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Αχαρνές, 1-4-12019 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΘΕΜΑ: Μήνυμα νίκης από το λαό των Αχαρνών στα εγκαίνια του 

εκλογικού κέντρου του Σπύρου Βρεττού 

Με μια μεγαλειώδη συγκέντρωση, που έστειλε μήνυμα νίκης σε όλες τις Αχαρνές, 

πραγματοποιήθηκε η τελετή των εγκαινίων του εκλογικού κέντρου του 

Αυτοδιοικητικού Συνδυασμού «Αχαρνές Υπερήφανος Δήμος» με επικεφαλής και 

υποψήφιο Δήμαρχο τον κ. Σπύρο Βρεττό.  

Πλήθος κόσμου συνέρρευσε από νωρίς στο χώρο που λειτουργεί ως «στρατηγείο» 

της παράταξης και στον οποίο θα μπουν τα θεμέλια και οι βάσεις για τη δημιουργία 

ενός «Υπερήφανου Δήμου». Ο παλμός του κόσμου και η ζεστή ατμόσφαιρα δεν 

αφήνει κανένα περιθώριο για παρερμηνείες. Η απάντηση που έδωσε με την παρουσία 

του και με τη θέρμη του είναι ξεκάθαρη και αδιαμφισβήτητη για την επόμενη μέρα 

της πόλης. Αυτή θα βρει τον Δήμο να γυρίζει σελίδα από τα χέρια του Σπύρου 

Βρεττού και των συνεργατών του.  

Η εκδήλωση ξεκίνησε με τον αγιασμό, ενώ στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Σπύρος 

Βρεττός, ευχαριστώντας όλους τους παρευρισκόμενους. Αρχικά αναφέρθηκε στα 

βασικά ζητήματα που καλείται να αντιμετωπίσει η επόμενη Δημοτική Αρχή, θέτοντας 

μάλιστα αυστηρές χρονικές δεσμεύσεις για την επίλυση ζητημάτων, όπως η 

αντιμετώπιση της παραβατικότητας και η καθαριότητα της πόλης, δύο τομείς δράσης 

που απαιτούν άμεσες παρεμβάσεις.  

Ιδιαίτερη μνεία έκανε στο τρίπτυχο «Διαφάνεια – Εντιμότητα – Αξιοπιστία», που 

πρέπει να κυριαρχεί στη λειτουργία κάθε Δημοτικής Αρχής, δεσμευόμενος μάλιστα 

για τη δημοσιοποίηση του προσωπικού του πόθεν έσχες στην αρχή και το τέλος της 

θητείας του.  

Στη συνέχεια της ομιλίας του αναφέρθηκε με ιδιαίτερη έμφαση στη διατήρηση της 

προσωπικής επαφής που όλα αυτά τα χρόνια έχει αναπτύξει με τους πολίτες: «θα 

βαρεθείτε να με βλέπετε από γειτονιά σε γειτονιά», είπε, επισφραγίζοντας για μια 

ακόμη φορά την αγαστή σχέση επικοινωνίας και κατανόησης που διαρκεί τόσα 

χρόνια. Άλλωστε για τον κόσμο δεν έχει αλλάξει τίποτα όλο αυτό το διάστημα, 

καθώς ο Σπύρος Βρεττός παραμένει πάντα «το δικό τους παιδί, ο άνθρωπος της 

διπλανής πόρτας» και όχι ένας απόμακρος αυτοδιοικητικός παράγοντας που 

εμφανίζεται μόνο προεκλογικά.  
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Το τέλος της ομιλίας του αφορούσε «την καλύτερη ομάδα, την ομάδα του 

Υπερήφανου Δήμου», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Σπύρος Βρεττός για την 

ομάδα των υποψηφίων συμβούλων του συνδυασμού του. Εξέφρασε την πεποίθησή 

του ότι: «Οι αγώνες κερδίζονται από ομάδες» και γι’ αυτό έχει δημιουργηθεί ένα 

άκρως αντιπροσωπευτικό σύνολο όλων των ειδικοτήτων. Αφού κάλεσε έναν έναν 

όλους τους υποψηφίους συμβούλους για το τέλος έκανε και μια ανακοίνωση – 

έκπληξη. Συγκεκριμένα ανακοίνωσε την εκλογική συνεργασία με έναν άλλο 

υποψήφιο Δήμαρχο, τον Πέτρο Λ.Γ.  Κανελλόπουλο, ο οποίος είναι εκπρόσωπος του 

Πράσινου Κινήματος και θα είναι υποψήφιος σύμβουλος με τον συνδυασμό 

«Αχαρνές Υπερήφανος Δήμος».  

Η κίνησή του αυτή εκτός όλων των άλλων έχει και ιδιαίτερη συμβολική αξία, καθώς 

αναδεικνύει από την πλευρά του κ. Βρεττού την ανάγκη για να κυριαρχήσει ένα 

κλίμα σύμπνοιας και συνεργασίας. Άλλωστε αυτό επιτάσσουν τα προβλήματα που 

χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης, οι συνθήκες που επικρατούν στην Αυτοδιοίκηση και 

οι ανάγκες της πόλης των Αχαρνών.  

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε σε κλίμα ενθουσιασμού και θα πρέπει να σημειωθεί πως 

ήταν άψογα συντονισμένη και άρτια οργανωμένη, ενώ είχαν τηρηθεί όλες οι 

απαραίτητες διαδικασίες και είχαν ληφθεί όλες οι απαραίτητες άδειες, που 

απαιτούνται σε παρόμοιες περιπτώσεις από τις συναρμόδιες αρχές.   
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