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Αυτοί που δεν θέλουν  
να αλλάξει τίποτα  
στα Βριλήσσια

Στην προσεχή εκλογική αναμέτρηση 
θα αντιπαρατεθούν, στα Βριλήσσια, δύο 
διαφορετικές αυτοδιοικητικές νοοτροπίες.

Η διαχειριστική και η παραγωγική.
Η διαχειριστική νοοτροπία θέλει τον Δήμο 

έναν απρόσωπο γραφειοκρατικό μηχανισμό 
που απλώς εξυπηρετεί ή ενίοτε ταλαιπωρεί 
τους δημότες.

Αναφέρουμε, ενδεικτικά, μερικές από 
αυτές τις διαχειριστικές δράσεις.

Μαζεύει σκουπίδια, αποστέλλει λογαρι-
ασμούς νερού, εκδίδει πιστοποιητικά, συ-
ντηρεί (όπως συντηρεί) σχολεία, λειτουργεί 
παιδικούς σταθμούς, οργανώνει αθλητικές 
και πολιτιστικές δραστηριότητες.

Και επιπλέον, τους τελευταίους μήνες προ 
των εκλογών, ασφαλτοστρώνει κάποιους 
δρόμους, κλείνει λακκούβες ή επιχειρεί να 
φτιάξει ορισμένα πεζοδρόμια.

Καλά όλα αυτά.
Μόνον που κοστίζουν ακριβά.
Γιατί τα έσοδα του Δήμου Βριλησσίων 

για το 2018 είναι 20 εκατομμύρια ευρώ.
Τόσα πληρώνουν οι Βριλησσιώτες (είτε 

ως δημότες είτε ως φορολογούμενοι) για να 
έχουν τις παραπάνω διαχειριστικές παροχές.

Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Οικονομικών 
που υπογράφει τον σχετικό προϋπολογισμό 
έλαβε στις τελευταίες δημοτικές εκλογές... 
143 ψήφους.

Και υπογράφει για 20 εκατομμύρια! 
Η δε πρόεδρος του Αθλητικού και Πο-

λιτιστικού Οργανισμού που θα υπογράψει 
για αγορές 5 εκατομμυρίων ευρώ, έλαβε 
αντιστοίχως... 168 ψήφους. 

Ασφαλώς πρόκειται για παθογένεια της 
αυτοδιοίκησης που δεν περιορίζεται στα 
Βριλήσσια.

Αλλά καταδεικνύει το αδιέξοδο της δια-
χειριστικής νοοτροπίας.

Η σημερινή δημοτική αρχή κάνει αυτήν την 
διαχείριση για πέντε χρόνια και διατείνεται 
ότι θα ζητήσει ανανέωση της θητείας της.

Δέκα χρόνια, όμως, δηλαδή 200 εκατομ-
μύρια, δεν είναι πολλά;

Για να τα διαχειρίζονται οι ίδιοι και οι 
συγκεκριμένοι δημοτικοί εκπρόσωποι; 

Στον αντίποδα αυτών βρίσκεται η παρα-
γωγική νοοτροπία. Αυτή που κυριάρχησε 
τα Βριλήσσια την τετραετία 2002-2006. 

Τα έργα που άλλαξαν την όψη των 
Βριλησσίων έγιναν επειδή, τότε, ο Δή-
μος τόλμησε. Ναυτική Βάση, Πλατεία 
Αναλήψεως, πάρκο ΤΥΠΕΤ, Δημοτική 
Συγκοινωνία, διαπλάτυνση λεωφόρου 
Πεντέλης, διάνοιξη της λεωφόρου Ηρα-
κλείτου, πεζοδρόμηση οδού Μπακογιάννη 
είναι μερικά μόνον από αυτά.

Συνέχεια στη σελ. 8

10ήμερη εξόρμηση τόυ Αργυρη ΝτιΝόπόυλόυ  
σε ΔυτικΑ ΒριλησσιΑ - πΑρΑρεμΑτιό

Θα ολοκληρωθεί με ομιλία - συζήτηση στην καφετέρια STAY την Δευτέρα 26 Νοεμβρίου στις 19.00

EDITORIAL

Την ανυπαρξία έργου παραδέχεται η σημερινή δημοτική αρχή 
σε συνέντευξη - ποταμό (συνολικής έκτασης 2.919 λέξεων!) που 
παραχώρησε σε αυτοδιοικητικό ιστότοπο. 

Εκεί εκλήθη να κάνει όχι μόνον «απολογισμό για την τρέχουσα 
θητεία» αλλά και «σκιαγράφηση σχεδιασμών και προτεραιοτήτων 
για το επόμενο χρονικό διάστημα» όπως επί λέξει αναφέρουν οι 
ερωτώντες συντάκτες.

Προσθέτουν μάλιστα ότι ο επικεφαλής της δημοτικής αρχής 
μιλάει για «όλους και για όλα»!

Όμως ο συνεντευξιαζόμενος μέσα σε 2.919 λέξεις δεν αναφέρει 
ούτε ένα συγκεκριμένο έργο το οποίο έγινε κατά την διάρκεια 
της θητείας του!

Αλλά ούτε και ένα έργο το οποίο σχεδιάζει να κάνει εφόσον 
διεκδικήσει την ψήφο των δημοτών και την λάβει για μια νέα 
τετραετία. 

Κρίνει όμως την θητεία του με «θετικό πρόσημο» επειδή, όπως 
λέει (πάντα επί λέξει) «όλοι οι Bριλησσιώτες αντιμετωπίζονται 
με τον ίδιο τρόπο».

Χωρίς να διευκρινίζει τι εννοεί. Δηλαδή όλοι οι προηγούμενοι 

δήμαρχοι πώς αντιμετώπιζαν τους Βριλησσιώτες;
Παραδέχεται ότι «όλον αυτόν τον καιρό..» (τα 4 χρόνια και 

βάλε που είναι δήμαρχος) «...έχουμε κάνει μια προσπάθεια για 
κάποια έργα που ευτυχώς ή δυστυχώς δεν έρχονται πάντοτε 
στον επιθυμητό χρόνο».

Αιτία, πάντα επί λέξει, είναι οι «αδυναμίες του συστήματος», οι 
«αστάθμητοι παράγοντες», οι «δικές μας αδυναμίες» (ποιες εννοεί;) 
αλλά και το γεγονός ότι «το 2015 είχαμε εκλογές και απεργίες».

Ισχυρίζεται, πάντως, ότι έγινε ένα «νοικοκύρεμα στον Δήμο» όχι 
επειδή το λέει ο ίδιος, αλλά επειδή «αυτό φαίνεται σε αριθμούς».

Χωρίς όμως να δίδει ούτε ένα τέτοιο αριθμό! 
Υποστηρίζει ότι «έχουμε κάνει ένα κομμάτι της δουλειάς μας 

και συνεχίζουμε για το υπόλοιπο κομμάτι».
Χωρίς να διευκρινίζει ποια είναι αυτά τα δύο «κομμάτια» και τι 

δουλειά έγινε σε καθένα από αυτά. 
Τέλος, γρίφο αποτελεί και η αποστροφή του ότι «ο Δήμος για 

να λειτουργήσει πρέπει πρώτα να έχει φυλαγμένα τα νώτα του» 
(ποια είναι αυτά τα νώτα;)  
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«ή παιδεία είναι αρμοδιότητα της 
κεντρικής διοίκησης, αλλά ο παρεμβα-
τικός ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης 
γίνεται, εκ των πραγμάτων, όλο και πιο 
έντονος. Γιατί εκτός από μαθητές ή 
καθηγητές υπάρχουν και τα... σχολεία! 
Για τα οποία υπεύθυνος είναι ο Δήμος». 

Αυτό επισημαίνει η Τόνια Μητσοτάκη 
στην πρώτη δημόσια παρέμβασή της 
στα κοινά των Βριλησσίων. Και το κάνει 
«μετά λόγου γνώσεως» αφού είναι 
στέλεχος του Υπουργείου Παιδείας 
για σχεδόν τρεις δεκαετίες. Όσο καιρό 
είναι και Βριλησσιώτισα. 

Πώς θα χαρακτηρίζατε την εκπαί- 
δευση σήμερα;

Θα σας απαντήσω με μια 3η ιδιότητα, 
πέρα από τις δύο που αναφέρατε. Γιατί 
εκτός από στέλεχος στο Υπουργείο 
Παιδείας και Βριλησσιώτισα, είμαι και 
μητέρα μιας κόρης που πηγαίνει στο 
πρώτο Γυμνάσιο. οι καθηγητές κάνουν 
ό,τι μπορούν. Αλλά το εκπαιδευτικό 
σύστημα δεν βοηθάει. Και, βέβαια, με 
τις ιδεοληψίες της σημερινής κυβέρ-
νησης και στον χώρο της παιδείας τα 
πράγματα έγιναν χειρότερα...

Πώς αυτά μπορούν να αλλάξουν;
Από την δουλειά μου στο Υπουργείο 

Παιδείας, τώρα στον τομέα στρατη-

γικού σχεδιασμού, αλλά και από την 
ενασχόλησή μου με θέματα των εργα-
ζομένων, πιστεύω ότι στην εκπαίδευση 
χρειάζονται τολμηρές μεταρρυθμίσεις. 
Γιατί εδώ βρίσκεται η κακοδαιμονία 
της Ελλάδας. ή δημόσια εκπαίδευση 
βασίζεται ακόμη σε γραφειοκρατικά 
πρότυπα μιας άλλης εποχής. 

Τι εννοείτε;
οι έφηβοι σήμερα είναι «εκτεθειμένοι» 

σε καταιγισμό πληροφοριών. Ακόμη και 
αν αυτές είναι διάσπαρτες στο χάος 
του διαδικτύου, δεν παύουν από το 
να προσφέρουν γνώση. ο ρόλος της 
δημόσιας εκπαίδευσης είναι να προσφέ-

ρει, ως αντιστάθμισμα, στέρεες βάσεις 
όχι μόνον για την διαχείριση αυτών 
των πληροφοριών. Αλλά, πρωτίστως, 
ολοκληρωμένη γνώση των μεγάλων 
εκείνων θεμάτων που πρέπει να γνωρίσει, 
με σωστό τρόπο, ο έφηβος. Και για να 
«μάθει», αλλά και για να διαμορφώσει 
τον χαρακτήρα του. Αυτή, πιστεύω, ότι 
είναι και η έννοια της Παιδείας. 

