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ΔΥΝΑΤΑ!
Εντυπωσιακή επίδειξη δύναμης και αποφασιστικότητας για να ξαναγίνουν έργα στον Δήμο

◗ Απίστευτη η προσέλευση του κόσμου.
◗ Μήνυμα ενότητας και συμφιλίωσης. 
◗  Ζήτησε πλειοψηφία στο δημοτικό συμβούλιο 

από τον πρώτο γύρο. 

◗  Για τον δήμαρχο: «Τον θεωρώ πολιτικό 
ανταγωνιστή, όχι εχθρό, αλλά τι έργο έκανε 
5 χρόνια για να διεκδικεί αλλά 4;». 

◗  Για την έμμεση στήριξη του νυν δημάρχου 

από τους πρώην δημάρχους: «Είναι ένα 
δημοτικό κατεστημένο 30 ετών. Σέβομαι 
την προσφορά τους, αλλά εγώ δεν ανήκω 
σε αυτό». 

◗  Σκληρός με τα νέα εργολαβικά συμφέροντα 
που θέλουν ξανά την τσιμεντοποίηση της 
Ναυτικής Βάσης: «Εμείς αντισταθήκαμε όχι 
μόνον στα ΜΑΤ, αλλά και στους εργολάβους».

ΕπΙΣκΕψη βΑγγΕΛη ΜΕϊΜΑΡΑκη 
ΣΤΟ ΣΤΡΑΤηγΕΙΟ ΝΤΙΝΟπΟΥΛΟΥ

πΡΟΤΑΣη ΤΣΙΜΕΝΤΟπΟΙηΣηΣ  
ΤηΣ ΝΑΥΤΙκηΣ βΑΣηΣ

«ΑΝΕΞΑΡΤηΤΟΣ» ΑΛΛΑ ΕκΟψΕ  
ΤηΝ πΙΤΤΑ ΤΟΥ ΣΥΡΙζΑ

«Σαφής η στήριξη  
της Νέας Δημοκρατίας»

«Εξαφάνισαν το πάρκο 
και έβαλαν στη θέση του 
αστικό... λαχανόκηπο»

«Κατεβαίνουν μαζί 
στις εκλογές»

ΣΕΛ. 5

ΣΕΛ. 7

ΣΕΛ. 3

Στην κοπή πρωτοχρονιάτικης πίττας του νέου συνδυασμού του «ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ - ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ ΔΥΝΑΤΑ»
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Οι επιθέσεις και οι ύβρεις των κ.κ. 
Παπαδόπουλου - Ιωαννίδη εναντίον του 
Αργύρη Ντινόπουλου επανέφεραν στην 
μνήμη αυτά που γράφονταν και λέγονταν 
την πρώτη φορά που έθεσε υποψηφιότητα 
για το αξίωμα του δημάρχου Βριλησσίων.

Τότε τον παρουσίαζαν ως εκλεκτό του 
αείμνηστου Μίνωα Κυριακού επειδή ερ-
γαζόταν ως πολεμικός ανταποκριτής στην 
τηλεόραση του ΑΝΤ-1.

Ισχυρίζονταν μάλιστα ότι ο Μίνωας Κυρι-
ακού, μέσω του Αργύρη Ντινόπουλου, ως 

δημάρχου Βριλησσίων, σκόπευε να γίνει 
νέος... Λαμπράκης!

Το αντικείμενο της εργασίας του Αργύρη 
Ντινόπουλου στην ιδιωτική τηλεόραση 
είχε γίνει slogan της τότε προεκλογικής 
περιόδου.

Με φέιγ-βολάν έμπαινε το εξής δίλημμα 
στους Βριλησσιώτες:

Αν επιθυμούν να ψηφίσουν για δήμαρχο 
ή για μια τηλεοπτική συσκευή!

Ο Αργύρης Ντινόπουλος παρουσιαζόταν 

ως παντελώς άσχετος αφού εφέρετο στα 
δημοσιεύματα να αγνοεί ακόμη και τους 
δρόμους των Βριλησσίων.

Η σύγχρονη μορφή εκείνων των δημο-
σιευμάτων είναι ορισμένες αναρτήσεις στο 
διαδίκτυο (Trolls) συγκεκριμένης σελίδας 
- ομάδας η οποία τέθηκε στην υπηρεσία 
των πολιτικών ανταγωνιστών του Αργύρη 
Ντινόπουλου, προκαλώντας δυσαρέσκεια 
σε όσους συμμετέχουν σε αυτή για καθαρά 
κοινωνικούς λόγους. 

ΥπΟψηΦΙΟΙ δηΜΟΤΙκΟΙ ΣΥΜβΟΥΛΟΙ πΡΟΣΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΥΝΕχωΣ 
ΣΤΟΝ ΣΥΝδΥΑΣΜΟ «ΝΤΙΝΟπΟΥΛΟΣ - βΡΙΛηΣΣΙΑ δΥΝΑΤΑ» 

Αυθεντικοί εκπρόσωποι του μέσου δημότη

ΤΙ ΕχΕΙ γΡΑΦΤΕΙ ΣΕ πΡΟΕκΛΟγΙκΕΣ πΕΡΙΟδΟΥΣ ΣΤΑ βΡΙΛηΣΣΙΑ γΙΑ ΤΟΝ ΑΡγΥΡη ΝΤΙΝΟπΟΥΛΟ

Τα τρολς είναι παντοτινά
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Νέα στελέχη προστίθενται καθημερινά στον δημοτικό 
συνδυασμό «ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ - ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ ΔΥΝΑΤΑ» αφού 
η προοπτική μιας νέας δημιουργικής τετραετίας έργων 
προκαλεί το δικαιολογημένο ενδιαφέρον πολλών δημοτών 
για την ενεργό συμμετοχή τους στα κοινά.

Είναι χαρακτηριστικό ότι δίπλα σε έμπειρα στελέχη της 
τοπικής αυτοδιοίκησης έρχονται Βριλησσιώτες που εκπρο-
σωπούν τον μέσο δημότη της πόλης μας, αυτόν, δηλαδή που 
παρά την δοκιμασία της οικονομικής κρίσης, εξακολουθεί 
να πιστεύει στην ικανότητα, στην δημιουργικότητα και στην 
εντιμότητα του μέσου Έλληνα. 

Πέρα από κομματικές σκοπιμότητες αλλά με σταθερή 
προσήλωση στις αρχές και στις αξίες της ελληνικής οικογέ-
νειας, της τοπικής αστικής παράδοσης, αλλά και στον υγιή 
πατριωτισμό, δημιουργείται γύρω από τον κεντρικό πυρήνα 
του δημοτικού συνδυασμού ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ - ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ 
ΔΥΝΑΤΑ μια «αυτοδιοικητική κίνηση» που αναγνωρίζει και 
υπηρετεί αυτές τις αξίες. 

Εκπρόσωποι του µέσου δηµότη της πόλης µας
Ο Μιχάλης Κυριαζίδης είναι υψηλόβαθμο διοικητικό 

στέλεχος του ΙΚΑ και υπηρέτησε για πολλά χρόνια στο 
γειτονικό Μαρούσι, ενώ τώρα είναι διευθυντής στο ΙΚΑ 
Νέας Φιλαδέλφειας.

Είναι άριστος γνώστης των συνταξιοδοτικών θεμάτων 
και αναμένεται με την εμπειρία του να προσφέρει πολύτι-
μες συμβουλευτικές υπηρεσίες για συνταξιοδοτικά θέματα 
στους συνδημότες μας.

Η σύζυγός του Ελισάβετ (Βέτα) είναι από την γνωστή 

παλιά βριλησιώτικη οικογένεια Τσαλατσάνη.
Η Παναγιώτα (Πώλα) Μπούρα, πολιτικός μηχανικός 

του ΕΜΠ με έντονη επιχειρηματική δραστηριότητα στο 
Real Estate, μητέρα ενός παιδιού, ενισχύει το «γυναικείο 
άρωμα» του συνδυασμού.

