
  
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Ο ΗΛΙΑΣ ΨΗΝΑΚΗΣ ΑΠΟΧΩΡΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ  

 

Αγαπητοί Φίλοι, 
 
Πριν από πέντε χρόνια σε ένα περιβάλλον μεγάλων και σύνθετων προκλήσεων για τη 
χώρα, οι πολίτες του Δήμου Μαραθώνα με τίμησαν με την ψήφο τους ώστε, μαζί με το 
συνδυασμό μου να ηγηθούμε μιας νέας αναπτυξιακής προσπάθειας για τον τόπο. Μία 
προσπάθεια η οποία βασίστηκε στις αρχές της νομιμότητας, της χρηστής διοίκησης και 
της αναδιοργάνωσης και η οποία ήδη αποδίδει καρπούς σε όλα τα επίπεδα. 
 
Σε αυτή την περίοδο υπήρξαν πολλές θετικές στιγμές αλλά και αρκετές δύσκολες με 
αποκορύφωμα τα τραγικά γεγονότα του περασμένου Ιουλίου. Τα αποτελέσματα τα 
βιώνουμε μέχρι σήμερα και συνεχίζουμε να τα αντιμετωπίζουμε με αίσθημα ευθύνης 
τόσο σε προσωπικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο. 
 
Κεντρική στόχευση στην προσπάθειά μας ήταν να αποκτήσει ο Δήμος μας τη θέση που 
του αξίζει με βάση τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα στους τομείς του πολιτισμού, του 
περιβάλλοντος, του αθλητισμού και του τουρισμού ώστε να τα μετατρέψουμε σε 
ευκαιρίες ανάπτυξης. Αξιοποιώντας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, το παγκόσμιου 
κύρους brand name του Μαραθώνα. Παράλληλα όμως με τις διαδικασίες επίτευξης του 
στόχου αυτού και ως προαπαιτούμενο,  έπρεπε να μπει μια τάξη στο οργανωτικό 
κομμάτι, να νοικοκυρευτεί ο Δήμος, να εκσυγχρονιστούν οι διαδικασίες του και να 
αποκτήσει υπηρεσίες που ποτέ δεν είχε, όπως νομική υπηρεσία, τμήμα προμηθειών 
κ.λ.π. Κυρίαρχη προτεραιότητα των δράσεων μας ήταν η εμπέδωση της διαφάνειας και 
της ακεραιότητας του Δήμου. Η κάθαρση που έγινε ήταν επιβεβλημένη ώστε να 
αποκτήσει ο Δήμος την αναγκαία αξιοπιστία. Ταυτόχρονα δόθηκε μεγάλο βάρος στην 
αντιμετώπιση της καθημερινότητας και στη βελτίωση της εξυπηρέτησης του πολίτη. 
  



Στο πλαίσιο των πιο πάνω δόθηκε μεγάλη βάση στην προώθηση του brand name του 
Δήμου στο εξωτερικό. Πραγματοποιήθηκε πλήθος συναντήσεων και επισκέψεις από 
διπλωματικές, εμπορικές και διακρατικές αποστολές και διοργανώθηκαν με οργάνωση  
διεθνή Fora με επίκεντρο τον Αυθεντικό Μαραθώνιο. Η διοργάνωσή του, τα τρία 
τελευταία χρόνια, έχει σπάσει κάθε ρεκόρ. 
 
Στον τομέα του περιβάλλοντος, πέραν από την προώθηση του Κ.Ε.Λ. ώστε να 
αποκτήσει επιτέλους ο Δήμος αποχέτευση, τροχοδρομήθηκαν τα απαραίτητα 
αντιπλημμυρικά έργα, η μαρίνα, νέοι δρόμοι στην πληγείσα περιοχή του Ματιού κ.λ.π. 
 
Η μητέρα των μαχών όμως δόθηκε στις Βρυξέλλες, απέναντι στην Περιφέρεια Αττικής 
για να μη γίνει ο ιστορικός αυτός Δήμος ένας παράνομος σκουπιδότοπος. Ήταν μία 
νικηφόρα μάχη βασισμένη στο δίκαιο των κατοίκων και στην προάσπιση της υγείας και 
του περιβάλλοντος. 
 
Θα μπορούσα να αναφερθώ σε πολλά ακόμα ως απολογισμό του έργου που έγινε. 
Ασφαλώς και πρέπει να γίνουν αρκετά ώστε να βρει ο Δήμος μας τη θέση που του 
αξίζει. Όμως είναι άξιο αναφοράς ότι παραδίδουμε ένα Δήμο με μηδενικά χρέη, με πολύ 
καλύτερη οργάνωση των υπηρεσιών, με πολλά έργα που έγιναν και πολλά άλλα να 
είναι έτοιμα για δημοπράτηση (συντήρηση σχολείων και κατασκευή νέων, 
αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων, κλειστά γυμναστήρια, επαναλειτουργία 
κολυμβητηρίου, ασφαλτοστρώσεις, μελέτη για αντικατάσταση συμβατικών λαμπτήρων 
με LED χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης, ανακαίνιση χώρων 5ης κατασκήνωσης, 
αντικατάσταση χλοοτάπητα του γηπέδου, προμήθεια νέου στόλου απορριμματοφόρων 
και μηχανημάτων έργου).  Όλα αυτά αποτελούν παρακαταθήκη για την επόμενη 
δημοτική αρχή και κυρίως τον τόπο και τους κατοίκους του. 
 
Σε προσωπικό επίπεδο θα είμαι δίπλα και στην επόμενη δημοτική αρχή και στους 
πολίτες, σε ότι μου ζητηθεί και μπορώ να βοηθήσω,  είτε στην Ελλάδα, είτε στο 
εξωτερικό.  
 
Συνεχίζω την προσπάθειά μου να πάει μπροστά η χώρα μας μέσα από ένα νέο στόχο. 
Μία νέα πρόκληση που οριοθετείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί οι πιο σημαντικές 
αποφάσεις για την Ελλάδα, και όπως αποδείχθηκε και για το Δήμο Μαραθώνα, 
λαμβάνονται στην Ευρώπη. Στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο αλλά και έξω από αυτό. Εκεί 
που η πολιτική γίνεται με σύστημα, γνώση, οργάνωση, μεθοδικότητα, διεκδίκηση και 
σταθερή παρουσία. Εκεί που η Ελλάδα χρειάζεται να έχει δυνατή φωνή και οι 
ευρωβουλευτές της να μπορούν να φέρουν αποτέλεσμα.  
 
Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι συνέβαλαν στην αποκατάσταση της κανονικότητας 
μετά την πρωτοφανή καταστροφική πυρκαγιά. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω όλους 
τους συνεργάτες μου και τους πολίτες εκείνους που στάθηκαν δίπλα μου με θάρρος, 
αυταπάρνηση και αψήφησαν κάθε δυσκολία, στην ανάταξη του Δήμου.  
 



Είμαι πάντα στη διάθεσή σας 
Ηλίας Ψηνάκης 