Μπορεί, εδώ, να παίξει έναν 
ρόλο η τοπική αυτοδιοίκηση;

Μπορεί! Και είναι ο λόγος που απο-
φάσισα να ασχοληθώ με τα κοινά του 
τόπου μου. Ανέφερα, προηγουμένως, 
τα σχολικά κτίρια, η συντήρηση των 
οποίων είναι αρμοδιότητα του Δήμου. 
σίγουρα τα πράγματα εδώ μπορούν 
να γίνουν πολύ καλύτερα. στενοχωρή-
θηκα, αλλά και ανησύχησα, όταν είδα 
την κατάσταση του τάπητα στην αυλή 
και στο μικρό γήπεδο του δεύτερου 
Δημοτικού. Αλλά, ασφαλώς, δεν είναι 
μόνον αυτό...

Τι άλλο είναι;
ή τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να έχει 

ένα διακριτό ρόλο στην πρωτοβάθμια 
και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Το 
απέδειξε με την λειτουργία των κοι-
νωνικών φροντιστηρίων στην εποχή 
της κρίσης. ή μετεξέλιξη αυτού του 

θεσμού, ο οποίος γεννήθηκε κυριολε-
κτικά μέσα στα σπλάχνα της ελληνικής 
κοινωνίας, είναι η προσφορά, από τον 
Δήμο, εξειδικευμένων γνώσεων στους 
μαθητές. σε θέματα που δεν μπορούν 
να καλυφθούν από τα σχολεία. σεμι-
νάρια, ας το πω έτσι, από ειδικούς. σε 
συνεργασία πάντοτε με την επίσημη 
εκπαιδευτική κοινότητα. 

Πόσο εύκολο είναι να γίνει κάτι 
τέτοιο;

Χρειάζεται όρεξη και πρωτοβουλίες. 
σήμερα σε όλον τον κόσμο οι διάσημοι 
επώνυμοι σε κάθε τομέα, με άλλα 
λόγια οι επιτυχημένοι, προσφέρουν τις 
γνώσεις τους στο κοινό. ή ψηφιακή 
τεχνολογία βοηθάει. Αυτό δεν μπορεί 
να το αντιμετωπίσει, ακόμη και οικο-
νομικά η σχολική κοινότητα. ο Δήμος 
μπορεί. Αλλά εκτός από τους μαθητές 
υπάρχουν και οι γονείς...

Πόσο σημαντική είναι η συνερ-
γασία Δήμου - γονέων;

Μα τι λέτε! Εδώ είναι πυρήνας της 
παρεμβατικής δυνατότητας του Δήμου. 
Πέρα από τις θεσμοθετημένες διαδι-
κασίες των σχολικών επιτροπών που 
ασφαλώς έχουν κεφαλαιώδη σημασία 
αφού επιλαμβάνονται και πρακτικών 
ζητημάτων. ο Δήμος, όμως, οφείλει 

πολύ περισσότερα στους γονείς των 
παιδιών της σχολικής ηλικίας. Ξέρω 
ότι αυτό είναι ένα από τα προσωπικά 
στοιχήματα του Αργύρη ντινόπουλου.

Δηλαδή; 
Μα παιδεία δεν είναι μόνον το σχολείο. 

Είναι και ο αθλητισμός, ο πολιτισμός, η 
ψυχαγωγία, η αξιοποίηση του ελεύθε-
ρου χρόνου. οι δοκιμαζόμενοι σήμερα, 
από την κρίση, γονείς των παιδιών της 
σχολικής ηλικίας θέλουν να προσφέρουν 
στα παιδιά τους ό,τι καλύτερο μπορούν. 
Είμαι μητέρα και το ξέρω. 

Και εδώ τι μπορεί να κάνει ο 
Δήμος;

Πρέπει να δούμε τα πράγματα με 
τόλμη και φαντασία. ή πεζοδρόμηση 
της πλατείας Αναλήψεως προσέφερε 
σε εκατοντάδες γονείς την δυνατότητα 
να «πάνε βόλτα το παιδί τους» και οι 
ίδιοι να πιούν ένα καφέ. Τα Βριλήσσια 
χρειάζονται ένα μεγάλο πολυχώρο, ένα 
τοπίο, όπου τα παιδιά θα μπορούν να 
αναπτύσσουν δημιουργικές, αθλητικές 
και ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Αυτό 
το οφείλουμε στους εκατοντάδες, ίσως 
και στους χιλιάδες γονείς, που στην 
σημερινή δύσκολη εποχή, επιμένουν 
να διαμορφώνουν την γενιά της αυ-
ριανής Ελλάδας.

H τΟΝΙΑ ΜητΣΟτΑκη ΜΙΛΑΕΙ γΙΑ τΟΝ ΡΟΛΟ τΟΥ ΔηΜΟΥ ΣτΟΝ τΟΜΕΑ τηΣ πΑΙΔΕΙΑΣ 

Δίπλα στους νέους γονείς των Βριλησσίων
Γιατί είναι αυτοί που μαζί με τους εκπαιδευτικούς διαμορφώνουν την αυριανή γενιά

ή Βίκυ Παπαδήμα είναι η Βριλησσιώτισα 
με έντονη πολιτική δράση στους εργασιακούς 
χώρους ως στέλεχος πρώτης γραμμής του 
τραπεζικού κλάδου, δίνοντας μάχες για την 
προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων 
στα δύσκολα χρόνια του μνημονίου.

Αλλά εκτός από τους εργαζόμενους, η 
Βίκυ Παπαδήμα γνωρίζει σε βάθος και τα 
συνταξιοδοτικά θέματα και κυρίως αυτά της 
επιστροφής παρανόμως παρακρατηθέντων 
ποσών, τόσο αναφορικά με τις διοικητικές 
όσο και με τις αμιγώς νομικές διαδικασίες. 

Ποιες οι συνέπειες της οικονομικής 
κρίσης και της περικοπής των συντάξεων 
τα Βριλήσσια;

Θα σας απαντήσω με δημογραφικά στοιχεία. 
οι δημότες Βριλησσίων που είναι πάνω από 
65 χρονών, φτάνουν σήμερα τους 4.700. 
Αποτελούν, δηλαδή, το 23% του εκλογικού 
σώματος. σχεδόν ένας στους τέσσερις. 
Αντιλαμβάνεστε, λοιπόν, τι σημαίνει σε μια 
τοπική κοινωνία ένα στα τέσσερα μέλη της να 
υφίσταται μια βίαιη περικοπή του εισοδήματός 
του. Και δεν είναι μόνον αυτό..

Τι άλλο είναι;
Εκτός από τα ποσοτικά, υπάρχουν και τα 

ποιοτικά στοιχεία. Γιατί ο συνταξιούχος δεν 
έχει την δυνατότητα να αναπληρώσει το 
εισόδημα που έχασε. Πού να πάει να δουλέ-
ψει; Πλήττεται και στην τσέπη του και στην 
ψυχολογία του. Πρόκειται για ένα τεράστιο 
πρόβλημα έστω και αν, σε σημαντικό βαθμό, 
παραμένει φαινομενικά αθέατο.

Τι εννοείτε; 
Τα Βριλήσσια είναι μια αστική κοινωνία. 

Της μεσαίας τάξης. Αυτοί οι άνθρωποι θέτουν 
υπεράνω ακόμη και των οικονομικών θεμάτων, 
την αξιοπρέπεια. Δεν θα φανερώσουν την 
όποια οικονομική δυσκολία, όσο έντονη και αν 
είναι. Γι’ αυτό και το χτύπημα του σΥρΙΖΑ στην 
μεσαία τάξη είναι ύπουλο και μεθοδευμένο. 
Ξέρουν ότι τα «θύματα» της ταξικής πολιτικής 
του δεν θα βγούνε εύκολα στους δρόμους.

Τι μπορεί να κάνει ένας Δήμος για την 
προστασία αυτών των δημοτών του;

Μπορεί να αναλάβει σημαντικές πρωτοβου-
λίες, αρκεί να υπάρχει η πολιτική βούληση. 
στα Βριλήσσια, η όποια κοινωνική πολιτική 
ασκείται μέσα από συγκεκριμένες διαδικα-
σίες. Δεν θέλω να υποτιμήσω δομές όπως, 
για παράδειγμα, τα κοινωνικά παντοπωλεία. 
Πράγματι είναι χρήσιμα! Αλλά δεν αρκούν...

Τι παραπάνω μπορεί να γίνει;
ή κοινωνική πολιτική πρέπει να είναι 

στοχευμένη και, επιτρέψτε μου την έκφρα-
ση, ευρηματική. Αλλά και απαλλαγμένη 
«επικοινωνιακών σκοπιμοτήτων». Δηλαδή 
κάνουμε μια δράση και αμέσως τρέχουμε να 
ανεβάσουμε τις φωτογραφίες στο Facebook. 
Αυτό δεν είναι κοινωνική πολιτική. Είναι σκέτη 
«πολιτική» και μάλιστα φτηνή...

Τι χρειάζεται να γίνει δηλαδή;
Καταρχάς δεν ασκείς την ίδια κοινωνική 

πολιτική σε όλους τους Δήμους ανεξαρτήτως 
βιοτικού ή κοινωνικού επιπέδου. Γιατί, απλού-

στατα, είναι διαφορετικές οι ανάγκες. Αυτό 
δεν το αντιλαμβάνεται η σημερινή δημοτική 
αρχή. Γιατί είναι «κολλημένη» σε ιδεοληψίες 
και σε μια παρωχημένη διαχειριστική νοοτρο-
πία. Ανταλλάσσουν χαρτιά μεταξύ τους και 
νομίζουν ότι κάνουν έργο.