Έχοντας ζήσει για αρκετά χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες, 
όπου και πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο 
Northeastern University, μεταφέρει σημαντικές πολεοδο-
μικές εμπειρίες από την λειτουργία των «έξυπνων πόλεων» 
(smart cities) στην Αμερική.

Ο Χρίστος Πουρής είναι από τους πλέον γνωστούς 
Βριλησσιώτες, αφού είναι για πολλά χρόνια διευθυντής 
του Εθνικού Ωδείου Βριλησσίων το οποίο δεσπόζει στην 
πλατεία Αναλήψεως, στο κέντρο, δηλαδή, του Δήμου μας. 

Από τις πλέον παλιές οικογένειες των Βριλησσίων, από 
την οικογένεια Ρόκκα, είναι συνθέτης - πιανίστας με μετα-
πτυχιακές σπουδές πιάνου και με μεγάλη προσφορά στην 
τέχνη και στον πολιτισμό των Βριλησσίων. 

Χαρακτηριστική παρουσία στην πόλη μας, ιδιαίτερα γνω-
στός και αγαπητός στην τοπική κοινωνία είναι ο Ιωσήφ 
(Σήφης) Πετράκης, γιός της καθηγήτριας Μαριάνθης 
Κοτσύφη, η οποία υπήρξε συνάδελφος και στενή φίλη της 
αείμνηστης καθηγήτριας Μαρίας Ντινοπούλου, μητέρας του 
υποψηφίου δημάρχου.

Ο Σήφης είναι φυσικός και εργάζεται ως τραπεζικός 
υπάλληλος ενώ έχει πλούσια και μαχητική πολιτική δράση, 
ως παλιός ΟΝΝΕΔίτης και σήμερα ως αιρετός σύνεδρος 
στην Ο.Τ.Ο.Ε.

Την μεγάλη γυναικεία παρουσία στο ψηφοδέλτιο του 

Αργύρη Ντινόπουλου ενισχύει η Γεωργία Τσελεντάκη, 
η οποία είναι δημόσια υπάλληλος, μητέρα δύο παιδιών με 
σπουδές στα οικονομικά και στην οργάνωση διοίκησης. 

Μαζί με την Τόνια Μητσοτάκη και τον Σήφη Πετράκη 
εκπροσωπούν επάξια το κρητικό στοιχείο στον συνδυασμό 
αφού έχει στενούς δεσμούς με την ιδιαίτερη πατρίδα της, 
το Ηράκλειο, αλλά και με τους Κρητικούς της Αττικής όπου 
δραστηριοποιείται σε καλλιτεχνικές, κοινωνικές και πολιτι-
στικές εκδηλώσεις.

Συνεχιστής της πολιτικής 
και αυτοδιοικητικής παράδοσης 
του Γιώργου Καρέλλα 

Η παρουσία του Τάσου Καρέλλα στο πλευρό του Αργύρη 
Ντινόπουλου και η συμμετοχή του στο ψηφοδέλτιο έχουν 
ένα ιδιαίτερο πολιτικό, αλλά και συναισθηματικό συμβολισμό. 

Είναι γιός του αείμνηστου Γιώργου Καρέλλα που έφυγε 
αδόκητα από κοντά μας πριν λίγα χρόνια και ο οποίος διακρι-
νόταν για τους πολιτικούς αγώνες, το ήθος, την ανθρωπιά, 
αλλά, πάνω από όλα, για την «μπέσα» του.

Ο Αργύρης Ντινόπουλος οφείλει πολλά στον αείμνηστο 
Γιώργο Καρέλλα αφού στον δεύτερο κρίσιμο γύρο των 
δημοτικών εκλογών του 2002 είχε παίξει -με την πολιτική 
«μπέσα» του- σημαντικό ρόλο στην εκλογή του. 

Ο Τάσος Καρέλλας έχει ισχυρή εκλογική βάση στα Άνω 
Βριλήσσια, είναι ελεύθερος επαγγελματίας με μεγάλη 
συμμετοχή στα κοινά του Δήμου μας αφού ασχολήθηκε για 
πολλά χρόνια με τους συλλόγους γονέων, ενώ από νεαρή 
ηλικία είχε και έντονη πολιτική δράση. 

Tάσος ΚαρέλαςΧρήστος ΠουρήςΜιχάλης Κυριαζίδης Παναγιώτα (Πώλα) Μπούρα Γεωργία ΤσελεντάκηΣήφης Πετράκης

ως παντελώς άσχετος αφού εφέρετο στα 
Τελικώς, ο αείμνηστος Μίνωας Κυ-

ριακού δεν έγινε Λαμπράκης, αλλά... 
κουμπάρος. Γιατί τέλεσε στο δημαρχείο 
των Βριλησσίων τον πολιτικό γάμο 
εργαζομένης στον ΑΝΤ1 λόγω του 
γνωστού ενδιαφέροντος που είχε 
για τους εργαζόμενους του ομίλου. 
Η τέλεση αυτού του πολιτικού γάμου 
ήταν και η μοναδική «προσφορά» 
του Αργύρη Ντινόπουλου προς τον 
ιδιοκτήτη του ΑΝΤ1.

δημάρχου Βριλησσίων, σκόπευε να γίνει 
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Ο δηΜΑΡχΟΣ ΑΝΤΙ ΝΑ κΟψΕΙ ΤηΝ πΙΤΤΑ ΤΟΥ δΙκΟΥ ΤΟΥ δηΜΟΤΙκΟΥ ΣΥΝδΥΑΣΜΟΥ... 

Έκοψε την πίττα του ΣΥΡΙΖΑ
Μαζί με τους... συντρόφους στο καφέ Σεβάχ, ενώ την ίδια ώρα δηλώνει ανεξάρτητος! 

Στο παραδοσιακό καφέ των Βριλησσίων 
ΣΕΒΑΧ επισφραγίστηκε η ταύτιση της σημερινής 
δημοτικής αρχής με τον ΣΥΡΙΖΑ μπροστά σε 
μια πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιττα. 

Με ισχυρό, μάλιστα, ιστορικό συμβολισμό 
αφού ο Άραβας θαλασσοπόρος ΣΕΒΑΧ είναι 
πρωταγωνιστής στα «Παραμύθια της Χαλιμάς» 
(για την ακρίβεια αποτελεί την 133η ιστορία 
στις «Χίλιες και μια νύχτες»).

Παραμύθια της Χαλιμάς, λοιπόν, αποδει-
κνύεται και η δήθεν «ανεξάρτητη δημοτική 
αρχή» την οποία ευαγγελιζόταν ο ίδιος ο 
δήμαρχος μόλις τέσσερις ημέρες νωρίτερα 
σε επίσημη εκδήλωση του Δήμου.

Αλλά «πριν ο αλέκτωρ φωνήσαι», την 1η 
Φεβρουαρίου, ανακοίνωσε την κοινή κά-
θοδό του στις εκλογές με τον ΣΥΡΙΖΑ κατά 

την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίττας του 
δημοτικού συνδυασμού ο οποίος πρόσκειται 
στον ΣΥΡΙΖΑ.

Επέλεξε μάλιστα να ταυτιστεί πλήρως με 
τον ΣΥΡΙΖΑ μέσα σε μία «ζεστή και ευχάριστη 
ατμόσφαιρα» όπως χαρακτηριστικά αναφέρει 
η σχετική επίσημη ανακοίνωση.

Αυτή η απόλυτη ταύτιση του σημερινού 
δημάρχου με τον ΣΥΡΙΖΑ δεν εξέπληξε 
όσους γνωρίζουν τους στενούς δεσμούς 
τους με το κυβερνών κόμμα και διάφορες 
συνιστώσες του (ομάδα Σπίρτζη, κύκλωμα 
Δούρου) αλλά φρόντισε και ο ίδιος να το 
διατρανώσει όχι μόνον με ενέργειες, αλλά 
και με παραλείψεις.

