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ΘΕΜΑ: Πλήρης αξιοποίηση του Σιδηροδρομικού Κέντρου Αχαρνών. Λύση στις 

μετακινήσεις των πολιτών και στο κυκλοφοριακό πρόβλημα 

Η περίπτωση του Σιδηροδρομικού Κέντρου Αχαρνών (ΣΚΑ) αποτελεί αντιπροσωπευτικό 

δείγμα της κατασπατάλησης δημοσίου χρήματος. 

 Μου φέρνει στο μυαλό το κτίριο του Ολυμπιακού χωριού που- αρχικά-προοριζόταν για το 

υπουργείο εργασίας, στη συνέχεια πέρασε στην κατοχή της μονής Βατοπεδίου για να 

καταλήξει στα χέρια κυπριακού fund  και σήμερα να σαπίζει, ρημαγμένο και αφημένο στην 

τύχη του. 

Το Σιδηροδρομικό Κέντρο σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε με το σκεπτικό να αποτελεί τον 

βασικό κομβικό σταθμό μετεπιβίβασης / ανταπόκρισης υπεραστικού και προαστιακού 

σιδηροδρομικού δικτύου αλλά δεν εκπλήρωσε ποτέ τον ιδρυτικό του σκοπό. 

Αυτή τη στιγμή ένα κορυφαίο έργο παραμένει ανεκμετάλλευτο ενώ θα μπορούσε να 

λειτουργεί δίνοντας λύση σε πολλά και διαφορετικής φύσεως καθημερινά προβλήματα.  

Για παράδειγμα, το ΣΚΑ θα μπορούσε να αξιοποιηθεί καταλλήλως ώστε να συναντώνται 

προαστιακός, Μετρό και τρένο διευκολύνοντας τις μετακινήσεις των κατοίκων των Αχαρνών 

και των πέριξ περιοχών, μειώνοντας παράλληλα τον κυκλοφοριακό φόρτο στον Κηφισό.  

Συγκοινωνιακό και εμπορικό κέντρο συνάμα, το ΣΚΑ  θα μπορούσε να αποτελεί την 

«καρδιά» των μεταφορών της Αττικής και θα αναδείκνυε περαιτέρω τη θέση της 

Ανατολικής πλευράς της, με πυλώνα της τον μεγαλύτερο Δήμο της περιοχής, τις Αχαρνές. 

Στο σημείο θα μπορούσε να αναπτυχθεί μια εμπορική ζώνη με καταστήματα, εστιατόρια 

κ.α , όπως στο αεροδρόμιο, που θα άλλαζε τα δεδομένα της πόλης και θα βοηθούσε στην 

ανάπλαση και αναβάθμιση της γύρω οικιστικής ζώνης.   

Γίνεται αντιληπτό από τον συλλογισμό μου ότι το Σιδηροδρομικό Κέντρο πρέπει άμεσα να 

τεθεί σε πλήρη λειτουργία. Τυχόν ελλείψεις θα πρέπει σύντομα να αποκατασταθούν και 

επιπλέον να επαναπροσδιορισθεί η θέση και ο ρόλος του στο σύγχρονο συγκοινωνιακό 

τοπίο.  



Η πλήρης αξιοποίηση του ΣΚΑ θα έχει ΜΟΝΟ θετικές συνέπειες για την κοινωνία. Από την 

πλευρά μας, ως ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, πιστεύουμε ότι η κοινωνία πρέπει να έχει αυτό 

που της αξίζει. Ένα συγκοινωνιακό κέντρο «κόσμημα» που θα εξυπηρετεί τους κατοίκους 

όλης της Αττικής  και θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών. 

Όπου υπάρχει θέληση, υπάρχουν και λύσεις.  
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