Άρα τι πρέπει να γίνει; 
Μα να εντοπίσουν τους δημότες που έχουν 

πράγματι ανάγκη. Έστω και αν οι ίδιοι δυ-
σκολεύονται να το πούνε. να εξειδικεύσουν 
τις παροχές. Μπορεί ένας Βριλησσιώτης να 
μην χρειάζεται τρόφιμα ή φάρμακα. Αλλά 
νομική προστασία για να διεκδικήσει πίσω 
ποσά που του παρακράτησαν παράνομα από 
την σύνταξη. Το να τον βοηθήσεις να βρει το 
δίκιο του δεν είναι κοινωνική πολιτική; 

Πόσο εφικτή είναι η εφαρμογή μιας 
τέτοιας διαφορετικής κοινωνικής πολι-
τικής στα Βριλήσσια;

Μα αυτό γίνεται σε εκατοντάδες ευρω-
παϊκούς δήμους. Ακόμη και η διανομή των 
τροφίμων πραγματοποιείται με κωδικούς ώστε 
να προστατευθεί η αξιοπρέπεια του δοκιμα-
ζόμενου νοικοκύρη. Εννοείται με αυστηρές 
προϋποθέσεις διαφάνειας στην διαχείριση 
των κονδυλίων. Αλλά αυτά φαίνεται ότι είναι 
«ψιλά γράμματα» για κάποιους εδώ σε μας.. 

Πόσο αυτά τα «ψιλά γράμματα» μπορούν 
να διαφοροποιήσουν τα αποτελέσματα 
της κοινωνικής ατζέντας;

Είναι καθοριστικά. Όχι μόνον στο επίπεδο 
της, ας το πώ έτσι, «διακριτικότητας». Αλλά 
και στον κεντρικό πυρήνα της κοινωνικής 

πολιτικής. Πρέπει να βρεις τι χρειάζεται ο 
δημότης στον κοινωνικό τομέα. Και εκεί τα 
«ψιλά γράμματα» γίνονται... κεφαλαία!

Και ποια είναι αυτά τα κεφαλαία 
γράμματα;

Κοινωνική πολιτική στον τομέα της απασχό-
λησης. στον τομέα της προστασίας των δικαι-
ωμάτων των εργαζομένων. στην στήριξη της 
οικογένειας. στην συνεργασία με την εκκλησία.

Μα υπάρχουν τέτοια προγράμματα…
Προγράμματα υπάρχουν, αλλά ποια είναι 

τα αποτελέσματα; Μετρήσιμα αποτελέσματα! 
Όχι πολιτικολογίες. Ισχυρίζεται η σημερινή 
δημοτική αρχή ότι εφαρμόζει πρόγραμμα 
για αντιμετώπιση της ανεργίας. Μπορεί να 
μας πει πόσοι Βριλησσιώτες βρήκαν δουλειά 
μέσα από το πρόγραμμα αυτό; 

Άρα η δική σας πρόταση ποια είναι;
Δεν είναι απλή πρόταση, αλλά εφαρμογή 

άλλης πολιτικής. Παραγωγικής, όχι στείρας 
διαχειριστικής. Μεγάλα έργα στα Βριλήσσια 
φέρνουν θέσεις εργασίας. Κοινωνική υπηρεσία 
οργανωμένη πολύ πέρα από τις σημερινές 
δομές. Με δράσεις σαν αυτές που σας ανέ-
φερα. Και κυρίως μετρήσιμα αποτελέσματα. 
Έργα, όχι ευχολόγια...

η ΒΙκΥ πΑπΑΔηΜΑ πΑΡΟΥΣΙΑζΕΙ τηΝ κΟΙΝωΝΙκη ΑτζΕΝτΑ γΙΑ τηΝ ΝΕΑ τΕτΡΑΕτΙΑ 

Μετρήσιμα αποτελέσματα, όχι ευχολόγια
η κοινωνική πολιτική ενός Δήμου δεν μπορεί να είναι κολλημένη σε ιδεοληψίες
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ο εκλογικός νόμος (με την επωνυμία 
«Κλεισθένης») που ψήφισε ο σΥρΙΖΑ για τις 
επόμενες δημοτικές εκλογές, οδηγεί, πέρα 
από την παραλυσία των Δήμων, και σε ένα 
πολιτικό παράδοξο.

Κάνει τον πρώτο γύρο των εκλογών σημα-
ντικότερο από τον δεύτερο γύρο στον οποίο, 
όμως, δεύτερο γύρο, εκλέγεται ο Δήμαρχος!

σε αυτόν τον δεύτερο γύρο οι ψηφοφόροι 
θα λάβουν απλώς δύο ψηφοδέλτια.

στο καθένα από αυτά θα αναγράφεται 
μόνον το όνομα του υποψηφίου δημάρχου 
και τίποτα άλλο.

Δηλαδή θα αναγράφονται τα ονόματα των 
επικεφαλής των δύο συνδυασμών που κατέ-
λαβαν τις δύο πρώτες θέσεις στην εκλογική 
αναμέτρηση του πρώτου γύρου.

Θέλουν δημάρχους 
χωρίς πλειοψηφία  
στα δημοτικά συμβούλια 

Αλλά σε αυτήν την πρώτη Κυριακή εκλέ-
γονται, με απλή αναλογική, οι δημοτικοί 
σύμβουλοι που θα συγκροτήσουν το δημοτικό 
συμβούλιο.

Άρα οι δύο «αντίπαλοι» υποψήφιοι δήμαρ-
χοι του δευτέρου γύρου θα γνωρίζουν από 
την πρώτη Κυριακή τα μέλη του δημοτικού 
συμβουλίου στο οποίο θα καταθέτουν προς 
έγκριση τις αποφάσεις τους. 

Αν, λοιπόν, ο δήμαρχος που θα εκλεγεί στον 
δεύτερο γύρο δεν έχει ικανό αριθμό δικών 
του δημοτικών συμβούλων, πολύ απλά θα 
δυσκολεύεται να διοικήσει τον Δήμο.

στην ουσία θα είναι όμηρος ακόμη και 
ιδιότυπων «εκβιασμών».

Πρόκειται για ένα ύπουλο σΥρΙΖΑϊκό σχέ-

διο που εκφράζει πλήρως την μηδενιστική 
νοοτροπία του κυβερνώντος κόμματος (το ότι 
αυτό το σχέδιο επικρότησε πρώτη -σε όλη την 
Ελλάδα- η σημερινή δημοτική αρχή των Βρι-
λησσίων επαφίεται στην κρίση των δημοτών).

Καταστροφική η «χαλαρή» 
ψήφος του πρώτου γύρου 

Άρα η μέχρι τώρα «χαλαρή» ψήφος του 
πρώτου γύρου δεν ισχύει γιατί, στην ουσία, 
ρίχνει άφθονο νερό στον μύλο του σΥρΙΖΑ 
και όσων μηχανεύονται την παραλυσία των 
Δήμων.

Δηλαδή η αντίληψη ότι στον πρώτο γύρο 
θα ψηφίσω φίλο, συγγενή, γείτονα για δημο-

τικό σύμβουλο (με όποιον συνδυασμό και αν 
κατεβαίνει!) για να εκπληρώσω την κοινω-
νική υποχρέωση και στον δεύτερο γύρο θα 
ψηφίσω τον δήμαρχο που πραγματικά θέλω 
να εκλεγεί, είναι, πλέον, λόγω του ύπουλου 
νόμου του σΥρΙΖΑ, απολύτως καταστροφική.

Γιατί έτσι ο δήμαρχος που θα εκλεγεί (και 
τον οποίο θέλει ο ψηφοφόρος) κινδυνεύει να 
μην έχει πλειοψηφία στο δημοτικό συμβούλιο.

Δηλαδή ο ίδιος ο ψηφοφόρος με την 
«χαλαρή» ψήφο του πρώτου γύρου ακυ-
ρώνει, από μόνος του, τον δήμαρχο που 
(αυτός ο ίδιος ψηφοφόρος) ψηφίζει στον 
δεύτερο γύρο.

Πως θα ακυρωθεί  
ο ΣΥΡΙΖΑϊκός παραλογισμός 

Πρόκειται για ένα σΥρΙΖΑϊκό παραλογισμό 
που μπορεί να ανατραπεί, στην πράξη, μόνον 
από τους ίδιους τους δημότες.

Και αυτό με μια απλή κίνηση.
να ψηφίσουν και στον πρώτο και στον 

δεύτερο γύρο την ίδια δημοτική παράταξη.
Έτσι ώστε ο δήμαρχος που θέλουν να 

εκλεγεί, να μπορεί να εφαρμόσει το πρό-
γραμμά του χωρίς πιθανά προσκόμματα από 
μέλη του δημοτικού συμβουλίου τα οποία οι 
ίδιοι, ενδεχομένως, να ψήφισαν στον πρώτο 
γύρο προκειμένου να εκπληρώσουν κάποια 
κοινωνική ή φιλική υποχρέωση. 

Δηλαδή η ψήφος του πρώτου γύρου πρέπει 
να είναι απόλυτα συνειδητή και απαλλαγμένη 
κάθε είδους πιέσεων.

Γιατί το διακύβευμα είναι, στην πραγματι-
κότητα, ή ίδια η διοίκηση του Δήμου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι τώρα (δηλαδή, 
στην ουσία, από συστάσεως των Δήμων) ο 
δήμαρχος που τελικά εκλεγόταν είχε, εκ του 
νόμου, τα 3/5 του δημοτικού συμβουλίου, 
ώστε να μπορεί απρόσκοπτα να λαμβάνει 
αποφάσεις και να διοικεί τον Δήμο.

ο σΥρΙΖΑ, γνωρίζοντας την εξαιρετικά 
περιορισμένη επιρροή που έχει, ως κόμμα, 
γενικώς στον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκη-
σης, επιχειρεί μέσω του εκλογικού νόμου να 
ευνοήσει ακόμη και ετερόκλητες συμμαχίες.

 ο στόχος είναι προφανής. Είτε να εμποδί-
σει την εκλογή κάποιων δημάρχων από τον 
πρώτο γύρο είτε να ναρκοθετήσει το έργο 
τους μετά τις εκλογές, στερώντας τους την 
πλειοψηφία στο δημοτικό συμβούλιο.

