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αργυρησ ντινοπουλοσ: «θεμα πολιτικησ ηθικησ η αποφαση μου  
να μην καταλαβω την βουλευτικη εδρα του βαγγελη μεϊμαρακη
«ειχα πει απο την αρχη οτι θα δουλεψω αποκλειστικα για τα βριλησσια»

η κ. εΛενη ΣΑκΙΣΛη εΠΙκεΦΑΛηΣ τηΣ δηΜΟτΙκηΣ ΠΑΡΑτΑξηΣ τΟΥ ΣΥΡΙζΑ ΣτΑ βΡΙΛηΣΣΙΑ: 

ειπαμε «ναι» 
στην προσκληση του δημαρχου

Με κοινό ψηφοδέλτιο κατέρχονται στις δημοτικές εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ και η σημερινή δημοτική αρχή

Με κοινό ψηφοδέλτιο κατεβαίνουν στις 
επόμενες εκλογές ο σημερινός δήμαρχος 
και η δημοτική παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ στα 

Βριλήσσια («Ανοιχτή Πόλη»).
Η κ. Ελένη Σακισλή, επικεφαλής της δημο-

τικής παράταξης του ΣΥΡΙΖΑ στα Βριλήσσια, 

με μακροσκελή ανακοίνωσή της αναφέρει ότι 
στηρίζει την επανεκλογή του νυν δημάρχου 
και ότι θα συμπεριλάβει τους δικούς της 

υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους σε 
κοινό ψηφοδέλτιο με τον σημερινό δήμαρχο.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ σελ. 3

ΑΠΟΛΥτη ΣτηΡΙξη κΥΡΙΑκΟΥ  
ΜητΣΟτΑκη Σε ΑΡγΥΡη ντΙνΟΠΟΥΛΟ

γΙΑννηΣ τΣΟΥτΣΙΑΣ

ΑνΑκΟΙνωΣε τΟΥΣ ΥΠΟψηΦΙΟΥΣ  
ΣΥΜβΟΥΛΟΥΣ τΟΥ ΣΥνδΥΑΣΜΟΥ τΟΥ

«Αργύρη, θα συνεργαστούμε 
μετά την εκλογή σου»

Κατέθεσε  
πέντε  
συγκεκριμένες 
προτάσεις  
για την  
αλλαγή  
του τρόπου 
λειτουργίας 
της πόλης

Κώστας Παπασπηλίου:  
«Θα βοηθήσω με την εμπειρία μου 
στην αναγέννηση των Βριλησσίων»

ΣΕΛ. 4-5

ΣΕΛ. 2ΣΕΛ. 2
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 ξεκΙνηΣε η ΠΡΟεκΛΟγΙκη εκΣτΡΑτεΙΑ τΟΥ δηΜΟτΙκΟΥ ΣΥνδΥΑΣΜΟΥ «δΡΑΣη» 

 «Το πρόβλημα είναι στην λειτουργία της πόλης 
και στην κοινωνικοποίηση του δημότη»

 Οι εισηγήσεις του επικεφαλής Γιάννη Τσούτσια και των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων 

Οι 5 προτάσεις της «Δράσης» για την αλλαγή 
του τρόπου λειτουργίας της πόλης

•  Συγκρότηση συντονιστικού πόλης για την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ ομάδων 
και συλλογικοτήτων που δραστηριοποιούνται στα Βριλήσσια.

•  Αναβάθμιση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης. Η επιτροπή αυτή εκτός από την 
ανίχνευση της κοινωνικής βούλησης, διατυπώνει γνώμες για θέματα του δημοτικού συμ-
βουλίου και συγκροτεί θεματικές συνελεύσεις για επιμέρους ζητήματα των Βριλησσίων.

•  Θεσμοθέτηση συνελεύσεων δημοτών. Οι εκπρόσωποι των συνελεύσεων θα συμμετέχουν 
με δικαίωμα λόγου στο δημοτικό συμβούλιο όταν συζητώνται θέματα που τους αφορούν.

•  Αναβάθμιση του γραφείου δημότη με αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας ανα-
φορικά με την δημοσιοποίηση των προτάσεων, των μελετών και των εισηγήσεων 
προς το δημοτικό συμβούλιο.

•  Αναμετάδοση των συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου μέσω της ιστοσελίδας του 
Δήμου. Καθιέρωση «συνεδρίασης του πολίτη» με ημερήσια διάταξη που θα διαμορφώ-
νεται από ερωτήματα των δημοτών.
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Με κεντρική πολιτική άποψη ότι όσα έργα και να γί-
νουν η πόλη θα φτωχαίνει γιατί το πρόβλημα είναι στην 
λειτουργία της, πραγματοποιήθηκε η πρώτη προεκλογική 
συγκέντρωση του δημοτικού συνδυασμού «Δράση για 
μια άλλη πόλη» του οποίου επικεφαλής είναι ο φαρμα-
κοποιός Γιάννης Τσούτσιας. 

Στην πολιτική εκδήλωση της «Δράσης» (στο Πάρκο 
ΤΥΠΕΤ στις 31 Μαρτίου) καλεσμένος ήταν ο πρόεδρος 
της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρίας ΟΤΑ e-trikala Γιάν-

νης Κωτούλας, ο οποίος μετέφερε τις εμπειρίες από τα 
ψηφιακά πρότυπα λειτουργίας της πόλης των Τρικάλων. 

Τόσο η ομιλία του επικεφαλής της «Δράσης» όσο και 
οι εισηγήσεις των μελών της είχαν ως κεντρικό σημείο 
αναφοράς τις νέες σχέσεις που πρέπει να αναπτυχθούν 
ανάμεσα στον Δήμο και στους δημότες.

Σύμφωνα με την πολιτική - αυτοδιοικητική πλατφόρμα 
της «Δράσης» οι δημότες πρέπει «να δούνε την πόλη 
αλλιώς», να αισθανθούν ότι η άποψή τους μετράει και 

ότι η συμμετοχή τους έχει νόημα.
Γιατί, όπως χαρακτηριστικά τονίζεται, η πολιτική δεν ανθίζει 

σε περιβάλλον ερήμωσης. Άρα προέχει ο αγώνας ενάντια 
στην κενότητα, στην κοινωνική ξηρασία και στην αδιαφορία.

Κατά τους ομιλητές της εκδήλωσης, στα Βριλήσσια 
πρέπει να δημιουργηθεί ένα νέο πολιτικό τοπίο το οποίο 
δεν θα χειραγωγείται εύκολα έτσι ώστε να αλλάξει πρό-
σωπο η ίδια η πόλη των Βριλησσίων και όχι απλώς να 
αλλάξουν τα πρόσωπα που την διοικούν. 

Ο κωΣτΑΣ ΠΑΠΑΣΠηΛΙΟΥ ΠΡΑγΜΑτΟΠΟΙηΣε την ΠΡωτη ΠΡΟεκΛΟγΙκη ΟΜΙΛΙΑ τΟΥ 

«Με την εμπειρία μου θα βοηθήσω στην αναγέννηση της πόλης»
Παρουσίασε και τα μέλη του δημοτικού συνδυασμού του «Πρόοδος στα Βριλήσσια»

Η «Δράση για μια άλλη πόλη» αυτοπροσ-
διορίζεται ως «τοπική συλλογικότητα» που 
ξεκίνησε ως χώρος συζητήσεων στην γειτονιά 
και κατέληξε στην δημιουργία δημοτικής 
κίνησης που δίνει βάρος στην οργάνωση 
της συμμετοχής των δημοτών στα κοινά.

