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Το 1981, ιδρύθηκε ο Σύλλογος Γυναικών Θρακομακεδόνων, με σκοπό:

Τη μόρφωση και ανύψωση της Γυναίκας. Την  αναγνώριση των δικαιωμάτων της σας ισότιμο μέλος της 
κοινωνίας. Την αναγνώριση της μητρότητας σαν κοινωνικό λειτούργημα. Τη συμμετοχή της σε όλες τις 
πολιτιστικές εκδηλώσεις και κοινωνικούς αγώνες για την   εξασφάλιση της φιλίας, της αλληλεγγύης και 
της ειρήνης μεταξύ των λαών. Την προστασία του περιβάλλοντος. Τη δράση για κοινωνική προσφορά 
προς ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες. 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

 Μετά  την  οδυνηρή  απώλεια  του  νεαρού  συμπολίτη  μας  Νικολάου  Ραχούτη  21  ετών
εργαζόμενου  φοιτητή,  σε  τροχαίο  δυστύχημα  στους  Θρακομακεδόνες,  η  τραγική  μητέρα
ξεκίνησε έναν  τεράστιο προσωπικό αγώνα  για την κατασκευή έργων Οδικής Ασφάλειας στην
περιοχή μας.  Μέσα  από αυτόν τον αγώνα, κατάφερε να δεσμευτεί  ο   αρμόδιος Υπουργός
Μεταφορών και Υποδομών κ. Σπίρτζης Χρήστος για την υλοποίηση του αιτήματος της στη μνήμη
του  παιδιού  της,  αλλά και  για  την  ασφάλεια  όλων των   κατοίκων και  των  επισκεπτών  της
περιοχής.

 Ο Σύλλογος Γυναικών Θρακομακεδόνων από την πρώτη στιγμή στήριξε τον δίκαιο αγώνα της
τραγικής μάνας στέλνοντας  σχετική έγγραφη επιστολή προς το Υπουργείο με κοινοποίηση  στο
Δήμο Αχαρνών,  συνοδεία αρχείου 2.000 υπογραφών συμπολιτών μας που συλλέξαμε με τη
φερεγγυότητα και  δυναμική  του Συλλόγου μας,  προς ενίσχυση του συγκεκριμένου δίκαιου
αιτήματος και αγώνα της μητέρας με απώτερο Ιερό Σκοπό της, την ασφάλεια των παιδιών και
όλων μας! 

 Αποτέλεσμα όλων αυτών των ενεργειών και κινητοποιήσεων και του προσωπικού αγώνα της 

τραγικής μητέρας, με απίστευτες καθυστερήσεις, γραφειοκρατικές δυσκολίες, και πολλά άλλα 

τεχνικά και όχι μόνο προβλήματα, είναι η απόφαση εκχώρησης από τον Υπουργό κ. Χρήστο 

Σπίρτζη ειδικού κονδυλίου «κονδύλι Ραχούτης»   συνολικού ποσού 620.000,00€ (εξακοσίων 

είκοσι χιλιάδων euro),  για έργα Οδικής Ασφάλειας και παρεμβάσεις σε επικίνδυνα σημεία του 

Οδικού δικτύου των Θρακομακεδόνων, στο Δήμο Αχαρνών .Το  κονδύλι αφορά σε δημιουργία 3 

(τριών) κυκλικών κόμβων διεθνών προδιαγραφών στους Θρακομακεδόνες, σε ειδική σήμανση 

και σηματοδότηση,  σε διαγραμμίσεις οδοστρωμάτων, φωτισμό για τους κυκλικούς κόμβους 

κ.α. στο ευρύτερο οδικό δίκτυο των Θρακομακεδόνων. 

