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Τα χρυσόψαρα
H συνεδρίαση του δημοτικού συμ-

βουλίου της 26ης Νοεμβρίου 2018 
απεδείχθη αποκαλυπτική.

Υποτίθεται ότι θα συζητείτο ο Προ-
ϋπολογισμός του 2019.

Αλλά τελικώς ο δήμαρχος επέλεξε 
αιφνιδίως να συζητήσει για το... 2006.

Δηλαδή να στραφεί εναντίον του 
Αργύρη Ντινόπουλου (ο οποίος, φυ-
σικά, δεν είναι μέλος του δημοτικού 
συμβουλίου).

Το τι είπε ο σημερινός δήμαρχος 
δεν έχει ιδιαίτερη σημασία.

Γιατί τα ίδια έλεγε η δημοτική πα-
ράταξή του και τότε. 

Όταν προσπαθούσε να ματαιώσει 
έργα της 4ετίας 2003-2006.

Με προσφυγές στην Περιφέρεια, 
στο ΣτΕ, στους Εισαγγελείς. 

Απορρίφθηκαν όλες.
Αυτή η στάση της σημερινής δημοτι-

κής αρχής ήταν βεβαίως αναμενόμενη.
Αλλά η αποκάλυψη ήρθε από αλλού. 
Γιατί ο διαδεχθείς τον Αργύρη 

Ντινόπουλο το 2006 εσιώπησε σε 
αυτό το δημοτικό συμβούλιο της 26ης 
Νοεμβρίου 2018. 

Ως να μην εγκαινίαζε μαζί του 
την περίοδο 2003-2006 έργα που, 
κατά γενική ομολογία, άλλαξαν τα 
Βριλήσσια. 

Πρόσφατες δηλώσεις του εναντίον 
του Αργύρη Ντινόπουλου προδίκαζαν, 
βεβαίως, την στάση του.

Αλλά δια της σιωπής στο δημοτικό 
συμβούλιο η στάση αυτή έλαβε πλέον 
και θεσμικό χαρακτήρα.

Επιβεβαιώνοντας την, ήδη δια-
μορφωμένη, πεποίθηση στην τοπική 
κοινωνία.

Ότι με όσα κάνει, υποβοηθάει την 
επανεκλογή του σημερινού δημάρχου 
συμπλέοντας μαζί του, κόντρα βεβαίως, 
στο ...ρεύμα.

Στην συνέχεια ήρθε η ομιλία του 
αντιπροέδρου της ΝΔ στα Βριλήσσια 
την Κυριακή 9η Δεκεμβρίου για να 
επιβεβαιώσει αυτήν την πεποίθηση.

Φλογερό κήρυγμα ενότητας έκανε 
ο Κωστής Χατζηδάκης.

Και έλαβε ως άμεση απάντηση μια 
ανάρτηση εμπάθειας και ιστορικού 
ψεύδους στο facebook.

Αλλά το κήρυγμα μισαλλοδοξίας 
τόσο στο διαδίκτυο όσο και στον 
τοπικό δημόσιο διάλογο είναι ξένο 
προς τα ήθη των Βριλησσίων.

Οι δημότες απαιτούν επιχειρήματα 
και τεκμηριωμένο πολιτικό λόγο.

Και ασφαλώς δεν έχουν μνήμες 
χρυσόψαρων.
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15ήμερη εξόρμηση στα ανω βριλησσια
τόυ αργυρη ντινόπόυλόυ 

Θα ολοκληρωθεί με ομιλία - συζήτηση στην ταβέρνα ΚαλόΦαγασ την Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου στις 18.00

EDITORIAL

Καταρρέει η δημοτική προπαγάνδα που επί τέσσερα χρόνια ασκεί-
ται μονότονα από την δημοτική αρχή, επιχειρώντας να πείσει τους 
δημότες, αλλά και τους κατοίκους ότι μειώνονται τα δημοτικά τέλη.

Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι είναι το δήθεν «ενημερωτικό» 
σημείωμα το οποίο, παραδοσιακά είναι αλήθεια, εσωκλείεται στους 
λογαριασμούς ύδρευσης και αποτελεί ανέξοδη ευκαιρία, για την 
εκάστοτε διοίκηση, να προβάλει τα πεπραγμένα της. 

Ως τέτοιο «κορυφαίο έργο» της, συνολικά 5ετούς, θητείας της, 
η σημερινή δημοτική αρχή προβάλλει την σταδιακή μείωση κατά 
25% των δημοτικών τελών τα οποία, για τις κατοικίες, σήμερα 
προσδιορίζονται στο 1,18 ευρώ ανά τετραγωνικό. 

Αυτό από μόνο του αναδεικνύει «ένδεια» επιχειρημάτων και 
ανυπαρξία οποιουδήποτε άλλου έργου.

Αλλά, το χειρότερο, είναι και παραπλανητικό, αφού καταρρίπτεται 
από την αμείλικτη γλώσσα των αριθμών.

Γιατί η σημερινή δημοτική αρχή, ακριβώς πριν 4 χρόνια, δηλαδή 
στην αρχή της θητείας της, αύξησε εφάπαξ τον δημοτικό φόρο κατά 
45% εκτοξεύοντάς τον στο πρωτοφανές ύψος του 0,78 ευρώ ανά 
τετραγωνικό μέτρο (στο γειτονικό Χαλάνδρι, αλλά και στον Δήμο 
Αθηναίων είναι μόλις στο 0,33 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο). 

Έτσι οι Βριλησσιώτες σήμερα πληρώνουν εκτός από τα δημοτικά 
τέλη και τον επιπλέον (αυξημένο κατά 45%!) δημοτικό φόρο που είναι 
ίσος με το 66% των δημοτικών τελών που, κατά τα άλλα, μειώθηκαν! 

Το χειρότερο: Η αύξηση του 45% πληρώνεται από τους δημότες 
και τους κατοίκους εδώ και τέσσερα χρόνια ενώ ακόμη και αυτή 
η μαϊμού μείωση του 25% είναι σταδιακή. 

Αλλά, βέβαια, κανένας δημότης ή κάτοικος δεν νοιάζεται για την 
ονομασία(!) του φόρου που πληρώνει, αν, δηλαδή, αποκαλείται 
δημοτικό τέλος ή δημοτικός φόρος.

Αυτό που τον νοιάζει (και τον κόφτει!) είναι τι λεφτά βγαίνουν 
από την τσέπη του. 

Η συγκεκριμένη μεθόδευση της δημοτικής αρχής υποτιμάει την 
νοημοσύνη των Βριλησσιωτών και αποτελεί επιτομή της πολιτικής 
κουτοπονηριάς.

Γιατί εδράζεται στην πολιτικάντικη άποψη ότι κανείς δεν κοιτάει 
τα... ψιλά γράμματα και το οπισθόφυλλο των λογαριασμών της ΔΕΗ.

Πάνω από όλα, όμως, μεταφέρει και στα Βριλήσσια την σκλη-
ροπυρηνική ΣΥΡΙΖΑϊκή προπαγάνδα των επιδομάτων που δίδονται 
συνήθως κάθε Δεκέμβριο ως δήθεν αποτέλεσμα των πρωτογενών 
πλεονασμάτων, δηλαδή της άγριας φορολογίας. 

Ο Δήμος Βριλησσίων (όπως και η κυβέρνηση Τσίπρα) τα παίρνει 
κανονικά από τους δημότες αυξάνοντας τον δημοτικό φόρο κατά 
45% και επιστρέφει (αντί για τα επιδόματα του Τσίπρα) την δήθεν 
μείωση των δημοτικών τελών κατά 25%.

Δηλαδή, το μαύρο, άσπρο... 
ΑνΑλυτικό ρεπόρτΑζ ΣΕΛ. 4-5 

ΜΕΙώνΟΥν (25%) τΑ ΔηΜΟτΙΚΑ τΕΛη ΑΦΟΥ ΑΥξηΣΑν (45%) τΟν ΔηΜΟτΙΚΟ ΦΟΡΟ

μειωσεισ
μαιμόυ

Ανοικτή επιστολή του Αργύρη Ντινόπουλου 
προς τους δημότες των Βριλησσίων 

για αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας

τα δίνουν στην μία τσέπη αφού προηγουμένως έχουν πάρει πολύ περισσότερα από την άλλη 

meta ΑπΟ ΑΥτη την ΑνΑΡτηΣη ΣτΟ facebook
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ΜΕτΑ την ΜΕΛΕτη τών πΡΟΒΛηΜΑτών τηΣ πΕΡΙΟχηΣ ΚΑΙ την ΔΙΕΡΕΥνηΣη τών ΑνΑγΚΑΙών πΑΡΕΜΒΑΣΕών

Τα πρώτα έργα της νέας τετραετίας 
για Δυτικά Βριλήσσια - Παραρεμάτιο

καθοριστικής σημασίας οι απόψεις και οι υποδείξεις των δημοτών
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Οι αλλαγές που επιφέρει στους 
Δήμους της χώρας ο νόμος 
4555/2018 (Κλεισθένης-1) 
συζητήθηκαν ευρέως τόσο σε 
κοινοβουλευτικό επίπεδο όσο 
και σε επίπεδο συλλογικών 
οργάνων της τοπικής αυτο-
διοίκησης.