Στις δημοτικές εκλογές του 2006 έλαβε 
ποσοστό 8,48% το οποίο αύξησε στο 13,91% 
το 2010 και στο 15,48% στις εκλογές του 
2014. 

Επικεφαλής της είναι ο φαρμακοποιός 

Γιάννης Τσούτσιας ο οποίος είναι και πτυ-
χιούχος πολιτικών επιστημών της Παντείου.

Εκλέγεται δημοτικός σύμβουλος από το 
2006.

Πριν από την εκλογή του στο δημοτικό 
συμβούλιο είχε κοινωνική δράση στον 
«Εκπολιτιστικό Σύλλογο νέων Βριλησ-
σίων», στην τοπική «Ένωση Επαγγελμα-
τοβιοτεχνών και Εμπόρων» ενώ υπήρξε 
και μέλος της «Επιτροπής Αγώνα για την 
Σταυρού - Ελευσίνας»

Δυναμικό ξεκίνημα στην κούρσα των 
δημοτικών εκλογών έκανε ο Κώστας Πα-
πασπηλίου στην κατάμεστη αίθουσα του 
Πνευματικού Κέντρου.

Μετά την ομιλία του παρουσίασε τους 
πρώτους τριάντα υποψηφίους δημοτικούς 
συμβούλους του δημοτικού συνδυασμού 
του «Πρόοδος στα Βριλήσσια».

«Διεκδικώ την εμπιστοσύνη σας για να 
βοηθήσω με τις εμπειρίες και τις γνώσεις μου 

στην αναγέννηση της πόλης μας» ξεκίνησε 
την ομιλία του απευθυνόμενος σε δεκάδες 
δημότες.

Ο Κώστας Παπασπηλίου τόνισε ότι στην 

κρίσιμη περίοδο που διανύει η πατρίδα, αλλά 
και η τοπική αυτοδιοίκηση, οι ανάγκες στα 
Βριλήσσια είναι αυξημένες και περίπλοκες.

Για την αντιμετώπιση αυτών των αναγκών 

ο υποψήφιος δήμαρχος επεσήμανε ότι είναι 
απαραίτητο να επιστρατεύσουμε τις αξίες της 
οικογένειας, της γνώσης, του πολιτισμού και 
της μετριοπάθειας.

Αναφέρθηκε στην μακρόχρονη αυτοδιοι-
κητική πορεία του διευκρινίζοντας ότι δεν 
επεδίωξε ποτέ να προβάλει αυτάρεσκα το 
πολεοδομικό, πολιτιστικό και κοινωνικό έργο 
του ενώ χάραξε σαφή διαχωριστική γραμμή 
από τις όποιες κομματικές διαμάχες.

Η ομιλία του Κώστα Παπασπηλίου έγινε 
δεκτή με ενθουσιασμό από τους Βριλησσιώτες 
οι οποίοι είχαν κατακλύσει την αίθουσα του 
Πνευματικού Κέντρου αφού είναι γνωστό ότι 
διατηρεί ισχυρούς δεσμούς με την τοπική 
κοινωνία.

Οι ήπιοι τόνοι, η μετριοπάθεια, αλλά και η 
βαθύτατη γνώση όλων των ζητημάτων που 
απασχολούν τους δημότες αναδεικνύουν, για 
μια ακόμη φορά, την αυτοδιοικητική πρόταση 
του Κώστα Παπασπηλίου σε καθοριστικό 
παράγοντα της εκλογικής αναμέτρησης.

Οι δέκα βασικοί άξονες του προγράμματός του
• Αναδιάρθρωση υπηρεσιών του Δήμου - μείωση της γραφειοκρατίας
•  Αναβάθμιση της βριλησσιώτικης γειτονιάς, διεύρυνση πεζοδρομίων, ηπιοποίηση 

κυκλοφορίας.
•  Ασφάλεια στους δημότες, επανίδρυση δημοτικής αστυνομίας, ενίσχυση του τοπικού 

αστυνομικού τμήματος.
•  Ανάληψη από τον Δήμο της πρωτοβάθμιας υγείας σε επαγγελματική βάση.
•  Δημιουργία νέων χώρων άθλησης, ανάπλαση των υπαρχόντων.
•  Κατασκευή πολυπολιτσμικού κέντρου, θερινού σινεμά, δημοτικής βιβλιοθήκης.
•  Αδελφοποίηση με ακριτικές ελληνικές πόλεις, ενδυνάμωση της εθνικής μας ταυτότητας.
•  Συμβολή στην αντιμετώπιση της ανεργίας, ίδρυση δημοτικών επιχειρήσεων υδροπονίας, 

υποδηματοποιίας.
• Ουσιαστική περίθαλψη αδέσποτων ζώων.
•  Ένταξη στα Βριλήσσια του Πατήματος Χαλανδρίου (μέχρι την λεωφ. Ηρακλείτου) και 

του τμήματος του δήμου Μελισσίων μέχρι την ρεματιά Πολυδρόσου.
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Ο δηΜΑΡχΟΣ ητΑν ΑΥτΟΣ ΠΟΥ ζητηΣε την κΟΙνη κΑΘΟδΟ ΣτΙΣ εκΛΟγεΣ Με την κ. εΛενη ΣΑκΙΣΛη

Μπήκε κάτω από την ομπρέλα του ΣΥΡΙΖΑ
Επισφραγίστηκε έτσι η συνεργασία τους που ξεκίνησε από το 2014 με την υπερψήφιση της Δούρου

Η πρωτοβουλία της κοινής καθόδου στις 
δημοτικές εκλογές με τον ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε 
από τον ίδιο τον σημερινό δήμαρχο. 

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η 
κ. Ελένη Σακισλή, «ανοιχτή ήταν η θέση και 
θέληση του δημάρχου για κοινή συμπόρευση 
που πήρε την μορφή δημόσιας πρόσκλησης».

Αυτή την δημόσια πρόσκληση προς τον 
ΣΥΡΙΖΑ απηύθυνε ο δήμαρχος κατά την κοπή 
της πρωτοχρονιάτικης πίττας της δημοτικής 
παράταξης του ΣΥΡΙΖΑ και της κ. Ελένης 
Σακισλή στην οποία ο ίδιος παραβρέθηκε 
(την 1η φεβρουαρίου στο καφέ ΣΕΒΑΧ).

Και όπως αναφέρει η κ. Ελένη Σακισλή 
«στην πρόσκληση αυτή απαντήσαμε θετικά».

Η κ. Ελένη Σακισλή είναι σημαίνον στέ-
λεχος του ΣΥΡΙΖΑ και μέλος του τμήματος 
οικονομικής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ.

 Το 2016 διορίσθηκε διευθύνουσα σύμβου-
λος στην κρατική εταιρία «Διώρυγα Κορίνθου 
ΑΕ» η οποία διαχειρίζεται την λειτουργία της 
διώρυγας της Κορίνθου. 

Στην ανακοίνωση της κοινής καθόδου της 
δημοτικής παράταξης του ΣΥΡΙΖΑ και του 

σημερινού δημάρχου γίνεται αναφορά και 
στην Περιφέρεια Αττικής με την αυτονόητη 
στήριξη αμφοτέρων προς την Δούρου, όπως 
άλλωστε είχε γίνει και στις τελευταίες δη-
μοτικές εκλογές. 

