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Τα Βριλήσσια  
και ο ΣΥΡΙΖΑ

Οι δημοτικές εκλογές θα διεξαχθούν 
την 19η Μαΐου 2019.

Δηλαδή σε επτά μήνες. 
Η απόφαση της κυβέρνησης να διε-

ξαχθούν οι δημοτικές εκλογές τον Μάιο 
(αρχικώς είχαν προγραμματισθεί για τον 
Οκτώβριο του 2019) αιφνιδίασε πολλούς 
δημάρχους.

Ειδικώς όσους είχαν επαναπαυτεί στην 
μακαριότητα μιας θητείας πεντέμισι ετών 
η οποία θα ξεπερνούσε σε διάρκεια ακόμη 
και αυτή του... Γάλλου Προέδρου.

Η νοοτροπία ΣΥΡΙΖΑ «παραμένουμε 
γαντζωμένοι στις καρέκλες» κυριαρχεί όχι 
μόνον στην κυβέρνηση, αλλά κυριαρχού-
σε, μέχρι πρότινος, και σε δημάρχους οι 
οποίοι πρόσκεινται στον ΣΥΡΙΖΑ. 

Πίστευαν, δηλαδή, ότι αφού εκλέχτηκαν 
τον Μάιο του 2014, θα παρέμεναν στην 
καρέκλα τους μέχρι τον Οκτώβριο του 
2019 χωρίς κανείς να τους ενοχλήσει.

Αλλά, βεβαίως, εκτός από την «καρέκλα» 
υπάρχει και το... Σύνταγμα.

Κατάλαβαν στην κυβέρνηση ότι η 
προκλητική παράταση της δημαρχιακής 
θητείας μέχρι τον Οκτώβριο του 2019 
δημιουργούσε συνταγματικά προβλήματα 
με απρόβλεπτες διαστάσεις.

Και, σε μια νύχτα, προσδιόρισαν τις δη-
μοτικές εκλογές για την 19η Μαΐου 2019.

Έτσι και στα Βριλήσσια η σημερινή 
δημοτική αρχή υποχρεούται μέσα στο 
προσεχές 7μηνο να παρουσιάσει την 
τοπική κοινωνία το όποιο έργο της.

Πολύ περισσότερο που απήλαυσε μια 
μοναδική στην ιστορία του Δήμου εύνοια 
της τύχης.

Αν και έλαβε στον πρώτο γύρο των 
δημοτικών εκλογών του 2014 μόλις το 
20% των ψήφων, εξασφάλισε απρόσκο-
πτη θητεία πέντε ετών, χωρίς ουσιαστικό 
πολιτικό και αυτοδιοικητικό έλεγχο των 
πεπραγμένων της.

Και με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ στο 
πλευρό της.

Επιτομή της προσχώρησης της δημοτικής 
αρχής στον ΣΥΡΙΖΑ είναι η παρουσία του 
επικεφαλής της, δημάρχου, στα εγκαίνια 
των γραφείων του ΣΥΡΙΖΑ στα Βριλήσσια 
(φωτό παραπλεύρως). 

Όπως, επίσης, και η -σύμφωνα με δημο-
σιογραφικές πληροφορίες- απόφαση του 
τοπικού ΣΥΡΙΖΑ να μην κατέλθει με δικό 
του ψηφοδέλτιο στις προσεχείς δημοτικές 
εκλογές όπως έκανε το 2014 (και έλαβε 
το 8,8%) αλλά να στηρίξει, ως ΣΥΡΙΖΑ, 
την σημερινή δημοτική αρχή.

Ασφαλώς πρόκειται για πολιτικές 
αποφάσεις που κρίνονται στην κάλπη.

Αλλά το βασικό ερώτημα είναι ένα και 
μοναδικό. 

Και αφορά στα πεπραγμένα της σημε-
ρινής δημοτικής αρχής.

Σε σχέση, μάλιστα, με όσα υποσχέθηκε, 
όπως, άλλωστε και ο ΣΥΡΙΖΑ, το 2014.

Τι έχει, λοιπόν, να παρουσιάσει η σημερινή 
δημοτική αρχή στους Bριλησσιώτες ως 
έργο της πενταετούς θητείας της; 

EDITORIAL

Σε νέα χρονική περίοδο περνάει η τοπική κοινωνία με τον 
ερχομό του φθινοπώρου.

Γιατί αρχίζει να κρίνει, με την γνωστή ψύχραιμη και αντικειμενική 
ματιά της, την σημερινή δημοτική αρχή, η οποία οδεύει προς την 
ολοκλήρωση μιας παρατεταμένης πενταετούς θητείας. 

Το μέχρι σήμερα παραχθέν έργο, όμως, περιορίζεται στην συ-
μπλήρωση του δικτύου των ομβρίων με την ένταξη σε αυτό των 
λεγομένων «τριτευόντων αγωγών».

 Την ίδια στιγμή η διαχείριση των οικονομικών του Δήμου 
βρίθει απευθείας αναθέσεων, αλλά και αρκετών αμφιλεγόμενων 
επιλογών ως προς την διαχείριση του δημοτικού χρήματος.

Αλλά και βεβιασμένες ενέργειες, όπως αυτή των κάποιων επι-
σκευών στην πλατεία Αναλήψεως εν όψει της εθνικής επετείου, 
είναι προφανές ότι περικλείουν προεκλογική σκοπιμότητα.

 Γιατί η κεντρική πλατεία των Βριλησσίων έχει εγκαταλειφθεί 
στην τύχη της για μεγάλο χρονικό διάστημα το οποίο, είναι 
αλήθεια, υπερβαίνει την θητεία της σημερινής δημοτικής αρχής.

Σε κάθε περίπτωση οι Bριλησσιώτες αναμένουν από την δημο-
τική αρχή ένα πρώτο απολογισμό της θητείας της.

Με στοιχεία και τεκμήρια, όμως, ώστε να διαμορφώσουν μια 
ολοκληρωμένη πολιτική και αυτοδιοικητική κρίση τους εν όψει 

των εκλογών της 19ης Μαΐου 2019. 
Για την ώρα, πάντως, οι διαχειριστικές παθογένειες της σημε-

ρινής δημοτικής αρχής αναδεικνύουν την αναποτελεσματικότητα 
και την αδυναμία λήψης αποφάσεων.

Πριν από ένα χρόνο διατυμπάνιζαν την δήθεν ριζική -κυριολε-
κτικώς επαναστατική!- αλλαγή των κυκλοφοριακών δεδομένων 
του Δήμου με την εφαρμογή κάποιας πρωτοποριακής μελέτης.

Σήμερα όχι μόνον δεν έχει γίνει τίποτα από αυτά που υποσχόταν, 
αλλά πολλοί δρόμοι των Βριλησσίων είναι σε μέτρια κατάσταση 
και τα περισσότερα πεζοδρόμια με σοβαρές κακοτεχνίες. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι τα τελευταία 12 χρόνια δεν έχει γίνει ούτε 
ένας πεζόδρομος στα Βριλήσσια, έστω και ως δείγμα προθέσεων 
των διοικήσεων για την περιβαλλοντική αναβάθμιση της πόλης.

Ως προς το αμιγώς πολιτικό επίπεδο -αφού η χώρα εισέρχεται σε 
παρατεταμένη προεκλογική περίοδο- η σύμπλευση της σημερινής 
δημοτικής αρχής με τον ΣΥΡΙΖΑ αποτυπώνεται στην καθημερινή 
διαχείριση του Δήμου (απευθείας αναθέσεις κ.λπ.). 

Δεν έχει επιφέρει, όμως, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, από την 
πλευρά της κυβέρνησης, επιπλέον χρηματοδοτήσεις για την 
υλοποίηση μεγάλων έργων στα Βριλήσσια. 

ΣΕΛ. 6-7

Σε πΟΛΙτΙκΟ επΙπεδΟ κΡΙνετΑΙ η ΣΥΜπΛεΥΣη Με τΟν ΣΥΡΙζΑ 
κΑΙ Σε ΑΥτΟδΙΟΙκητΙκΟ τΙ ΥπΟΣχεΘηκε κΑΙ τΙ εκΑνε  

Η ΩΡΑ ΤΟΥ ΨΥΧΡΑΙΜΟΥ 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΡγΥΡηΣ ντΙνΟπΟΥΛΟΣ

ΣυνΕντΕυξη

τΑΣΟΣ δηΜητΡΙΟΥ

Κεντρική ομιλία 
την Κυριακή  

21 Οκτωβρίου

Έχουμε αποδείξει 
την ικανότητά μας 
να κάνουμε έργα

ΣΕΛ. 3 ΣΕΛ. 4-5

Καθώς ολοκληρώνεται η θητεία της σημερινής δημοτικής αρχής



2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018

NEOTYΠΟΓΡΑΦΙΚΗ Ι.Κ.Ε.
Εκδότρια: Μαρία Γερακιανάκη
Νομικός Σύμβουλος: Διονύσης Δελαπόρτας

Διεύθυνση: Αιόλου 104, Τ.Κ. 10564 Αθήνα
Τηλεφωνικό Κέντρο: 210 5221024
Fax: 210 5221876

Η αλήθεια για την πόλη

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑPRESS
ΠολΙΤΙΚή ΕφήΜΕΡΙΔΑ ΤΩν ΒΡΙλήΣΣΙΩν www.vrilissiapress.gr                                       contact@vrilissiapress.gr

Εύλογα ερωτηματικά προκαλεί μια ακόμη απόφαση της 
δημοτικής αρχής, με ημερομηνία 25 Ιουνίου 2018, η οποία 
περιλαμβάνει δαπάνη 20.600 ευρώ για την «ανάπτυξη και 
λειτουργία» αυτού το οποίο, στα σχετικά έγγραφα, αποκα-
λείται «JOB CENTER» και η οποία, μάλιστα, έγινε με την 
διαδικασία του «κατεπείγοντος».