Θα σταθώ, όμως, σε μια -κατά 
την γνώμη μου- παθογένεια η 
οποία αγγίζει συνταγματικώς 
κατοχυρωμένες αρχές του δη-
μοκρατικού μας πολιτεύματος.

Πρόκειται για τον θεσμικό 
ρόλο όχι της κυβέρνησης (στην 
προκειμένη περίπτωση του 
δημάρχου) αλλά της αντιπολί-
τευσης, δηλαδή του δημοτικού 
συνδυασμού ο οποίος μειοψηφεί 
στις εκλογές και «εντέλλεται» 
από το εκλογικό σώμα να αντι- 

πολιτεύεται τον δημοτικό συν-
δυασμό που πλειοψήφησε.

Στις κοινοβουλευτικές δημο-
κρατίες η αντιπολίτευση έχει τον 
πολύ σημαντικό ρόλο να ελέγχει 
την κυβέρνηση και αυτός είναι 
και ο λόγος που ο αρχηγός της 
αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι 
σε θεσμική ιεράρχηση ακριβώς 
μετά τον πρωθυπουργό και τον 
πρόεδρο της Βουλής (πάνω, 
δηλαδή, από τους υπουργούς). 

Ο έλεγχος αυτός της αντι-
πολίτευσης (αμιγώς πολιτικός) 
συμπληρώνει τον συνταγμα-
τικώς κατοχυρωμένο έλεγχο 
της δικαστικής εξουσίας, βάσει 
της θεμελιώδους αρχής της 
διάκρισης των εξουσιών.

Όλα αυτά τίθενται σε σο-
βαρότατη αμφισβήτηση και εν 

δυνάμει καταργούνται με τον  
ν.  4555/2018 (Κλεισθένης) εξ 
αιτίας της εισαγωγής του εκλο- 
γικού νόμου της απλής αναλο-
γικής στις δημοτικές εκλογές.

Γιατί ο δήμαρχος (δηλαδή η 
εκτελεστική εξουσία) εάν δεν 
συγκεντρώσει το 50% + 1 στον 
πρώτο γύρο των εκλογών είναι 
μαθηματικώς βέβαιο ότι δεν θα 
διαθέτει την πλειοψηφία στο 
δημοτικό συμβούλιο ώστε να 
λαμβάνει αποφάσεις. 

Σε περιπτώσεις, μάλιστα, 
όπως αυτή των Βριλησσίων 
(με βάση τα αποτελέσματα 
των εκλογών του 2014 όπου 
ο σημερινός δήμαρχος έλαβε 
στον πρώτο γύρο μόλις το 20% 
των ψήφων) η εκτελεστική 
εξουσία στον Δήμο θα είναι... 

αξιωματική αντιπολίτευση στο 
δημοτικό συμβούλιο! 

Δηλαδή, θα πρέπει να ελέγχει 
τον εαυτό της. 

Έτσι στην ουσία καταργείται 
ο ελεγκτικός ρόλος της αξιω-
ματικής αντιπολίτευσης με ότι 
μπορεί να σημαίνει αυτό για 
την διαφάνεια (κυρίως), αλλά 
και για την εύρυθμη λειτουργία 
των Δήμων.

Γιατί ο σχηματισμός της αξιω- 
ματικής αντιπολίτευσης επαφί- 
εται πλέον στις όποιες μετεκλογικές 
συναινέσεις (το επιχείρημα των 
υπέρμαχων του Κλεισθένη-1`), 
δηλαδή στα «παζαρέματα» 
(και γιατί όχι τους ιδιότυπους 
«εκβιασμούς») στο δημοτικό 
συμβούλιο. 

Δηλαδή η αντιπολίτευση δεν 

θα καθορίζεται από το κυρίαρχο 
εκλογικό σώμα, αλλά από τους 
εκπροσώπους του στο δημοτικό 
συμβούλιο, άρα «δευτερογενώς».

Βεβαίως οι υπέρμαχοι της 
απλής αναλογικής ισχυρίζο-
νται ότι αυτή εξασφαλίζει την 
κυρίαρχη δημοκρατική αρχή  
της «ισοτιμίας της ψήφου», 
πράγμα το οποίο είναι σωστό.

Αλλά, συμβαίνει ενίοτε ο νομο-
θέτης (αλλά και ο πολιτικός) να 
πρέπει να επιλέξει ανάμεσα σε 
δύο θεμελιώδεις δημοκρατικές 
αρχές, ποια είναι αυτή η οποία 
θα υπερτερήσει, με βάση και τις 
δεδομένες πολιτικές συγκυρίες.

 Ο έλεγχος της εξουσίας (και 
σε επίπεδο Δήμων) πιστεύω 
ότι προκρίνεται σήμερα από 
πολίτες - δημότες (και ιδιαίτερα 

από τους νέους) ως απαράβατη 
αρχή της χρηστής διοίκησης και 
του σεβασμού των χρημάτων 
των φορολογουμένων.

Και αυτός ο έλεγχος τίθεται σε 
αμφισβήτηση, όταν δεν καταρ-
γείται, από τον ν. 4555/2018 
(Κλεισθένης-1) με την καθιέρω- 
ση της απλής αναλογικής. 

 ΑΡΘΡΟ τηΣ 27χΡΟνηΣ ΜΥΡΣΙνηΣ χΑΜΑΚΙώτη, ΔΙΚηγΟΡΟΥ, ΥπΟψηΦΙΑΣ ΔηΜΟτΙΚηΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 

Η κατάργηση του ελεγκτικού ρόλου 
της αντιπολίτευσης πλήγμα για την αυτοδιοίκηση

Οι 6 αρχικές παρεμβάσεις
1.  Ανάπλαση της πλατείας Ελευθερίας με απόλυτη 

διατήρηση του πρασίνου.
2.  Διαπλάτυνση πεζοδρομίων στην οδό Σπάρτης (όπως 

στην οδό Μπακογιάννη). Υπάρχει έτοιμη μελέτη εδώ 
και 10 χρόνια.

3.  Κυκλοφοριακές και περιβαλλοντικές παρεμβάσεις σε 
οδούς με αντίστοιχο κυκλοφοριακό φορτίο (ενδεικτικά 
αναφέρω τις οδούς Τροίας και Πατρόκλου). 

4.  Μετατροπή του οικοπέδου Tennis Club (εφόσον 
συμβασιοποιηθεί η αγορά του) σε χώρο ψυχαγω-
γίας - αθλητισμού (πάρκο) χωρίς περιβαλλοντικές 
οχλήσεις για την γειτονιά.

5.  φωτισμός της παραρεματίου περιοχής και αστυνό-
μευσή της.

6.  Κατασκευή αγωγών ομβρίων, πεζοδρομίων και φω-
τισμού στην οδό Σισμανογλείου.

Οι 5 βασικοί στόχοι
1.  να αποτραπεί η διαμπερής κυκλοφορία των οχη-

μάτων που παρακάμπτουν την λεωφ. Πεντέλης.
2.  να ενισχυθεί η ασφάλεια μετακινήσεων των πεζών.
3.  να αναδειχθεί η πλατεία Ελευθερίας σε σημείο 

αναφοράς όλης της πόλης. 
4.  να προστατευτεί το σπάνιο φυσικό κάλλος της 

παραρεματίου περιοχής.
5.  να εμπεδωθεί το αίσθημα ασφάλειας των 

δημοτών.



3ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018

νέο δεκαπενθήμερο περιο-
δειών στις γειτονιές και στις 
περιφερειακές ενότητες των 
Βριλησσίων πραγματοποιεί ο 
Αργύρης ντινόπουλος μαζί με 
μέλη του συνδυασμού του.

Αυτήν την εβδομάδα βρίσκε-
ται στα Άνω Βριλήσσια (περιο- 
χή Πατήματος) και συνομιλεί 
με δεκάδες δημότες, αλλά και 
κατοίκους για τα προβλήματα 
της περιοχής.

Η δεκαπενθήμερη αυτή 
εξόρμηση θα ολοκληρωθεί 
την Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 
με συγκέντρωση - ομιλία που 
θα γίνει στις 18.00 στο κέντρο 
«Καλοφαγάς» στην κεντρική 
πλατεία των Άνω Βριλησσίων.

Στην συγκέντρωση αυτή 
ο Αργύρης ντινόπουλος 
και οι συνεργάτες του θα 
συζητήσουν με τους δημότες 
για τα ζητήματα του «Πατή-
ματος» που είναι, μαζί με τα 
δυτικά Βριλήσσια, μια ακόμη 
παραμελημένη περιφερειακή 
ενότητα του Δήμου.

Έμφαση στις 
γειτονιές του Δήμου

Στόχος του προγράμματος 
ντινόπουλου για την νέα 
τετραετία 2019-2023 είναι, 
εκτός από τα μεγάλα έργα, 
να γίνουν και συγκεκριμένες 
παρεμβάσεις σε κάθε γειτο-

νιά των Βριλησσίων και να 
υπάρξει ιδιαίτερη μέριμνα 
για την καθημερινότητα των 
Βριλησσιωτών. 

Αυτό προϋποθέτει βαθιά 
γνώση των προβλημάτων 
ακόμη και του κάθε δρόμου 
και αυτός είναι ο λόγος που 
αποφασίστηκαν οι περιοδεί-
ες, δηλαδή η άμεση επαφή με 
κάθε δημότη και κάθε κάτοικο 
της πόλης. 

