
Είμαστε ΜΑΖΙ. Είμαστε ΠΟΛΛΟΙ.
ΞΕΚΙΝΗΣΑΜΕ. 

Με πρωτοπόρα τη νεολαία μας. Με αγώνα για 
την αποκατάσταση του ονόματός της πόλης 
μας. Με πραγματική ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ. 
Με ανοιχτό πόλεμο απέναντι στις ιδιωτικοποιή-
σεις. Με αποκαλύψεις σκανδάλων, καιροσκόπων 
και κερδοσκόπων. Επιδιώκουμε, διεκδικούμε κι 
απαιτούμε ΑΧΑΡΝΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ.    
Φίλες και φίλοι, κυρίες, δεσποινίδες και κύριοι,
Η εφημερίδα την οποία κρατάτε στα χέρια σας, είναι η προ-
έκταση της άποψής σας. Η φωνή κι ο προβληματισμός σας. 
Η παράταξη «ΑΧΑΡΝΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» θελήσαμε με το πρώτο 
φύλλο, το οποίο κυκλοφόρησε  συμβολικά τον μήνα του 
….ψέματος (τον Απρίλιο γαρ) να απελευθερώσει μαζί με τη 
δική σας φωνή την ΑΛΗΘΕΙΑ.  

Ν. Τράκας:
πρόεδρος Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α.
Νίκη κατά των 
ιδιωτικοποιήσεων!

«Ο Τουρισμός ΕΠΙΜΕΝΕΙ, 
ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΙ
σε πείσμα των καιρών»!

Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι από τους βασικούς πυλώνες 
του Κοινωνικού Κράτους. 
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Σοφία Ζαχαρακη

Το βλέμμα μας στρέφεται στο αύριο. 
Οφείλουμε να δούμε πλέον πέρα από την 
πανδημία και να διακρίνουμε τις ευκαιρίες 
που δημιουργούνται...

χρήστος Π. Ηλιάδης
Υποψήφιος Δήμαρχος Αχαρνών

Ιωάννά Κάράδήμά
Υπ. Βουλευτης «ΕΛΛΗΝΕΣ»

Εθνική 
Οικονομία
όπως παλιά

Μένοντας επί πολλά χρόνια στον 
Δήμο Αχαρνών κοιτάζω τις όμορφες 
γωνιές αυτής της πόλης, αλλά 
ταυτόχρονα  αναρωτιέμαι...

Την δεκαετία του 1990 συνέβησαν 2 
γεγονότα καταλυτικά, για την εξέλιξη 
της ελληνικής οικονομίας...

Μπορούμε
περισσότερα!

ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΤΙΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ;

ΓιώρΓοΣ ΤοκαΣΣΠΥΡΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ
Υπ. Βουλευτής ΚΙΝΑΛ- ΠΑΣΟΚ

Η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
ΑΛΛΑΖΕΙ ΠΡΟΣΩΠΟ. 

ΓεώρΓιος Πατούλης
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

«Μεγάλα έργα υποδομής, ενίσχυση της 
ασφάλειας και του αγροδιατροφικού τομέα 
στο επίκεντρο της αναπτυξιακής ατζέντας 
της Περιφέρειας Αττικής»

Δήμος Αχαρνών. Μεγάλος 
σε έκταση, τεράστιος σε 
προβλήματα. Η νέα δημοτική 
αρχή, υποσχέθηκε, διαδέ-
χθηκε κι ήρθε να υλοποιήσει. 
Να στηρίξει τον κόσμο. Τους 
δημότες. Τους ανέργους. 
Τους εμπόρους και κατα-
στηματάρχες της περιοχής.  
Έπρεπε τα λόγια 
να γίνουν πράξη. Οι υποσχέ-
σεις….έργα. Έγιναν; 

Βρεττός
και Πολιτεία...
Ο ΔΗΜΟΣ (ΜΟΥΤΣΗΣ) 
ΚΑΙ Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΩΝ 
ΣΚΑΝΔΑΛΩΝ! 
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οργανωτικός υπεύθυνος της
νομαρχιακής ανατολικής Αττικής
του ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ Του τομέα Αχαρνών
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«Ο αλυσοδεμένος ελέφαντας».
Η αλληγορία και η πραγματικότητα. 

Γράφει ο Χόρχε Μπουκάϊ, ο εν ζωή Αργεντί-
νος ψυχολόγος και φιλόσοφος:

«Όταν ήμουν μικρός μου άρεσε πολύ ο μαγι-
κός κόσμος του τσίρκου. Ενθουσιαζόμουν όταν 
έβλεπα από κοντά όλα αυτά τα ζώα που ταξί-
δευαν μέσα στα τροχόσπιτα από την μια πόλη 
στην άλλη. Στην παράσταση όλα μου φαίνο-
νταν μαγικά και λαμπερά, αλλά τη στιγμή που 
εμφανιζόταν ο ελέφαντας ήταν η αγαπημένη 
μου.
Το γιγάντιο ζώο ήταν τρομερά επιδέξιο, τρο-
μερά μεγάλο και τρομερά δυνατό. Σίγουρα 
ένα ζώο σαν κι αυτό θα μπορούσε να ξεριζώ-
σει ένα ολόκληρο δέντρο μ’ ένα μικρό τρά-
βηγμα, το δίχως άλλο…
Μου έκανε εντύπωση, όμως, που μετά από 
κάθε επίδειξη το προσωπικό του τσίρκου αλυ-
σόδενε τον ελέφαντα σ’ ένα μικροσκοπικό 
ξυλαράκι, ελάχιστα βυθισμένο στην άμμο.
Αυτό ήταν για μένα μεγάλο μυστήριο. Ακόμα 
και αν η αλυσίδα ήταν χοντρή και γερή, ένα 
ζώο που μπορούσε να γκρεμίσει ολόκληρο 
τοίχο μ’ ένα του τράβηγμα, εύκολα θα μπορού-
σε να απελευθερωθεί από το ξυλαράκι και να 
το βάλει στα πόδια.
Τι συγκρατούσε τον ελέφαντα; Γιατί δεν το 
έσκαγε;

Όταν ήμουν πέντε ή έξι χρονών, πίστευα ακό-
μα ότι οι μεγάλοι τα ήξεραν όλα. Έτσι πήγα και 
ρώτησα τους δασκάλους μου, το θείο και την 
μητέρα μου για το μυστήριο του ελέφαντα.
Εκείνοι μου εξήγησαν ότι ο ελέφαντας δεν το 
έσκαγε επειδή τον είχαν δαμάσει. Τότε, όπως 
ήταν λογικό, τους ρώτησα: «Αν είναι δαμασμέ-
νος και γι’ αυτό δεν το σκάει, γιατί τον δένουν;»
Κανείς δεν ήξερε να μου απαντήσει σ’ αυτήν 
την ερώτηση.
Πολύ καιρό μετά, μια νύχτα, γνώρισα κάποιον 
πολύ σοφό που είχε ταξιδέψει στην Ινδία και 
αυτός με βοήθησε να βρω την απάντηση.
Ο ελέφαντας του τσίρκου είχε μείνει δεμένος 
σ’ ένα ξυλαράκι από τότε που ήταν μικρός. Θυ-
μάμαι που έκλεισα τα μάτια και σκέφτηκα το 
μικρό, το νεογέννητο ελεφαντάκι να κάθεται 
δεμένο στο ξύλο. Το φαντάστηκα να σπρώχνει 
και να τραβάει την αλυσίδα κάθε μέρα νύχτα, 
όλη μέρα και να προσπαθεί να λυθεί. Σχεδόν 
μπορούσα να το δω να κοιμάται κάθε νύχτα 
εξαντλημένο από την κούραση με τη σκέψη 
πως το επόμενο πρωί θα ξαναπροσπαθούσε. 
Όλα ήταν μάταια: το ξυλαράκι ήταν πολύ γερό 
για ένα νεογέννητο ζωάκι, ακόμα και αν μιλάμε 
για ελέφαντα.
Ώσπου, μια μέρα, την πιο θλιβερή μέρα της μι-

κρής ζωής του, το ελεφαντάκι δέχτηκε ότι δεν 
μπορούσε να ελευθερωθεί και παραδόθηκε στη 
μοίρα του. Κατάλαβα τότε γιατί ο πανίσχυρος 
και τεράστιος ελέφαντας που έβλεπα στο τσίρ-
κο έμενε αλυσοδεμένος. Ήταν πια σίγουρος πως 
ποτέ δε θα μπορούσε να ελευθερωθεί από το 
ξυλάκι του.
Το κακόμοιρο ζώο είχε πια την αποτυχία χα-
ραγμένη στην ελεφαντινή μνήμη του και ποτέ, 
ποτέ πια δεν θα ξαναδοκίμαζε τη δύναμή του…». 

Στο πρώτο φύλλο μιας δημοσιογραφικής προ-
σπάθειας επέλεξα κάτι μεταξύ αλληγορίας και 
πραγματικότητας. Για να διατηρηθώ ακριβολό-
γος, μια σύγχρονη παραβολή του Μπουκάϊ. 
Είναι καιρός για πολλούς ανθρώπους να αποτινά-
ξετε-αποτινάξουμε τις αλυσίδες και να βγάλουμε 
τα πασαλάκια από τη ζωή μας. Ιδιαίτερα εκείνα, 
συγκρατούν δέσμιους καταστάσεων Δήμων-Δη-
μίων, χειραγώγησης, ρουσφετολογίας, ίντριγκας. 

Αρκεί να συνειδητοποιήσουμε πως οι καιροί ΝΑΙ, 
άλλαξαν, οι καταστάσεις ΟΧΙ. 
Δέχομαι πως μεγαλώσαμε. Αλλά παράλληλα 
γίναμε πιο σοφοί και πιο δυνατοί… Κι έχουμε 
την ευκαιρία για καλύτερες μέρες, τις οποίες 
άπαντες  αξίζουμε. Χαίρεται. 

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 87 & ΜΠΟΣΔΑ, 13673 ΑΧΑΡΝΕΣ
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 213-2072300 / 301 / 302

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΧΑΡΝΩΝ
Α’ Α.Τ., ΠΛΗΘΩΝΟΣ, ΓΕΜΙΣΤΟΥ 52, 13672 ΑΧΑΡΝΕΣ
Α’ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τ: 2102478000
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ, Τ: 2102478005-7-8
Α.Τ. ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝώΝ, ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ 1, Τ: 2102432179
Α.Τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ χώΡΙΟ, Γ. ΔΑΜΑΣΚΟΥ, Τ: 2102476500

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ) ΑΧΑΡΝΩΝ
-   ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 39 & ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΟΣ 15,  

13678 ΑΧΑΡΝΕΣ, Τ: 2102461600, 2102469579 
-  ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 82, ΚΟΚ. ΜΥΛΟΣ,  

13671 ΑΧΑΡΝΕΣ, Τ: 2102386396

ΚΕΠ 
- ΝΙΚ. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 13, 13675 ΑΧΑΡΝΕΣ, Τ: 2102315009
- ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 217, 13671 ΑΧΑΡΝΕΣ, Τ: 2132048480
- ΑΡΧ. ΘΕΑΤΡΟΥ 35Α, 13675 ΑΧΑΡΝΕΣ, Τ: 2132060200
- ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 40, 13674 ΑΧΑΡΝΕΣ, Τ: 2102476059

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ
ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ 142, Τ: 2102434061-3

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ
ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 73, 13675 ΑΧΑΡΝΕΣ, 
Τ: 2102467180

ΙΚΑ (ΕΦΚΑ- Β’ ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ  
ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ) 
Λ. ΚΥΜΗΣ & ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ, ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ,  
13677 ΑΧΑΡΝΕΣ, ΓΡΑΜMΑΤEΙΑ Τ: 2102410801-3

ΠΙΚΠΑ
ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 39, Τ: 2102463255

ΟΑΕΔ ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΠΑ2
ΛΙΟΣΙΩΝ & ΧΡΗΣΤΟΥ ΔΕΔΕ, Τ: 2102444989

ΟΤΕ: ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 2, 13671 ΑΧΑΡΝΕΣ,  
Τ: 2102469599, 2102402999

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 87 & ΜΠΟΣΔΑ, Τ: 2132123100

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ - ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ
ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ & ΒΕΡΤΣΕΚΟΥ, 13672 ΑΧΑΡΝΕΣ, 
Τ: 210246 8360

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
-  ΑΡχΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΑχΑΡΝώΝ 

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 76, Τ: 210246 6122
-  ΙΛΕΑ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ), 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ, Τ: 210246 2701, 2102446069
-  ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ ΘΟΛώΤΟΣ ΤΑΦΟΣ ΑχΑΡΝώΝ, 

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 170, Τ: 210246 6122
-  ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΤΑΤΟΪ),  

Τ: 2108195254, 2102460661

6ΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 
ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ, 
Τ: 2102478260-1
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Τ: 2102476300

ΕΥΔΑΠ ΜΕΝΙΔΙΟΥ
Τ: 2102405240-1, ΒΛΑΒΕΣ Τ: 2102407211

ΒΛΑΒΕΣ
ΕΥΔΑΠ 1022 / ΔΕΗ 10500 / ΟΤΕ 13888 
 
ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ: 199

ΟΑΣΑ: 185 

Του Ν.Ι.ΠΑΠΑΔΑΚΟΥ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ - ΕΚΔΟΤΗΣ:
MEGA SPECIAL CONSTRUCTION

MON I.K.E.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ - ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:
Νίκος Παπαδάκος

ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ:
Νίκος Παπαδάκος

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - art dirEction:
www.creativekind.gr

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

Χρήσιμα Τηλέφωνα
Δήμου Αχαρνών

Αριστοτέλους 26,
Τ.Κ. 136 74 Αχαρνές

Tηλ.: 210 24 62 743 
210 24 43 214

www.acharnesgiaolous.gr
e-mail: info@acharnesgiaolous.gr

Editorial
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Πίσω από το παραβάν...
Απ΄τον Βορρά μέχρι το Νότο!
Γεια και χαρά. Ελπίζω άπαντες με κεφάκια. Κι αν δεν έχετε 
θα σας φτιάξω το κέφι και την διάθεση. Με λίγο μουσική δεν 
φτιάχνει; Να βάλουμε λίγο…Καρρά; Πρώτο σουξέ «απ΄ τον 
Βορρά μέχρι τον Νότο». Σε ποιο Δήμο οι αναθέσεις γίνονται 
όπως το ρεφραίν; Απ΄ τον Βορρά μέχρι τον Νότο; Από τη 
Μακεδονία μέχρι την Πελοπόννησο;  Σβουρίζουν οι χιλιαρού-
μπες. Δεκάδες κι εκατοντάδες.

