο σημερινός δήμαρχος ο οποίος 
συμπληρώνει, εκτός από την πενταετία της 
δημαρχιακής θητείας του, συνολικά 20 
χρόνια συνεχούς ενασχόλησης με τα κοινά 
των Βριλησσίων. 

Η ταύτιση με την Δούρου (από το 2014) δεν έφερε καμία χρηματοδότηση για μεγάλα αναπτυξιακά έργα στα 
Βριλήσσια, όπως έγινε σε γειτονικούς Δήμους. Η δε θερμή υποδοχή Κατρούγκαλου προκάλεσε αρνητικές εντυπώσεις 
όχι μόνο στους συνταξιούχους της πόλης, αλλά και σε πολλούς δημότες ανεξαρτήτως πολιτικής τοποθέτησης

Δείτε ένα αποκαλυπτικό βίντεο! Η δημοτική αρχή στα ίχνη της Δούρου για τα... μνημονιακά σκουπίδια. 
Η δήλωσή της που είχε γίνει viral στην προεκλογική περίοδο του 2014, «ξαναζωντάνεψε» στα Βριλήσσια!