Γιατί στόχος της προεκλογι-
κής εκστρατείας του Αργύρη 
ντινόπουλου δεν είναι μόνον 
η συλλογή ψήφων, αλλά και η 
λεπτομερής, κοστολογημένη 
και ρεαλιστική κατάρτιση ενός 
προγράμματος, το οποίο, εφό-
σον το εγκρίνουν οι δημότες, 
θα το εφαρμόσει μέσα στην 
τετραετία 2019-2023.

Διαμόρφωση  
του προγράμματος 
μαζί με τους δημότες

Με τις περιοδείες στις γειτο-
νιές του Δήμου καταρτίζουμε, 
στην ουσία, το πρόγραμμά 
μας το οποίο εισηγούνται, 
σε σημαντικό βαθμό, οι ίδιοι 
οι ενδιαφερόμενοι δημότες. 
Βεβαίως και επεξεργαζόμαστε 
τις προτάσεις τους γιατί δεν 
είναι όλες εφαρμόσιμες. Αλλά 
η απευθείας συνεννόηση μαζί 
τους διαμορφώνει, κυρίως, 

τις γενικές κατευθύνσεις τις 
οποίες, εμείς, καλούμαστε να 
εξειδικεύσουμε». 

Αυτό επισημαίνει στενός 
συνεργάτης του υποψηφίου 
δημάρχου, τονίζοντας την 
διαφορά ανάμεσα στην πραγ-
ματική και στην «ψηφιακή» 
επικοινωνία η οποία, πάντως, 
έχει και αυτή ενταχθεί, με 
ιδιαίτερα αποτελεσματικό 
τρόπο, στον σχεδιασμό μιας, 
τελικώς, πολλαπλής προεκλο-
γικής εκστρατείας. 

«Ζωντανές» 
δεσμεύσεις και μέσω 
του διαδικτύου 

Η περιοδεία στα δυτικά 
Βριλήσσια και στην παρα-
ρεμάτιο αποδείχθηκε πολύ 
αποτελεσματική και ολοκλη-
ρώθηκε με μαζική συμμετοχή 
του κόσμου στην εκδήλωση-
ομιλία και συζήτηση με τους 
δημότες η οποία οργανώθηκε 
στο Café Stay στις 26 του 
περασμένου μηνός. Ο ίδιος 
ο Αργύρης ντινόπουλος επέ-
λεξε τμήμα της ομιλίας του 
με συγκεκριμένες δεσμεύσεις 
για την νέα τετραετία (όπως 
για παράδειγμα η ανάπλαση 
της πλατείας Ελευθερίας) 
να μεταδοθεί ζωντανά στο 
διαδίκτυο, ως επισφράγιση 
της αποφασιστικότητάς του 

να υλοποιήσει αυτά τα έργα.
Το ίδιο προτίθεται να κάνει 

και στην συγκέντρωση - ομιλία 
που θα κάνει στο κέντρο «Κα-
λοφαγάς» στα Άνω Βριλήσσια 

αφού προηγουμένως θα έχει 
επισκεφθεί ακόμη και τις πλέον 
μακρινές γειτονιές αυτής της 
περιφερειακής ενότητας των 
Βριλησσίων.

Και για τα Άνω Βριλήσσια 
ο Αργύρης ντινόπουλος θα 
αναλάβει συγκεκριμένες 
δεσμεύσεις για έργα στην 
τετραετία 2019-2023.

 την ΔΕΥτΕΡΑ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, ΣτΙΣ 18.00, ΣτΟ ΚΕντΡΟ «ΚΑΛΟΦΑγΑΣ»

Εκδήλωση του Αργύρη Ντινόπουλου 
στα Άνω Βριλήσσια

Για δύο εβδομάδες περιοδεύει στην περιοχή και συνομιλεί με τους δημότες

Μαζί με τα στελέχη  
του συνδυασμού 
σε κάθε γειτονιά,  

σε κάθε δρόμο, σε κάθε 
σπίτι των Βριλησσίων
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Μείωσαν τα δημοτικά τέλη κατά 25% 
και αύξησαν τον δημοτικό φόρο κατά 45%

καταρρέει η ΣυριζΑΪκή προπαγάνδα και στον Δήμο Βριλησσίων
Η συστηματική παραπλάνηση της τοπικής κοινωνίας επί 

τέσσερα χρόνια αναδεικνύεται στο προπαγανδιστικό φυλλάδιο 
που εσωκλείει η δημοτική αρχή στους λογαριασμούς του νερού, 
αφού εκεί αναφέρει ότι μείωσε σταδιακά κατά 25% τα Δημοτικά 
Τέλη (ΔΤ) στην διάρκεια της θητείας της. 

Πρόκειται για ΣΥΡΙΖΑϊκού τύπου προπαγάνδα ανάλογη με 
αυτή των επιδομάτων που υπόσχεται η κυβέρνηση Τσίπρα από 
την δήθεν «υπεραπόδοση» της ελληνικής οικονομίας, δηλαδή 
από την άγρια φορολογία. 

Το ΣΥΡΙΖΑϊκό κόλπο είναι κυνικό: «Σας παίρνουμε μια και 
έξω τα λεφτά σας από την μια τσέπη, αλλά σας επιστρέφουμε 
σταδιακά κάποια ψίχουλα στην άλλη τσέπη για να σας ρίξουμε 
στάχτη στα μάτια» 

Το ίδιο εφαρμόζει και η σημερινή δημοτική αρχή αφού, άλ-
λωστε, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Οικονομικών είναι γνωστό 
στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και διορισμένος στο διοικητικό συμβούλιο 
της ΕΥΔΑΠ.

Πως στήθηκε η προπαγάνδα 
Η παραπλάνηση των Βριλησσιωτών στήθηκε ακριβώς πριν από 

4 χρόνια (στις 10 Δεκεμβρίου 2014) με απόλυτο κυνισμό και 
είναι ενδεικτική του ΣΥΡΙΖΑϊκού σχεδιασμού που επιστράτευσε 
από την αρχή της θητείας της η σημερινή διοίκηση του Δήμου. 

Έτσι, τότε, μόλις τρεις μήνες μετά την ανάληψη των καθηκό-
ντων της η δημοτική αρχή συγκάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο και 
ψήφισε εφάπαξ αύξηση κατά 45% του Δημοτικού φόρου(Δφ)!

Πρόκειται για φόρο που στην γλώσσα της ελληνικής γρα-
φειοκρατίας, είναι γνωστός ως φόρος Ηλεκτροδοτούμενων 
Χώρων (φ.Η.Χ.).

Δηλαδή ένας επιπλέον φόρος (εκτός του ΕνφΙΑ) τον οποίο 
πληρώνουν τόσο οι δημότες όσο και οι κάτοικοι των Βριλησ-
σίων με τους λογαριασμούς της ΔΕΗ (όπως ακριβώς και τα 
Δημοτικά Τέλη).

Αλλά αυτή η πρωτοφανής εφάπαξ αύξηση του Δημοτικού 
φόρου (Δφ) κατά 45% ήταν επιμελώς «κρυμμένη» με ΣΥΡΙ-

ΖΑϊκού τύπου κουτοπονηριά, αφού ο δήμαρχος βγήκε τότε και 
είπε ότι μείωσε τα Δημοτικά Τέλη (ΔΤ) κατά 10%!

Αυτό, δηλαδή, που επαναλαμβάνεται και τώρα, τέσσερα χρόνια 
μετά, όπου στο προπαγανδιστικό φυλλάδιο των λογαριασμών 
ύδρευσης η δημοτική αρχή ισχυρίζεται ότι τα δημοτικά τέλη 
μειώθηκαν συνολικά, στην διάρκεια της θητείας της, κατά 25%. 

Πώς αποκαλύπτεται η παραπλάνηση  
της κοινής γνώμης 

Η παραπλάνηση της τοπικής κοινωνίας, όμως, αποκαλύπτεται 
από το γεγονός ότι εκτός από τα Δημοτικά Τέλη (που μειώθηκαν 
κατά 25%) οι Βριλησσιώτες πληρώνουν και Δημοτικό φόρο 
(Δφ) ο οποίος, όμως, αυξήθηκε κατά 45%!

Αυτός, λοιπόν, ο Δημοτικός φόρος (Δφ) εκτινάχτηκε στο 
πρωτοφανές ύψος των 0,78 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο 
και αποτελεί έναν επιπλέον φόρο που ισούται με το 66% των 
Δημοτικών Τελών (ΔΤ).

Δηλαδή η σημερινή δημοτική αρχή έχει μειώσει (σταδιακά) κατά 
25% τα Δημοτικά Τέλη (ΔΤ) και την ίδια στιγμή έχει επιβάλει 

(εφάπαξ, εδώ και τέσσερα χρόνια) έξτρα φόρο που ισούται με 
το 66% των Δημοτικών Τελών τα οποία ισχυρίζεται ότι μείωσε!

Θλιβερή πρωτιά στην φορομπηχτική πολιτική
Αξίζει να σημειωθεί ότι την ίδια ακριβώς χρονική περίοδο 

(Δεκέμβριος 2014) που στα Βριλήσσια έμπαινε αυτός ο φόρος 
στην ακίνητη περιουσία δημοτών και κατοίκων (0,78 ευρώ ανά 
τετραγωνικό) στο γειτονικό Χαλάνδρι η νέα δημοτική αρχή (επί-
σης προσκείμενη στην Αριστερά) προσδιόρισε τον ίδιο Δημοτικό 
φόρο (Δφ) στο μόλις 0,33 ευρώ ανά τετραγωνικό.