τΙ πΡΕπΕΙ ΝΑ γΝωΡΙζΟΥΝ ΟΙ ΔηΜΟτΕΣ γΙΑ τΟΝ «ΥπΟΥΛΟ» ΕκΛΟγΙκΟ ΝΟΜΟ τΟΥ τΣΙπΡΑ

Γιατί είναι πιο σημαντική η ψήφος 
του πρώτου γύρου

Πώς θα ανατραπεί στην πράξη το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ για παραλυσία των Δήμων
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Δώδεκα αυτοδιοικητικές προτάσεις και Δώδεκα πολιτικές θέσεις
Το σχέδιο για την νέα τετραετία 2019-2023 l Πλήθος κόσμου και παλμός αισιοδοξίας l Προσκλητήριο ενότητας και μετριοπάθειας

Συνέχιση των παρεμβάσεων 
στο Κέντρο του Δήμου 

Οι παρεμβάσεις που ξεκίνησαν με την πεζοδρόμηση της πλατείας Αναλήψεως το 2005 συνεχίζονται 
και επεκτείνονται προς την πλατεία Ελευθερίας. Με την ένταξη των δυτικών Βριλησσίων σε αυτόν τον 
σχεδιασμό, το κέντρο του Δήμου αποκτάει αρμονική συνέχεια. Αναβαθμίζεται η πλατεία Αναλήψεως 
όπου επί 12 χρόνια δεν έγινε κανένα έργο παρά μόνον η (εν όψει της παρέλασης της 28ης Οκτωβρίου) 
αντικατάσταση των ξύλινων δαπέδων κάτω από τα στέγαστρα. Εμείς αξιοποιούμε τις επαναστατικές 
αρχιτεκτονικές και ψηφιακές εξελίξεις στην διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων που έχουν επέλθει από 
το 2005 μέχρι σήμερα. Αυτές είναι που πρόκειται να οδηγήσουν σε πραγματική αναγέννηση της πλατείας.

Τρίτη ηλικία: 
Παροχές και πέρα 

από τα ΚΑΠΗ 
Οι υπάρχουσες δομές μπορούν να λειτουργήσουν 

πιο αποτελεσματικά και κυρίως να προσφέρουν 
ποιότητα στην ψυχαγωγία, στην κοινωνική συνα-
ναστροφή, στην αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου. 

Οι όποιες ιατρικές υπηρεσίες να εκσυγχρονιστούν. 
Ειδικά στον τομέα της ψυχαγωγίας, τα ταξίδια 
και οι εκδρομές, κατάλληλα προγραμματισμένες, 
εξασφαλίζουν ευρύτερες συμμετοχές και κατά 
συνέπεια, μείωση του κόστους. 

Γι’ αυτό πρέπει να αντιμετωπίσουμε τους συνδη-
μότες της τρίτης ηλικίας πέρα από τις υπάρχουσες 
δομές και νοοτροπίες του ΚΑΠΗ που τελειοποιούμε 
τη λειτουργία του, αλλά στοχεύουμε και σε ευρύτερες 
δημοτικές δράσεις με τόλμη και ευρηματικότητα.

Ασφάλεια: από τους κλέφτες  
μάς προστατεύουν  

μόνο οι Αστυνομικοί
Για να σταματήσουν οι κλοπές ένας τρόπος υπάρχει. Να ενισχυθεί το αστυνομικό τμήμα 

Βριλησσίων. Αλίμονο αν ο δήμαρχος δεν μπορεί να απαιτήσει από τον αρμόδιο υπουργό την 
μετάθεση επιπλέον αστυνομικών στα Βριλήσσια. Εγώ μπορώ να το κάνω. Οι δύο περιφερόμενοι 
ιδιώτες σεκιουριτάδες δεν είναι κακό να υπάρχουν, αλλά τα σπίτια μας από τους κλέφτες δεν 
μπορούν να τα προστατέψουν. Αυτό είναι έργο της αστυνομίας. 

Καθαριότητα:  
Να επαναλειτουργήσει  

Υπηρεσία Οδοκαθαρισμού
Τα Βριλήσσια πρέπει να αποκτήσουν, ξανά, οργανωμένη υπηρεσία 

οδοκαθαρισμού. Αυτή η συγκεκριμένη υπηρεσία μπορεί να προσφέρει 
δημόσιες θέσεις εργασίας! 

Με εργαζόμενους, οι οποίοι θα είναι κυριολεκτικά στην πρώτη γραμμή 
της αυτοδιοίκησης. Μπορούμε να τους αναδείξουμε σε στελέχη του 
Δήμου, ισάξια με αυτά που εργάζονται στα γραφεία. Όπως γίνεται σε 
πολιτισμένες ευρωπαϊκές πόλεις. Γιατί καθαριότητα δεν είναι μόνον 
η αποκομιδή των σκουπιδιών που και αυτή πρέπει να εκσυγχρονιστεί 
σε επίπεδο εξοπλισμού. Για τα όμβρια, πολύ απλά, συνεχίζουμε το 
μεγάλο έργο της αντιπλημμυρικής θωράκισης των Βριλησσίων του 
2005 το οποίο, έκτοτε, επεκτείνεται συνεχώς από τις διοικήσεις που 
ακολούθησαν. 

Καθημερινότητα: Να αντικαταστήσουμε 
την ασχήμια με την ομορφιά

Θα συνεχίσουμε το πρόγραμμα διαχείρισης της καθημερινότητας που είχαμε εφαρμόσει κατά την τετραετία 2003-
2006. Ώστε να κλείνουμε άμεσα στις λακκούβες, να σβήνουμε τα όποια υβριστικά ή κακότεχνα συνθήματα στους 
τοίχους (έστω και αν κάποιοι εμμονικά τα ξαναγράφουν), να εξαλείφουμε τις «παγίδες» σε δρόμους και πεζοδρόμια 
ώστε να μην «σκοτώνεται» ο κόσμος. Οι κοινόχρηστοι χώροι του Δήμου είναι γεμάτοι κακοτεχνίες! Επειδή, δυστυχώς, 
συνηθίσαμε την «ασχήμια» δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να την αντικαταστήσουμε με την ομορφιά. 

Επαναλειτουργία  
της Δημοτικής Συγκοινωνίας

Με κανονικά δρομολόγια όπως γινόταν την τετραετία 2002-2006, με εφαρμογή συστημάτων 
τηλεματικής και με ανανέωση του στόλου των λεωφορείων. Αλλά χρειάζεται και ενίσχυση των 
εναλλακτικών - οικολογικών μετακινήσεων με ποδήλατα και νέα ηλεκτροκίνητα δίτροχα. Αυτά 
μπορεί, με διάφορους τρόπους, να τα προμηθεύει ο Δήμος στους δημότες. Το 2005, στα εγκαίνια 
της πλατείας Αναλήψεως, είχαμε διανείμει, με κλήρωση, 250 ποδήλατα για να ενισχύσουμε την 
ιδέα της εναλλακτικής μετακίνησης. Όπως, τότε, έτσι και τώρα, θέλουμε να είμαστε πρωτοπόροι. 

Ενίσχυση της τοπικής αγοράς
Η τοπική αγορά των Βριλησσίων που δοκιμάζεται από την επικυριαρχία των 

μεγάλων super markets πρέπει να αποκτήσει την δική της ταυτότητα. Δεν έχει 
τίποτα να ζηλέψει από γειτονικές αγορές βορείων προαστίων. Καλύπτει πλήρως 
τις ανάγκες των Bριλησσιωτών, αλλά το στοίχημα είναι να έρθουν πελάτες και 
από γειτονικούς Δήμους. Οι δημότες των Βριλησσίων πρέπει να εμπιστευτούν 
τους καταστηματάρχες και τους επαγγελματίες της πόλης. Οι ίδιοι θα τους 
ανταποδώσουν αυτήν την εμπιστοσύνη με καλές τιμές, υψηλή ποιότητα και 
άριστη εξυπηρέτηση. Η αγορά των Βριλησσίων μπορεί να αποτελέσει ακόμη 
και μοχλό τοπικής ανάπτυξης προσφέροντας θέσεις εργασίας, αρκεί να υπάρξει 
μια τολμηρή και αποφασιστική πολιτική από τον Δήμο.

Τα έργα είναι η μοναδική ρεαλιστική 
πολιτική στον τομέα της απασχόλησης

Στα Βριλήσσια υπάρχουν 3.338 νέοι άνθρωποι που στις επόμενες εκλογές θα είναι από 17 έως 30 χρόνων. Όσοι, 
δηλαδή, ψήφισαν για πρώτη φορά το 2006 και όσοι ψηφίζουν για πρώτη φορά το 2019. Αυτές οι νέες και οι νέοι 
μετά την ενηλικίωσή τους και την ένταξή τους στο εκλογικό σώμα δεν έχουν δει ούτε ένα μεγάλο έργο στα Βριλήσ-
σια! Γι’ αυτό μιλάω για μια 12ετία αδράνειας παρά τις προσπάθειες που έγιναν. Σε αυτούς τους νέους ανθρώπους 
οφείλουμε ένα Δήμο με αναπτυξιακό πρόσημο που, σε συνεργασία και με τον ιδιωτικό τομέα, θα μπορεί να προσφέρει 
θέσεις εργασίας. Αυτή είναι η μοναδική ρεαλιστική πολιτική στον τομέα της απασχόλησης.

Συνέχιση των περιβαλλοντικών 
αναπλάσεων στις γειτονιές

Τα τελευταία 12 χρόνια δεν έγινε ούτε ένας πεζόδρομος στα Βριλήσσια. Συνεχίζουμε 
το πρόγραμμα περιβαλλοντικών παρεμβάσεων στις γειτονιές το οποίο είχε ξεκινήσει το 
2004. Κυρίως με την κατασκευή νέων πεζοδρομίων, αλλά και με επιλεγμένες πεζοδρο-
μήσεις δρόμων στα πρότυπα της οδού Μπακογιάννη που έγινε το 2005. Συνεχίζουμε 
το πρόγραμμα ηλεκτροφωτισμού του Δήμου το οποίο είχε ξεκινήσει το 2001 με τον 
ηλεκτροφωτισμό της οδού Κύπρου, επεκτάθηκε κατά την τετραετία 2003-2006 και 
έκτοτε έμεινε ανενεργό.

Νέο Κλειστό Γυμναστήριο -  
Προπονητήριο

Το νέο κλειστό γυμναστήριο να κατασκευαστεί άμεσα. Γιατί οι αθλητικοί χώροι του 
Δήμου είναι, ήδη, γερασμένοι. Και σε γερασμένα γήπεδα δεν μπορούν να αθλούνται νέοι 
άνθρωποι. Το νέο κλειστό γυμναστήριο προσφέρει δυνατότητες καλύτερης προπονητικής 
προετοιμασίας των αθλητικών συλλόγων. Αλλά και οι επίσημοι αγώνες θα μπορούν να 
διεξάγονται πλέον σε γήπεδο με σύγχρονες εγκαταστάσεις. Η συνολική αναβάθμιση των 
αθλητικών χώρων βελτιώνει καθοριστικά την ποιότητα των αθλητικών προγραμμάτων του 
Δήμου στα οποία συμμετέχουν εκατοντάδες δημότες.