Γιατί ενώ έκοψε την πίττα του δημοτικού 
συνδυασμού του ΣΥΡΙΖΑ, δεν επιχείρησε 

να οργανώσει αντίστοιχη εκδήλωση κοπής 
πρωτοχρονιάτικης πίττας του δικού του 
(δήθεν ανεξάρτητου!) δημοτικού συνδυασμού.

Δεν έκανε δηλαδή αυτό που παραδοσιακά 
συμβαίνει με δεκάδες δημοτικούς συνδυα-
σμούς σε όλη την Ελλάδα, πολύ περισσότερο 
μάλιστα όταν αυτοί οι δημοτικοί συνδυασμοί 
διοικούν τους Δήμους τους και βρισκόμαστε 
σε έτος εκλογών. 

Πρόκειται, δηλαδή, για ένα ακόμη ισχυρό 
συμβολισμό πέραν αυτού του ΣΕΒΑΧ και 
των «Παραμυθιών της Χαλιμάς».

Ο δήθεν ανεξάρτητος δήμαρχος δεν κόβει 
την πρωτοχρονιάτικη πίττα του δικού του... 
ανεξάρτητου δημοτικού συνδυασμού, αλλά 
την πρωτοχρονιάτικη πίττα του δημοτικού 
συνδυασμού του ΣΥΡΙΖΑ!

ΑΝ κΑΙ ΦωΤΟγΡΑΦΙζΟΤΑΝ ΜΑζΙ ΤΟΥ ΣΤΑ ΕγκΑΙΝΙΑ ΟΛωΝ ΤωΝ ΕΡγωΝ ΤηΣ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑΣ 2003-2006

Νίκος Παπαδόπουλος: «Δεν έχει δουλέψει  
για τα Βριλήσσια ο κ. Ντινόπουλος»

Συνεχίζονται οι επιθέσεις και από τον Κώστα Ιωαννίδη

Το αλαλούμ με την δήθεν ανε-
ξαρτησία της δημοτικής αρχής 
συνεχίστηκε και μετά την «ζεστή 
ατμόσφαιρα» του καφέ ΣΕΒΑΧ. 

Γιατί το «χρίσμα» του ΣΥΡΙΖΑ 
προς τον σημερινό δήμαρχο ακο-
λούθησε ανακοίνωση του ΚΙΝ.ΑΛ. 
στην οποία αναφέρεται και η δική 
του στήριξη!

Έτσι μετά τις δηλώσεις του δημάρ-
χου (στον δημοτικό ραδιοφωνικό 
σταθμό Επικοινωνία 94FM) ότι 
δεν διεκδικεί «απολύτως καμμία 
κομματική στήριξη» βρέθηκε με... 
δύο κομματικές στηρίξεις!

Λησμονώντας, βεβαίως, ότι «ανε- 

ξάρτητος» είσαι όταν δεν σε στηρίζει 
κανένας! Και όχι όταν σε στηρίζουν 
όλοι. Γιατί σε αυτήν την δεύτερη 
περίπτωση είσαι, πολύ απλά, πολιτι-
κός γυρολόγος. Αυτές οι «πολιτικές 
γύρες» συνεχίστηκαν, όμως με την 
παρουσία του δημάρχου και στην 
ομιλία του Μανώλη Γραφάκου 
στην οποία μάλιστα παραβρέθηκε 
συνοδευόμενος από δύο στελέχη 
του ΣΥΡΙΖΑ.

Bεβαίως δεν επρόκειτο για ομι-
λία για την «τεχνολογία» όπως 
αναφέρεται στην σχετική ανάρτηση 
του δημάρχου Βριλησσίων, αλλά 
για την πρώτη πολιτική ομιλία του 

Μανώλη Γραφάκου ως υποψηφίου 
βουλευτού με την Νέα Δημοκρατία.

Η αγωνία της «ανεξαρτησίας» 
έφερε λοιπόν την δημοτική αρχή 
Βριλησσίων μέχρι την... Νέα Δημο-
κρατία υπό το πρόσχημα του «κα-
ταξιωμένου αυτοδιοικητικού» όπως 
χαρακτηρίζεται στην ίδια ανάρτηση 
ο πρώην δήμαρχος Μελισσίων και 
νυν υποψήφιος βουλευτής Μανώλης 
Γραφάκος. 

Είναι αλήθεια πάντως ότι υπάρ- 
χουν κοινά αυτοδιοικητικά χαρα-
κτηριστικά μεταξύ των δύο ανδρών 
αφού και ο Μανώλης Γραφάκος ως 
δήμαρχος Μελισσίων (2006-2010) 

είχε απωλέσει (όπως και η σημερινή 
δημοτική αρχή Βριλησσίων) την 
πλειοψηφία στο δημοτικό συμ-
βούλιο ενώ μέσω της δημοτικής 
επιχείρησης εξέδιδε το περιοδικό 
«Οξυγόνο» συνεργαζόμενος με 
δημοσιογράφους διάφορων πο-
λιτικών χώρων. 

 Άλλωστε και ο Μανώλης Γραφάκος 
υπήρξε δήμαρχος «μιάς θητείας» 
αφού έχασε τον Δήμο στις δύο 
επόμενες εκλογικές αναμετρήσεις 
πριν κατέλθει ως υποψήφιος βου- 
λευτής κάνοντας έναρξη της προ-
εκλογικής εκστρατείας του από τα 
Βριλήσσια. 

Εγκαίνια πλατείας Αναλήψεως - Νοέμβριος 2005

Οι δύο πρώην δήμαρχοι είχαν πολύ καλές σχέσεις με τον Αργύρη Ντινόπουλο όσο ήταν δήμαρχος 
Βριλησσίων, βουλευτής και υπουργός. 

Οι επιθέσεις ξεκίνησαν όταν ο Αργύρης Ντινόπουλος ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για το αξίωμα 
του δημάρχου Βριλησσίων. Αμέσως ο Κώστας Ιωαννίδης άρχισε να τον καθυβρίζει στον τοπικό Τύπο. 
Την σκυτάλη παρέλαβε ο Νίκος Παπαδόπουλος ενώ ο Κώστας Ιωαννίδης επανήλθε με χειρότερους και 
απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς.  

Συνέντευξη στον τοπικό Τύπο - Οκτώβριος 2018

ΞΕκΙΝηΣΕ ωΣ ΑΝΕΞΑΡΤηΤΟΣ κΑΙ ΤωΡΑ βΡΙΣκΕΤΑΙ ΜΕ δΥΟ κΟΜΜΑΤΙκΕΣ ΣΤηΡΙΞΕΙΣ κΑΙ ΜΙΑ χΕΙΡΑψΙΑ

Από τον ΣΕΒΑΧ στον… Γραφάκο
Μετά τον ΣΥΡΙΖΑ πήγε και στο ΚΙΝ.ΑΛ. ενώ πέρασε και από τον Μανώλη Γραφάκο
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στην κοπη τησ πιττασ του συνδυασμου του 0 αργυρησ ντινοπουλοσ  
μιλησε στην καρδια και στο μυαλο του μεσου βριλησσιωτη

«Θέλουμε πάλι τα  
Βριλήσσια ΔΥΝΑΤΑ!»

Ζήτησε ισχυρή πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο από τον πρώτο γύρο

ΓΙΑΤΙ ΔΥΟ ΠΡΩΗΝ  
ΔΗΜΑΡΧΟΙ  

ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ εΜΜεΣΩΣ 
ΤΟΝ ΣΗΜεΡΙΝΟ

«Ο σημερινός δήμαρχος εκπροσωπεί μια δημοτική 
συνέχεια που κυριαρχεί με τα ίδια πρόσωπα, σε 
εναλλασσόμενους ρόλους, για πάνω από 30 χρόνια 
στα Βριλήσσια. Γι’ αυτό και τον στηρίζουν άμεσα ή 
έμμεσα πρώην δήμαρχοι. Σέβομαι την προσφορά 
τους. Ειδικά στην αρχή αυτής της 30ετίας ήταν 
μεγάλη και υπό δύσκολες συνθήκες. Αλλά εγώ 
ζητώ την ψήφο σας γιατί ακριβώς δεν εκπροσωπώ 
την συνέχεια του τοπικού δημοτικού κατεστημένου. 
Εκπροσωπώ την δική μου επαγγελματική συνέχεια 
στην δημοσιογραφία και στην πολιτική. Και κυρίως 
εκπροσωπώ το έργο μας στα Βριλήσσια».

