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ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ 
Ευρωβουλευτής ΣΥΡΙΖΑ

Η ενέργεια είναι δημόσιο αγαθό!
Δεν νοείται η ενεργειακή φτώχεια στις 
μέρες μας, με τις δυνατότητες που δίνει 
η τεχνολογία και οι ΑΠΕ.

ΒΡΈΤΤΈ… 
ΣΚΑΣΜΟΣ! 

•  Δεν θα ξανακουνήσεις το δάκτυλο σε 
υπαλλήλους! 

•  Δεν είναι οι εργαζόμενοι μίζα, αλητεία, 
ανάθεση, διαπλοκή.

•  Οι καταγγελίες έχουν φτάσει ΗΔΗ σε ΠΟΈ 
ΟΤΑ και αρμόδιες αρχές. 

•  Το παρεάκι με τις εσωτερικές μεταγραφές 
πρέπει να ξανασκεφτεί τι κάνει… 

•  Το δάκτυλο ΤΩΡΑ θα το κουνήσω εγώ με 
αποδείξεις, στοιχεία κι ονοματεπώνυμα 
που θα σε αναγκάσουν να αλλάξεις ρότα, 
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ…

•  Μια συγγνώμη δεν αρκεί στα ΈΓΚΛΗΜΑΤΑ! 

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΡΙΤΖΙ 
Υποψ. Βουλευτής Α’ Ανατ. Αττικής 
Κίνημα Φαίδωνα Βόβολη «Ελεύθεροι Ξανά»

«ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ»
Οι Πόντιοι κουβαλούν μέσα τους, 
τους νεκρούς τους. Την Ελλάδα, 
μόνο οι Πόντιοι μπορούν να 
σώσουν και μόνο Ενωμένοι. 

«Αφίδνες: Ένα 
προϊόν χωρίς 
Μάρκετινγκ»

ΑΝΔΡΕΑΣ 
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΑΣΩ ΚΟΛΛΙΑ
1η Επιλαχούσα Βουλευτής 
Νέας Δημοκρατίας

«ΑΛΗΘΈΙΈΣ ΚΑΙ 
ΨΈΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΈΝΈΡΓΈΙΑΚΗ ΚΡΙΣΗ»

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΛΟΓΡΑΝΗΣ
Συμπρόεδρος Πράσινου Κινήματος

«Ο άνθρωπος δοκιμάζεται. 
Καταφεύγει εις τον Θεό, διό-
τι μόνος του δεν μπορεί να τα 
βγάλει πέρα. Έμείς ως μοναχοί 
συμπονούμε και συμπάσχουμε. 
Αγαπάμε τον Θεό, αλλά και τον 
πλησίον μας ως εαυτόν»... 

ΜΗΝΥΜΑ 
ΓΕΡΟΝΤΑ ΕΦΡΑΙΜ
ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ 
Ι.Μ. ΒΑΤΟΠΕΔΙΟΥ 

> ΣΕΛ. 13

Συγγραφέας- 
Επικοινωνιολόγος

> ΣΕΛ. 12

Χρήστος Π. Ηλιάδης
Υποψήφιος Δήμαρχος Αχαρνών

ΜΗΝΥΜΑ 
ΈΠΈΤΈΙΟΥ 
ΓΈΝΟΚΤΟΝΙΑΣ

Τα θύματα της τραγωδίας εξακολουθούν να επιζητούν τη δικαίω-
σή τους.  Με οδύνη τιμάμε τη μνήμη των χιλιάδων θυμάτων του 
Ποντιακού Ελληνισμού, που εξοντώθηκαν με απάνθρωπο τρόπο. 
Αλλά βροντοφωνάζουμε ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ. Όπως κι όλοι μας έχουμε 
Ιερό κι ανθρώπινο καθήκον ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΟΥΜΕ. 

Η Ιστορία των Ποντίων είναι γραμ-
μένη με αίμα, πόνο και προσφυγιά. 

> ΣΕΛ. 13

ΑΠΟΚΛΈΙΣΤΙΚΟ 

> ΣΕΛ. 18

«Μηδενική ανοχή στην 
εγκληματικότητα στο 
Δήμο Αχαρνών»

ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ
Πρόεδρος « Έλληνες για την Πατρίδα»

ΑΠΟΚΛΈΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΈΝΤΈΥΞΗ
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«Η γη της ΚΛΕΨΙΑΣ»
Ο ι Πελοποννήσιοι συνηθίζουμε να λέμε «είμαι 

κάτω απ΄ το αυλάκι». Προσωπικά προτιμώ να 
διευκρινίζω ότι είμαι Μανιάτης. Το επικαλούμαι 
ανέκαθεν, και καθόλου επηρεασμένος από την τη-
λεθέαση του πρόσφατου σίριαλ «Η γη της ελιάς». 
Εξάλλου είμαι βαθύτατα πεπεισμένος, από τους 
ευλογημένους αυτούς τόπους, με τις απίστευτες 
παραλίες και την άγρια ομορφιά, πως υπάρχει 
ακόμα η ιδεοληψία της αρχαίας πόλης Κράτους. 
Σε κάθε Νομό της Πελοποννήσου. Σε κάθε Νομό 
της ΕΛΛΑΔΑΣ.

Το νυν πολιτικό σύστημα, που είναι ενιαίο, αλλά 
και το κοινωνικό διαχείρισης, δίδει τη δυνατότητα  
μιας ιδιαίτερης αυτοδιοικητικής οντότητας. Διατη-
ρώ πολλούς φίλους παντού. Εκτός Πελοποννή-
σου. Ακόμα και στον Δήμο Αχαρνών. Από την επο-
χή που ο Αχαρναϊκός προσπαθούσε με το μαχαίρι 
στα δόντια να ανέλθει στην Α΄ εθνική. Στην Βαρυ-
μπόμπη,  στο Τατόϊ όπου υπηρέτησε ο αείμνηστος 
πατέρας μου ως ανώτερος αξιωματικός στην ΥΜ-
ΔΑΕ, στην Πάρνηθα, στους ΘΡακομακεδόνες.

Και πραγματικά θλίβομαι, όταν σε κάθε επίσκεψη, 
δεν κάνω ιδιαίτερο κόπο να παρατηρήσω τις εγκατα-
λελειμμένες, τα ρημαγμένα πάρκα, τα καμμένα, είτε 
βουλιαγμένα τοπία. Ανάλογα με τις καιρικές συνθή-
κες. Κυρίως τις ρυτίδες απόγνωσης σε νέους ανθρώ-
πους, είτε ζουν στο παλιό Μενίδι, είτε στου Καποτά.

Πριν να στεγνώσει το νερό της βροχής στην 
ευρύτερη περιοχή των Αχαρνών, πριν ο κόσμος 
χρησιμοποιήσει σχεδόν βάρκες, πριν να εξατμι-
στεί η τελευταία σταγόνα, ξεκίνησαν σχεδόν οι 
πυρκαγιές. Σε περιοχές ΦΙΛΕΤΟ. Σε περιοχές ακρι-
βοπληρωμένες, όπου άνθρωποι όχι απλά είχαν 
επενδύσει τα χρήματά τους, αλλά τη ζωή τους με 
χρήματα που ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ.

Μετά η ...ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ. Τριπλασιασμός, πλημμυ-
ρών, πενταπλασιασμός κατολισθήσεων… Πέρασαν 
μήνες και η οσμή της καταστροφής είναι επίκαι-
ρη κι από το περσινό καλοκαίρι. Σήμερα το 2022 
έχει χαθεί κι η ελπίδα. Διότι οι επιτήδειοι εκμεταλ-
λεύτηκαν τις Θεομηνίες πολυεπίπεδα. Κυρίως στο 
εργατικό κομμάτι. Αν η οικονομική κρίση βοήθησε 
γενικά την ανταλλαγή και ανάπτυξη στο…μαύρο 
χρήμα, στις Αχαρνές το έχουν αναγάγει σε επιστή-
μη, σύγχρονοι τσιφλικάδες.

Ιδιωτικοποιήσεις με τους υπαλλήλους του Δή-
μου να συνδράμουν! Αντιπλημμυρικά για να βου-
λιάζουν! Αντιπυρικά κατόπιν πυρκαγιάς! Τόνοι σί-
δερα που εξαφανίζονται για Σκρατς. Αλλά και το 
εργατικό εργατικό απαρτχάιντ, σε συνάρτηση με 
το υπαλληλικό bulling δεν έχει προηγούμενο.

Μια απλή πρόσληψη εργάτριας σε super market, 
ισοδυναμεί με διορισμό στο δημόσιο. Μια εξάμηνη 

σύμβαση σχολικού τροχονόμου σε Δήμο, φαντά-
ζει ως τοποθέτηση γραμματέα στην Βουλή. Για τις 
απλές καθαρίστριες στα περισσότερα ξενοδοχεία 
το 8ωρο έχει 13 ώρες με 2 ένσημα την εβδομά-
δα. Και το «Δος ημίν σήμερον», δεν ακούγεται σαν 
Χριστιανική δέηση, μα ως καθημερινή ανάγκη για 
ανθρώπους ταλαιπωρημένους από τη ζωή και τις 
καταστροφές, οι οποίοι σαν τελευταίοι των «Μοϊκα-
νών» - συνταξιούχων βλέπουν τα παιδιά τους χωρίς 
ασφάλεια, προοπτικές κι εξασφάλιση.

Από την άλλη υπάλληλοι διώκονται. Αν όχι στα...
λιοντάρια επί Διοκλητιανού, στα εικονικά. Με με-
ταθέσεις, απειλές, μετατάξεις. Στην συχνή -αλλά 
πλέον ανόητη- εκ μέρους μου ερώτηση: «Γιατί 
δεν προβαίνετε σε καταγγελία;» η απάντηση είναι 
λογικότατη: «Διότι μετά δεν θα έχουμε να ταϊσου-
με τα παιδιά μας…». ΑΛΗΤΕΙΑ.

Μην το «ξεχειλώσω». Μιας που αναφέρθη-
κα στην «γη της ελιάς», θυμήθηκα και τη «γη 
της κλεψιάς». Τη γη που ποτίζουν με ιδρώτα 
τίμιοι άνθρωποι, σε άτιμους καιρούς. Και μαζί 
με αυτά θυμήθηκα και το απόφθεγμα του Don 
Markuis που έγραφε : «Όταν κάποιος σου πει 
ότι πλούτισε με σκληρή δουλειά, ρώτησέ τον: 
Τίνος;». Απαντήσεις από τους άρχοντες που 
ψηφίσατε. Τα λέμε.

Του Ν.Ι.ΠΑΠΑΔΑΚΟΥ

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 

Χρήσιμα Τηλέφωνα
Δήμου Αχαρνών

Editorial

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΈΙΤΈ στην εφημερίδα μας!  >>  Τηλ. Έπικοινωνίας: 210 24 43 214

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ - ΕΚΔΟΤΗΣ:
MEGA SPECIAL CONSTRUCTION

MON I.K.E.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ - ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:
Νίκος Παπαδάκος

ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ:
Χρήστος Γιωργόπουλος

Μαρία Μπριάκου
Γιάννης Αβγούλης
Κώστας Πανούτσης

NOMIKOΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:
Παναγιώτης Κουγιτέας

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ART DIRECTION:
www.creativekind.gr

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

Αριστοτέλους 26,
Τ.Κ. 136 74 Αχαρνές

Tηλ.: 210 24 43 214 

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

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση χωρίς την έγκριση του εκδότη.
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Πίσω από το παραβάν...
Δευτέρα Παρουσία…
Χριστός Ανέστη. Σε όλες κι όλους. Μέσα στην καρδιά μας, 
στην οικογένειά μας, στην αυτοδιοίκηση. ΑΝΑΣΤΑΣΗ. Χρειά-
ζεται. Διότι κάποιες δημοτικές αρχές και ΝΕΚΡΟΥΣ ανασταί-
νουν. Το έχουν το χάρισμα. Για παράδειγμα έχει ο άλλος γρα-
φείο τελετών και δεν είναι με τον Δήμαρχο; Τον αφήνουν 
τον συγχωρεμένο με τα σάβανα μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία. 
Να περιμένει το «…και κρίνε ζώντες και νεκρούς». Είναι ο τε-
λετάρχης (της ταφής) με τον ΑΠΑΤΕΩΝΑ, ΚΑΙΡΟΣΚΟΠΟ, ΑΡ-
ΧΙΛΑΜΟΓΙΟ; Γίνεται η ταφή σε δύο ώρες…. Συμβαίνουν αυτά. 
Σε άλλους Δήμους απροκάλυπτα, συνειδητά, βίαια, σε άλλους 
προκαλυμμένα. 

Λάθος.
Διόρθωση από την 

προηγούμενη έκδοση. Αυτός 
που γράψαμε πως είπε «μα» 
σε αντίλαλο για να ακούσει 

ότι ψέλλισε ΜΑΜΑ στα 40 του, 
δεν έχει μιλήσει ακόμα. 

Ζητείται επειγόντως 
λογοθεραπευτής.

Η πλάκα είναι πως ορισμένοι έχασαν την ψυχραι-
μία τους, όπως ο μύωψ τα γυαλιά του. Συμβαίνει 
αυτό. Δεν είναι κακό. Ανθρώπινο είναι. Αλλά ξέ-
ρετε ποια είναι η πλάκα; Ότι σε κάποιους Δήμους 
ορισμένοι πανικοβλήθηκαν από υποψηφιότητες. 
Ένας ηλίθιος βγάζει δημοσκοπήσεις επειδή πήρε 
χαρτζιλίκι. Δημοσκοπήσεις υπνοβασίας. Αυτές 
ήθελε , είτε είδε στον ύπνο του, αυτές δημο-
σίευσε. Ένας πανηλίθιος βγάζει τους ποθητούς 
χτύπους αποκατάστασης συγγενών του στον 
Δήμο. Κι ο άλλος, ο εντελώς ηλίθιος γυρίζει την 
ειδησεογραφία, όπως τα μπιφτέκια στην σχάρα. 
Ο κόσμος γελάει. Αλλά δεν το έχουν καταλάβει…
Μπρος στο χρήμα τι είναι ο πόνος. 

Ο ηλίθιος κι 
ο πανηλίθιος...

ΦΤΥΝΟΥΝ ή ψιχαλίζει;
Η πλάκα τώρα ποια είναι; Βγαίνουν κάτι Διαύγειες με απο-
φάσεις για κροκόδειλους και δεινόσαυρους. Δεν είναι ότι 
τρώνε κάποιοι…άρχοντες. Βάζουν και κεφτεδάκια από 
τον μπουφέ στην τσέπη κι ας τρέχουν τα λάδια….Ότι προ-
λάβουν. Μιλάμε για λιμάρηδες. Όχι απλά ΛΑΜΟΓΙΑ, αλλά 
πεινασμένα ΑΡΧΙΛΑΜΟΓΙΑ. Και ενώ τους τα βγάζουν στην 
φόρα κάποιοι, έ, σε ορισμένους δίνουν καναν….κεφτέ, σε 
άλλους δεν τους νοιάζει. Βασικά στα αρπακτικά δεν καίγε-
ται καρφί. Και ροχάλες στα μούτρα να τους ρίξεις, όπως σε 
διαιτητές σε τοπικό πρωτάθλημα, σου λένε ότι ψιχαλίζει. 
Η προσωπικότητα είναι πιο κάτω από το πάτωμα.

Η πλάκα θα γίνει εντός τριμήνου. Κάποιοι απατεώνες πήγαν ευθαρ-
σώς στο αδελφό του 10 τοις εκατό! Και του είπαν , όπως ο Καλογή-
ρου στον Κούρκουλο: «Είναι πολλά τα λεφτά ΑΡΗ». Αλλά επειδή δεν 
πρόσεξαν και υπάρχουν από ντοκουμέντα μέχρι κρυφές κάμερες, 
μάλλον πρέπει να πάνε να μετοικήσουν τώρα στον ...πλανήτη ΑΡΗ. 

Το παραδέχονται…

Τώρα γιατί σπάει από νωρίς τα «γουρουνάκια». Διότι 
όλα τα γουρούνια, όπως λέει η παροιμία, την ίδια μούρη 
έχουν. Και θα αποκαλυφθούν λίαν συντόμως. Σε όποιον 
Δήμο κι αν ανήκουν. 

Την ίδια...