 Το  «κονδύλι  Ραχούτης»  λοιπόν  αξιοποιήθηκε  με  τη  σπουδαία  μελέτη  του  έγκριτου
συγκοινωνιολόγου κ. Θανάση Τσιάνου, βάσει διεθνών κανονισμών και προτύπων για την Οδική
Ασφάλεια. Ο  κ. Τσιάνος Θανάσης στάθηκε συμπαραστάτης και πρωτεργάτης στον αγώνα της
μητέρας από την πρώτη στιγμή που η ίδια του το ζήτησε και στη συνέχεια, όταν τον έφερε σε
επαφή με το Δήμαρχό μας κ. Σπυρίδωνα Βρεττό και το τεχνικό επιτελείο του Δήμου Αχαρνών,
όπου Δήμαρχος και σύμβουλοί του,  στήριξαν με τη σειρά τους και ανέλαβαν να φέρουν σε
πέρας αυτόν τον Ιερό σκοπό της μάνας, για την προστασία των δικών μας παιδιών!



 Το σύνολο του έργου αφορά σε δημιουργία 3 (τριών) κυκλικών κόμβων διεθνών προδιαγραφών
στους  Θρακομακεδόνες,  με  ειδική  σήμανση  και  σηματοδότηση,   με  διαγραμμίσεις
οδοστρωμάτων, με επιπλέον φωτισμό για τους κυκλικούς κόμβους, με στενώσεις δρόμων όπου
χρειάζεται,  με ράμπες και  χωρίσματα για ασφαλή δίοδο σε αμαξίδια – ποδηλάτες – πεζούς
κ.λπ. στο ευρύτερο οδικό δίκτυο των Θρακομακεδόνων.

 Με την εκπνοή του έτους 2021, ξεκίνησε η υλοποίηση των Οδικών έργων και παρεμβάσεων,
ενώ σήμερα (11/2022) δηλ. 11 μήνες μετά την έναρξή τους, έχουμε ήδη σε χρήση δύο εκ των
τριών κυκλικών κόμβων και πιο συγκεκριμένα:

 επί της Λ. Ορφέως και Λ. Μεγάλου Αλεξάνδρου (σημείο που χάθηκε τόσο άδικα ο Νικόλαος
Ραχούτης 21 ετών συμπολίτης μας), όπως αντίστοιχα και 

 επί της Λ. Μεγάλου Αλεξάνδρου και Λ. Ολυμπίων (έμπροσθεν Λυκείου και Αθλητικού Κέντρου
Θρακομακεδόνων, σημείο όπου καθημερινά μεταβαίνουν εκατοντάδες δεκάδες μαθητών και
όχι μόνο). 

 ενώ εκκρεμεί η δημιουργία του 3ου εγκεκριμένου κυκλικού κόμβου επί της Λ. Αρχελάου και Λ.
Ολύμπιων, σημείο σύνδεσης 5 κατευθύνσεων και άρα υψηλής επικινδυνότητας.  

 Η Πρόεδρος και το Δ.Σ. του Συλλόγου Γυναικών Θρακομακεδόνων, σας είμαστε ευγνώμονες!
Σας ευχαριστούμε όλες και όλους για μια ακόμη φορά, αφού και με τη δική σας στήριξη με τις
άνω των 2.000 υπογραφών σας, στηρίξαμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ τον Ιερό σκοπό της τραγικής μητέρας, της
μάνας λιονταρίνας που παλεύει με την ψυχή της για το καλό των δικών σας και δικών μας
παιδιών… 

 Έτσι, με σύμβουλο την εν συναίσθηση, μεθοδικά και αποτελεσματικά, συμβάλαμε από κοινού
στην επίτευξη των σπουδαίων Οδικών έργων, για την ασφάλεια πεζών και οδηγών, κατοίκων
και επισκεπτών στους Θρακομακεδόνες, στη μνήμη του αδικοχαμένου 21χρονου εργαζόμενου
φοιτητή συμπολίτη μας, Νικολάου Ραχούτη.
ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

