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πωσ αλλαξαν τον λογοτυπο, ορισαν επικεφαλησ με πλειοψηφια...  
16 ατομων και στρεφονται εναντιον του ιδρυτη τησ

σωσιΒιο στισ εκλογεσ για την σημερινη δημοτικη αρΧη που καταρρεει

Ο νέος δημοτικός συνδυασμός του Αργύρη Ντινόπουλου 
με συγκεκριμένο πρόγραμμα έργων για την καινούρια 4ετία 

ΟλΑ τΑ ΟΝΟμΑτΑ τωΝ, μέχρι τωρΑ, υπΟψηφιωΝ

κΥΡΙΑκη 24 ΦεβΡΟΥΑΡΙΟΥ η κΟπη πΙτΑΣ ΣτΟ πΝεΥΜΑτΙκΟ κεΝτΡΟ

Ο πΙΟ ΑδΥΝΑΜΟΣ δηΜΑΡχΟΣ βΡΙΛηΣΣΙωΝ τηΣ τεΛεΥτΑΙΑΣ 20ετΙΑΣ - δΙΑΛΥετΑΙ κΑΙ η ΑΝτΙπΟΛΙτεΥΣη

εΧασε την πλειοψηφια!
Αποχωρούν δημοτικοί σύμβουλοι και εντάσσονται στον συνδυασμό «Ντινόπουλος - Βριλήσσια Δυνατά» 

Εικόνα αποσύνθεσης και κατάρρευσης 
παρουσιάζει το αυτοδιοικητικό σκηνικό 
στα Βριλήσσια αφού η σημερινή διοίκηση 
έχασε την πλειοψηφία στο δημοτικό συμ-
βούλιο, η δε αξιωματική αντιπολίτευση 
υποβαθμίστηκε σε τρίτη δύναμη με μόλις 
ένα δημοτικό σύμβουλο, επιπλέον του 
διδύμου των επικεφαλής.

Έτσι ο σημερινός δήμαρχος διεκδικεί 
τον τίτλο του πλέον αδύναμου δημάρχου 
της τελευταίας 20ετίας αφού δεν διαθέτει 
καν την απόλυτη πλειοψηφία στο δημοτικό 
συμβούλιο. 

Ο δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας 
Ιγνάτιος Παζαρλής αποχώρησε από τον δημο-
τικό συνδυασμό του σημερινού δημάρχου με 
καταγγελίες για αντιδημοκρατικές πρακτικές 
δηλώνοντας ότι στις επόμενες δημοτικές 
εκλογές θα κατέλθει ως υποψήφιος με τον 

συνδυασμό του Αργύρη Ντινόπουλου «Βρι-
λήσσια Δυνατά».

Μετά την αποχώρηση του 45χρονου δι-
κηγόρου, ο σημερινός δήμαρχος χάνει την 

πλειοψηφία στο δημοτικό συμβούλιο, αφού 
πλέον διαθέτει μόλις 16 στους 33 δημοτικούς 
συμβούλους. 

 Αλλά πλήρης είναι και η διάλυση του 

συνδυασμού της αξιωματικής αντιπολίτευσης 
μετά την αποχώρηση από αυτόν του δημο-
τικού συμβούλου Βαγγέλη Δημητρέλλου ο 
οποίος θα είναι υποψήφιος περιφερειακός 
σύμβουλος με τον Γιώργο Πατούλη, ενώ 
στα Βριλήσσια στηρίζει με δήλωσή του τον 
Αργύρη Ντινόπουλο.

Με βάση, λοιπόν, τα αριθμητικά δεδομένα 
ο νέος δημοτικός συνδυασμός «Ντινόπουλος 
- Βριλήσσια Δυνατά» διαθέτει τέσσερις δημο-
τικούς συμβούλους στο δημοτικό συμβούλιο 
αφού έχει ενταχθεί σε αυτόν και ο ανεξάρτητος 
δημοτικός σύμβουλος Κώστας Φαράκλας.

 Έτσι είναι η πρώτη σε αριθμό δημοτικών 
συμβούλων αυτοδιοικητική δύναμη της 
αντιπολίτευσης στα Βριλήσσια απέναντι στην 
ταυτισμένη με τον ΣΥΡΙΖΑ δημοτική αρχή η 
οποία έχει απωλέσει, ήδη, την πλειοψηφία 
στο δημοτικό συμβούλιο. 
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Σε έντονους προεκλογικούς ρυθμούς έχει 
μπεί ο δημοτικός συνδυασμός «Πρόοδος 
στα Βριλήσσια» με επικεφαλής τον Κώστα 
Παπασπηλίου, ο οποίος καταθέτει ένα δια-
κριτό αυτοδιοικητικό αποτύπωμα όχι μόνον 
για τα δεδομένα των Βριλησσίων, αλλά και 
για το σύνολο του αυτοδιοικητικού χάρτη 
της Ελλάδας.

Ο λόγος αυτής της ξεχωριστής αυτοδιοι-
κητικής παρουσίας δεν είναι μόνον η μακρά 
πορεία (εννέα θητείες) του Κώστα Παπα-
σπηλίου στον Δήμο Βριλησσίων, αλλά και 
η «ανανέωση» του αυτοδιοικητικού λόγου 
που πετυχαίνει σε κάθε ξεχωριστή εκλογική 
αναμέτρηση.

Αυτή η αέναη «νεωτεριστική αυτοδιοικη-
τική πρόταση» οφείλεται και στην διαρκή 
φυσική παρουσία του στους Δήμους της 
χώρας όπου προσφέρει κάτι πραγματικά 
μοναδικό.

Ποιοτικά καλλιτεχνικά προγράμματα 
προσαρμοσμένα στον κοινωνικό ρόλο που 
πρέπει να έχει σήμερα το τραγούδι στον 
πυρήνα της ελληνικής κοινωνίας, δηλαδή 

στα δοκιμαζόμενα από την οικονομική κρίση 
αστικά, αλλά και λαϊκά στρώματα. 

Αυτή η άμεση επαφή του Κώστα Παπα-
σπηλίου με το κατεξοχήν κοινό της τοπικής 
αυτοδιοίκησης διαμορφώνει και την διαρκώς 
ανανεωμένη αυτοδιοικητική πρότασή του 
στον Δήμο Βριλησσίων.

Διαχρονική παρουσία  
στα Βριλήσσια υπεράνω 
κομματικών γραμμών 

ή διαχρονική αξία του αυτοδιοικητικού 
λόγου του υπερβαίνει τις κομματικές γραμ-
μές, αλλά και τις κατά καιρούς διοικήσεις 
του Δήμου Βριλησσίων, οι οποίες μπορεί 
να «έρχονται και να παρέρχονται» αλλά ο 
Κώστας Παπασπηλίου μένει!