Μόνο ο Μέσι 
στην Μπαρτσελόνα! 
Ευτυχώς μακριά ο Δήμος μας από τέτοια θέματα. Μακριά από 
απάτες κι αρπαχτές. Ένας διαγωνισμός έγινε, κι αυτός  σοβα-
ρός με όλα τα τυπικά και τα ορθά διαδικαστικά. Για την ιδιωτι-
κοποίηση της καθαριότητας σε Ολυμπιακό χωριό, Βαρυμπόμπη, 
Θρακομακεδόνες. Με προβλεπόμενο κόστος 2 εκατομμυριάκια 
τον ΧΡΟΝΟ! Τρεις μειοδότησαν. Δηλαδή ένας, διότι οι άλλοι δύο 
προτίμησαν, όπως λένε,  να φάνε ΛΑΓΟ στιφάδο, που είχε μα-
γειρέψει η πεθερά τους.  Έτσι έγινε μια σύμβαση 12 μηνη για δύο 
ΜΥΡΙΑ, που θα επεκταθεί και θα ανανεώνεται ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ, συ-
νολικής διαρκείας 36 μηνών. 
Δηλαδή κάπου 170 χιλιάρικα τον ΜΗΝΑ. Μόνο ο Μέσι στην Μπαρ-
τσελόνα είχε τέτοιο συμβόλαιο….  

Θεούλης!!
Τώρα πως γίνεται 

να παίρνει μια εταιρία 
με διαγωνισμό ένα έργο 

τέτοιας αξίας και να βοηθούν 
επικουρικά και τα οχήματα του 

Δήμου, ένας Βρεττός ξέρει. 
Ώπα. Ένας θεός ξέρει. 

Αλλά το ίδιο είναι. 
Θεούλης ο δήμαρχος.  

Εδώ ομιλούμε περί ταχυδακτυλουργών. Διότι 
είναι και το άλλο. Έψαξα να υπολογίσω πόσοι 
κάδοι χρειάζονται για να κατασκευαστεί μία….
Μπετονιέρα. Αλλά δεν μου έβγαινε ο ακριβής 
αριθμός. Διότι μαζί με τους 5.500 κάδους εξα-
φανίστηκε και το βαρέλι μιας μπετονιέρας!!! 
Ρε, δεν ρίχνετε καμιά ματιά, όσοι καχύποπτοι, 
μήπως λείπει και καζάνι του μπόιλερ από τους 
ηλιακούς σας θερμοσίφωνες; 
Για καλό και για κακό…

Πόσοι χρειάζονται;

Σουξέ δεύτερο του μέγιστου Καρρά: «Στα σκουπίδια». Εκεί γίνεται το πάρτι. 
Στα σκουπίδια. Κάπου 5.500 κάδοι εξαφανίστηκαν. Ούτε ο μάγος Χουιντίνι 
δεν θα το κατάφερνε. Και που πήγαν οέο; Εδώ μας περνάνε για ΣΚΡΑΠες. Και 
δεν υπάρχει καν διαγωνισμός για την «καταστροφή δημοσίου υλικού». Κάτι 
μου είπαν πως το αλισβερίσι και το φαγοπότι γίνεται στην Ιωνία. Και το τρίο 
αποτελείται: από τον Μπόμπ Σφουγκαράκη, έναν νταή που είπε μαμά στα 40 
του –κι αυτό «μα», είπε σε γκρεμό κι επέστρεψε ο αντίλαλος για να συμπλη-
ρωθεί το δισύλλαβο- κι από έναν παππούλη. Δεν κατάλαβα, όμως ποια Ιωνία… 
Νέα Ιωνία, Ιωνία εθνική, Ιωνία οδός, πλατεία Ιωνίας. Μπερδεύτηκα. 

Πλημμύρα 
Γιατί λένε ότι θα σκάσει βόμβα 
Η2Ο στον Δήμο Αχαρνών; 
Παίζει κάποιο ρόλο η περιοχή 
του στρατοπέδου και η ΕΥΔΑΠ; 
Ο «Παναγιωταρέας» τι λέει;  

Απίθανο!
Σε ποιόν μεγάλο δήμο έχουν περά-
σει με εξουσιοδότηση, απ΄ ευθείας τα 
εκτιμώμενα ΠΟΣΑ στον δήμαρχο για 
να βρει εκείνος εταιρίες και να κάνει 
αναθέσεις έργων κατά το δοκούν; Αντί, 
δηλαδή, να προστατεύσει με διαφάνεια 
τις διαδικασίες τα παίρνει ΟΛΑ. Πάνω 
του εννοώ… ΒΡΕ ΤΟ άτομο. Φοβερός.

Ηθοποιία
Αν υπήρχε βραβείο πρώτου αντρικού ρόλου για το Καπο-
τά, ποιος θα το λάμβανε; Πολλοί οι υποψήφιοι. Βλέπετε 
στις μεταξύ τους συζητήσεις μιλάνε για γκέτο, παραβα-
τικότητα, παρανομία. Και λένε πως είναι ευκαιρία με το 
κοστούμι της ΕΥΔΑΠ να βάλουν τέλος στην ιστορία. Δια 
παντός. Το ζητάνε και από πολιτικά γραφεία. Ώστε αν 
συμβεί να το παίξουν αθώες περιστερές και να τα ρίξουν 
όλα στην Κυβέρνηση! 
Διότι όταν πηγαίνουν στο ...γκέτο, γίνονται πως το 
λένε;… Τραβεστί των κοινωνικών τους πεποιθήσεων. 
Αλλάζουν μέχρι φύλλο στην άποψή τους.

Ποιος αντιδήμαρχος αποκαλείται και ΑΚΡΟΒΑΤΗΣ; Όχι από το σκου-
λήκι του ψαρέματος, αλλά από τις κωλοτούμπες που κάνει στον 
αέρα;  Πηγαίνει στο στρατόπεδο ΚΑΠΟΤΑ και βγάζει πύρινους λό-
γους υπέρ της προστασίας των κατοίκων και της απαραίτητης 
ύδρευσης στην περιοχή. Αλλά στα πολιτικά γραφεία, που κάνει πα-
σαρέλα, γίνεται «Με λένε Ρίζο κι όπως θέλω τα γυρίζω». Κι όχι μόνο 
απαιτεί να κοπεί το νερό, αλλά να ΚΛΕΙΣΕΙ το στρατόπεδο. Γυαλοκα-
θαριστήρας σε μέγιστη βροχόπτωση ο τύπος. 

Κουίζ ????

Ο Δήμαρχος βα βάλει σωσίβιο για να σωθεί από αυτό 
που έρχεται ή, θα χρησιμοποιήσει ως σωσίβιο τα λεφτά 
του κοσμάκη για να μην χάσει ψήφους από την περιοχή 
της «πλημμύρας»; 

Σωσίβια 

Στα …σκουπίδια!

//////////////  //////////////  //////////////  ///
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«Ο Τουρισμός
ΕΠΙΜΕΝΕΙ, ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΙ
σε πείσμα των καιρών»!

Την στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμ-
μές έχουν συμπληρωθεί δύο χρόνια από 

το ξέσπασμα της πανδημίας, η παγκόσμια 
ενεργειακή κρίση είναι σε εξέλιξη και η  ρω-
σική εισβολή στην Ουκρανία σηματοδοτεί 
την είσοδο της Ευρώπης σε μία νέα περίοδο 
αποσταθεροποίησης και αναταραχών. Με την 
αβεβαιότητα να επανέρχεται στις ζωές των 
πολιτών με τον πλέον δραματικό τρόπο, η ευ-
θύνη μας για την εγγύηση της ασφάλειας και 
της κοινωνικής ευημερίας μεγεθύνεται.
Ο ελληνικός τουρισμός σίγουρα δεν είναι 
πανάκεια, ωστόσο αποδεδειγμένα διαθέτει 
τρομερή ανθεκτικότητα αποτελώντας στους 
πλέον δύσκολους καιρούς καταλυτικό παρά-
γοντα σταθερότητας και ελπίδας. Στα 10,65 
δις Ευρώ ανήλθαν τα έσοδα που έφερε στην 
χώρα μας την περασμένη χρονιά, ξεπερνώ-
ντας κατά πολύ τους στόχους και τις προσ-
δοκίες όλων μας. Πρόκειται για μία νίκη, πο-
λύτιμη παρακαταθήκη για τον κλάδο. Νίκη 
που σημαίνει χιλιάδες θέσεις εργασίας, περισ-
σότερο διαθέσιμο εισόδημα για την ελληνική 
οικογένεια, ανάπτυξη για τις επιχειρήσεις μας. 
Μόλις σήμερα τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ μας 
έδειξαν ότι η ελληνική οικονομία κατέγραψε 
8,3% ανάπτυξη φτάνοντας τα 181 δις ευρώ με 
το άλμα ανάπτυξης στο 4ο τρίμηνο του 2021. 
Καταλύτης και πάλι ο τουρισμός.
Ακριβώς αυτή είναι και η αφετηρία της φετι-
νής χρονιάς, η οποία μας βρίσκει  έτοιμους 
και αποφασισμένους για ακόμα σκληρότε-
ρη δουλειά. Με την αυλαία του τουρισμού να 
ανοίγει ήδη νωρίτερα φέτος, την νέα, περισ-
σότερο διαφοροποιημένη και μεγαλύτερης 
χρονικής διάρκειας καμπάνια προβολής της 
χώρας μας, αλλά και την σταδιακή άρση των 
περιορισμών, στόχος μας είναι να επιστρέ-
ψουμε στην χώρα μας την ελπίδα και την  αυ-
τοπεποίθηση που αξίζει. Ήδη το γνωστό σε 
όλους μας PLF, η φόρμα εισόδου στη χώρα 
καταργήθηκε από τις 15 Μαρτίου ενώ έγιναν 
ήδη γνωστές αλλαγές που διευκολύνουν τη 
λειτουργία των ξενοδοχείων και την κίνηση 
των τουριστικών λεωφορείων με την αύξηση 
της χωρητικότητας.
Τα μηνύματα που λαμβάνουμε από την αρχή 
της χρονιάς είναι ενθαρρυντικά. Είναι, βέβαια 
γεγονός ότι οι διαδοχικές εξωγενείς κρίσεις 
επηρεάζουν την εικόνα, όμως τα στοιχεία που 
έχουμε μας επιβάλλουν να διατηρήσουμε την 
ψυχραιμία, την αισιοδοξία και κυρίως την 
ισχυρή μας πρόθεση για σκληρή δουλειά για 
την προώθηση της εικόνας της χώρας μας σε 
πολλές και ενδιαφέρουσες αγορές του εξω-
τερικού αλλά και την στρατηγική μελλοντικής 
ενίσχυσης υποδομών και ενδυνάμωσης των 
ανθρώπων του τουρισμού. Αυξημένες κατά 
πολύ οι διαθέσιμες αεροπορικές θέσεις, νέες 

απευθείας πτήσεις από σημαντικές αγορές 
όπως οι ΗΠΑ, η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, 
η Γερμανία, οι Σκανδιναβικές χώρες,  επάνο-
δος της Αυστραλίας, υψηλή δημοφιλία των 
ελληνικών νησιών όπως και πολύ ενθαρρυ-
ντικά μηνύματα για την ελληνική κρουαζιέρα 
και το yachting σε πολλούς προορισμούς .
Φυσικά, παρακολουθούμε στενά τις διεθνείς 
εξελίξεις, συμμετέχοντας ως έχουμε ιστορικό 
χρέος ενεργά σε αυτές και σε πλήρη συντο-
νισμό με τους συμμάχους μας, με γνώμονα 
την βέλτιστη προάσπιση των συμφερόντων 
της πατρίδας μας. Για την υπέρβαση της κρί-
σης ωστόσο, έχουμε καθήκον μας τον έγκαι-
ρο και δημιουργικό σχεδιασμό της επόμενης 
ημέρας, ένεκα του οποίου κινούμαστε με 
ταχύτητα και σοβαρότητα για την θωράκιση 
των πυλώνων της εθνικής μας οικονομίας και 
κοινωνίας. Στην δύσκολη εικόνα της ενερ-
γειακής κρίσης και επιβάρυνσης των εξόδων 
νοικοκυριών και επιχειρήσεων, που επηρεάζει 
βέβαια και τις τουριστικές επιχειρήσεις, η στή-
ριξη που έχει ήδη ξεκινήσει από την κυβέρνη-
ση θα συνεχιστεί ενώ ο Πρωθυπουργός όπως 
έχει δηλώσει είναι προσωπική του δέσμευση 
η συνέχεια και η ενίσχυση αυτής.