Πρόκειται, προφανώς, για την λειτουργία «Επαγγελματικού 
Κέντρου» το οποίο, στην σχετική απόφαση της οικονομικής 
Επιτροπής ορίζεται ότι θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί μέχρι 
την 31η Ιουλίου 2018.

Αλλά η σχετική σύμβαση με την ανάδοχο εταιρία είχε, 
ήδη, υπογραφεί από τον... οκτώβριο του 2017 με απόφαση 
του δημάρχου.

Ως ανάδοχος εταιρία παρουσιάζεται η PCM Σύμβουλοι 
Μεθόδων και Διαδικασιών ΕΠΕ, η οποία, τουλάχιστον από 
μια πρώτη διαδικτυακή έρευνα δεν φαίνεται (στην μηχανή 
αναζήτησης της GOOGLE) να διαθέτει κάποιον δικό της ιστό-
τοπο, αν και κάτι τέτοιο δεν μπορεί, βεβαίως, να αποκλειστεί. 

«Κατεπείγον» για τον... Αύγουστο
Το ζήτημα είναι αν υλοποιήθηκε το όποιο έργο, δηλαδή 

αν, μετά την 31η Ιουλίου 2018, λειτουργεί, με οποιαδήποτε 
μορφή, αυτό το «Επαγγελματικό Κέντρο» στον Δήμο Βρι-
λησσίων και ποιες ακριβώς υπηρεσίες προσφέρει.

Και επειδή είναι μάλλον απίθανο η έναρξη της λειτουργίας 
του να έγινε τον μήνα... Αύγουστο, τα όποια ερωτηματικά 
αφορούν στον κατεπείγοντα χαρακτήρα της απόφασης της 
25ης Ιουνίου 2018. 

Γιατί δηλαδή η οικονομική Επιτροπή έσπευσε, μέσα στο 
καλοκαίρι, να εξασφαλίσει το ποσό των 20.600 ευρώ ώστε 
να πληρωθεί η προαναφερθείσα εταιρία PCM.

Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι η απόφαση αυτή της οικο-
νομικής Επιτροπής για τα 20.600 ευρώ ελήφθη ομοφώνως, 
αλλά οι ...ομοφωνήσαντες ανήκουν όλοι στην δημοτική 
παράταξη η οποία ασκεί την διοίκηση του Δήμου, αφού η 
αντιπολίτευση απουσίαζε. 

Το Job Center αξίας 20.600 ευρώ (επιπροσθέτως των 4.200 
ευρώ τα οποία είχαν εκταμιευθεί για το ίδιο «επαγγελματικό 
κέντρο» το 2017) πρέπει να προσφέρει τις όποιες υπηρεσίες 
του εντός του 2018, όπως ρητώς αναφέρεται στην σχετική 
απόφαση της οικονομικής Επιτροπής.

Καμμία ανακοίνωση, μέχρι στιγμής,  
για την λειτουργία του

Με την ανεργία, ειδικώς των νέων, να προσλαμβάνει 
συνεχώς εκρηκτικές διαστάσεις, η λειτουργία μιας τέτοιας 
υπηρεσίας θα ανέμενε ο κάθε καλόπιστος δημότης ότι θα 
προσέφερε επαγγελματικές λύσεις σε κάποιους από τους 
εκατοντάδες νέους Βριλησσιώτες οι οποίοι δεν έχουν δουλειά. 

Πιθανώς να αποτελούσε και πόλο έλξης για τους, επίσης 
πολλούς, νέους των Βριλησσίων, οι οποίοι έφυγαν στο 
εξωτερικό επειδή ακριβώς αδυνατούσαν να βρούν εργασία 
στην πατρίδα τους. 

Παρόλα αυτά δεν υπάρχει καμμία ανακοίνωση από την 
πλευρά της δημοτικής αρχής για την λειτουργία του συγκε-
κριμένου Job Center το οποίο, από ό,τι φαίνεται, παραμένει 
στα χαρτιά παρά τα 24.800 ευρώ (20.600+4.200) τα οποία 
έχουν εκταμιευτεί.

τι απάντηση θα πάρουν όσοι άνεργοι 
απευθυνθούν στον Δήμο;

Έτσι οι άνεργοι των Βριλησσίων, αλλά και το σύνολο των 
δημοτών, αναρωτιούνται τι έγιναν αυτά τα 24.800 ευρώ. 

Πώς γίνεται, δηλαδή, από την πλευρά της δημοτικής αρχής 
η διαχείριση του δημοσίου χρήματος. 

Ειδικά, μάλιστα όταν πρόκειται για το εξαιρετικά ευαίσθητο 
θέμα της εργασίας, ειδικώς των νέων ανθρώπων. 

Αυτό το Job Center που, για την ώρα τουλάχιστον, πα-
ραμένει «φάντασμα», αποτελεί την πλέον χαρακτηριστική 
περίπτωση για το πώς αντιλαμβάνονται στην δημοτική αρχή 
την αντιμετώπιση καυτών κοινωνικών θεμάτων όπως είναι 
αυτό της ανεργίας.

Θα ήταν ενδιαφέρον, πάντως, οι εκατοντάδες άνεργοι 
των Βριλησσίων να απευθυνθούν στον Δήμο για να πλη-
ροφορηθούν τις υπηρεσίες τις οποίες μπορεί να τους προ-
σφέρει αυτό το «Κέντρο Απασχόλησης» για το οποίο μέσα 
στο κατακαλόκαιρο εκταμιεύτηκαν με την διαδικασία του 
«κατεπείγοντος» τα παραπάνω ποσά. 

 κΑΛΟκΑΙΡΙΑτΙκΑ κΑΙ Με την δΙΑδΙκΑΣΙΑ τΟΥ «κΑτεπεΙγΟντΟΣ» 

24.800 ευρώ για ένα job(y) center 
που δεν λειτουργεί

Οι άνεργοι των Βριλησσίων που ψάχνουν για δουλειά αναρωτιούνται 
τι μπορεί να τους προσφέρει ένα «Επαγγελματικό Κέντρο» που εξελίσσεται σε ζόμπι

Με νέα δημοτική αρχή η επόμενη λιτάνευση της Ανάληψης
ή απόφαση της κυβέρνησης για διεξαγωγή των δημοτικών εκλογών στις 19 Μαΐου 

2019, αντί για τον οκτώβριο της ίδια χρονιάς που αρχικώς είχαν προγραμματιστεί, 
θα έχει ως συνέπεια η επόμενη γιορτή της πολιούχου εκκλησίας των Βριλησσίων, 
να γίνει μετά την εκλογική αναμέτρηση. Κι αυτό γιατί η γιορτή της Ανάληψης, που 
είναι «κινητή», για το 2019 «πέφτει» στις 6 Ιουνίου. οι δημότες, λοιπόν, με την ψήφο 
τους λίγες ημέρες πριν θα κρίνουν ποια θα είναι η δημοτική αρχή, η οποία μαζί με 
τους ιερείς και τους δημότες των Βριλησσίων θα λιτανεύσει την ιερή εικόνα.

Ανήμερα της μαύρης επετείου  
του ποντιακού ελληνισμού οι δημοτικές εκλογές!

Πάνω στη βιασύνη και 
στην πολιτική επιπολαιότητά 
τους, οι ιθύνοντες του ΣΥ-
ΡΙΖΑ, ειδικά στο υπουργείο 
Εσωτερικών, λησμόνησαν 
ότι η 19η Μαΐου, αποτελεί 
ημέρα μνήμης για τον πο-
ντιακό ελληνισμό.

Η ημερομηνία αυτή κα-
θιερώθηκε ως τέτοια, με 
απόφαση της Βουλής των 
Ελλήνων το 1994, ύστερα 
μάλιστα από εισήγηση του 
τότε πρωθυπουργού Ανδρέα 
Παπανδρέου. Αλλά, βέβαια, 

φαίνεται ότι αυτά αποτελούν «ψιλά γράμματα» για τους σημερινούς κυβερνώντες, 
αφού άλλωστε και διακεκριμένα στελέχη τους -όπως ο Νίκος Φίλης- αμφισβή-
τησαν πρόσφατα ακόμη κι αυτή την ίδια την γενοκτονία των Ποντίων.

Σε κάθε περίπτωση, το να συμπίπτει η εκλογική διαδικασία με μια ημερομηνία 
όπου χιλιάδες Πόντιοι στον τόπο μας τιμούν την μνήμη των νεκρών τους, θυ-
μάτων της τουρκικής θηριωδίας, δεν περιποιεί τιμή σε αυτούς που έλαβαν την 
σχετική απόφαση.
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Ο Τάσος Δημητρίου είναι ο άνθρωπος της 
τοπικής αυτοδιοίκησης που έκανε τον αθλητισμό 
αναπόσπαστο κομμάτι του Δήμου Βριλησσίων.

Με μακρά θητεία στα γήπεδα, στα γυμναστήρια 
και στους προπονητικούς χώρους ξεκίνησε την 
θητεία του στα δημοτικά δρώμενα το 2002 
και έκτοτε παραμένει σταθερός όχι μόνον 
στις αθλητικές, αλλά και στις αυτοδιοικητικές 
αρχές του.