Φυσικά αυτό που γράφω είναι για….εισαγγελέα. Εφετών μάλιστα. Συκο-
φαντική δυσφήμηση δια του Τύπου έως διακεκριμένη. Ας βγει, λοιπόν, 
ο Δήμος Νίκαιας, Περιστερίου, Χολαργού, Παπάγου μέχρι και Φιλαδέλ-
φειας, Ν. Λιοσίων κι Αχαρνών, να πουν ΔΕΝ γίνονται αυτά εδώ, ΔΕΝ 
ΕΙΜΑΣΤΕ απατεώνες, καιροσκόποι, αρχιλαμόγια. Και θα απαντήσουμε 
δεόντως. Σε κάθε Δήμο ξεχωριστά… 

Εις την άτοπον…

Του Βοτανικού 
Έχει και μάγκες η ιστορία. Τύποι που σε σωματότυπο είναι βγαλμένοι 
από τα «Κόκκινα φανάρια» της Φίνος Φιλμ. Και το παίζουν νταβατζήδες 
Δήμων. Νταήδες. Και περπατάνε λες και πατάνε σε καρτέλες αυγών 
από το Πάσχα για να μην τα σπάσουν. Αλλά έχουν κάνει τόσες ΛΑΜΟ-
ΓΙΕΣ, είναι τόσο βουτηγμένοι στην λάσπη και τα λιπάσματα, που μάλλον 
θα σπάσουν τα μούτρα τους. Με κοκό κοιμούνται, με …κο κο ξυπνάνε. 
Το μυαλό τους στο ΚΟΚΟ και στα κακκαρίσματα. Λέω… 

Τα Γουρουνάκια
Το αρχιλαμόγιο φαταούλας Δήμαρχος τον έσπασε, λοιπόν, 
τον κουμπαρά. Τον πρώτο. Από νωρίς. Κι άρχισε να μοιράζει. 
Στον ΜΙΖΑ, στον ΝΤΑΗ, στον άνθρωπο που πήγε στο ΦΕΓ-
ΓΑΡΙ. Δικά του είναι; Από πού τα έβγαλε; Να έλεγα ότι ήταν 
κομμωτής τύπου Τρύφωνα Σαμαρά να κάνει μεζ στο Κολω-
νάκι, να πω εντάξει. Έχει πελατεία το παιδί με το περίεργο 
μαλλί. Να έλεγα ότι έχει οικονομικό εκτόπισμα Μαρτίνου, 
δεν θα το συζητούσα. Αλλά ο τύπος, (αρσενικό, θηλυκό, 
ουδέτερο δεν με νοιάζει) σπάει τον κουμπαρά με τα χρή-
ματα του κόσμου να τα μοιράζει σε εφήμερα λιβανιστήρια. 
Και δεν έχει πολλά γουρουνάκια-κουμπαράδες. Νωρίς τους 
έσπασε. Θα το καταλάβει έξι μήνες πριν από τις εκλογές.   

//////////////  //////////////  //////////////  //////////////  //////////////  ////////////// 



Δίνει τους δικούς του αγώνες για το περιβάλ-
λον και την πράσινη ανάπτυξη. Αν και νέος 

Ευροβουλευτής έχει κάνει αισθητή την παρου-
σία του και τη στεντόρεια φωνή του. Ο κ. Πέ-
τρος Κόκκαλης, περί ου ο λόγος, μίλησε για την 
πράσινη συμφωνία, εν μέσω του πολέμου και 
των ενεργειακών αβεβαιοτήτων:

«Ο πόλεμος σίγουρα δεν βοηθάει καθόλου 
στην πολυπολικότητα και τη συνεννόηση που 
είναι το πνεύμα της COP. Ωστόσο, μετά και την 
έναρξη του πόλεμου επαναβεβαιώνουμε ότι η 
πράσινη μετάβαση είναι μονόδρομος, αν μη τι 
άλλο λόγω των γεωπολιτικών εκβιασμών που 
εκτυλίσσονται με τεράστιο κόστος και ηθικά 
διλήμματα εξαιτίας της εξάρτησης από τους 
υδρογονάνθρακες. Οφείλουμε να απεξαρτη-
θούμε με την επίσπευση της υλοποίησης της 
πράσινης συμφωνίας και σε αυτή την κατεύ-
θυνση κινείται η στρατηγική της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, με το repower.EU που προβλέπει 
επιτάχυνση προς τις ΑΠΕ, εξοικονόμηση ενέρ-
γειας και διαφοροποίηση των πηγών. Ηθικά εί-
ναι ασήκωτο ότι με την εισαγωγή των ρωσι-
κών υδρογονανθράκων στην ΕΕ, αποτελούμε 
την κύρια χρηματοδότηση του καθεστώς Πού-
τιν και της πολεμικής μηχανής της Ρωσίας».

Πως βλέπετε την  διάσκεψη για το μέλλον της 
Ευρώπης και τις επενδύσεις για νέες ενεργεια-
κές λύσεις;
«Είναι πολύ θετικό ότι η Ευρώπη προχώρησε σε 
αυτή την πρωτόγνωρη διαδικασία για τον επα-
ναπροσδιορισμό της ταυτότητάς της σε διάλογο 
με τους πολίτες. Οι προτάσεις τους είναι απολύ-
τως ρεαλιστικές και θα αποτελέσουν μια ακόμη 
ώθηση προς την πράσινη μετάβαση, δεδομένου 
ότι όλες οι τεχνολογίες που θα μας φέρουν σε 
μια οικονομία μηδενικού άνθρακα είναι αυτή τη 
στιγμή στα χέρια μας. Αυτό που λείπει είναι θα 
έλεγα η πολιτική κουλτούρα συμμετοχής των 
πολιτών. Βλέπουμε για παράδειγμα στην Ελ-
λάδα όπου επεξεργάζονται πολλές πτυχές της 
πράσινης συμφωνίας να μην υπάρχει διαβού-
λευση, η οποία αποτελεί κρίσιμη διαδικασία για 
την τελική επιτυχία ή μη της Μετάβασης. Στην 
Ελλάδα το μόνο σχέδιο στο οποίο βλέπουμε 
κάποια διαβούλευση αφορά την αποκατάσταση 
της Εύβοιας. Η λογική του από πάνω προς τα 
κάτω ανήκει στον περασμένο αιώνα».

Ηλεκτροκίνηση, βιοκαύσιμα, πράσινο υδρογόνο, 
αποτελούν λύσεις για το μέλλον; 
 «Τίποτα μεμονωμένο δεν αποτελεί λύση. Πρέπει 
να εκτιμάται εντός συγκεκριμένων δυνατοτήτων. 
Στην πράσινη μετάβαση το ΙΧ θα πρέπει σίγου-
ρα να είναι ηλεκτρικό, για παράδειγμα. Η ερώ-
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τηση που προηγείται, όμως, είναι τι κοστίζει ένα 
ηλεκτρικό όχημα στην Ελλάδα (ιδιωτικοί πόροι 
για αγορά και κρατικοί για επιδότηση που κατα-
λήγουν στο εξωτερικό) και τι σε μία χώρα που κα-
τασκευάζει ηλεκτρικά οχήματα, δημιουργεί θέσεις 
εργασίας και ενισχύει τον οικονομικό της κύκλο. 
Όσο η κυβέρνηση δεν προχωράει στη σύνταξη 
ενός πραγματικού Εθνικού Σχεδίου για την Πρά-
σινη Μετάβαση, με προτεραιότητες που να αντα-
νακλούν τις πραγματικές ανάγκες των πολιτών 
και της οικονομίας, μπορούμε να οδηγηθούμε σε 
«πράσινες» εντός εισαγωγικών δράσεις, οι οποίες 
να καθυστερήσουν, ή ακόμα και να σαμποτάρουν 
μια πραγματική, ρεαλιστική και ικανή διαδικασία 
μετάβασης».

Η άνοδος των τιμών ενέργειας σας ανησυχεί;
«Η εκρηκτική αύξηση τιμών είναι μια κρίση ορυ-
κτών καυσίμων και χρηματιστηρίου και δεν οφεί-
λεται σε καμία μείωση της προσφοράς, για να 
δικαιολογηθεί από τα παραδοσιακά οικονομικά. 
Ο τρόπος που έχουμε δομήσει τις αγορές ενέρ-
γειας τα τελευταία 30 χρόνια με την ιδιωτικοποί-
ηση και την απορρύθμιση των πάντων, με ευθύνη 
και προοδευτικών δυνάμεων, έχει οδηγήσει σε 
μεγάλη αδιαφάνεια με αποτέλεσμα ακόμη και 
η κυβέρνηση να μπορεί να επικαλείται πως δεν 
γνωρίζει αν υπάρχει αισχροκέρδεια. Η ενέργεια 
είναι δημόσιο αγαθό - δεν νοείται η ενεργειακή 
φτώχεια με τις δυνατότητες που δίνει η τεχνολο-
γία και οι ΑΠΕ που μπορούν να δημιουργήσουν 

έναν κόσμο ενεργειακής αφθονίας, 365 μέρες το 
χρόνο, με χαμηλό οικονομικό και κλιματικό κό-
στος. Αυτή είναι και η πιο σύντομη απόδειξη του 
πώς η Πράσινη Συμφωνία συνιστά ένα πολιτικό 
μανιφέστο και όχι ένα τεχνολογικό ή περιβαλλο-
ντικό εγχειρίδιο».
 
Θα υπάρξει μελλοντικά θέμα ενεργειακής επάρ-
κειας;
«Για την ώρα έχει φανεί λιγότερο αποφασιστική 
σε σύγκριση με την αντιμετώπιση της πανδημίας. 
Ωστόσο η απόφαση για κοινή προμήθεια αερίου 
είναι πολύ θετικό βήμα, όπως και η νομική υποχρέ-
ωση αποθήκευσης των κρατών-μελών και ο κα-
νονισμός αλληλεγγύης απ’ αυτές τις αποθήκες, η 
φορολόγηση των υπερκερδών των εταιριών και η 
ρύθμιση των τιμών των αγορών λιανικής και χον-
δρικής. Αυτά είναι οδηγίες προς τα Κράτη-Μέλη και 
είναι στο χέρι του κάθε κράτους να τα εφαρμόσει. 
Η εποπτεία των τιμών της λιανικής είναι δουλειά 
του κάθε κράτους και είναι αυτό που κάνει η Ισπα-
νία και η Πορτογαλία. Δίκαιη μετάβαση εννοεί ο 
Τίμερμανς τον μετασχηματισμό της οικονομίας σε 
πράσινη ενισχύοντας ή αν θέλετε αναγεννώντας 
το δημοκρατικό μοντέλο που έχει η Ευρώπη, έτσι 
ώστε να μην μείνει κανείς πίσω από τις ευπαθείς 
ομάδες που πληρώνουν και το μεγαλύτερο τίμημα 
της κλιματικής αλλαγής».

* Η συνέντευξη του κ. Πέτρου Κόκκαλη μεταδόθηκε 
και από το ΑΠΕ.

Η πράσινη ανάπτυξη 
είναι υποχρεωτικότητα 
ΠΈΤΡΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ 
Έυρωβουλευτής ΣΥΡΙΖΑ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Η ενέργεια 
είναι δημόσιο 

αγαθό!
Δεν νοείται 

η ενεργειακή 
φτώχεια στις 
μέρες μας!
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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



διαφήμιση
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Ιδού η συνέχεια των αποφάσε-
ων-αναθέσεων του δημοτικού 
συμβουλίου ώστε να γίνετε 
κοινωνοί των όσων αποφασί-
ζονται για εσάς….ΧΏΡΙΣ ΕΣΑΣ.  

Ω817ΩΨ8-ΠΘΣ
Επικύρωση ή μη του με αριθμ. πρωτ. 
27470/24-03-2022 πρακτικού της Επι-
τροπής προσφυγής στη διαδικασία 
διαπραγμάτευσης ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥ-
ΣΗ, που αφορά στις υπηρεσίες εκμά-
θησης πληροφοριακών συστημάτων 
του δημοσίου και υποστήριξης αν-
θρώπινου δυναμικού στη λειτουργία. 

6ΖΈΔΩΨ8-ΛΣΞ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 2ΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙ-
ΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 
ΑΧΑΡΝΩΝ» ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΣΗ ΕΠΙ ΕΛΑΣ-
ΣΟΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ 1ης ΣΥΜΠΛΗ-
ΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΗΣΣΟΝΟΣ 
ΣΗΜΑΣΙΑΣ. 

6ΒΔΧΩΨ8-77Τ 
Απευθείας ανάθεση μελέτης ανά-
πλασης του Ο.Τ.64 δυτικά της πλα-
τείας Αριστοτέλους.

ΑΔΑ  6ΒΔΧΩΨ8-77Τ
ΥΑπευθείας ανάθεση μελέτης με 
τίτλο «Μελέτη ανάπλασης του 
Ο.Τ.64 δυτικά της πλατείας Αριστο-
τέλους στην κοινότητα των Θρακο-
μακεδόνων του Δήμου
Αχαρνών. 

ΑΔΑ 6ΞΨ5ΩΨ8-2ΓΓ
Αναβάθμισης διαδικτυακού τόπου 
(portal) του Δήμου Αχαρνών.Β. Ανά-
θεση των υπηρεσιών τεχνικής υπο-
στήριξης ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ.

ΑΔΑ 9ΛΞ8ΩΨ8-ΡΟΔ
Απευθείας ανάθεση του έργου: 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙ-
ΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΑΔΑ ΡΒΥ1ΩΨ8-ΨΔ4
Σύνταξη Σχεδίου Δράσης για την 
Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα 
(ΣΔΑΕΚ) Απευθείας ανάθεσης πα-
ροχής υπηρεσιών. 

ΑΔΑ 9ΩΖΝΩΨ8-570
Απευθείας ανάθεση μελέτης με 
τίτλο «Μελέτη Εφαρμογής Υδραυ-
λικής Μελέτης δικτύου ύδρευσης 
Βαρυμπόμπης του Δήμου Αχαρνών 

ΑΔΑ Ω19ΠΩΨ8-Χ2Λ
Απευθείας ανάθεσης προμήθειας 
προμήθεια σιδηρουργικών υλικών, 
φρεατίων και εσχαρών. 

ΑΔΑ  ΩΦΞ1ΩΨ8-ΧΦΔ
Απευθείας ανάθεσης Υπηρεσία 
υποστήριξης συμβούλου για την 
ολοκλήρωση και υποβολή πρότα-
σης στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και 
Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτο-
διοίκηση «Αντώνης Τρίτσης». 

ΑΔΑ Ψ1Υ5ΩΨ8-ΣΣΈ
Απευθείας την προμήθεια και εγκατά-
σταση κλιματιστικών μηχανημάτων. 

ΑΔΑ  Ω2ΈΙΩΨ8-ΥΓ3. 
Αναθέτει απευθείας τις εργασίες 
διαμόρφωσης κόμης θάμνων. Θέ-
λουν κι αυτοί τον….κομμωτή τους. 

ΑΔΑ  6ΞΒ7ΩΨ8-2ΞΚ
Υπηρεσίας Συμβούλου Υποστήριξης 
για το σχεδιασμό Απευθείας ανάθε-
ση: Παροχή του αναπτυξιακού προ-
γραμματισμού του Δήμου Αχαρνών

ΑΔΑ   6ΘΗ9ΩΨ8-ΙΝΛ
Υπηρεσίες απολύμανσης Δημοτικού 
Κοιμητηρίου

ΑΔΑ ΨΤ0ΜΩΨ8-Υ8Ρ
Απευθείας ανάθεση του ελέγχου 
των οικονομικών καταστάσεων του 
∆ήμου για την χρήση οικονομικού 
έτους 2017.

ΑΔΑ 6ΛΚΠΩΨ8-ΩΦ3
Απευθείας ανάθεση μελέτης με 
τίτλο «Μελέτη Ανακατασκευής – 
Εξυγίανσης υδρευτικού δικτύου 
ευρύτερης περιοχής Βαρυμπόμπης 
(ΕΚΤΟΣ σχεδίου περιοχή) του Δή-
μου Αχαρνών.

ΑΔΑ 623ΠΩΨ8-8ΈΒ
Απευθείας ανάθεση , Παροχή υπη-
ρεσιών υποστήριξης για την εκπό-
νηση μελέτης ανάπλασης ιστορικού 
κέντρου με τίτλο ‘’ Ανάδειξη αρχαίου 
θεάτρου και ολιστική ανάπλαση του 
ιστορικού κέντρου δήμου Αχαρνών ’’.

ΑΔΑ 9ΈΠΛΩΨ8-6ΘΘ
Απευθείας ανάθεση  ‘’ Υπηρεσίες 
υποστήριξης συμβούλου για την έκ-
δοση τοπογραφικών. 

ΑΔΑ  6ΦΚΣΩΨ8-ΝΟΚ
Απευθείας ανάθεση των εργασιών 
συντήρησης των οικονομικών & δι-
οικητικών εφαρμογών του Δήμου. 

ΑΔΑ 9ΚΧΨΩΨ8-Υ7Μ 
Απευθείας ανάθεση της προμήθει-
ας υλικών υγιεινής και μέσων ατο-
μικής προστασίας

ΑΔΑ ΩΑΠΝΩΨ8-ΜΤ1
Αευθείας ανάθεση της προμήθειας 
πληροφοριακού συστήματος υπο-
δοχής, διαχείρισης και έκδοσης δι-
οικητικών πράξεων

ΑΔΑ  Ω7Ι4ΩΨ8-ΨΈΠ
Απευθείας ανάθεση της προμήθει-
ας τροφής και φαρμάκων για τα 
αδέσποτα ζώα συντροφιάς. 

ΑΔΑ  6ΨΤΣΩΨ8-ΥΗΩ
Απευθείας ανάθεση των υπηρεσιών 
απολύμανσης κοινόχρηστων χώρων 
λόγω της εξάπλωσης του κορωνοϊού.

ΑΔΑ   Ω2ΟΔΩΨ8-Α0Ψ
Απευθείας ανάθεση της προμήθειας 
φορητών ηλεκτρονικών υπολογι-
στών. 

ΑΔΑ  976ΓΩΨ8-ΓΑΣ
Απευθείας ανάθεση των υπηρεσιών 
απολύμανσης κάδων απορριμμά-
των και ανακύκλωσης. 