Το βλέμμα μας
στρέφεται στο αύριο.
Οφείλουμε να δούμε πλέον 
πέρα από την πανδημία και 
να διακρίνουμε τις ευκαιρίες 
που δημιουργούνται ιδίως για 
τις περιοχές του περιαστικού 
κλοιού. Αιχμή του δόρατός 
μας είναι οι νέες, ειδικές μορ-
φές τουρισμού. Θαλάσσιος 
και θρησκευτικός τουρισμός, 
περιπατητικός και ποδηλατι-
κός τουρισμός, γαστρονομία 
και οινοτουρισμός. Αποτελούν 
μοναδικές αναπτυξιακές ευκαι-
ρίες που μπορούν να δώσουν 
πραγματικά μία νέα πνοή και 
ύφος στην Ανατολική Αττική. 
Αρκεί μόνο να πιστέψουμε στις 
δυνατότητες αυτών των περιο-
χών και με συγκεκριμένο σχέ-
διο και μέθοδο να εργαστούμε 
για να τις αναδείξουμε.

Της Σοφίας Ζαχαράκη
Υφυπουργός Τουρισμού 

Εκμεταλλευόμενοι την διεθνή τάση, 
αξιοποιούμε το μοναδικό πακέτο αναπτυ-
ξιακών προγραμμάτων, το οποίο για πρώτη 
φορά γίνεται διαθέσιμο στην χώρα μας για τον 
μετασχηματισμό του ελληνικού τουρισμού. Με 
το εμβληματικής αξίας Σχέδιο «Ελλάδα 2.0» 
του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, 
το νέο ΕΣΠΑ, και το νέο Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων δρομολογούμε μία σειρά έργων 
υποδομής και προβολής εκατοντάδων εκατομ-
μυρίων για την ανάπτυξη του ελληνικού εναλ-
λακτικού τουρισμού. Ταυτόχρονα, βελτιώνουμε 
την θέση του απασχολούμενου στον τουρισμό 
με το μεγαλύτερο πρόγραμμα επιμόρφωσης 
για περισσότερους από 20.000 ωφελουμένους, 
ενώ σχεδιάζουμε με τεχνική βοήθεια της ευ-
ρωπαϊκής επιτροπής, την πρώτη σύγχρονη και 
εξωστρεφή ελληνική Ακαδημία Τουρισμού για 
καλύτερη οργάνωση της τουριστικής εκπαί-
δευσης με δυνατότητα επίσης ξενόγλωσσου 
τμήματος για την προσέλκυση ξένων σπουδα-
στών.  Ως κυβέρνηση προτεραιοποιούμε την εύ-
ρεση εργασίας με τα προγράμματα του ΟΑΕΔ, 
το πρόγραμμα «Πρώτο Ένσημο» αλλά και τις 
μειώσεις στη φορολογία και τις ασφαλιστικές 
εισφορές που ήδη έχουμε εφαρμόσει.
Τολμούμε ακόμη μεγαλύτερη εξωστρέ-
φεια, με κάθε μέσο και σε κάθε ευκαιρία 
προβολής που μας δίνεται. Η περσινή διά-
κριση -για πρώτη φορά- της Θεσσαλονίκης, 
του Σουφλίου και της Δυτικής Σάμου από 
την UnESco και τον Παγκόσμιο Οργανισμό 
Τουρισμού μας δείχνουν το δρόμο. Στην ίδια 
λογική, τον Απρίλιο θα έχουμε το τρίτο κατά 
σειρά διεθνές συνέδριο οινοτουρισμού. Πρό-
κειται για την τρίτη στάση, μετά την Σαντορίνη 
και την Δυτική Μακεδονία, ενός οδοιπορικού 
που ξεκινήσαμε πέρυσι το καλοκαίρι για το 
εκλεκτό ελληνικό κρασί.
Πρόσφατα μάλιστα νομοθετήσαμε 3 νέα σήμα-
τα επισκέψιμων τυροκομείων, ζυθοποιείων και 
ελαιοτριβείων καθώς επιδιώκουμε τη καλύτερη 
σύνδεση πρωτογενούς και δευτερογενούς το-
μέα με τον τουρισμό. Και δεν θα σταματήσου-
με εκεί. Η συνεργασία μας με τον Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και το Υπουργείο Ανάπτυ-
ξης θα επεκταθεί και σε άλλα προϊόντα μόλις 
ωριμάσουν οι σχετικές μελέτες στο πεδίο.
Ο τουρισμός είναι ένας κλάδος στον 
οποίο δεν επιτρέπεται κανένας εφησυ-
χασμός και η ελληνική φιλοξενία απέδειξε 
ότι όχι μόνον θέλει αλλά και μπορεί να πε-
τύχει στους πλέον δύσκολους καιρούς. Η 
ψυχή αυτή του ελληνικού τουρισμού απο-
τελεί πηγή έμπνευσης για το Υπουργείο, η 
οποία υποδεικνύει και τον σχεδιασμό μας 
για την απελευθέρωση όλων των παραγω-
γικών του δυνάμεων.
 
 



news press Παρασκευή 8 αΠριλιου 2022 > ΣΕΛ 5

διαφήμιση

«Ο Τουρισμός
ΕΠΙΜΕΝΕΙ, ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΙ
σε πείσμα των καιρών»!
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Η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 
ΑΤΤΙΚΗ ΑΛΛΑΖΕΙ 
ΠΡΟΣΩΠΟ.

«Μεγάλα έργα υποδομής,
ενίσχυση της ασφάλειας και
του αγροδιατροφικού τομέα
στο επίκεντρο της αναπτυξιακής 
ατζέντας της Περιφέρειας Αττικής»

Περιφερειάρχη Αττικής 

Γεώργιος Πατούλης

Με μεγάλα έργα ουσίας, σύγχρονες υπο-
δομές για την υγεία και την ασφάλεια, με 

δυνατές συνέργειες και επενδύσεις στην ανά-
δειξη της αγροτικής παραγωγής, μέσα από την 
πλήρη αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων πό-
ρων – με έμφαση στα πολύτιμα κοινοτικά κον-
δύλια του ΕΣΠΑ – η διοίκηση της Περιφέρειας 
Αττικής μέρα με τη μέρα κατακτά το στοίχη-
μα που έθεσε εξ αρχής ο Γιώργος Πατούλης 
για την ανάπτυξη της περιοχής με γρήγορους 
ρυθμούς και εντυπωσιακά αποτελέσματα.
Για πολλά χρόνια, η Ανατολική Αττική, η κατ’ εξο-
χήν αγροτική περιοχή της Περιφέρειας, ερχόταν 
στο φως της επικαιρότητας για τους λάθος λό-
γους, κυρίως μετά από σφοδρές θεομηνίες ή 
καταστροφικές πυρκαγιές. 
Η εικόνα αυτή φαίνεται πως περνά πλέον στο 
παρελθόν, καθώς με οργάνωση, προγραμμα-
τισμό και πολλή δουλειά, η διοίκηση της Περι-
φέρειας προχωρά σε σημαντικά βήματα κάθε 
μέρα, έτσι ώστε η Ανατολική Αττική, η τρίτη σε 
πληθυσμό Περιφερειακή Ενότητα της χώρας, με 
την γεωγραφική ποικιλομορφία, με τις τεράστι-
ες αναπτυξιακές δυνατότητες αλλά και τις ανά-
γκες ανάπτυξης υποδομών, να καταστεί εφά-
μιλλη των προσδοκιών των πολιτών της. 
Στόχος είναι η βελτίωση της ποιότητας της 
καθημερινής, με σεβασμό στη φύση, στη βιώ-
σιμη και συνετή αξιοποίηση των συγκριτικών 
πλεονεκτημάτων της περιοχής, αλλά και με 
πρόνοια να μειωθεί η αλόγιστη και αρνητική 
επίδραση του  ανθρώπινου παράγοντα στο 
οικοσύστημα. Ιδιαίτερη επίσης είναι η σημα-
σία που δίνει η Περιφέρεια στην πρόληψη, με 
συνεχείς και έγκαιρους καθαρισμούς των ρε-
μάτων, στη διαρκή ανάπτυξη του δικτύου της 
αποχέτευσης ακαθάρτων, στην κατασκευή 
αντιπλημμυρικών έργων, στην συντήρηση της 
οδοποιίας και των σχολικών υποδομών, στη 
στήριξη της δημόσιας υγείας και της διαχεί-
ρισης της πανδημίας, στην αλληλεγγύη προς 
τους ευάλωτους πολίτες, στον πολιτισμό και 
τον αθλητισμό – στοιχεία που στη σύγχρονη 
εποχή είναι συνυφασμένα με την ασφάλεια 
και την ικανοποιητική ποιότητα ζωής.
Δεν είναι εξάλλου τυχαίο, ότι από τον Οκτώ-
βριο του 2019, όταν ανέλαβα τη διοίκηση της 
Περιφέρειας, μέχρι και σήμερα υλοποιήθηκαν 
ή βρίσκονται σε φάση υλοποίησης σημαντι-
κά έργα υποδομής και ανάπτυξης συνολικού 
προϋπολογισμού 1,1 δις ευρώ,  εκ των οποίων 
το 80% προέρχεται από την αξιοποίηση πό-
ρων του ΕΣΠΑ.
Το κυριότερο βάρος αυτών των έργων εστιά-

ζεται στη δημιουργία υποδομών που αφορούν 
σε έναν από τους βασικούς πυλώνες της πο-
λιτικής Πατούλη, δηλαδή την «πράσινη» δια-
χείριση των αστικών λυμάτων με παράλληλη 
προώθηση της ανακύκλωσης και της κυκλικής 
οικονομίας. 
Σε αυτό το πλαίσιο, υλοποιούνται στην περιοχή 
τρία σημαντικά έργα: το Κέντρο Συλλογής και 
Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων (ΚΕΛ) Κορω-
πίου-Παιανίας, προϋπολογισμού 112 εκ. ευρώ, 
τα Κέντρα Συλλογής, Επεξεργασίας και Διάθε-
σης αστικών λυμάτων στους Δήμους Μαρα-
θώνα, Ραφήνας-Πικερμίου και Σπάτων-Αρτέ-
μιδος, συνολικού προϋπολογισμού 330,8 εκ. 
ευρώ, καθώς και η υλοποίηση δικτύων αποχέ-
τευσης ακαθάρτων στους Δήμους Παλλήνης, 
Ραφήνας-Πικερμίου και  Παιανίας, με συνολικό 
προϋπολογισμό 108,9 εκ. ευρώ.

Στην Ανατολική Αττική 
πρόκειται να ολοκληρωθεί 

ένα μοναδικό έργο
που προωθεί την ισότιμη πρόσβαση 
στο αγαθό του πολιτισμού και της 

άθλησης και αφορά στην κατασκευή 
του Παραολυμπιακού Αθλητικού Κέ-
ντρου Ραφήνας συνολικού προϋπο-
λογισμού 36,1 εκ. ευρώ. Σύμφωνα με 
την μελέτη, το έργο είναι κατάλληλο 
για χρήση από ΑμεΑ, και θα φιλοξε-
νεί ένα ικανό αριθμό διαφορετικών 
αθλημάτων, όπως καλαθοσφαίριση, 
αντισφαίριση, ποδόσφαιρο 5χ5, 7χ7, 

με αμαξίδιο ή χωρίς. Το αθλητικό 
κέντρο θα περιλαμβάνει υπαίθριο 

στάδιο, υπαίθρια βοηθητικά γήπεδα, 
κλειστό γυμναστήριο, κλειστό κολυμ-

βητήριο και ξενώνα για αθλητές.

Ακόμα ένα χρόνιο αίτημα των κατοίκων της 
περιοχής, η δημιουργία ενός Γενικού Νοσο-
κομείου στην Ανατολική Αττική, που αποτε-
λεί ένα κοινωνικό, ηθικό αλλά κυρίως ουσια-
στικό ζητούμενο εδώ και δεκαετίες, φαίνεται 
πως αρχίζει να παίρνει σιγά – σιγά σάρκα και 
οστά, μετά και την έγκριση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου για την χρηματοδότηση αρχικών 
μελετών σχετικά με την σκοπιμότητα και τη 
χωροθέτηση του Νοσοκομείου. Το εμβληματι-
κό αυτό έργο τέθηκε εξάλλου στις προτεραι-

ότητες της Περιφέρειας και με το προσωπικό 
ενδιαφέρον του Περιφερειάρχη και Προέδρου 
του ΙΣΑ Γ. Πατούλη.