 Όσο, δηλαδή και στον Δήμο Αθηναίων, από όπου συνήθως 
δίδεται και η γενική κατεύθυνση για τον προσδιορισμό του 
δημοτικού φόρου στο σύνολο των δήμων της χώρας.

 ΕΝΦΙΑ αλά Βριλήσσια
Μόνον στα Βριλήσσια η σημερινή δημοτική αρχή αποφάσισε, 

από τον πρώτο χρόνο της θητείας της, να καταφέρει ένα πλήγμα 
στην ακίνητη περιουσία των νοικοκυραίων, λες και δεν έφτανε 
το δυσβάσταχτο χαράτσι του ΕνφΙΑ. 

Αντί να σεβαστεί την δοκιμασία των Βριλησσιωτών από τον 
ΕνφΙΑ που τον πληρώνουν, ως «ενοίκιο», για στα δικά τους 
σπίτια, επέλεξε να αυξήσει κατά 45% και τον αντίστοιχο Δημοτικό 
φόρο (Δφ) που επιβάλλεται σε αυτά τα ίδια σπίτια εκτοξεύοντάς 
τον στο πρωτοφανές για το σύνολο της αυτοδιοίκησης ύψος 
του 0,78 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Έτσι ώστε να επαίρεται σήμερα για την... μείωση των Δημοτικών 
Τελών (ΔΤ) ως προεκλογικό επιχείρημα, την ίδια στιγμή που 
επί τέσσερα και πλέον χρόνια έχει εισπράξει από τους δημότες 
επιπλέον Δημοτικό φόρο (Δφ) ίσο με το 66% των Δημοτικών 
Τελών(ΔΤ) που ...μείωσε!

Πρόκειται για προπαγάνδα που φτάνει στον απόλυτο πα-
ραλογισμό αφού με τους λογαριασμούς του νερού (και το 
δήθεν «ενημερωτικό» σημείωμα που εσωκλείουν) επιχειρούν 
να παραπλανήσουν τους δημότες για τα χαράτσια που τους 
φορτώνουν με τους λογαριασμούς της ΔΕΗ. 

Ο Δημοτικός φόρος (Δφ) ή φό-
ρος Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων 
(φ.Η.Χ.) επιβάλλεται με απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου, είναι 
δηλαδή στην απολύτως διακριτική 
ευχέρεια της δημοτικής αρχής να τον 
αυξήσει ή να τον μειώσει.

Σε αντίθεση με τα δημοτικά τέλη 
που έχουν τον λεγόμενο ανταποδοτικό 
χαρακτήρα, ο Δημοτικός φόρος (Δφ) 
είναι «φόρος κατά την κύρια αυτού 
δημοσιονομική έννοια και επιβάλλεται 
πέραν πάσης ανταπόδοσης».

Σε απλά ελληνικά σημαίνει ότι 
πρόκειται για το χαράτσι στα σπίτια 
των δημοτών και των κατοίκων που 
επιβάλλει ο Δήμος, δηλαδή είναι, 
κατά μία έννοια, ο ΕνφΙΑ της τοπικής 
αυτοδιοίκησης.

Ασφαλώς και είναι ασυγκρίτως 
μικρότερος σε σχέση με τον Εν-
φΙΑ αλλά όσο αφορά τα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά του είναι... πολύ 
χειρότερος.

Ίδιος φόρος για πλούσιους 
και φτωχούς

Γιατί ο Δημοτικός φόρος (Δφ) 
επιβάλλεται από τον εκάστοτε δή-
μαρχο χωρίς να λαμβάνεται υπόψιν 
αν ένα σπίτι είναι μικρό ή μεγάλο 
(τα τετραγωνικά), αν ο ιδιοκτήτης 
είναι πλούσιος ή φτωχός (εισοδη-
ματικά κριτήρια) ή αν το σπίτι είναι 
σε ακριβή ή σε φτηνή περιοχή του 
Δήμου (τιμή ζώνης).

Σε αντίθεση, δηλαδή, με τον ΕνφΙΑ 
στον οποίο όλα τα παραπάνω κριτήρια 
λαμβάνονται υπόψιν, ο Δημοτικός φό-
ρος (Δφ) «πέφτει στα κεφάλια» όλων, 
ίδιος για πλούσιους και φτωχούς, άρα 
πρόκειται για ένα είδος «κεφαλικού 
φόρου», δηλαδή για χαράτσι.

Ούτε μπορείς να τον αποφύγεις, 
να καθυστερήσεις την πληρωμή 
του ή να τον εξοφλήσεις με δόσεις 
γιατί έχει ενσωματωθεί στους λογα-
ριασμούς της ΔΕΗ, δηλαδή αν δεν 

τον πληρώσεις κινδυνεύεις να σου 
κόψουν το ρεύμα. 

Αυτόν τον φόρο, λοιπόν, επέλεξε 
να αυξήσει κατά 45% η σημερινή 
δημοτική αρχή από την πρώτη ημέρα 
της θητείας της, καταφέρνοντας ένα 
ακόμη πλήγμα στην ιδιοκτησία των 
Βριλησσιωτών.

Πώς οι μειώσεις  
έγιναν αυξήσεις

Τα νούμερα είναι αμείλικτα. Όταν 
τα δημοτικά τέλη είναι σήμερα στο 
1,18 ευρώ ανά τετραγωνικό και ο 
δημοτικός φόρος εκτινάχτηκε στο 
0,78 ευρώ ανά τετραγωνικό, αυτό 
σημαίνει ότι οι δημότες ή οι κάτοικοι 
πληρώνουν στον Δήμο Βριλησσίων 
1,96 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο 
του σπιτιού τους.

Δηλαδή η δημοτική αρχή η οποία 
ισχυρίζεται ότι μείωσε τα δημοτικά 
τέλη κατά 25% στην ουσία εισπράτ-
τει από τον κάθε δημότη ή κάτοικο 

επιπλέον δημοτικό φόρο ίσο με το 
66% των δημοτικών τελών που λέει 
ότι μείωσε (σε απλή αριθμητική το 
0,78 είναι το 66% του 1,18). 

 Γιατί κανένας Βριλησσιώτης δεν 

ενδιαφέρεται αν τα λεφτά που πλη- 
ρώνει στον Δήμο ονομάζονται δη-
μοτικά τέλη ή δημοτικός φόρος.
Αυτό που τον νοιάζει είναι τι λεφτά 
βγαίνουν από την τσέπη του.

ΕπΙΒΑΛΛΕτΑΙ Στην ΑΚΙνητη πΕΡΙΟΥΣΙΑ ΔηΜΟτών ΚΑΙ ΚΑτΟΙΚών πΟΥ ΕΙνΑΙ ηΔη ΕπΙΒΑΡΥΜΕνη ΑπΟ τΟν ΕνΦΙΑ

Ο δημοτικός φόρος είναι χαράτσι ίσο με το 66% των δημοτικών τελών
τι ακριβώς είναι και πώς λειτουργεί ο Δημοτικός Φόρος (ΔΦ) σε βάρος των Βριλησσιωτών
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Μείωσαν τα δημοτικά τέλη κατά 25% 
και αύξησαν τον δημοτικό φόρο κατά 45%

καταρρέει η ΣυριζΑΪκή προπαγάνδα και στον Δήμο Βριλησσίων
(εφάπαξ, εδώ και τέσσερα χρόνια) έξτρα φόρο που ισούται με 
το 66% των Δημοτικών Τελών τα οποία ισχυρίζεται ότι μείωσε!

Θλιβερή πρωτιά στην φορομπηχτική πολιτική
Αξίζει να σημειωθεί ότι την ίδια ακριβώς χρονική περίοδο 

(Δεκέμβριος 2014) που στα Βριλήσσια έμπαινε αυτός ο φόρος 
στην ακίνητη περιουσία δημοτών και κατοίκων (0,78 ευρώ ανά 
τετραγωνικό) στο γειτονικό Χαλάνδρι η νέα δημοτική αρχή (επί-
σης προσκείμενη στην Αριστερά) προσδιόρισε τον ίδιο Δημοτικό 
φόρο (Δφ) στο μόλις 0,33 ευρώ ανά τετραγωνικό.

 Όσο, δηλαδή και στον Δήμο Αθηναίων, από όπου συνήθως 
δίδεται και η γενική κατεύθυνση για τον προσδιορισμό του 
δημοτικού φόρου στο σύνολο των δήμων της χώρας.

 ΕΝΦΙΑ αλά Βριλήσσια
Μόνον στα Βριλήσσια η σημερινή δημοτική αρχή αποφάσισε, 

από τον πρώτο χρόνο της θητείας της, να καταφέρει ένα πλήγμα 
στην ακίνητη περιουσία των νοικοκυραίων, λες και δεν έφτανε 
το δυσβάσταχτο χαράτσι του ΕνφΙΑ. 