Η ΛΕΞΗ ΔΙΑΓΏΝΙΣΜΟΣ εκλείπει. 
Αυτός ο υγιής εμπορικός δια-
γωνισμός = ανταγωνισμός, δεν 
υπάρχει στο λεξιλόγιο του Δή-
μου. ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ - ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ- 
ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ. Γι΄ αυτό εμείς ΑΝΑ-
ΘΕΤΟΥΜΕ στην δική σας λογική 
εγκεφαλική λειτουργία να δείτε 
και να κρίνετε. Να επιδοκιμάσετε 
ή, να κρίνετε που πάνε ανταπο-
δοτικά τα δικά σας τέλη. 
Ο ιδρώτας και ο κάματός σας. 
Για περισσότερες πληροφορί-
ες στον κ. Βρεττό και στους συν 
αυτώ. Το παρεάκι, δηλαδή...

Στην πρώτη έκδοση της εφημερίδας που εξυμνεί την αλήθεια για τον Δήμο μας, 
είχαμε δημοσιεύσει αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου με τις οποίες κάτω 
από την ….διαύγεια, έγιναν αναθέσεις απ΄ άκρη σ΄ άκρον σε ολόκληρη σχεδόν 

την Ελλάδα και –πάντως- όχι στον Δήμο. 
Στο πλαίσιο της ΔΙΑΥΓΟΥΣ ενημέρωσης των πολιτών του παρουσιάζουμε για μια ακόμα 
φορά αυτό το πολύ ...ΠΟΘΗΤΟ πλάνο του Δήμου που βολεύει ημετέρους. Για να ανα-
δειχθεί πως γίνονται είτε απ΄ ευθείας οι αναθέσεις, είτε τον τρόπο που ανατίθενται 
στον Δήμαρχο. Ο κόσμος έχει κρίση. Εμείς απλά παραθέτουμε στοιχεία και κωδικούς. 
Τα οικονομικά κονδύλια τα κρατάμε για να σας παρουσιάσουμε αναλυτικά πόσο ...πήγε 
το μαλλί και το κάθε έτος. Ιδού κωδικοί και αποφάσεις: 

Βρεττός και ...Πολιτεία

                                                                                                                                  
                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ      Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές»  

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ       Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα      Αχαρνές, 23/04/2020 
136 73 Αχαρνές  Τηλ.: 213 2072358       Αριθμ. πρωτ.: 15388 
Fax:  210 2415369                   Αρ. αποφ.: 515 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ Απευθείας ανάθεσης προμήθειας πληροφοριακού συστήματος υποδοχής, διαχείρισης και έκδοσης διοικητικών πράξεων.  Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
   

     Έχοντας υπόψη:  
1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ), όπως ισχύουν. 2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. 3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ιδιαιτέρως της παρ. 2γ του άρθρου 32. 4. Την από 14/03/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ. 64/Α/14-03-2020), που 

αφορά σε κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19. 

5. Την με αρ. 2195 και με αρ. πρωτ. 37064/02-09-2019 απόφαση Δημάρχου, με την οποία 
ορίζεται Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών ο κ. Μιχαήλ Βρεττός. 6. Το με αρ. πρωτ. 15068/15-04-2020 αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης & 
Πληροφορικής, που αφορά στην ανάγκη της προμήθειας πληροφοριακού συστήματος 
υποδοχής, διαχείρισης και έκδοσης διοικητικών πράξεων. 7. Την με αρ. 14/2020 μελέτη της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής. 

8. Το γεγονός ότι δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές 
διαδικασίες. 

 

     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 1. Την απευθείας ανάθεση της προμήθειας πληροφοριακού συστήματος υποδοχής, διαχείρισης και 

έκδοσης διοικητικών πράξεων.  
2. Η προμήθεια του πληροφοριακού συστήματος υποδοχής, διαχείρισης και έκδοσης διοικητικών 

πράξεων ανατίθεται στην εταιρεία  «Μιχόπουλος Ι. & Χ. Ο.Ε.» (Α.Φ.Μ.: 998929145, Δ.Ο.Υ.: 
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ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 

Διεύθυνση Οικ. Υπηρεσιών 

Τμήμα Προμηθειών 

Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα 

136 73 Αχαρνές 

Τηλ.: 213 2072469 

Fax:  213 2072369 

 

 
 
 
 
 
 

 

   
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 

 
Βαθμός Προτ.: «Κοινός»  

Χρόνος διατ. του εγγράφου: «Διηνεκές»  

 
                         

               Αχαρνές, 04/08/2020 

                         
                

                         
              Αριθμ. πρωτ.: 30384  

ΣΥΜΒΑΣΗ 

Στις Αχαρνές σήμερα 04 του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., 

στο Δημοτικό Κατάστημα, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι: 

ο κος Μιχαήλ Βρεττός με την ιδιότητα του Αντιδημάρχου Αχαρνών, που θα αποκαλείται 

εφεξής «Προμηθευόμενος» και 

ο κος Ευθύμιος Τσαμπάς, κάτοχος του με αριθμ. ΑΙ 143784/13-05-2011/Τ.Α. Γλυκών Νερών 

Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, ως διαχειριστής της εταιρείας «Turn On Office Ι.Κ.Ε.» με Α.Φ.Μ.: 

997389058, Δ.Ο.Υ.: ΣΤ Αθηνών και έδρα επί της οδού Πύδνας 15 – 11855 Αθήνα, σύμφωνα με την από 

08/04/2015 πράξη σύστασης Ι.Κ.Ε., που θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα «Προμηθευτής», 

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω: 

Ο πρώτος των συμβαλλομένων, με την ιδιότητα που παρίσταται, έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ), όπως ισχύουν. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 59, του Ν. 3852/2010 περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης 

αρμοδιοτήτων Δημάρχου, καθώς και την με αρ. 2195 και με αρ. πρωτ. 37064/02-09-2019 

απόφαση Δημάρχου, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και τη μεταβίβαση 

αρμοδιοτήτων στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών. 

3. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008. 

4. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120. 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 22, του Ν. 4441/2016. 

6. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018. 

7. Το με αρ. πρωτ. 23607/25-06-2020 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, που αφορά 

στην ανάγκη της προμήθειας φωτοαντιγραφικού χαρτιού. 

8. Την με αρ. 37/2020 μελέτη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών. 

9. Το με αρ. πρωτ. 23735/26-06-2020 τεκμηριωμένο αίτημα, για έκδοση απόφασης ανάληψης 

υποχρέωσης. 

INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by

INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY

Date: 2020.08.04 14:39:09

EEST
Reason:
Location: Athens

 

                                                                                                              
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
Διεύθυνση Οικον. Υπηρεσιών 

Τμήμα Προμηθειών 
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα 

136 74 Αχαρνές Τηλ.:  2132072469 
Fax:   2132072369  

 

 

 

 

 

 

              ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ  

 
ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 

 
                 Βαθμός Προτ.: «Κοινός»  

                 Χρόνος διατ. του εγγράφου: «Διηνεκές»     

 

      Αχαρνές, 02/04/2020 
      Αριθμ. πρωτ.: 14241 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

 
 

Στις Αχαρνές σήμερα 2 του μηνός Απριλίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 

11:00 π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι: 

1. ο κος Μιχαήλ Βρεττός, με την ιδιότητα του Αντιδημάρχου Οικονομικών, που 

θα αποκαλείται εφεξής «Προμηθευόμενος» και 

2. η κα. Όλγα Κόλια, νόμιμη εκπρόσωπος της εταιρείας «ΦΙΛΙΠΠΟΣ Γ. 

ΒΟΥΝΑΤΣΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε.», (Α.Φ.Μ.: 094108069, Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. Πειραιά 

και έδρα στην οδό Μεθώνης 5, 185 45 Πειραιάς), σύμφωνα με το με αριθμ. 

πρωτ. 1024554/10-11-2017 πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης της 

Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 

Πειραιώς, κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας με αριθμ. Ακ 204804/30-12-

2012/Τ.Α. Γλυφάδας, που θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα  

«Προμηθεύτρια», συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω: 

 
Ο πρώτος των συμβαλλομένων, με την ιδιότητα που παρίσταται, έχοντας υπόψη: 

1. Την παρ. 3, του άρθρου 158 του Ν. 3463/2006. 

2. Τις Διατάξεις του άρθρου 203, του Ν. 4555/2018. 

3. Τις Διατάξεις της παρ. 13, του άρθρου 20, του Ν.3731/2008.  

4. Τις Διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116,118 και 120. 

5. Την παρ. 2, του άρθρου 37, του Ν. 3801/2009. 

6. Την με αρ. 2195 και με αρ. πρωτ. 37064/02-09-2019 απόφαση Δημάρχου, 

με την οποία ορίζεται Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών ο κ. Μιχαήλ 

Βρεττός. 7. Το με αριθμ. πρωτ. 13853/27-03-2020 έγγραφο της Δ/νσης 

Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, που αφορά στην ανάγκη 

της προμήθειας φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών λόγω της εξάπλωσης του 

κορωνοϊού. 8. Την οικονομική προσφορά της εταιρείας «ΦΙΛ. Γ. ΒΟΥΝΑΤΣΑΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.». 

9. Την με αρ. 478 και με αρ. πρωτ. 13884/30-03-2020 απόφαση Αντιδημάρχου 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αχαρνές, 07.10.2021 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ  

Αρ. Πρωτ.: 40994Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
 Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
136 73 Αχαρνές  
 
 
 
 

Αριθμός Απόφασης.: 1459 
 
 
ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση: 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
 Απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσίας (Άρθρο 118 Ν. 4412/2016) 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 

 

 
Έχοντας λάβει υπόψη:

 Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
 Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 
 Τις Διατάξεις του άρθρου 58 & 72, του Ν. 3852/2010.
 Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120
 Την με αριθμ. 127/2021 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
 Την ανάγκη του Δήμου για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών 
 Το υπ’ αριθ. 36968 πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ: 

 Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού οικ. έτους 202 του Δήμου στο 
ΚΑ 

 Την με αριθμ. Α απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΨΒΤΜΩΨ8 12Κ
ΑΔΑΜ: 21
 Την υπ΄αριθ. 37945 Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την υπηρεσία 

άρθρο 2 παρ. 1 περιπτ. 9 Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/21
«Παροχή Υπηρεσίας 

 Την 9.603,65 € πλέον ΦΠΑ 4.74,88 : Γεν. Σύνολο 24.308,53 €
προσφορά που υποβλήθηκε και για 
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Ο Δήμος (Μούτσης) και η 
μουσική των σκανδάλων! 

ΤΗΛΈΦΩΝΑ ΚΑΤΑΓΓΈΛΈΙΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ: 210 24 62 743 - 210 24 43 214



> ΣΕΛ 8  ΜΑΪΟΣ 2022

Γ ια το συνέδριο, το οποίο διεξήχθη στην Χαλ-
κιδική, οι ψηφίσαντες εργαζόμενοι (19.732) 

εξέλεξαν αρχικά 282 συνέδρους από την Α΄ περι-
φέρεια και από την Β΄ Περιφέρεια (24.097 εργαζό-
μενοι) 355 αντιπροσώπου εκ των οποίων έλαβαν 
τη νομιμοποίηση οι 351. 
Κατά την ψηφοφορία ΝΑΙ στον διοικητικό απολο-
γισμό ψήφισαν 347 (ποσοστό 65,47 %), το οποίο 
ήταν ακριβώς το ίδιο με την έγκριση του οικονο-
μικού απολογισμού, γεγονός που σημαίνει πως η 
ΒΑΣΗ του επικεφαλής της παράταξης είναι αδιά-
σπαστη και με μεγάλη διαφορά. 
Αρνητική ψήφο στον διοικητικό απολογισμό (ΟΧΙ) 
έδωσαν 168 εκπρόσωποι (31,7) και στον οικονομικό 
169 (31,89).
Βρέθηκαν επίσης 2 άκυρα ψηφοδέλτια στον οικο-
νομικό και ισάριθμα στον διοικητικό απολογισμό, 
13 λευκές ψήφοι στον διοικητικό και 12 στον οικο-
νομικό απολογισμό. 
Στο δημόσιο μήνυμά του ο πρόεδρος της ΠΟΕ 
ΟΤΑ διευκρίνισε τα εξής:

« Ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΏ σε όλες και 
όλους τους συναδέλφους και συναδέλφισσες 
αντιπροσώπους που απ´ολες τις δημοτικές γω-
νιές της Ελλάδας, έδωσαν το συνδικαλιστικό τους 
παρόν και που με τις παρεμβάσεις τους και τους 
προβληματισμούς τους συνέβαλαν στην επιτυχία 
του 48ου Τακτικού Συνεδρίου μας.
Ενός Συνεδρίου μαζικής συμμετοχής, γόνιμου και 
δημοκρατικού διαλόγου, θετικού απολογισμού 
των διοικητικών και οικονομικών πεπραγμένων 
και αγωνιστικού προγραμματισμού δράσης για 
την επόμενη περίοδο.

Μαζί με τις ειλικρινείς ευχαριστίες μου, προς το 
σώμα των Συνέδρων, νοιώθω την υποχρέωση να 
εκφράσω τη βαθειά μου ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗ προς 
όλους και όλες τους/τις αντιπροσώπους και τα 
στελέχη της Συνδικαλιστικής Ανατροπής, που με 
συνδικαλιστική συνέπεια,αδιάκοπο αγώνα και 
συλλογική δράση συνέβαλλαν σ´αυτό το εξαιρετι-
κό αποτέλεσμα. Αποτέλεσμα, έμπρακτη απόδειξη 
της εμπιστοσύνης της πλειοψηφίας των εργαζο-
μένων των ΟΤΑ στην απερχόμενη Διοίκηση, αλλά 
και μεγάλη δέσμευση για την απο αύριο συνέχεια.
Η αύξηση της δύναμης της Συνδικαλιστικής Ανα-
τροπής κατα τρείς έδρες, γεγονός που την καθι-
στά πλειοψηφικά αυτοδύναμη,πέρα απο την εύλο-
γη ηθική ικανοποίηση,μας δίνει παραπάνω δύναμη 
αλλά και παρά πάνω ευθύνες για να ανταποκρι-
θούμε στην επίλυση των καυτών προβλημάτων 
του κλάδου.
ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ, όχι επαναπαυόμενοι στις «δάφνες 
των ποσοστών», αλλά ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ σαν μια γροθιά 
μαζικά, συλλογικά, δημοκρατικά ενωτικά και αγωνι-
στικά στο δύσκολο,αλλά δίκαιο δρόμο της αποτρο-
πής και ανατροπής των νεοφιλεύθερων και αντερ-
γατικών πολιτικών της Κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Συνεχίζουμε και Αγωνιζόμαστε ΑΠΟ 
ΚΟΙΝΟΥ για την αποκατάσταση,υπεράσπιση και 
διεύρυνση των δικαιωμάτων μας,για ισχυρούς 
ΟΤΑ με Δημόσιο και Κοινωνικό χαρακτήρα!

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ!
ΚΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΟΛΕΣ!

ΚΑΛΟΥΣ ΜΑΣ ΑΓΏΝΕΣ!

Ν. ΤΡΑΚΑΣ 
ΕΠΙΣΤΟΛΗ-
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΥ 
Π. ΗΛΙΑΔΗ

Ο Νίκος Τράκας είναι 
επί σειρά ετών πρόεδρος 
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 
Εργαζομένων Οργανισμών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Συντριπτική 
Νίκη
Με το εκπληκτικό ποσοστό του 65,47% τόσο 
στην έγκριση του διοικητικού, όσο και σε αυ-
τήν του οικονομικού απολογισμού έλαβε ηχηρό 
ψήφο εμπιστοσύνη στο συνέδριο της Πανελλή-
νιας Ομοσπονδίας Έργαζομένων Οργανισμών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης η διοίκηση του νυν επι-
κεφαλής Νίκου Τράκα. 

Το πλήρες περιεχόμενο της 
καταγγελίας της καταγγελί-
ας του κ. Ηλιάδη προς τον 
επικεφαλής της ΠΟΕ ΟΤΑ 
κ. Τράκα, για το bulling σε 
εργαζόμενους του Δήμου 
Αχαρνών, αναφέρει τα εξής: 

«Αγαπητέ Κύριε Τράκα 

Αφού πρώτα σας ευχαρι-
στήσω από καρδιάς για τον 
αγώνα που διεξάγετε για 
όλους τους εργαζομένους 
στου Δήμους κι εξάρω την 
δράση, αλλά και τις αντι-
δράσεις, θα ήθελα να κα-
ταγγείλω τα εξής: 

>>>Στο Δήμο Αχαρνών όπου 
έχω την τιμή να θέσω υπο-
ψηφιότητα στις ερχόμενες 
εκλογές ως πρώτος τη τάξει 
πολίτης, πολλοί εργαζόμενοι 
αποτελούν βορά αντιπολι-
τευτικών διαθέσεων από 
τους νυν διοικούντες. 

>>>Έμμεσες απειλές, κού-
νημα του δακτύλου, εκδι-
κητικές μεταθέσεις, άνευ 
λόγου μετατάξεις, σκια-
γραφούν ένα μενού bulling 
κι αναδεικνύουν τη δια-
σπορά του τρόμου. 

>>>Έπειδή έχω αρκετά 
στοιχεία στα χέρια μου με 
καταγγελλόμενα...
>>>Έπειδή τα στοιχεία 
έχουν όνομα κι επώνυμο...
>>>Έπειδή εκτός από απο-
χρώσες ενδείξεις υπάρ-
χουν κι αποδείξεις...
>>>Έπειδή το θέμα -εκτός 
των αρμοδίων αρχών- αφο-
ρά κι εσάς προσωπικά ως 
στυλοβάτη κι   κατεξοχήν 
εκπρόσωπο όλων των εργα-
ζομένων με αγώνες και δί-
καιες καθημερινές μάχες...