Με μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του ο πρώην 
Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Βαγγέλης Μεϊ-
μαράκης εκφράζει την απόλυτη στήριξη, τόσο την 
δική του, όσο και της Νέας Δημοκρατίας, προς την 
υποψηφιότητα του Αργύρη Ντινόπουλου.

Η επίσημη αυτή στήριξη του Βαγγέλη Μεϊμαράκη 
έρχεται μετά την επιστολή του γραμματέα της 
Πολιτικής Επιτροπής Λευτέρη Αυγενάκη προς τα 
μέλη της Νέας Δημοκρατίας, στην οποία, επίσης, 
αναφέρει την «αμέριστη στήριξη» της Νέας Δη-
μοκρατίας προς την υποψηφιότητα του Αργύρη 
Ντινόπουλου.

Ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης επισκέφτηκε το «στρα-
τηγείο» του συνδυασμού «Ντινόπουλος - Βριλήσσια 

Δυνατά» την Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου, δύο 
ημέρες πριν από την εκδήλωση της κοπής πίττας 
αφού δεν μπορούσε να παραβρεθεί σε αυτήν γιατί 
θα ήταν σε περιοδεία στην Θεσσαλία. 

Ο πρώην Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, όπως 
είναι γνωστό, είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής και 
περιοδεύει σε όλη την Ελλάδα για να στηρίξει την 
παράταξη στην κρίσιμη μάχη των ευρωεκλογών, 
αλλά και για να στηρίξει και την δική του υπο-
ψηφιότητα αφού η εκλογή των ευρωβουλευτών 
πρόκειται να γίνει με σταυρό προτίμησης. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι και στις εκλογές του 
Ιανουαρίου του 2015, αν και τότε Πρόεδρος της 
Βουλής, ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης, δεν επέλεξε την 

«ασφάλεια» του ψηφοδελτίου Επικρατείας, αλλά 
ρίχτηκε στην μάχη του σταυρού της Β’ Αθηνών και 
εξελέγη για πολλοστή φορά βουλευτής. 

Στο μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του ο Βαγγέλης 
Μεϊμαράκης αναφέρει τα εξής:

«Η παρουσία μου σήμερα εδώ, στο στρατηγείο 
του Αργύρη του Ντινόπουλου και των συνεργατών 
του που μάχονται για μια άλλη σελίδα στα Βρι-
λήσσια, με μια νέα δημοτική αρχή, συμβολίζει τη 
σαφή στήριξη, όχι μόνο τη δική μου, αλλά και της 
Νέας Δημοκρατίας προς τον Αργύρη Ντινόπουλο 
και προς τον συνδυασμό του. 

Μ’ αυτές λοιπόν τις σκέψεις, ήρθα σήμερα εδώ στο 
στρατηγείο του, συνεργαστήκαμε, συζητήσαμε και 

μου ανέπτυξε το σχεδιασμό του για τα Βριλήσσια. 
Πιστεύω ότι ο Αργύρης Ντινόπουλος θα δώσει 

όλη του την ενέργεια για τους δημότες των Βρι-
λησσίων.

Γιατί, όπως επανειλημμένα και ο ίδιος έχει τονί-
σει, θέλει να τους εκφράσει όλους, ανεξαρτήτως 
πολιτικής και ιδεολογικής καταβολής. 

Τα συμφέροντα των δημοτών του είναι πάνω 
από όποια άλλα μικροκομματικά συμφέροντα.

Πιστεύω, λοιπόν, ότι ο Αργύρης Ντινόπουλος θα 
μπορέσει πράγματι να εκφράσει τον μέσο δημότη 
των Βριλησσίων ο οποίος θα τον εμπιστευτεί από 
την πρώτη Κυριακή. 

Καλή επιτυχία Αργύρη».

το μαγνητοσκοπημενο μηνυμα του βαγγελη μειμαρακη στην εκδηλωση του συνδυασμου «ντινοπουλοσ - βριλησσια δυνατα»

Σαφής στήριξη της Νέας Δημοκρατίας στον Αργύρη Ντινόπουλο
Επισκέφτηκε και το «στρατηγείο» του συνδυασμού στην οδό Αναλήψεως 16

Σας προσκαλώ τη
ΔΕΥΤΕΡΑ 18/03/2019 στις 18:30
στο Καφενείο Μπινιάρη (Πλατεία Αναλήψεως)

Σε οµιλία - συζήτηση µε θέµα:
Τα έργα και οι παρεµβάσεις
στη νέα τετραετία 2019-2023

ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΙΑ ΤΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ

dinopoulos_invitation_145x85.indd   3 19/2/19   8:20 μ.μ.

ΔεΝ ΤΟΥΣ ΠεΙΡΑΖεΙ ΠΟΥ... 
εφΥΓΑ ΑλλΑ ΠΟΥ ΓΥΡΙΣΑ

«Τα Βριλήσσια ήταν Δυνατά σε όλη την 4ετία 2003-
2006. Γι’ αυτό και ο Καραμανλής με επέλεξε για υποψήφιο 
Περιφερειάρχη. Αυτοί που λένε ότι δήθεν εγκαταλείψαμε 
τον Δήμο δεν καταλαβαίνουν ότι μας επέλεξε επειδή 
πετύχαμε; Δηλαδή επειδή κάναμε καλό στα Βριλήσσια; 
Αν δεν κάναμε καλό θα μας επέλεγε; Γιατί κάποιοι ήταν 
φίλοι μας όσο ήμασταν βουλευτές. Έπαψαν να είναι 
φίλοι μας όταν γίναμε υποψήφιοι δήμαρχοι. Τελικά δεν 
τους πειράζει ότι, όπως λένε, έφυγα, αλλά ότι γύρισα! 
Αλλά εγώ γύρισα για να ξανακάνουμε τα Βριλήσσια 
Δυνατά. Για να ξανακάνουμε έργα. Για να ξαναγίνουν 
τα Βριλήσσια Δήμος - πρότυπο. Όπως ακριβώς τον 
παραδώσαμε το 2006».

ΑλλΟ ΝεΟΣ  
ΣΤΟ εΠΑΓΓελΜΑ ΚΑΙ ΑλλΟ 

«εΠΑΓΓελΜΑ ΝεΟΣ»
«Πρέπει ενισχύσουμε την νεανική επιχειρηματικότητα 

και απασχόληση. Αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει με 
επιδοματική πολιτική αλά ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε με εκθέσεις 
ιδεών για καταπολέμηση της ανεργίας. Αλλά μόνον 
με συγκεκριμένα έργα στον Δήμο. Οι νέοι μας που 
έφυγαν στο εξωτερικό θα γυρίσουν στα Βριλήσσια 
μόνον αν δούνε έργα στον Δήμο και σταθερές θέσεις 
απασχόλησης. Γιατί άλλο νέος στο επάγγελμα και άλλο 
επάγγελμα νέος». 