Αντί να σεβαστεί την δοκιμασία των Βριλησσιωτών από τον 
ΕνφΙΑ που τον πληρώνουν, ως «ενοίκιο», για στα δικά τους 
σπίτια, επέλεξε να αυξήσει κατά 45% και τον αντίστοιχο Δημοτικό 
φόρο (Δφ) που επιβάλλεται σε αυτά τα ίδια σπίτια εκτοξεύοντάς 
τον στο πρωτοφανές για το σύνολο της αυτοδιοίκησης ύψος 
του 0,78 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Έτσι ώστε να επαίρεται σήμερα για την... μείωση των Δημοτικών 
Τελών (ΔΤ) ως προεκλογικό επιχείρημα, την ίδια στιγμή που 
επί τέσσερα και πλέον χρόνια έχει εισπράξει από τους δημότες 
επιπλέον Δημοτικό φόρο (Δφ) ίσο με το 66% των Δημοτικών 
Τελών(ΔΤ) που ...μείωσε!

Πρόκειται για προπαγάνδα που φτάνει στον απόλυτο πα-
ραλογισμό αφού με τους λογαριασμούς του νερού (και το 
δήθεν «ενημερωτικό» σημείωμα που εσωκλείουν) επιχειρούν 
να παραπλανήσουν τους δημότες για τα χαράτσια που τους 
φορτώνουν με τους λογαριασμούς της ΔΕΗ. 

ενδιαφέρεται αν τα λεφτά που πλη- 
ρώνει στον Δήμο ονομάζονται δη-
μοτικά τέλη ή δημοτικός φόρος.
Αυτό που τον νοιάζει είναι τι λεφτά 
βγαίνουν από την τσέπη του.

ΕπΙΒΑΛΛΕτΑΙ Στην ΑΚΙνητη πΕΡΙΟΥΣΙΑ ΔηΜΟτών ΚΑΙ ΚΑτΟΙΚών πΟΥ ΕΙνΑΙ ηΔη ΕπΙΒΑΡΥΜΕνη ΑπΟ τΟν ΕνΦΙΑ

Ο δημοτικός φόρος είναι χαράτσι ίσο με το 66% των δημοτικών τελών
τι ακριβώς είναι και πώς λειτουργεί ο Δημοτικός Φόρος (ΔΦ) σε βάρος των Βριλησσιωτών

Στον πίνακα αποτυπώνεται συνολικά η αφαίμαξη 
των Βριλησσιωτών από την δημοτική αρχή μετά 
την αύξηση (από το 2014) του Δημοτικού φόρου 
(Δφ). Τα έσοδα από τον Δημοτικό φόρο (Δφ) το 
2018 σε σχέση με το 2014 είναι αυξημένα κατά 
756.367 ευρώ. Δηλαδή κατά 66%. Άρα στο... 
μειωμένο(!) Δημοτικό Τέλος (ΔΤ) προστίθεται ο 
αυξημένος Δημοτικός φόρος (Δφ) που είναι ίσος 
με το 66% αυτού του (κατά τα άλλα... μειωμέ-
νου!) Δημοτικού Τέλους (ΔΤ). Και έτσι έρχεται 
μια η άλλη. Πρόκειται για την τέλεια κοροϊδία. 

Ο δαιμονικός αριθμός 66...%
Εισπραχθείς Δημοτικός Φόρος

2014 1.143.633 
2015 1.548.563
2016 1.789.398
2017 1.866.644
2018 (εκτιμ.) 1.900.000

(Συνολική αύξηση: 756.367)

Αρκεί μια προσεκτική ματιά 
στους λογαριασμούς της ΔΕΗ 
για να αντιληφθούν όλοι οι 
Βριλησσιώτες (δημότες, αλλά 
και κάτοικοι) τον εμπαιγμό. Τα... 
μειωμένα Δημοτικά Τέλη (ΔΤ) 
προσδιορίζονται στο 1,18 
ευρώ ανά τετραγωνικό. Ο 
αυξημένος Δημοτικός φόρος 
(Δφ) προσδιορίζεται στο 
0,78 ευρώ το τετραγωνικό. 
Το 0,78 είναι το 66% του 
1,18. Άρα οι Βριλησσιώτες 
πληρώνουν συνολικά φόρους 
στον Δήμο 1,18+0,78= 1,96 
ευρώ ανά τετραγωνικό. Δηλαδή 66% περισσότερο από τα... μειωμένα Δημοτικά 
Τέλη (ΔΤ). Όσο ακριβώς είναι και η επιπλέον είσπραξη του Δημοτικού φόρου (Δφ) 
μεταξύ 2014 και 2018. Όλα κανονισμένα (με ΣΥΡΙΖΑϊκού τύπου προπαγάνδα) για 
την παραπλάνηση των δημοτών, και των κατοίκων.

Το βλέπετε 
και μόνοι σας

Παρέλαβαν τον Δημοτικό φόρο (Δφ) στα 0,54 ευρώ ανά τετραγωνικό με βάση 
την τελευταία απόφαση του δημοτικού συμβουλίου της προηγούμενης διοίκησης του 
Δήμου (το 2013). Και, με το που ανέλαβαν την διοίκηση του Δήμου (το 2014) τον 
εκτόξευσαν στα 0,78 ευρώ ανά τετραγωνικό. Αύξηση κατά 0,24 ευρώ, δηλαδή 45%! 
Και την ίδια στιγμή άρχισαν την προπαγάνδα περί μείωσης των δημοτικών τελών. 
Την έκαναν μάλιστα αυτήν την μείωση - μαϊμού σταδιακά κάθε χρόνο ώστε η προ-
παγάνδα να είναι διαρκής. Ενώ η αύξηση - φωτιά του Δημοτικού φόρου (Δφ) έγινε 

εφάπαξ (μια και έξω) ώστε όχι μόνον να 
περάσει στο ντούκου, αλλά και για να τα 
παίρνουν σταθερά από τους Βριλησσιώτες 
επί τέσσερα και πλέον χρόνια. Δηλαδή 
από την αρχή της θητείας τους. ΣΥΡΙΖΑϊκή 
κουτοπονηριά, αλλά και υποτίμηση της 
νοημοσύνης των Βριλησσιωτών. 

Υποτιμούν τη νοημοσύνη των Βριλησσιωτών

ΚΑΙ νΕΑ ΣΥνΕντΕΥξη ΜπΟΥΜΕΡΑνγΚ

Τώρα οικειοποιούνται έργα άλλων
Μέχρι και την αρμοδιότητα της Εταιρίας φυσικού Αερίου οικειοποιήθηκε η σημε-

ρινή δημοτική αρχή προκειμένου να παρουσιάσει «ένα, κάποιο έργο» της, συνολικά 
5ετούς, θητείας της.

Σε συνέντευξή της σε εβδομαδιαία εφημερίδα ισχυρίζεται ότι «επέκτεινε το δίκτυο 
του φυσικού αερίου» όταν είναι γνωστό σε κάθε δημότη ότι η επέκταση του δικτύου 
γίνεται από την Εταιρία Διανομής φυσικού Αερίου Αττικής (ΕΔΑ Αττικής) με αιτήσεις 
που υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι είτε στο site της εταιρίας (edaattikis.gr) είτε 
στον πενταψήφιο αριθμό 11322. 

Πρόκειται για αφελή επικοινωνιακή πολιτική περασμένων δεκαετιών, σύμφωνα 
με την οποία όταν οι ψηφοφόροι βλέπουν δρόμους να σκάβονται θεωρούν ότι το 
έργο το κάνει ο δήμαρχος. 

Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για τον ισχυρισμό «υλοποιούμε και παραδίδουμε αντι-
πλημμυρικά και έργα ομβρίων υδάτων» όταν είναι επίσης γνωστό ότι τα αντιπλημ-
μυρικά έργα γίνονται (εκ του νόμου!) από την Περιφέρεια Αττικής. 

Ειδικώς στα Βριλήσσια η αντιπλημμυρική θωράκιση του Δήμου ξεκίνησε το 2005 
λόγω της λειτουργίας της Αττικής Οδού και έκτοτε συνεχίστηκε με αλλεπάλληλες 
εργολαβίες από όλες τις διοικήσεις της Περιφέρειας Αττικής.

Το επικοινωνιακό «αφήγημα» της ανακύκλωσης  
και μείωσης δημοτικών τελών

Στο θέμα της μείωσης των δημοτικών τελών υπάρχει η πρωτοσέλιδη αποκάλυψη 
της εφημερίδας μας (ότι τα μείωσε κατά 25% ενώ αύξησε τον δημοτικό φόρο κατά 
50%), αλλά στην συνέντευξή της η δημοτική αρχή επιχειρεί να συνδέσει την μείωση 
των δημοτικών τελών με την ανακύκλωση. 

Αποκαλύπτει έτσι ένα ακόμη «επικοινωνιακό τέχνασμα» αφού η νομοθεσία επι-
βάλλει σε αυτήν την περίπτωση ο υπολογισμός των δημοτικών τελών να γίνεται με 
βάση το ποσοστό ανακύκλωσης κάθε σπιτιού και όχι με βάση τα τετραγωνικά του 
(όπως συμβαίνει στα Βριλήσσια).

Άλλωστε στα Βριλήσσια τα ποσοστό ανακύκλωσης είναι στο 4% (στο Χαλάνδρι 
είναι στο 7% και στο Παλαιό φάληρο στο 12%) ενώ οι σχετικές βραβεύσεις τις 
οποίες επικαλείται η δημοτική αρχή κόστισαν (όπως έχει αποκαλύψει και αυτή η 
εφημερίδα) 28.210 ευρώ αφού όλες γίνονται από ιδιωτικές εταιρίες.