Για τους παραπάνω λόγους... 
Θα ήθελα σε ημέρα και ώρα 
που θα συναποφασίσουμε, 
να παραθέσω, παραδώσω, 
καταγγείλω όλα τα στοιχεία 
που μέχρις στιγμής έχω συλ-
λέξει, ώστε να έχετε σαφή 
εικόνα και ενημέρωση. 

Με τιμή!

Χρήστος Π. Ηλιάδης
Υποψήφιος Δήμαρχος Αχαρνών
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κατοίκων μας. Γι’αυτό το λόγο έχουμε προχωρήσει 
στην αγορά απορριμματοφόρων και μηχανημάτων 
για την υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου, προκει-
μένου να διευκολυνθεί και να επιταχυνθεί η καθημε-
ρινή αποκομιδή των απορριμμάτων. Το συνολικό κό-
στος για την αγορά τους πλησιάζει τα € 2.500.000. 
Όμως, μόνο έτσι θα μπορέσουμε να δώσουμε στην 
πόλη την καθαριότητα που της αξίζει.
Η μεγάλη πρόκληση για εμάς είναι τα Βιοαπόβλη-
τα δηλαδή τα φυτικά απόβλητα, απόβλητα τροφών, 
λαχανικά, φρούτα κ.λπ.  που αποτελούν ένα πολύ 
μεγάλο τμήμα των απορριμμάτων μας. Στην Ελλά-
δα φτάνει και έως το 1/3 των αποβλήτων μας. Έχει 
τεράστια σημασία λοιπόν αυτό το ποσοστό αντί να 
θάβεται σε χωματερές να αξιοποιείται για φυσικό λί-
πασμα με επεξεργασία του στη διαδημοτική μονά-
δα του ΕΔΣΝΑ. Για να λειτουργήσει όμως χρειάζεται 
τη συνεργασία των δημοτών, να μάθουν να πετάνε 
στους ξεχωριστούς καφέ κάδους τα συγκεκριμένα 
απορρίμματα. Μετά από επαφές που κάναμε με πα-
ραγωγούς ξεκινήσαμε τη συλλογή βιοπαποβλήτων 
και τα αποτελέσματα ήταν πολύ ενθαρρυντικά. Σε 15 
μέρες συγκεντρώσαμε 25 τόνους  χωρίς να συμπε-
ριληφθούν σ’αυτούς οι λαϊκές αγορές. Με μόλις 62 
κάδους εκ των οποίων 35 στη Νίκαια, 16 στο Ρέντη 
και 11 σε επιχειρήσεις, μαζέψαμε όλη αυτή την ποσό-
τητα. Θα συνεχίσουμε την επέκταση του προγράμ-
ματος στις λαϊκές αγορές και τέλος στα νοικοκυριά. 
Υπολογίζουμε να συλλέγουμε περίπου 40 - 45t το 
μήνα και περίπου 800t το χρόνο μέσα στους επόμε-
νους μήνες.  
Στην ανακύκλωση έχουμε μείνει πίσω στο να πείσου-
με τους πολίτες να αποκτήσουν οικολογική συνείδη-
ση αλλά εμείς συνεχίζουμε με αμείωτους ρυθμούς 
για την αισθητική βελτίωση στην εικόνα της πόλης 
προσβλέποντας σε εκσυγχρονισμένες μεθόδους 
ανακύκλωσης».

Ο Δήμος σας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αντώνης 
Τρίτσης». Ποια είναι τα οφέλη αυτής της συμμετοχής;  
«Το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» δίνει μεγάλες 
ανάσες στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Το κορυφαίο για 
εμένα έργο που εντάσσεται στο συγκεκριμένο πρό-
γραμμα είναι το  Δίκτυο 17 χιλιομέτρων μόνο για πο-
δήλατα και πεζούς από τον Ρέντη μέχρι τη Νεάπολη 
της Νίκαιας, συνολικού προϋπολογισμού 12.050.00 
που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρί-
τσης».  Πιο συγκεκριμένα το δίκτυο θα ξεκινά από 
την οδό Πειραιώς στο Ρέντη, θα φτάνει μέχρι το 
πρώην κοιμητήριο της Νεάπολης στη Νίκαια και θα 
διατρέχει ολόκληρη την πόλη.  Ολόκληρο το δίκτυο, 

θα είναι ανεξάρτητο από τη διέλευση των οχημάτων, 
άρα απόλυτα ασφαλές και θα ξεχωρίζει την όδευση 
των πεζών και των ποδηλάτων, ενώ το πλάτος του 
θα κυμαίνεται από 3,75 μέχρι 4,5 μέτρα.
Σύμφωνα με το σχέδιο το δίκτυο θα συνδέει την 
κεντρική πλατεία, το Δημαρχείο, τον Προαστιακό. 
Θα διακλαδώνεται για να περάσει από το αθλητικό 
κέντρο «Μελίνα Μερκούρη», το χώρο ψυχαγωγίας 
στο Village Park, το «Μάνος Λοΐζος» και τον «Πλά-
τωνα», το Κρατικό Νοσοκομείο, θα περνά από την 
Μπελογιάννη για να φτάσει από το Δημαρχείο μέχρι 
το Σταθμό του ΜΕΤΡΟ και το ιστορικό κέντρο της 
Νίκαιας, τη Μάντρα, το Μουσείο και το Κηποθέατρο, 
αλλά και από την Π. Ράλλη, το Περιβολάκι, μέχρι τη 
Χαλκηδόνα, το Κατράκειο και μέσα από το άλσος 
του Άγιου Φίλιππου, θα καταλήγει στον μεγάλο 
χώρο πρασίνου και αναψυχής που θα δημιουργηθεί 
στο πρώην κοιμητήριο της Νεάπολης. Η μελέτη προ-
βλέπει ειδικό οδόστρωμα, φυτεύσεις πρασίνου και 
νέο χαμηλό και ψηλό φωτισμό Led».

Ποια σημαντικά έργα υλοποιούνται αυτή την περίοδο 
στο Δήμο σας;
«Mετά την έλευση του Μετρό, η μετεγκατάσταση 
τμημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιά στο Σπίτι της 
Άρσης Βαρών, σηματοδοτεί την αλλαγή του προσώ-
που της πόλης. Αναπλάσεις και απελευθερώσεις χώ-
ρων στην ευρύτερη περιοχή αποτελούν μερικές από 
τις παρεμβάσεις. Μαζί με το Κατράκειο που βρίσκε-
ται παραπλεύρως του Πανεπιστημίου,  το Πάρκο του 
Ποντιακού Ελληνισμού, τους αθλητικούς χώρους 
του «Π. Νικολαΐδη», το κλειστό Γυμναστήριο και το 
κορυφαίο έργο του ποδηλατοδρόμου που θα δια-
σχίζει μεγάλο μέρος του Δήμου Νίκαιας-Ρέντη, δημι-
ουργούν ένα σύμπλεγμα χώρων πολιτισμού, αθλητι-
σμού, αναψυχής και μόρφωσης.  
Έχουμε ολοκληρώσει το πρώτο μέρος της ανάπλα-
σης στο παλιό νεκροταφείο της Νεάπολης. Συγκε-
κριμένα δυο ακόμη αθλητικοί χώροι πίσω από το 
19ο Δημοτικό Σχολείο παραδίδονται στους δημότες 
μας. Ένα γήπεδο μπάσκετ με κερκίδες που θα χρη-
σιμοποιείται και από τους μαθητές του σχολείου και 
ένα γήπεδο τένις. Με το έργο αυτό, ολοκληρώθηκε 
ακόμη μια διαδρομή μέσα στον πευκώνα του παλιού 
νεκροταφείου με πέτρινα παγκάκια, αποχετεύσεις, 
φωτισμούς και γενικά όλα όσα απαιτούνταν για την 
αναβάθμιση του χώρου.  Αν στα παραπάνω προ-
σθέσει κάποιος τον υπαίθριο χώρο γυμναστικής, το 
Mνημείο Ομήρων Στρατοπέδων Γερμανίας που ανα-
βαθμίστηκε καθώς και το πάρκο σκύλων αντιλαμβά-
νεστε πόσο σημαντική παρέμβαση έγινε στο νότιο 

Η υστεροφημία προηγείται του ονόματός 
του. Βαρύ σαν ιστορία. Από τους Δημάρχους 
που έχουν αφήσει ανεξίτηλη την πατημασιά 
της ηθικής στον Δήμο του. Από τους πλέον 
αναγνωρίσιμους κι αναγνωρισμένους. Πρώτα 
άνθρωπος και φίλος-συνεργάτης με το υπαλ-
ληλικό προσωπικό και μετά …τοπικός άρχο-
ντας. Δεν του αρέσουν οι τίτλοι, οι διαφημί-
σεις, οι προβολές. Ωστόσο, κατορθώσαμε να 
μιλήσουμε μαζί του. Και να του αποσπάσουμε 
σημαντικές ειδήσεις. Εκείνες που πρέπει να 
αποτελέσουν ΠΗΔΑΛΙΑ για άλλους δημάρ-
χους και τρόπο συμπεριφοράς για τοπικούς 
αξιωματούχους.  

«Ναι, θα ζητήσω και πάλι 
την εντολή των συνδημοτών 
μου στις εκλογές του 2023»

ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ
Δήμαρχος Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη

ΑΠΟΚΛΈΙΣΤΙΚΟ 

Ποιες είναι οι βασικές δράσεις που περιλαμβάνει το 
Σχέδιο Βιώσιμης Ανάπτυξης στο Δήμο σας;  
«Η εκπόνηση του συγκεκριμένου Σχεδίου αποτελεί 
σημαντική προτεραιότητα για τον Δήμο μας. Στό-
χος μας είναι μέσα σε 10 χρόνια από σήμερα ο δή-
μος μας να χαρακτηρίζεται από ένα οικονομικά βι-
ώσιμο, περιβαλλοντικά φιλικό και κοινωνικά δίκαιο 
σύστημα μεταφορών το οποίο θα λαμβάνει υπόψη 
όλες τις ιδιαιτερότητες κινητικότητας της περιοχής 
μας, αξιοποιώντας παράλληλα τις σημαντικές ευ-
καιρίες που προκύπτουν από τη γεωγραφική θέση 
του δήμου μας. Στόχος μας είναι μια πόλη προσβά-
σιμη, χωρίς ρύπους, θόρυβο και ατυχήματα, ανοιχτή 
σε κάθε κάτοικο και επισκέπτη.
Ήδη έχουμε διοργανώσει δυο ενημερωτικές εκδή-
λωσεις για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότη-
τας (ΣΒΑΚ)  σε συνεργασία με το Δίκτυο Πόλεων 
για τη Βιώσιμη Κινητικότητα CIVINET και την  εται-
ρεία ΜΣΜ. Το συγκεκριμένο σχέδιο στόχο έχει τη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.  Στην 
ιστοσελίδα του Δήμου μας υπάρχει ειδικός σύνδε-
σμος που δέχεται προτάσεις δημοτών με στόχο τη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής σε όλους τους τομείς 
δράσης. Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας 
εχει παρεμβατικό χαρακτήρα σε βασικούς τομείς 
δράσεις: Περιβάλλον-Πράσινο, Συγκοινωνία - Μετα-
κινήσεις, Προσβασιμότητα - Κοινωνική στήριξη ευά-
λωτων ομάδων (παιδιά, ηλικιωμένοι, άτομα περιορι-
σμένης κινητικότητας), Τοπική ανάπτυξη - Ανεργία. 
Η συμμετοχή κατοίκων και επαγγελματικών φορέ-
ων και συλλόγων της πόλης κρίνεται απαραίτητη».
 
Ένα από τα βασικότερα προβλήματα που αντιμετω-
πίζουν οι Δήμοι είναι η διαχείριση των απορριμμά-
των αλλά και της ανακύκλωσης. Ποιες είναι οι δικές 
σας ενέργειες ως προς αυτή την κατεύθυνση; 
«Παρά τις πολλές δυσκολίες που η πανδημία μας 
δημιουργεί, εμείς θωρακίζουμε τις υπηρεσίες μας 
με στόχο την  καλύτερη δυνατή ποιότητα ζωής των 

Η πόλη μας εξελίσσεται σε 
Πολιτιστική Κοιτίδα της Αττικής



τμήμα του Νεκροταφείου που χρηματοδοτή-
θηκε από την Περιφέρεια Αττικής.
Μέσα στον Απρίλιο, παραλαμβάνουμε και την 
πλήρη μελέτη των υπολοίπων 46 στρεμμά-
των του Νεκροταφείου και θα εξαντλήσουμε 
κάθε δυνατότητα χρηματοδότησης του έρ-
γου που θα ξεπερνά τα 10 εκατομμύρια ευρώ.  
Η συνολική ανάπλαση του Νεκροταφείου θα 
αλλάξει τα πάντα στη Νεάπολη και όχι μόνο».

Σημαντικά ιδρύματα έχουν επιλέξει το Δήμο 
σας για να επεκτείνουν τις δράσεις τους. 
Πως αισθάνεστε ;
«Λίγοι γνωρίζουν ότι η πόλη μας εξελίσσε-
ται σε πολιτιστική κοιτίδα της Αττικής και ότι 
στα λίγα επόμενα χρόνια θ΄ αποτελεί σημείο 
αναφοράς για τις τέχνες και τον αθλητισμό. 
Εκτός από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) 
και το μεγάλο κτιριακό συγκρότημα που πρό-
κειται να ανεγερθεί σε χώρο 9,5 στρεμμά-
των στο πλαίσιο του προγράμματος «Γήπεδο 
Ζωής» με επικεφαλής τον δικό μας, Παναγιώ-
τη Γιαννάκη, ένα ακόμη ίδρυμα, το «Ίδρυμα 
Ωνάση» επέλεξε τον Ρέντη για τη λειτουργία 
ενός σύγχρονου πολιτιστικού κέντρου υψη-
λών προδιαγραφών.
Η επένδυση θα γίνει στο χώρο που στεγα-
ζότανε ένα παλιό μηχανουργείο της πόλης 
(οδός Λεγάκη 7) το οποίο αγοράστηκε από 
το Ίδρυμα Ωνάση.  Ήδη από τον περασμένο 
Οκτώβριο στον υπόγειο χώρο του κτιρίου, με 
την παραχώρηση της «Στέγης του Ιδρύμα-
τος Ωνάση» λειτουργεί η θεατρική στέγη του 
καταξιωμένου σκηνοθέτη/ηθοποιού Βασίλη 
Μπισμπίκη υπό την επωνυμία «Τεχνοχώρος 
Καρτέλ».  
Δεν γνωρίζω εκτός του Δήμου της Αθήνας, να 
υπάρχει άλλος Δήμος που να έχει το προνό-
μιο του Δήμου Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη να επιλέγε-
ται από τα δύο μεγάλα και έγκυρα Ιδρύματα 
της χώρας, «Ωνάσης» και «Σταύρος Νιάρχος» 
ως τόπος ανάδειξης και λειτουργίας δύο 
υπερσύγχρονων κτιριακών συγκροτημάτων 
με δράσεις που θα απευθύνονται σε όλο το 
λεκανοπέδιο Αττικής.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω τις διοικήσεις 
των δύο Ιδρυμάτων και όπως είχα την ευ-
καιρία να πω από κοντά στους ανθρώπους 
που τα εκπροσωπούν, θα προσπαθήσουμε 
με κάθε τρόπο να τιμήσουμε την εμπιστο-
σύνη τους και να συμβάλλουμε με όλες μας 
τις δυνάμεις στην επιτυχία τους.
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Πείτε μας δυο λόγια για το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρι-
κών Οχημάτων στο οποίο συμμετέχει ο Δήμος σας.
«Ο Δήμος μας συμπεριλαμβάνεται στους 254 δήμους 
της χώρας που χρηματοδοτούνται από το Πράσινο 
Ταμείο για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλε-
κτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ). Σύμφωνα με  το Σχέδιο,   
συντάσσεται πρόταση, σε συνεργασία με εξωτερικό 
ανάδοχο, για χωροθέτηση 120 θέσεων φορτιστών σε 
ανοικτούς δημοτικούς χώρους στάθμευσης και σε 
θέσεις παρά το οδόστρωμα, με στόχο την προώθη-
ση της ηλεκτροκίνησης στα όρια του Δήμου και την 
κάλυψη των αναγκών για επαναφόρτιση ηλεκτρο-
κίνητων οχημάτων σε ορίζοντα πενταετίας. Σκοπός 
είναι η δημιουργία ενός δικτύου φορτιστών ικανού 
να εξυπηρετήσει τις ανάγκες τόσο των κατοίκων όσο 
και των επισκεπτών του Δήμου μας. 
Ήδη έχουμε πραγματοποιήσει ανοιχτή ηλεκτρονική 
διαβούλευση με στόχο την καταγραφή των από-
ψεων τοπικών φορέων και πολιτών σχετικά με την 
ηλεκτροκίνηση και την χωροθέτηση των σημείων 
φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων εντός των ορίων 
του δήμου. Σημαντικό ρόλο για εμάς παίζει η ενερ-
γή συμμετοχή των πολιτών στην λήψη αποφάσε-
ων και γι’αυτό το λόγο συντάχθηκε σχετικό ερωτη-
ματολόγιο με προτεινόμενες θέσεις τοποθέτησης 
φορτιστών».