 Με  πρωτοβουλία  του  Συλλόγου  μας  πραγματοποιήσαμε  επίσκεψη  στο  Κοινοτικό  Κατάστημα  και
συζητήσαμε    με  μέρος  του  Κοινοτικού  Συμβουλίου  τα  σοβαρά  πρακτικά  προβλήματα  που  έχουν
δημιουργηθεί  στην  καθημερινότητα  των  συνδημοτών  μας  και  γενικότερα  την   υποβάθμιση  που
αντιμετωπίζουν  οι  Θρακομακεδόνες  με  τον  Καλλικρατικό  νόμο  και  την  απορρόφησή  μας  από  τον
ευρύτερο  Δήμο.  Αποτέλεσμα  της  παρούσας  κινητοποίησης  του  Συλλόγου  μας  ήταν  η  σύμπραξη  με
πολλούς ακόμη εθελοντικούς τοπικούς Συλλόγους και το Ψήφισμα Διαμαρτυρίας με 5.000 υπογραφές
συνδημοτών  μας  προς  το  ΥΠ.ΕΣ  και  τον  υπουργό  κ.  Μ.  Βορίδη,  για  την  επανασύσταση  του  Δήμου
Θρακομακεδόνων , όπως υπήρξε προ του Καλλικρατικού καθεστώτος. 

 Συλλογή υπογραφών (άνω των 5.000)

 Σύσταση  Συντονιστικής  Επιτροπής  για  την  Επανασύσταση  του  Νέου  Δήμου  Θρακομακεδόνων,  με
συμμετοχή  τοπικών  φορέων   όπως  Συνεταιρισμού  «Η  Μακεδονία»,  του  αθλητικού  σωματείου
«ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ», του συλλόγου για την προστασία της φύσης και των αδέσποτων ζώων Θρακομακεδόνων
«ΜΕΡΙΜΝΑ»,  της  Λαογραφικής  εταιρίας  «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»  τον   σύλλογο  «Εθελοντών  Αχαρνών
Θρακομακεδόνων», τον πρόεδρο του τοπικού Συμβουλίου κ. Γιώργο Κοτσιανά και το μέλος του τοπικού
Συμβουλίου κ. Νικόλαο Ματθαίου.

 Έγινε  ανάθεση  σε  επιφανή  Δικηγόρο ,  συγκεντρώνοντας   όλα  τα  στοιχεία  που  καταθέσαμε  όλοι  οι
προαναφερόμενοι φορείς για τη σύνταξη και στοιχειοθέτηση του δίκαιου αιτήματός μας, δεδομένου ότι
υπάρχουν  παρόμοια προηγούμενα γεγονότα, όπως στο Δήμο Σερβίων και στο Δήμο Κέρκυρας.


 1 Ιουλίου 2021 Επιτροπή , επισκέφτηκε τον Υπουργό κ. Μάκη Βορίδη, κατέθεσε φάκελο με το αίτημα

Υπόμνημα των συνδημοτών μας, εμπεριστατωμένα στοιχεία, αρχείο υπογραφών.

 Δυστυχώς η απάντηση του Υπουργού δεν ήταν η αναμενόμενη.  Μας δήλωσε κατηγορηματικά ότι  η
κυβέρνηση δεν μπορεί να κάνει κάτι μεμονωμένα για τους Θρακομακεδόνες, παρά  μόνο αν κατατεθεί



νομοσχέδιο  που  θα  συμπεριλαμβάνει  αλλαγές  και  σε  άλλες  περιοχές  του  Νομού  Αττικής  που
αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα.

 Ιούνιο  του 2017 Μετά από ενέργειες του Συλλόγου μας & επαφές με το αρμόδιο τμήμα του 
Δήμου Κηφισιάς, έγινε αντικατάσταση λαμπτήρων στο τμήμα της Λεωφόρου Κύμης μετά το 
τούνελ, όπου από τον ελλιπή φωτισμό της Λεωφόρου σε σχέση με τον έντονο φωτισμό του 
τούνελ, προκαλούνταν  πολλά ατυχήματα.    

 23 Ιουνίου 2017 Συμμετοχή σε σύσκεψη στο Δημαρχείο Αχαρνών &  κατάθεση προτάσεων για 
τη λήψη αποφάσεων για δράσεις & κινητοποιήσεις κατά της εγκληματικότητας.