Πρόκειται, πάντως, για αναμενόμενη 
πολιτική εξέλιξη.

 Η διοίκηση του Δήμου Βριλησσίων ασκεί-
ται εδώ και πέντε χρόνια από τον ΣΥΡΙΖΑ 
αφού οι δύο αντιδήμαρχοι είναι στελέχη του 
κυβερνώντος κόμματος.

Ο ένας εκ των δύο μάλιστα είναι διο-
ρισμένος στο διοικητικό συμβούλιο της 
ΕΥΔΑΠ ως εκτελεστικό μέλος ενώ αντί-
στοιχες θέσεις κατέχουν και άλλα αιρετά 
στελέχη της σημερινής διοίκησης του 
Δήμου Βριλησσίων.

Απολογισμό ενός ισχνού έργου έκανε σε εκδήλωση στο 
Πνευματικό Κέντρο (στις 17/3) ο σημερινός δήμαρχος όπως 
άλλωστε το αποτύπωσε και ο ίδιος με την συμπερασματική αλλά 
και επιγραμματική φράση του «Ρε παιδιά, αυτά καταφέραμε».

Το γεγονός και μόνον ότι ως σημαντικότερο έργο της 
πενταετούς θητείας του παρουσίασε την αγορά ένος οι-
κοπέδου είναι ενδεικτικό του φτωχού απολογισμού του. 

Κατά τα άλλα περιορίστηκε στην απαρίθμηση των τρε-
χουσών δραστηριοτήτων του Δήμου, αναγκάστηκε, δηλαδή, 
να παρουσιάσει ως «έργα» τις στοιχειώδεις λειτουργίες 
των υπηρεσιών του. 

Πρόκειται για δραστηριότητες σε τομείς κοινωνικής 
αλληλεγγύης, παιδείας και περιβάλλοντος, που υπάρχουν 
σε όλους τους Δήμους της χώρας.

Σε αρκετούς μάλιστα τα αποτελέσματα είναι πολύ καλύ-
τερα από αυτά των Βριλησσίων, αν και ο Δήμος μας είναι 
διαχρονικά πάνω από τον μέσο όρο.

ως θετικά στοιχεία πάντως του απολογισμού είναι η 
κατασκευή των (τριτευόντων) αγωγών ομβρίων, η ολο- 
κλήρωση της μελέτης για νέους αγωγούς και οι ασφαλ-
τοστρώσεις οι οποίες ξεκίνησαν με την έναρξη της προ-
εκλογικής περιόδου.

ΑΠΟΛΟγΙΣΜΟΣ ΜΙΑ ΠεντΑετΙΑΣ χΑΜενων εΥκΑΙΡΙων γΙΑ τΑ βΡΙΛηΣΣΙΑ

«Ρε παιδιά, αυτά καταφέραμε»
Η απάντηση προς στους δημότες που είχαν πιστέψει ότι θα έκανε κάτι ουσιαστικό στον Δήμο

Ο γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας  
του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης εκπροσώπησε  

το κόμμα στον απολογισμό της δημοτικής αρχής

Τα Κούλουμα και  
το δημαρχιακό 

αυτοκίνητο 
που πέρασε ΚΤΕΟ

Από τον απολογισμό δεν έλειψαν, 
βεβαίως και οι υπερβολές, αφού 
ως έργα παρουσιάστηκαν τα... 
Κούλουμα (τα οποία «αναβίωσαν»), 
η βράβευση των μαθητών του Β’ 
λυκείου από τον Αρχιεπίσκοπο 
(εξαιρετική, αλλά τι σχέση έχει 
με τον Δήμο;) ή το γεγονός ότι το 
αυτοκίνητο του δημάρχου πέρασε 
από …ΚΤΕΟ.

Ειδική μνεία αξίζει να γίνει για 
τα έργα φυσικού αερίου και την 
προσπάθεια του δημάρχου να τα 
οικειοποιηθεί.

Αλλά είναι σε όλους γνωστό ότι 
η κατασκευή των αγωγών φυσικού 
αερίου δεν έχει καμμία σχέση με 
τον Δήμο.

Το έργο υλοποιείται από την 
Εταιρία Διανομής Αερίου Αττικής 
(ΕΔΑ Αττικής) μετά από αίτημα 
των κατοίκων (είτε μεμονωμένα 
είτε κατά ομάδες).

Το γεγονός ότι ο δήμαρχος 
χαρακτηρίζει την επέκταση των 
αγωγών φυσικού αερίου ως 
«προσωπικό στοίχημα» είναι ίσως 
και ενδεικτικό της προσπάθειας 
να κερδίσει όχι τόσο το στοίχημα, 
όσο τις εντυπώσεις.

Σε άθλια κατάσταση βρίσκεται 
το ακίνητο του πρώην Tennis 
Club (γνωστό και ως Οικοδομικό 
Τετράγωνο 61) που βρίσκεται στην 
διασταύρωση των οδών Τροίας 
και Αγαμέμνωνος στα Δυτικά 
Βριλήσσια. 

Η σημερινή δημοτική αρχή αγό-
ρασε το συγκεκριμένο ακίνητο 
έναντι του ποσού των 4.200.000 €.

Η εκταμίευση της πρώτης δόσης 
(1.000.000 ευρώ) έγινε ήδη προς 
τον ιδιώτη.

Το τίμημα είναι μεν ιδιαιτέρως 
υψηλό για τα οικονομικά δεδο-
μένα του Δήμου Βριλησσίων, αλλά 
με βάση τις τρέχουσες τιμές της 
κτηματαγοράς, η αγορά μπορεί να 
χαρακτηρισθεί και ως μάλλον συμ- 
φέρουσα. 

Η σύμβαση υπεγράφη τον Δε-
κέμβριο του 2018. Και όμως! Επί 
τρεις και πλέον μήνες η σημερινή 
δημοτική αρχή δεν έχει κάνει το 
παραμικρό για να καθαρίσει του-
λάχιστον το ακίνητο.

 Έτσι ώστε να πάψει να αποτελεί 

εστία μόλυνσης και χώρο συγκέ-
ντρωσης περιθωριακών ατόμων 
που προκαλούν σοβαρή όχληση 
στους περιοίκους.

Ούτε έχει εγγράψει στον προϋπο-
λογισμό του έτους 2019 ακόμη και 
το ελάχιστο κονδύλι (ούτε ένα ευρώ!) 

για τον εξωραϊσμό του ακινήτου 
που είναι πλέον δημοτικό, αφού 
αγοράστηκε με λεφτά των δημοτών.

Δηλαδή οι δημότες που πλή-
ρωσαν το πανάκριβο τίμημα δεν 
βλέπουν την παραμικρή βελτίωση 
στην περιοχή τους.

Όπως ήταν παρατημένο από τον 
ιδιώτη, έτσι είναι παρατημένο και 
από τον Δήμο. 

Την ίδια ώρα, αυτό το οικόπεδο 
παρουσιάζεται ως κορυφαίο έργο 
της πενταετούς θητείας της σημε-
ρινής δημοτικής αρχής.

Είναι ίσως κι αυτό ενδεικτικό 
μιας απολύτως διαχειριστικής 
νοοτροπίας όπου σημασία δίνεται 
στην όποια διαδικασία και όχι στο 
ουσιαστικό αποτέλεσμα.