Ο Δήμος Νίκαιας-Αγ.Ι. Ρέντη είναι ανάμεσα στους 
16 μεγαλύτερους δήμους της χώρας που εξασφά-
λισε τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα «Έξυπνες 
Πόλεις». Ποιες αλλαγές θα επιφέρει αυτός ο μετα-
σχηματισμός;
«Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έκανε απο-
δεκτή τη μελέτη μας για την Ψηφιακή Στρατηγική 
του Δήμου, συνολικού προϋπολογισμού 3.000.000€.  
Είμαστε πολύ υπερήφανοι που καταφέραμε τη συμ-
μετοχή μας στο πρόγραμμα «Έξυπνες Πόλεις» γιατί 
αυτό σημαίνει μια βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη για την πόλη μας. Μέσω  του συγκεκρι-
μένου προγράμματος θα αναπτύξουμε ψηφιακές 
καινοτομίες προκειμένου να διευκολύνουμε την κα-
θημερινότητα των δημοτών μας. Με τη χρήση νέων 
τεχνολογιών θα προχωρήσουμε στην αναβάθμιση 
των παρεχόμενων υπηρεσιών μας άμεσα και αποτε-
λεσματικά. Σήμερα που οι κοινωνίες μετασχηματίζο-
νται με γοργούς ρυθμούς, ο Δήμος μας οφείλει να 
αυτοματοποιήσει τις διαδικασίες εξυπηρέτησης των 
κατοίκων του, υιοθετώντας νέα μοντέλα ψηφιακής 
αναβάθμισης. Μ’αυτό τον τρόπο θα μπορέσουμε να 
αντιμετωπίσουμε  τις νέες σύγχρονες προκλήσεις 
καθιστώντας το Δήμο μας φορέα «Τοπικής Ανάπτυ-
ξης» και προσφέροντας πρακτικές λύσεις στα καθη-
μερινά προβλήματα των δημοτών».

Με αφορμή την επέτειο των 100 χρόνων από τη Μι-
κρασιατική Καταστροφή ο Δήμος έχει προγραμματί-
σει εκδηλώσεις για την ανάδειξη αυτου του ιστορικού 
γεγονότος;

Εκτός από έναν κύκλο εκδηλώσεων που προ-
γραμματίζουμε, έχουμε προχωρήσει σε συγκεκρι-
μένες παρεμβάσεις προκειμένου να αναδείξουμε 
την προσφυγική ταυτότητα της πόλης.
Με την ιδιότητα του μηχανικού μπορώ να σας πω 
ότι έχει τεράστια σημασία να διασώσουμε το δο-
μικό πολιτισμός μιας εποχής, μιας πόλης. Και ο δο-
μικός πολιτισμός των προσφύγων του ’22 είναι τα 
προσφυγικά, τα «γερμανικά», σε αυτά κατοίκησαν 
οι άνθρωποι, σε αυτά στηρίχτηκε η πόλη και στη 
συνέχεια μεγάλωσε.  
Ξεπερνώντας γραφειοκρατικά εμπόδια, πετύχαμε 
την έγκριση για τον χαρακτηρισμό προσφυγικής 
πολυκατοικίας σε Μουσείο Προσφυγικού Ελλη-
νισμού, επί των οδών Μαινεμένης-Καραολή και 
Δημητρίου-Ικονίου. Το Συμβούλιο Πολεοδομικών  
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης έδωσε την έγκρι-
ση για τον χαρακτηρισμό της συγκεκριμένης προ-
σφυγικής πολυκατοικίας ως χώρο ίδρυσης Μου-
σείου Προσφυγικού Ελληνισμού και αναμένεται 
το ΦΕΚ χαρακτηρισμού και η προσφυγή στα Δι-
καστήρια για καθορισμό τιμής μονάδας. Ήδη έχει 
δρομολογηθεί η αναπαλαίωση  ενός γερμανικού 
στην περιοχή Κρήνης και ενός προσφυγικού στον 
Αγ.Ι. Ρέντη.

Σκοπεύετε να είστε εκ νέου υποψήφιος Δήμαρχος 
το 2023;
«Ναι θα είμαι ξανά υποψήφιος Δήμαρχος. Για μένα 
είναι ένας θεσμός καθημερινής μάχης και φορέας 
εκσυγχρονισμού κι ανάπτυξης.  Δεν θα άφηνα το 
τιμόνι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για να μπω στην 
πολιτική σκηνή γιατί μόνο απ’ αυτή τη θέση μπο-
ρώ να  αγωνιστώ για μια προοπτική που θα είναι 
συμβατή με τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη σε πείσμα 
των καιρών και των πολλών δυσκολιών.
Αποτελεί κοινή πεποίθηση ότι οι δήμοι είναι ανα-
γκαίο να θέσουν σε κίνηση ευρηματικά και τολμη-
ρά προγράμματα τα οποία οφείλουν να ανταπο-
κρίνονται στις ανάγκες βελτίωσης της ποιότητας 
ζωής ενώ παράλληλα θα βασίζονται στις έννοιες 
του εφικτού και της αποδοτικότητας. Από τη θέση 
του Δημάρχου θέλω να συνεισφέρω στη δημιουρ-
γία μιας βιώσιμης περιβαλλοντικής, αναπτυξιακής 
και αισθητικής παρακαταθήκης για τις μελλοντικές 
γενιές της πόλης μας».

Έίναι απαραίτητη 
η βιώσιμη περιβαλλο-
ντολογική ανάπτυξη.

ΜΑΥΡΟΝΑΣΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Λεωφ. Πάρνηθος 78, Αχαρνές - Τηλ. 210 2468250

Αντιμετω-
πίζουμε τις 
προκλήσεις

και δημι-
ουργούμε 
το Δήμο 
Τοπικής 

Ανάπτυξης 



ΜΑΥΡΟΝΑΣΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Λεωφ. Πάρνηθος 78, Αχαρνές - Τηλ. 210 2468250
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Το 1984 ήμουν φοιτητής στο Οικονομικό Πα-
νεπιστήμιο Αθηνών. Είχα περάσει όλα τα μα-

θήματα στην εξεταστική του Μαΐου, το καλοκαί-
ρι εργάστηκα και με τα χρήματα αποφάσισα να 
ταξιδέψω στη Μεγάλη Βρετανία. 

Εκείνη την εποχή μελετούσα πολύ μάρκετινγκ. 
Ήθελα να κατανοήσω σε βάθος την επιστήμη 
και τις διαστάσεις της, αφού το είχα επιλέξει ως 
επαγγελματική διαδρομή.

Περιπλανώμενος στο Λονδίνο βρέθηκα τυχαία 
έξω από το σπίτι του Sherlock Holmes  χωρίς 
δεύτερη σκέψη αγόρασα ένα εισιτήριο και το 
επισκέφθηκα. 

Αυτή η επίσκεψη ήταν ένα μεγάλο μάθημα το 
οποίο με βοήθησε  να κατανοήσω τι σημαίνει 
μάρκετινγκ 
Όλοι γνωρίζετε ότι ο Sherlock Holmes  είναι 
ένας ήρωας μυθιστορήματος, άρα φανταστικό 
πρόσωπο. Άρα το σπίτι του ήταν ένα δημιούρ-
γημα το οποίο έδινε προστιθέμενη αξία στο 
προϊόν Λονδίνο. Πίσω λοιπόν από την ανάγκη 
της διασκέδασης –ταξιδιού προσέφεραν στον 
επισκέπτη την εμπειρία να αγγίξει τον μύθο των 
φανταστικών ηρώων του.

Σήμερα ένα από τα σημαντικά, το σημαντικό-
τερο πρόβλημα της περιοχής του Δήμου Αχαρ-
νών, είναι ο οικονομικός μαρασμός.
Ζώντας εν μέσω μιας μεγάλης σε διάρκεια αλλά 
και μέγεθος οικονομικής κρίσης χρειάζεται να 
αναζητήσουμε λύσεις οι οποίες θα  βγάλουν 
από το τέλμα και θα οδηγηθεί η περιοχή  σε μια 
οικονομική άνθιση.

Η ανακάλυψη του τροχού δεν είναι το ζητού-
μενο. Υπάρχουν περιοχές ανά τον κόσμο οι 
οποίες ανέκαμψαν οικονομικά εφαρμόζοντας 
δημιουργικές λύσεις, εργαζόμενοι με σύμπνοια, 
κοινή λογική και δημιουργικότητα. 

Τα μεγάλα προβλήματα 
χρίζουν μεγάλων λύσεων.

Ο Δήμος Αχαρνών βρίσκεται 16 χιλιόμετρα από 
την Αθήνα. Είναι ένα χωριό το οποίο έχει πολλά 
ενδιαφέροντα αξιοθέατα καθώς και μια μεγάλη 
ιστορία.
Είναι ένα χωριό το οποίο έχει πολλούς λόγους 
να το επισκεφθεί ο καθένας. Από τη φύση της 
Πάρνηθας έως το Κτήμα Τατοϊου , μέχρι μια με-
ρίδα καλοψημένη προβατίνα σε μια ταβέρνα.
Το διαδίκτυο δίνει τη δυνατότητα ο καθένας 
μας να έχει πρόσβαση σε πληροφορίες γύρω 
από τις διάφορες περιοχές. 
Από την άλλη η επανάσταση στην πρόσβαση 
και την διαχείριση της πληροφορίας η οποία εί-
ναι σε εξέλιξη μπορεί να γίνει ένα σημαντικό ερ-
γαλείο της αυτοδιοικητικής  αρχής του χωριού 
και να προσελκύσει επισκέπτες. 
Η προσέλκυση επενδυτών, νέων κατοίκων, επι-
σκεπτών είναι ένα στοίχημα το οποίο η νέα δη-
μοτική αρχή δεν πρέπει απλώς να το βάλει αλλά 
μόνο να το κερδίσει.  Χρειάζεται λοιπόν η περιο-
χή να αποκτήσει προϊοντική ταυτότητα. 
Να αναδείξει τα μοναδικά πλεονεκτήματα της.
Ο στόχος λοιπόν πρέπει να είναι το χτίσιμο ενός 
προϊόντος το οποίο θα προσελκύσει έσοδα, 
πουλώντας μια ολοκληρωμένη και ξεκάθαρη 
ταυτότητα.
Απλά περιέγραψα παραπάνω την πολιτική και 
την στρατηγική.
Οι τακτικές ενέργειες είναι πολλές και θα πρέ-
πει  να τεθούν στη διαβούλευση. Οι κάτοικοι 
χρειάζεται και πρέπει να γνωρίζουν, να έχουν 
άποψη αφού ενημερωθούν και εκπαιδευτούν 
στη λειτουργία αυτών των συστημάτων.
Ώς πρώτο εργαλείο είναι το branding. Κινού-
μενο πάνω στην επικοινωνιακή πλατφόρμα 
«16 λόγοι σε 16 χιλιόμετρα». 
Η επιστήμη και η τέχνη του μάρκετινγκ διαθέ-
τει πολλά εργαλεία  ώστε να καταστεί ο Δήμος 

Αχαρνών  ελκυστικός προορισμός, δημιουργώ-
ντας προστιθέμενη αξία.
Πάντως τα βήματα τα οποία χρειάζεται να 
γίνουν είναι απλά και ξεκάθαρα.
1.  Απόφαση για το πλαίσιο της  ταυτότητας 

της περιοχής.
2.  Εκπαίδευση των κατοίκων στην εξυπηρέ-

τηση αυτής της ταυτότητας 
3. Μικρές αλλαγές στην υποδομή.
4.  Δημιουργία μικρών ενεργειών οι οποίες 

θα εξυπηρετούν την γενική στρατηγική. 
5. Προβολή στο ευρύ κοινό.
6. Αναθεώρηση και διορθωτικές κινήσεις 

Υπάρχουν πολλές πόλεις οι οποίες ακολούθη-
σαν αυτή την τακτική για να προσελκύσουν 
επενδυτές, κατοίκους επισκέπτες και τόνωση 
της εμπορικής κίνησης.
Τέτοια παραδείγματα είναι η ισπανική Βαλένθια  
της Ισπανίας η οποία λανσαρίστηκε ως «Η πόλη 
των Τεχνών και των Επιστημών».
Επίσης η Ζυρίχη με την διοργάνωση της έκθε-
σης μέσα στην πόλη “Cow Parade’’ η οποία τό-
νωσε εντυπωσιακά την εμπορική κίνηση.
Το δυσκολότερο πάντως είναι οι κάτοικοι να 
αποδεχτούν και να συμμετάσχουν σε αυτή την 
προσπάθεια, να κατανοήσουν τις διαδικασίες 
και (ωιμέ!) να αλλάξει η  κουλτούρα και ο τρό-
πος αντιμετώπισης των προβλημάτων από την 
Δημοτική αρχή.
Η σημασία της συμμετοχής των κατοίκων της πόλης 
στην στρατηγική επωνυμίας,  εξηγείται από τον συγ-
γραφέα του βιβλίου CityBranding-TheoryandCases, 
τoνKeithDinnie,  ο οποίος αναφέρει χαρακτηριστικά,: 
«Στο βιβλίο μου θα διαβάσετε θαυμάσια πράγματα: 
προτάσεις, λύσεις και ιδέες για να κάνετε τις πόλεις 
σας , πόλους έλξεις επισκεπτών και επενδυτών. Πό-
λεις όμορφες – γοητευτικές – θαυμάσιες . Όμως εάν 
πιστεύετε πως δεν μπορείτε να κάνετε τους κατοί-
κους των πόλεων σας ευτυχισμένους ώστε να με-
ταδίδουν την εικόνα μίας ευτυχισμένης πόλης , τότε 
μην πείτε στον κόπο . Δεν έχει κανένα νόημα».

«Αφίδνες. Ένα προϊόν 
χωρίς μάρκετινγκ»

Ανδρέας Θεοδωρακόπουλος

Είδα μέσα στη νύχτα
τη μυτερή κορυφή του βουνού
είδα τον κάμπο πέρα πλημμυρισμένο
με το φως ενός αφανέρωτου φεγγαριού
είδα, γυρίζοντας το κεφάλι
τις μαύρες πέτρες συσπειρωμένες
και τη ζωή μου τεντωμένη σα χορδή
αρχή και τέλος 
η τελευταία στιγμή
τα χέρια μου.
Γιώργος Σεφέρης «Ποιήματα»

* Ο κ. Ανδρέας Θεοδωρακόπουλος 
είναι Επικοινωνιολόγος –Συγγραφέας.
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Το ψωμί τους δεν είναι ανάθεση, 
αρπαχτή ή, μίζα.
Ο σεβασμός δεν απαιτείται. 
Εμπνέεται. Δημιουργείται. Ωριμάζει. 
Τώρα θα κουνήσουμε εμείς το δά-
χτυλο στο μικρό σας παρεάκι.   
Η καταγγελία βρίσκεται στην ΠΟΕ 
ΟΤΑ και σε αρμόδιες αρχές. 

Τον μήνα Μαϊο, σε αυτόν που τιμούμε και γιορ-
τάζουμε τους αγώνες των συνδικαλιζομένων 
και τις κατακτήσεις των εργαζομένων, θέλω να 
στείλω ένα μήνυμα . Ηχηρό, ουσιαστικό, αληθινό. 
Αποτελεί δέσμευση ηθική και ταυτόχρονα ορό-
σημο του αγώνα της παράταξης ΜΑΣ. 

Οι απειλές στους εργαζομένους από σύγχρο-
νους κατακτητές κι επίδοξους γενίτσαρους δεν 
θα περάσουν. Το κούνημα του δακτύλου , οι με-
ταθέσεις, οι μετατάξεις, οι μετακινήσεις και όλο 
αυτό το άγριο κυνηγητό στο υπαλληλικό προ-
σωπικό, να ξέρετε πως ήδη έχει γίνει σημείο 
αναφοράς και καταγγελίας τόσο στην ΠΟΕ ΟΤΑ 
(βλ. σελ. 8), όσο και στις αρμόδιες αρχές. 
Το ποτήρι ξεχείλισε. Η οργή εκτινάχθηκε. Τα όρια 
ξεπεράστηκαν και έγιναν όργια bulling σε βάρος 
της ηρεμίας και της γαλήνης απλών εργαζο-
μένων, οι οποίοι εξακολουθούν να βγάζουν με 
αγώνα και τιμιότητα το ψωμί τους. 

Όχι. Δεν ζητώ ψήφους. Δεν προσηλυτί-
ζω. Δεν επαιτώ. ΑΠΑΙΤΏ, όμως και θα 
απαιτώ ανεξάρτητα από χρώμα, ιδεο-
λογία, τοποθέτηση, την ΙΣΟΝΟΜΙΑ και 
όχι την  ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ. Την ΕΛΕΥΘΕ-
ΡΙΑ και όχι τους ΤΡΑΜΠΟΥΚΙΣΜΟΥΣ. Τις 
ΑΝΘΡΏΠΙΝΕΣ συνθήκες εργασίας κι όχι 
τους ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥΣ. 