Με ΒΑΣΗ ΤΟ εΡΓΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ 
ΝΑ ΠΑΡΑΜεΙΝεΙ Ο ΣΗΜεΡΙΝΟΣ 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΙΑ εΝΝΙΑ ΧΡΟΝΙΑ;

«Αυτές είναι πιο απλές εκλογές που έγιναν ποτέ στα Βριλήσσια. Ή 
εμείς θα αναλάβουμε τα ηνία του Δήμου, ή ο σημερινός δήμαρχος θα 
παραμείνει για άλλα τέσσερα χρόνια. Δηλαδή για εννιά συνεχόμενα 
χρόνια. Τον θεωρώ πολιτικό ανταγωνιστή, όχι εχθρό. Όμως τι έκανε 
σε αυτά τα πέντε χρόνια της θητείας του; Δικαιούται, με βάση το έργο 
του, να παραμείνει για εννιά ολόκληρα χρόνια στο τιμόνι του Δήμου;»

ΒΡΙλΗΣΣΙΑ ΔΥΝΑΤΑ
«Είχα δύο επιλογές. Την συμβατική πολιτική λογική και το συναίσθημα. Η συμβατική πολιτική λογική έλεγε ότι από Υπουργός 

Εσωτερικών, δηλαδή από Υπουργός προϊστάμενος των δημάρχων, δεν επιλέγεις πάλι την δημαρχία. Γιατί πώς θα πας ως 
δήμαρχος στο γραφείο που κάποτε καθόσουν ως Υπουργός; Εγώ, όμως, στην πολιτική, στην δημοσιογραφία, αλλά και στην 
ζωή μου δεν λειτουργούσα ποτέ συμβατικά. Και αυτό ήταν η μεγάλη μου δύναμη. Γι’ αυτό και δεν επέλεξα την συμβατική 
πολιτική λογική. Αλλά επέλεξα το συναίσθημα, επέλεξα την εκπλήρωση του χρέους μου προς τους Βριλησσιώτες. Επέλεξα 
την αγάπη μου για Βριλήσσια. Και συνδύασα αυτήν την αγάπη για τα Βριλήσσια με την δύναμη. Βριλήσσια Δυνατά! Έτσι 
γεννήθηκε, με τον πιο φυσιολογικό τοκετό του κόσμου, το όνομα του νέου δημοτικού συνδυασμού μας». 

Με 143 ΨΗφΟΥΣ ΔΙΑΧεΙΡΙΖεΤΑΙ 
23 εΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ

«Πρέπει, επιτέλους και στην τοπική αυτοδιοίκηση να καταλάβουμε ότι 
διαχειριζόμαστε λεφτά του ελληνικού λαού. Τα 2,5 δισ. ευρώ που σήμερα 
διαχειρίζονται οι 325 δήμαρχοι όλης της χώρας είναι όσο το σύνολο 
του ΕΝΦΙΑ. Και αυτό εκτός από τα δημοτικά τέλη που πληρώνουμε με 
τους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Προσέξτε, λοιπόν, ποιος θα διαχειριστεί 
και τα περίπου 23 εκ. ευρώ που είναι ο ετήσιος προϋπολογισμός του 
Δήμου Βριλησσίων. Σήμερα ο αντιδήμαρχος Οικονομικών έχει λαϊκή 
νομιμοποίηση 143 ψήφων (τόσες έλαβε στις εκλογές) και διαχειρίζεται 
23 δικά σας εκατομμύρια. Η κάθε ψήφος σας στον συγκεκριμένο υπο-
ψήφιο σημαίνει διαχείριση 160.000 ευρώ. Στα πέντε χρόνια 800.000 
ευρώ. Δεν υπονοώ τίποτα για τον άνθρωπο, ο οποίος μπορεί να είναι 
και συμπαθής. Αλλά αυτό δεν είναι μια πολιτική παθογένεια; Και ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ, με τον νόμο της απλής αναλογικής, θέλει αυτήν την παθογένεια 
να την κάνει καθεστώς στην τοπική αυτοδιοίκηση».

ΣΑΣ ΖΗΤΩ ΠλεΙΟΨΗφΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥλΙΟ  
ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΓΥΡΟ ΤΩΝ εΚλΟΓΩΝ

«O ύπουλος εκλογικός νόμος του ΣΥΡΙΖΑ απειλεί με ακυβερνησία και τον δικό μας Δήμο. Aν είχε εφαρμοστεί στις προηγού-
μενες εκλογές, ο σημερινός δήμαρχος θα είχε 7 δημοτικούς συμβούλους και όλη η αντιπολίτευση 26! Η απόλυτη παράνοια. 
Επειδή, λοιπόν, όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι εκλέγονται από τον πρώτο γύρο, σας ζητώ να μας δώσετε από τον πρώτο γύρο 
την πλειοψηφία στο δημοτικό συμβούλιο. Για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε το πρόγραμμα έργων! Γιατί αν μας λείπουν 
έστω και 1-2 δημοτικοί σύμβουλοι για να έχουμε την πλειοψηφία, τότε πως αυτό το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί»; 

Ο υποψήφιος δήμαρχος εξήγγειλε τα πρώτα έργα της 
νέας 4ετίας για το σύνολο του Δήμου. Εκτός βέβαια 
από τα έργα ανά περιφερειακή ενότητα. Γι’ αυτά τα 
έργα έχει ήδη δεσμευτεί στις περιοδείες πόρτα-πόρτα, 
στις συναντήσεις με τους δημότες και στις προσωπικές 
επιστολές που τους έχει αποστείλει. Μέχρι τώρα έχει 
περιοδεύσει στα Δυτικά και Άνω Βριλήσσια και στην 
περιοχή του Δήμου πάνω από την οδό Μπακογιάννη.

Η επόμενη περιοδεία θα είναι στην περιοχή των 
Βριλησσίων από την οδό Κύπρου μέχρι την Αττική 
Οδό. Αυτή θα ολοκληρωθεί με νέα ομιλία - συζήτηση 
στο καφενείο του Μπινιάρη, την Δευτέρα 18 Μαρ-
τίου, στις 18:30. Για το σύνολο του Δήμου ο Αργύρης 
Ντινόπουλος είπε στην ομιλία του κατά την κοπή της 
πρωτοχρονιάτικης πίττας ότι ο ίδιος και οι συνεργάτες 
του, στην νέα 4ετία είναι αποφασισμένοι μεταξύ άλλων:
◗  Να ενισχύσουν την ασφάλεια της πόλης με αύξηση 

της δύναμης του αστυνομικού τμήματος, γιατί από 
τους κλέφτες μας προστατεύουν οι αστυνομικοί 
και όχι οι μοναχικοί σεκιουριτάδες.

◗   Να αναμορφώσουν το κέντρο της πόλης και την 
πλατεία Αναλήψεως 

◗  Να φτιάξουν εκτεταμένο δίκτυο πεζοδρομίων 
◗  Να ξαναλειτουργήσει η δημοτική συγκοινωνία 

για να μεταφέρει αξιόπιστα τους δημότες στον 
σταθμό του μετρό.

◗  Να ενισχύσουν τις εναλλακτικές μετακινήσεις με 
ποδήλατα και ηλεκτρικά δίτροχα.

◗  Να φτιάξουν νέο κλειστό γυμναστήριο.
◗  Να ξαναλειτουργήσει η υπηρεσία οδοκαθαρισμού.
◗  Να γίνουν αναπλάσεις σε γειτονιές με συντηρήσεις 

εγκαταλειμμένων κοινόχρηστων χώρων ώστε να 
ενισχυθεί η εικόνα προαστίου των Βριλησσίων. 

◗  Να αλλάξει η λειτουργία της Κοινωνικής Υπηρεσίας 
ώστε να ανταποκρίνεται ουσιαστικά στις ανάγκες 
της δοκιμαζόμενης σήμερα μεσαίας τάξης.

◗  Να συνεργαστούν δημιουργικά με την εκκλησία.
◗  Να εκσυγχρονίσουν τον τρόπο λειτουργίας των 

ΚΑΠΗ με παροχές που ξεπερνούν την σημερινή δομή.
◗  Να ενισχύσουν την τοπική αγορά.