η ΑγΟΡΑ τΟΥ ΟΙκΟΠεδΟΥ τΟΥ ΠΡωην tennis club

Αυτό παρουσιάστηκε ως κορυφαίο έργο 
μιας πενταετούς θητείας

Αν και ανήκει πια στον Δήμο εξακολουθεί να παραμένει σε άθλια κατάσταση
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Όλα τα ΜΜΕ ανέφεραν αμέσως την απόφασή του να μην καταλάβει  
την βουλευτική έδρα επικαλούμενος λόγους πολιτικής ηθικής

Το δελτίο Τύπου της ΝΔ 
για την συνάντηση

«Συνάντηση με τον πρώην υπουργό της ΝΔ κ. 
Αργύρη Ντινόπουλο είχε το απόγευμα ο κ. Κυρ. 
Μητσοτάκης ύστερα από την προαναγγελθείσα 
παραίτηση από τη βουλευτική τους έδρα των 
υποψηφίων ευρωβουλευτών της ΝΔ και της 
αναπλήρωσής τους από τους επιλαχόντες.

Στη συνάντηση ο κ. Ντινόπουλος ενημέρωσε 
τον πρόεδρο της ΝΔ για την πρόθεσή του να μην 
καταλάβει την έδρα, λόγω της υποψηφιότητάς 
του για την Δημαρχία των Βριλησσίων. Ο κ. Μη-
τσοτάκης όχι μόνον ανέφερε στον κ. Ντινόπουλο 
ότι εκτιμά την απόφασή του, αλλά του εξέφρασε 
την πλήρη στήριξή του στην υποψηφιότητά του, 
συμπληρώνοντας ότι προσβλέπει να συνεργαστεί 
μαζί του μετά την εκλογή του ως Δημάρχου».

Από το Γραφείο Τύπου της ΝΔ

ΠΛΗΡΗΣ Η ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΓΥΡΗ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟ

«Θα συνεργαστώ με τον Αργύρη 
ως δήμαρχο Βριλησσίων»

Η συνάντηση έγινε σε πολύ ζεστό κλίμα - ιδιαίτερο το ενδιαφέρον του προέδρου της ΝΔ για τον Δήμο μας
Η ξεκάθαρη απόφαση του Αργύρη Ντινόπουλου να εργαστεί 

για τον Δήμο Βριλησσίων και να μην καταλάβει την βουλευ-
τική έδρα, η οποία προέκυψε μετά την προαναγγελθείσα 
παραίτηση του Βαγγέλη Μεϊμαράκη, επιδοκιμάστηκε πλήρως 
από τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος εξέφρασε 
και την εκτίμησή του προς τον Αργύρη Ντινόπουλο για την 
απόφαση αυτή.

Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει ασυμβίβαστο μεταξύ του 
εν ενεργεία βουλευτή και του υποψηφίου δημάρχου, ο Αργύ-
ρης Ντινόπουλος γνωστοποίησε στον Κυριάκο Μητσοτάκη, 
ότι δεν θα καταλάβει την έδρα, αφού, όπως τόνισε, τίθεται 

θέμα ευρύτερης πολιτικής ηθικής, από την οποία δεν μπορεί 
να κάνει καμία υποχώρηση.

«Δεν είναι δυνατόν να είμαι εν ενεργεία βουλευτής και 
ταυτόχρονα υποψήφιος δήμαρχος» είπε στον πρόεδρο της 
ΝΔ, ο οποίος συμφώνησε απολύτως μαζί του.

Η συνάντηση έγινε στο γραφείο του προέδρου της ΝΔ το 
μεσημέρι της 22ας Μαρτίου, σε πολύ ζεστό κλίμα.

Δύο ημέρες νωρίτερα, όταν ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης ανα-
κοίνωσε την πρόθεσή του να μην κάνει χρήση της σχετικής 
ρουσφετολογικής νομοθετικής ρύθμισης του ΣΥΡΙΖΑ για 
διατήρηση της βουλευτικής έδρας (παρά την υποψηφιότητα 

για την Ευρωβουλή) ο Αργύρης Ντινόπουλος είχε αμέσως 
δηλώσει ότι «η πολιτική ηθική, τόσο της ΝΔ όσο και του ιδίου 
δεν έχει καμία σχέση με τους πολιτικούς τυχοδιωκτισμούς 
των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για λίγο χρόνο παραμονής στα 
βουλευτικά έδρανα».

Η ρουσφετολογική ρύθμιση αφορούσε την Έλενα Κουντουρά 
και τον Σπύρο Δανέλλη, οι οποίοι απαιτούσαν να είναι υπο-
ψήφιοι Ευρωβουλευτές, διατηρώντας ταυτόχρονα την έδρα 
στο ελληνικό Κοινοβούλιο.

Ο Αργύρης Ντινόπουλος συναντήθηκε στην συνέχεια 
με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στον οποίον ανακοίνωσε την 

πρόθεσή του να μην καταλάβει (είναι πρώτος επιλαχών) 
την βουλευτική έδρα του Βαγγέλη Μεϊμαράκη αφού είναι 
οριστική η απόφασή του να αφιερωθεί στον αγώνα για 
τον Δήμο Βριλησσίων.

Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας είχε την ευκαιρία να 
ενημερωθεί, από πρώτο χέρι, και για τα ζητήματα του Δήμου 
μας τα οποία άλλωστε γνωρίζει αφού είναι βουλευτής της 
Β’ Αθηνών.

Εκτός από την πλήρη στήριξή του στον εκλογικό αγώνα του 
Αργύρη Ντινόπουλου, του εξέφρασε και την επιθυμία του να 
συνεργαστούν μετά την εκλογή του ως δημάρχου.

Πλατεία Αναλήψεως
◗   Το συντριβάνι ή θα λειτουργήσει 

κανονικά ή θα καταργηθεί, γιατί 
εγκυμονεί κινδύνους για τα παιδιά.

◗   Η πλατεία θα είναι χωρίς τα δίκυ-
κλα που διέρχονται ανεξέλεγκτα 

παραβιάζοντας τον πεζόδρομο.
◗   Οι παρεμβάσεις στην οδό Εθνικής 

Αντιστάσεως (από την πλατεία μέχρι 
την οδό 28ης Οκτωβρίου) θα γίνουν 
ύστερα από συνεννόηση με τους 
κατοίκους και τους επαγγελματίες.

◗   Έτσι αλλάζει το Κέντρο της πόλης 
και τα Βριλήσσια αποκτούν προμε-
τωπίδα ευρωπαϊκού Δήμου.

◗   Γιατί η πλατεία για τους δημότες 
είναι χώρος ψυχαγωγίας, ενώ για 
τον δήμαρχο είναι χώρος δουλειάς.

Κεντρικά Βριλήσσια
◗   Ενίσχυση του Αστυνομικού Τμή-

ματος με προσωπική παρέμβαση 
στον αρμόδιο υπουργό.

◗  Αναπλάσεις σε γειτονιές και συν- 
τηρήσεις εγκαταλελειμένων κοι-

νόχρηστων χώρων.
◗  Ενισχύονται οι μετακινήσεις με πο-

δήλατα και ηλεκτροκίνητα δίτροχα.
◗  Σβήνονται υβριστικές κακογραφίες 

από τους τοίχους.
◗  Επαναλειτουργεί η Υπηρεσία Οδο-

καθαρισμού σε όλες τις γειτονιές.
◗  Στηρίζεται η νέα αγορά που δι-

αμορφώνεται στην οδό Κύπρου.
◗  Αναβαθμίζεται η παραδοσιακή 

αγορά στην λεωφόρο Γράμμου και 
στην λεωφόρο Πεντέλης.