 28 Ιουνίου  2017 Συμμετοχή στη πορεία διαμαρτυρίας κατά της εγκληματικότητας, που 
διοργανώθηκε από το Δήμο Αχαρνών.

 29 Σεπτεμβρίου 2017,  δυναμική παρέμβαση του Συλλόγου μας στο Τοπικό Συμβούλιο 
Δημοτικής Κοινότητας Θρακομακεδόνων, για: α) την αποκομιδή των σκουπιδιών, των 
πευκοβελόνων, των κλαδιών,β) τον  ηλεκτροφωτισμό της περιοχής μας , γ) την πυροπροστασία, 
δ) την βελτίωση της  συγκοινωνίας κ.λ.π. Όλα τα παραπανω τέθηκαν και στον Δήμαρχο.  

 18 Μαΐου 2019 Διοργάνωση Ημερίδας Αφύπνισης και Ευαισθητοποίησης για την Οδική Ασφάλεια με

θέμα  «Ζωή  το  Υπέρτατο  Δώρο»  στο  2ο Δημοτικό  σχολείο  Θρακομακεδόνων,  με  τη  συμβολή  του

Ινστιτούτο  Οδικής  Ασφάλειας  (Ι.Ο.ΑΣ.)  Πάνος  Μυλωνάς.  Η  Ημερίδα  είχε  μεγάλη  συμμετοχή  και

αντίκτυπο στους μαθητές  και γονείς της περιοχής μας. 

 14 Μαρτίου 2021 συμμετοχή του Συλλόγου μας σε συνεργασία με τους Εθελοντές Αχαρνών 
Θρακομακεδόνων στην πρωτοβουλία του ΙΟΑΣ « 14η Πανελλαδική εβδομάδα οδικής 
ασφάλειας». Η δράση περιελάβανε μοίρασμα ενημερωτικών φυλλαδίων στην πλατεία 
Αριστοτέλους, στη Λ. Κύμης, στην Ορφέως και στη Μ. Αλεξάνδρου.

 14 Μαρτίου 2021 Ψήφισμα – Διαμαρτυρία  προς το Υπουργείο Εσωτερικών για το υπό 
κατάρτιση   νομοσχέδιο που αφορά την Τοπική Αυτοδιοίκηση ζητώντας:

 Α)   Τη μη κατάργηση του Κοινοτικού συμβουλίου Θρακομακεδόνων.

 Β) Τη διατήρηση της ανεξάρτητης κάλπης για την εκλογή των κοινοτικών συμβούλων.

 Γ) Τη θέση των κοινοτικών συμβούλων να καταλαμβάνουν αυτοί που εκλέγονται από τους 
πολίτες και όχι να τοποθετούνται  από τον εκάστοτε Δήμαρχο!

 Δ) Την επαναφορά των αρμοδιοτήτων που καταργήθηκαν με το Ν. 4623-2019 &  τη 
θεσμοθέτηση  πόρων για τις Κοινότητες.

 3 Ιουνίου 2021, επιστολή προς το Δήμο Αχαρνών με κοινοποίηση στον Υφυπουργό Πολιτικής 
Προστασίας & Διαχείρισης Κρίσεων , την Περιφέρεια Αττικής, τον Αντιπεριφερειάρχη 
Ανατολικής Αττικής, το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος, το Δασαρχείο Πάρνηθας, για τον 
καθαρισμό των άκτιστων οικοπέδων της περιοχής μας και  την αποφυγή πρόκλησης ή 
επέκτασης πυρκαγιάς.

 1 Απριλίου 2022, επιστολή προς το Δήμο Αχαρνών με κοινοποίηση στο Υπουργείο Προστασίας 
του Πολίτη, το Υπουργείο Εσωτερικών, τον Υπουργό κ. Μάκη Βορίδη, το τμήμα Τροχαίας Ν. 
Ιωνίας, για την αύξηση της εγκληματικότητας στην περιοχή μας, ζητώντας: 

1. Την καλύτερη  αστυνόμευση της περιοχής μας, με περιπολίες σε όλη την περιοχή μας (πλατεία,  
βόρειος τομέας και όχι μόνο χαμηλά, όπως έχει παρατηρηθεί  επί της Λ. Θρακομακεδόνων εκεί που 
λειτουργούν Καταστήματα . 