Η πρώην αντιδήμαρχος Ζωή Κουβαρά με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας  
Μάκη Βορίδη

Ο πρώην πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Τάκης Βουγιουκλάκης με τον δημοσιογράφο 
Άρη Πορτοσάλτε και την πρόεδρο της Β3 Νομαρχιακής Φαίνη Χατζηαθανασιάδου
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ηχηΡη πΑΡΕΜβΑΣη ΤΟΥ κωΣΤΑ πΑπΑΣπηΛΙΟΥ 

Βγήκαν τα φαντάσματα της τσιμεντοποίησης
Αναβίωσαν απροσδόκητα τα επικίνδυνα «ολυμπιακά σχέδια» για την Ναυτική Βάση 

Ως «προεκλογικές φανφάρες» 
χαρακτηρίζει ο Κώστας Παπασπηλίου 
την αναβίωση των επικίνδυνων 
φαραωνικών σχεδίων της δημαρ-
χιακής περιόδου 1998-2002 για 
την τσιμεντοποίηση της Ναυτικής 
Βάσης με την δημιουργία τεράστιου 
κολυμβητηρίου.

Την εποχή εκείνη ο Κώστας Πα-
πασπηλίου είχε εναντιωθεί στο 
επικίνδυνο «ολυμπιακό σχέδιο» 
που συνεπαγόταν το ξερίζωμα 
δεκάδων δένδρων και το οποίο, 
κατά παράδοξο τρόπο, αναβίωσε, 
ευτυχώς σε virtual μορφή. 

Πως απετράπη 
η τσιµεντοποίηση

Η τσιμεντοποίηση της Ναυτικής 
Βάσης απετράπη κατά την επόμενη 
δημαρχιακή περίοδο 2003-2006 
με τους αγώνες των κατοίκων 
απέναντι στα ΜΑΤ, αλλά και με 
την δημιουργία του πάρκου της 
Ναυτικής Βάσης.

Σε αυτήν την δημαρχιακή περίοδο 
2003-2006 ο Κώστας Παπασπη-
λίου ήταν αντιδήμαρχος Τεχνικών 
Υπηρεσιών και έτσι γνωρίζει από 
πρώτο χέρι τα επικίνδυνα σχέδια 
τσιμεντοποίησης, που τότε απε-
τράπησαν και σήμερα αναβιώνουν.

Αυτό το πάρκο, αν και εγκαταλεί-
φτηκε από τις επόμενες διοικήσεις, 
δεν παύει από το να αποτελεί, 
όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο 
Κώστας Παπασπηλίου, ένα «πνεύ-
μονα πρασίνου που απολαμβάνουν 
οι επισκέπτες» μαζί με το σύνολο 
της βλάστησης στην Ναυτική Βάση. 

Αναβιώνουν 
οι επικίνδυνες
για το περιβάλλον 
«ολυµπιακές συναλλαγές»

Οι νεο-φαραωνικές προτάσεις 
τσιμεντοποίησης της Ναυτικής Βάσης 
αναβιώνουν, σύμφωνα με τον Κώστα 
Παπασπηλίου, την «συναλλαγή που 
έγινε με την Ολυμπιακή Επιτροπή 
πριν 18 χρόνια όταν μεθοδεύτηκε η 
δημιουργία σταθμού απορριμματοφό-
ρων και τεραστίου κολυμβητηρίου».

Τέτοιου είδους επικίνδυνα σχέδια 
έχουν καταστρεπτικές συνέπειες για 
το περιβάλλον, αφού η Ναυτική Βάση 
αποτελεί πολύτιμο για το οικοσύστημα 
των Βριλησσίων πνεύμονα πρασίνου 
μέσα κυριολεκτικά στον πολεοδομικό 
ιστό. Κάτι που είναι μοναδικό στο 
λεκανοπέδιο της Αττικής.

Εφιαλτικές µνήµες και 
προεκλογικές φανφάρες

Η νέα πρόταση τσιμεντοποίησης 

«ξύπνησε μνήμες» του 2003 όταν 
εκατοντάδες Βριλησσιώτες είχαν 
εναντιωθεί στις «μεθοδεύσεις» και 
στις «συναλλαγές» με την Ολυμπιακή 
Επιτροπή. Έτσι αντί για τσιμεντένια 
μεγαθήρια κατασκευάστηκε τελικά 
το 2006 ένα οικολογικό πάρκο, σε 
απόλυτη αρμονία με το συνολικό 
οικοσύστημα της Ναυτικής Βάσης.

Όπως, μάλιστα, αναφέρει χαρα-
κτηριστικά ο Κώστας Παπασπηλίου 
καταγγέλλοντας τις «προεκλογικές 

φανφάρες» και τις «μεγαλόπνοες 
παρεμβάσεις» ο χώρος της Ναυτικής 
Βάσης «όχι μόνον δεν πρέπει να χάσει 
τον πράσινο χαρακτήρα του, αλλά, 
απεναντίας, πρέπει να εμπλουτιστεί 
με βλάστηση». Σε κάθε περίπτωση, 
πάντως, η νεο-τσιμεντοποίηση της 
Ναυτικής Βάσης είναι ανέφικτη και 
για αμιγώς νομικούς λόγους.

Γιατί, όπως επισημαίνει ο Κώστας 
Παπασπηλίου, ο χώρος που προ-
τείνεται για ανέγερση τσιμεντένιων 
μεγαθηρίων είναι χαρακτηρισμένος 
ως «πνεύμονας πρασίνου με δυνα-
τότητα μόνον ελαφρών αθλητικών 
εγκαταστάσεων».

Αλλά και µνήµες 
«ολυµπιακών 
εργολαβικών 
συµφερόντων» 

Αξίζει, τέλος, να επισημανθεί ότι 
οι επικίνδυνες «μνήμες τσιμεντοποί-
ησης» που απροσδόκητα ξύπνησαν 
για τον χώρο της Ναυτικής Βάσης 
ξαναέφεραν στην επιφάνεια και τις 
καταγγελίες της εποχής για συγκε-
κριμένα εργολαβικά συμφέροντα.

Εκείνα τα εργολαβικά συμφέροντα 
της, αλήστου μνήμης, «ολυμπιακής 
εποχής» φέρονταν να είχαν αναμει-
χθεί τότε στα επικίνδυνα  «σχέδια 
του τσιμέντου» για την Ναυτική 
Βάση τα οποία, ευτυχώς για τα 
Βριλήσσια, τελικώς απετράπησαν.

Σε εκείνους τους αγώνες ο Κώ-
στας Παπασπηλίου είχε ενεργό 
συμμετοχή μαζί με εκατοντάδες 
άλλους Βριλησσιώτες. 

Ο Κώστας Παπασπηλίου καταγγέλλει ως προεκλογικές φανφάρες τα σχέδια τσιμεντοποίησης 
της Ναυτικής Βάσης, η οποία όπως λέει, δεν πρέπει να χάσει τον πράσινο χαρακτήρα της. 
Στην φωτογραφία μαζί με τον Τάκη Βουγιουκλάκη και τον Τάσο Δημητρίου, ενώ πίσω διακρίνεται 
η Αντωνία Δημητρακοπούλου. Είναι από τα εγκαίνια του πάρκου της Ναυτικής Βάσης (11/10/2006) 
που τώρα κάποιοι θέλουν να... ξανακατασκευάσουν με κόστος 2.000.000 ευρώ!

Ασφαλώς η όποια συγγενική 
σχέση δεν προδικάζει αντίστοιχη 
πολιτική ή επαγγελματική σχέση. 
Αλλά είναι πρωτόγνωρο υποψήφιος 
δημοτικός σύμβουλος να πα-
ρουσιάζει πρόταση (δηλαδή οιωνεί 
μελέτη) και να κοστολογεί εν δυ-
νάμει εργολαβία η οποία σχετίζεται 
με το επαγγελματικό αντικείμενο 

του ιδίου ή του πατέρα του. 
Πολύ περισσότερο όταν η ερ-

γολαβία έχει ως αντικείμενο 
ένα πάρκο που ήδη υπάρχει και 
όταν ο ίδιος διατείνεται ότι το 
ύψος της (με τι κριτήρια αλήθεια 
προσδιορίστηκε;) των 2.000.000 
ευρώ μπορεί να βρεθεί και από 
τα ταμεία του Δήμου.