Υπήρξε πρόεδρος του Αθλητικού Οργανισμού 
του Δήμου Βριλησσίων στην «χρυσή περίοδο» 
της Ολυμπιάδας, αλλά και στην πολύ πιο 
δύσκολη χρονική περίοδο που ακολούθησε 
αφού πέτυχε να διατηρήσει «ζωντανή» την 
αθλητική δραστηριότητα του Δήμου στα χρόνια 
της οικονομικής κρίσης.

Είναι ο αυτοδιοικητικός ο οποίος εκπόνησε τον 
καταστατικό χάρτη του Αθλητικού Οργανισμού 
κατά την διάρκεια της τετραετίας 2002-2006.

Αλλά υπήρξε, στον Δήμο Βριλησσίων και ο 
αρχιτέκτονας των αθλητικών και πολιτιστικών 
δομών μετά την εφαρμογή της μεταρρύθμισης 
του Καλλικράτη.

Σήμερα που ο αθλητισμός, με την έννοια 
της σωματικής άσκησης και ευεξίας, αφορά 
στον κάθε δημότη και μάλιστα ανεξαρτήτως 
ηλικίας, ο Τάσος Δημητρίου παρουσιάζει τις 
γενικές γραμμές αλλά και την «φιλοσοφία» μιας 
νέας αθλητικής πρότασης για την τετραετία 
2019-2023. 

Ποια είναι η προτεραιότητα αυτού του 
νέου αθλητικού προγράμματος για την 
ερχόμενη δημοτική τετραετία;

Η κατασκευή ενός νέου κλειστού γυμνα-
στηρίου-προπονητηρίου. Πρακτικά πράγματα! 
Στον αθλητισμό, όπως και γενικώς στην αυ-
τοδιοίκηση, μετράν τα έργα. 

Και πού θα γίνει αυτό; Υπάρχουν χώροι;
Είτε δίπλα στο υπάρχον κλειστό γυμναστή-

ριο, στον χώρο όπου στεγαζόταν η Υπηρεσία 
Καθαριότητας, είτε, με κατάλληλες περιβαλ-
λοντικές προδιαγραφές, στην έκταση της 
ναυτικής βάσης.

Πόσο εφικτό είναι ένα τέτοιο έργο στα 
Βριλήσσια; 

Πιστεύω ότι ο Ντινόπουλος μπορεί να το 
κάνει. Το συζητήσαμε και συμμερίζεται την 
άποψή μου. Θεωρεί, όπως και την περίοδο 
2002-2006, τον αθλητισμό αναπόσπαστο 
κομμάτι της αυτοδιοίκησης. 

Τι θα προσφέρει ένα τέτοιο, στην ουσία 
δεύτερο, κλειστό γυμναστήριο;

Ανάσα στους συλλόγους αλλά και σε δεκάδες 
αθλητές τους που θα μπορούν, επιτέλους, να 
προπονούνται ή και να αγωνίζονται, χωρίς το 
άγχος ότι πρέπει να φύγουν άρον-άρον για 
να έρθει ο επόμενος.

Μια που αναφερθήκαμε στους συλ-
λόγους, γιατί έχουμε καιρό να δούμε 
πρωταθλήματα στα Βριλήσσια;

Μιλάτε τώρα σε αθλητή που στα γήπεδα 
κυνηγούσε το γκολ. Αλλά θα σας πω και μια 
μεγάλη αλήθεια: τα πρωταθλήματα έρχονται 
με σκληρή δουλειά. Αλλά, κακά τα ψέματα, 
και με αθλητικά ταλέντα. Αυτά προϋποθέτουν, 
αθλητικές ακαδημίες. Εκεί είναι το στοίχημα 
που πρέπει να κερδίσουμε.

Πώς θα κερδηθεί, λοιπόν, αυτό το 
στοίχημα;

Μα με την ενίσχυση των συλλόγων. Ώστε 
να μπορέσουν να αναπτύξουν τις ακαδημίες 
σε σωστή και επιστημονική βάση. Η ενίσχυση 
πρέπει να γίνεται πάντοτε με αξιολόγηση και 

με διαφάνεια. Aυτές είναι οι απαραίτητες 
προϋποθέσεις έτσι ώστε η νέα δημοτική αρχή 
να οικοδομήσει μια σχέση εμπιστοσύνης και 
αρμονικής συνεργασίας με τους συλλόγους.

Αναφερθήκατε προηγουμένως για το 
νέο κλειστό γυμναστήριο που πρέπει να 
γίνει. Πώς κρίνετε την κατάσταση των 
υπαρχόντων αθλητικών χώρων;

Χρειάζονται μεγάλη βελτίωση. Τόσο οι 
ίδιες οι εγκαταστάσεις όσο και ο εξοπλισμός. 
Οι αθλητικοί χώροι μας είναι «γερασμένοι». 
Δεν υπήρξαν σημαντικά παρεμβατικά έργα 
τα τελευταία χρόνια. Τα ποδοσφαιρικά 
γήπεδα και οι εγκαταστάσεις τους χρειάζο-
νται ριζική ανακαίνιση. Γενικώς η αθλητική 
υποδομή του Δήμου είναι μέτρια. Σίγουρα 
τα Βριλήσσια δικαιούνται κάτι καλύτερο. 
Και στον αθλητισμό.

Εσείς πώς σχεδιάζετε τον αθλητικό 
χάρτη των Βριλησσίων για την τετραετία 
2019-2023;

Σας μίλησα για τους αθλητικούς συλλόγους 
και για τις αθλητικές υποδομές. Όμως σήμερα 
αθλητισμός υπερβαίνει κατά πολύ αυτό το, ας 
το πω, αγωνιστικό κομμάτι.

Τι εννοείτε;
Δείτε πόσες συνδημότισσες και συνδημότες 

συμμετέχουν στα προγράμματα του μαζικού 
αθλητισμού. Πόσοι αθλούνται στα διάφορα 

γυμναστήρια. Πόσοι κάνουν τζόκινγκ στους 
δρόμους των Βριλησσίων. Η αθλητική οικογέ-
νεια περιλαμβάνει, πλέον, σχεδόν το σύνολο 
της τοπικής κοινωνίας.

Και τι μπορεί να κάνει ο Δήμος Βριλησ-
σίων γι’ αυτήν την, όπως την αποκαλείτε, 
μεγάλη αθλητική οικογένεια;

Να αναβαθμίσει ριζικά τα προγράμματα του 
μαζικού αθλητισμού. Πρέπει, οπωσδήποτε και 
εδώ να βρούμε νέους χώρους. Να συμπερι-
λάβουμε καινούριες δραστηριότητες. Μην 
φανταστείτε ότι αυτά είναι και... ακατόρθωτα.

Τι χρειάζεται λοιπόν; 
Όρεξη για δουλειά και πρακτικές λύσεις. 

Εχθρός και του αθλητισμού είναι η γραφει-
οκρατία. Αυτή, δηλαδή, που ταλαιπωρεί τον 
Έλληνα και σε όλη την υπόλοιπη καθημερι-
νότητά του. 

 
Γιατί, κατά την δική σας άποψη, υπάρχει, 

τα τελευταία χρόνια, αυτή η μαζική ενα-
σχόληση του κόσμου με τις κάθε είδους 
αθλητικές δραστηριότητες;

Είναι η πλέον άμεση διέξοδος στα τεράστια 
προβλήματα που επισώρευσε η οικονομική 
κρίση. Θα σας πω κάτι. Ο αθλητισμός σε 
φέρνει πιο κοντά στην... ευτυχία. Ακόμη και 
σε δύσκολες στιγμές σου. Όταν αισθάνεσαι 
καλά με το σώμα σου, ενισχύσεις θετικά και 
το θυμικό σου. Βλέπεις το ποτήρι μισογεμάτο. 

Μπαίνεις στον αστερισμό της αισιοδοξίας. Και 
αυτό ισχύει για όλες τις ηλικίες.

Δηλαδή, ο αθλητισμός, κατά την άποψή 
σας, από ποια ηλικία ξεκινάει και σε ποια 
ηλικία σταματάει;

Καταρχήν δεν σταματάει σε καμμία ηλικία. 
Και γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο είμαι απο-
φασισμένος στην νέα τετραετία 2019-2013, 
εφόσον βεβαίως ο κόσμος μας τιμήσει με 
την ψήφο του, να εισηγηθώ αναβαθμισμένα 
αθλητικά προγράμματα για την λεγόμενη Τρίτη 
Ηλικία. Είναι ένα ακόμη στοίχημα που θέλω 
να κερδίσουμε. Μαζί, βέβαια, με κάτι άλλο..

Ποιο είναι αυτό;
Από την Τρίτη Ηλικία να σας πάω στην... 

πρώτη. Δηλαδή στα παιδιά. Ακούστε, βλέπω 
δεκάδες, ίσως και εκατοντάδες γονείς, με παι-
διά σχολικής ηλικίας. Ιδιαίτερα του δημοτικού 
και του γυμνασίου. Συμμερίζομαι απόλυτα την 
αγωνία των γονιών αυτών για την συνολική 
εκπαίδευση των παιδιών τους. Και στο πνεύμα, 
αλλά και στο σώμα. Σε αυτούς τους δημότες-
γονείς θα σταθούμε δίπλα.