Το ψωμί των εργαζομένων είναι τίμιο. Δεν είναι 
ΑΝΑΘΕΣΗ έργου. Δεν είναι ΑΡΠΑΧΤΗ. Ούτε ΜΙΖΑ. 
Οι εποχές των τσιφλικάδων πέρασαν ανεπιστρεπτί. 
Οι αντιλήψεις άλλων ολοκληρωτικών καθεστωτι-
κών πλαισίων έχουν αποδοκιμαστεί συλλήβδην. Ο 
Μάης θυμίζω και πάλι είναι και ο ΜΗΝΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑ-
ΤΙΑΣ. Των ανθρώπων που μόχθησαν εκατοντάδες 

χρόνια για να αποκτήσουν δικαιώματα. 
Κανείς δεν μπορεί από τους τοπικούς άρχοντες 
να τους ζαλώνει σαν τα γαϊδούρια με ευθύνες 
τρόμου. Ουδείς έχει το δικαίωμα με πράξεις, 
ενέργειες και δήθεν παραλείψεις να εκφοβίζει.
Ξέρετε κάτι αγαπητοί «κύριοι». Επειδή ο κόσμος 
είναι μικρός και ο Δήμος μας αν και μεγάλος, 
φαντάζει με μικρή γειτονιά, να γνωρίζετε πως ο 
ΣΕΒΑΣΜΟΣ δεν ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ. Εμπνέεται. Δημιουρ-
γείται. Ωριμάζει. 

Φυσικά για να σεβαστεί οποιοσδήποτε τον άλλο, 
πρέπει πρώτα να σέβεται τον εαυτό του. Αλλά 
δεν θα μπω στον μικρόκοσμό σας για να το συ-
ζητήσω, απ΄ τη στιγμή που δεν σέβεστε  ΤΙΠΟΤΕ 
ΑΠΟΛΥΤΏΣ. 

ΤΏΡΑ ΘΑ ΣΑΣ ΚΟΥΝΗΣΏ ΕΓΏ ΤΟ ΔΑΧΤΥΛΟ. 
Σε όλους εσάς που εκφοβίζετε υπαλλήλους, 
με ονοματεπώνυμα. Που διώκετε κόσμο. Που 
όποιος –όποια δεν ανήκει στο μικρό παρεάκι του 
βολέματός σας, γίνεται αποδιοπομπαίος τράγος.
Ενημερώνω , λοιπόν, ΕΣΑΣ που προφανώς αρέ-
σκεστε στην «τρομολαγνία», τους απανταχού 
ΝΤΑΗΔΕΣ που απευθύνεστε με γλώσσα πεζο-
δρομίου της παλιάς Τρούμπας στους υπαλλή-
λους,  σε όσους έχετε αγκαλιάσει μια καρέκλα 
και έχετε καταπνίξει ανθρώπινα κι εργατικά δι-
καιώματα, πως έχω προβεί σε όλες τις ενέργειες 
με στοιχεία που θα σας φέρουν όχι μόνο προ 
εκπλήξεων αλλά και προ των ευθυνών σας.
Ευθύνες που έχουν να κάνουν τόσο με το αστι-
κό δίκαιο, όσο και το κοινό ποινικό. Ευθύνες που 
αναλογούν τόσο στο εργατικό δίκαιο αλλά και 
τους κώδικες του. Ευθύνες που θα δημιουργή-
σουν ένα τσουνάμι απλών εργατικών ανθρώπων 
στον ιμπεριαλισμό της ΒΛΑΚΕΙΑΣ, της ΑΝΟΗΣΙΑΣ 
και του ανερμάτιστου ΤΡΑΜΠΟΥΚΙΣΜΟΥ σας.

Θα αφήσω ΠΡΟΣΏΡΙΝΑ τα αργυρώνητα λιβα-
νιστήρια να διώχνουν την μπόχα που αποπνέ-
ετε με τις πράξεις σας. Διότι προτεραιότητά 
μου είναι η ευταξία, οι καλές συνθήκες εργα-
σίας και οι ανθρώπινες αξίες. 
Αξίες που προφανώς δεν γνωρίζετε. Δεν υπάρ-
χουν μόνο οι ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ. 
Υπάρχουν οι εργατικές, οι ανθρώπινες, οι επικοι-
νωνιακές, οι κοινωνικές. Και σε αυτές, ΔΥΣΤΥΧΏΣ 
για σας δεν γίνονται ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ. 

Κάτω τα χέρια απ΄
τους εργαζομένους!

ΒΡΈΤΤΈ… 
ΣΚΑΣΜΟΣ! 

«Αδελφοί, αρκετοί προσκυνητές τούτες τις Άγιες Μέρες στερήθηκαν την οικογενειακή γαλήνη και θαλ-
πωρή και ήρθαν στο Άγιο Όρος, διότι θέλησαν να εορτάσουν μαζί με τους μοναχούς, με τους οποίους 
συναυλίζονται και συνδέονται πνευματικώς σε πολλές Ι. Μονές. 
Έπικοινωνούμε με τον Θεό,  με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Να γνωρίζετε πως η αυτογνωσία θα μας βοηθήσει 
να φτάσουμε στην Θεογνωσία. 
Ο άνθρωπος δοκιμάζεται. Καταφεύγει εις τον Θεό, διότι μόνος του δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Έμείς 
ως μοναχοί συμπονούμε και συμπάσχουμε. Αγαπάμε τον Θεό, αλλά και τον πλησίον μας ως εαυτόν. 
Δεν πρέπει τις δύσκολες ώρες που βιώνουμε να πάθουμε πειρασμοφοβίαν, αλλά πάντα να ελπίζουμε και να 
ψηλαφούμε τα λόγια του Αποστόλου Παύλου: « Τοις αγαπώσι τον Θεόν , πάντα συνεργεί εις αγαθόν». 
Έύχομαι , ελπίζω και προσεύχομαι να γίνει Ανάσταση στις ψυχές και στις συνειδήσεις των ανθρώπων». 

ΜΗΝΥΜΑ ΠΑΝΟΣΙΟΛΟΓΙΟΤΑΤΟΥ 
ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ Ι.Μ. ΒΑΤΟΠΕΔΙΟΥ ΕΦΡΑΙΜ

ΜΗΝΥΜΑ 
ΈΠΈΤΈΙΟΥ 
ΓΈΝΟΚΤΟΝΙΑΣ

Τα θύματα της τραγωδίας εξακολου-
θούν να επιζητούν τη δικαίωσή τους.  
Με οδύνη τιμάμε τη μνήμη των χιλιά-
δων θυμάτων του Ποντιακού Ελληνι-
σμού, που εξοντώθηκαν με απάνθρω-
πο τρόπο. Αλλά βροντοφωνάζουμε 
ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ. Όπως κι όλοι μας έχου-
με Ιερό κι ανθρώπινο καθήκον... 
ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΟΥΜΕ. 

Η Ιστορία των Ποντίων 
είναι γραμμένη με αίμα, 
πόνο και προσφυγιά. 
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«ΥΠΈΡ ΤΟΥ 
ΛΑΟΥ 

ΚΑΤΑ ΤΟΥ 
ΛΑΪΚΙΣΜΟΥ»

ΒΑΣΩ ΚΟΛΛΙΑ
1η Επιλαχούσα Βουλευτής 

Νέας Δημοκρατίας

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ (ΜΑΡΙΤΑ) ΡΙΤΖΙ:
Υποψήφια Βουλευτής , Α’ Ανατολικής Αττικής 
Με το κίνημα του Φαίδωνα Βόβολη 
#ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΞΑΝΑ

«ΔΕΝ 
ΞΕΧΝΩ!»

Συζητώντας με μια παρέα φίλων με πολιτικές καταβο-
λές  πριν  λίγο διάστημα, τέθηκε το ερώτημα ποιο είναι 

το πιο σημαντικό πρόβλημα  που καλείται να αντιμετωπί-
σει η ελληνική κοινωνία σήμερα. Παρά τις αρκετές  επιλο-
γές, δυστυχώς, που είχαμε (ακρίβεια πανδημία, πόλεμος 
και φόβος για χρήση πυρηνικών), καταλήξαμε πως  ο λα-
ϊκισμός είναι ο πλέον επικίνδυνος αντίπαλος της σύγχρο-
νης δημοκρατίας. Το πιο αξιοσημείωτο είναι πως η σύνθε-
ση της παρέας δεν ήταν μόνον κεντροδεξιά-φιλελεύθερη  
αλλά κάλυπτε σχεδόν όλο το δημοκρατικό τόξο. 
Ο λαϊκισμός δεν είναι σύγχρονο φαινόμενο και σίγουρα 
μπορεί να χαρακτηρισθεί ως μια από τις σοβαρότερες 
απειλές, διαχρονικά, για τη  δημοκρατία.  Με δημαγωγι-
κό τρόπο και επιχειρηματολογία χρησιμοποιεί το σύνθημα 
για λαϊκή κυριαρχία προκειμένου να  αφυπνίσει δήθεν και 
ευαισθητοποιήσει τα λαϊκά ένστικτα περί αδικίας, λαϊκής 
εκμετάλλευσης ή ακόμα και νόθευσης της ποιότητας του 
πολιτεύματος. Οι λαϊκιστές εμφανίζονται «εύστοχοι» στις 
καταγγελίες τους αν και σχεδόν πάντα διαστρεβλώνουν 
την πραγματικότητα. Το ταλέντο τους είναι η μεγέθυνση 
του όποιου προβλήματος ή δυσλειτουργίας προκειμένου 
να την εμφανίσουν σαν μείζον ηθικό και πολιτικό θέμα 
που παραβιάζει τα θεμέλια του πολιτεύματος και κατ’ επέ-
κταση της ίδιας της κοινωνίας. Ο λαϊκισμός ήταν πάντοτε 
επικίνδυνος, αλλά νομίζω πως σήμερα αποκτάει μια νέα 
δυναμική που απειλεί την παγκόσμια κοινότητα. Σήμερα 
υπάρχουν ευνοϊκότατες προϋποθέσεις για την εμφάνι-
ση αλλά και τη διάδοσή του. Οι προϋποθέσεις έχουν να 
κάνουν με  παθογένειες της φιλελεύθερης δημοκρατίας 
αλλά και με το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης.
Με την παγκοσμιοποίηση ένα μεγάλο μέρος της εργα-
τικής και αστικής τάξης νιώθει αφενός να συμπιέζεται 
από τις εξελίξεις και μεταρρυθμίσεις και αφετέρου να 
μην επωφελείται από τα κέρδη που παράγονται αν και 

Στην περιοχή του Πόντου, Βόρεια 
της Μικράς Ασίας, ζούσαν οι Ελλη-

νοπόντιοι. Αποτελούσαν μειονότητα, 
αλλά κυριάρχησαν στην οικονομία και 
συνυπήρχαν ειρηνικά με τους υπόλοι-
πους λαούς.
Άλλαξαν όλα, όταν ανέλαβαν οι νεό-
τουρκοι, οι οποίοι στράφηκαν με βαρ-
βαρότητα στους Έλληνες  στους Αρμέ-
νιους και τους Ασύριους, επειδή ήταν 
Χριστιανοί.
Η γενοκτονία των Ποντίων, είναι η με-
γαλύτερη γενοκτονία, μετά αυτή των 
Αρμενίων το 1915. Η έκταση της κα-
ταστροφής, είναι τόσο μεγάλη, που ο 
ανθρώπινος νους, δεν μπορεί να την 
χωρέσει. Δεν μπορεί κανείς να  πε-
ριγράψει τα γεγονότα με λόγια, γιατί 
πολύ απλά, δεν υπάρχουν λόγια. Μέσα 
σε ένα μήνα, τα χωριά μετατράπηκαν 
σε ερείπια και άπαντες κατακρεουργή-

θηκαν. Με την έναρξη του Α’ παγκοσμί-
ου πολέμου, όλοι οι άντρες και οι Χρι-
στιανοί, έπρεπε να υπηρετήσουν τον 
Οθωμανικό στρατό. 
Οι Χριστιανοί, δούλευαν στα τάγμα-
τα εργασίας, κάτω από απάνθρωπες 
συνθήκες. Κοιμόντουσαν σε αντίσκηνα 
χωρίς στρώματα, χωρίς κουβέρτες. Τα 
λεγόμενα Τάγματα εξόντωσης και αν 
κάποιος δραπέτευε, βασανιζόταν μέχρι 
θανάτου. 
Όσοι πέθαιναν, έμεναν άταφοι και τους 
έτρωγαν τα αγρίμια. Η μαύρη θάλασσα 
είχε γίνει  κόκκινη από τις σφαγές. Εκ-
κλησίες καιγόντουσαν, μαζί με τους αν-
θρώπους. Γυναίκες βιαζόταν μπροστά 
στα παιδιά τους και τους γονείς τους. 
Αρκετές ήταν αυτές που πολέμησαν 
γενναία και καλύτερα από άντρες. 
Δεν έπρεπε να μείνει τίποτα Ελληνικό 
όρθιο. Εκατοντάδες χιλιάδες αθώοι άν-

θρωποι, θυσιάστηκαν σε αυτό το μίσος. 
Τους έκαιγαν μέσα στα σπίτια τους. 
Αφανίστηκε ολόκληρος λαός.
Υπάρχουν ακόμη μνήμες, από τους 
παππούδες και τις γιαγιάδες, που έζη-
σαν αυτόν τον όλεθρο. 
Η Τουρκία μέχρι και σήμερα αρνείται 
πεισματικά να αποδεχτεί τα εγκλήματα 
της γενοκτονίας των Ποντίων από το 
1914 έως το 1923. Αρνείται την ιστορι-
κή πραγματικότητα, ότι σφαγιάστηκαν 
353.000 Ελληνο- πόντιοι δηλαδή, που 
μέχρι και σήμερα ζητούν δικαίωση. 
Η μνήμη των Ποντίων πρέπει να γιορ-
τάζεται κάθε χρόνο με λαμπρές τελε-
τές. Ήταν από τα πιο φρικτά εγκλήμα-
τα του 20ου αιώνα. Δεν  περιγράφεται 
αυτή η τραγική ιστορία.

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΗ ΠΑΤΡΙΔΟΚΑΠΗΛΕΙΑ. 
Πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη. 

Η μνήμη παραμένει ζωντανή. 
Ο Πόντος παραμένει ζωντανός. 
Η ιστορία του Πόντου θα παρα-
μείνει αληθινή. Η αξιοπρέπεια και 
η μνήμη, είναι αυτό που απέμεινε 
από την καταστροφή.

19 Μαΐου, ημέρα μνήμης του 
Ποντιακού Ελληνισμού.
Οι Πόντιοι κουβαλούν μέσα 
τους, τους νεκρούς τους. 
Την Ελλάδα, μόνο οι Πόντιοι 
μπορούν να σώσουν και μόνο 
Ενωμένοι. Η Ποντιακή διάλε-
κτος θα πρέπει να κρατηθεί 
ψηλά και να την διδαχτούν οι 
Έλληνες μαθητές στα σχολεία.

ΥΓ. Την πατρίδα μ΄ έχασα, έκλαψα 
και πόνεσα.

συνεισφέρει ενεργά. Επιπλέον η αλλαγή του κοινωνικού 
περιβάλλοντος, αυξάνει την πολυσύνθετη διάρθρωση 
των κοινωνικών σχέσεων και οδηγεί σε κρίση ταυτότη-
τας που είναι αποτέλεσμα κάθε μεταβατικής περιόδου 
λόγω και των αυξανόμενων μεταναστευτικών ροών που 
ενσωματώνονται διαρκώς στις εκάστοτε κοινωνίες. Προ-
σθέτουμε και την πίεση της μεταβατικής περιόδου που 
εξελίσσεται με ραγδαίους ρυθμούς λόγω της διαρκούς 
τεχνολογικής επανάστασης που πολλοί δεν μπορούν, 
και ίσως δεν επιθυμούν, να την παρακολουθήσουν και 
οδηγούμαστε σε ένα αποτέλεσμα με εκρηκτική σύνθεση 
και ακόμα πιο επικίνδυνη προοπτική. Ας μην ξεχνάμε άλ-
λωστε πως 2 χρόνια πριν σε μια μεγάλη επαρχιακή πόλη 
το δημοτικό συμβούλιο με απόφαση του εναντιώθηκε 
στην ανάπτυξη δικτύου τηλεπικοινωνιών πέμπτης γενιάς  
(5G), αρνούμενο επιστημονικές διαβεβαιώσεις και έρευ-
νες που ρητά και με σαφήνεια διαβεβαίωναν για την μη 
βλαπτική του δράση στον ανθρώπινο οργανισμό.
Το τελειωτικό χτύπημα για τη δημοκρατία στη πάλη με 
το λαϊκισμό έρχεται από τη ολοένα ενίσχυση και προστα-
σία των ατομικών δικαιωμάτων. Αυτό ο πολίτης πολλές 
φορές δεν το εκλαμβάνει σαν θετική εξέλιξη της προ-
σωπικής του πορείας, αλλά σαν αποδυνάμωση της συλ-
λογικής έκφρασης που αθροιστικά μπορεί να αποκτά-
ει δύναμη και να διαμορφώνει την κοινή γνώμη. Μέγα 
σφάλμα και καταστροφική σύγχυση, αφού το ένα δεν 
αποδυναμώνει το άλλο και η λαϊκή κυριαρχία παραμένει 
όντως πρωτεύουσα στη δημοκρατία. Η ανάπτυξη και η 
πρόοδος που χρειάζεται η χώρα και η περιοχή μας πιο 
συγκεκριμένα, πρέπει να έρθει με όραμα, με ανοιχτούς 
διευρυμένους ορίζοντες, με πίστη στην επιστήμη και την 
τεχνολογία και τέλος με συλλογικό και ομαδικό πνεύμα 
σε περιβάλλον σύνθεσης, δικαιοσύνης συνεργασίας αλ-
ληλεγγύης και αξιοσύνης.