◗  Επαναλειτουργεί το Β’ ΚΑΠΗ.
◗  Ξεκινάει μια πολύ πιο δημιουργική 

συνεργασία με την εκκλησία.
◗  Επαναλειτουργεί η δημοτική συ-

γκοινωνία.
◗  Βελτιώνεται ο οδοφωτισμός.

Ξεκάθαρος από την αρχή!

Όταν στις 6 Σεπτεμβρίου 2018 ο Αργύρης Ντινό-
πουλος ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για τα 
Βριλήσσια, δήλωσε στους δημότες ότι προηγουμένως 
είχε ενημερώσει (στις 20 Αυγούστου) τον πρόεδρο 
της ΝΔ για την επιλογή του αυτή και ότι ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης, την στήριζε. Αξίζει να σημειωθεί, πά-
ντως, ότι τυχόν αποδοχή της βουλευτικής έδρας θα 
σήμαινε αυτοδικαίως και την συμμετοχή του Αργύρη 
Ντινόπουλου στα ψηφοδέλτια της ΝΔ στις προσεχείς 
εκλογές. Αλλά απολύτως συνειδητή ήταν η απόφασή 
του από την αρχή, να είναι υποψήφιος δήμαρχος στα 
Βριλήσσια και όχι υποψήφιος βουλευτής.

ΜεΓΑΛΗ ΣΥΓΚεΝΤΡωΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤεΙΑ ΑΝΑΛΗψεωΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΑφεΝεΙΟ ΤΟΥ ΜΠΙΝΙΑΡΗ, ΜεΤΑ ΑΠΟ 15ΝθΗΜεΡΗ ΠεΡΙΟδεΙΑ ΣΤΑ ΚεΝΤΡΙΚΑ βΡΙΛΗΣΣΙΑ

Η τελευταία «χαμένη Άνοιξη» για τον Δήμο μας
Ο Αργύρης Ντινόπουλος είπε ότι την Άνοιξη του 2020 πρόκειται να υπάρξει μια νέα πλατεία Αναλήψεως, καλύτερη, μεγαλύτερη, ασφαλέστερη  

και λειτουργικότερη. Επέκταση της πεζοδρόμησης στο τμήμα της οδού Αναλήψεως από την διασταύρωση με τον οδό Γράμμου έως την Λεωφ. Πεντέλης

Γνωρίζει καλά τα Βριλήσσια
Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ως βουλευτής της Β’ Αθηνών 

είχε επανειλημμένως επισκεφθεί τα Βριλήσσια κατά την διάρκεια 
της πρώτης δημαρχίας του Αργύρη Ντινόπουλου.

Είχε μάλιστα παραστεί στα εγκαίνια πολλών έργων, όπως για 
παράδειγμα στα εγκαίνια της πλατείας Αναλήψεως αλλά και στα 
εγκαίνια του Οικολογικού Πάρκου της Ναυτικής Βάσης.

Η φωτογραφία είναι από τα εγκαίνια της πλατείας Αναλήψεως τον 
Νοέμβριο του 2005, όπου εκτός από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, δια-
κρίνονται ο νυν Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος 
και ο Θάνος Βεζυριάννης, «πρύτανης» της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Ανυποχώρητος σε θέματα  
πολιτικής ηθικής

Μιλώντας την επομένη της συνάντησής του με 
τον Κυριάκο Μητσοτάκη, στον τηλεοπτικό σταθμό 
ΣΚΑΪ και στην εκπομπή του Γιώργου Αυτιά, ο Αρ-
γύρης Ντινόπουλος είπε ότι στην πολιτική πάνω 
απ’ όλα μετράει η συνέπεια λόγων και έργων.

«Όταν έλαβα την απόφασή μου να προσφέρω 
τις υπηρεσίες μου στον Δήμο Βριλησσίων, δεν 
σκέφτηκα ούτε μια στιγμή την επιστροφή μου 
στην κεντρική πολιτική σκηνή. Και το δήλωσα 
από την πρώτη στιγμή στους συνδημότες μου. 
Κι αυτό για έναν πολύ απλό λόγο. Γιατί πιστεύω 
ότι τώρα μπορεί να είμαι πολύ πιο χρήσιμος στα 
Βριλήσσια απ’ ότι στη Βουλή. Σε τελική ανάλυση 
στους Βριλησσιώτες οφείλω και όλη την πολιτική 
πορεία μου. Γι’ αυτό και ουδέποτε σκέφτηκα να 
κρατήσω την βουλευτική έδρα που προέκυψε. Για 
εμένα μετρά πάνω απ’ όλα στην πολιτική το ήθος 
και η συνέπεια».
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Οι νέοι υποψήφιοι του συνδυασμού 
στέλνουν μήνυμα αισιοδοξίας για

ΟΛΟκΛηΡωτΙκη η ΑνΑνεωΣη τΟΥ ψηΦΟδεΛτΙΟΥ - ΟΛΟ κΑΙ

ΦΑΝηΣ ΔΙΟΝΥΣΙώΤηΣ
Οι επαγγελματίες του ιδιωτικού τομέα  

που άντεξαν στην δοκιμασία 
της οικονομικής κρίσης

Έτσι πέτυχαν, με σκληρή δουλειά, να 
διατηρήσουν αλώβητους και τους οι-
κογενειακούς δεσμούς. Και ο φάνης να 
μπορεί να στηρίζει τώρα τα δύο παιδιά του 
που φοιτούνε σε ελληνικά πανεπιστήμια. 
Είναι φυσικός με μεταπτυχιακές σπουδές 
(University of Loughborough της Αγγλίας) 
στις τηλεπικοινωνίες. Εργάστηκε ως μηχα-
νικός λογισμικού σε μεγάλες εταιρίες στην 
Ελλάδα και στο εξωτερικό (ΗΠΑ, Ηνωμένο 
Βασίλειο, Βέλγιο, Ισραήλ). 

Σήμερα είναι Senior SW Engineer και Group 
Leader στην νΟΚΙΑ. Αρκετοί δημότες τον 
θυμούνται, όμως και από το ξεκίνημα της 
επαγγελματικής σταδιοδρομίας του, όταν είχε 
το φροντιστήριο «Παιδεία» στα Βριλήσσια. 

ΦΑΝηΣ ΑΝΑΓΝώΣΤΟΥ
Ο εκπαιδευτικός που όταν ήταν παιδί 
έπαιζε στις αλάνες των Βριλησσίων

Θα μπορούσε να πει κανείς ότι εκπροσωπεί 
τα «βαθιά Βριλήσσια» αφού μεγάλωσε στις 
γειτονιές και στους τότε χωματόδρομους 
του προαστείου. 

Η μητέρα του, Ευαγγελία Γκόγκου, με 
ηπειρώτικη καταγωγή, είναι ταμίας του 
συλλόγου των Ηπειρωτών Βριλησσίων. 
Ο φάνης είναι γνωστός και αγαπητός σε 
όλους τους Βριλησσιώτες. Ειδικά στους 
συνομηλίκους του. Με αυτούς δηλαδή 
με τους οποίους, ως παιδιά, έπαιζαν στις 
αλάνες των Βριλησσίων στην δεκαετία 
του 1970. 