Τα Βριλήσσια να 
εξάγουν Πολιτισμό
Να προστεθούν νέες πολιτιστικές δραστηριότητες, 

αλλά και να αναβαθμιστούν οι υπάρχουσες. Τα Βρι-
λήσσια μπορούν να εξάγουν πολιτισμό. 

Η χορωδία, οι θεατρικές παραστάσεις και τα εργα-
στήρια του Δήμου πρέπει να βγουν και εκτός Βριλησ-
σίων. Να ταξιδέψουν όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά 
και στο εξωτερικό. Ώστε να μεταφέρουν το μήνυμα 
ότι στον Δήμο γίνεται μια ουσιαστική δουλειά στον 
τομέα του Πολιτισμού.

Συνέχιση των έργων 
στη Ναυτική Βάση
Ζωντανεύουμε το παραμελημένο πάρκο που κατα-

σκευάστηκε το 2006. Η έκταση των 52 στρεμμάτων 
μετατρέπεται σε χώρο αθλητισμού, πολιτισμού, ψυχα-
γωγίας, αναψυχής. 

Με περιβαλλοντικά και αναπτυξιακά έργα. Αν κάποιοι 
επιχειρήσουν να φέρουν, με οποιονδήποτε τρόπο, προ-
σκόμματα στην αξιοποίηση της έκτασης, τους αντιμε-
τωπίζουμε το ίδιο δυναμικά όπως το 2003. 

  1.  Επέλεξα να θέσω υποψηφιότητα για δήμαρ-
χος ώστε να συνεχίσω το έργο της τετραετίας 
2003-2006.

  2.  Δεν απαξιώνω τις προσπάθειες που έγιναν μετά 
από εμένα, αλλά τα αποτελέσματα δεν ήταν 
αυτά που δικαιούνται τα Βριλήσσια.

  3.  Θέλω να προσφέρω την εμπειρία μου από την 
κεντρική πολιτική σκηνή στον τόπο ο οποίος με 
ανέδειξε στην πολιτική, δηλαδή στα Βριλήσσια.

  4.  Όταν το 2006 ο Καραμανλής με πρότεινε για 
υποψήφιο Υπερνομάρχη (επιβραβεύοντας το έργο 
μου στον Δήμο) έθεσα ως μοναδική προϋποθέση 
να συνεχιστούν και να αυξηθούν οι κρατικές 
χρηματοδοτήσεις στα Βριλήσσια.

  5.  Πρώτα εξασφάλισα το έργο μου στον Δήμο και 
μετά αποδέχθηκα την πρόταση, που στην ουσία 
ήταν πρωθυπουργική εντολή. Πήρα ρίσκο όχι 
για τα Βριλήσσια. Αλλά για εμένα. Ποιος με 
διαβεβαίωνε, τότε, ότι αν δεν εκλεγώ Υπερνο-
μάρχης, μετά θα εκλεγώ βουλευτής; 

  6.  Εγώ συνέχισα την πορεία μου στην πολιτική, 
αλλά το έργο μου συνεχίστηκε στον Δήμο; Αυτό 
το έργο έρχομαι τώρα να συνεχίσω.

  7.  Το έργο της τετραετίας 2003-2006 όχι μόνον 
δεν συνεχίστηκε, αλλά, σε ορισμένες περιπτώσεις 
εγκαταλείφτηκε. Δείτε το πάρκο στην ναυτική βάση, 
δείτε την κατάσταση στην πλατεία Αναλήψεως. 

  8.  Για την νέα τετραετία 2019-2023 καταθέτω συγκε- 
κριμένο σχέδιο. Αν οι Βριλησσιώτες το εγκρίνουν 
με την ψήφο τους, θα το εφαρμόσω μέσα σε 
αυτά τα τέσσερα χρόνια. 

  9.  Γνωρίζω πώς να διεκδικώ χρηματοδοτήσεις 
από κρατικούς και ευρωπαϊκούς πόρους. Στην 
πρώτη θητεία μου έφερα στα Βριλήσσια επιπλέον 
χρηματοδοτήσεις 19,7 εκατομμυρίων ευρώ. Το 
ίδιο πρόκειται να κάνω και τώρα.

10.  Σήμερα οι χρηματοδοτήσεις είναι πιο εύκολες, 
γιατί οι διαδικασίες είναι πιστοποιημένες με συ-
γκεκριμένα «ευρωπαϊκά πρότυπα». Αλλά πρέπει 
να γνωρίζεις τον τρόπο. Και να έχεις δώσει, 
επωνύμως, δείγματα γνώσης και αξιοπιστίας. 

11.  Η επιλογή στις επόμενες εκλογές θα είναι ανά- 
μεσα σε καρέκλα ή σε δράση. Ανάμεσα σε δή-
μαρχο καθιστό (γαντζωμένο στην καρέκλα) ή 
σε δήμαρχο όρθιο στους δρόμους. Ανάμεσα σε 
δήμαρχο - διαχειριστή της γραφειοκρατίας ή σε 
δήμαρχο που τα αλλάζει όλα για να κάνει έργα. 

12.  Η αναφορά μου στην σημερινή δημοτική αρχή 
είναι μόλις για ένα λεπτό. Ο κόσμος θα τους 
κρίνει από τα όποια πεπραγμένα τους. Σε κάθε 
περίπτωση τους θεωρώ πολιτικούς ανταγωνιστές 
και όχι εχθρούς.  
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Εκλεγμένη δημοτική σύμβουλος από το 2002 και αντιδή-
μαρχος οικονομικών την τετραετία 2010-2014, η Κατερίνα 
Χρυσοπούλου έχει αφήσει το δικό της αυτοδιοικητικό και 
πολιτικό αποτύπωμα στα Βριλήσσια. 

Αναπληρώτρια Γραμματέας Γυναικείων Θεμάτων στην 
νέα Δημοκρατία είναι από τα στελέχη της νέας γενιάς 
που συνδυάζουν την πολιτική εμπειρία με τις εφαρμογές 
της σύγχρονης πολιτικής όχι μόνον σε τοπικό, αλλά και σε 
εθνικό επίπεδο.

ή απόφασή της να συνεχίσει την αυτοδιοικητική πορεία 
στην νέα τετραετία 2019-2023 παρά τις προτάσεις για 
δραστηριοποίηση στον αυριανό κυβερνητικό και διοικητικό 
μηχανισμό σηματοδοτείται από την ίδια με την πολιτική θέση 
της «ο Δήμος Βριλησσίων είναι σπίτι μου».

Η Κατερίνα Χρυσοπούλου απάντησε  
στις ερωτήσεις της ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ PRESS 

Γιατί ο Δήμος Βριλησσίων είναι σπίτι σας;
Όχι, βέβαια, γιατί στα Βριλήσσια είναι το σπίτι μου. Αλλά 

γιατί στον Δήμο διαμόρφωσα την πολιτική και αυτοδιοικη-
τική σκέψη μου. Θεωρώ, επίσης, ότι αυτό είναι το ελκυστικό 
στοιχείο της τοπικής αυτοδιοίκησης. ή προσέγγιση προς 
τον δημότη-πολίτη. Έτσι το «σπίτι» αποκτάει μια ευρύτερη 
έννοια. Γίνεται «εστία» , δηλαδή ένα σύνολο ανθρώπων με 
αλληλεγγύη και κοινές δράσεις. Γιατί όχι και με κοινά όνειρα. 

Το δικό σας όνειρο για τα Βριλήσσια ποιο είναι;
Ένας Δήμος ευρωπαϊκός και όμορφος. Ένας Δήμος που 

αξιοποιεί τα φυσικά, αλλά και τα πολεοδομικά πλεονεκτήματά 
του. Ένας Δήμος που λειτουργεί με τις σύγχρονες διοικητικές 
προδιαγραφές της ψηφιακής εποχής.

Πώς μπορεί να γίνει αυτό;
Υπήρξα αντιδήμαρχος οικονομικών. Το μεγαλύτερο πρόβλη-

μα είναι η γραφειοκρατία. Προσέξτε, όχι τόσο ως διοικητική 
πρακτική. Αλλά -κυρίως!- ως νοοτροπία. 

Είναι εύκολο να αλλάξει αυτή η νοοτροπία;
Εδώ ακριβώς έρχεται η πολιτική! Δηλαδή ο αιρετός της 

αυτοδιοίκησης, που θα λειτουργήσει ως πολιτικό πρόσωπο 
και όχι ως διαχειριστής της γραφειοκρατίας. Δηλαδή θα 
βλέπει μπροστά του ανθρώπους και όχι χαρτιά. 

Αυτοί οι άνθρωποι, λοιπόν, δηλαδή οι δημότες των 
Βριλησσίων, τι πιστεύετε ότι θέλουν από τον Δήμο;

Εμένα, καταρχάς, μου λένε ότι θέλουν ένα δήμαρχο που 
να τον... βλέπουν. Δηλαδή μια δημοτική αρχή που νοιάζεται 
πρώτα για τους δημότες και μετά για τον εαυτό της. να είναι 
σίγουρη για το πρόγραμμά της. Αλλά και για την αποδοχή 
της από την τοπική κοινωνία. να μπορεί να κυκλοφορεί στα 
Βριλήσσια και να μην τρέμει την κριτική. Ακόμη και αν αυτή 
η κριτική είναι μια απλή ανάρτηση στο Facebook. 

Γιατί πιστεύετε ότι φοβούνται την κριτική;
Γιατί υπάρχει παντελής απουσία έργου. Πείτε μου ένα έργο 

που έκαναν στην διάρκεια της θητείας τους. Το μόνο που 
εγκαινίασαν είναι τα κομματικά γραφεία του σΥρΙΖΑ. Γιατί 
και ο παιδικός σταθμός είναι έργο της δικής μας θητείας. Το 
2013 εντάχθηκε στο πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής και 
χρηματοδοτήθηκε. Έτσι σήμερα η δημοτική αρχή επιδίδεται 
σε προεκλογικές ασφαλτοστρώσεις. Δεν λέω ότι είναι κακό 
να κλείνουν τις λακκούβες, αλλά γιατί τις άφηναν ανοιχτές 
για τέσσερα ολόκληρα χρόνια;

Πόσο εύκολο είναι να γίνουν έργα σε μια τετραετία; 
Εμείς τα κάναμε στην θητεία του ντινόπουλου. Γιατί ο ίδιος 

έπαιρνε αποφάσεις και δεν υπολόγιζε το πολιτικό κόστος. 
Γιατί κυκλοφορούσε στους δρόμους χωρίς να φοβάται την 
κριτική. Όταν αποφάσισε να πεζοδρομήσει την πλατεία 
Αναλήψεως όλοι ήταν αντίθετοι. Και δεν τους άκουσε. Τώρα 
όλοι κάθονται στην πλατεία και πίνουν τον καφέ τους. Το 
ίδιο έγινε και με άλλα έργα της τετραετίας του ντινόπουλου.