Πώς θα γίνει αυτό;
Οφείλουμε να τους εξασφαλίσουμε ένα 

πλήρες αθλητικό και ψυχαγωγικό τοπίο για τα 
παιδιά τους. Προσέχω τις λέξεις μου. Τοπίο! 
Πρέπει να δημιουργήσουμε τον χώρο εκείνο 
όπου οι Βριλησσιώτες γονείς θα μπορούν να 
πηγαίνουν με τα παιδιά τους και να τους πα-
ρέχεται αθλητισμός, ψυχαγωγία, πολιτισμός, 
αναψυχή.

Πώς μπορεί να γίνει αυτό;
Εντάξει, είναι ένα μεγάλο έργο. Αλλά είμαι 

σίγουρος ότι μπορεί να υλοποιηθεί. Είναι 
το πρόγραμμα τετραετίας που θα παρουσι-
άσουμε στους Βριλησσιώτες. Συγκεκριμένο 
και κοστολογημένο. Εφόσον το εγκρίνουν 
στις εκλογές της 19ης Μαΐου 2019, είμαστε 
απόλυτα αποφασισμένοι να το εφαρμόσουμε. 
Άλλωστε αυτήν την ικανότητά μας, να κάνουμε 
έργα, την έχουμε αποδείξει... 

Ο ΤάσΟσ ΔημηΤρίΟυ πάρΟυσίάζεί ΤΟν νεΟ άθληΤίκΟ χάρΤη Τησ ΤεΤράεΤίάσ 2019-2023 

Έχουμε αποδείξει την ικανότητά μας να κάνουμε έργα! 
Ένα νέο κλειστό γυμναστήριο μπορεί να δώσει «ανάσα» σε συλλόγους και αθλητές 

«O αθλητισμός και ο πολιτισμός είναι έννοιες που η 
μία συμπληρώνει την άλλη. Αυτό μας το δίδαξαν και 
οι αρχαίοι. Αλλά σκοπός είναι εμείς, οι νέοι Έλληνες, 
να το εφαρμόσουμε εξίσου αρμονικά με εκείνους», 
λέει ο Τάσος Δημητρίου.

Εννοείτε, προφανώς, την ανάλογη λειτουργία 
των αυτοδιοικητικών δομών...

Αυτό είναι το αυτονόητο, η οργανωτική βάση, η 
διοικητική υποδομή. Το γνωρίζουμε αφού το υλο-
ποιήσαμε με την μεταρρύθμιση του Καλλικράτη. 
Αλλά, προσοχή, πρέπει να δούμε αυτήν την δομή ως 
αποτελεσματικό εργαλείο και όχι ως γραφειοκρατικό 
πρόσχημα αδράνειας και εσωστρέφειας.

Υπάρχει τέτοιος κίνδυνος;
Όχι για εμάς που στοχεύουμε στην ουσία. Οι πο-

λιτιστικές δράσεις έχουν την αυτονομία τους, είναι, 
ασφαλώς διαφορετικό να παίζεις θέατρο, από το να 
παίζεις... ποδόσφαιρο.

Ε, όχι πάντα...
(γέλια) Εντάξει, αλλά, εκείνη η ποδοσφαιρική επο-

χή πέρασε, τώρα είναι το ποδόσφαιρο της ουσίας, 

δηλαδή του αποτελέσματος. Αλλά για να έρθω στο 
θέμα του πολιτισμού. Και εδώ πρέπει να εφαρμόσου-
με τις σύγχρονες εκείνες μεθόδους που συνδυάζουν 
το ολοκληρωμένο πολιτιστικό προϊόν με την ψυχική 
καλλιέργεια, την συμμετοχή και την έμπνευση που 
οδηγούν στην παραγωγή του.

Μπορούμε, δηλαδή, να μιλήσουμε και για ένα 
πολιτιστικό μάρκετινγκ, ανάλογο με αυτό του 
αθλητισμού;

Ο όρος πρέπει να εφαρμοστεί με τον σεβασμό που 
αντιστοιχεί σε προϊόντα του πνεύματος. Αλλά, ειδικώς 
στα Βριλήσσια, έχουμε μια μακρά παράδοση σε εξαι-

ρετικές πολιτιστικές δραστηριότητες, υπάρχει, δηλαδή, 
ένα κεκτημένο. Αυτό πρέπει να το εμπλουτίσουμε και 
να το οδηγήσουμε στο μάξιμουμ της απόδοσής του. Η 
χορωδία μας μπορεί άνετα να τραγουδήσει στο Μέγαρο 
Μουσικής. Τα εργαστήρια ζωγραφικής μπορούν να 
κάνουν εκθέσεις εκτός Βριλησσίων, πιθανόν και εκτός 
Ελλάδος. Όσο για τα θεατρικά εργαστήρια, οι πραγματικά 
επαγγελματικές παραστάσεις τους παίζονται, ήδη, σε 
πολλά μέρη της Ελλάδας. Με τεράστια επιτυχία. Αλλά 
θα σας πω και κάτι ακόμη σχετικώς με τον πολιτισμό.

Ποιο είναι αυτό;
Γνωρίζω καλά την τοπική κοινωνία των Βριλησσί-

ων. Οι πολιτιστικές δραστηριότητες λειτουργούν και 
ως συνεκτικός κρίκος ανάμεσα σε όλους εμάς, τους 
δημότες. Σε μια εποχή οικονομικής κρίσης και κατα-
κερματισμού παραδοσιακών και ηθικών αξιών, αυτό 
το πολιτιστικό κεκτημένο που σας προανέφερα μας 
ενώνει. Είναι μια πολύτιμη δημοτική παρακαταθήκη 
που θα την διαφυλάξουμε και θα την ενισχύσουμε. 
Σε αρμονική συνεργασία με τον αθλητισμό. Περισσό-
τερες ευκαιρίες άθλησης στην νέα τετραετία μαζί με 
περισσότερες επιλογές πολιτιστικών δραστηριοτήτων 
στα εργαστήρια του Δήμου. 

 Να διαφυλάξουμε και να ενισχύσουμε την πολιτιστική παρακαταθήκη  
των Βριλησσίων με τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων μας σε όλα τα εργαστήρια

Με τον αθλητισμό τα Βριλήσσια 
μπορούν να ανοίξουν  

ένα παράθυρο στον κόσμο 
«Η εσωστρέφεια είναι μια από τις παθογένειες της τοπικής αυτοδιοίκησης» λέει ο 

Τάσος Δημητρίου και συνεχίζει: «Πιστεύω ότι στην τετραετία 2019-2023 θα αφήσουμε 
οριστικά πίσω την εποχή της δημοτικής ομφαλοσκόπησης. Δεν μας οδηγεί πουθενά 
το να κλεινόμαστε στα Βριλήσσια και να ασχολούμαστε με τους... εαυτούς μας. Το 
παράθυρο στον κόσμο μπορούμε να το ανοίξουμε με τον αθλητισμό. Με άλλα λόγια 
να εξάγουμε αθλητικές δραστηριότητες, να δημιουργήσουμε αθλητικά γεγονότα, 
αλλά και να οργανώσουμε στον Δήμο Βριλησσίων αθλητικές δράσεις με πανελλήνια 
και, γιατί όχι, και με ευρωπαϊκή απήχηση. Το είχαμε κάνει στην εποχή της Ολυμπιάδας 
προσκαλώντας στα Βριλήσσια ποδοσφαιρικά κλαμπ διεθνούς εμβέλειας».

Πώς μπορεί να οργανωθεί μια τέτοια αθλητική εξωστρέφεια;
Σε συνεργασία με τις ομοσπονδίες, με τους συλλόγους, αλλά, ασφαλώς και με 

σοβαρούς Έλληνες και διεθνείς παράγοντες του αθλητισμού. Σήμερα η αθλητική δρα-
στηριότητα, να σας το πω και με ένα άλλο όρο, το αθλητικό μάρκετινγκ σπουδάζεται 
στα διασημότερα πανεπιστήμια του κόσμου.

Ναι, αλλά μπορεί αυτό να εφαρμοστεί και σε ένα Δήμο όπως τα Βριλήσσια;
Και βέβαια μπορεί! Διαθέτουμε μια μεγάλη προίκα. Παιδιά και νέους που ασχολούνται 

με μια μεγάλη γκάμα αθλημάτων. Από την μακρόχρονη εμπειρία μου σας διαβεβαιώνω 
ότι στα Βριλήσσια υπάρχουν ταλέντα! Ακόμη και στατιστικά αν το ερευνήσουμε με βάση 
τα ποιοτικά και τα ποσοτικά χαρακτηριστικά του τοπικού πληθυσμού. Εμείς αυτά τα 
ταλέντα οφείλουμε να τα ανακαλύψουμε. Να το πω αλλιώς. Δεν έχουμε το δικαίωμα 
να τα αφήσουμε να χαθούν!

Και πώς θα γίνει αυτό;
Με συστηματική δουλειά. Με την εφαρμογή των ανάλογων αυτοδιοικητικών πολιτι-

κών. Με την επίσης εφαρμογή των σύγχρονων αθλητικών μεθόδων εντοπισμού τους. 
Σε τελική ανάλυση και εγώ προσωπικά, αλλά και ο Ντινόπουλος, το έχουμε θέσει ως 
κορυφαίο, ανθρωποκεντρικό, θα μου επιτρέψετε να πω, στόχο της νέας τετραετίας. Να 
μην υπάρξει παιδί στα Βριλήσσια με μεγάλο ή μικρό ταλέντο, σε οποιοδήποτε άθλημα, 
που να μην αξιοποιηθεί. Νομίζω ότι είναι, πράγματι, ένα κορυφαίο αθλητικό ιδεώδες.
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Με κεντρική πολιτική ομιλία στο Πνευματικό 
Κέντρο του Δήμου Βριλησσίων την Κυριακή 
21 οκτωβρίου (στις 12.00) συνεχίζεται η 
προεκλογική εκστρατεία του Αργύρη ντι-
νόπουλου εν όψει των δημοτικών εκλογών 
της 19ης Μαΐου 2019.