Αυτή η πρωτοφανής «αυτοδιοικητική 
αντοχή» οφείλεται στην πολιτική ανιδιοτέλεια 
που χαρακτηρίζει το έργο του. 

Από την μακρινή δεκαετία του 1980 όταν 
έδωσε αγώνα και πέτυχε την σωτηρία των 
ρεμάτων των Βριλησσίων μέχρι το 2019 που 
παρουσιάζει μια πρόταση για τα Βριλήσσια 
βασισμένη σε σταθερές αξίες της τοπικής 
αυτοδιοίκησης. 

Οικολογία, Φιλοζωία, Αειφορία, έμφαση 
στα προβλήματα τις κάθε γειτονιάς του 
Δήμου, έργα με περιβαλλοντικό πρόσημο, 
ανάπτυξη των δημοτικών υποδομών, πολι-
τισμός για όλους με δυνατότητα εξαγωγής 
του πολιτιστικού προϊόντος των Βριλησσίων.

Τις αμέσως επόμενες εβδομάδες ο Κώστας 
Παπασπηλίου πρόκειται να προχωρήσει και 
σε αμιγώς πολιτικές κινήσεις διευρύνοντας 
την εκλογική βάση του συνδυασμού του 
παράλληλα με τα ανοίγματα στην τοπική 
κοινωνία.

Διατηρώντας μια σταθερή εκλογική επιρροή 
πρόκειται να διαδραματίσει και πάλι κυρίαρχο 
ρόλο στα δρώμενα των Βριλησσίων.  

εΝτΟΝη κΙΝητΙκΟτητΑ ΣτΟΝ δηΜΟτΙκΟ ΣΥΝδΥΑΣΜΟ «πΡΟΟδΟΣ ΣτΑ βΡΙΛηΣΣΙΑ»

Κώστας παπασπηλίου: πιστός στα Βριλήσσια και 
στις διαχρονικές αξίες της τοπικής αυτοδιοίκησης

Συνεχείς επαφές με τοπικούς παράγοντες, αλλά και με απλούς δημότες

ιγνάτιος παζαρλής:  
«Γιατί έφυγα»

Στη μακροσκελή επιστολή ανεξαρτητοποίησής 
του ο δημοτιμός σύμβουλος Ιγνάγιος Παζαρλής, 
αναφέρει μεταξύ άλλων, ότι: 

«Αντιτίθεμαι σε νοοτροπίες και πρακτικές 
που επιβάλλουν την ύπαρξη ενός νέου είδους 
“πιστοποιητικού κοινωνικών φρονημάτων“ 
προκειμένου οι εκλεγμένοι στον ίδιο δημοτικό 
συνδυασμό να λαμβάνουν την “έγκριση“ ώστε 
να συμμετέχουν ενεργά στην λήψη αποφάσεων.

Υπήρξα ιδρυτικό μέλος της παράταξης “Δήμος 
Δημιουργίας“, πίστεψα και στήριξα τον μετέπειτα 
δήμαρχο ακόμα και όταν το στενό πολιτικό - κομ-
ματικό περιβάλλον του απέδιδε στο πρόσωπό 
μου διάφορους χαρακτηρισμούς και “λεγόμενα“ 
με μοναδικό σκοπό να περιφρουρήσει τους 
δικούς του στόχους και τα όποια κεκτημένα του. 

Έκανα, τότε, την υπέρβασή μου πιστεύοντας 
ότι ίσως κάτι θα άλλαζε δραστικά αλλά δυστυ-
χώς διαψεύστηκα. Για συγκεκριμένα μέλη της 
“ηγετικής ομάδας“ του δημοτικού συνδυασμού 
ήμουν ανεπιθύμητος και άρα έπρεπε αρχικά 
μεν να μείνω στον “πάγο“ μετά δε την είσοδό 
μου στο Δημοτικό Συμβούλιο να παροπλιστώ 
ποικιλοτρόπως».

Μόνο ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Αποστόλης Λύτρας πήγε στο 
συλλαλητήριο για τη Μακεδονία από την 
οποία φαίνεται ότι απουσίασαν τόσο ο 
δήμαρχος όσο και κορυφαία στελέχη του 
συνδυασμού του. Αυτό ίσως εξηγεί και το 
γεγονός ότι ο πρόεδρος περιορίστηκε σε 
φωτογραφία - σέλφι. Τουλάχιστον από 
τους λογαριασμούς τους στο διαδίκτυο  
(όπου τα περισσότερα πολιτικά πρόσωπα 
που πήγαν στο Σύνταγμα έκαναν σχετικές 
αναρτήσεις) συμπεραίνεται ότι η δημοτική 
αρχή απουσίασε από το συλλαλητήριο. 
Άλλωστε ο Δήμος Βριλησσίων σε αντίθεση 
με άλλους Δήμους δεν έχει κάνει ούτε μία 
εκδήλωση για το θέμα της Μακεδονίας.

μόνος του,  
αλλά πήγε...

Δυνατά και για τη μακεδονία
Ο δημοτικός συνδυασμός «Ντινόπουλος - Βριλήσσια Δυνατά» έδωσε δυναμικό 

παρών στο συλλαλητήριο για την Μακεδονία. Στη φωτό μαζί με τον Αργύρη Ντι-
νόπουλο ο Χρήστος Γούναρης, η Κατερίνα Χρυσοπούλου και ο Στέλιος Σασλόγλου.

Aκόμη δεν ξεστόλισαν  
το δέντρο της πλατείας

Μέχρι το πρωί της 21ης Ιανουαρίου, το χριστουγεννιάτικο 
δέντρο, μαζί με ότι είχε απομείνει από τα λαμπάκια και τα 
(φτωχά έτσι κι αλλιώς) στολίδια, παρέμενε σε αυτή την 
κατάσταση στο κέντρο της πλατείας Αναλήψεως.
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επΙβΡΑβεΥΟΥΝ Με κΟΥπΟΝΙΑ τΟΥΣ επΙβΑτεΣ ΜΙΑΣ ΑΝΥπΑΡκτηΣ δηΜΟτΙκηΣ ΣΥΓκΟΙΝωΝΙΑΣ

ποιός Βριλησσιώτης μπορεί να ανεχθεί  
μια τέτοια κοροϊδία;

Τα δημοτικά λεωφορεία κάποτε μετέφεραν 30.000 επιβάτες τον μήνα - Τώρα ρημάζουν

Οι εικόνες από την ναυτική βάση 
στην οποία ρημάζουν τα λεωφορεία 
της δημοτικής συγκοινωνίας είναι 
σοκαριστικές. 