Σήμερα είναι καθηγητής Αγγλικών στην 
πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Προσφέρει, 
δηλαδή, στους μαθητές του δημοτικού 
σχολείου το «άνοιγμα των οριζόντων», μια 
κορυφαία εκπαιδευτική υπηρεσία. 

ΒΙΚΥ ΜΑΓΓΑΝΑ
η σχεδιάστρια μόδας που την γνωρίζουμε 

από την εφηβική ηλικία της
Τότε που εργαζότανε στον αγαπημένο 

φούρνο της οδού Κύπρου βοηθώντας τους 
γονείς της στην οικογενειακή επιχείρησή 
τους. Ακολούθησαν οι σπουδές μόδας 
στο Λονδίνο (Ravensbourne College of 
Design and Communication). 

Στον δύσκολο αυτόν επαγγελματικό χώρο 
πέτυχε να διακριθεί χάρη στην επιμονή, 
στην φαντασία και στην σκληρή δουλειά. 

Σήμερα εργάζεται σε μεγάλη εταιρία 
κατασκευής έτοιμου ενδύματος. Οι ρίζες 
της όμως στα Βριλήσσια είναι βαθιές 
χάρη στην πηγαία κοινωνικότητά της. 
Κατάφερε να συνδυάσει την επαγγελ-
ματική καριέρα με την οικογένεια. 

Είναι μητέρα ενός αγοριού που φέτος 
προετοιμάζεται για τις πανελλαδικές 
εξετάσεις.

ΔηΜηΤΡηΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥλΟΣ
Οι νέοι δημότες που μας ήρθαν 
γιατί αγάπησαν τα Βριλήσσια 

Ανήκει σε αυτούς που αγάπησαν τα 
Βριλήσσια και τα επέλεξαν ως τόπο 
μόνιμης διαμονής. 

Αρχιτέκτων (ΕΜΠ) με εξειδίκευση στην 
Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική σχεδιάζει 
τα νέα βιοκλιματικά πρότυπα. Αυτά που 
μπορούν να αλλάξουν την οικονομία, το 
περιβάλλον και την καθημερινότητα των 
δημοτών στις σύγχρονες πόλεις. 

Τακτικός επισκέπτης της παραρεματίου, 
επιμένει ότι αυτός ο χώρος μπορεί να 
αυξήσει σημαντικά την επισκεψιμότητά 
του. Αρκεί να γίνουν οι κατάλληλες 
παρεμβάσεις ώστε να αποκτήσει την 
δική του ταυτότητα. 

Εκπροσωπεί τους νέους Βριλησσιώτες 
που θέλουν να αγωνιστούν για την πόλη 
με την ορμή του νεοφώτιστου. 

ΠΑΝΑΓΙώΤηΣ (ΝΤΕΝηΣ)  
ΚΑΤΣΟΥΓΚΡηΣ

 Αυτοδιοικητική εμπειρία, πολιτική γνώση  
και ισχυρό λαϊκό αισθητήριο

Η πολιτική και αυτοδιοικητική δράση του τον έχουν καθιερώσει στην καρδιά των Βριλησσι-
ωτών. Αλλά και των εργαζομένων στον Δήμο, αφού ήταν αντιδήμαρχος Καθαριότητας στην 
τετραετία 2003-2006. Η μακρόχρονη και σκληρή δουλειά στους τομείς πολιτικής προστα-
σίας και πυρασφάλειας έχουν συσσωρεύει πολύτιμη εμπειρία. Αυτή πλέον δεν περιορίζεται 
στον Δήμο μας αλλά επεκτείνεται στην Πεντέλη και στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή. 
Το ισχυρό λαϊκό ένστικτο που διαθέτει τον φέρνει ξανά στην πρώτη γραμμή της μάχης για 
τα Βριλήσσια. Γιατί συνδυάζει πλέον την αυτοδιοικητική ωριμότητα, την γνώση των όποιων 
ζητημάτων και κυρίως την εμμονή να προσφέρει στους «άλλους», δηλαδή στον τόπο του. 



7ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019

ΝΤΙΝΟΠΟΥλΟΣ - ΒΡΙληΣΣΙΑ ΔΥΝΑΤΑ 
μια 4ετία έργων και δημιουργίας

ΠεΡΙΣΣΟτεΡΟΙ δηΜΟτεΣ εΠΙΘΥΜΟΥν νΑ εΙνΑΙ ΥΠΟψηΦΙΟΙ

ΝΑΝΤη ΓΕΡΟΝΤΑΚη
Βριλησσιώτικη παράδοση αλλά  

και έντονη κοινωνική δραστηριότητα
Η οικογένεια Γεροντάκη εκπροσωπεί μια 

μακρά ιστορική και κοινωνική παράδοση 
στα Βριλήσσια και η νάντη έχει, ήδη, 
υπηρετήσει τον Δήμο ως αντιδήμαρχος 
Πολεοδομίας. 

Αρχιτέκτων - μηχανικός (ΑΠΘ) με μετα-
πτυχιακές σπουδές στο Παρίσι στην αρχι-
τεκτονική και οικονομία των πολιτιστικών 
κέντρων. Η επαγγελματική δραστηριότητά 
της (μελέτες κτιρίων και πολεοδομικών 
αναπλάσεων) συναγωνίζεται την κοινω-
νική δράση της στα Βριλήσσια. Από τους 
αγώνες για σκεπαστεί η Αττική Οδός μέχρι 
την ενημέρωση των μαθητών για τους 
κινδύνους του αλκοολισμού. 

Μητέρα μιας 5χρονης κόρης δηλώνει 
υπέρμαχος της υγιεινής ζωής και της 
σωστής διατροφής.

ΙώΑΝΝΑ ΤΣΕΚΟΥΡΑ
Μια από τις δημοφιλέστερες  

Βριλησσιώτισες
Η γειτόνισσα που όλοι θα θέλαμε να 

της μιλήσουμε. Όχι μόνον για την ωραία 
παρουσία, αλλά και για την αύρα της οι-
κειότητας και σοβαρότητας που εκπέμπει. 
Και επειδή αρκετοί μπορεί να μην γνωρί-
ζουν την επαγγελματική δραστηριότητά 
της, η Ιωάννα είναι από τις πιο γνωστές 
καθηγήτριες (φιλόλογος - αρχαιολόγος) 
του Αρσακείου. 

Αγαπητή όχι μόνον στα Βριλήσσια, αλλά 
και στους μαθητές της. 

Εκτός όμως από την εκπαιδευτική προσφο- 
ρά έχει λάβει μέρος σε πολλές αρχαιολο-
γικές έρευνες - ανασκαφές με αποτέλεσμα 
να την διεκδικεί και το Υπουργείο Πολιτι-
σμού. Μητέρα δίδυμων σχολικής ηλικίας 
(δημοτικού) γνωρίζει από πρώτο χέρι τα 
ζητήματα της σύγχρονης εκπαίδευσης.