Το πρόγραμμα της τετραετίας 2019-
2023 που πρόκειται να παρουσιάσει στους 
Βριλησσιώτες περιλαμβάνει συγκεκριμένες 
δεσμεύσεις για μεγάλα έργα στα Βριλήσσια 
με χρηματοδοτήσεις από εθνικούς και ευ-
ρωπαϊκούς πόρους.

η εξασφάλιση των κονδυλίων
ο πρώην υπουργός Εσωτερικών υπολογίζει 

ιδιαίτερα στις πολύ καλές σχέσεις που έχει με 
στελέχη του κόμματος, τα οποία προορίζονται 
για την επόμενη Ευρωβουλή, αλλά και στη 
μακρά φιλία του με τον Ευρωπαίο επίτροπο 
Δημήτρη Αβραμόπουλο.

Ως προς τους εθνικούς πόρους, ο Αργύρης 
ντινόπουλος έχει καθίσει στο ίδιο υπουργικό 
συμβούλιο με πολιτικά πρόσωπα που θα 
καταλάβουν ξανά υπουργικές θέσεις, εφό-
σον η νέα Δημοκρατία, όπως όλα δείχνουν, 
κερδίσει τις επόμενες εκλογές.

Έτσι κι αλλιώς, όμως, τα λιμνάζοντα 
κονδύλια μπορούν να εξασφαλίσουν την 
υλοποίηση αυτών των έργων αρκεί, βεβαίως, 
να εκπονηθούν οι σωστές μελέτες από τις 
τεχνικές υπηρεσίες.

Αλλά, κυρίως, πρέπει να υπάρξει η απο-
φασιστικότητα μιας νέας δημοτικής αρχής 
για να ξεφύγει ο Δήμος Βριλησσίων από 
την παρατεταμένη αδράνεια ετών. 

το βριλησσιώτικο πρόβλημα 
ή προεκλογική καμπάνια του Αργύρη ντι-

νόπουλου η οποία συμπληρώνει, ήδη, τον 
πρώτο μήνα της, ανέδειξε, όμως και μια άλλη 
διάσταση του «βριλησσιώτικου προβλήματος». 

«Από τις περιοδείες του Σεπτεμβρίου διαπι-
στώθηκε ότι οι κοινόχρηστοι χώροι παρουσι-
άζουν μια κατάσταση εγκατάλειψης. Αυτή η 
εγκατάλειψη είναι αλλού λιγότερο και αλλού 
περισσότερο εμφανής» παρατηρεί στενός 
συνεργάτης του Αργύρη ντινόπουλου.

Διευκρινίζει, μάλιστα, ότι δεν αναφέρεται 
μόνον στο πάρκο της ναυτικής βάσης το 
οποίο είναι σε κακή κατάσταση αλλά και σε 
κοινόχρηστους χώρους σε κεντρικά, αλλά 
και περιφερειακά σημεία της πόλης.

Χαρακτηριστικό, αλλά δυστυχώς όχι μοναδικό, 
παράδειγμα είναι η πλατεία Ελευθερίας, στην 
λεγόμενη δυτική περιοχή των Βριλησσίων, 
στην οποία για πολλά χρόνια δεν έχει γίνει 
καμμία παρέμβαση, παρά το γεγονός ότι δι-
αθέτει σπάνια φυσική ομορφιά με πανύψηλα 
δένδρα μέσα στον ενεργό αστικό ιστό. 

Ο Δήμος «πρέπει να κάνει!»
Αυτή η αρνητική πλευρά των Βριλησσίων 

επιβάλλει την πλήρη «επανεκκίνηση» του 
Δήμου, δηλαδή μια εκστρατεία «αποκατά-
στασης» της συνολικής εικόνας της πόλης με 
άμεσες παρεμβάσεις ώστε να διορθωθούν 
οι μεγάλες ή μικρές ατέλειες, κακοτεχνίες 
και πληγές του αστικού περιβάλλοντος.

«Όλα όσα, δηλαδή, βλέπουν κάθε μέρα οι 
δημότες, ενοχλούνται και αναρωτιούνται. Τι 
κάνει ο Δήμος; Το συμπέρασμα είναι απλό 
και συνοψίζεται σε μια φράση: ο Δήμος 
πρέπει να κάνει!» τονίζουν από το επιτελείο 
του Αργύρη ντινόπουλου.

Το «σχέδιο επανεκκίνησης» του Δήμου 
είναι εύκολα εφαρμόσιμο, αφού η γεω-
γραφική έκταση των Βριλησσίων είναι 3,8 
τετραγωνικά χιλιόμετρα και μπορεί άμεσα να 
«σαρωθεί» ώστε να εντοπιστούν οι αστικές 
και περιβαλλοντικές πληγές που «πονούν» 
του δημότες και επιδρούν αρνητικά στην 
καθημερινότητά τους.

«Αυτά δεν είναι τα Βριλήσσια 
που αξίζουμε»

ο ίδιος ο Αργύρης ντινόπουλος μιλώντας 
σε σύσκεψη με τους άμεσους συνεργάτες 
του ύστερα από πολύωρη περιοδεία στην 
πόλη είπε: «Όσα πρέπει να διορθώσουμε τα 
βλέπουμε όλοι. Είτε στις γειτονιές μας είτε 
στα κεντρικά σημεία της πόλης. Και ξέρετε 
ποιο είναι το ανησυχητικό; Το ότι ορισμένες 
κακοτεχνίες υπάρχουν για χρόνια ολόκληρα 

και τις συνηθίσαμε! Συνηθίσαμε να ζούμε με 
την ασχήμια! Και στην ίδια λογική προσχώ-
ρησε δυστυχώς και ο Δήμος. Δεν βαριέσαι, 
αυτά είναι σήμερα τα Βριλήσσια. Ε, λοιπόν 
όχι! Αυτά δεν είναι τα Βριλήσσια που ξέραμε. 
ούτε είναι τα Βριλήσσια που αξίζουμε».

οι περιοδείες του επιτελείου του Αργύρη 
ντινόπουλου σε όλα τα Βριλήσσια θα συ-
νεχιστούν και μετά την κεντρική ομιλία του 
της 21ης οκτωβρίου. 

Στόχος είναι να υπάρξει πλήρης χαρτο-
γράφηση και καταγραφή των «πληγών» της 
πόλης ώστε να εκπονηθεί και το ανάλογο 
χρονοδιάγραμμα για την επούλωσή τους. 

Αυτή η εκστρατεία πρόκειται να γίνει και με 
παράλληλες επισκέψεις κλιμακίων συνεργα-
τών και υποψηφίων δημοτικών συμβούλων 
ανά περιοχή.

ή επιχείρηση καταγραφής των προβλημά-
των πρόκειται να συνδυαστεί με ανάλογη 
ενημέρωση των δημοτών. 

Για να υπάρξει αμφίδρομη επικοινωνία, 
δηλαδή και οι ίδιοι οι δημότες να ενη-
μερώνουν για τα όποια «κακώς κείμενα» 
εντοπίζουν στις γειτονιές τους.

ή επικοινωνία δημοτών - επιτελείου ντινό-
πουλου θα γίνεται είτε με επιτόπια συνάντηση, 
είτε τηλεφωνικά, αλλά και με την λειτουργία 
σχετικής ψηφιακής εφαρμογής - πλατφόρμας 
που πρόκειται σύντομα να λειτουργήσει στο 
διαδίκτυο. 

η πΡΩτη κεντΡΙκη ΟΜΙΛΙΑ τΟΥ ΑΡγΥΡη ντΙνΟπΟΥΛΟΥ ΜετΑ την ΑνΑκΟΙνΩΣη τηΣ ΥπΟψηΦΙΟτητΑΣ τΟΥ 

Το σχέδιο της τετραετίας 2019-2023 
για την επανεκκίνηση του Δήμου
Παρουσιάζεται στην Κυριακή 21η Οκτωβρίου στο Πνευματικό Κέντρο
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Δώδεκα και πλέον χρόνια μετά τα εγκαίνιά της (τον νο-
έμβριο του 2005) καμμία ουσιαστική παρέμβαση δεν έγινε 
στην πλατεία Αναλήψεως σε όλη αυτή την μακρά χρονική 
περίοδο.

Παρά το γεγονός ότι η πλατεία αυτή αποτελεί σημείο 
αναφοράς των Βριλησσιωτών, αλλά και πολλών επισκεπτών 
από γειτονικούς δήμους.

Υπό την πίεση των επερχόμενων δημοτικών εκλογών επι-
χειρούνται, από την περασμένη εβδομάδα, κάποιες επισκευές 
της τελευταίας στιγμής λόγω και της εθνικής επετείου, η 
οποία παραδοσιακά συγκεντρώνει κόσμο στην πλατεία.

Πάλι, δηλαδή, αποσπασματικές ενέργειες για το θεαθήναι 
και με την αγωνία της απώλειας ψήφων.