Πώς προκλήθηκαν τα ερωτηματικά 
και οι έντονες αντιδράσεις

Η παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην τελετή παράδοσης της Ναυτικής 
Βάσης (24/4/2005) από το Πολεμικό Ναυτικό στον Δήμο Βριλησσίων είχε 
ισχυρό οικολογικό συμβολισμό, αφού ο σημερινός αρχηγός της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης (τότε απλός βουλευτής) είχε έντονη περιβαλλοντική δράση 
και συμμετείχε στη σχετική Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Άλλωστε και το Πολε-
μικό Ναυτικό παρέδωσε την έκταση στον Δήμο Βριλησσίων για να αποτελεί 
αυτή πνεύμονα πρασίνου, πολύτιμο για το οικοσύστημα της περιοχής. Η 
μετατροπή της σήμερα σε χώρο στάθμευσης των απορριμματοφόρων αλλά 
και τα αιφνιδιαστικά σχέδια τσιμεντοποίησής της, καθιστούν αναγκαίες όχι 
μόνο την εγρήγορση των κατοίκων αλλά και την ανάληψη δράσεων από την 
νέα δημοτική αρχή που θα προκύψει από τις εκλογές του ερχόμενου Μαΐου.

Ισχυρό οικολογικό μήνυμα
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ΕΡγΟΛΑβΙκη πΡΟΤΑΣη κΟΣΤΟΥΣ 2 ΕκΑΤ. ΕΥΡω ΑπΟ ΑΡχΙΤΕκΤΟΝΑ - ΥπΟψηΦΙΟ δηΜΟΤΙκΟ ΣΥΜβΟΥΛΟ 

Θέλουν να ξανακατασκευαστεί
το πάρκο της Ναυτικής Βάσης!
Αλλά με την προσθήκη... τσιμέντου και γκαράζ απορριμματοφόρων

Δυσάρεστους συνειρμούς, αλλά και ερωτηματικά προκάλεσε 
η αιφνιδιαστική πρόταση δύο αρχιτεκτόνων για κατασκευή 
κολυμβητηρίου και υπαίθριου γκαράζ απορριμματοφόρων 
στην Ναυτική Βάση.

Γιατί εκατοντάδες κάτοικοι των Βριλησσίων είχαν συγκρου-
στεί με τα ΜΑΤ το 2003 ακριβώς για να μην προχωρήσουν 
τα σχέδια τσιμεντοποίησης της Ναυτικής Βάσης με την 
κατασκευή κολυμβητηρίου και γκαράζ απορριμματοφόρων. 

Τα ερωτηματικά πληθαίνουν και από το γεγονός ότι ένας από 
τους δύο αρχιτέκτονες, ο Άκης Δημαράς, είναι υποψήφιος δη-
μοτικός σύμβουλος με τον συνδυασμό που στηρίζεται από τους 
δύο πρώην δημάρχους Νίκο Παπαδόπουλο και Κώστα Ιωαννίδη. 

Επιπλέον ο Άκης Δημαράς είναι γιός του υφυπουργού του 
ΣΥΡΙΖΑ Γιώργου Δημαρά ο οποίος είναι γνωστός εργολάβος-
κατασκευαστής που δραστηριοποιείται και στα Βριλήσσια. 

Το κόστος μιάς τέτοιας πιθανής εργολαβίας οι δύο 
αρχιτέκτονες (ο άλλος είναι ο Πάρις Βασιλειάδης) το ανε-
βάζουν στο υψηλότατο ποσό, για τα δεδομένα του Δήμου 
Βριλησσίων, των 2.000.000 ευρώ αλλά ισχυρίζονται ότι 
είναι... ρεαλιστικό αφού αυτά τα 2 εκατομμύρια μπορούν, 
όπως λένε, να αντληθούν και από τα ταμεία του Δήμου. 

Πάρκο στο... πάρκο!
Η πρόταση με τον τίτλο «ανάπλαση του πάρκου της 

Ναυτικής Βάσης» προβλέπει την κατασκευή «πάρκου στο 
πάρκο» αφού στον χώρο αυτό υπάρχει, ήδη, το οικολογικό 
πάρκο που παραδόθηκε στους δημότες το 2006. 

Βεβαίως το πάρκο εγκαταλείφτηκε από τις επόμενες 
διοικήσεις, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι... δεν υπάρχει 
ώστε να πρέπει να κατασκευαστεί άλλο στην θέση του με 
κόστος 2.000.000 ευρώ. Οι μελετητές, χρησιμοποιώντας 
την εγκατάλειψη ως πρόσχημα, εξαφάνισαν(!) το υπάρχον 

πάρκο ώστε το κόστος της εργολαβίας να εκτιναχθεί στα 
2.000.000 ευρώ. Είναι τουλάχιστον περίεργο το γεγονός 
ότι στην αρχιτεκτονική πρόταση δεν αναφέρεται πουθενά 
το υπάρχον πάρκο, στην θέση του οποίου έχουν βάλει στην 
μακέτα έναν αστικό λαχανόκηπο.  

Η αρχιτεκτονική μελέτη προβλέπει επιπλέον κατασκευές όπως 

νέο κλειστό γυμναστήριο - προπονητήριο ( μπαλόνι), κολυμβη-
τήριο, αμφιθεατρικό θερινό κινηματογράφο και αναψυκτήριο.

Αλλά για να υλοποιηθούν όλα αυτά πρέπει να κοπούν δένδρα 
σε ένα πολύτιμο πνεύμονα πρασίνου για τον οικιστικό ιστό 
όχι μόνον των Βριλησσίων, αλλά και των γειτονικών Δήμων. 

Η διατήρηση ακέραιας της χλωρίδας και πανίδας της 
Ναυτικής Βάσης ήταν και ο λόγος για τον οποίο το πάρκο 
του 2006 κατασκευάστηκε στο συγκεκριμένο σημείο ώστε 
να μην υπάρξει καμμία παρέμβαση στο οικοσύστημα της 
περιοχής. 

Η όποια έννοια του πάρκου, πάντως, αυτο-αναιρείται από 
το γεγονός ότι οι προτείνοντες αρχιτέκτονες εντάσσουν 
στο πάρκο και υπαίθριο γκαράζ... απορριμματοφόρων και 
μάλιστα σε έκταση 8,5 στρεμμάτων (σε σύνολο 35).

Τα απορριμματοφόρα του Δήμου, μάλιστα, στην αρχιτε-
κτονική πρόταση προβλέπεται να είναι παρκαρισμένα δίπλα 
στον θερινό κινηματογράφο.

ΧΩΡΟΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ 
ΘΕΡΙΝΟΣ 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ
ΔΕΞΑΜΕΝΗ

ΑΣΤΙΚΟΣ 
ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΣ

Η αρχιτεκτονική πρόταση Δη-
μαρά - Βασιλειάδη επανέφερε στις 
μνήμες τα σχέδια τσιμεντοποίησης 
της Ναυτικής Βάσης της αμαρτωλής 
ολυμπιακής περιόδου 1998-2002 
τα οποία απετράπησαν γιατί στις 
εκλογές του 2002 άλλαξε η διοίκηση 
του Δήμου Βριλησσίων.

Η τότε κυβέρνηση Σημίτη, δια 
του αλήστου μνήμης υφυπουργού 
Εθνικής Οικονομίας Χρήστου Πάχτα 
μεθόδευε την ανάθεση του έργου 
τόσο του κολυμβητηρίου όσο και
του (τότε υπόγειου) γκαράζ απορ-
ριμματοφόρων σε εργολαβικά 
συμφέροντα που συνδέονταν με 

την κατασκευή της Αττικής Οδού 
(η οποία είχε υπερκοστολογηθεί 
κατά τρεις φορές).

Όπως τώρα, έτσι και τότε, κερασάκι 
στην τούρτα ήταν η κατασκευή του 
θερινού κινηματογράφου, ο οποίος, 
μάλιστα τότε, είχε χωροθετηθεί όχι 
δίπλα στο γκαράζ απορριμματο-
φόρων (όπως τώρα) αλλά δίπλα 
στον... υποσταθμό της ΔΕΗ. 