Ποια εννοείτε;
Μα και για το πάρκο του ΤΥΠΕΤ υπήρχαν αντιδράσεις. στην 

ναυτική βάση η παράταξη του σημερινού δημάρχου απείχε 
επιδεικτικά από τις κινητοποιήσεις που τότε κάναμε για να 
κερδίσει ο Δήμος Βριλησσίων το σύνολο της έκτασης. Άρα 
για να κάνεις έργα χρειάζεται τόλμη και αποφασιστικότητα. 
Τα βλέπετε εσείς στην σημερινή δημοτική αρχή; 

Κατά την δική σας άποψη, λοιπόν, ποια είναι τα 
στοιχεία που συνθέτουν το προφίλ ενός σύγχρονου 
αυτοδιοικητικού;

στην Ευρώπη η τοπική αυτοδιοίκηση είναι μοχλός ανάπτυξης. 
ο σύγχρονος ευρωπαϊκός Δήμος πρώτα από όλα εξασφαλίζει 
πόρους ώστε να κατοχυρώσει την οικονομική αυτοτέλειά του. 
Δεν είναι ζητιάνος της κεντρικής διοίκησης. Βεβαίως απαιτείται 
και αλλαγή του θεσμικού πλαισίου. Αλλά μέχρι να γίνει αυτή η 
αλλαγή μπορεί και πρέπει να λειτουργεί η γνώση, η πολιτική 
εμπειρία και η ευρηματικότητα του δημάρχου. 

Όλα αυτά πώς μπορούν να λειτουργήσουν στα 
Βριλήσσια;

Είναι φανερό ότι ο Δήμος πρέπει να βγει από την αδρά-
νεια αυτής της πενταετίας. να ξεφύγει από τις ιδεοληψίες 
και την διαχειριστική ρουτίνα. να αξιοποιήσει τα φυσικά, 
γεωγραφικά και πολεοδομικά πλεονεκτήματά του. Αλλά και 
το έμψυχο υλικό του. Τόσο σε επίπεδο Δήμου, όσο και σε 
επίπεδο τοπικής κοινωνίας. Έχουμε δημότες πρωτοπόρους 
στο επάγγελμά τους, αλλά και στην κοινωνική δράση τους. 
Πρέπει να τους φέρουμε πιο κοντά στον Δήμο. 

Οι γυναίκες τι ρόλο μπορούν να έχουν σε αυτήν 
την προσπάθεια; 

σημαντικότατο! στα Βριλήσσια αποτελούν την πλειοψηφία 
του εκλογικού σώματος. φτάνουν στο 53%. Το νέο νομοθε-
τικό πλαίσιο επιβάλλει ευρύτατη συμμετοχή των γυναικών 
στην εκλογική διαδικασία με την έννοια της συμμετοχής 
στα ψηφοδέλτια. Αλλά πέρα και από αυτό νομίζω ότι οι 
γυναίκες έχουν να επιδείξουν σημαντικά επιτεύγματα στην 
τοπική αυτοδιοίκηση. Και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. 

Γιατί συμβαίνει αυτό;
Γιατί ο Δήμος είναι πιο κοντά στον δημότη - πολίτη. Και 

οι γυναίκες κατανοούν καλύτερα ζητήματα που σχετίζονται 
με τον πυρήνα της κοινωνίας, δηλαδή με την οικογένεια. 
Αλλά όχι μόνον αυτό. οι γυναίκες σήμερα αναλαμβάνουν 
πολλαπλούς ρόλους στην καθημερινότητά τους. Και είναι 
πρακτικές, γι’ αυτό και αποτελεσματικές. Μα αυτά ακριβώς 
δεν είναι τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει η τοπική 
αυτοδιοίκηση; 

Ποια η γνώμη σας για τον «Κλεισθένη» και την 
απλή αναλογική;

οδηγεί στην ακυβερνησία των Δήμων και νομίζω ότι αυτός 
ήταν ο στόχος της κυβέρνησης. Δυστυχώς πρόκειται για 
μηδενιστική νοοτροπία. Αφού δεν μπορούμε να κερδίσουμε 
τους δήμους, ας τους καταδικάσουμε στην παραλυσία.

Η σημερινή δημοτική αρχή στα Βριλήσσια είναι υπέρ 
της απλής αναλογικής...

Πρόκειται για τον απόλυτο παραλογισμό. Κέρδισαν τον 
Δήμο αναπάντεχα αφού στον πρώτο γύρο πήραν μόλις 
20%. Με τον «Κλεισθένη», λοιπόν, θα είχαν 7 δημοτικούς 
συμβούλους στους 33. Πώς θα ασκούσαν την διοίκηση; Αλλά 
φαίνεται ότι η σημερινή δημοτική αρχή έχει κάποια εμμονή 
με τα… αρχαία ονόματα!

Τι εννοείτε;
Μα εκτός από τον «Κλεισθένη» ήταν και με τον... «Καλ-

λικράτη».

Δηλαδή…
Μα δεν θυμάστε, ο «Καλλικράτης» ήταν η άλλη μεταρ-

ρύθμιση. Από την τότε κυβέρνηση του ΠΑσοΚ και από τον 
τότε υπουργό Γιάννη ραγκούση. ο οποίος τώρα θέλει να 
γίνει υπουργός του σΥρΙΖΑ. Τότε, λοιπόν, το 2010 με τον 
«Καλλικράτη» και τις συνενώσεις των Δήμων, υπήρξε μέγας 
κίνδυνος να... καταργηθεί ο Δήμος Βριλησσίων. να συνε-
νωθεί με την Πεντέλη και τα Μελίσσια. να γίνει, δηλαδή, 
«καλλικρατικός δήμος». Δώσαμε αγώνα, τότε, ως διοίκηση 
του Δήμου, για να το αποτρέψουμε. Και το πετύχαμε! 

Και τι σχέση έχει αυτό με την σημερινή δημοτική αρχή;
Μα τότε ο σημερινός δήμαρχος, ως επικεφαλής της αντι- 

πολίτευσης στο δημοτικό συμβούλιο, ήταν υπέρ του «Καλ-
λικράτη»! Δηλαδή υπέρ της κατάργησης του Δήμου Βρι-
λησσίων! σας είπα, όταν κάποιος έχει μακρά διαδρομή στην 
αυτοδιοίκηση κρίνεται όχι μόνον για όσα... δεν κάνει τώρα, 
αλλά και για όσα έκανε στην διάρκεια αυτής της διαδρομής.

η κΑτΕΡΙΝΑ χΡΥΣΟπΟΥΛΟΥ ΜΙΛΑΕΙ γΙΑ τηΝ ΝΕΑ τΕτΡΑΕτΙΑ 2019-2023     

οι δημότες θέλουν δήμαρχο που να... τον βλέπουν
Η σημερινή δημοτική αρχή τρέμει την κριτική επειδή υπάρχει ανυπαρξία έργου

www.vrilissiapress.gr
Η ηλεκτρονική έκδοση της «ΒΡΙΛΗΣΣΙΑPRESS» στο διαδίκτυο για ενημέρωση στο κινητό & στον υπολογιστή σας

Με τον Αργύρη Ντινόπουλο όταν γίνονταν τα έργα  
στην πλατεία Αναλήψεως

Αναπληρώτρια Γραμματέας Γυναικείων Θεμάτων, 
με τον πρόεδρο του κόμματος Κυριάκο Μητσοτάκη
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ή ανυπαρξία έργου συμπεραίνεται και από 
τον πλέον καλόπιστο αναγνώστη της συνέ-
ντευξης που παραχώρησε ο επικεφαλής της 
σημερινής δημοτικής αρχής στο αυτοδιοικητικό 
Portal οΤΑ VOICE.

Και αυτό παρά την φιλότιμη προσπάθεια 
που καταβλήθηκε από τους συντάκτες να εκ-
μαιεύσουν κάποιον ουσιαστικό και μετρήσιμο 
απολογισμό έργου μιας συνολικά πενταετούς 
(κατά την ολοκλήρωσή της) δημοτικής θητείας.

Αν και η συνέντευξη παραχωρήθηκε σε 
«προστατευμένο δημοσιογραφικό περιβάλ-
λον» (χωρίς, εντούτοις, να εκλαμβάνεται ως 
«αγιογραφία») ο επικεφαλής της δημοτικής 
αρχής δεν παρουσίασε ούτε ένα έργο που 
υλοποίησε ή σχεδιάζει να υλοποιήσει. 

οι ίδιοι οι συντάκτες, όμως, προβάλλουν 
την εμπεριστατωμένη συνέντευξη (συνολικής 
έκτασης 2.919 λέξεων!) ως «απολογισμό έργου 
κατά την τρέχουσα θητεία». 

Είναι αυτός απολογισμός έργου;
Μόνον που αυτός ο απολογισμός κατέδειξε 

την ανυπαρξία έργου, εκτός ίσως από τις 200 
οικογένειες οι οποίες εξυπηρετούνται στο 
κοινωνικό παντοπωλείο (οπωσδήποτε άξιο 
επαίνου για τον Δήμο), τις ειδικές «δομές» για 
να εναποθέτουν οι δημότες παλαιά ρούχα και 
παπούτσια και την συμμετοχή των 100 ατόμων 
στην σχολή γονέων. 

Αυτές είναι ασφαλώς μετρήσιμες κοινωνικές 
δράσεις, αλλά δυστυχώς είναι το μόνο μετρήσιμο 
στοιχείο που αναφέρεται στον «απολογισμό 

έργου για την τρέχουσα θητεία» τον οποίο 
ζήτησαν οι συντάκτες από τον δήμαρχο. 