Παρά τις φιλότιμες προσπάθειες 
των εργαζομένων, η κατάσταση είναι 
απαράδεκτη ακόμη και για τα -πα-
ραδομένα στον ΣΥΡΙΖΑ- Βριλήσσια 
της τελευταίας πενταετίας. Την ίδια 
στιγμή η απροκάλυπτη ΣΥΡΙΖΑϊκή 
προπαγάνδα προσφέρει κουπόνια 
επιβράβευσης (150 πόντων) στους 
δημότες που χρησιμοποιούν την... 
ανύπαρκτη δημοτική συγκοινωνία! 

Όταν το ένα από τα τρία λεωφορεία 
της δημοτικής συγκοινωνίας ρημάζει 
στον χώρο της ναυτικής βάσης ο 

οποίος έχει μετατραπεί από πνεύ-
μονας πρασίνου σε «νεκροταφείο 
αυτοκινήτων» αποτελεί πρόκληση η... 
επιβράβευση όσων χρησιμοποιούν 

μια δημοτική συγκοινωνία η οποία 
δεν υπάρχει. 

Γιατί, τα άλλα δύο λεωφορεία της 
δημοτικής συγκοινωνίας τα οποία 

ακόμη είναι σε θέση να κινούνται 
με σχετική ασφάλεια μεταφέρουν 
μαθητές από και προς τα σχολεία, 
δηλαδή έχουν μετατραπεί σε σχολικά 
λεωφορεία, παρά το γεγονός ότι 
οι κατασκευαστικές προδιαγραφές 
τους δεν προβλέπουν μια τέτοια 
λειτουργία.

Και όμως τα πράγματα για τις 
μετακινήσεις των συνδημοτών μας 
ήταν τελείως διαφορετικά στην 
4ετία 2003-2006 όταν άρχισε να 
λειτουργεί η δημοτική συγκοινωνία 
των Βριλησσίων σχεδόν ταυτό-
χρονα με την λειτουργία του μετρό, 
μεταφέροντας δωρεάν κάθε μήνα 
30.000 Βριλησσιώτες. 

Ακολούθησε η 12ετία της αδρά-
νειας και στον τομέα της δημοτικής 
συγκοινωνίας η οποία εξελίχθηκε, 
την τελευταία 5ετία, στην απόλυτη 
παρακμή της υπηρεσίας, με την 
προκλητική αδιαφορία της δημοτικής 
αρχής ακόμη και για την συντήρηση 
των λεωφορείων.

Έτσι απέμειναν μόνον... τα κουπόνια 
της επιβράβευσης από την ιδιωτική 
εταιρία δηλαδή τα «καθρεφτάκια 
προς ιθαγενείς».

 Γιατί πώς αλλιώς μπορούν να 
χαρακτηριστούν τα κουπόνια των 150 
πόντων προς τους δημότες - δήθεν 
επιβάτες δημοτικών λεωφορείων τα 
οποία είναι... παροπλισμένα;

ΣΥΝεχΙΖΟΝτΑΙ ΟΙ πεΡΙΟδεΙεΣ τΟΥ ΑΡΓΥΡη ΝτΙΝΟπΟΥΛΟΥ ΣτΙΣ πεΡΙΦεΡεΙΑκεΣ εΝΟτητεΣ τΟΥ δηΜΟΥ

Εξόρμηση στα Βριλήσσια «πάνω από την οδό Μπακογιάννη»
Η 15νθήμερη επαφή με δημότες ολοκληρώνετα με συγκέντρωση - ομιλία στο ζαχαροπλαστείο «Βάρσος»

Με εναλλασσόμενα κλιμάκια του συνδυασμού «Ντινόπουλος - Βριλήσσια Δυνατά» ο 
επικεφαλής επισκέπτεται γειτονιές των Βριλησσίων που βρίσκονται πάνω από την οδό 
Μπακογιάννη και μέχρι την λεωφόρο Αναπαύσεως, ώστε να καταγράψει, σε άμεση επαφή 
με τους δημότες, τα προβλήματα της συγκεκριμένης περιοχής.

Στις 30 Ιανουαρίου 2019, ημέρα Τετάρτη, στις 18:00, στο ζαχαροπλαστείο «Βάρσος» ο 
Αργύρης Ντινόπουλος θα συνομιλήσει με τους δημότες αυτής της περιφερειακής ενότητας 
και θα παρουσιάσει το πρόγραμμα έργων της νέας τετραετίας, ειδικά γι’ αυτήν την περιοχή.

Οι περιοδείες αυτές ξεκίνησαν από τα Δυτικά Βριλήσσια, συνεχίστηκαν στα Άνω Βρι-
λήσσια και θα ολοκληρωθούν (μετά την «Μπακογιάννη Άνω») με επισκέψεις του Αργύρη 
Ντινόπουλου στα Κεντρικά Βριλήσσια και στην περιοχή του Αγίου Αντωνίου.

Δημοτικός χώρος στην διασταύρωση των οδών Αγράφων και Χελμού  
που είναι τελείως εγκαταλελειμένος από την σημερινή δημοτική Αρχή
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Δυνατή ομάδα και ριζική ανανέωση είναι τα χαρακτηριστικά 
του νέου δημοτικού συνδυασμού του Αργύρη Ντινόπουλου 
«Βριλήσσια Δυνατά» με συγκεκριμένο πρόγραμμα έργων για 
την νέα 4ετία 2019-2023.

Το πρόγραμμα αυτό παρουσιάζεται ήδη ανά περιφερειακή 
ενότητα του Δήμου Βριλησσίων με 15νθήμερες περιοδείες 
πόρτα-πόρτα και στην συνέχεια με ξεχωριστή ομιλία προς 
τους δημότες της κάθε περιφερειακής ενότητας.

«Μπακογιάννη άνω» 
Σε εξέλιξη βρίσκεται μέσα στον Ιανουάριο η περιοδεία στην 

περιφερειακή ενότητα των Βριλησσίων που βρίσκεται μεταξύ 
των οδών Μπακογιάννη και Αναπαύσεως ενώ η ομιλία - συ-
νάντηση με τους δημότες αυτής της περιφερειακής ενότητας 
προγραμματίστηκε για την Τετάρτη 30 Ιανουαρίου, στις 18.00, 
στο ζαχαροπλαστείο «Βάρσος» (λεωφόρος Πεντέλης 90).

o neoΣ δηΜΟτΙκΟΣ ΣΥΝδΥΑΣΜΟΣ Με ΑΜεΣΟ ΣτΟχΟ τηΝ εΦΑΡΜΟΓη ΣΥΓκεκΡΙΜεΝΟΥ πΡΟΓΡΑΜΜΑτΟΣ εΡΓωΝ ΓΙΑ τηΝ 4ετΙΑ2019-2023

Αργύρης Ντινόπουλος - Βριλήσσια Δυνατά!
Πλήρης η ανανέωση του ψηφοδελτίου - Την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου η κοπή πίτας του συνδυασμό στο Πνευματικό Κέντρο