Την 19η Μαΐου, 
δεν μπορούμε να την 

ξεχάσουμε. Είναι 
χαραγμένη στη μνήμη μας. 
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Kαι τώρα τι θα γίνει με το φυσικό αέριο; 
Πόσο θα αυξηθούν οι λογαριασμοί του 

ρεύματος από την κρίση στην Ουκρανία; Για-
τί στην Ελλάδα, έγιναν οι μεγαλύτερες αυξή-
σεις; Είναι τελικά φθηνή ή ακριβή η «πράσινη 
ενέργεια»; Τα ερωτήματα αυτά απασχολούν 
όλους τους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι δεν 
μπορούν να διαχειριστούν τις υπέρογκες αυ-
ξήσεις, στους λογαριασμούς του ρεύματος 
και τρέμουν με αυτά που ακούν ότι θα ισχύ-
σουν στο μέλλον.

Η ενεργειακή κρίση που υπάρχει σε όλη την Ευ-
ρώπη, μας δείχνει τι πρέπει να κάνουμε για να 
μην ξανασυμβεί μελλοντικά κάτι παρόμοιο, στη 
χώρα μας και ταυτόχρονα, έχουν πλέον αναδει-
χθεί οι παθογένειες και η διαχρονική ελλειμματι-
κή συμπεριφορά των ελληνικών κυβερνήσεων.

Πρώτα από όλα, είναι σαφές ότι δεν μπορεί 
η Ελλάδα, να εξαρτά την ενεργειακή της αυ-
τάρκεια, από τους όποιους αγωγούς χειρίζο-
νται άλλες χώρες. Είναι προφανές, ότι αυτός 
που ανοίγει και κλείνει την… κάνουλα του κάθε 
αγωγού μπορεί να δημιουργήσει, τεχνηέντως 
μία σειρά από οικονομικά και ενεργειακά προ-
βλήματα. Σε όλη την Ευρώπη τους τελευταί-
ους 10 μήνες υπήρχε έντονη συζήτηση σε όλα 
τα ενεργειακά φόρουμ, ότι λόγω Ρωσίας, το 
φυσικό αέριο θα αυξηθεί πάρα πολύ και όσοι 
στηρίζονται κυρίως εκεί, θα έχουν σοβαρά 
προβλήματα ακρίβειας. Στην Ελλάδα, η Ρυθμι-
στική Αρχή Ενέργειας, δεν πήρε όλους αυτούς 
τους μήνες κάποια πρωτοβουλία για να αλλά-
ξει το μείγμα στην αρχιτεκτονική της ηλεκτρι-
κής αγοράς. Ήταν απελπιστικά, αδρανής. Κα-
ταντήσαμε να χαρακτηριστούμε «γραφικοί», 
όταν με δελτία Τύπου μας, το Πράσινο Κίνημα, 
έκρουε τον κώδωνα του κινδύνου…

Είναι επίσης, κάτι παραπάνω από σαφές ότι η 
«πράσινη ενέργεια» είναι πιο φθηνή και πιο συμ-
φέρουσα (σ.σ. βάζοντας και δείκτες ευημερίας 
στην αναλογιστική μελέτη). Η μετάβαση, όμως, 
από την «βρώμικη» παραγωγή ενέργειας, μέσω 
λιγνίτη, στην «πράσινη», μέσω των ΑΠΕ, οφείλει 
σε κάθε χώρα να συμβεί, με κάποιο σχεδιασμό. 
Ειδικά για το ενδιάμεσο μεταβατικό στάδιο, οι 
αναλογιστικές μελέτες, οφείλουν να έχουν και 
εναλλακτικά σενάρια. Είναι τουλάχιστον αφε-
λές, το επιχείρημα της κυβέρνησης, ότι απλά 
κατεβάζουμε τον διακόπτη στις λιγνιτικές μο-
νάδες, χωρίς άλλο σοβαρό σχεδιασμό και όλα 
θα πάνε καλά.
Στην Ελλάδα, δυστυχώς, όλα έγιναν, πρόχειρα 
και επιφανειακά και πολλές φορές εκπορευόμε-
να από συμφέροντα. Για να γίνει μία αντιδιαστο-
λή, η Γερμανία η οποία έχει τεράστια ενεργει-
ακά αποθέματα από ΑΠΕ (σ.σ. κυρίως αιολικά), 
ακολούθησε εντελώς διαφορετική πολιτική από 
την Ελλάδα για το ενεργειακό της μείγμα, αυξά-
νοντας σημαντικά την παραγωγή από άνθρακα 
το 2021, καθώς ήταν εξωπραγματική η αύξηση 
της τιμής του φυσικού αερίου. Η Ελλάδα, την 
ίδια εποχή, ήταν η μοναδική χώρα που αύξησε 
την παραγωγή από φυσικό αέριο.  Ήταν εκτός 
τόπου και χρόνου… Δυστυχώς, όπως σε κάθε 
κρίση, έτσι και σε αυτήν, η κυβέρνηση δεν είχε 
κανένα προληπτικό σχεδιασμό.
Επίσης, αυτή η κυβέρνηση με την κρίση της 
πανδημίας και της ενέργειας, υπέστη μία ιδε-
ολογικοπολιτική ήττα, αφού διεφάνη, ότι για 
τα κοινά αγαθά και τα δημόσια αγαθά (σ.σ. εί-
ναι δύο διαφορετικά πράγματα στα σύγχρο-
να οικονομικά), το κράτος πρέπει να έχει πα-
ρεμβατικό ρόλο και δεν ισχύουν οι πολιτικές 
της αυτορρύθμισης. Άρα η κυβέρνηση, όφειλε 
εγκαίρως να λάβει μέτρα ανακούφισης για την 
ενεργειακή κρίση και την ενεργειακή ακρίβεια.

Για εμάς, στο Πράσινο Κίνημα, η ενεργειακή 
μετάβαση στις ΑΠΕ, είναι μονόδρομος. Με μία 
όμως, συγκεκριμένη ενεργειακή πολιτική, τε-
χνοκρατικά δομημένη, η οποία θα περιλαμβάνει 
μεταβατικά στάδια, με συγκεκριμένους οριοθε-
τημένους στόχους. Η απεξάρτηση, από τον λι-
γνίτη, θα πρέπει να πηγαίνει παράλληλα με την 
απεξάρτηση από το φυσικό αέριο. Η χρήση του 
«πράσινου» υδρογόνου, ως καύσιμου, για τα δε-
δομένα της χώρας, είναι απείρως καλύτερη και 
οικολογικότερη από το φυσικό αέριο. Και το ση-
μαντικότερο, από όλα, είναι ότι μπορεί εύκολα 
να παραχθεί στη χώρα μας, από τα υφιστάμενα 
διυλιστήρια. Για την ακρίβεια, ήδη το παράγουν 
αλλά το χρησιμοποιούν σε άλλες ανάγκες της 
βιομηχανίας. Μπορεί να παίξει τον ρόλο του στα-
θεροποιητικού παράγοντα, σε μία αρχιτεκτονική 
ενεργειακού μείγματος από ΑΠΕ. Διότι το ηλια-
κό αλλά και το αιολικό δυναμικό της χώρας μας, 
είναι το συγκριτικό μας πλεονέκτημα, σε σχέση 
με άλλες χώρες. Και έχουμε ανεκμετάλλευτη 
και τη γεωθερμία μας. Όλα αυτά, θα πρέπει να 
στηριχθούν με συγκεκριμένες πολιτικές, με ση-
μείο αναφοράς τον άνθρωπο. 

Το Πράσινο Κίνημα, με την είσοδό του στην 
επόμενη Βουλή θα παίξει καθοριστικό ρόλο 
προς την κατεύθυνση αυτή. Γιατί, το μεγάλο 
ζητούμενο είναι αφενός να υπάρχει ενεργεια-
κή αυτάρκεια για τη χώρα, αφετέρου να είναι 
οικονομικά φθηνή, και «πράσινη» η ενέργεια 
για τους πολίτες. Και αυτό μπορεί να πραγμα-
τοποιηθεί, γιατί πολύ απλά ο ήλιος και ο αέρας, 
δεν θα τελειώσουνε ποτέ…

*  Το Πράσινο Κίνημα, στα πρότυπα των Έυρω-
παϊκών Πράσινων Κομμάτων, έχει δύο συ-
μπροέδρους έναν άντρα και μία γυναίκα.

ΑΛΗΘΕΙΕΣ & ΨΕΜΜΑΤΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΡΙΣΗ
Γράφει ο Κώστας Καλογράνης
Συμπρόεδρος του Πράσινου Κινήματος*
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Hλίας Κασιδιάρης. Ένα πολιτικό πρόσωπο μι-
λάει μέσα από τη φυλακή. Όπως επίσης πα-

ρουσίασε βιβλίο με εκπροσώπους του, τον Ια-
νουάριο, ενώ το κόμμα που ίδρυσε εμφανίζεται 
με αξιόλογα δημοσκοπικά ποσοστά. Στο πλαίσιο 
της ισονομίας, αλλά και της ισηγορίας μας έδω-
σε την δική του εξήγηση:

«Την πρώτη μέρα της παράνομης φυλάκισης 
μου δήλωσα ότι το εθνικό κόμμα Έλληνες θα 
συγκεντρώσει υψηλά ποσοστά στις επόμενες 
εκλογές και εγώ θα εκλεγώ βουλευτής μέσα 
από την φυλακή.  Η πρόβλεψη μου αυτή επαλη-
θεύεται  και  πολύ σύντομα θα είμαστε η μόνη 
ισχυρή εθνική αντιπολίτευση. Ο Ελληνικός λαός 
γνωρίζει ότι φυλακίστηκα με βάση παράνομες 
πολιτικές εντολές γιατί λέω την αλήθεια και πο-
λεμώ με όλες μου τις δυνάμεις την διαφθορά 
των πολιτικών. Αυτό το γεγονός εκτιμούν οι 
σκεπτόμενοι Έλληνες ψηφοφόροι για αυτό και 
δίνουν υψηλά ποσοστά στο κόμμα μας. Παρά 
την σφοδρή πολεμική και τις αντισυνταγματι-
κές πρακτικές της κυβέρνησης Μητσοτάκη στο 
τέλος εμείς θα είμαστε οι νικητές γιατί μαχόμα-
στε υπέρ πίστεως και πατρίδος, εκφράζουμε το 
εθνικό συμφέρον και υπηρετούμε τα δίκαια του 
λαού ενάντια σε κάθε αντιξοότητα».

Επί σειρά ετών διατελέσατε βουλευτής της 
ευρύτερης περιοχής μας. Ποια προβλήματα 
αξιολογείτε ως μείζονος σημασίας στην περι-
οχή των Αχαρνών; 

«Έχω περπατήσει σε όλο το δήμο Αχαρνών από 
εδώ ξεκίνησα τις πολιτικές μου ομιλίες και περι-
οδείες το 2012 ως νέος βουλευτής κι προώθη-
σα με όλα τα νόμιμα μέσα  τα δίκαια αιτήματα 
των κατοίκων για βελτίωση της ζωής τους και 
για την επίλυση μιας σειράς από μείζονα προ-
βλήματα που προκαλεί διαχρονικά η εγκατά-
λειψη της περιοχής από την κεντρική εξουσία. 
Αν θέλετε να ορίσουμε το μεγαλύτερο και πιο 
επίφοβο από αυτά τα προβλήματα θα αναφερ-
θώ ασφαλώς   στην έξαρση της εγκληματικό-
τητας. Σε καμία άλλη πόλη της Ευρώπης δεν 
πέφτουν αδέσποτες σφαίρες μέρα μεσημέ-
ρι, δολοφονώντας εν ψυχρώ αθώους πολίτες. 
Πουθενά στον πολιτισμένο κόσμο δεν υπάρ-
χει τέτοιο άβατο εγκληματικότητας σαν αυτό 
που έχει δημιουργηθεί εντέχνως στο δήμο 
Αχαρνών. Την απόλυτη ευθύνη φέρει η αδια-
φορία όλων των κυβερνήσεων που χαϊδεύουν  
οργανωμένες εγκληματικές ομάδες για λόγους  
ψηφοθηρικούς. Σας θυμίζω πως είμαι το μο-
ναδικό  πολιτικό πρόσωπο εν Ελλάδι που διώ-
χθηκε και φυλακίστηκε  με το πρόσχημα του 

ρατσιστικού λόγου κατά των Ρομά, γιατί σε 
δημόσιες ομιλίες μου κατήγγειλα το οργανω-
μένο έγκλημα και απαίτησα την πάταξη του.  
Αν το εθνικό κόμμα Έλληνες διοικούσε την 
χώρα  θα εξαφάνιζε άμεσα κάθε εστία οργα-
νωμένου εγκλήματος εφαρμόζοντας το δόγμα 
της μηδενικής ανοχής».

Κοινωνικά, θεσμικά, πολιτικά η Τοπική Αυτοδι-
οίκηση πρέπει να έχει επικοινωνιακό ομφάλιο 
λώρο, είτε εξάρτηση με την Κεντρική Πολιτική 
Εξουσία; 

« Η τοπική αυτοδιοίκηση οφείλει να είναι ανεξάρ-
τητη από πολιτικά και κομματικά συμφέροντα. 
Παράλληλα πρέπει να συνεργάζεται αρμονικά 
με την κεντρική εξουσία με στόχο την βελτίωση 
του βιοτικού επιπέδου των πολιτών, μέσω της 
δέσμευσης χρηματοδοτήσεων για  έργα κοινής 
ωφέλειας, την εξασφάλιση επαρκούς  αστυνό-
μευσης, την δημιουργία υψηλής ποιότητας δη-
μοσίων υπηρεσιών και ούτω καθεξής».

Υπάρχει μια έντονη φημολογία πως το κόμμα 
σας οι «ΕΛΛΗΝΕΣ», αλλά και σεις,  θα έχετε σο-
βαρό κώλυμα νομικής υπόστασης να συμμετά-
σχετε στις επόμενες εκλογές. Τι απαντάτε;

«Το εθνικό κόμμα Έλληνες θα συμμετέχει κα-
νονικά στις προσεχείς εκλογές και εγώ θα 
επανεκλεγώ βουλευτής με την ψήφο των Ελ-
λήνων πολιτών, δηλαδή με σταυρό. Η Νέα Δη-
μοκρατία εισηγήθηκε έναν αντισυνταγματικό 
νόμο, που μου απαγορεύει να είμαι πρόεδρος 
στο κόμμα που ίδρυσα, δεν μπορεί όμως να 
μου απαγορεύσει να κατέβω στις εκλογές. 
Εκεί πιστεύω θα τους δώσει την πρέπουσα 
απάντηση ο Ελληνικός λαός. Εισηγητής αυτού 
του νόμου ήταν ο γνωστός διώκτης των Ελ-
λήνων πατριωτών Βορίδης, ο οποίος έχει ψη-
φίσει όλα τα εθνοκτόνα μνημόνια και όλους 
τους νόμους υπέρ της ανέγερσης Ισλαμικού 
τεμένους, στην πρωτεύουσα της Ελλάδος. 
Μην ακούτε λοιπόν, διάφορες δήθεν πληρο-
φορίες από αργυρώνητους. 
Θα συμμετέχω κανονικά στις εκλογές  ως 
ιδρυτής του εθνικού κόμματος Έλληνες 
και θα επιστρέψω δυναμικά στη βουλή και 
θα παλέψω υπέρ  των Ελλήνων πολιτών. 
Τέλος, θέλω να επισημάνω το εξής για το μήνα 
τον οποίο διανύουμε: 

«Η 19η Μαΐου είναι μέρα μνήμης και θλίψης για τις 
εκατοντάδες χιλιάδες Ελλήνων Ποντίων οι οποίοι 
έχασαν τη ζωή τους από τους Τούρκους. Πονάμε 
αλλά ΔΕΝ ΞΕΧΝΑΜΕ τ΄ αδέλφια μας. Είναι ημέρα 
θλίψης, αλλά ΠΟΤΕ ΛΗΘΗΣ για τα αδέλφια μας»

«Θα επιστρέψω δυναμικά 
στη Bουλή» 

Ηλίας 
Κασιδιάρης
Πρόεδρος « ΕΛΛΗΝΕΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ»

Μηδενική 
ανοχή στην 
εγκλημα-
τικότητα 
στο Δήμο 
Αχαρνών.

Μακριά από 
κόμματα και 
συμφέροντα 

οι Δήμοι. 

ΑΠΟΚΛΈΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΈΝΤΈΥΞΗ
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Γ ια όλους όσοι δεν περάσαμε την παιδική μας 
ηλικία στον Δήμο Αχαρνών, αλλά προερχό-

μαστε από άλλες περιοχές, όπως εγώ, για παρά-
δειγμα,  που έχω μεγαλώσει στου Ζωγράφου, η 
πρώτη γνωριμία με τον Δήμο Αχαρνών, εκτός 
από τα αποδοκιμαστικά σχόλια φίλων και γνω-
στών, συχνά συνδέεται με την ψυχρολουσία της 
άρνησης κάποιων οδηγών ταξί να σε μεταφέ-
ρουν νύχτα σε ορισμένες περιοχές του Δήμου 
με το επιχείρημα ότι είναι επικίνδυνες. Δεν είναι 
σπάνιες οι φορές εκείνες όπου οι αρνήσεις συ-
νοδεύονται και από προσωπικές αφηγήσεις για 
επιθέσεις και απόπειρες ληστείας.