Ένας επιπλέον αριθμός που δίδεται από τον 
συνεντευξιαζόμενο και αφορά στα 12 εκατομμύρια 
των χρηματοδοτήσεων τις οποίες ισχυρίζεται 
ότι έλαβε από το πρόγραμμα φιλόδημος, από 
την Περιφέρεια Αττικής και από τον «ευρύτερο 
δημόσιο τομέα» παραμένει μετέωρος.

Γιατί ούτε λέει ποια έργα υλοποιήθηκαν με 
αυτά τα 12 εκατομμύρια ούτε σε ποιο στάδιο 
βρίσκονται οι εκταμιεύσεις ούτε, τέλος πάντων, 
πού πήγαν αυτά τα λεφτά.

Είναι αλήθεια, βέβαια, ότι δεν ερωτήθηκε 
από τους συντάκτες, αλλά δεν έπρεπε να το 
πει και μόνος του; 

Κανένα μετρήσιμο μέγεθος 
ο συνεντευξιαζόμενος ισχυρίζεται ότι ένας 

Δήμος δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα της 
ανεργίας. Αλλά αναφέρεται σε προγράμματα  
για την απασχόληση κάποιας εταιρίας με την 
επωνυμία «ΜΕλλον» που προφανώς εφαρ-
μόζει ο Δήμος.

λέει ότι αυτά τα προγράμματα «δικτυώνουν 
τους ανέργους» και διαβεβαιώνει ότι «κάποιοι 
βρήκαν δουλειά» χωρίς όμως να δίδει το 
παραμικρό στοιχείο ούτε για τον αριθμό των 

συμμετεχόντων ούτε για το πόσοι βρήκαν 
δουλειά, ούτε για την διάρκεια εφαρμογής 
αυτών των προγραμμάτων. 

στο ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων 
αναφέρεται σε κάποιο site (ψηφιακή πλατφόρ-
μα) που όποιος μπαίνει και ενημερώνεται για 
την ανακύκλωση λαμβάνει πόντους (credits) 
τα οποία του εξασφαλίζουν εκπτώσεις στα 
τοπικά καταστήματα. 

Επιμένει συνεχώς ότι «χρειάζεται δουλειά» 
(ποιος μπορεί να το αμφισβητήσει;) και μιλάει 
«για μια σειρά έργων που έγιναν, συνεχίζονται 
και έχουν προγραμματιστεί».

Αλλά δεν λέει ποια είναι αυτά τα έργα παρά 
μόνον τα περιγράφει ως «τεχνικές παρεμβάσεις 
που θα συνεχιστούν και στην υπόλοιπη χρονική 
περίοδο» (εννοεί προεκλογικά;)

Δυσνόητα...
Αδιευκρίνιστο παραμένει το τμήμα της 

συνέντευξης όπου ισχυρίζεται ότι «ο Δήμος 
είναι έτοιμος να τραβήξει ψηλά και να μπει 
σε προγράμματα ενεργειακής κοινότητας και 
να έχει αναπτυξιακή προοπτική» αφού δεν 
δίδεται καμμία περαιτέρω διευκρίνιση.

Πολύ περισσότερο, μάλιστα, που όλα αυτά, 
όπως λέει επιγραμματικά «κανείς δεν μπορούσε 
να τα διανοηθεί στον Δήμο πριν μερικά χρόνια» 
(εδώ μάλλον έχει δίκαιο, ποιανού να πήγαινε 
το μυαλό).

Παρέλαβε «οικονομικό μηδέν»
Για τις προηγούμενες διοικήσεις λέει ότι 

παρέλαβε «μια κατάσταση τελματωμένη, 
παρωχημένη, στον αυτόματο πιλότο και στο 
οικονομικό μηδέν, το οποίο μετέτρεψε σε 
πλεόνασμα» χωρίς, εντούτοις, να παρουσιάζει 
ούτε ένα οικονομικό στοιχείο. 

Παραδέχεται, όμως ότι και ο ίδιος «δεν είναι 
ιδανικός, αλλά βρίσκεται στον σωστό δρόμο» 
ενώ το μήνυμα που στέλνει στους δημότες 
είναι ότι «τίποτα δεν έχει μείνει στο συρτάρι» 
χωρίς, ωστόσο, να λέει ποια είναι τα ζητήματα 
που βγήκαν από αυτό το συρτάρι. 

Πιστός στον εκλογικό νόμο  
του ΣΥΡΙΖΑ

Τέλος, επιμένει στην απλή αναλογική, παρά 
το γεγονός ότι αν εφαρμοζόταν στις εκλογές 
του 2014 με το ποσοστό του 20% που έλαβε 
στον πρώτο γύρο θα είχε 7 δημοτικούς συμ-
βούλους αντί των 19 που διέθετε στην αρχή 
της θητείας του.

Ισχυρίζεται ότι το 95% των αποφάσεων 
του δημοτικού συμβουλίου είναι ομόφωνες 
αποσιωπώντας ότι το υπόλοιπο 5% είναι αυ-
τές που έχουν καθοριστική σημασία, όπως η 
διάθεση υψηλών ποσών για αγορές ακινήτων.

Αυτές, βέβαια, τις λαμβάνει με την δική του 
πλειοψηφία και χάρη στον εκλογικό νόμο που 
κατήργησε ο σΥρΙΖΑ για να τον αντικαταστήσει 
με την απλή αναλογική. 

Έτσι σύσσωμη η αντιπολίτευση αντιτίθεται 
σε αυτές τις αποφάσεις, χρησιμοποιώντας, 
ενίοτε, σκληρές εκφράσεις, χωρίς, πάντως να 
προσκομίζει και αντίστοιχα στοιχεία.  

η ΣΥΝΕΝτΕΥξη τΟΥ ΕπΙκΕΦΑΛηΣ τηΣ ΔηΜΟτΙκηΣ ΑΡχηΣ τΕΛΙκωΣ ΑπΟκΑΛΥψΕ τηΝ ΑΝΥπΑΡξΙΑ ΕΡγΟΥ    

παραδέχονται ότι δεν έκαναν τίποτα
Ξύλινος λόγος και γενικότητες, ο απολογισμός μιας συνολικά πενταετούς θητείας

η ΣηΜΕΡΙΝη ΔηΜΟτΙκη ΑΡχη ΣΕ ΑΝΑζητηΣη τΑΥτΟτητΑΣ   

Κομματικός του συρίΖΑ  
ή επαγγελματίας της αυτοδιοίκησης; 

Και τα δύο όμως δεν είναι ιδιαιτέρως ελκυστικά

Αντίπαλος μόνο 
ο Ντινόπουλος 

Ο επικεφαλής της δημοτικής αρχής 
στην συνέντευξη - ποταμό αποφεύγει 
να κάνει την παραμικρή αναφορά στην 
σημερινή αντιπολίτευση (μείζονα και 
ελάσσονα) του δημοτικού συμβουλίου 
και στους επικεφαλής των δημοτικών 
παρατάξεων. 

Αντιθέτως αναφέρεται τέσσερις φορές 
στον Αργύρη Ντινόπουλο κρίνοντας την 
θέση του Ντινόπουλου ότι «ο δήμαρχος 
πρέπει να έχει προσβάσεις στην κεντρική 
εξουσία ώστε να διεκδικεί υπέρ του 
Δήμου» ως άποψη η οποία «υποτιμά 
τους δημότες» συμπληρώνοντας ότι 
«εμείς είμαστε αυτοδιοικητικοί, οι άλλοι 
κομματικοί». 

Παραδέχεται, ωστόσο, ότι ο Ντινόπου-
λος βοήθησε τον Δήμο στην ενίσχυση 
με προσωπικό των παιδικών σταθμών 
όταν ήταν υπουργός Εσωτερικών και 
ο ίδιος νεοεκλεγείς δήμαρχος.

Όταν πάντως ερωτάται από τους 
συντάκτες για την υποψηφιότητα του 
Αργύρη Ντινόπουλου, απαντάει όχι 
για την δημαρχιακή θητεία του Ντι-
νόπουλου, αλλά για την προεκλογική 
περίοδο, η οποία προηγήθηκε της 
θητείας αυτής. 

O επικεφαλής της δημοτικής 
αρχής, στην συνέντευξη που 
παραχώρησε, ισχυρίζεται ότι 
είναι «αυτοδιοικητικός» και όχι 
κομματικός δήμαρχος του σΥρΙ-
ΖΑ λέγοντας μάλιστα, επί λέξει 
ότι «μου χρεώνουν φλερτ με 
τον σΥρΙΖΑ επειδή τυχαίνει να 
λειτουργώ ως δήμαρχος την ίδια 
χρονική περίοδο με κυβέρνηση 
σΥρΙΖΑ».

Πρόκειται μάλλον για πρωτο-
φανές επιχείρημα γιατί έτσι θα 
έπρεπε να είναι συριζαίοι και οι 
323 δήμαρχοι της χώρας.

Μόνον που αυτοί (όσοι, δη-
λαδή, δεν είναι συριζαίοι) ούτε 
πηγαίνουν στα εγκαίνια των 
κομματικών γραφείων του σΥρΙΖΑ 
στον Δήμο τους, ούτε τάσσονται 
ανεπιφύλακτα υπέρ της απλής 
αναλογικής ούτε, βεβαίως, 

διορίζουν ως αντιδημάρχους 
επιφανή στελέχη του σΥρΙΖΑ 
της περιοχής τους.

Εξίσου έωλο είναι, βεβαίως και 
το επιχείρημα ότι «και με την νέα 
Δημοκρατία τα ίδια έκανα» αφού 
«πήγαινα στο Υπουργείο Εσωτερικών 
όταν Υπουργός ήταν ο ντινόπουλος» 
γιατί απλούστατα και οι συριζαίοι 
δήμαρχοι πήγαιναν τότε στο Υπουρ-
γείο Εσωτερικών αφού αυτό είναι 
αρμόδιο για τους Δήμους.

ή ένταξη της σημερινής δημο- 
τικής αρχής στον σΥρΙΖΑ σηματο-
δοτήθηκε στις τελευταίες δημοτικές 
εκλογές (του 2014) όταν στήριξε 
την υποψηφιότητα της Δούρου 
κόντρα στην υποψηφιότητα του 
Γιάννη σγουρού που προέρχεται 
από το ΠΑσοΚ.