2. Την αναβάθμιση ή ενίσχυση του Αστυνομικού Σταθμού Θρακομακεδόνων, ώστε να διαθέτει 
περιπολικό για την αστυνόμευση και της περιοχής της Βαρυμπόμπης.

3. Τοποθέτηση καμερών  στην Λεωφόρο Κύμης  , την οδό Αρχελάου, την Μεγάλου Αλεξάνδρου (στο 



ύψος της εκκλησίας) για τον έλεγχο της ταχύτητας των οχημάτων.
4. Αντικατάσταση  καμένων λαμπτήρων στη Λεωφόρο Κύμης.
5. Αντικατάσταση των λαμπτήρων του Δημόσιου φωτισμού της πόλης μας, με λαμπτήρες LED.

 Τον Φεβρουάριο του 2022 επισκεφτήκαμε το τμήμα Τροχαίας Ν. Ιωνίας για να ζητήσουμε αύξηση 
της αστυνόμευσης από την πλευρά της τροχαίας, λόγω της παραβίασης των ορίων ταχύτητας στην 
περιοχή μας, καθώς επίσης εξέτασης τοποθέτησης καμερών σε κομβικά σημεία της πόλης μας. 
Αποτέλεσμα αυτών των ενεργειών, όπως διαβάσαμε στα «ΚΟΡΝΑΡΙΣΜΑΤΑ» της εφημερίδας «Εν τη 
πόλει», τροχονόμοι θα περιπολούν σε σημεία που αναπτύσσονται ταχύτητες.

 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ  

 5 Μαρτίου 2017 Τσάι αλληλεγγύης στο  VARIMPOPI CLUB για την ενίσχυση οικογένειας του 
Δήμου μας που ήταν στο εξωτερικό για την αντιμετώπιση προβλήματος υγείας.  

 Ετήσια διοργάνωση τσάι αλληλεγγύης για την ενίσχυση συντοπιτών μας και  οικογενειών του 
Δήμου Αχαρνών. 

 Από τον Ιανουάριο του 2021 έχουμε αναλάβει  την συστηματική μηνιαία βοήθεια στήριξη 3 
συντοπιτών μας , με την αποστολή τροφίμων, αλλά και την μέριμνα ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης τους και γενικότερα, μέριμνα για την θέρμανσή τους, ένδυσή τους κ.λ.π.

Ο Σύλλογος  εν μέσω της πανδημίας κατάφερε να διατηρήσει τα τμήματα Χορωδίας, Παραδοσιακών 
Χορών, θεατρικής ομάδας και γυμναστικής.  Αναλυτικά μπορείτε να δείτε τις εκδηλώσεις όλων των 
τμημάτων μας στο site του Συλλόγου μας www.sgthrak.gr

 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

 8 Μαρτίου 2017 εορτασμός Παγκόσμιας   Ημέρας της Γυναίκας με την  παρουσίαση των βιβλίων
της συγγραφέως Άννας Τσαλουκίδου. 

  8 Μαρτίου 2018, εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας όπου  τιμήσαμε την κ. 
Μυλωνά πρόεδρο του Ινστιτούτου οδικής ασφάλειας Πάνος Μυλωνάς & την Ολυμπία Δραγούνη
ιδρύτρια της Ολυμπιάδας.

 8 Μαρτίου 2019 Εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας και ομιλία σχετικά με την  
Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, η οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης το 
2011, τέθηκε σε ισχύ το 2014 και υπογράφηκε από την ΕΕ το 2017. Είναι το πρώτο διεθνώς 
νομικά δεσμευτικό κείμενο του είδους του για την πρόληψη της έμφυλης βίας, την προστασία 
των θυμάτων και την τιμωρία των αυτουργών.