η ΓέΝιΑ τωΝ 20ρηΔωΝ
Αυτοί που δεν έχουν δει μετά την ενηλικίωσή τους 

ούτε ένα μεγάλο έργο στα Βριλήσσια
Ο Αργύρης Ντινόπουλος έκανε λόγο από την αρχή για την βριλησσιώτικη γενιά η οποία δεν έχει 

δεί ούτε ένα μεγάλο έργο στον Δήμο.
Πρόκειται για νέες και νέους που είναι από 17 έως και 30 χρονών και οι οποίοι είτε ψήφισαν για 

πρώτη φορά το 2006 είτε πρόκειται να ψηφίσουν για πρώτη φορά το 2019. 
Σύμφωνα με τους τελευταίους εκλογικούς καταλόγους είναι συνολικά 3.337 δημότες και αποτελούν 

το 15% του εκλογικού σώματος.
ή γενιά αυτή εκπροσωπείται από τον νεαρό επιχειρηματία ηλεκτρολόγο - μηχανικό Μάριο Δεσποτίδη, 

από τον τελειόφοιτο της Νομικής Χρήστο Γούναρη, από την 26χρονη δικηγόρο Μυρσίνη Χαμακιώτη, 
με μεταπτυχιακές σπουδές στο City University του λονδίνου στο διεθνές εμπορικό δίκαιο και από την 
21χρονη φοιτήτρια Ελευθερία Βλάχου, του τμήματος Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών της Α.Σ.ΠΑΙ.
ΤΕ. η οποία, μέχρι στιγμής, είναι μάλλον η νεότερη υποψήφια δημοτική σύμβουλος σε όλη την Ελλάδα. 

η ατμομηχανή της τοπικής ανάπτυξης για την νέα 4ετία

ΚωΣτΑΣ φΑρΑΚλΑΣ: «μια ζωή Βριλήσσια»τΑΣΟΣ ΔημητριΟυ
«Δέσμευσή μας

η κατασκευή νέου
κλειστού

γυμναστηρίου -
προπονητηρίου»

Ο Τάσος Δημητρίου είναι δημοτικός σύμ- 
βουλος από το 2002 όταν για πρώτη φορά 
εκλέχτηκε με τον συνδυασμό του Αργύρη 
Ντινόπουλου και διετέλεσε πρόεδρος του 
Αθλητικού Οργανισμού την χρυσή περίοδο 
της Ολυμπιάδας όταν και εκπόνησε τον 
καταστατικό χάρτη αυτού του Οργανισμού. 
Είναι ο εισηγητής της δημιουργίας του νέου 
κλειστού γυμναστηρίου-προπονητηρίου 
στην νέα 4ετία 2019-2023 ενώ σχεδιάζει 
την ριζική αναμόρφωση των αθλητικών και 
πολιτιστικών προγραμμάτων του Δήμου.

Ο Κώστας Φαράκλας, εν ενεργεία δημοτικός σύμβουλος, πρόκειται να είναι και πάλι 
υποψήφιος αφού έχει μακρά αυτοδιοικητική εμπειρία και από το 2010 δίνει αγώνα 
για την, επιτέλους, εκ περιτροπής (τουλάχιστον έξι μήνες τον χρόνο) λειτουργία της 
λαϊκής αγοράς στην οδό Αναλήψεως, αγώνα που τον διαφοροποίησε από την προη-
γούμενη διοίκηση του Δήμου αφού παρέμεινε πιστός στις προεκλογικές δεσμεύσεις 
του προς τους δημότες. 

Ενεργό κομματικό στέλεχος με μακρά ιστορία (αφού διετέλεσε και πρόεδρος της 
τοπικής οργάνωσης της ΝΔ στα Βριλήσσια) γνωρίζει άριστα τόσο την ανθρωπογεω-
γραφία όσο και τα μεγάλα ή μικρά προβλήματα των Βριλησσίων.

Χρήστος Γούναρης Μυρσίνη Χαμακιώτη

τα Βριλήσσια που αγαπάμε
Βγαλμένα κυριολεκτικά από τα σπλάχνα της βριλησσιώτικης κοινωνίας είναι πέντε μέλη του συνδυασμού «Βρι- 

λήσσια Δυνατά» με ιδιαίτερη απήχηση και δημοφιλία, αφού για πολλά χρόνια διακρίθηκαν για τις εξαιρετικές 
σχέσεις που ανέπτυξαν με δεκάδες συνδημότες τους. 

Οι τραπεζικοί και οικονομολόγοι Κώστας Μούτσης και Θόδωρος Φάφουλας, ο μουσικός Παναγιώτης Νικο-
λάου και ο ελεύθερος επαγγελματίας με σπουδές στην Πληροφορική Φώτης Μάνος. Νεότερη είναι η Χρύσα Δέδε 
με σταθερή εθελοντική προσφορά στον τομέα Πρόνοιας του Δήμου, πτυχιούχος του τομέα ΜΜΕ της Παντείου και 
για μια 10ετία υπεύθυνη μάρκετινγκ και δημοσίων σχέσεων του κορυφαίου σεφ της ζα- χαροπλαστικής (pastry chef) 
Στέλιου Παρλιάρου. Πρόκειται για υποψήφιους που ασχολούνται με τα κοινά και ασκούν την λεγόμενη πολιτική μέσα 
στην ίδια την τοπική κοινωνία σκύβοντας πάνω από το ζήτημα του κάθε δημότη χωριστά, ακριβώς λόγω της άμεσης 
σχέσης που έχουν μαζί του. Ο πρώην αντιδήμαρχος Καθαριότητας Παναγιώτης Κατσούγκρης που στηρίζει τον συν-
δυασμό, πρόκειται να αποφασίσει για την κάθοδό του στις εκλογές στο επόμενο χρονικό διάστημα.

Χρύσα Δέδε

Θόδωρος Φάφουλας Παναγιώτης Νικολάου

Φώτης Μάνος Κώστας Μούτσης

Τάκης Οικονόμου

Στέλιος Σασλόγλου
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Η στήριξη της Νέας Δημοκρατίας
Ο Αργύρης Ντινόπουλος είναι ο πρώτος υποψήφιος δήμαρ-

χος στην Αττική (μαζί με τον δήμαρχο Παπάγου - Χολαργού) 
προερχόμενος από την Νέα Δημοκρατία που έλαβε την επί-
σημη στήριξη του κόμματος αφού είχε ενημερώσει τον ίδιο 
τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την απόφασή του να κατέλθει ως 
υποψήφιος δήμαρχος στα Βριλήσσια από τις 30 Αυγούστου. 

Ακολούθησε, στις 15/11/2018, η επιστολή του Γραμματέα της 
Πολιτικής Επιτροπής της Ν.Δ. λευτέρη Αυγενάκη προς τα μέλη 
του κόμματος με την οποία δηλώνεται -επί λέξει- η «αμέριστη 
στήριξη» της Νέας Δημοκρατίας προς τον Αργύρη Ντινόπουλο.