ΜΑΡΙΤΑ ΚώΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥλΟΥ
Γελαστό κορίτσι, «γελαστό κρεμμύδι», 

αλλά και επιτυχημένη μουσικοσυνθέτης
Είναι γνωστή σε δεκάδες Βριλησσιώτες 

αφού την συναντούν στο «Γελαστό Κρεμμύδι», 
δηλαδή σε ένα από τα πλέον δημοφιλή 
μαγαζιά εστίασης της πλατείας Αναλήψεως. 
Η επιχείρηση ανήκει στον σύζυγό της Θάνο, 
και η Μαρίτα δραστηριοποιείται έντονα σε 
αυτήν. λίγοι όμως γνωρίζουν ότι η Μαρίτα 
είναι και επιτυχημένη μουσικοσυνθέτης. Στο 
ρεπερτόριό της υπάρχουν γνωστές επιτυ-
χίες που τραγουδιούνται από δημοφιλείς 
καλλιτέχνες. Προηγήθηκαν, βέβαια, σπου- 
δές ετών στο κλασσικό πιάνο και στην μου-
σική σύνθεση. Βριλησσιώτισα με μικρασια-
τικές ρίζες στην Σμύρνη και στην Πρίγκηπο, 
η Μαρίτα με την καθημερινή παρουσία της, 
αλλά και με την καλλιτεχνική ευαισθησία 
που την διακρίνει, πιάνει καθημερινά τον 
παλμό της τοπικής κοινωνίας. 

ΑΘηΝΑ ΡΑλλη-ΔΕλΑΠΟΡΤΑ
Τα νέα ζευγάρια που ξεκινάν την ζωή τους 

με όνειρα, αλλά και με ρεαλισμό
Η Αθηνά προέρχεται από ναυτική οικο-

γένεια με πατέρα και αδελφό ναυτικούς. 
Η μητέρα της έχει βαθιές ρίζες στην 

Αρκαδία. 
Με σπουδές στην Νοσηλευτική, πήρε ήδη 

το «βάπτισμα» στην τοπική αυτοδιοίκηση, 
αφού εργάζεται ως νοσηλεύτρια - συμ-
βασιούχος στο αθλητικό κέντρο «Νίκος 
Πέρκιζας» του γειτονικού Χαλανδρίου. 

Η επαγγελματική δραστηριότητα την 
φέρνει καθημερινά σε επαφή με εκατο-
ντάδες γονείς και παιδιά. 

Αλλά και η κοινωνική δράση της στα 
Βριλήσσια την τοποθετηθεί μέσα στην 
καθημερινότητα και στα ζητήματα που 
απασχολούν όλους τους νέους ανθρώ-
πους οι οποίοι ως νιόπαντροι ξεκινάνε 
τώρα την κοινή ζωή τους.

ΜΕΡΟΠη ΣΠηλΙΟΠΟΥλΟΥ
Το σύμβολο της κεντροδεξιάς παράταξης στα Βριλήσσια!

Η μητέρα της, η αείμνηστη Ελένη υπήρξε για πολλά χρόνια πρόεδρος της τοπικής ορ-
γάνωσης του κόμματος στα Βριλήσσια ενώ ο πατέρας της Γιάννης εκλεγόταν βουλευτής 
στην Ηλεία. Η ίδια η Μερόπη Σπηλιοπούλου δεν έλειψε από καμμία πολιτική και αυτοδι-
οικητική μάχη υπηρετώντας τα Βριλήσσια αλλά και τις ιδέες της κεντροδεξιάς παράταξης. 
Χωρίς ποτέ καμμία προσωπική σκοπιμότητα! Για εκατοντάδες Βριλησσιώτες εκπροσωπεί 
τα Βριλήσσια των σκληρών, αλλά έντιμων πολιτικών αγώνων. 

Παντρεμένη με τον δικαστικό επιμελητή Θόδωρο Παπανικολάου, είναι μητέρα του 
22χρονου φοιτητή του Πολυτεχνείου (τμήματος χημικών - μηχανικών) Μάριου. 

Η Μερόπη Σπηλιοπούλου  
με την αείμνηστη μητέρα της Ελένη, 

σε παλαιότερη φωτογρφία
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 ΠεΡΙΟδεΥΣε Σε δΥτΙκΑ βΡΙΛηΣΣΙΑ, Ανω βΡΙΛηΣΣΙΑ, κεντΡΙκΑ βΡΙΛηΣΣΙΑ κΑΙ Στην ΠεΡΙΟχη τΟΥ δηΜΟΥ  
ΠΑνω ΑΠΟ την ΟδΟ ΜΠΑκΟγΙΑννη κΑΙ ΜεχΡΙ την ΛεωΦΟΡΟ ΑνΑΠΑΥΣεωΣ

Μετά την «χειμερινή εκστρατεία» ξεκίνησε και 
 η «εαρινή εξόρμηση» του Αργύρη Ντινόπουλου

Με συγκεκριμένο πρόγραμμα έργων για κάθε μία από τις περιφερειακές ενότητες

 Για τα Βριλήσσια πάνω  
από την οδό Μπακογιάννη

•  Κατασκευή αγωγών ομβρίων για την πλήρη αντι-
πλημμυρική προστασία της περιοχής. Με χρηματο-
δότηση της Περιφέρειας Αττικής. Ολοκλήρωση του 
έργου μέσα στην τετραετία.

•  Κατασκευή εκτεταμένου δικτύου πεζοδρομίων, 
ειδικώς σε δρόμους μεγάλης κυκλοφορίας.

• Κατασκευή νέου δικτύου φωτισμού.
• Εξωραϊσμός του πάρκου του ΤΥΠΕΤ.
•    Ο δημοτικός χώρος στο τετράγωνο Μητροπούλου - 

Καλλιανίου - Δημαρχείου - Κισσάβου (ΟΤ 365) όπου 
υπάρχουν αθλητικές εγκαταστάσεις αναβαθμίζεται, 
λειτουργεί υπό την απόλυτη εποπτεία του Δήμου 
με συγκεκριμένους όρους και κανόνες.

•  Ειδικά για το κυκλοφοριακό: Η περιοχή πρέπει να 
επανακτήσει τα χαρακτηριστικά του προαστίου. Αυτό 
πρόκειται να γίνει με πεζοδρομήσεις, δηλαδή με 
κυκλοφοριακές παρεμβάσεις που αποτρέπουν ουσι-
αστικά την διαμπερή κυκλοφορία των αυτοκινήτων.

 Για τα Άνω Βριλήσσια
•  Επαναλειτουργία δημοτικής συγκοινωνίας προς το 

κέντρο του Δήμου και προς τον σταθμό του μετρό. 
•  Κατασκευή της πεζογέφυρας στην οδό Αγιάσου.
•  Μετατροπή του δημοτικού οικοπέδου στην είσοδο των 

Άνω Βριλησσίων σε κοινόχρηστο χώρο πολιτισμού και 
ψυχαγωγίας (οριστική κατάργηση της χρήσης του για 
γκαράζ απορριμματοφόρων).

•  Αξιοποίηση των ελεύθερων εκτάσεων πίσω από τις 
κερκίδες του ανοιχτού θέατρου για την δημιουργία 
σύγχρονου ανοιχτού παιδότοπου.

•  Πλήρης εξωραϊσμός των δύο πλατειών των Άνω 
Βριλησσίων.

•  Κατασκευή δικτύου πεζοδρομίων, ειδικά στους δρόμους 
με μεγάλη κατωφέρεια. 

•  Ενίσχυση των προγραμμάτων καθαριότητας και προ-
σαρμογή τους στις πολεοδομικές συνθήκες των Άνω 
Βριλησσίων. 