Σε αυτές τις ιδιωτικές εταιρίες ο Δήμος Βριλησσίων πληρώνει συνολικά για το 
2018 το ποσό των 636.000 ευρώ για προγράμματα βιώσιμης ανάπτυξης τα οποία 
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, πιλοτικές εκπαιδεύσεις, εξειδικευμένες συμβουλές, 
συμμετοχή σε ψηφιακές πλατφόρμες κ.λπ.

Πρόκειται για την γνωστή επικερδή δραστηριότητα ιδιωτών που κάνουν δουλειές 
με τους Δήμους σε θέματα ανακύκλωσης, την ίδια στιγμή που η χώρα μας έχει, στην 
ανακύκλωση, την χειρότερη επίδοση σε όλη την Ευρώπη, μετά την Μάλτα.

Στην Ελλάδα το 82% των απορριμμάτων καταλήγει στις χωματερές ενώ στο Βέλγιο, 
στην Δανία, στην Σουηδία και στην Δανία το ποσοστό αυτό δεν ξεπερνάει το 1%.

 Έργα που έκαναν οι προηγούμενοι και θα κάνουν οι... άλλοι
Ο απολογισμός έργου συνεχίζεται με τον παιδικό σταθμό της οδού Διός του οποίου 

η χρηματοδότηση και συνεπώς η υλοποίηση έγινε από την... προηγούμενη δημοτική 
αρχή αφού εντάχθηκε στο σχετικό πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής το... 2013!

Αναφορικά με τα (όποια) μελλοντικά έργα ο δήμαρχος απαριθμεί και πάλι τα όμβρια 
(που εκτελούνται από την Περιφέρεια), την επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου 
(που υλοποιείται από την Εταιρία Διανομής φυσικού Αερίου) και την εφαρμογή 
μιας κυκλοφοριακής μελέτης.

Πρόκειται για την μελέτη που έλεγε ότι θα εφάρμοζε στην διάρκεια της 5ετους 
θητείας του και η οποία παραμένει στα συρτάρια (μάλλον ευτυχώς για τον Δήμο)

Στην συνέντευξη - αγιογραφία επαναλαμβάνει τα περί «νοικοκυρέματος» του 
Δήμου, δηλαδή το γνωστό «καταφύγιο» όσων αυτοδιοικητικών δεν έχουν να πα-
ρουσιάσουν συγκεκριμένο έργο.

 Αλλά είναι γνωστό σε όλη την αυτοδιοίκηση ότι ο Δήμος Βριλησσίων ουδέποτε 
στην διάρκεια της ιστορίας του αντιμετώπισε οποιοδήποτε οικονομικό πρόβλημα.

Εξυπηρετούσε πάντοτε τα δάνειά του και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του Υπουργείου 
Εσωτερικών τον κατέτασσαν (διαχρονικά!) στους δήμους - πρότυπα. Μόνον η σημε-
ρινή δημοτική αρχή ανακάλυψε οικονομικά προβλήματα που η ίδια «νοικοκύρεψε».

Η δημοτική αρχή αρνείται την σύμπλευσή της με τον ΣΥΡΙΖΑ ισχυριζόμενη ότι πα-
ραμένει «αυτόνομη» παρά το γεγονός ότι οι δύο αντιδήμαρχοι είναι σκληροπυρηνικά 
στελέχη του κυβερνώντος κόμματος και ο ίδιος ο επικεφαλής της εγκαινίασε, με την 
παρουσία του, τα κομματικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ στα Βριλήσσια.

Μετά τη συνέντευξη σε site  
του συνδημότη μας  

Θανάση Μπέλτσου και νέα 
συνέντευξη σε γνωστή  

εβδομαδιαία εφημερίδα  
που εκδίδει επίσης διακεκριμένος 
συμπολίτης μας. Αλλά ούτε αυτή 

απέδωσε τα αναμενόμενα.
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Aνοιχτή επιστολή του Αργύρη Ντινόπουλου προς τους δημότες
φίλες και φίλοι
Είναι γνωστό ότι στον δημόσιο 

διάλογο δεν κρύβω τα λόγια μου.
Εντούτοις μετά την γνωστοποίηση 

της υποψηφιότητάς μου για το 
αξίωμα του δημάρχου Βριλησσί-
ων (στις 06 Σεπτεμβρίου 2018) 
«έκρυψα» πολλά λόγια.

Αναγκάζομαι, όμως, τώρα, να 
απευθυνθώ σε εσάς, μόνον και 
μόνον για την αποκατάσταση της 
ιστορικής αλήθειας.

Γιατί η ανάρτηση στο διαδίκτυο 
συγκεκριμένης φωτογραφίας με 
σχόλιο για «αυτοδιοικητική συνέχεια 
και την αδιάσπαστη παρουσία στα 
κοινά του Δήμου» δεν ανταποκρί-
νεται στην ιστορική αλήθεια.

Πολύ περισσότερο που ακριβώς 
παραδίπλα στους τρεις καθήμενους 
βρισκόμουν εγώ και επέλεξαν να 
με βγάλουν από το... κάδρο της 
ιστορίας του δήμου μας (η φωτό 
είναι από κομματική εκδήλωση 
της νέας Δημοκρατίας της 9ης 
Δεκεμβρίου 2018).

φίλες και φίλοι
Το 2002 ίδρυσα την δημοτική 

παράταξη «νέα Πνοή για τα 
Βριλήσσια».

Αυτή η δημοτική παράταξη 
κέρδισε τις εκλογές και έκανε το 
έργο της 4ετίας 2003-2006.

Το 2006 ο τότε πρωθυπουργός 
Κώστας Καραμανλής με επέλεξε, 
ακριβώς λόγω του έργου μου στον 
Δήμο Βριλησσίων, ως υποψήφιο 
Περιφερειάρχη (τότε Υπερνομάρχη) 
Αττικής.

Η «διάδοχη» κατάσταση στην 
δημοτική παράταξη ήταν απολύτως 
δική μου προσωπική επιλογή, παρά 
τις επιφυλάξεις, τότε, διακεκριμέ-
νων στελεχών της «νέας Πνοής».

Οι επιφυλάξεις εκείνες αποδεί-
χθηκαν βάσιμες.

Από το 2006 μέχρι πρόσφατα 
(Σεπτέμβριος 2018) όλα τα τότε 
εκλεγμένα στελέχη της «νέας 
Πνοής» αποχώρησαν από την 
δημοτική παράταξη.

Απέμεινε μόνος του ο επικεφαλής 
τον οποίο είχα ορίσει εγώ το 2006. 

Τον Σεπτέμβριο του 2018 ο επι-
κεφαλής επέλεξε να αποχωρήσει 
και ο ίδιος από την ηγεσία.

Συνεκάλεσε σύσκεψη με όσους 
ήταν στο ψηφοδέλτιο του συν-
δυασμού της «νέας Πνοής» στις 
τελευταίες δημοτικές εκλογές 
(του 2014) τις οποίες και έχασαν. 

Από τους 43 παραβρέθηκαν οι 20 
και ανέδειξαν την πρόσφατη ηγεσία 
της «νέας Πνοής» οι 18 κάνοντας 
λόγο για «ευρεία πλειοψηφία» 
(στους 18 συμπεριλαμβάνονται 
τόσο ο αποχωρήσας επικεφαλής 
όσο και ο διαδεχθείς αυτόν).

Ουδέποτε σε όλη αυτήν την 
διαδικασία με ενημέρωσαν ως 
ιδρυτή της παράταξης.

Και αυτό παρά το γεγονός ότι 
είχα ομιλήσει για την ανάγκη 
ενότητας από τον φεβρουάριο 
του 2018 κατά την «κοπή πίττας» 
του συνδυασμού από την οποία, 
μάλιστα, τότε, απείχε ο σημερινός 
νέος επικεφαλής της.

φίλες και φίλοι
Δεν προτίθεμαι βέβαια σε καμμία 

περίπτωση να ασχοληθώ άλλο με 
το «ονοματολογικό» ενός δημοτι-
κού συνδυασμού ο οποίος, είναι 
φανερό σε όλους, ότι έκλεισε τον 
ιστορικό κύκλο του. 

Το έπραξα μόνο και μόνο για 
την αποκατάσταση της ιστορικής 
αλήθειας.

Άλλωστε στην πολιτική όλα 
«χτίζονται» με νίκες.

Και, δυστυχώς, η «αυτοδιοικη- 
τική συνέχεια» που αναφέρει 
η ανάρτηση συνδέεται με δύο 
οδυνηρές ήττες που αντιστοιχούν 
στους δύο πρώτους εικονιζόμενους.

Εγώ είμαι αποφασισμένος να 
μην αφήσω το «κακό» (της ήττας) 
να... τριτώσει.

Εφόσον με τιμήσετε με την ψήφο 
σας πρόκειται να τερματίσω την 
αδράνεια και την εσωστρέφεια 
στα Βριλήσσια.

Οι προτάσεις μου για το έργο 
της νέας τετραετίας 2019-2023 
είναι συγκεκριμένες.

Τόσο για το σύνολο του Δήμου 
όσο και για κάθε περιφερειακή 
ενότητά του.

Γιατί ζητώ την ψήφο σας ακριβώς 
για να κάνω έργο στα Βριλήσσια.