Πυκνώνουν οι τάξεις του συνδυασμού 
Στο μεταξύ έχει ανακοινωθεί ήδη το 50% των μελών του 

συνδυασμού ο οποίος περιλαμβάνει, ως υποψήφιους δημο-

τικούς συμβούλους, δημότες από όλους τους κοινωνικούς, 
επαγγελματικούς και πολιτικούς χώρους. 

Ο Αργύρης Ντινόπουλος βρίσκεται σε καθημερινή επαφή 
με δεκάδες Βριλησσιώτες οι οποίοι εκδηλώνουν την επιθυμία 
να ενταχθούν στον δημοτικό συνδυασμό του «Βριλήσσια Δυ-
νατά» όχι μόνον λόγω της ισχυρής παράστασης νίκης, αλλά 
και λόγω του συγκεκριμένου προγράμματος έργων, τόσο για 
κάθε περιφερειακή ενότητα όσο και για το σύνολο του Δήμου. 

o neoΣ δηΜΟτΙκΟΣ ΣΥΝδΥΑΣΜΟΣ Με ΑΜεΣΟ ΣτΟχΟ τηΝ εΦΑΡΜΟΓη ΣΥΓκεκΡΙΜεΝΟΥ πΡΟΓΡΑΜΜΑτΟΣ εΡΓωΝ ΓΙΑ τηΝ 4ετΙΑ2019-2023

Αργύρης Ντινόπουλος - Βριλήσσια Δυνατά!
Πλήρης η ανανέωση του ψηφοδελτίου - Την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου η κοπή πίτας του συνδυασμό στο Πνευματικό Κέντρο

Ο επιχειρηματικός κόσμος, οι επαγγελματίες, 
και τα υψηλόβαθμα στελέχη της ιδιωτικής 
οικονομίας εκπροσωπούνται στον συνδυασμό 
«Βριλήσσια Δυνατά» με μια τετράδα υποψηφίων 
η οποία μπορεί να αποτελέσει την ατμομηχανή 
της τοπικής ανάπτυξης. 

Ο Παναγιώτης Γιαμβριάς, ηλεκτρολόγος 
- μηχανικός και μηχανικός ηλεκτρονικών υπο- 
λογιστών με μακρά επαγγελματική θητεία στην 
Siemens και στον ΟΤΕ όπου εφάρμοσε καινοτό- 
μες λύσεις για την μείωση της γραφειοκρατίας. 

Ο Στέλιος Σασλόγλου, χημικός- μηχανικός, 
κάτοχος διδακτορικού, στέλεχος της πρώτης 
σε οικονομικά μεγέθη ελληνικής εταιρίας, της 
«Ελληνικά Πετρέλαια» με εξειδίκευση στην 
πετρελαϊκή νομοθεσία και στα βιοκαύσιμα. 

Ο Τάκης Οικονόμου, επιχειρηματίας - 
οικο- νομολόγος με μάστερ στην διοίκηση 
επιχειρή- σεων όπου τα τελευταία χρόνια έχει 
αναπτύξει δραστηριότητα στον υπερσύγχρονο 
τομέα των νευρο-οικονομικών. 

Ο Γεράσιμος Σταθάτος, με σπουδές στην 
διοίκηση των επιχειρήσεων και επιχειρηματική 
δραστηριότητα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο 
εξωτερικό, αλλά και ενεργή συμμετοχή στους 
συλλόγους γονέων.

η ατμομηχανή της τοπικής ανάπτυξης για την νέα 4ετία

ΚωΣτΑΣ φΑρΑΚλΑΣ: «μια ζωή Βριλήσσια»
Ο Κώστας Φαράκλας, εν ενεργεία δημοτικός σύμβουλος, πρόκειται να είναι και πάλι 

υποψήφιος αφού έχει μακρά αυτοδιοικητική εμπειρία και από το 2010 δίνει αγώνα 
για την, επιτέλους, εκ περιτροπής (τουλάχιστον έξι μήνες τον χρόνο) λειτουργία της 
λαϊκής αγοράς στην οδό Αναλήψεως, αγώνα που τον διαφοροποίησε από την προη-
γούμενη διοίκηση του Δήμου αφού παρέμεινε πιστός στις προεκλογικές δεσμεύσεις 
του προς τους δημότες. 

Ενεργό κομματικό στέλεχος με μακρά ιστορία (αφού διετέλεσε και πρόεδρος της 
τοπικής οργάνωσης της ΝΔ στα Βριλήσσια) γνωρίζει άριστα τόσο την ανθρωπογεω-
γραφία όσο και τα μεγάλα ή μικρά προβλήματα των Βριλησσίων.

Μυρσίνη Χαμακιώτη Μάριος Δεσποτίδης Ελευθερία Βλάχου

Τάκης Οικονόμου Πάνος Γιαμβριάς

Στέλιος Σασλόγλου Γεράσιμος Σταθάτος

Τάνια Μητσοτάκη

Kατερίνα Χρυσοπούλου

Βίκυ Παπαδήμα

Μαρία Βεβελογιάννη

Αγγελική Πετρουλάκη

Γυναικεία πεντάδα  
υψηλής επαγγελματικής  

και αυτοδιοικητικής 
κατάρτισης

Μία ισχυρή γυναικεία πεντάδα υψηλής επιστη-
μονικής κατάρτισης, έντονης κοινωνικής δράσης, 
αλλά και αυτοδιοικητικής εμπειρίας συγκροτεί την 
ομάδα με γυναικείο «άρωμα» στον συνδυασμό 
«Βριλήσσια Δυνατά» 

ή Κατερίνα Χρυσοπούλου είναι εκλεγμένη 
δημοτική σύμβουλος από το 2002 και πρώην 
αντιδήμαρχος Οικονομικών. 

Είναι πτυχιούχος του Παντείου Πανεπιστημίου 
στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, έχει εργαστεί 
σε θέσεις ευθύνης στον ιδιωτικό τομέα και είναι 
αναπληρώτρια γραμματέας γυναικείων θεμάτων 
της Νέας Δημοκρατίας.

ή Τόνια Μητσοτάκη υψηλόβαθμο στέλεχος του 
υπουργείου Παιδείας με εξειδίκευση σε ζητήματα 
σχολικού προγραμματισμού.

Είναι πτυχιούχος του Kingston University of 
London και γνωρίζει σε βάθος τα θέματα παιδείας 
και κυρίως αυτά της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

ή Βίκυ Παπαδήμα είναι τραπεζική σύμβου-
λος στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, έχει έντονη 
συνδικαλιστική δράση και γνωρίζει άριστα όλα 
τα θέματα που αφορούν στις εργασιακές σχέ-
σεις και στην προστασία των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων.