•  Στην νέα 4ετία πρέπει να τερματιστεί οριστικά ο «απο- 
μονωτισμός» των Άνω Βριλησσίων.

•  Οι κοινόχρηστοι χώροι πρέπει να συγκλίνουν προς την 
αξία των ιδιωτικών περιουσιών.

•  Δηλαδή να αναδειχθούν τα φυσικά πλεονεκτήματα 
της περιοχής.

Απροκάλυπτη κοροϊδία των δημοτών - Δεν πρόκειται να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση 
για το θέμα των αγωγών του Δημοσίου σε βάρος ιδιοκτητών ακινήτων στα Βριλήσσια

Για τα Δυτικά Βριλήσσια 
και την παραρεμάτιο

•  Ανάπλαση της πλατείας Ελευθερίας με απόλυτη διατήρηση 
του πρασίνου.

•  Διαπλάτυνση πεζοδρομίων στην οδό Σπάρτης (όπως στην 
οδό Μπακογιάννη). Υπάρχει έτοιμη μελέτη εδώ και 10 χρόνια

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

•  Μετατροπή του οικοπέδου Tennis Club σε χώρο ψυχαγωγίας 
- πολιτισμού - αθλητισμού (πάρκο) χωρίς περιβαλλοντικές 
οχλήσεις για την γειτονιά.

•  φωτισμός της παραρεματίου περιοχής και αστυνόμευσή της.
•  Κατασκευή αγωγών ομβρίων, πεζοδρομίων, φωτισμού 

στην οδό Σισμανογλείου.
Ο σχεδιασμός της νέας τετραετίας ειδικά για τα δυτικά 
Βριλήσσια έχει τους εξής στόχους:
•  να αποτρέψει την διαμπερή κυκλοφορία οχημάτων.
•  να ενισχύσει την ασφάλεια μετακινήσεων των πεζών.
•  να αναδείξει την πλατεία Ελευθερίας σε σημείο αναφοράς 

όλης της πόλης. 
•  να προστατεύσει το σπάνιο φυσικό κάλλος της παραρε-

ματίου περιοχής.
•  να εμπεδώσει το αίσθημα ασφάλειας των δημοτών.

Η χειμερινή εκστρατεία του Αργύρη 
ντινόπουλου και των συνεργατών 
του ολοκληρώθηκε με συγκεκριμένα 
αποτελέσματα τα οποία αποτυπώνονται 
στο πρόγραμμα έργων της νέας 4ετίας 
που έχει ήδη δημοσιοποιηθεί. 

Ακολούθησε η εαρινή εξόρμηση η οποία 
ξεκίνησε από τα Κεντρικά Βριλήσσια, 
με την συγκέντρωση στο καφενείο του 
Μπινιάρη - πλατεία Αναλήψεως (σελ. 5).

Αυτή η εαρινή εξόρμηση συνεχίζεται, 
αφού οδηγεί απευθείας στην εκλογική 
αναμέτρηση της 26ης Μαΐου.

Η χειμερινή εκστρατεία
Η χειμερινή εκστρατεία ξεκίνησε τον 

νοέμβριο από τα Δυτικά Βριλήσσια 
και την παραρεμάτιο, συνεχίστηκε τον 

Δεκέμβριο στα Άνω Βριλήσσια (Πά-
τημα) και ολοκληρώθηκε τον Ιανουά-
ριο - φεβρουάριο με την περιοχή των 
Βριλησσίων που βρίσκεται μεταξύ της 
οδού Μπακογιάννη και της λεωφόρου 
Αναπαύσεως (Μπακογιάννη Άνω).

Τι περιελάμβανε, όμως, αυτή η χει-
μερινή εκστρατεία;

Πόρτα-πόρτα 
 Δεκαπενθήμερες περιοδείες σε κάθε 

μια από αυτές τις περιφερειακές ενό-
τητες του Δήμου, δηλαδή επισκέψεις 
σε κάθε δρόμο και σε κάθε γειτονιά.

Εκεί γινότανε εκτεταμένη συζήτηση 
με τους δημότες και τους κατοίκους για 
τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Ακολουθούσε συγκέντρωση - ομιλία 

και νέα συζήτηση με τους δημότες σε 
χώρους που βρισκότανε μέσα στα όρια 
αυτής της περιφερειακής ενότητας 
(café Stay στα Δυτικά Βριλήσσια, 
ταβέρνα Καλοφαγά στα Άνω Βρι-
λήσσια και ζαχαροπλαστείο Βάρσος 
για την Μπακογιάννη Άνω) ώστε να 
συνδιαμορφωθεί το πρόγραμμα έργων 
για την συγκεκριμένη περιφερειακή 
ενότητα. 

Αμέσως μετά αυτό το πρόγραμμα με 
τα πρώτα έργα της νέας τετραετίας ανά 
περιφερειακή ενότητα γνωστοποιούσε 
ο Αργύρης ντινόπουλος προς τον κάθε 
δημότη με προσωπική επιστολή που του 
απηύθυνε. Έτσι ώστε να είναι πλήρης 
και συγκεκριμένη η δέσμευση για την 
υλοποίησή του.

Η «εαρινή εξόρμηση» ξεκίνησε από το καφενείο  
του Μπινιάρη

Απολύτως αναποτελεσματική αποδεί-
χθηκε η δημοτική αρχή στο να προστατέψει 
τους Βριλησσιώτες των οποίων τα σπίτια 
διεκδικούνται από το Δημόσιο που έχει 
καταθέσει αγωγές σε βάρος τους. 

Το χειρότερο είναι ότι ο ίδιος ο δήμαρχος 
επεχείρησε να εκμεταλλευτεί επικοινωνι-
ακά το θέμα που προέκυψε από ρεπορτάζ 
του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΙ (και του 

συνδημότη μας δημοσιογράφου Αχιλλέα 
Τόπα) τον νοέμβριο του 2018. 

Αλλά πίσω από την επικοινωνία δεν 
υπήρχε κανένα πολιτικό υπόβαθρο.

Ο δήμαρχος υποσχότανε (από τηλεορά-
σεων) στους δημότες «νομοθετική ρύθμιση» 
δηλαδή τροπολογία στην Βουλή για οριστική 
επίλυση του θέματος.

Έτσι στις 22 Δεκεμβρίου 2018 επισκέ-

φθηκε για τον σκοπό αυτό το Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης που είναι αρμόδιο.

Πολιτικά άπειρος, δεν κατάλαβε ότι όταν 
δεν σε δέχεται ο υπουργός, αλλά σε αφήνει να 
φωτογραφηθείς με... υπαλλήλους, τότε πρέπει 
να υποψιαστείς ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά. 

Έτσι, αντί να επιμείνει σε συνάντηση με 
τον υπουργό ή να εντείνει τις αγωνιστικές 
κινητοποιήσεις, συνέχισε να υπόσχεται... 

«νομοθετική ρύθμιση» στους ανυποψία-
στους δημότες.

Όταν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανά-
πτυξης του είπαν ότι «νομοθετική ρύθμιση» 
(τροπολογία) δεν πρόκειται να υπάρξει , τότε 
ο δήμαρχος... κατήγγειλε την κυβέρνηση 
έχοντας, λίγες ημέρες νωρίτερα, αναγγείλει 
την κάθοδό του στις εκλογές με την στήριξη 
του… ΣΥΡΙΖΑ! 