Σημαντική επίσης είναι η έμφαση 
που δίνεται στην ασφάλεια των 
πολιτών και των περιουσιών τους, 
με τον έγκαιρο προληπτικό καθαρι-
σμό των ρεμάτων σε σημεία υψηλής 
επικινδυνότητας αλλά και με την 
εκτέλεση έργων αντιπλημμυρικής 
προστασίας, συνολικού προϋπολογι-
σμού 140 εκ. ευρώ.

Παράλληλα, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην 
ανάπτυξη του αγροδιατροφικού τομέα, τόσο 
σε επίπεδο παραγωγής και μεταποίησης, όσο 
και της μέγιστης δυνατής διάχυσης των προϊ-
όντων στην εγχώρια και διεθνή αγορά, καθώς 
στην Ανατολική Αττική παράγεται το μεγαλύ-
τερο ποσοστό των αγροτικών προϊόντων της 
Περιφέρειας. Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί, ότι 
μέσα στην κρίση ο αγροδιατροφικός τομέας 
στην Αττική σημείωσε σημαντικότατη ανάπτυ-
ξη, με την άνοδο στην παραγωγή προϊόντων 
να κινείται σε διπλάσια επίπεδα από τον μέσο 
όρο των άλλων Περιφερειών, αλλά και με την 
αύξηση των επαγγελματιών του τομέα – κυρί-
ως νέων ανθρώπων που είδαν εκεί ανοικτές 
επιχειρηματικές ευκαιρίες.
Κορωνίδα των προσπαθειών της Περιφέρειας 
προς αυτή την κατεύθυνση είναι η προγραμ-
ματική συμφωνία με το Γεωπονικό Πανεπιστή-
μιο Αθηνών, μέσα από την οποία έχουν ήδη 
αρχίσει να υλοποιούνται μια σειρά από σημα-
ντικές πρωτοβουλίες όπως η ίδρυση Κτηνια-
τρικής Σχολής, η λειτουργία Πανεπιστημιακού 
Ερευνητικού Κέντρου, η ψηφιακή αποτύπωση 
του συνόλου της αγροτικής γης και η χρημα-
τοδότηση για την ίδρυση κόμβου έρευνας, 
καινοτομίας και επιχειρηματικότητας “Smart 
agro-attica Hub ” στα Σπάτα.
Το αναπτυξιακό πρόγραμμα στην Αν. Αττική 
συνεχίζεται με την ίδια και περισσότερη έντα-
ση και για το 2022, καθώς έχει προχωρήσει η 
ένταξη νέων έργων συνολικού προϋπολογι-
σμού 125,6 εκ. ευρώ, χαράζοντας αναπτυξιακή 
πορεία και στους 13 Δήμους της Περιφερεια-
κής Ενότητας σε όλους τους νευραλγικούς το-
μείς που σχετίζονται με τις ανάγκες της Ανα-
τολικής Αττικής, όπως αντιπλημμυρικά έργα, 
αποχέτευση ακαθάρτων, αστικές αναπλάσεις, 
οδοποιία, κ.α.
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Δήμος Αχαρνών. Μεγάλος σε έκταση, τεράστιος σε προ-
βλήματα. Η νέα δημοτική αρχή, υποσχέθηκε, διαδέ-
χθηκε κι ήρθε να υλοποιήσει. Να στηρίξει τον κόσμο. 

Τους δημότες. Τους ανέργους. Τους εμπόρους και καταστη-
ματάρχες της περιοχής. Έπρεπε τα λόγια να γίνουν πράξη.  
Οι υποσχέσεις... έργα. Έγιναν; Εσείς αποφασίζετε! 

Με απευθείας αναθέσεις σε εμπόρους από τον Βόλο μέχρι το 
Αίγιο, με τα εκατομμύρια σε πολλές των περιπτώσεων να σφυ-
ρίζουν ως «έξυπνες βόμβες» πάνω από τα κεφάλια δημοτών, 
εμείς παραθέτουμε, όπως και ο Νόμος μας δίδει το δικαίωμα, 
ένα μικρό δείγμα αποφάσεων. Για το πώς ο Δήμος διαχειρίζεται 
τα χρήματα του πολίτη και κυρίως πως τα και με ποιόν τρόπο 
τα δαπανά. 
Τα παραδείγματα έχουν ονοματεπώνυμο, έχουν δημοσιευτεί 
στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αποτελούν αντιγραφή. Εσείς κρίνετε.

Βρεττός και
Πολιτεία

Ο Δήμος (Μούτσης) και η 
μουσική των σκανδάλων! 

Ξεκινάμε το μακροβούτι στα –για πολ-
λούς- αχαρτογράφητα νερά των αναθέ-
σεων. 

Αριθμ. Πρωτ. 40994/7.10.2021. 
Θέμα: «ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ανάθεση: 
Παροχή Υπηρεσίας για τη ΔΙΕΡΕΥΝΕΣΗ ΛΥ-
ΣΕΩΝ και Ανάπλασης-Διασπλάτυνσης Πε-
ζοδρομίων στον Δήμο Αχαρνών». 
Η απευθείας ανάθεση δόθηκε στην Ε.Χ. Αρ-
χιτέκτονα Μηχανικό του Εθνικού Μετσόβει-
ου Πολυτεχνείου, κάτοικο ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, με 
12μηνη σύμβαση, έναντι του τιμήματος των 
24.308,53€. Δύο χιλιαρικάκια το μήνα για …
διερεύνηση λύσεων, δεν τα λες και λίγα…

Αριθμ. Πρωτ. 40991/7.10.2021. 
Θέμα: «Απευθείας Ανάθεση: Παροχή Υπη-
ρεσίας ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Υποστήριξης για το 
σχεδιασμό του Αναπτυξιακού προγραμ-
ματισμού του Δήμου Αχαρνών». 
Αποφασίστηκε η απευθείας ανάθεση στην 
εταιρία AG Capital ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ, 
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, Σκουφά 11 Αθή-
να. ΜΕ 12μηνη σύμβαση, συνολικής αξίας 
36.952€. Α, παράλειψη.….Στους πελάτες της 
επιχείρησης ανήκει το Υπουργείο Ανάπτυ-
ξης και το Οικονομικών…

Αριθμ. Πρωτ. 40992/7.10.2021. 
Θέμα: «Απευθείας Ανάθεση: ΣΥΜΒΟΥΛΕΥ-
ΤΙΚΕΣ υπηρεσίες για την χωροθέτηση και 

αδειοδότηση εγκαταστάσεων καταφυγίου 
αδέσποτων ζώων». 
Η ανάθεση έγινε με 12μηνη σύμβαση ένα-
ντι συνολικού ποσού 6.200€ στην Εταιρία 
Περιορισμένης Ευθύνης ΑΣΣΕΤ ΤΕΧΝΟΛΟ-
ΓΙΚΗ με έδρα τον Δήμο Αθηναίων. Μάλιστα. 
Ανάθεση έργου για ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ περί αδέ-
σποτων. Εδώ ταιριάζει το….ρεζίλι των ΣΚΥ-
ΛΙΩΝ. 

Αριθμ. Πρωτ. 8932/12.3.2021. 
Θέμα: «Απευθείας ανάθεση λόγου έκτα-
κτης ανάγκης». 
Υπογράφει ο αντιδήμαρχος Οικονομικών 
Υπηρεσιών Μιχάλης Βρεττός και αποφασί-
ζει: «Την απευθείας ανάθεση της συλλογής 
και μεταφοράς επικίνδυνων ιατρικών απο-
βλήτων rapid test στην εταιρία Ευστάθιος 

Τσιγκρής, συνολικού κόστους 1220, 20€». 
Η συγκεκριμένη εταιρία, να σημειώσουμε, 
πως λόγω του ΚΑΤΕΠΕΙΓΩΝΤΟΣ βρίσκεται 
στο ΑΙΓΙΟ της Πάτρας!!! Γελάνε και τα rapid 
test. 

Αριθμ. Πρωτ. 51583/31.12.2020. 
«Απόφαση, παραμονή Πρωτοχρονιάς, δη-
λαδή… Θέμα: Απευθείας Ανάθεση, Υπηρε-
σία ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ για τον εξορθολογισμό 
και την αναβάθμιση λειτουργίας Δημοτικού 
Δικτύου Ύδρευσης και ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ δικτύων 
Ύδρευσης». 
Βλέπετε ο Δήμος φροντίζει για….ιδιώτες. 
Η ανάθεση έγινε στην «Διονύσιος Ξένος», 
χωρίς να αναγράφεται ο τύπος σύστασης 
εταιρίας, (απλά Διονύσιος Ξένος…) με έδρα 
την Πεύκη, έναντι συνολικού τιμήματος 
24.800€ .
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Αριθμ. Πρωτ. 1811/21.12.2020. Θέμα: «Απευ-
θείας Ανάθεση: Υπηρεσίες Υποστήριξης 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ για την έκδοση Τοπογραφι-
κών». 
Κι εδώ δεν υπάρχει εταιρία. Η ανάθεση, 
όπως ανακοινώνεται έγινε στον Χ.Ε, του 
Ιωάννη, με έδρα την Κερατέα μέσω 12μη-
νης σύμβασης συνολικού κόστους 19.840€. 

Δήμος Αχαρνών-Οικονομική Επιτροπή 
Αριθμ. Απόφασης 114/8-3-2022. Εγκρίνει 
τη προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμά-
τευσης χωρίς δημοσίευση της υπηρεσίας 
με τίτλο «εργασίες απολύμανσης λόγω 
Covid 19 των δημοτικών κτηρίων του 
Δήμου Αχαρνών». Ο συνολικός προϋπο-
λογισμός εγκρίθηκε στις 37.188, ενώ συ-
γκροτήθηκε επιτροπή για την αξιολόγηση 
αποτελεσμάτων! Την αποτελούν οι κυρί-
ες και οι κύριοι: Μιχαλινάκης (πρόεδρος), 
Μάντακα, Πουραϊμης, Χαλδαίου, Μέγα, Κο-
παλά. Κι όλα αυτά γιατί; Διότι με την πα-
ράγραφο Δ. η επιτροπή: «ΑΝΑΘΕΤΕΙ ΥΙΣ 
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ». 
Η παραπάνω επιτροπή (οικονομική), συ-
νεδριάζει με παρόντες τους Σ. Βρεττό, Μ. 
Βρεττό, Αβραμίδη, Δαμάσκο, Κατσανδρή, 
Κόνταρη. 

Στις 8 Μαρτίου του 2022 εγκρίνει την Με-
λέτη και τα Τεύχη δημοπράτησης του έρ-
γου «Αποκατάσταση στην Λ. Καραμανλή 

στο Δήμο Αχαρνών λόγω θεομηνίας», προ-
ϋπολογισμού 1.200.000€ και….αναθέτει τις 
περαιτέρω ενέργειες στον κ. Πρόεδρο. Δη-
λαδή στον κύριο Δήμαρχο. Συστάθηκε επι-
τροπή για να αναθέτει τις….αναθέσεις. 

Αριθμ. Πρωτοκόλλου 1850/31-12-2021. 
Θέμα: «Απευθείας ανάθεση παροχής υπη-
ρεσιών». Ο Δήμαρχος Αχαρνών αποφασίζει: 
«Αναθέτει απευθείας την παροχή υπηρεσι-
ών ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ για την σύνταξη σχεδίου 
δράσης για την αειφόρο ενέργεια και το 
κλίμα στην εταιρία LEVER σύμβουλοι ανά-
πτυξης ΑΕ, με έδρα την….ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ». 
Οι συμβουλές στον Δήμο θα κοστίσουν για 
ένα 4μηνο 36.828€. 

Πάμε σε απόφαση για το ….αρχαίο πνεύ-
μα αθάνατο. Αρ. Πρωτ. 45013/11-11-2020. 
«Λήψη απόφασης για την έγκρισης σχεδί-
ου και δράσης και του Master Plan με τίτλο 
Ανάδειξη αρχαία θεάτρου και ολιστική ανά-
πλαση του Ιστορικού κέντρου Αχαρνών». 
Προϋπολογίζονται κι εγκρίνονται τα εξής 
κονδύλια: Για την πεζοδρόμηση του αρχαί-
ου θεάτρου και την ανακατασκευή Πλατει-
ών 4.000.000€. Για «άλλες πεζοδρομήσεις» 

(αορίστως…) 500.000€. Για τη διαμόρφωση 
χώρων στάθμευσης 2.500.000€. Για …νέους 
δρόμους 200.000€. Επίσης 200.000€ ια 
κοστίσει ο ποδηλατόδρομος. Η κατασκευή 
στύλων φωτισμού LED προϋπολογίστηκε 
μόλις στις 500.000€. Και η φύτευση νέων 
δένδρων κάτι ψιλά. 160.000€. Με 8.060.000 
προφανώς ξαναέχτισαν το Ηρώδειο και την 
Επίδαυρο μαζί. Α, κι όπως πάντα «Ανατίθε-
νται οι περεταίρω ενέργειες στον Δήμαρ-
χο». Να σημειωθεί πως με λευκή ψήφο το-
ποθετήθηκε ο κ. Δ. Δαμάσκος. 