ή Μαρία Βεβελογιάννη γιατρός - γυναικολόγος 
η οποία προσφέρει τις ιατρικές υπηρεσίες της στα 
Βριλήσσια και είναι γνωστή για την επαγγελματική, 
αλλά και κοινωνική προσφορά της στον Δήμο μας. 

ή Αγγελική Πετρουλάκη, χρηματοοικονομική 
σύμβουλος, πρώην γραμματέας της επιτροπής 
κεφαλαιαγοράς και μέλος του Δ.Σ. του Χρη-
ματιστηρίου Αθηνών, η οποία ως μέλος του 
μητρώου στελεχών της ΝΔ είναι από τα στελέχη 
εκείνα που προορίζονται και για την ευρύτερη 
δημόσια διοίκηση.
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η στήριξη από  
τον Αθανάσιο μπέλτσο

Ο συμπολίτης μας Αθανάσιος Μπέλτσος είναι ιδρυτικό στέλεχος του 
κόμματος του Πάνου Καμμένου και από τους συντάκτες της ιδρυτικής 
διακήρυξης των ΑΝΕλ.

Αποχώρησε από τους ΑΝΕλ στις 29 Ιουνίου 2018.
ή αρθρογραφία του διαχρονικά και σε διάφορους ιστότοπους διακρί-

νεται από την συνέπεια των πολιτικών θέσεών του.
Ο Αθανάσιος Μπέλτσος στηρίζει με την αρθρογραφία του (τώρα στο 

δικό του επιτυχημένο και δημοφιλές site OTA VOICE) τον δημοτικό 
συνδυασμό στα Βριλήσσια που υποστηρίζει και ο Κώστας Ιωαννίδης.

Σε όχημα της Δούρου έχει μετατραπεί ο Δήμος Βριλησσίων 
στον κρίσιμο τομέα της καθαριότητας, την ίδια ώρα που η 
ναυτική βάση (το πολυτιμότερο περιουσιακό στοιχείο του 
Δήμου) έχει γίνει «χωματερή» και «νεκροταφείο» αυτοκινήτων!

ή παταγώδης αποτυχία της Δούρου στην διαχείριση των 
απορριμμάτων (δεν έχει κάνει κανένα έργο) και η «υπερ-
χείλιση» του ΧΥΤΑ της Φυλής προκάλεσαν το ΣΥΡΙΖΑϊκής 
έμπνευσης σχέδιο για δήθεν μείωση των απορριμμάτων 
που θάβονται στην χωματερή.

Έτσι «εργαλιοποίθηκε» ο Δήμος Βριλησσίων χάρη στην 
στενή σχέση του αντιδημάρχου καθαριότητας με τον ΣΥΡΙΖΑ 
και με τον αντίστοιχο περιφερειακό σύμβουλο της Δούρου 
που διαχειρίζεται την λειτουργία της Φυλής.

Δηλαδή τα στοιχεία για τα απορρίμματα τα ετοιμάζει το 
στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ στην Φυλή και τα παρουσιάζει το 
αντίστοιχο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ στα Βριλήσσια.

Έτσι τα Βριλήσσια εμφανίζονται ως ο Δήμος που εκτρέπει 
τα απορρίμματα από την χωματερή της Φυλής και η Δούρου 
επαίρεται για το έργο της στην διαχείριση των απορριμμάτων.

Ποιοι κερδίζουν;
Μεταξύ άλλων και οι ιδιώτες που διαχειρίζονται όχι τα 

απορρίμματα, αλλά την επικοινωνία!
Γιατί για να πετύχει αυτό το ΣΥΡΙΖΑϊκό σχέδιο (αφού δεν 

υπάρχει αντικειμενικά μετρήσιμο έργο) πρέπει να υπάρξει 
«επικοινωνιακή διαχείριση» ώστε να πειστούν οι δημότες!

Έτσι εξηγούνται και οι αλλεπάλληλες πληρωμένες βραβεύ-
σεις του Δήμου, την ίδια στιγμή που χωρίς βεβαίως καμία 
ευθύνη των εργαζομένων, η Ναυτική Βάση έχει μετατραπεί 
σε ιδιότυπο χώρο διαχείρισης απορριμμάτων.

Ο Δήμος Βριλησσίων όχημα της ΣυριΖΑϊκής 
προπαγάνδας για τα σκουπίδια

μετά την ανυπαρξία έργου, έπεσαν έξω και στην καθαριότητα
Την αποτυχία και στον 

τομέα της καθαριότητας κα-
ταδεικνύουν τα στοιχεία που 
παρουσιάζει η ίδια η δημοτική 
αρχή και καταρρίπτουν την 
ΣΥΡΙΖΑϊκή προπαγάνδα για 
δήθεν εναλλακτική διαχείριση 
των απορριμμάτων.

Όπως αποκαλύπτουμε 
η σημερινή διοίκηση του 

Δήμου έπεσε έξω σε όλα, 
αναφορικά με τον τομέα της 
καθαριότητας.

Δεν χρειάζεται παρά απλή 
αριθμητική. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία 
του Δήμου στο πρώτο τε-
τράμηνο του 2018 συνολικά 
κατέληξαν στην Φυλή 3.284 
τόνοι απορριμμάτων.

Και επειδή ο χρόνος έχει 
τρία τετράμηνα, αυτό ση-
μαίνει ότι μέσα στο 2018 
πήγαν από τα Βριλήσσια 
στην Φυλή 9.852 (3.284χ3) 
τόνοι απορριμμάτων, ή σε 
κάθε περίπτωση, ποσότητα 
απορριμμάτων μεταξύ 9-10 
χιλιάδων τόνων.

Αλλά το Στρατηγικό Σχέδιο 

Διαχείρισης Αποβλήτων που 
εκπόνησε ο Δήμος Βριλησσίων 
προέβλεπε ότι για το 2018 τα 
απορρίμματα που θα πήγαιναν 
στην Φυλή θα περιορίζονταν 
στους 7.547 τόνους. 

Δηλαδή έπεσαν έξω του-
λάχιστον κατά 2.000 τόνους 
δηλαδή σχεδόν κατά 30% του 
αρχικού σχεδιασμού τους.

Την ίδια στιγμή που ο Δήμος 
Βριλησσίων έχει πληρώσει, 
μέσα στο 2018, σε ιδιώτες 
το ποσό των 168.638 ευρώ 
για πιλοτικές εκπαιδεύσεις 
σε θέματα ανακύκλωσης, για 
συμβουλές αναφορικά με την 
διαλογή των απορριμμάτων 
στην πηγή και για οργάνωση 
σχετικών ημερίδων.