Όμως, τα σιντριβάνια, εκτός του κεντρικού, έχουν στερέψει 
και τα φωτοβολταϊκά (πρωτοποριακά για την εποχή τους) 
λειτουργούν πλημμελώς.

Πολλά από τα κολονάκια έχουν αχρηστευθεί και η εικόνα 
της εγκατάλειψης, δυστυχώς, κυριαρχεί.

οι δε -κατά καιρούς- φυτεύσεις καλλωπιστικών φυτών 
γίνονται αποσπασματικά και, κυρίως, για τις πρόσκαιρες 
ανάγκες εθνικών εορτών ή δημοτικών εκδηλώσεων. 

Ουδείς ενδιαφέρθηκε 
Αλλά στα χρόνια που μεσολάβησαν από τα εγκαίνια της 

πλατείας Αναλήψεως, έχουν επέλθει επαναστατικές αλλαγές 
στον τρόπο αξιοποίησης των κοινόχρηστων χώρων τόσο 
στον τομέα της αρχιτεκτονικής όσο και τον τομέα της ψη-
φιακής τεχνολογίας, με την καθιέρωση των μεθόδων των 
λεγομένων «έξυπνων πόλεων» (Smart Cities).

Όμως, ουδείς ενδιαφέρθηκε σε όλο αυτό το χρονικό διά-
στημα για την ουσιαστική αναβάθμιση της πλατείας Αναλή-
ψεως ώστε αυτή να καταστεί ένας σύγχρονος ευρωπαϊκός 
κοινόχρηστος χώρος υψηλών προδιαγραφών ψυχαγωγίας 
και αναψυχής.

Παρά το γεγονός ότι σχετικά κονδύλια (τα οποία, επιτέ-
λους, δεν είναι και ιδιαιτέρως υψηλά) λιμνάζουν τόσο στην 
Περιφέρεια Αττικής όσο και στα ευρωπαϊκά ταμεία. 

 τι έγινε την ίδια περίοδο σε άλλους Δήμους
Αξίζει να σημειωθεί ότι σε αυτήν την μακρά χρονική πε-

ρίοδο (2006-2018) δήμαρχοι στην Αττική μεταμόρφωσαν, 
κυριολεκτικά, τους Δήμους τους με έργα αναπλάσεων, τα 
οποία, άλλαξαν όχι μόνον την εικόνα των πόλεων, αλλά και 
την καθημερινότητα των δημοτών.

Στο Περιστέρι, για παράδειγμα, ο δήμαρχος Ανδρέας Πα-

χατουρίδης έχει κατασκευάσει πλατείες, πεζοδρόμους και 
αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων εξασφαλίζοντας κονδύλια 
τα οποία είναι πολλαπλάσια από αυτά που απαιτούνται για 
κάποιες απλές παρεμβάσεις στην πλατεία Αναλήψεως των 
Βριλησσίων. 

Τα έργα αυτά εκτός από τον κοινωνικό και περιβαλλοντικό 
χαρακτήρα τους δημιούργησαν θέσεις εργασίας ενώ αύξησαν 
εντυπωσιακά τον τζίρο των κάθε είδους επαγγελματιών, 
ενισχύοντας την τοπική οικονομία στην περίοδο της κρίσης.

Το ίδιο συνέβη και στο Παλαιό φάληρο όπου ο δήμαρχος 
Διονύσης Χατζηδάκης δημιούργησε μια πόλη υπόδειγμα 
εξωραΐζοντας το παραλιακό μέτωπο, ενώ, το ίδιο έγινε και 
στον Δήμο Αλίμου. 

ο Γιώργος Πατούλης μεταμόρφωσε το κέντρο του Αμαρου-
σίου με περιβαλλοντικές, αρχιτεκτονικές και συγκοινωνιακές 
παρεμβάσεις (κατασκευή υπόγειου πάρκινγκ) αλλάζοντας 
ριζικά την εικόνα του Αμαρουσίου και αυξάνοντας σημαντικά 
τον τζίρο των εμπορικών καταστημάτων.

η οικονομική κρίση ήταν ίδια για όλους 
Γιατί, όμως, τα Βριλήσσια έμειναν πίσω σε όλη αυτήν την 

δωδεκαετία την ίδια στιγμή που άλλοι Δήμοι «τράβηξαν 
μπροστά» και πέτυχαν να ξεφύγουν από τα πεπαλαιωμένα 
μοντέλα διαχείρισης και να συγκλίνουν προς τα ευρωπαϊκά 
πρότυπα; 

Σε τελική ανάλυση η οικονομική κρίση ήταν κοινή για όλη 

την τοπική αυτοδιοίκηση. οι πόροι μειώθηκαν σε όλους τους 
Δήμους. Όχι μόνον στα Βριλήσσια!

Αντιθέτως, μάλιστα, ο Δήμος Βριλησσίων ξεκινούσε το 
2006 με σημαντικό προβάδισμα έναντι όλων των Δήμων 
που προαναφέρθηκαν αφού η πλατεία Αναλήψεως, τα 
πάρκα της ναυτικής βάσης και του ΤΥΠΕΤ, η λειτουργία της 
δημοτικής συγκοινωνίας και όλα τα άλλα έργα (του ίδιου του 
Δήμου, της τότε νομαρχίας ή ακόμη και του ΥΠΠΕΧΩΔΕ) 
εξασφάλιζαν στα Βριλήσσια την ευρωπαϊκή «πιστοποίηση» 
και, κατά συνέπεια, την ευρωπαϊκή ταυτότητα.

Πρέπει να διεκδικήσουμε  
ξανά το ευρωπαϊκό κεκτημένο

Βεβαίως οι φυσικές αρετές των Βριλησσίων όπως είναι 
ρυμοτομία, το -διαρκώς μειούμενο- πράσινο και η προνο-
μιούχος γεωγραφική θέση παραμένουν.

Αυτές οι φυσικές αρετές αποτελούν την μεγάλη ελπίδα 
για να αποκτήσει και πάλι ο Δήμος μια από τις πρώτες θέ-
σεις στον αυτοδιοικητικό χάρτη της χώρας, αλλά και για να 
κερδίσει το ευρωπαϊκό στοίχημα.

Γιατί την ίδια ώρα που, για παράδειγμα, στα Βριλήσσια 
υποβαθμίζεται συστηματικά η δημοτική συγκοινωνία σε άλ-
λους Δήμους της χώρας (όπως στα Τρίκαλα) κυκλοφορούν 
όχι μόνον ηλεκτροκίνητα λεωφορεία, αλλά ακόμη και λεω-
φορεία χωρίς οδηγό, ενώ ηλεκτρικά ποδήλατα και σκούτερ 
διατίθενται από τον Δήμο για τις μετακινήσεις των δημοτών.

επΙ 12 κΑΙ πΛεΟν χΡΟνΙΑ κΑΜΜΙΑ ΟΥΣΙΑΣτΙκη ΜεΡΙΜνΑ η πΑΡεΜΒΑΣη Στην πΛΑτεΙΑ ΑνΑΛηψεΩΣ    

Οι άλλοι γιατί τα κατάφεραν;
Στην ίδια χρονική περίοδο άλλοι δήμαρχοι αναμόρφωσαν τις πόλεις τους

Οι δήμαρχοι Ανδρέας Παχατουρίδης, Γιώργος Πατούλης & Διονύσης Χατζηδάκης έκαναν μετά το 2006 στους δήμους τους 
αυτά που δεν έγιναν στα Βριλήσσια, λόγω της εσωστρέφειας και των άγονων αντιπαραθέσεων

Το 2005 στα εγκαίνια της πλατείας Αναλήψεως μοιράστηκαν δεκάδες ποδήλατα στους δημότες για να ενισχυθούν, από τότε, οι εναλλακτικές και οικολογικές μετακινήσεις. 
Σήμερα, 13 χρόνια μετά, άλλοι δήμοι ακολουθούν το παράδειγμα των Βριλησσίων με ηλεκτροκίνητα λεωφορεία ή ακόμα και με λεωφορεία χωρίς οδηγούς (Τρίκαλα). 
Στο μεταξύ διάστημα, όμως, τα Βριλήσσια μάλλον έχασαν... το τρένο της ανάπτυξης και της καινοτομίας.

www.vrilissiapress.gr
Η ηλεκτρονική έκδοση της «ΒΡΙΛΗΣΣΙΑPRESS» στο διαδίκτυο για ενημέρωση στο κινητό & στον υπολογιστή σας
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ή έκταση των 52 στρεμμάτων της ναυτικής 
βάσης αποτελεί την επιτομή της 12ετούς 
αδράνειας όχι μόνον ως προς την αξιοποίηση 
της δημοτικής περιουσίας, αλλά και ως προς 
τον σεβασμό στους αγώνες των Βριλησσιωτών 
που διεκδίκησαν και πέτυχαν την απόδοση 
της έκτασης στον Δήμο. 

Παραμένει μέχρι σήμερα ανεξήγητο γιατί 
επί τρεις δημαρχιακές θητείες το πάρκο της 
ναυτικής βάσης όχι μόνον δεν αξιοποιήθηκε, 
αλλά εγκαταλείφτηκε κυριολεκτικά στην τύχη 
του, με αποτέλεσμα σήμερα όλη η έκταση 
να ρημάζει. 

Το πώς περιήλθε η έκταση στον Δήμο και 
οι συγκρούσεις με τα ΜΑΤ είναι γεγονότα 
λίγο - πολύ γνωστά, αν και κάποια στιγμή θα 
ήταν χρήσιμο να ανακληθούν οι μνήμες για 
την τότε στάση της ηγεσίας της σημερινής 
δημοτικής αρχής.