Η αποπομπή Πάχτα και η ανάληψη 
της δημαρχίας στα Βριλήσσια από 
τον Αργύρη Ντινόπουλο ακύρωσε 
τα σχέδια τσιμεντοποίησης της 
κυβέρνησης Σημίτη.

Όπως είναι γνωστό, ο Πάχτας 
αναγκάστηκε να παραιτηθεί όταν 
αποκαλύφθηκε ότι είχε περάσει 
τροπολογία με την οποία επέτρεπε 
σε ξενοδοχειακό συγκρότημα της 
εκλογικής περιφέρειάς του να κτί-
σει τουριστικά καταλύματα μέσα 
σε... δάσος. 

Ο Αργύρης Ντινόπουλος από 
τον πρώτο χρόνο της δημαρχίας 
του ξεκίνησε την μελέτη για κα-
τασκευή στην Ναυτική Βάση όχι 
κολυμβητηρίου και γκαράζ απορ-
ριμματοφόρων, αλλά οικολογικού 
πάρκου, που παραδόθηκε στους 
δημότες το 2006.

Αυτό το πάρκο τώρα οι Δημα-
ράς - Βασιλειάδης προτείνουν 
να... ξανα-κατασκευαστεί αλλά 
με την προσθήκη (μεταξύ άλλων) 
του κολυμβητηρίου και του γκα-

ράζ απορριμματοφόρων, δηλαδή 
κατασκευών και εργολαβιών οι 
οποίες, ως προς τις περιβαλλο-
ντικές επιπτώσεις, είναι ανάλογες 
της εποχής Πάχτα.

πωΣ ΕπΑΝηΛΘΕ ΥΣΤΕΡΑ ΑπΟ 18 χΡΟΝΙΑ ΤΟ ΣχΕδΙΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟπΟΙηΣηΣ ΤηΣ ΝΑΥΤΙκηΣ βΑΣηΣ 

Aπό τις εργολαβίες του Σημίτη στις εργολαβίες του ΣΥΡΙΖΑ
Αντικατέστησαν στην μακέτα το πάρκο με... αστικό λαχανόκηπο, ανεβάζοντας το κόστος της εργολαβίας στα 2.000.000 €

Το πάρκο της Ναυτικής Βάσης, έγινε το 2006, χωρίς να κοπεί ούτε 
ένα δέντρο. Τώρα επιχειρούν να το τσιμεντοποιήσουν χρεώνοντας 
και 2.000.000 € στους δημότες
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ο δήμαρχος απέναντι στα ΜΑΤ

η ΣΥγκΡΟΥΣη δΕΝ ηΤΑΝ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤ ΑΛΛΑ κΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΡγΟΛΑβΙκΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤηΣ ΕπΟχηΣ

Αντί για τσιμέντο έγινε πάρκο
Ιστορική αναδρομή στους αγώνες της Ναυτικής Βάσης με αφορμή την νέα πρόταση τσιμεντοποίησης

Νέοι παρόντες και νέοι απόντες

Η Ναυτική Βάση υπήρξε ένα από τα μεγάλα στοιχήματα της 
4ετίας (2003-2006) του Αργύρη Ντινόπουλου. Γιατί έπρεπε να 
ανατρέψει το εργολαβικό καθεστώς που είχε δημιουργηθεί στην 
εποχή του «μεγάλου ολυμπιακού πάρτυ» της κυβέρνησης Σημίτη. 

Συγκρούστηκε με τα ΜΑΤ. Αλλά και με τα εργολαβικά συμ-
φέροντα της διαπλοκής. Κέρδισε σε όλα. Πήρε το σύνολο της 
έκτασης για τον Δήμο Βριλησσίων. Απέτρεψε την τσιμεντοποίηση 
της Ναυτικής Βάσης. Παρέδωσε ένα πρότυπο οικολογικό πάρκο. 
Αυτό το πάρκο εγκαταλείφτηκε στην 12ετία που ακολούθησε. Την 
εγκατάλειψη του πάρκου (στις μακέτες τώρα το παρουσιάζουν 
ως... αστικό λαχανόκηπο) χρησιμοποιούν σήμερα κάποιοι ως 
πρόσχημα για να το... ξανακατασκευάσουν με κόστος 2.000.000 
ευρώ από τα ταμεία του Δήμου.

Η πιο ηχηρή απουσία  
πάντως ήταν αυτή  

του σημερινού δημάρχου
Ο σημερινός δήμαρχος Βριλησσίων απείχε επιδεικτικά 

από τους αγώνες για την Ναυτική Βάση. Υποστήριζε τις 
εργολαβικές προτάσεις της εποχής για τσιμεντοποίηση 
της έκτασης. Σήμερα έχει μετατρέψει τμήμα της Ναυτικής 
Βάσης σε σκουπιδότοπο. 

Στους αγώνες  
της Ναυτικής Βάσης 
συμμετείχαν και 
πολλοί νέοι ακόμη και 
έφηβοι της εποχής 
που συγκρούστηκαν 
με τα ΜΑΤ.
Αυτοί οι τότε έφηβοι 
και 20άρηδες,  
είναι σήμερα 
35άρηδες και βάλε.  
Πάντως, στο πλούσιο 
φωτογραφικό 
υλικό της εποχής 
δεν αναγνωρίζεται 
κανένας από 
τους σημερινούς 
35άρηδες και βάλε 
που ασχολούνται 
ποικιλοτρόπως με τα 
κοινά του Δήμου. Δεν 
κυκλοφορούσαν ούτε 
καν στον χώρο πέριξ 
της Ναυτικής Βάσης.

24/03/2003: Ξεκινάνε οι συ-
γκρούσεις με τα ΜΑΤ.

07/05/2003: Η κυβέρνηση Ση-
μίτη αναγκάζεται να παραχωρήσει 
ένα τμήμα της έκτασης στον Δήμο 
Βριλησσίων. Ο Αργύρης Ντινόπουλος 
δηλώνει ανυποχώρητος. Διεκδικεί  
το σύνολο της έκτασης.

24/04/2005: Το Πολεμικό Ναυ-

τικό παραχωρεί το σύνολο της 
έκτασης στον Δήμο Βριλησσίων. 
Αρχίζει αμέσως η κατασκευή του 
πάρκου. Δεσμευτικός όρος της 
μελέτης να διατηρηθεί ακέραιο 
το φυσικό περιβάλλον.

11/10/2006: Το πάρκο της 
Ναυτικής Βάσης εγκαινιάζεται από 
τον Αργύρη Ντινόπουλο.

οι ημερομηνίες - σταθμοί στους αγώνες της Ναυτικής Βάσης

Νέοι και έφηβοι απέναντι στα ΜΑΤ,  
μαζί με τον Αργύρη Ντινόπουλο αλλά  
και πολλούς Βριλησσιώτες με άσπρα μαλλιά

Μετά τις συγκρούσεις με τα ΜΑΤ, η τότε κυβέρνηση 
Σημίτη αναγκάστηκε σε μερική υποχώρηση. Παραχώρησε 
τμήμα της Ναυτικής Βάσης στον Δήμο Βριλησσίων. Αλλά 
ο Αργύρης Ντινόπουλος συνέχισε τους αγώνες μέχρι να 
πάρει ο Δήμος το σύνολο της έκτασης. Αυτή τελικώς 
παραχωρήθηκε από το Πολεμικό Ναυτικό στον Δήμο 
Βριλησσίων σε άριστη, από πλευράς φυσικού περιβάλ-
λοντος, κατάσταση. Με σπάνια πανίδα και χλωρίδα.

Εφηβικά χαμόγελα κατά την τελετή παράδοσης της Ναυτικής Βάσης.  
Πολλοί νέοι της εποχής συμμετείχαν σε έναν αγώνα που αφορούσε όλη την πόλη.  
Κάποιοι άλλοι νέοι της ίδιας εποχής ήταν απόντες

Ακόμη και μικρά παιδιά μαζί με εκατοντάδες δημότες 
όταν άνοιξε για πρώτη φορά η πόρτα  
της Ναυτικής Βάσης