Του Μενιδίου, λοιπόν, προηγείται η σύγχρονη 
θλιβερή του φήμη, η οποία έρχεται να υποσκελί-
σει την ιστορική μνήμη ενός σημαντικού αττικού 
Δήμου της αρχαιότητας. Και, δυστυχώς, η φήμη 
αυτή επιβεβαιώνεται σε πολλά πεδία.

Η καθημερινότητα ενός δημότη του Δήμου 
Αχαρνών και ειδικότερα της περιοχής των Θρα-
κομακεδόνων, όπου κατοικώ μόνιμα εδώ και 
πολλά χρόνια είναι αρχικά σκοτεινή. Κυριολεκτι-
κά σκοτεινή λόγω του ελλιπέστατου νυχτερινού 
φωτισμού των δρόμων με ό,τι αυτό προφανώς 
συνεπάγεται.

Και αν τη νύχτα κινδυνεύεις να σκοντάψεις 
λόγω του κακού δημοτικού φωτισμού, μέρα και 
νύχτα κινδυνεύεις να πέσεις μέσα σε κάποια ή 
κάποιες από τις πολυάριθμες λακκούβες. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι υπάρχουν σημεία κάποιων 
δρόμων, τα οποία είναι πρακτικά σχεδόν απρο-
σπέλαστα από αυτοκίνητο λόγω του μεγάλου 
αριθμού λακκούβων. Κατά διαστήματα και κατά 
προτίμηση κοντά στις επόμενες δημοτικές 
εκλογές οργανώνονται «φιέστες» αποκατα-
στάσεων δημοτικών προβλημάτων, για να δη-
μιουργηθεί στον δημότη η ψευδής εντύπωση 
ότι παράγεται κάποιο έργο. Για τον λόγο αυτό, 
οι δρόμοι είναι γεμάτοι «μπαλώματα» ασφάλ-
του που καλύπτουν προσχηματικά και πρόχει-
ρα τις λακκούβες, οι οποίες επανεμφανίζονται 
πανηγυρικά με την πρώτη βροχή. Αναρωτιέμαι 
αν ζητείται κάποιου είδους λογοδοσία από 
τους εργολάβους που αποτυγχάνουν παταγω-
δώς να λύσουν το χρονίζον πρόβλημα, αλλά 
και από τους ιθύνοντες του Δήμου που τους 
αναθέτουν το έργο.

Αν είσαι δημότης του Δήμου Αχαρνών, νιώ-
θεις έρμαιο των καιρικών συνθηκών. Όταν 
βρέχει, κάθε φορά που βρέχει, κάποιοι δρόμοι 
πλημμυρίζουν. Αυτό έχει καταστεί μια ιδιότυπη 
«κανονικότητα» τους χειμερινούς μήνες. Όσο 

για το καλοκαίρι και ειδικότερα για το περσινό 
είναι νωπές οι μνήμες της φοβερής καταστρο-
φής. Το αίσθημα του αβοήθητου ήταν κυρίαρχο 
σε εμάς τους δημότες. Ο Δήμος ανέτοιμος και 
αμήχανος απέναντι στις πυρκαγιές εξαιτίας των 
οποίων προκλήθηκε ασύλληπτη οικολογική κα-
ταστροφή και ακόμη, κάηκαν ολοσχερώς και 
υπέστησαν σοβαρότατες ζημιές πολλά σπίτια 
συμπολιτών μας.

Ωστόσο, κάποιος μπορεί, στο σημείο αυτό, 
να αντιτείνει το ότι παρόλα αυτά, αν μη τι άλλο, 
υπάρχουν στη διάθεση των πολιτών κοινόχρη-
στοι χώροι πρασίνου με κούνιες για τα παιδιά και 
μίνι γκολφ, για παράδειγμα. Άλλο, όμως, το να 
υπάρχουν και άλλο το να είναι λειτουργικοί οι 
χώροι και να μπορούν να χρησιμοποιηθούν με 
ασφάλεια. Αυτό προϋποθέτει ότι συντηρούνται 
συστηματικά. Η αποτελεσματικότητα μιας δη-
μοτικής αρχής δεν κρίνεται μόνο από τα προε-
κλογικά προπαγανδιστικά έργα που αναθέτει σε 
εργολάβους με διαφανή ή φαινομενικά διαφανή 
κριτήρια, αλλά από την πρόθεσή της να τα συντη-
ρήσει μετά τις εκλογές. Μόνο τότε υπηρετείται 
ουσιαστικά το κοινό καλό. Τι να τα κάνει ο δημό-
της τα πανηγυρικά εγκαίνια και τις φωτογραφίες 
αυτοπροβολής των δημοτικών αρχόντων στην 
παιδική χαρά, όταν οι κούνιες, για παράδειγμα, 
δεν συντηρούνται ούτε επισκευάζονται;

Αν είσαι μαθήτρια ή μαθητής του Δήμου Αχαρ-
νών, τότε, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, στο σχο-
λείο σου δεν υπάρχει φύλακας. Προφανώς, οι 
σχολικοί φύλακες δε θεωρούνται απαραίτητοι 
από τη δημοτική αρχή. Αν, πάλι, περιμένεις να 
γίνουν επισκευές και αποκαταστάσεις βλαβών 
στο σχολείο σου, θα πρέπει να δείξεις ιώβεια 
υπομονή. Στο Λύκειο του Δήμου, πάντως, όπου 

εργάζομαι ένα εδώ και μέρες ραγισμένο τζά-
μι θα κάνει πασχαλινές διακοπές ραγισμένο με 
το πρόχειρο χαρτί που κολλήσαμε επάνω του: 
«προσοχή σπασμένο τζάμι». Αν, από την άλλη, 
είσαι μαθήτρια ή μαθητής που χρειάζεσαι λεω-
φορείο, για να πας στο Λύκειο που φοιτάς, τότε 
προκειμένου να προλάβεις το μεσημεριανό 
δρομολόγιο του λεωφορείου του ΟΑΣΑ, για να 
επιστρέψεις στο σπίτι σου, θα πρέπει καθημερι-
νά να χάνεις το τελευταίο τέταρτο της έβδομης 
ώρας. Δηλαδή, χάνεις εβδομήντα λεπτά μαθή-
ματος την εβδομάδα. Τριακόσια το μήνα,  μια 
ολόκληρη ημέρα διδασκαλίας, με άλλα λόγια,  
κάθε μήνα σε όλη τη διάρκεια της τριετούς φοί-
τησης στο Λύκειο. Άρα κάποια παιδιά δεν έχουν, 
καθώς φαίνεται τα ίδια δικαιώματα με τα υπό-
λοιπα. Αυτό φυσικά, επηρεάζει και τα υπόλοιπα 
παιδιά του τμήματος και συνιστά παιδαγωγικό 
πρόβλημα όχι αμελητέο. Και το ζήτημα αυτό 
φαίνεται ότι αξιολογείται ως ήσσονος σημασίας 
για τη δημοτική αρχή, διαφορετικά θα είχε φρο-
ντίσει να δημιουργήσει δημοτική συγκοινωνία 
για τα παιδιά του Δήμου.

Ο κατάλογος των προβλημάτων που αντιμε-
τωπίζει ο δημότης του Δήμου Αχαρνών είναι 
ανεξάντλητος. Περιορίστηκα ενδεικτικά σε κά-
ποια από αυτά έχοντας την επίγνωση ότι δε θα 
ήταν δυνατόν να αναφερθώ σε όλα ούτε και 
να συμπεριλάβω κάποια από τα σημαντικότερα. 
Δυστυχώς, η ιδιότητα του δημότη Αχαρνών εί-
ναι μια ιδιότητα πικρή που σε γεμίζει από απο-
γοήτευση και θυμό, επειδή έχεις το αίσθημα ότι 
όχι μόνον δεν υπηρετείται το δημόσιο συμφέ-
ρον, όπως δικαιούσαι και όπως οφείλει η δημο-
τική αρχή, αλλά και ότι η καθημερινότητά σου 
καθίσταται ερήμην σου όλο και πιο δύσκολη.

«ΑΝ ΕΙΣΑΙ ΔΗΜΟΤΗΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ…»
Γράφει η Έιρήνη Καλτσά
Φιλόλογος και συγγραφέας
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« Στα 10 χρόνια  της δραστηριοποί-
ησής μας στα δρώμενα του δήμου 
Αχαρνών Θρακομακεδόνων -και 
όχι μόνο- έχουμε να επιδείξουμε 
εθελοντική περιβαλλοντική πολι-
τιστική κοινωνική δράση και προ-
σφορά, για την οποία θα ήθελα να 
σας κάνω μία σύντομη διαδρομή.

>> Η ενεργό δράση μας ξεκίνησε το καλοκαίρι 
του 2010 στα πλαίσια της ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ και ΠΥ-
ΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, όταν η ομάδα εθελοντών μας σε 
συνεργασία με τον «Συνεταιρισμό Θρακομακε-
δόνων» πραγματοποιούσε τακτικό έλεγχο στην 
ευρύτερη περιοχή του Εθνικού δρυμού της Πάρ-
νηθας και στην πόλη των Θρακομακεδόνων με 
περιπολίες και σκοπιές.

>> Συνεχής συνεργασία με τον ΕΕΣΠ , Στα 
γραφεία του Ερυθρού Σταυρού Πειραιά πραγμα-
τοποιήθηκε δωρεάν πρακτική εξάσκηση πρώτων 
βοηθειών σε 15 εθελοντές της ομάδας μας από 
εθελόντρια του Ερυθρού Σταυρού με χορήγηση 
πιστοποιητικών παρακολούθησης σε όλους τους 
εθελοντές. Μεγάλη η προσφορά των εθελοντών 
μας με είδη πρώτης ανάγκης για τους συνανθρώ-
πους μας που μπαίνουν στην αγκαλιά του ΕΕΣΠ

>> Επισκέψεις με πολυμελή ομάδα εθελοντών 
μας στην Πολυκλινική Πειραιά, όπου προσέφεραν 
παιχνίδια, τρόφιμα, ενδύματα, υποδήματα, κου-
βέρτες, βιβλία σε παιδιά ηλικίας 2 - 14 ετών,

>> Στο Πνευματικό κέντρο Θρακομακεδόνων 
διενεργήσαμε εθελοντική αιμοδοσία σε συνερ-
γασία με το Νοσοκομείο ΜΕΤΑΞΑ και συστήσαμε 
«ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ», η οποία είναι χρήσιμη σε 
όποιον συμπολίτη μας χρειαστεί αίμα.

>> Εμπνευσμένοι από το σύνθημα «Η γη είναι 
ωραία, όταν είναι καθαρή» οι «Εθελοντές Αχαρ-
νών - Θρακομακεδόνων» σε συνεργασία με τον 
«Σύλλογο κατοίκων Ολυμπιακού χωριού», το 
αθλητικό σωματείο «ΦΟΙΒΟΣ» και την «Πολιτική 
προστασία του Δήμου Αχαρνών» καθάρισαν το 
γήπεδο στίβου στο Ολυμπιακό χωριό. επίσης σε 
πολλές δράσεις η ομάδα μας διενήργησε  καθα-

ρισμούς στον Δρυμό της Πάρνηθα της Βαρυμπο-
μπης των Θρακομακεδονων 

>> Χορηγήσαμε ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ σε ΙΕΚ σε από-
φοιτους Λυκείων της περιοχής μας,  καθώς και 
υποτροφίες για ενισχυτική διδασκαλία σε μαθητές 
από ιδιωτικά φροντιστήρια 

>> Έχουμε πραγματοποιήσει  τέσσερις φορές 
τον Αρχαιολογικό γύρο των Αχαρνών 

>> Τα μέλη της ομάδας μας την Μεγάλη Παρα-
σκευή επισκέφτηκαν το Τμήμα μεταμόσχευσης 
μυελού των οστών του Νοσοκομείου «Παίδων» 
δίνοντας λίγη χαρά στα παιδιά που νοσηλευόντου-
σαν εκείνες τις ημέρες και μοίρασαν σε όλους πα-
σχαλινά αυγά, χειροποίητες λαμπάδες και βιβλία.

>> Με την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου 
1/5/ έως τις 31/10/  πραγματοποιούμε έως και σή-
μερα πυρασφάλεια και αντιπυρική προστασία στην 
ευρύτερη περιοχή Θρακομακεδόνων και της Πάρ-
νηθας για τυχόν εντοπισμό εστιών φωτιάς με σκο-
πό την έγκαιρη αντιμετώπισή της.

>> Κατασκευάσαμε πυροφυλάκιο στο βόρειο 
τμήμα των Θρακομακεδόνων 

>> Η «Εθελοντές Αχαρνών - Θρακομακεδόνων» 
για πολλοστή φορά έχουν  καθαρίσει την Πλατεία 
Αριστοτέλους στους Θρακομακεδόνες και άλλους 
κοινόχρηστους χώρους της περιοχής.

>> Έχουμε βάψει τους εξωτερικούς τοίχους 
όλων των σχολείων της περιοχής μας

>> Eπίσης έχουμε εξωραΐσει όλες τις στάσεις 
και έχουμε δώσει ονομασία σε κάθε μια από αυτές 
Στάση βιβλίου, λουλουδιών Αγίας Τριάδος, Φιλίπ-
που Β, Αρχαίου θεάτρου ,Θεσσαλονίκης, Μοναστη-
ρίου Προσκόπων

>> Το καλοκαίρι συμμετείχαμε στην εκστρα-
τεία του ΣΚΑΪ για τον καθαρισμό του Ολυμπιακού 
χωριού.

>> Δημιουργήσαμε εθελοντική ομάδα ποδο-
σφαίρου η οποία αγωνίζεται για Φιλανθρωπικούς 
σκοπούς  Η ομάδα μας έπαιξε ποδόσφαιρο και με 
την ποδοσφαιρική ομάδα του Συλλόγου γονιών με 
νεοπλασματικές παθήσεις «Φλόγα», που πραγμα-
τοποιήθηκε σε συνεργασία με την Ένωση Συνδέ-
σμων Παλαιμάχων Ποδοσφαιριστών Πειραιά και 
έτσι ενισχύσαμε και οικονομικά τη «Φλόγα».

>> Τις ημέρες των Χριστουγέννων επισκε-
φτήκαμε τον Ξενώνα του Συλλόγου Γονέων με 
νεοπλασματικές παθήσεις «Φλόγα» μαζί με τους 

κατοίκους και την Ολυμπιάδα Θρακομακεδόνων, 
όπου σε ευχάριστη ατμόσφαιρα με χριστουγεν-
νιάτικα τραγούδια και παραμύθια μοιράσαμε δώρα 
και προσφέραμε λίγη χαρά και κουράγιο στα παι-
διά και στους γονείς τους.

>> Στις σημερινές δύσκολες ημέρες της οικο-
νομικής κρίσης η ομάδα μας βοηθάει πολύτεκνες 
οικογένειες που βρίσκονται σε ανάγκη.

>> Σε δύσκολες συνθήκες πυρκαγιές  σεισμούς 
είμαστε πάντα στην πρώτη Γραμμή

>> Για την οδική ασφάλεια τοποθετήσαμε 
φωτεινό σηματοδότη STOP στην διασταύρωση 
Ολυμπίων και Αρχελάου καθώς και ηλεκτρικό 
STOP Αρχελάου και Παύλου Μελά, μάτια γάτας σε 
πολλούς δρόμους , θέση στάθμευσης ΑΜΕΑ στο 
Πνευματικό Κέντρο Θρακομακεδόνων, κολονάκια 
σε όλες τις διαβάσεις στην πλατεία Αριστοτέλους 
Θρακομακεδόνες , συνεργάσου με την Τροχαία 
Νέας Ιωνίας και δράσεις ενημέρωσης για την οδι-
κή ασφάλεια 

>> Αντικαταστήσαμε την προτομή του Αριστο-
τέλη η οποία είχε κλαπεί 

>> Τοποθετήσαμε σε κεντρικά σημεία   χάρτες 
των δρόμων  Βαρυμπομπης στην πλατεία Βαρυ-
μπόμπης και Θρακομακεδόνων στην πλατεία Αρι-
στοτέλους

>> Προσφέραμε 4 λάστιχα για δύο πυροσβε-
στικά οχήματα στον 6ο Πυροσβεστικό Σταθμό Ολ.
Χωριού

>> Νεολαίοι εθελοντές μας έκαναν Γκράφιτι σε 
σχολεία και πλατείες 

Για τα αδέσποτα στηρίζουμε με τροφές, στειρ>> 
ώσεις υιοθεσίες τοποθετήσαμε σε δυο σημεία ει-
δικά χάρτινα  φαρασάκια για να μαζεύουν τα πε-
ριττώματα των σκύλων  και έχουμε επιμέλεια για 
γενική φροντίδα για αυτά το περιβάλλον και τους 
ανθρώπους 

Τελειώνοντας θα ήθελα να τονίσω, ότι η ομά-
δα «Εθελοντών» είναι ανοιχτή για όλους τους 
πολίτες, που σημαίνει, ότι μπορεί να έρθει κοντά 
μας όποιος επιθυμεί να προσφέρει ελεύθερα σε 
όποιον τομέα της κοινωνίας θέλει και να γίνει μέ-
λος μας χωρίς συνδρομές».

Με τιμή
Νικόλαος Σιδηρόπουλος

Από τους ανθρώπους για τους ανθρώπους…

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΧΑΡΝΩΝ – 
ΘΡΑKΟΜΑΚΕΔΩΝΩΝ
«10 χρόνια ανιδιοτελούς κοινωνικής δράσης»