Αρ. Πρωτ. 17447- 24/02/2022. Θέμα: «ΜΕ-
ΛΕΤΗ εφαρμογής, υδραυλικής ΜΕΛΕΤΗΣ 
δικτύου ύδρευσης Βαρυμπόμπης του Δή-
μου Αχαρνών». Ο ανάδοχος μελετητής κ. 
Γεωργαλάς (με έδρα τον Βύρωνα) μετα 
ΦΠΑ 24.180€. Πάλι ο Δήμαρχος στήριξε 
τους επιστήμονες του Δήμου του…

Αρ. Απόφασης 1811/24-12-2021. 
Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών 
Μιχαήλ Βρεττός αποφασίζει και αναθέ-
τει απευθείας τις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ εξωτερικού 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ, για την υποστήριξη, την ορ-
γάνωση, τη λειτουργία και τον συντονισμό 
κοινωνικών δράσεων για παιδιά και παιδιά 
με αναπηρίες στην εταιρία VTGS Μονο-
πρόσωπη ΙΚΕ». Η έδρα της εταιρίας είναι το 
Γαλάτσι, η σύμβαση12μηνη και το κόστος 
37.200€. Χωρίς το ΦΠΑ κάοπου 3500 τον 
μήνα, που θα μπορούσαν να τα μοιράζο-
νται 8 άνεργοι ΓΟΝΕΙΣ του Δήμου Αχαρνών, 
για να καταπιάνονται με τα παιδιά, αλλά και 
τα παιδιά τους….

Με την υπ. Αριθμ. 59839 /13-12-2021 απο-
φασίζεται από τον παραπάνω αντιδήμαρ-
χο, η απευθείας ανάθεση προμήθειας ανα-
λώσιμων για εκτυπωτές, φωτοτυπικά και 
συσκευές τηλεομοιοτυπίας στην εταιρία 
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ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡΣ. Έδρα της το Νέο 
Ηράκλειο, με σύμβαση 12μηνη και συνολικό 
κόστος 12.791,72€. Επίσης πάλι με πράξη του 
ίδιου ΑΝΑΤΕΘΗΚΕ η κατασκευή διαδικτυα-
κής Πύλης (portal) στην Christodoylakis 
Evelina Αngelika (το Αγγλικό μας μάρανε…), 
με έδρα τα Μελίσσια, σύμβαση 6 μηνών συ-
νολικού κόστους 24.614€. Δεν λέω μπορεί 
να φτιάξει και το CNN. Σε αυτά τα παρα-
δείγματα ταιριάζει η παροιμία: «Παπούτσι 
από τον τόπο σου…». Ο Δήμος Αχαρνών 
προφανώς δεν έχει κάτοικο με γνώσεις 
αναλυτή Η.Υ, ούτε βιβλιοπωλείο με αναλώ-
σιμα…

Ωστόσο, αν η πολύ έμπειρη προγραμμα-
τίστρια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών δεν 
υπήρχε στις Αχαρνές, αλλά στα Μελίσσια για 
το portal, να δείτε τι τράβηξε ο αντιδήμαρ-
χος Οικονομικών για να εντοπίσει προγραμ-
ματιστή για ηλεκτρονική εφαρμογή συστή-
ματος αιτημάτων. Ο Μιχάλης Βρεττός έκανε 
ανάθεση για την δημιουργία πλατφόρμας, 
συνολικού κόστους 5.000€, στην Novovvile 
Limited, εταιρία που εδρεύει στην οδό Κου-
ντουριώτου, του….ΒΟΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ. 

Πάλι καλά, που με την 13884 υπ. Αριθμ. 
Πρωτ. απόφαση έγινε ανάθεση προμήθει-
ας φορητών υπολογιστών σε κατάστημα 
με έδρα τον Πειραιά! Εδώ το συνολικό κό-
στος είναι 14.136€, για 12 υπολογιστές αλλά 
ΠΟΥΘΕΝΑ δεν αναφέρεται το μοντέλο, δι-

Όλα τα παραπάνω
είναι ένα απλό δείγμα.

Οι αναθέσεις είναι
εκατοντάδες.

Και πραγματικά, όρεξη να 
έχουν οι λεβέντες να συνε-
δριάζουν για να αναθέτουν. 

Άλλη τόση έχουμε εμείς 
ώστε να τις δημοσιεύουμε 
& να κρίνει ο ψηφοφόρος 

δημότης.  

ότι ένας με τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστι-
κά ξεκινάει από 172€ κι όχι 950, όπως οι 
συγκεκριμένοι, χωρίς ΦΠΑ. Στην φτήνια θα 
κολλήσουμε; Λεπτομέρειες… 
 
Με την υπ. Αριθμ. 59705/31-12-2019 ανατί-
θενται στην εταιρία XEROX, οι εργασίες συ-
ντήρησης, επισκευής και υποστήριξης των 
φωτοτυπικών μηχανημάτων XEROX περι-
λαμβάνουν όλα τα αναλώσιμα υλικά, όλα 
τα ανταλλακτικά και όλες τις επισκέψεις 
και ώρες απασχόλησης τεχνικών. Η 6μηνη 
σύμβαση (η οποία δύναται να ανανεώ-
νεται) αφορά στο κονδύλι των 26.681,10 . 
Δηλαδή χωρίς το ΦΠΑ κοστίζει 3.000€ μη-
νιαίως ΧΩΡΙΣ στα αναλώσιμα υλικά να υπο-
λογίζεται το κόστος του χαρτιού και των 
συρραπτικών! Ή πρέπει να χαλάνε κάθε 
μέρα ή, ο Δήμος έγινε ΟΙΚΟΣ. Εκδοτικός 
εννοούμε… 

Γενικά, πάντως, ο Δήμος στις αναθέσεις 
δεν πρέπει να τα πηγαίνει καλά με τους 
καταστηματάρχες κι εμπόρους της ευρύ-
τερης περιοχής του… Ούτε μαλωμένοι να 
ήταν! Μέχρι και την υπ΄ αριθμ. 14657/9-4-
2020 ανάθεση για προμήθεια υλικών υγι-
εινής και ατομικής προστασίας, την έδωσε 
στο… Κερατσίνι. Για αναθέσεις ομιλούμε 
πάντα, ουχί περί διαγωνισμών. Το κόστος 
προς την εταιρία panda ήταν 11,966€. Για 
αντισηπτικά, μάσκες και μαντιλάκια….Προέ-
χει η υγεία. 

Για να μην τα μπερδέψουμε, άλλα τα υλικά 
υγιεινής, άλλο το απολυμαντικό. Για την 
προμήθεια του υλικού έγινε απευθείας 
ανάθεση στην εταιρία Silver Fuel με έδρα 
την Ηλιούπολη. Παρήγγειλαν 660 λίτρα. 
Τρία βαρέλια των 220 διότι ένα δεν έφτα-
νε μέχρι το επόμενο συμβούλιο. Από την 
άλλη δεν κόστισαν πολύ. Μπροστά στα 
εκατομμύρια 8.353,22€ είναι ψίχουλα.
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Νίκη κατά των
ιδιωτικοποιήσεων!

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΚΑΣ

Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι από τους βασι-
κούς πυλώνες του Κοινωνικού Κράτους. 

Αυτό αναδεικνύεται και κατά την διάρκεια κρί-
σιμων καταστάσεων, όπως για παράδειγμα η 
υγειονομική κρίση που περνάμε τελευταία με 
την πανδημία του κορωνοϊού (covid 19). 

Οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση 
συνεχίζουν να δίνουν καθημερινά μάχη, με 
αυταπάρνηση, φιλότιμο και πολλές φορές δι-
ακινδυνεύοντας την ίδια τους την υγεία και τη 
ζωή, για να διατηρήσουν τις πόλεις καθαρές, 
συμβάλλοντας στην υγεία των συνανθρώπων 
τους, στη Δημόσια Υγεία. Στην πρώτη γραμμή 
βρέθηκε, και θα συνεχίζει να βρίσκεται η Το-
πική Αυτοδιοίκηση και σε κάθε άλλη έκτακτη 
κατάσταση, όπως οι φυσικές καταστροφές. 
Τουλάχιστον, όσο περνάει από το χέρι των ερ-
γαζομένων!
Δυστυχώς, όμως, η πολιτική που ακλουθούσαν 
και ακολουθούν οι κυβερνήσεις των τελευταί-
ων ετών, αλλά και πολλοί Αιρετοί υπονομεύ-
ουν  το θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 
εκθέτουν και αδικούν την προσπάθεια των 
εργαζομένων στους Ο.Τ.Α. 

Εδώ να διευκρινίσω, πως με την υπ’ αρ. 
179/2022 απόφαση της Μείζονος Ολομέλειας 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κρίθηκε οριστικά, 
ότι κωλύεται η υπογραφή της προγραμματι-
κής σύμβασης, που επιχείρησε να υπογράψει ο 
Δήμος Χερσονήσου με την Αναπτυξιακή Εται-
ρία Εύδημος Α.Ε.. Μέσω της συμβάσεως αυτής 
επιχειρήθηκε η ανάθεση του συνόλου των αρ-
μοδιοτήτων των Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Δήμου στην ως άνω Εταιρία. 
Το Ελεγκτικό Συνέδριο, στο οποίο είχε προ-
σφύγει η ΠΟΕ ΟΤΑ μέσω της Δικηγόρου της 
Μαρίας Μαγδαλινή Τσίπρα, δέχτηκε τα επι-
χειρήματα μας, ότι είναι αντίθετη προς το Σύ-
νταγμα, το οποίο επιβάλει την στελέχωση των 
δημοσίων υπηρεσιών από μονίμους δημοσί-
ους υπαλλήλους, η ανάθεση σε Αναπτυξιακές 
Εταιρίες αρμοδιοτήτων των Δήμων και ξεκα-
θάρισε με τον πλέον σαφή τρόπο τον ρόλο 
των Αναπτυξιακών, ο οποίος είναι αποκλειστι-
κά και μόνο επικουρικός και υποβοηθητικός. 
Πρόκειται για μία μεγάλη επιτυχία της ΠΟΕ ΟΤΑ 
και των εργαζομένων στην τοπική αυτοδιοί-
κηση απέναντι στην επιχειρούμενη εκχώρηση 
των υπηρεσιών των Δήμων, αφού για πρώτη 
φορά κρίνεται και μάλιστα από την Ολομέλεια 
του Δημοσιονομικού Δικαστηρίου ο ρόλος 
των Αναπτυξιακών Εταιριών και διατυπώνεται 
με απόλυτη σαφήνεια η συνταγματική επιταγή 
της άσκησης των αυτοδιοικητικών αρμοδιο-
τήτων από μόνιμους υπαλλήλους. Συνεχίζου-
με τον αγώνα μας με κάθε τρόπο, ενωμένοι 
και αποφασισμένοι, απέναντι σε κάθε μορφής 
συμφέροντα, που επιδιώκουν να αλλοτριώ-

σουν τον Δημόσιο χαρακτήρα των υπηρεσιών 
των Δήμων, εις βάρος των εργαζομένων αλλά 
και των πολιτών.
 
Κερδίσαμε μια μάχη από τις πολλές. Έχουμε 
ακόμα μεγάλο και δύσβατο δρόμο. Για παρά-
δειγμα, τι να πράξουν οι εργαζόμενοι, όταν οι 
Δήμαρχοι έχουν απαξιώσει πλήρως τον μηχα-
νολογικό εξοπλισμό; Τα οχήματα και τα μηχα-
νήματα που διαθέτουν οι Δήμοι είναι ελάχιστα 
και κακοσυντηρημένα. Από τα απορριμματο-
φόρα για τον καθαρισμό των πόλεων (οδηγοί 
και προσωπικό καθαριότητας παίζει την ζωή 
του κορώνα-γράμματα κάθε μέρα) μέχρι τις 
υδροφόρες που χρειάζονται σε περιπτώσεις 
πυρκαγιών, ή άλλα μηχανήματα που θα μπο-
ρούσαν να βοηθήσουν στον καθαρισμό δρό-
μων από τα χιόνια ή στην αντιμετώπιση πλημ-
μυρών.
Αλλά και ποιοι εργαζόμενοι; Κυβέρνηση και Αι-
ρετοί έχουν αφήσει ολόκληρες υπηρεσίες των 
Δήμων, όπως η καθαριότητα και τα Τεχνικά 
Συνεργεία υποστελεχωμένες. 
Η Π.Ο.Ε. –Ο.Τ.Α. θέτει ως κορυφαίο αίτημα τις 
προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στους Δή-
μους, αλλά δεν ιδρώνει το αυτί κανενός από 
τους ιθύνοντες. 
Γιατί;
Γιατί η κεντρική εξουσία, οι κυβερνήσεις των 
τελευταίων χρόνων, όπως και η σημερινή, σε 
συνεννόηση με τους Αιρετούς και υπό την κα-
θοδήγηση των δανειστών και του κεφαλαίου 
υλοποιούν ένα συντονισμένο σχέδιο που θέλει 
την Τοπική Αυτοδιοίκηση να τίθεται στο περιθώ-
ριο και τα ιδιωτικά και επιχειρηματικά συμφέρο-
ντα να κυριαρχούν.
Αδιαφορούν για το Κοινωνικό κράτος, για τα 
συμφέροντα των πολιτών και των εργαζομέ-
νων και θέτουν ως στόχο μόνο τα δικά τους 
οικονομικά οφέλη.
Από το 2010 με την εφαρμογή της μνημονια-
κής πολιτικής και τα σκληρά νεοφιλελεύθερα 
μέτρα, απαγορεύτηκαν οι προσλήψεις προσω-
πικού παρά τις χιλιάδες συνταξιοδοτήσεις και 
την αθρόα αφαίμαξη προσωπικού από τους 
Δημούς με την εφαρμογή της κινητικότητας 
στο Δημόσιο. 
Εξαίρεση  αποτελεί μόνο η πρόσληψη 8.166 
εργαζομένων στις υπηρεσίες Καθαριότητας 
που ήρθαν μετά από τους σκληρούς και πο-
λύχρονους αγώνες της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. και όλων 
των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Τώρα με την εκχώρηση ολόκληρων υπηρεσι-
ών και αρμοδιοτήτων σε ιδιωτικά συμφέρο-
ντα μέσω «Αναπτυξιακών Οργανισμών» , προ-
σπαθούν να δημιουργήσουν  «παράλληλους 
Δήμους», αφού με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του «Αναπτυξιακού Οργανισμού» 
θα μπορούν να προσλαμβάνουν εκτός δια-
δικασιών Α.Σ.Ε.Π. το έκτακτο προσωπικό που 

απαιτείται κάθε φορά, με ιδία κριτήρια και ιδιο-
τελείς σκοπούς, υποσκάπτοντας τον Δημόσιο 
και Κοινωνικό χαρακτήρα των Ο.Τ.Α.
 