Σε χρόνο ρεκόρ
Αυτό που είναι, ίσως, λιγότερο γνωστό είναι 

ότι η κατασκευή του πάρκου της ναυτικής 
βάσης χρηματοδοτήθηκε και υλοποιήθηκε σε 
χρόνο - ρεκόρ μεταξύ Μαΐου και οκτωβρίου 
του 2006 επειδή ο τότε δήμαρχος Αργύρης 
ντινόπουλος έπεισε γι’ αυτό το τότε πρω-
θυπουργό Κώστα Καραμανλή.

Όταν ο Καραμανλής αποφάσισε να τον 
προτείνει για υποψήφιο στην Υπερνομαρχία 
(τον Μάιο του 2006) ο Αργύρης ντινόπουλος 
έθεσε μια και μοναδική προϋπόθεση για να 

αποδεχθεί εκείνη την τιμητική πρόταση.
Την ολοκλήρωση του έργου του στην ναυτική 

βάση μέχρι τις εκλογές που ήταν προγραμμα-
τισμένες για τον οκτώβριο του 2006. 

Έτσι ώστε να αφήσει το πάρκο ως παρα-
καταθήκη τόσο στους Βριλησσιώτες όσο 
και στον τότε υποψήφιο που ο ίδιος είχε 
επιλέξει για την διεκδίκηση της δημαρχίας 
στα Βριλήσσια, αφού θα αποτελούσε ένα 

ισχυρό όπλο του προεκλογικού αγώνα του 
στον Δήμο.

Επικοινωνιακή ενίσχυση  
και γενναία χρηματοδότηση 

Τα εγκαίνια του πάρκου της ναυτικής βάσης 
έγιναν λίγες ημέρες πριν από τις νομαρχιακές 
και δημοτικές εκλογές του 2006.

Μεταδόθηκαν, μάλιστα, σε απευθείας σύν-

δεση από την τηλεόραση αφού ο Αργύρης 
ντινόπουλος, ως υποψήφιος Υπερνομάρχης, 
επέλεξε την ναυτική βάση ως την συγκέ-
ντρωση - ομιλία που εδικαιούτο από την 
εκλογική νομοθεσία να ζητήσει για «ζωντανή» 
τηλεοπτική κάλυψη. 

Εκτός, όμως, από την «επικοινωνιακή ενίσχυ-
ση» στον προεκλογικό αγώνα για τον Δήμο, η 
υποψηφιότητα του Αργύρη ντινόπουλου για 
την Υπερνομαρχία έφερε και την πλήρη χρη-
ματοδότηση του έργου από κρατικούς πόρους, 
χωρίς, δηλαδή, την παραμικρή επιβάρυνση 
στους δημότες των Βριλησσίων. 

τι δεν έγινε μετά και  
τι θα γίνει από εδώ και μπρος 

Και μπορεί μεν οι εκλογές να κερδήθηκαν 
τότε στα Βριλήσσια (ο ντινόπουλος έχασε 
την Υπερνομαρχία), αλλά, έκτοτε το πάρκο 
της ναυτικής βάσης εγκαταλείφτηκε και 
παραμένει σε αυτήν την κακή κατάσταση 
μέχρι σήμερα.

ή αξιοποίηση, όμως, της συνολικής έκτα-
σης των 52 στρεμμάτων αποτελεί πολύτιμο 
περιουσιακό στοιχείο του Δήμου Βριλησσίων, 
ο οποίος διατηρεί την χρήση του.

Έτσι, ένα νέο περιβαλλοντικό και αναπτυξιακό 
έργο στην ναυτική βάση μαζί με την «διάσωση» 
του πάρκου περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα 
της τετραετίας 2019-2023 που θα προτείνει 
ο Αργύρης ντινόπουλος στους Βριλησσιώτες 
για τις επερχόμενες δημοτικές εκλογές.

ΥΛΟπΟΙηΘηκε Σε χΡΟνΟ ΡεκΟΡ, ΑΛΛΑ γΙΑ 12 χΡΟνΙΑ πΑΡΑΜενεΙ ΑνΑξΙΟπΟΙητΟ   

Πώς έγινε το πάρκο στη ναυτική βάση 
και πώς εγκαταλείφθηκε

Εγκαινιάστηκε το 2006 αλλά από τότε καμία σημαντική παρέμβαση δεν έγινε  
ακόμα και για την συντήρησή του

ΕΡΕΥΝΑ

 τΙ εΦτΑΙξε κΑΙ την τεΛεΥτΑΙΑ δΩδεκΑετΙΑ ΜεΙνΑΜε πΙΣΩ  

Η εσωστρέφεια και οι διασπάσεις, κατάρα για τα Βριλήσσια 
Όταν άλλοι Δήμοι πετύχαιναν ευρύτερες συναινέσεις 

ή έλλειψη συναίνεσης ήταν μια από τις κακοδαιμονίες 
της δωδεκαετίας 2006-2018 που εμπόδισε την ανάπτυξη, 
αλλά και την υλοποίηση μεγάλων έργων στα Βριλήσσια.

Δήμαρχοι, όπως ο Ανδρέας Παχατουρίδης, ο Διονύσης 
Χατζηδάκης, ο Γιώργος Πατούλης άλλαξαν τους Δήμους 
τους γιατί, χάρη στην προσωπικότητά τους, πετύχαιναν 
ευρύτερες συναινέσεις στο δημοτικό συμβούλιο, αλλά και 
ομοιογένεια απόψεων στην δημοτική ομάδα της οποίας 
ήταν επικεφαλής. 

Χωρίς «διασπάσεις», χωρίς εσωτερικές έριδες, χωρίς 
την εσωστρέφεια που αποτελεί την κατάρα της τοπικής 
αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα, ανεδείχθησαν σε τοπικούς 
ηγέτες όχι τόσο για την εκπλήρωση προσωπικών φιλο-
δοξιών, όσο για την προσφορά στους συνδημότες τους.

Πέτυχαν, επίσης, να δημιουργήσουν διαύλους επικοι-
νωνίας με τις εκάστοτε κυβερνήσεις, εξασφαλίζοντας έτσι 
οικονομικούς πόρους και επιπλέον χρηματοδοτήσεις για 
τα μεγάλα έργα που έκαναν στο Περιστέρι, στο Παλαιό 
φάληρο ή στο γειτονικό Μαρούσι. 

η οικονομική κρίση  
έφερε πολιτική ωριμότητα 

Το ίδιο συνέβη και με ορισμένους άλλους δημάρχους 
στην Ελλάδα που κατάφεραν να αναδειχθούν με σκληρή 
δουλειά, αλλά και με πολιτική ωριμότητα σε τοπικούς 
άρχοντες με ευρύτερη αποδοχή και επιρροή, την οποία 
αξιοποίησαν προς όφελος των δημοτών τους.

ή οικονομική κρίση η οποία έπληξε και την τοπική αυτο-
διοίκηση συσπείρωσε στους Δήμους αυτούς τις δημοτικές 
παρατάξεις οι οποίες, σε σημαντικό βαθμό, παραμέρισαν 

τις όποιες πολιτικές (αλλά και προσωπικές!) διαφορές τους.
Έτσι κατάφεραν όχι μόνον να αντιμετωπίσουν από κοινού 

τα προβλήματα, αλλά και να κάνουν, όλοι μαζί, σημαντικά 
έργα για τις πόλεις τους.

Στα Βριλήσσια έγινε το αντίθετο!
Δυστυχώς το αντίθετο συνέβη στα Βριλήσσια, όπου η 

εσωστρέφεια και οι άγονες αντιπαραθέσεις κυριάρχησαν 
σε αυτήν την δωδεκαετία.

 Γι’ αυτό χάθηκε το τρένο της τοπικής ανάπτυξης, τελμά-

τωσε η αξιοποίηση ακόμη και των ήδη υπαρχόντων έργων 
και δεν υπήρξε καμμία πρόοδος στην εκμετάλλευση της 
όποιας δημοτικής περιουσίας. 

Στην ουσία μπήκαν όλα στον διαχειριστικό αυτόματο. 
Αυτός ο σπόρος της διχόνοιας είναι πια καιρός να εξα-

λειφθεί από τα Βριλήσσια ώστε ο Δήμος (που έχει όλα τα 
φυσικά πλεονεκτήματα!) να ξαναγίνει Δήμος - πρότυπο 
αφού δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από το Περιστέρι, το Μα-
ρούσι ή το Παλαιό φάληρο, εκτός, ίσως, στην περίπτωση 
του Παλαιού φαλήρου, από την θάλασσα. 

Τα Βριλήσσια, με προνομιούχα γεωγραφική θέση, δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από άλλους δήμους στους οποίους 
έγιναν σημαντικά έργα, κατά την τελευταία δωδεκαετία. Μόνο τη θάλασσα έχει παραπάνω το Παλαιό Φάληρο
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Με την πΑΡΟΥΣΙΑ τΟΥ δηΜΑΡχΟΥ κΑΙ ΣτεΛεχΩν πΡΩτηΣ γΡΑΜΜηΣ τΟΥ κΥΒεΡνΩντΟΣ κΟΜΜΑτΟΣ 

Το μόνο έργο που εγκαινίασε  
ο ΣΥΡΙΖΑ στα Βριλήσσια  

είναι τα κομματικά γραφεία του
Εκτός των «τριτευόντων» αγωγών ομβρίων δεν ολοκληρώθηκε μέχρι στιγμής  

καμμία άλλη παρέμβαση για το καλό της πόλης
Στην τοπική αυτοδιοίκηση η διακυβέρνηση 

ΣΥΡΙΖΑ αφήνει την σφραγίδα της απλής 
αναλογικής με την οποία θα διεξαχθούν οι 
επόμενες δημοτικές εκλογές, εφόσον, βεβαίως 
δεν προηγηθούν οι βουλευτικές εκλογές.