Αργύρης Ντινόπουλος: τι πρέπει να γνωρίζουν 
οι Βριλησσιώτες για το φυσικό αέριο

Ο Αθανάσιος 
Μπέλτσος διακρίνεται 

για την αιχμηρή 
αλλά και συνεπή 

αρθρογραφία του

Την διαβεβαίωση ότι μέσα στο 
2019 το δίκτυο του φυσικού 
αερίου θα καλύψει ένα επιπλέον 
ποσοστό της τάξεως του 15% 
των Βριλησσίων έλαβε ο Αργύρης 
Ντινόπουλος από τον Χρήστο 
Σκουλίδα, τεχνικό διευθυντή 
της Εταιρίας Διανομής Αερίου 
Αττικής Α.Ε. (ΕΔΑ Αττικής).

Ο Αργύρης Ντινόπουλος επι-
σκέφθηκε τον κ. Σκουλίδα για να 
ενημερωθεί για την εξέλιξη της 
επέκτασης του δικτύου φυσικού 
αερίου στα Βριλήσσια.

Στα Βριλήσσια η μέχρι τώρα 
κάλυψη του δικτύου είναι της 
τάξεως του 50-55% και ανα-
μένεται να προσεγγίσει το 70% 
μέσα στο 2019 ενώ τα Βριλήσσια 
θα έχουν πλήρη κάλυψη μέσα 
στην επόμενη 3ετία, σύμφωνα 
με την ΕΔΑ Αττικής. 

Οι ενδιαφερόμενοι για σύν-
δεση με το δίκτυο του φυσικού 
αερίου πρέπει να απευθύνονται 

απευθείας στην ΕΔΑ Αττικής 
είτε ηλεκτρονικά (στον ιστότοπο 
www.edaattikis.gr) είτε στον 
πενταψήφιο αριθμό 11322. 

Ο Αργύρης Ντινόπουλος ζήτησε 
από τον τεχνικό διευθυντή της 
εταιρίας Χρήστο Σκουλίδα και 
κάποιες «πρακτικές συμβουλές» 
που θα μπορούσαν να διευκολύ-
νουν τους συνδημότες μας στην 
επιτάχυνση της σύνδεσης με 
το δίκτυο του φυσικού αερίου.

Έτσι οι Βριλησσιώτες θα πρέ-
πει να γνωρίζουν ότι καλόν θα 
είναι οι κάτοικοι ενός δρόμου οι 
οποίοι επιθυμούν την σύνδεση 
με το δίκτυο να υποβάλλουν 
από κοινού την αίτηση γιατί 
αν αυτήν την αίτηση την συνυ-
πογράφουν τουλάχιστον 8-10 
άτομα, η σύνδεσή τους μπορεί 
να γίνει πιο γρήγορα.

Ακόμη οι δημότες ή και οι 
κάτοικοι των Βριλησσίων θα 
πρέπει να έχουν υπόψιν τους 

ότι ως «δρόμος» για την από 
κοινού υποβολή της αίτησης 
θεωρείται εκείνο το τμήμα της 
οδού που αντιστοιχεί στο οικο-
δομικό τετράγωνο («από γωνία 
σε γωνία») χωρίς, δηλαδή, την 
μεσολάβηση κάποιου κάθετου 
δρόμου. 

Ο Δήμος Βριλησσίων θεωρείται 
από τους πλέον «εκλεκτούς» 
πελάτες της Εταιρίας Διανομής 
Φυσικού Αερίου λόγω και της 
γεωγραφικής θέσης του (στα 
βόρεια του νομού, άρα με 
σχετικά χαμηλές χειμωνιάτικες 
θερμοκρασίες), αλλά και της 
πολεοδομίας του (φαρδείς 
δρόμοι, καλή ρυμοτομία) που 
διευκολύνει τα έργα εγκατά-
στασης των αγωγών.

Αυτός είναι και ο λόγος για 
τον οποίο η ΕΔΑ Αττικής (η 
οποία λειτουργεί -ακόμη του-
λάχιστον- με ιδιωτικοοικονομικά 
κριτήρια) όχι μόνον προχωρεί 
στην επέκταση του δικτύου, 
αλλά δεν ζητάει, συνήθως, και 
χρηματικές εγγυήσεις όταν 
κάποιοι δημότες ή κάτοικοι 
υποβάλουν την σχετική αίτηση 
ενδιαφέροντος (ατομικά ή από 
κοινού) για ένταξη στο δίκτυο 
του φυσικού αερίου.

Τέλος οι Βριλησσιώτες που 
θέλουν να μάθουν αν στον 
δρόμο στον οποίο κατοικούν 
υπάρχει κεντρικός αγωγός 
(ώστε να συνδεθούν με αυτόν) 
ή αν αυτός είναι υπό κατασκευή 
με την επίσκεψη στην σχετική 
ιστοσελίδα (www.edaattikis.gr) 
στην οποία υπάρχει αναλυτικός 
ενημερωτικός χάρτης. 
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η ανάρτηση και τα υβριστικά σχόλια  
που προκάλεσαν θλίψη στην τοπική κοινωνία

Η Ζωή Κουβαρά στήριξε τον Κώστα Ιωαννίδη όταν ο Αργύρης Ντινό-
πουλος (στις 30 Μαΐου 2006) τον όρισε «διάδοχό» του και πολλά από τα 
μέλη του συνδυασμού της «Νέας Πνοής» εκφράζαν, στην δραματική εκείνη 
συνεδρίαση, τις επιφυλάξεις τους. Η Ζωή Κουβαρά ήταν η πρώτη που του 
χαμογέλασε όταν αρκετοί από τους υπόλοιπους παρέμεναν ακόμη σκεπτικοί.

Στις 13 Ιανουαρίου 2019 ο Κώστας Ιωαννίδης, με ανάρτησή του στο διαδίκτυο, απο-
καλεί την Ζωή Κουβαρά «ευτραφές υποκείμενο» και της αποδίδει και άλλους ανοίκειους 
χαρακτηρισμούς.

Εάν, βεβαίως, δεν εννοεί την Ζωή Κουβαρά θα ήταν καλό (κυρίως για τον ίδιο) να πει 
συνολικά ποιους εννοεί με την συγκεκριμένη ανάρτηση καταθέτοντας και τα απαραίτητα 
στοιχεία. Γιατί τόσο η ίδια η ανάρτηση όσο και τα σχόλια της ανάρτησης αυτής (παρουσι-
άζονται αποσπασματικά αφού το πλήρες κείμενο προκαλεί σοκ) δεν τον τιμούν. 

Μια τέτοια σαφής διευκρίνιση από έναν πρώην και επιτυχημένο δήμαρχο θα ανταπο-
κρινόταν στην αυτοδιοικητική ιστορία του, αφού και η ίδια η ανάρτηση και τα σχόλια τα 
οποία εντάχθηκαν στην ανάρτηση αυτή δεν ανταποκρίνονται στα κοινωνικά, ηθικά και 
αισθητικά πρότυπα των Βριλησσίων.