Η κυβέρνηση θέλοντας να ξεπληρώσει μνη-
μονιακή επιταγή επιδιώκει να εξαιρέσει ολό-
κληρες κατηγορίες εργαζομένων από δικαιού-
χους και να μειώσει το ποσό του επιδόματος 
χιλιάδων δικαιούχων μέσω υποβίβασης της 
ειδικότητας τους σε οικονομικά υποδεέστερη 
κατηγορία.
 
 Αυτό που κρύβει η «επίθεση» στην Τοπική Αυ-
τοδιοίκηση είναι με λίγα λόγια η μεθόδευση 
του ξεπουλήματος σημαντικών υπηρεσιών και 
αρμοδιοτήτων στα μεγάλα επιχειρηματικά-ερ-
γολαβικά συμφέροντα.
 

Πρέπει να πούμε ένα 
καθολικό «ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ»
στην πολιτική που καταστρέφει τις ζωές μας 
και εφαρμόζεται με τα παπαγαλάκια των εξα-
γορασμένων και συστημικών Μ.Μ.Ε. να λοι-
δορούν ολόκληρους κλάδους εργαζομένων, 
αλλά για τις αυξήσεις στο φυσικό αέριο, στο 
ηλεκτρικό, στα καύσιμα και στα είδη πρώτης 
ανάγκης να μην τολμούν να πουν ούτε λέξη.
 
Η Δημόσια Διοίκηση δεν είναι και δεν πρέπει 
να αποτελεί λάφυρο του εκάστοτε κόμματος 
που κυβερνά. Πρέπει να μπει ένα τέλος στην 
πολιτική της ρουσφετολογίας, της κομματικής 
πελατείας και της συνεχιζόμενης «ομηρίας» 
χιλιάδων εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοί-
κηση.
 Η Π.Ο.Ε.- Ο.Τ.Α, θέλει μία Τοπική Αυτοδιοίκη-
ση σύγχρονη, στο πλευρό του πολίτη και όχι 
υποχείριο των ιδιωτών-επιχειρηματιών, που 
θα νοιάζεται για το προσωπικό της και δεν θα 
αδιαφορεί για τα συνεχή εργατικά ατυχήμα-
τα, συνέπεια της έλλειψης προσωπικού, των 
ελαστικών σχέσεων εργασίας, της δραματικής 
μείωσης των κονδυλίων για συντήρηση του 
μηχανολογικού εξοπλισμού, των ανεπαρκών 
ελέγχων και της μη εφαρμογή της σχετικής 
Νομοθεσίας.
 
Οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση πά-
λεψαν ενάντια σε όσους θέλησαν και επιδιώ-
κουν να πλήξουν τον Δημόσιο και Κοινωνικό 
χαρακτήρα των υπηρεσιών των Ο.Τ.Α., απαξι-
ώνοντας το έμψυχο και άψυχο υλικό τους, με 
στόχο το κέρδος, σε βάρος των πολιτών που 
έχουν ήδη επιβαρυνθεί από τα νεοφιλελεύθε-
ρα μέτρα. Θα συνεχίσουν με το ίδιο σθένος 
να παλεύουν για να ανατραπεί οριστικά η νε-
οφιλελεύθερη πολιτική που πρεσβεύει και η 
σημερινή κυβέρνηση, οι δανειστές και τα συμ-
φέροντα που εκπροσωπούν.

Ο Νίκος Τράκας είναι επί σειρά ετών πρόεδρος 
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων 

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
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Είμαστε ΜΑΖΙ. Είμαστε ΠΟΛΛΟΙ.
ΞΕΚΙΝΗΣΑΜΕ. 

Πρωτοπόρα 
και μαχητική η 
νεολαία θα έχει 
σημαίνοντα ρόλο.

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ
την αποκατάσταση
του κακού ονόματος
της πόλης.

ΘΑ ΔΩΣΟΥΜΕ ΜΑΧΗ.
Όχι με το σκουριασμένο 
παρελθόν.
Με τους εαυτούς μας,
για ένα καλύτερο αύριο. 

ΒΡΟΝΤΟΦΩΝΑΖΟΥΜΕ
ένα τεράστιο ΟχΙ
στις ιδιωτικοποιήσεις.

ΒΑΖΟΥΜΕ ΑΠΕΝΑΝΤΙ
Καιροσκόπους
& Κερδοσκόπους.

Φίλες και φίλοι, με εφαλτήριο ίσως τον 
πλέον παλιό αλλά αποδοτικό τρόπο 

επικοινωνίας, σκέφθηκα να μοιραστώ μαζί 
σας τις σκέψεις, τους προβληματισμούς , τις 
προσδοκίες και τις ανησυχίες μου, μέσα από 
το πρώτο φύλλο, τούτης εκδοτικής προσπά-
θειας. Μιας προσπάθειας που δεν επιδιώκω 
να την μοιραστούμε μεταξύ εκδότη και ανα-
γνώστη, αλλά ως συνοδοιπόροι σε έναν δί-
καιο, τίμιο, ηθικό αγώνα.
Mia ΠΑΡΑΤΑΞΗ γεννήθηκε. Οι καιροί μίλησαν 
και οι συγκυρίες απαίτησαν. Τη δημιουργία 
και τη δράση ενός κινήματος σύγχρονου, 
ελπιδοφόρου, αληθινού. Δημιουργήσαμε μια 
παράταξη για την αναγέννηση του Αχαρνα-
ϊκού λαού. Μια κίνηση που πλαισιώνουν δη-
μότες και δημότισσες εγνωσμένου κύρους, 
αναγνωρισμένης αξίας, ανεξαρτήτων οικονο-
μικών και κοινωνικών στρωμάτων. Μα πάνω 
απ΄ όλα μια παράταξη που η φωνή της θα εί-
στε όλοι εσείς. Μια ισχυρή , δυνατή και  βοε-
ρή φωνή που θα υπενθυμίζει πως οι Αχαρνές 
είναι Δήμος για όλους. 
Αφήνουμε στο περιθώριο καταβολές, συ-
ναισθήματα, κομματικά κίνητρα. Περιθωριο-
ποιούμε τα μικροσυμφέροντα. Αγαπάμε την 
πόλη μας, όπως ακριβώς το ίδιο μας το σπίτι. 
Με την νεολαία του Δήμου μας πρωτοπόρους 
και μαχητικούς. Με τις ιδέες μας ανοιχτές και 
πρόσφορες. Με το πρόγραμμά μας αναλυτι-
κό , στιβαρό κι εφαρμόσιμο κάνουμε το δικό 
μας βήμα και το ενώνουμε με το δικό σας. 
Αντικειμενικός σκοπός να γίνει ο Δήμος με-
γάλος, ισχυρός και βιώσιμος. Και όχι δακτυλο-
δεικτούμενος και αποφευκτός.  
Στον Αγώνα μας έχει θέση κάθε Δημότης που 
αγωνιά για το μέλλον της πόλης μας. Χωρίς 
κανέναν αποκλεισμό. Όλοι ενωμένοι. Όλοι 
μαζί. Είναι μια αδιαπραγμάτευτη παραταξιακή 
θέση σήμερα , που θα αποτελέσει αύριο το 
κοινωνικό μας συμβόλαιο όταν γίνουμε- και 
θα γίνουμε με την εντολή σας- νέα Δημοτική 
Αρχή. 
Θέλω να απελευθερώσουμε μαζί τη δύναμη 
αυτής της πόλης. Να πατήσουμε γερά στη γη 
και να τολμήσουμε να σηκώσουμε τα μάτια 
ψηλά. Να σηκωθούμε εμείς για να ξανασηκώ-
σουμε τη πόλη μας εκεί που της αξίζει και της 
πρέπει. Θέλουμε διεκδικούμε κι απαιτούμε 
ΑΧΑΡΝΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ. 
Έχουμε ανάγκη επιτέλους, όσα δικαιούμα-
στε και μας στέρησαν. Με πρώτη αρχή την 
αποκατάσταση του ονόματός μας. Την κακή 
φήμη. Την παραπομπή του ονόματος της πό-
λης μας σε στοιχεία παθογένειας κι εγκλη-
ματικότητας. Τον συνειρμό που δημιουργεί 
το όνομα της πόλης . Όχι με την πλούσια κι 
ένδοξη ιστορία της, αλλά με την αδέσποτη 
σφαίρα στο κεφάλι του ενός ανήλικου παι-

διού. Όχι για το Ολυμπιακό χωριό, αλλά για 
την ληστεία με Καλάζνικοφ στο Δημαρχείο. 
Όχι για τις συλλήψεις ιδεών, πολιτισμού, ανα-
γέννησης, αλλά για τις συλλήψεις παραβατι-
κών στοιχείων. 
Ο Δήμος μας έχει γεράσει. Κάποιοι λησμόνη-
σαν την ιστορία του, τις αρχές του, τα σύμ-
βολά του, τα μνημεία, την φύση και κυρίως 
τους ανθρώπους που ζουν εδώ. Ο κόσμος 
μας απαιτεί να είναι ζωντανή διαφήμιση και 
όχι δυσφήμηση στα δελτία ειδήσεων. Βρισκό-
μαστε εδώ για να αναμετρηθούμε , όχι με το 
σκουριασμένο παρελθόν, αλλά με το λαμπρό 
μέλλον. Να αναμετρηθούμε, όχι με τους πο-
λιτικούς μας αντιπάλους, αλλά με τους ίδιους 
μας τους εαυτούς . Πρέπει επιτέλους να σπά-
σουμε τις αγκυλώσεις που έχουμε χτίσει στο 
μυαλό μας ο καθένας για τον εαυτό του. Να 
μάθουμε μακριά από αυτές, στην συνεννόη-
ση, την συναίνεση τη συνένωση και τη συνερ-
γασία. 
Δεν υπάρχει ιδεολογία στα σκουπίδια. Δεν 
έχουν χρώμα οι πλημμύρες. Δεν υπάρχει 
κόμμα στην τοπική ανεργία. Δεν έχει πολιτική 
ταυτότητα η ανάπτυξη της επιχειρηματικότη-
τας και το πλάνο δράσης. Δεν έχει ετικέτα ο 
φόβος στις γειτονιές. Οι ΑΧΑΡΝΕΣ είναι για 
όλους και δεν περισσεύει κανείς. Ο Δήμαρχος 
είναι απλά ο διευθυντής της ορχήστρας και η 
μουσική της ανάπτυξης θα έρθει από εσάς. 
Από κάτω προς τα πάνω και όχι το αντίστρο-
φο. 
Η ανάπτυξη θέλει ιδέες, τόλμη, στρατηγικό 
σχεδιασμό κι  όχι λοβιτούρες, αναθέσεις , 
οσμή σκανδάλων κι ακάλυπτες υποσχέσεις. 
Λέμε , φωνάζουμε, διατρανώνουμε ένα ΤΕ-
ΡΑΣΤΙΟ ΟχΙ στις ιδιωτικοποιήσεις, ΝΑΙ  στο 
επιχειρείν και στις ευκαιρίες για να ανοίξουν 
νέες θέσεις εργασίας. Ξέρετε, υπάρχουν άν-
θρωποι, όπως εμείς, απλοί και καθημερινοί 
που ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΝ τις ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙΡΟ-
ΣΚΟΠΩΝ και ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΩΝ. Και άλλοι που 
βρίσκουν  ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ μέσα από τις ΚΑΤΑ-
ΣΤΡΟΦΕΣ. Αυτούς θα τους έχουμε μονίμως 
απέναντι, θα τους πατάξαμε και θα τους πο-
λεμήσουμε μαζί με κάθε είδους εκ μέρους 
τους αδιαφάνεια, αμέλεια, παράλειψη και πα-
ρατυπία.

Όλοι μαζί!
Διότι οι ΑΧΑΡΝΕΣ 
είναι για ΟΛΟΥΣ.