Δεκέμβριος 2018
ΑΡΓύΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟύλΟΣ

Φωτό ντόκόυΜέντΑ
τον Μάιο του 2006 παρά τις επιφυλάξεις 
διακεκριμένων στελεχών του συνδυασμού,  
έδωσα το δαχτυλίδι της διαδοχής στον κώστα Ιωαννίδη. 
Σε εκείνη την δραματική σύσκεψη για να διατηρήσω  
την ενότητα του συνδυασμού, τον έβαλα να καθίσει  
εγώ, ο ίδιος, στο γραφείο μου, του δημάρχου.

Η ιδρυτική πράξη 
από εμένα και η ανακήρυξη 

του συνδυασμού  
νέΑ ΠνόΗ το 2002. 

Για ποια αυτοδιοικητική 
συνέχεια ομιλούν;

έπέλεξαν το μοντάζ στην αυτοδιοικητική ιστορία των Βριλησσίων. την ίδια ώρα που ο αντιπρόεδρος της νΔ μιλούσε για την ανάγκη ενότητας. 
Σύρουν τους νέους ανθρώπους στον ολισθηρό δρόμο της διάσπασης. Πώς να μην επιχαίρει για τις μεθοδεύσεις αυτές η σημερινή, προσκείμενη στον ΣυΡΙΖΑ, δημοτική αρχή;
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«Αμέριστη στήριξη» στην υποψηφιότητα του 
Αργύρη ντινόπουλου για τον Δήμο Βριλησσίων 
παρέχει η νέα Δημοκρατία με επιστολή που 
απέστειλε προς τα μέλη της νομαρχιακής οργά-
νωσης του κόμματος ο Γραμματέας της Πολιτικής 
Επιτροπής λευτέρης Αυγενάκης.

Στην επιστολή αυτή ο Γραμματέας αναφέρει 
ότι η νέα Δημοκρατία «θα δώσει με αξιώσεις την 
μεγάλη μάχη των επικείμενων αυτοδιοικητικών 
εκλογών».

Στην συνέχεια αναφερόμενος στον Δήμο Βριλησ-
σίων ο λευτέρης Αυγενάκης τονίζει ότι «αυτήν την 
μάχη θα κερδίσουμε και στον Δήμο Βριλησσίων 
ενώνοντας τις δυνάμεις μας και παρέχοντας την 
αμέριστη στήριξή μας στον υποψήφιο Δήμαρχό 
μας Αργύρη ντινόπουλο».

Η επιστολή αυτή διαβάστηκε από την πρόεδρο 
της νομαρχιακής επιτροπής του κόμματος φαίνη 
Χατζηαθανασιάδου σε συγκέντρωση στελεχών 
της νέας Δημοκρατίας που έγινε στα Βριλήσσια 
στις 15 του περασμένου μηνός.

Στην αρμόδια επιτροπή του κόμματος που εξέ-
τασε τα θέματα των υποψηφιοτήτων προεδρεύει 
το ιστορικό στέλεχος νικήτας Κακλαμάνης ενώ 
συμμετέχουν ως μέλη στενοί συνεργάτες του 
προέδρου του κόμματος Κυριάκου Μητσοτάκη. 

Η περίπτωση των Βριλησσίων «έκλεισε» αμέσως 

αφού ο Αργύρης ντινόπουλος είχε ενημερώσει 
τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την απόφασή του να 
θέσει υποψηφιότητα ως δήμαρχος Βριλησσίων 
από τις 30 Αυγούστου και ο πρόεδρος της νέας 
Δημοκρατίας είχε συμφωνήσει με την απόφασή 
του αυτή.  

ΜΕ ΕπΙΣτΟΛη τΟΥ γΡΑΜΜΑτΕΑ τηΣ πΟΛΙτΙΚηΣ ΕπΙτΡΟπηΣ ΛΕΥτΕΡη ΑΥγΕνΑΚη   

Νέα Δημοκρατία: Αμέριστη στήριξη 
στην υποψηφιότητα Ντινόπουλου

Η επιστολή απεστάλη προς τα μέλη του κόμματος σε εκδήλωση που έγινε στα Βριλήσσια 

Απαραίτητη η ομοψυχία
Σύσκεψη δημάρχων από όλη την χώρα που πρό-

σκεινται στην Νέα Δημοκρατία πραγματοποιήθηκε 
στο περιθώριο του Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου της 
ΚΕΔΕ, που έγινε στην Αθήνα, στις 3 - 5 Δεκεμβρίου.

Στην σύσκεψη προήδρευσε ο γραμματέας της 
Πολιτικής Επιτροπής Λευτέρης Αυγενάκης, ο οποίος 
μεταφέροντας, όπως είπε, την προσωπική επιθυμία 
του Κυριάκου Μητσοτάκη, τόνισε ότι πρέπει να υπάρ-
ξει ομοψυχία και καθολική στήριξη στις κεντρικές 
επιλογές των προσώπων.

Αναφορικά με τους «αντάρτες» επεσήμανε ότι σε όσους 
παρουσιάσουν διασπαστικές συμπεριφορές σε πρώτη φάση 
θα γίνει συζήτηση για να μην κατέλθουν ως υποψήφιοι. 

Ωστόσο, σχετικά με όσους εμμένουν στην απόφασή 
τους και δεν κάνουν πίσω, για χάρη της ενότητας 
της παράταξης δεν αποκλείεται να υπάρξουν ακόμη 
και διαγραφές.

Κατά μια χρονική σύμπτωση 
το πρώτο τέτοιο «αντάρτικο» 
στα Βριλήσσια στήθηκε ακριβώς 
πριν είκοσι χρόνια, το 1998 από 
τον μακαρίτη πλέον Ευάγγελο 
Κουτσιώρη και οδήγησε στην 
απώλεια του Δήμου για την 
νέα Δημοκρατία αφού στον 
δεύτερο γύρο εξελέγη (με δια-
φορά 365 ψήφων) ο Σταμάτης 
λώλας, διακεκριμένο στέλεχος 
του ΠΑΣΟΚ.

 Στην 4ετία λώλα τα «αντάρτικα» 
στον χώρο της νέας Δημοκρατίας 
διπλασιάστηκαν και στις εκλογές του 
2002 ο τότε υποψήφιος Αργύρης 
ντινόπουλος αντιμετώπισε (εκτός 
από τον Σταμάτη λώλα) και δύο 
«αντάρτικους συνδυασμούς» από 

τον χώρο της νέας Δημοκρατίας 
με αποτέλεσμα να εκλεγεί στον 
δεύτερο γύρο με διαφορά μόλις 
147 ψήφων.

Οι δημοτικές εκλογές του 2006 
είναι οι μοναδικές της τελευταίας 
20ετίας οι οποίες διεξήχθησαν 
χωρίς «αντάρτες» αφού ο Αργύρης 
ντινόπουλος παραδίδοντας την 
σκυτάλη εξασφάλισε την αρραγή 
ενότητα του συνδυασμού της 
«νέας Πνοής». 

Σημαντικό, πάντως, ρόλο στην 
διατήρηση της ενότητας διαδρα-
μάτισε και η στάση διακεκριμέ-
νων στελεχών του συνδυασμού 
της «νέας Πνοής», δηλαδή του 
Τάκη Βουγιουκλάκη, της Ζωής 
Κουβαρά, του Γιάννη Μαρίνη, 

αλλά και του Τάσου Δημητρίου. 
Άπαντες στήριξαν την προσωπική 

επιλογή του Αργύρη ντινόπουλου 
ως προς τον «διάδοχό» του (για 
«δαχτυλίδι» μιλούσαν τότε) παρα-
μερίζοντας δικές τους προσωπικές 
φιλοδοξίες. 

Έτσι ο Δήμος Βριλησσίων παρέ-
μεινε στην νέα Δημοκρατία παρά 
την συντεταγμένη προσπάθεια του 
ΠΑΣΟΚ και του Σταμάτη λώλα να 
πάρουν την ρεβανς.

Αλλά στις επόμενες εκλογές, 
αυτές του 2010 εκδηλώθηκε νέο 
«αντάρτικο» που έλαβε επικίνδυνες 
διαστάσεις στις εκλογές του 2014 
με αποτέλεσμα να χαθεί ξανά ο 
Δήμος για την νέα Δημοκρατία, 
αυτήν την φορά από τον ΣΥΡΙΖΑ. 

20 χρόνια «αντάρτικα πόλης»

Κοινή πορεία προς τις αυτοδιοικητικές 
εκλογές της 19ης Μαΐου συμφώνησαν 
ο Γιώργος Πατούλης και ο Αργύρης 
ντινόπουλος που συναντήθηκαν στο 
περιθώριο του συνεδρίου της ΚΕΔΕ 
(Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας).

Ο υποψήφιος περιφερειάρχης Αττικής 
και ο υποψήφιος δήμαρχος Βριλησσίων 
είναι παλαιοί γνώριμοι και ο Αργύρης ντι-
νόπουλος κατά την διάρκεια της θητείας 
του στο Υπουργείο Εσωτερικών, στήριξε 
τον Γιώργο Πατούλη στην αρχή της δικής 
του θητείας ως προέδρου της ΚΕΔΕ.