Βεβαίως και είναι απολύτως 
θεμιτή και κατανοητή η προσπά-

θεια του σημερινού δημάρχου να 
ενισχύσει την «αυτοδιοικητική» 
του ταυτότητα αφού, άλλωστε, 
ασχολείται με την τοπική αυτο-
διοίκηση επί 20 χρόνια. 

Θα ανέμεναν, όμως, οι δημότες 
των Βριλησσίων από έναν επαγ-
γελματία της αυτοδιοίκησης να 
πει στη συνέντευξή του ποια έργα 
έκανε ή έστω θα κάνει.

Αντί γι’ αυτό διαβάζουν έναν 
ξύλινο λόγο που παραπέμπει σε 
προηγούμενες δεκαετίες.

Κι όλα αυτά μετά από την μα-
κρόχρονη εμπειρία του στον θεσμό 
και την επαγγελματική ενασχόλησή 
του με τον Δήμο Βριλησσίων. 

Αυτήν την επαγγελματική ενα-
σχόληση θέλει να συνεχίσει με μια 
νέα δημαρχιακή θητεία.

να συμπληρώσει, δηλαδή, 25 
χρόνια στον Δήμο και σχεδόν 10 
χρόνια ως δήμαρχος. 

Προφανώς η επιλογή ανάμεσα 
στην «κομματική ταυτότητα του 
σΥρΙΖΑ» και στην «επαγγελματική 
ιδιότητα του αυτοδιοικητικού» 
είναι δύσκολη.

Γιατί αμφότερες δεν είναι ελκυ- 
στικές, πολύ περισσότερο, μάλι-
στα, όταν συνυπάρχουν στο ίδιο 
πρόσωπο.

ή συνέντευξη του δημάρχου Βριλησσίων με την οποία 
σηματοδοτεί την έναρξη της προεκλογικής περιόδου 
δόθηκε στο νέο αυτοδιοικητικό Portal «οΤΑ VOICE - ή 
φωνή της αυτοδιοίκησης» του οποίου επικεφαλής είναι 
ο Βριλησσιώτης Αθανάσιος Μπέλτσος.

Ασφαλώς η δημοσιογραφική (αλλά και η αμιγώς πολιτική) 
δεοντολογία επιβάλλει να συσταθεί προς τους αναγνώστες 
να διαβάσουν το σύνολο αυτής της συνέντευξης ώστε να 
βγάλουν οι ίδιοι τα συμπεράσματά τους. Αλλά και να κά-
νουν συγκρίσεις με τις σημερινές θητείες άλλων δημάρχων 

οι οποίοι όμως παρουσιάζουν μετρήσιμα αποτελέσματα.
Το συγκεκριμένο αυτοδιοικητικό Portal περιέχει ειδή-

σεις από όλη την Ελλάδα οι οποίες αφορούν στην τοπική 
αυτοδιοίκηση, προσφέροντας ενημέρωση για το γίνεται 
στους Δήμους και στις Περιφέρειες όλης της χώρας. 

OTA VOICE – Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
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ΟΛΟκΛηΡωτΙκη ΑΝΑΝΕωΣη τΟΥ ψηΦΟΔΕΛτΙΟΥ ΑπΟ τΟΝ ΑΡγΥΡη ΝτΙΝΟπΟΥΛΟ 

στα Βριλήσσια πρέπει να αλλάξουν όλα
10ήμερη εξόρμηση του συνδυασμού στα δυτικά Βριλήσσια και στην παραρεμάτιο

ριζική ανανέωση του ψηφοδελτίου με νέα 
πρόσωπα κάνει ο Αργύρης ντινόπουλος, 
αφού το μήνυμα της τοπικής κοινωνίας είναι 
απολύτως ξεκάθαρο. Και συνοψίζεται στο 
ότι οι δημότες απαιτούν: 

«στα Βριλήσσια να αλλάξουν όλα»!
Όσοι παρακολουθούν τις εγχώριες αυτο- 

διοικητικές εξελίξεις γνωρίζουν ότι η επό-
μενη αναμέτρηση των δημοτικών εκλογών 
στα Βριλήσσια δεν θα είναι μόνον με την 
προσκείμενη στον σΥρΙΖΑ σημερινή δημο-
τική αρχή.

Το εγχώριο δημοτικό 
κατεστημένο  
της τελευταίας 30ετίας

Θα είναι αντιπαράθεση και με ένα, πολιτικά 
οριζόντιο, δημοτικό κατεστημένο, το οποίο 
με διάφορες πολιτικές και αυτοδιοικητικές 
εκφράσεις υφίσταται στα Βριλήσσια για 
περισσότερο από τρεις δεκαετίες. 

Όπως συμβαίνει και σε άλλους Δήμους, 
οι όποιες αντιπαραθέσεις με παγιωμένες 
νοοτροπίες δεκαετιών σπανίως γίνονται με 
παρουσίαση επιχειρημάτων ή πεπραγμένων, 
αλλά συχνά μεταφέρονται σε προσωπικό 
επίπεδο.

Αλλά ακόμη και με τον σημερινό δήμαρ-
χο, εκφραστή αυτού του κατεστημένου, ο 
Αργύρης ντινόπουλος έχει δηλώσει ότι θα 
αντιπαρατεθεί με επιχειρήματα και πεπραγ-
μένα χωρίς προσωπικές αιχμές αφού, όπως, 
χαρακτηριστικά λέει: «Είμαστε πολιτικοί 
ανταγωνιστές και όχι εχθροί».

Τα πρώτα νέα πρόσωπα
Αυτή, άλλωστε, είναι και η δηλωμένη 

θέση των μελών του συνδυασμού του που 
εκτός από την συντριπτική πλειοψηφία των 
συνεργατών του της περιόδου 2003-2006 
(οι περισσότεροι από τους οποίους, πάντως, 
δεν διεκδικούν θέση στο ψηφοδέλτιο) περι-
λαμβάνει και δεκάδες νέους υποψηφίους. 

ή ηλικιακή ανανέωση θα είναι και η πλέ-
ον ορατή αφού σηματοδοτείται από τον 
30χρονο επιχειρηματία Μάριο Δεσποτίδη 
και τον 26χρονο νεολαίο Χρίστο Γούναρη 
ενώ ακολουθούν και άλλα ονόματα που θα 
φέρουν αέρα 30ρηδων στον Δήμο. 

Καινούριοι υποψήφιοι είναι, μεταξύ άλλων, 
ο γνωστός Βριλησσιώτης επιχειρηματίας 
Τάκης οικονόμου, το τραπεζικό στέλεχος 
Θοδωρής φάφουλας και ο επίσης πολύ 
γνωστός Βριλησσιώτης επιχειρηματίας 
Μάκης σταθάτος με κεκτημένη ήδη αυτο-
διοικητική εμπειρία.

Άρωμα γυναίκας δίδουν η επίσης νέα 
υποψήφια Τόνια Μητσοτάκη, στέλεχος του 
Υπουργείου Παιδείας και η Βασιλική Παπαδήμα 
με μεγάλη εμπειρία σε εργασιακά θέματα ενώ 
ιδιαίτερα δημοφιλής στα Βριλήσσια είναι ο 
φώτης Μάνος.

Γνωστοί συνδημότες και κυρίως νέοι σε 
ηλικία Βριλησσιώτες αποτελούν την «γραμμή 
κρούσης» όπως αυτό διαπιστώνεται στην 

τοπική κοινωνία αλλά και στα μέσα ενημέ-
ρωσης ή κοινωνικής δικτύωσης.

10ήμερο εξόρμησης στα δυτικά 
Βριλήσσια και στην παραρεμάτιο 

ή επόμενη μεγάλη εξόρμηση του Αργύρη 
ντινόπουλου είναι η δεκαήμερη περιοδεία 
στα δυτικά Βριλήσσια και στην παραρεμά-
τιο περιοχή, η οποία θα κορυφωθεί με την 
συνάντηση και ανταλλαγή απόψεων με τους 
δημότες και κατοίκους την Δευτέρα 26 νο-
εμβρίου (στις 19.00) στο café της πλατείας 
Ελευθερίας Stay. 

στόχος των περιοδειών (που θα γίνουν σε 
όλες τις λεγόμενες περιφερειακές ενότητες 
των Βριλησσίων) είναι η καταγραφή από τον 
ντινόπουλο και το επιτελείο του όλων των 
ζητημάτων και των προβλημάτων ανά γειτονιά. 
Αλλά και ανά δρόμο! Έτσι ώστε να ενταχθούν 
στις προτεραιότητες, στις παρεμβάσεις και 
στα έργα της νέας τετραετίας 2019-2023. 

Συνέχεια από τη σελ. 1

Το συγκεκριμένο παραγωγικό μοντέλο της τετραετίας 
2002-2006 κράτησε τον Δήμο Βριλησσίων σε υψηλό 
επίπεδο και για την 12ετία που ακολούθησε (τα έργα 
αυτής της 12ετίας ας τα αναζητήσουν οι δημότες).

Αλλά εκείνη η παραγωγική ώθηση έχασε πλέον την 
δυναμική της αφού συνεθλίβη από την διαχειριστική 
νοοτροπία που ακολούθησε. 

Ακριβώς αυτή η διαχειριστική νοοτροπία συνενώνει 
ενίοτε ακόμη και ετερόκλητες δυνάμεις που, πολύ απλά, 
δεν θέλουν να αλλάξει τίποτα στα Βριλήσσια.

Πρόκειται για ένα εγχώριο δημοτικό κατεστημένο, 
πολιτικά οριζόντιο, που σε επίπεδο διοίκησης εκφράζεται 
από τον σημερινό δήμαρχο.  

Η τοπική κοινωνία στις 19 Μαΐου 2019 θα κληθεί, 
τελικώς, να επιλέξει ανάμεσα σε δήμαρχο διαχειριστή 
και σε δήμαρχο που θέλει να αλλάξει τα Βριλήσσια.

EDITORIAL

Αυτοί που δεν θέλουν να αλλάξει τίποτα στα Βριλήσσια

Τάκης Οικονόμου - Επιχειρηματίας

Θοδωρής Φάφουλας - ΤραπεζικόςΦώτης Μάνος - Πολιτικό στέλεχος

Μάκης Σταθάτος - Επιχειρηματίας

Μάριος Δεσποτίδης - Επιχειρηματίας

Χρήστος Γούναρης - Φοιτητής επί πτυχίω της Νομικής