Σας ευχαριστώ. 
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Επανήλθε δριμύτερη η Αποκεντρωμένη Δι-
οίκηση Αττικής δίνοντας νέα άδεια ερευνών 
για ύπαρξη μαρμαροφόρων κοιτασμάτων στη 
Βόρεια πλευρά του Πεντελικού Όρους (θέση 
«Πύλιζα»), ανάλογη με εκείνη που είχε εκδώ-
σει πριν από λίγους μήνες στη θέση «Βαθιά 
Χούνη Άνω Ραπεντώσας» ξεσηκώνοντας τον 
Δήμο Διονύσου και τους κατοίκους. 

Με την ίδια ακριβώς μεθόδευση της κα-
τάτμησης, ώστε να αποφεύγεται η συμ-

μόρφωση σε αυστηρότερες περιβαλλοντικές 
προδιαγραφές, και με τον ίδιο σκοπό της 
δημιουργίας λατομείου εξόρυξης αδρανών 
υλικών με άρση του αναδασωτέου χαρακτή-
ρα και σε μικρή απόσταση από κατοικημένες 
περιοχές.
Στο μεσοδιάστημα, η Αποκεντρωμένη Διοί-
κηση είχε εγκρίνει με αιφνιδιαστικό τρόπο 
τους περιβαλλοντικούς όρους για την  επα-
ναλειτουργία μονάδας ετοίμου σκυροδέμα-
τος στην περιοχή Κίτσι Κορωπίου, δίπλα σε 
σχολεία, οικιστικές και δασικές περιοχές, με 
αποτέλεσμα την έντονη αντίδραση του Δή-
μου και τη διοικητική προσφυγή του για την 
ακύρωση της απόφασης.

ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ;

Είναι φανερό λοιπόν ότι κάτι δεν πάει καλά 
με τον τρόπο που λειτουργούν οι συγκεκρι-
μένες υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης, καθώς προωθούν αποφάσεις χωρίς 
την απαραίτητη συνεργασία με τις τοπικές 
κοινωνίες και αφήνουν περιθώρια για την πα-
ράκαμψη των απαραίτητων περιβαλλοντικών 
συμμορφώσεων.
Θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι η Αποκεντρω-
μένη Διοίκηση δεν είναι αυτοδιοίκηση και συ-
νεπώς η κυβέρνηση έχει την πλήρη πολιτική 
ευθύνη για την ορθή λειτουργία και τις απο-
φάσεις της. Δεν είναι δυνατόν π.χ η υπουργός 
Πολιτισμού και ο υφυπουργός Περιβάλλοντος 
να δηλώνουν ότι το ζήτημα των Λατομείων 
για την Πεντέλη έχει τελειώσει οριστικά και 
ταυτόχρονα να συνεχίζεται η αλυσίδα των 
αδειοδοτήσεων.  
Αν η κυβέρνηση δεν μπορεί να διαχειριστεί 
αυτή την ευθύνη, τότε καλά θα κάνει να ενερ-
γοποιήσει τη μεταφορά των σχετικών αρμοδι-
οτήτων από την Αποκεντρωμένη στην Αιρετή 
Περιφέρεια.  Αλλιώς, οφείλει να εξασφαλίσει 
ότι όλες οι αποφάσεις της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον 
και να είναι συνεπής με τις δεσμεύσεις που 
δημόσια αναλαμβάνει προς τους Δήμους και 
τις τοπικές κοινωνίες. 

Νηστεία και διατροφή.
Της Κυριακής Σαββίδη
Διαιτολόγου-Ψυχολόγου. 

Η προσπάθεια συνεχίζεται! Συχνά οι άνθρω-
ποι δυσκολεύονται να σκεφτούν συνδυα-

σμούς προτότυπους και με ενδιαφέρον. Έτσι-
,όταν έρχεται η περίοδος του χρόνου κατά 
την οποία νηστεύουμε, όλα φαίνονται πιο δύ-
σκολα. Χρειάζεται να προσαρμόσουμε τους 
ήδη διατροφικούς περιορισμούς που ακολου-
θούμε στην δίαιτά μας, και με αυτούς της νη-
στείας. Όλα όμως μπορούν να γίνουν σωστά 
με την κατάλληλη καθοδήγηση. Έτσι, μπορού-
με αποφύγουμε επεισοδια υπερφαγίας ρυθ-
μίζοντας κατάλληλα τις ώρες, την ποιότητα 
και την ποσότητα των γευμάτων μας μέσα 
στην ημέρα. Πολλοί στην ότι νηστεία υπάρχει 
υπερκατανάλωση υδατανθράκων και έλλειψη 
πρωτεϊνών. Αυτό όμως μπορεί να ανατραπεί 
καταναλώνοντας έξυπνα τρόφιμα όπως:

Κάνοντας λοιπόν τους κατάλληλους συνδυα-
σμούς των παραπάνω τροφών μπορούμε να 
ισοσταθμίσουμε την έλλειψη της ζωικής πρω-
τεϊνης. Κάποιες ακόμη συμβουλές είναι οι εξής:
• Όλα τα γεύματα να συνοδεύονται από σαλάτα, 
έτσι θα έχουμε καλύτερο κορεσμό.
• Να αποφεύγουμε τους επιβλαβείς τρόπους 
παρασκευής των γευμάτων μας όπως το τσι-
γάρισμα και το τηγάνισμα.
• Να κρατάμε τα κενά διαστήματα ανάμεσα 
στα γεύματά μας, χωρίς όμως να τα παραλεί-
πουμε.
• Να μην προσπαθούμε να χορτάσουμε με 
τρόφιμα όπως το ψωμί.
Πέρα όμως από τις δυσκολίες της νηστείας, 
οφείλουμε να σκεφτούμε και τα ευεργετικά 
στοιχεία για την ψυχή και το σώμα μας. Η 
κάθαρση που νιώθουμε με την νηστεία δεν 
είναι μόνο ψυχική αλλά συνοδεύεται και από 
σωματική ευεξία. Σε αυτό συμβάλει η απο-
τοξίνωση από τις τοξίνες των ζωικών προ-
ϊόντων. Μπορεί να δούμε και οφέλη όπως 
η μείωση της χοληστερόλης και η καλύτερη 

λειτουργία του εντέρου. Ακόμη, η πληθώρα 
φρούτων και λαχανικών που πλαισιώνει τα 
γεύματά μας μπορεί να γεμίσει τα βιταμινικά 
μας αποθέματα.

κινόα 
φαγόπυρο 
πλιγούρι 
όσπρια 

μανιτάρια
θαλασσινά
προϊόντα σόγιας 
ξηροί καρποί 
ταχίνι 

Σαββίδη Κυριακή,
M.Sc., Ph.D.c Διαιτολόγος - Ψυχολόγος
Email: savvidi.desk@gmail.com
Social media
Facebook: nutri&Soul by Κυριακή Σαββίδη 
Instagram: nutri&Soul by Κ. Σαββίδη
Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
Αχαρνές 210 2446849,
Χολαργός 210 6524 335

Δεν είναι λοιπόν η νηστεία το 
εμπόδιό μας στη δίαιτα.

Απλά χρειαζόμαστε καθοδήγηση 
και σκέψη “έξω από το κουτί”.

ΣΠΥΡΟΣ 
ΒΡΕΤΤΟΣ
Υπ. Βουλευτής ΚΙΝΑΛ- ΠΑΣΟΚ

//////////////  //////////////  //////////////  //////////////  //////////////  //////////////  //////////////  //////////////  //////////////  //////////////  //////////////  //////////////  //////////////  ////////////// 
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Μένοντας επί πολλά χρόνια στον Δήμο 
Αχαρνών και έχοντας περπατήσει τους 

δρόμους αυτής της πόλης κοιτάζω τις όμορ-
φες γωνιές της, αλλά ταυτόχρονα αναρωτιέ-
μαι πως γίνεται μια τόσο όμορφη περιοχή να 
είναι για τόσο χρόνια παραμελημένη, τη στιγ-
μή που άλλες περιοχές προόδευαν και απο-
κτούσαν αίγλη. 
Πως γίνεται επί 30 χρόνια οι κυβερνήσεις και 
οιδημοτικές αρχές που πέρασαν - τότε που 
υπήρχε οικονομική ευρωστία - να μην έχουν 
ενσκήψει με πραγματικό νοιάξιμο σε αυτή 
την γειτονιά της Αττικής; Πως γίνεται ο Δήμος 
Αχαρνών είναι επιβαρυμένος μόνον με υπερ-
τοπικές χρήσεις; Πως γίνεται αυτός ο Δήμος 
να έχει γειτονίες ξεχασμένες χωρίς τις βασι-
κές υποδομές; Πως γίνεται οι βασικές νευραλ-
γικές υπηρεσίες που συνδέουν τον πολίτη με 
το κράτος και τον εξυπηρετούν (ΔΕΗ, Εφορία 
κλπ)να έχουν μεταφερθεί σε άλλους Δήμους, 
τη στιγμή που ο Δήμος Αχαρνών είναι από 
τους μεγαλύτερους Και ο τέταρτος σε πληθυ-
σμό του λεκανοπεδίου Αττικής; Πως γίνεται η 
εγκληματικότητα να είναι οξυμένη στον Δήμο 
μας και τα Αστυνομικά Τμήματα να είναι υπο-
στελεχωμένα;
 
Κι από την άλλη πλευρά σκέφτομαι: Πως γίνε-
ται μόνον μέσα σε 4,5 χρόνια διακυβέρνησης 
του ΣΥΡΙΖΑ, με τους μνημονιακούς περιορι-
σμούς να είναι κάτι περισσότερο από αυστη-
ροί, να καταστεί κατορθωτό να επουλωθούν 
οι βασικές πληγές της εγκατάλειψης και της 
έλλειψης βασικών υποδομών;
Σίγουρα μέσα σε 4,5 χρόνια δεν μπορούσαν 
να γίνουν θαύματα. Αλλά έγινε κατορθωτό να 
μπουν οι βάσεις για να τεθεί η πόλη μας σε 
τροχιά ανόδου! Αναζητώντας την απάντηση, 
ανέτρεξα στα έργα που έγιναν ή δρομολογή-
θηκαν την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙ-
ΖΑ. Κι αυτό όχι με διάθεση αναπόλησης του 
παρελθόντος, αλλά με την σκέψη ότι όλα μπο-
ρούν να γίνουν όταν υπάρχει ξεκάθαρη στό-
χευση, χωρίς ιδιοτελείς σκοπούς. 

Με δεδομένο ότι ακόμη και το κέντρο των 
Αχαρνών ήταν αθωράκιστο στην πιο ελαφρά 
βροχόπτωση, επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ με 
έργα του υπουργείου Υποδομών και διοίκη-
σης «Δύναμης Ζωής» με τη Ρένα Δούρου στην 
Περιφέρεια Αττικής πρώτης προτεραιότητας 
ήταν τα έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης της 
περιοχής. Έτσι, ξεκίνησε η διαπλάτυνση και το 
κλείσιμο του ρεύματος Εσχατιάς. Ξεκίνησαν οι 
εργασίες στο ρέμα Καναπίτσας. Εκπονήθηκαν 
τα έργα ορεινής υδρονομίας για να μην πλημ-

μυρίζουμε στην πόλη μας.  
Μαζί με την αντιπλημμυρική θωράκιση, λοιπόν, 
τα έργα υποδομής και η βελτίωσης της ποι-
ότητας ζωής ήταν επίσης στις προτεραιότη-
τες της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ για τον Δήμο 
Αχαρνών. Κομβικής σημασίας ήταν η πόλη 
μας να πάψει να είναι χωρισμένη στα δυο και 
γι’ αυτό το λόγο η τότε πολιτική ηγεσία του 
υπουργείου Υποδομών εκπόνησε ολοκληρω-
μένη μελέτη για την υπογειοποίηση της σιδη-
ροδρομικής γραμμής του Σιδηροδρομικού Κέ-
ντρου Αχαρνών. Το υπουργείο υγείας Εντάξει 
στο Δημόσιο την πολυκλινική του ολυμπιακού 
χωριού και ακόμα προγραμμάτισε τη δημιουρ-
γία δύο μονάδων ΤΟΜΥ Πρωτοβάθμιας ιατρι-
κής φροντίδας.
Δεν μείναμε μόνο σε αυτά! Στρέψαμε το 
βλέμμα στις πραγματικές ανάγκες της κοινω-
νίας, και της νεολαίας για την προαγωγή της 
άθλησης και του πολιτισμού,δημιουργήθηκε ο 
«Βόρειος Πόλος» αθλητισμού της Αττικής στο 
Ολυμπιακό χωριό με προγραμματισμένα έργα 
υποδομής 5,5 εκατομμυρίων ευρώ, ώστε να 
φιλοξενούνται εκεί αγώνες σε εθνικό και ευ-
ρωπαϊκό επίπεδο (κτιριακές υποδομές παρα-
μονής αθλητών που κάνουν πρωταθλητισμό, 
εξέδρες, διοικητήριο, ιατρεία, αμφιθέατρο κτλ).                    
Επίσης, με σκοπό να έχουμε έναν πνεύμονα 
πρασίνου, έγιναν σημαντικές προσπάθειες για 
την απομάκρυνση του στρατοπέδου Παπαστά-
θη και είχε φθάσει σε ένα ώριμο επίπεδο πλέ-
ον με την τότε ηγεσία του υπουργείου Εθνι-
κής Άμυνας ώστε εκεί να δημιουργηθεί πάρκο 
πρασίνου και οι παλιές κτιριακές υποδομές να 
εξυπηρετήσουν ανάγκες πολιτισμού και τοπι-
κής ανάπτυξης.
Παράλληλα, ολοκληρώθηκε η δικαστική διαμά-
χη του Ελληνικού Δημοσίου με την υπεράκτια 
εταιρεία κυπριακών συμφερόντων και έτσι το 
2018 πέρασεοριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο 
το κτίριο Στο ολυμπιακό χωριό  των 45.000τε-
τραγωνικών μέτρων (Που προορίζονταν για 
υπουργείο εργασίας  και Στη συνέχεια δόθηκε 
Στην Μονή Βατοπεδίου). Ο σχεδιασμός - επί-
κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ πάντα - ήταν σε αυτό 
το χώρο να λειτουργήσουν σχολές μαθητείας 
διαφόρων ειδικοτήτων, τμήματα Πανεπιστημί-
ου και ΤΕΙ καθώς επίσης να φιλοξενηθεί εκεί 
ένας κόμβος καινοτομίας, που θα αγκαλιάσει 
τους νέους επιστήμονες που ξεκινούν την κα-
ριέρα τους. 
 