Άλλωστε και οι γειτνιάζοντες Δήμοι 
Αμαρουσίου και Βριλησσίων στους οποίους 

και οι δύο διετέλεσαν δήμαρχοι ενισχύουν 
τους δεσμούς μεταξύ των δύο ανδρών.

Στον αγώνα για την εκλογή του 
Γιώργου Πατούλη οι κεντροδεξιοί ψη-
φοφόροι των Βριλησσίων καλούνται 

να δώσουν δυναμικό «παρών» και για 
έναν ακόμη λόγο.

Στις εκλογές του 2014 η σημερινή 
δημοτική αρχή στήριξε απροκάλυπτα την 
υποψηφιότητα της Δούρου συντελώντας 
στην, τελικώς οριακή, εκλογή της στον 
δεύτερο γύρο, γεγονός που σηματοδό-
τησε από τότε και την σύμπλευση του 
σημερινού δημάρχου με τον ΣΥΡΙΖΑ.

Σε κάθε περίπτωση, η παρουσία του Γιώρ-
γου Πατούλη στην ηγεσία της Περιφέρειας 
Αττικής και η μελλοντική συνεργασία του 
με τον Αργύρη ντινόπουλο είναι βέβαιο 
ότι μόνον ευεργετικά αποτελέσματα θα 
έχει για τα Βριλήσσια. 

ΣΥνΑντηΘηΚΑν ΣτΟ πΕΡΙΘώΡΙΟ τΟΥ ΣΥνΕΔΡΙΟΥ τηΣ ΚΕΔΕ

Στενή συνεργασία Πατούλη - Ντινόπουλου

Μήνυμα ενότητας  
από τον Κωστή χατζηδάκη

Μήνυμα ενότητας έστειλε ο 
αντιπρόεδρος της Νέας Δημο-
κρατίας ο οποίος παραβρέθηκε 
σε κομματική εκδήλωση στα 
Βριλήσσια στις 9 Δεκεμβρίου, 
η οποία οργανώθηκε από την 
τοπική οργάνωση του κόμματος 
και αφορούσε στην εξωτερική 
πολιτική και στα εθνικά μας 
θέματα.

Αναφερόμενος στις επερ-
χόμενες δημοτικές εκλογές, ο 
Κωστής Χατζηδάκης είπε ότι οι 

αποφάσεις του κόμματος για τα Βριλήσσια είναι γνωστές αφού 
έχουν υπάρξει και οι σχετικές ανακοινώσεις. 

Επεσήμανε παράλληλα την ανάγκη της ενότητας σε περίπτωση 
που υπάρξει δεύτερος γύρος ώστε να μην χαθεί, για δεύτερη 
συνεχή φορά, ο Δήμος Βριλησσίων για την Νέα Δημοκρατία.
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τΑ ΟΙΚΟνΟΜΙΚΑ ΣτΟΙχΕΙΑ τηΣ πΕΡΙΟΔΟΥ 2003-2006 ΣΥΜπΛηΡώνΟΥν την ΕΙΚΟνΑ τών ΕΡγών 

Όταν οι αριθμοί (αλλά και οι άνθρωποι) 
μιλάνε από μόνοι τους

τι έγραφε στο ενημερωτικό φυλλάδιο προς τους δημότες ο επικεφαλής της παράταξης  
που διαδέχθηκε τον Αργύρη ντινόπουλο

Το έργο της τετραετίας 2003-2006 είναι 
γνωστό στους Βριλησσιώτες, αν και κάποιοι 
νεότεροι ενδέχεται να αγνοούν ότι μέχρι το 
2005 η πλατεία Αναλήψεως μποτιλιάριζε 
από αυτοκίνητα, στην ναυτική βάση υπήρχαν 
κεραίες του πολεμικού ναυτικού και εθεωρεί-
το απαγορευμένη ζώνη ενώ η έκταση όπου 
σήμερα βρίσκεται το πάρκο του ΤΥΠΕΤ ήταν, 
στην ουσία, μια εγκαταλελειμμένη περιοχή 
των Βριλησσίων.

Αυτό που είναι λιγότερο γνωστό είναι οι 
οικονομικοί πόροι με τους οποίους έγιναν 
τα έργα της περιόδου εκείνης, αλλά εδώ 
η ίδια η γλώσσα των αριθμών αποτυπώνει 
με ειλικρίνεια και αδιάσειστα στοιχεία την 
πραγματικότητα.

Τα πλήρη στοιχεία βρίσκονται στις υπηρε-
σίες του Δήμου, αλλά γίνονται περισσότερο 
κατανοητά από το ενημερωτικό φυλλάδιο το 
οποίο παρουσιάστηκε στους δημότες στις 
εκλογές του 2006 και φέρει την υπογραφή 
της δημοτικής αρχής η οποία, με επιλογή 
του Αργύρη ντινόπουλου, τον διαδέχθηκε 
στην ηγεσία της δημοτικής παράταξης και 
στην συνέχεια διοίκησε τον Δήμο κατά την 
περίοδο 2006-2014. 

Αμείλικτη η γλώσσα  
των αριθμών 

Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία αυτά, οι 
κρατικές και ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις 
του Δήμου κατά την περίοδο 2003-2006 
ανήλθαν σε 19.781.550 ευρώ, ποσό πρω-
τοφανές για έναν Δήμο της έκτασης και του 
πληθυσμού των Βριλησσίων. 

Πρόκειται, δηλαδή, για επιπλέον πόρους οι 
οποίοι εισέρρευσαν στα Βριλήσσια κατά την 
χρονική εκείνη περίοδο και οι οποίοι δεν προήλ-
θαν από τις τσέπες των δημοτών τουλάχιστον 
με την μορφή των δημοτικών τελών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτές οι έκτακτες 
επιχορηγήσεις της περιόδου 2003-2006 
ισούνται με ένα σημερινό ετήσιο σημερινό 
προϋπολογισμό του Δήμου Βριλησσίων. 

Αλλά σε αυτό το ίδιο ενημερωτικό φυλ-
λάδιο αναφέρεται με ακρίβεια λεπτού και 
το συνολικό ποσό του δανεισμού το οποίο 
έλαβε ο Δήμος κατά την ίδια χρονική περίοδο 
προκειμένου να εκτελεστούν τα έργα της 
περιόδου 2003-2006. 

Το ποσό αυτό, λοιπόν, είναι 5.251.285 
ευρώ όπως σαφώς αναφέρεται και μάλιστα 
με κατανομή του ποσού ανά έργο το οποίο 
εκτελέστηκε.

Δηλαδή 5,2 εκατομμύρια 
ευρώ για να γίνουν όλα αυτά 
τα έργα όταν η σημερινή διοί-
κηση του Δήμου ετοιμάζεται 
να δαπανήσει αντίστοιχο ποσό 
για να αγοράσει μόλις δύο 
οικόπεδα τα οποία, ασφαλώς, 
αυξάνουν την περιουσία του 
Δήμου, αλλά δεν έχουν άμεσες 
περιβαλλοντικές και αναπτυ-
ξιακές προοπτικές. Αφού για 
να τα αξιοποιήσεις θέλεις 
επιπλέον λεφτά και πιθανόν 
νέα δάνεια. 

Δάνεια πλήρως εξυπηρετούμενα
Σε κάθε περίπτωση τα δάνεια των 5,2 

εκατομμυρίων ευρώ εξυπηρετούνται πλήρως 
αφού ελήφθησαν με βάση τις οικονομικές 
δυνατότητες του Δήμου Βριλησσίων και γι’ 
αυτό ουδέποτε όλα αυτά τα χρόνια ακόμη 

και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του Υπουργείου 
Εσωτερικών αναγκάστηκαν να επέμβουν όπως 
γίνεται σε άλλους Δήμους με επαχθή χρέη.

Πλήρης έλεγχος δαπανών  
και οικονομική ευρωστία

Το πλέον ενδεικτικό στοιχείο, όμως, για 
την οικονομική διαχείριση της περιόδου 
δημαρχίας του Αργύρη ντινόπουλου είναι ότι 
ο ίδιος είχε ζητήσει τον προληπτικό έλεγχο 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου για οποιαδήποτε 
δαπάνη του Δήμου.

Δηλαδή ούτε ένα ευρώ δεν μπορούσε να 
ξοδευτεί χωρίς προηγουμένως να υπογράψει 
το σχετικό ένταλμα ο επίτροπος του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου που, για όσους γνωρίζουν, είναι 
εν ενεργεία δικαστικός. 

Αυτός ο προληπτικός έλεγχος καθιερώθηκε 
στην συνέχεια με νόμο για όλους τους Δήμους 
της χώρας και καταργήθηκε πρόσφατα από 
την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.

Η «συνετή διαχείριση  
που οδήγησε  
στην οικονομική ευρωστία» 

Έτσι στο ενημερωτικό φυλλάδιο προς τους 
δημότες στο τέλος της τετραετίας 2003-2006 
ο νέος επικεφαλής της δημοτικής παράταξης 
που διαδέχθηκε τον Αργύρη ντινόπουλο 
διαβεβαίωνε (και σωστά!) τους Βριλησσιώτες 
ότι παρελάμβανε από τον ντινόπουλο έναν 
Δήμο στον οποίο τα «οικονομικά επιτεύγμα-
τα και η συνετή διαχείριση οδήγησαν στην 
οικονομική του ευρωστία». 

  

έγκαίνια του πάρκου  
της ναυτικής Βάσης (2006)