Γιατί αποτελεί δέσμευση της νέας Δημο-
κρατίας η οποία προηγείται δημοσκοπικά 
του ΣΥΡΙΖΑ σχεδόν κατά 10 μονάδες ότι θα 
καταργήσει άμεσα τον νόμο που καθιερώνει 
την απλή αναλογική ώστε οι δημοτικές εκλογές 
της 19ης Μαΐου 2019 να διεξαχθούν με το 
προηγούμενο εκλογικό σύστημα. 

Σε κάθε περίπτωση το ερχόμενο επτάμηνο 
είναι κρίσιμο για τις πολιτικές εξελίξεις τόσο 
στην κεντρική πολιτική σκηνή όσο και στην 
τοπική αυτοδιοίκηση.

Καθώς όμως βαδίζουμε προς τις δη-
μοτικές εκλογές, έρχεται και η ώρα του 
απολογισμού για την σημερινή δημοτική 
αρχή των Βριλησσίων, η οποία τον Μάιο 
του 2019 θα συμπληρώσει πέντε χρόνια 
στην διακυβέρνηση του Δήμου.

Σύμπλευση δημοτικής αρχής - 
ΣυΡΙΖΑ από το 2014

ή σημερινή δημοτική αρχή συμπορεύτηκε 
με τον ΣΥΡΙΖΑ από τις προηγούμενες εκλογές 
του 2014, όταν στον δεύτερο γύρο υποστήριξε 
την Ρένα Δούρου έναντι του προερχόμενου 
από το ΠΑΣοΚ Γιάννη Σγουρού με αποτέλε-
σμα η Περιφέρεια Αττικής να περάσει στον 
ΣΥΡΙΖΑ ανοίγοντας, έτσι, τον δρόμο και για 
την επικράτησή του και στις βουλευτικές 
εκλογές του 2015. 

Αξίζει εδώ να επισημανθεί ότι η Δούρου 
επικράτησε του Σγουρού για μόλις 25.000 
ψήφους (σε σύνολο εκλογικού σώματος 1,5 
εκατομμυρίου) συνεπώς η στήριξη που της 
προσέφερε η σημερινή δημοτική αρχή στα 
Βριλήσσια υπήρξε καθοριστικής σημασίας. 

Από την σύμπλευση στην ταύτιση 
ή συμπόρευση με τον ΣΥΡΙΖΑ εξελίχθηκε 

σε πλήρη ταύτιση αφού ο επικεφαλής του 
Δήμου υπήρξε ο πρώτος δήμαρχος σε όλη την 
Ελλάδα ο οποίος έσπευσε να ταχθεί υπερ της 
απλής αναλογικής στις δημοτικές εκλογές πριν 
ακόμη ο τότε υπουργός εσωτερικών Πάνος 
Σκουρλέτης καταθέσει το σχετικό νομοσχέδιο.

Και αυτό παρά το γεγονός ότι αν εφαρμοζόταν 
η απλή αναλογική στις τελευταίες δημοτικές 
εκλογές του 2014 η σημερινή δημοτική αρχή 
θα διέθετε στο δημοτικό συμβούλιο των 
Βριλησσίων το πολύ επτά (7) έδρες αντί τις 

δέκα εννέα (19) που διαθέτει σήμερα.
Τέτοια είναι η κομματική προσήλωση στον 

ΣΥΡΙΖΑ έναντι του φυσικού αυτοδιοικητικού 
ρόλου τον οποίο, σε τελική ανάλυση, έχει ο 
κάθε δήμαρχος.

τα εγκαίνια 
ή πρόσφατη παρουσία στην τελετή εγκαι-

νίων των νέων γραφείων του ΣΥΡΙΖΑ στα 
Βριλήσσια αποτελεί, ασφαλώς, θεμιτή πολιτική 
ενέργεια η οποία, όμως, επισφραγίζει και την 
ταύτιση του σημερινού δημάρχου Βριλησσίων 
με τον ΣΥΡΙΖΑ. 

Το ζήτημα, όμως, είναι ότι σε όλη αυτή 
την περίοδο της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ δεν 
εγκαινιάστηκε ούτε ένα έργο στα Βριλήσσια 
το οποίο να προέρχεται από χρηματοδότηση 
της κυβέρνησης προς τον Δήμο.

Κάποια «αντιπαροχή», τέλος πάντων, έναντι 
της πολιτικής συγγένειας η οποία επισφραγί-
στηκε με την παρουσία της δημοτικής αρχής 
στα εγκαίνια των γραφείων του κόμματος.

Το μόνο, δηλαδή, έργο το οποίο εγκαινίασε 
ο ΣΥΡΙΖΑ στα Βριλήσσια σε όλη αυτή την 
περίοδο της διακυβέρνησής του είναι τα 
κομματικά γραφεία του! 

τΑ εγκΑΙνΙΑ τΩν κΟΜΜΑτΙκΩν γΡΑΦεΙΩν τΟΥ ΣΥΡΙζΑ ΘετΟΥν κΑΙ ενΑ ΒΑΣΙκΟ εΡΩτηΜΑ

Πόσες άλλες κορδέλες κόπηκαν μέσα στην τετραετία;
Επανέρχεται το ζήτημα του (μη) έργου της σημερινής δημοτικής αρχής

Το κόψιμο της κορδέλας των εγκαινίων αποτελεί, μεν, 
μια αμφιλεγόμενη πολιτική πρακτική (ειδικώς σε προεκλο-
γικές περιόδους), αλλά, σε κάθε περίπτωση, έχει και μια 
πρακτική συνέπεια. Γιατί με αυτόν τον τρόπο παραδίδεται 
ένα έργο στην κοινωνία!

Είναι αλήθεια, βεβαίως, ότι στο παρελθόν είχαν υπάρξει 
και κοψίματα κορδέλας για... μακέτες, αλλά αυτό αποτελεί 
μάλλον την εξαίρεση.

ο κανόνας είναι ότι όταν κόβεται μια κορδέλα υπάρχει 
και κάποιο έργο, έστω και αν αυτό δεν βρίσκεται στο στάδιο 
της πλήρους ολοκλήρωσης κατά την τελετή των εγκαινίων. 

Τα εγκαίνια των κομματικών γραφείων του ΣΥΡΙΖΑ στα 
Βριλήσσια, πάντως, αποτέλεσαν την αφορμή για να ανα-
λογισθούν οι Βριλησσιώτες ποιά άλλα κοψίματα κορδέλας 
υπήρξαν κατά την διάρκεια της θητείας της σημερινής 
δημοτικής αρχής.

Πολύ περισσότερο, μάλιστα, που αυτή συμπλήρωσε ήδη 
τετραετία στην διακυβέρνηση του Δήμου, όσος δηλαδή 
υπήρξε ο χρόνος της θητείας όλων των δημάρχων από 

τότε που λειτουργεί ο θεσμός της τοπικής αυτοδιοίκησης 
στην Ελλάδα. 

ή «εξαίρεση της πενταετίας» αποτελεί μοναδική εύνοια 
για όλους τους δημάρχους οι οποίοι εξελέγησαν το 2014 
και ήδη έχει καταργηθεί με τον νόμο του «Κλεισθένη» ο 

οποίος επαναφέρει την τετραετή δημαρχιακή θητεία.
Σε κάθε περίπτωση στην τετραετία 2014-2018 η μοναδική 

κορδέλα που κόπηκε στα Βριλήσσια (πλην των κομματι-
κών γραφείων του ΣΥΡΙΖΑ) είναι αυτή των εγκαινίων του 
παιδικού σταθμού της οδού Διός.

Το έργο, όμως, αυτό είχε ενταχθεί σε χρηματοδοτικό 
πρόγραμμα και συνεπώς είχε ξεκινήσει η υλοποίησή του 
από την προηγούμενη διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής 
(επί Γιάννη Σγουρού) αφού η ημερομηνία ένταξής του είναι 
η 13η νοεμβρίου 2013. 

Παραμένει, λοιπόν, ζητούμενο αν μέχρι το τέλος αυτής 
της «προνομιούχου πενταετίας» της σημερινής δημοτικής 
αρχής θα υπάρξουν έργα τα οποία θα σχεδιαστούν, θα 
χρηματοδοτηθούν, θα υλοποιηθούν και, τελικώς, θα εγκαι-
νιαστούν από την σημερινή διοίκηση του Δήμου.

Τι δηλαδή, σε τελική ανάλυση, θα παραδώσουν στους 
Βριλησσιώτες; Για την ώρα το μόνο ολοκληρωμένο και 
«παραδοτέο» δια των εγκαινίων έργο είναι τα κομματικά 
γραφεία του τοπικού ΣΥΡΙΖΑ.  

Οι υφυπουργοί 
Αθλητισμού  

Γιώργος  
Βασιλειάδης  
και Εργασίας 

Αναστάσιος 
Πετρόπουλος, 

κόβουν  
την κορδέλα