Μαζί με το όραμα υπάρχει, όμως, και η σκλη-
ρή πραγματικότητα, την οποία την βλέπουμε 
μπροστά μας το τελευταίο διάστημα με την 
ενεργειακή κρίση, που ταλανίζει τα νοικοκυριά. 

Όλοι είμαστε αντιμέτωποι με το κύμα ακρί-
βειας και την κατακόρυφη άνοδο της τιμής 
των καυσίμων. Το βιώνουμε καθημερινά όταν 
πηγαίνουμε στα πρατήρια καυσίμων για να βά-
λουμε βενζίνη στα οχήματά μας. Δεν ήμασταν 
μάντεις, αλλά το σχέδιο που είχαμε εκπονήσει 
επί ΣΥΡΙΖΑ είχε σκοπό να αναπτυχθεί μια σχέ-
ση εμπιστοσύνης με τα μέσα μαζικής μεταφο-
ράς, προκειμένου σε 17 λεπτά κάποιος συμπο-
λίτης μας να βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας 
με τα μέσα σταθερής τροχιάς, αποφεύγοντας 
τη χρήση αυτοκινήτου. 
Έτσι, επί ημερών διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ 
δρομολογήθηκαν νέες λεωφορειακές γραμ-
μές (πλατεία Καράβου - Νοσοκομείο Άγιοι 
Ανάργυροι – Βαρυμπόμπη - Δεκέλεια-Ολυμπια-
κό χωριό). Καθώς  και η σύνδεση των γραμμών 
του άξονα Μενίδι – Αθήνα με τα μέσα σταθε-
ρής τροχιάς του Οργανισμού Σιδηροδρόμων 
Ελλάδας και με τον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο.
Παράλληλα, εκπονήθηκε μελέτη νοτιάς αφε-
τηρίας του Οργανισμού Συγκοινωνιών στο 
Σιδηροδρομικό Κέντρο Αχαρνών ώστε με κυ-
κλικά δρομολόγια στο σταθμό Κάτω Αχαρνών, 
οι δημότες να βρίσκονται σε 17 λεπτά στο κέ-
ντρο της Αθήνας!                                
Την ίδια περίοδο, με τη διοίκηση της Ρένας 
Δούρουκαι της «Δύναμης Ζωής» στην Περιφέ-
ρεια Αττικήςυλοποιήθηκαν ή δρομολογήθηκε 
η υλοποίηση έργων ύψους 23 εκατομμυρίων 
ευρώ (ασφαλτοστρώσεις, έργα αποχέτευσης, 
Περιβάλλοντος ανακύκλωσης κλπ). Έτσι, λοι-
πόν, μέσα σε πέντε χρόνια διοίκησης της Ρέ-
νας Δούρου εγκρίθηκαν για τον Δήμο μας 23 
εκατομμύρια ευρώ για έργα, ενώ οι δύο προ-
ηγούμενες θητείες στην Περιφέρεια Αττικής 
είχαν δώσει αθροιστικά για το Δήμο Αχαρνών 
μόλις 2,5 εκατομμύρια ευρώ!
 
 

Αυτά ήταν μόνον η αρχή!
Ήταν η αρχή και η απόδειξη 
ότι όλα μπορούν να γίνουν 
όταν υπάρχει όραμα. Όλα 

μπορούν να γίνουν με πολλή 
δουλειά και ξεκάθαρο όραμα.

Επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ προσπαθήσαμε για 
το καλύτερο και οι πρώτες βάσεις μπήκαν για 
να τεθεί ο Δήμος Αχαρνών σε τροχιά ανόδου! 
Και ξέρω ότι όλοι εμείς οι κάτοικοι του Δήμου 
Αχαρνών αξίζουμε μια καλύτερη πόλη και ένα 
καλύτερο μέλλον!

Επί ΣΥΡΙΖΑ έγινε η αρχή
για την πόλη μας!
Μπορούμε περισσότερα!
Του Γιώργου Τόκα
οργανωτικός υπεύθυνος της νομαρχιακής ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ Του τομέα Αχαρνών
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Εθνική Οικονομία
όπως παλιά

Την δεκαετία του 1990 συνέβησαν 2 γεγο-
νότα καταλυτικά, για την εξέλιξη της ελλη-

νικής οικονομίας και, συνακόλουθα, της ελλη-
νικής κοινωνίας. Η υπογραφή από την χώρα 
μας της συμφωνίας Gatt το 1994, μείωσε την 
αγροτική παραγωγή, με την λογική ότι οι ανα-
πτυγμένες χώρες έπρεπε να αγοράζουν προ-
ϊόντα από τον λεγόμενο Τρίτο Κόσμο, ώστε 
να τον βοηθήσουν οικονομικά. Επίσης, την ίδια 
χρονιά ψηφίστηκε νόμος που επιδοτούσε τις 
ελληνικές επιχειρήσεις ώστε να ανοίξουν ερ-
γοστάσια σε βαλκανικές χώρες, χωρίς όμως 
να υπάρχει ρήτρα που να απαγορεύει το κλεί-
σιμο των αντίστοιχων εργοστασίων τους στην 
Ελλάδα.
Έτσι λοιπόν από την μία επιδοτήθηκε το  στα-
μάτημα της αγροτικής και κτηνοτροφικής  πα-
ραγωγής και από την άλλη επιδοτήθηκε επί-
σης, η φυγή εργοστασίων στο εξωτερικό. Ως 
αντιστάθμισμα τι προτάθηκε στην ελλαδική  
οικονομία - κοινωνία; Μια σειρά από φούσκες. 
Από την φούσκα του Χρηματιστηρίου, στην 
φούσκα της οικοδομής ως βαριά βιομηχανία 
της χώρας, για να φτάσουμε στις πιο πρόσφα-
τες, του τουρισμού ως βαριάς βιομηχανίας 
αλλά και αυτή της « πράσινης ανάπτυξης».

Περνώντας από Μνημόνια, Πανδημίες και Πο-
λέμους, φτάνουμε στο σήμερα. Στο σήμερα, 
μιας Ελλάδας χωρίς παραγωγή που να καλύ-
πτει τις διατροφικές της ανάγκες, χωρίς βιομη-
χανία, χωρίς ενεργειακές πηγές. Στην Ελλάδα 
της ακρίβειας στα είδη πρώτης ανάγκης, στην 
Ελλάδα με το πανάκριβο ρεύμα και βενζίνη.
Το αφήγημα μιας παγκοσμιοποιημένης και 
αλληλοεξαρτόμενης οικονομίας κατέρρευσε 
από τις πολεμικές επιχειρήσεις στην Ουκρα-
νία. Έτσι η Ελλάδα δεν έχει πλέον σιτηρά για 
να καλύψει τις ανάγκες της, δεν έχει πρώτες 
ύλες, δεν έχει ενεργειακά αποθέματα και κυρί-
ως δεν ξέρει από που θα τα βρει καθώς πλέον, 
οι χώρες που τα έχουν, τα κρατάνε για τους 
λαούς τους ή κερδοσκοπούν για την εξαγωγή 
τους.
Το πιο δραματικό όμως είναι, ότι η Ελλάδα και 
τις διατροφικές της ανάγκες θα μπορούσε 
να καλύψει αλλά και τις ενεργειακές της. Όχι 
όμως όταν ακολουθεί μια ξεπερασμένη από 
τα γεγονότα φιλελεύθερη οικονομική πολιτι-
κή, όχι όταν είναι δέσμια ενός αντιανθρώπινου 
διεθνισμού. 
Έννοιες όπως η οικονομική και ενεργειακή 
αυτάρκεια αλλά και η επιστροφή σε εθνικές 
οικονομίες, παύουν πλέον να λοιδωρούνται 
και αρχίζουν πλέον να ψελλίζονται ξανά. Από 

το ψέλλισμα όμως μέχρι την εφαρμογή τους 
υπάρχει δρόμος. Κυρίως όμως, υπάρχει το ζή-
τημα του ποιος θα τις εφαρμόσει.
Σε καμία περίπτωση, δεν μπορούμε να περιμέ-
νουμε από αυτούς που οδήγησαν την Πατρί-
δα μας σε αυτή την κατάσταση. Τις πολιτικές 
και τους πολιτικούς, δέσμιους  φιλελεύθερων 
λογικών αλλά και δέσμιους  ξένων συμφερό-
ντων. Όχι, αυτοί δοκιμάστηκαν και απέτυχαν. 
Αντίθετα χρειάζονται πολιτικές που θα βάλουν 
το Εθνικό συμφέρον αλλά και τον Έλληνα ως 
προτεραιότητα.

Το Εθνικό Κόμμα « Έλληνες», αυτό θέλει και 
αυτό προτείνει. Την επιστροφή στο Εθνικό συμ-
φέρον και την τοποθέτηση του Έλληνα ως προ-
τεραιότητα.
Βασικές του θέσεις είναι η εθνική οικονομία 
και η απομάκρυνση από τις παγκοσμιοποιητι-
κές λογικές.

Προτείνει:
>tην άμεση επιδότηση της αγροτικής παρα-
γωγής.
>tην εξόρυξη του λιγνίτη για φτηνή ενέργεια 
αλλά την εξόρυξη των ενεργειακών κοιτασμά-
των στο Αιγαίο για ενεργειακή ανεξαρτησία. 
>tην μείωση του ΦΠΑ αλλά και ενιαίο φόρο 
στο 10% για την βοήθεια της μικρής και μεσαί-
ας επιχείρησης απέναντι στον αδηφάγο αντα-
γωνισμό των αλυσίδων και των πολυεθνικών.
>tο καθάρισμα του κομματικού κράτους 
και των ασύστολων  σπαταλών στο δημό-
σιο τομέα. 

Ιωάννα
Καραδήμα
υποψήφια Ανατολικής Αττικής
με το Εθνικό Κόμμα
“ Έλληνες”

Κυρίως όμως θέλει και μπο-
ρεί να φέρει μια εθνοκεντρι-
κή πολιτική και να βάλει τον 
Έλληνα ως προτεραιότητα, 
μακριά από ξεπερασμένους 
φιλελευθερισμούς και ανύ-
παρκτους σοσιαλιστικούς 

παραδείσους.
Με τους « Έλληνες»

για την Ελλάδα της εθνι-
κής ανεξαρτησίας και της 

ευημερίας του Έλληνα 
πολίτη. 
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Εθνική Οικονομία
όπως παλιά
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διαφήμιση
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7Μάρτιος 2022

1. Κωστή Παλαμά 6, Καματερό 210.2387925   2. Λ. Φυλής 223, Καματερό 210.2320498 
3. Λ. Φιλαδελφείας 133, Κ. Αχαρναί 210.2447879   4. Τσούντα 43, Αθήνα 210.2287152

5. Λ. Πετρουπόλεως 61, Ίλιον 210.2633056  6. Θρασυβούλου & Καζαντζίδη 132, Ασπρόπυργος 210.5575530
7. Στουρνάρη 49Α, Αθήνα 210.3809508  8. Λ. Λιοσίων 222, Αθήνα 210.8313980

9. Αγίων Αναργύρων 22, Άγιοι Ανάργυροι 210.2611237 10. Λ. Φυλής 320, Άνω Λιόσια 210.2483033
11. Α. Παπανδρέου 96, Κορδελιό, Θεσσαλονίκη 2310.705031 12. Εθνικής Αντιστάσεως 41, Αχαρναί 210.0106773

13. Λ. Λαυρίου 108, Παιανία 210.6646618  14. Ιωάννου Φωκά 91, Γαλάτσι 210.2919419
15. Παναγή Τσαλδάρη 63, Νίκαια 210.4907070 

Το νέο κατάστημα BERRY’S στην πλατεία Καράβου, 
στην «καρδιά» των Αχαρνών, είναι γεγονός!

 Τα BERRY’S εγγυώνται ακαταμάχητο καφέ και πλούσια γκάμα γευμάτων: 
λαχταριστά burgers, κλαμπ σάντουιτς, κρέπες και ολόφρεσκα snacks!

 Με ένα τηλεφώνημα, η καθημερινή σας απόλαυση 
έρχεται άμεσα και με ασφάλεια στον χώρο σας!

Καταστήµατα BERRYS