Η Ζωή Κουβαρά ήταν σταθερά δίπλα στον Κώστα Ιωαννίδη σε όλη 
την διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του 2006 όταν, δηλαδή, 
εξελέγη δήμαρχος, εγκαινιάζοντας μαζί με τον Αργύρη Ντινόπουλο τα 
έργα που ο τελευταίος είχε υλοποιήσει στα Βριλήσσια.

Ύβρεις και εναντίον του Ντινόπουλου

Τρεις ώρες μετά την αρχική ανάρτηση εναντίον της Ζωής Κουβαρά, ο Κώστας 
Ιωαννίδης προσέθεσε στην ίδια ανάρτηση και τον Αργύρη Ντινόπουλο, τον 
οποίον συστηματικά αποκαλεί, εδώ και έξι μήνες, «βουλευτή καλοχαιρέτα» 
με αναρτήσεις του στο διαδίκτυο και με δημοσιεύματα στον τοπικό Τύπο. 

Ο Αργύρης Ντινόπουλος σε όλη την προεκλογική περίοδο του 2006 είχε 
στηρίξει με κάθε μέσο τον Κώστα Ιωαννίδη, ώστε να εκλεγεί δήμαρχος.
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2002: Ο Αργύρης 
Ντινόπουλος ιδρύει 

την «Νέα πνοή»
Ο δημοτικός συνδυασμός «Νέα Πνοή» 

ιδρύθηκε το 2002 από τον Αργύρη Ντι-
νόπουλο και κέρδισε τις εκλογές από τον 
τότε δήμαρχο (ΠΑΣΟΚ) Σταμάτη λώλα, 
αλλά και από δύο «αντάρτες» της Νέας 
Δημοκρατίας! 

Τα τότε «αντάρτικα» προέρχονταν από 
το εσωτερικό του συνδυασμού του Νίκου 
Παπαδόπουλου του 1998 («Βριλήσσια 
- Ανάπτυξη Ποιότητα Ζωής») ο οποίος 
είχε τριχοτομηθεί.

Από τον συνδυασμό του Νίκου Πα-
παδόπουλου του 1998 προσχώρησαν 
το 2002 στην «Νέα Πνοή» του Αργύρη 
Ντινόπουλου 7 υποψήφιοι δημοτικοί 
σύμβουλοι (το 25% του συνδυασμού).

τηΝ ΜετετΡεψΑΝ Σε ΜηχΑΝΙΣΜΟ εΝΑΝτΙΟΝ τΟΥ ΙδΡΥτη τηΣ κΑΙ Σε ΣωΣΙβΙΟ τΟΥ ΣηΜεΡΙΝΟΥ δηΜΑΡχΟΥ

το τέλος μιας δημοτικής παράταξης
16 χρόνια μετά την ίδρυσή της άλλαξαν τον λογότυπο και όρισαν επικεφαλής με πλειοψηφία... 16 ατόμων

2006: Διατηρεί την ενότητα του συνδυασμού  
πετυχαίνοντας ομόφωνη απόφαση  

για την διαδοχή του
Το 2006 ο Αργύρης Ντινό-

πουλος επέλεξε ως «διάδοχό» 
του τον Κώστα Ιωαννίδη και 
επέτυχε την ενότητα του συν-
δυασμού της «Νέας Πνοής», 
με ομόφωνη απόφαση των 
δημοτικών συμβούλων. 

Προηγουμένως για να πα-
ρακάμψει τις επιφυλάξεις τους 
τον εγκατέστησε ο ίδιος στο 
γραφείο του.

Εκείνες οι δημοτικές εκλογές 
(2006) είναι οι μόνες εκλογές  
της τελευταίας 20ετίας οι οποίες 
διεξήχθησαν χωρίς «αντάρτες».

Απέμεινε μόνος: Σταδιακά στην 12ετία 2006-2018 
εγκατέλειψαν τον Κώστα Ιωαννίδη όλοι οι εκλεγμένοι 
δημοτικοί σύμβουλοι του ενιαίου συνδυασμού της «Νέας 
Πνοής» οι οποίοι ομόφωνα τον είχαν στηρίξει το 2006.

2006-2018: Όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι 
που τον είχαν στηρίξει ομόφωνα, 

εγκαταλείπουν τον Κώστα ιωαννίδη

4/2/2018: προσκλητήριο ενότητας  
στην κοπή πίτας - ποιοι απουσίαζαν

Στις 4 Φεβρουαρίου 2018 ο Αργύρης Ντι-
νόπουλος απευθύνει προσκλητήριο ενότητας 
στην κοπή πίτας του συνδυασμού της «Νέας 
Πνοής» ως ιδρυτής της δημοτικής παράταξης, 
αναφέρεται στην ίδρυσή της το 2002 και στο 
πώς την παρέδωσε ενιαία το 2006. Όλη η ομιλία 
του υπάρχει στο διαδίκτυο.

Από την εκδήλωση απείχε ο σημερινός επι-
κεφαλής του συνδυασμού. 

Αν και η «Νέα Πνοή» πρόσκειται στην Νέα 
Δημοκρατία (είχαν παραβρεθεί βουλευτές της) 
απείχε, επίσης, από την κοπή πίτας του συνδυ-
ασμού στις 4 Φεβρουαρίου 2018, ο πρόεδρος 
της τοπικής οργάνωσης του κόμματος. 

Τον Σεπτέμβριο του 2018 ο Κώστας Ιωαννίδης συναντήθηκε με 20 δημότες οι οποίοι 
είχαν κατέλθει στις δημοτικές εκλογές του 2014 ως υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι 
με το ψηφοδέλτιο της «Νέας Πνοής» και έχασαν. 

Επειδή από τους συνολικά 43 υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους του ψηφοδελτίου 
παραβρέθηκαν μόνον οι 20, δεν υπήρξε καν απαρτία.

Από αυτούς τους 20, οι 16 συμφώνησαν με την πρόταση του Κώστα Ιωαννίδη να 
οριστεί νέος επικεφαλής του συνδυασμού χωρίς περαιτέρω διαδικασίες. 

Από αυτούς τους 16, αξίζει να σημειωθεί ότι οι 15 είχαν αποτύχει να εκλεγούν το 2014.
Σε αυτή την συνάντηση δεν εκλήθη καν να παραστεί ο ιδρυτής της «Νέας Πνοής».
Λίγες μέρες μετά, ο νέος επικεφαλής άλλαξε τον λογότυπο του συνδυασμού και εμ-

φανίζεται ως συνεχιστής του συνδυασμού που ίδρυσε ο Αργύρης Ντινόπουλος.

Σεπτέμβριος 2018: Αλλάζουν τον λογότυπο του συνδυασμού,  
εμφανίζονται ως συνεχιστές της παράταξης που ίδρυσε  
ο Αργύρης Ντινόπουλος και στρέφονται εναντίον του