 3 Δεκεμβρίου 2017   στο χώρο του Αθλητικού Κέντρου Θρακομακεδόνων , διοργάνωση 

εκδήλωσης για την παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία.

 9 Δεκεμβρίου 2018  εορτασμός παγκόσμιας ημέρας ατόμων με αναπηρία

 18 Φεβρουαρίου  2017 Επίσκεψη στο Βυζαντινό Μουσείο  -εκθέματα από το μουσείο  

ΕΡΜΙΤΡΑΖ της Αγίας Πετρούπολης.

 9 Νοεμβρίου 2019  επίσκεψη στο νέο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Γουλανδρή.

 18 Σεπτεμβρίου 2017 επίσκεψη στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ θέατρο Παπάγου & παρακολήθηση της 
Συναυλίας του Γ. Μαρκόπουλου «Ελεύθεροι Ποκιορκημένοι»



 4. Οκτωβρίου 2017 είδαμε στο Ηρώδειο την παράσταση “SISSY”

 12. Νοεμβρίου 2017 επισκεφτήκαμε  το θέατρο «Ιλίσσια» για να παρακολουθήσουμε   το 
αριστουργηματικό έργο του Άρθουρ Μίλλερ «Το Τίμημα» 

 26 Νοεμβρίου  2017 επισκεφτήκαμε   την  φαντασμαγορική τρισδιάστατη έκθεση Van Gogh 

Alive,  στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. 

 7 Ιανουαρίου  2018 Θεατρική Έξοδος Θέατρο ΒΕΜΠΟ στην παράσταση «Ζορμπάς»

 Θεατρική έξοδος Οι μάγισσες της Σμύρνης
 20 Οκτωβρίου 2019 θεατρική έξοδος στο θέατρο Ιλίσια είδαμε το έργο του Ίψεν  αρχιμάστορας 

Σόλνες  με τους Γρηγόρη Βαλτινό & Κατερίνα Λέχου.
 14 Δεκεμβρίου   2019 θεατρική έξοδος στο θέατρο «ΠΑΛΛΑΣ» Ωνάσης τα θέλω όλα.

 29 Δεκεμβρίου  2019 Λυρική Σκηνή «Ωραία μου κυρία» 
 11 Δεκεμβρίου  2021 θεατρική έξοδος στο θέατρο «Βεάκη» στην παράσταση «Κάποτε στο 

Βόσπορο»
 20 Νοεμβρίου   2021 θεατρική έξοδος στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά στην παράσταση «Το 

Μινόρε της Αυγής»
 10 Απριλίου  2022 θεατρική έξοδος στο θέατρο «Ακροπόλ» στην παράσταση «Ο κουρέας της 

Σεβίλης»

 Ετήσια Διοργάνωση γλεντιού  Τσικνοπέμπτης, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό και με 
προσφορά εδεσμάτων από το Δ.Σ και τα μέλη του Συλλόγου.

 20 Ιανουαρίου 2019 κοπή της πίτας και γλέντι του Συλλόγου μας στο Αρχοντικό του Σαράντη

 ΕΚΔΡΟΜΕΣ

 21 Οκτωβρίου 2017 Εκδρομή στην ορεινή Αρκαδία (Δημητσάνα, Στεμνίτσα, Βυτίνα).

 3 Νοεμβρίου 2018 εκδρομή σε Θήβα- Ορχομενό και Λιβαδειά

 8 Ιουνίου  2019 εκδρομή στο Άργος και το Ναύπλιο

 16 Νοεμβρίου  2019 εκδρομή στα Καλάβρυτα , Σπήλαιο Λιμνών , Πλανητέρο. 
 26,27,28 Ιουνίου   2021 εκδρομή στην Πάργα Παξούς Συβοτα.

 15 16 17 18 Οκτωβρίου 2021 εκδρομή στα Γιάννενα , Ζαγοροχώρια, Μέτσοβο.
 13, 14, 15, 16 Ιουνίου  2022 εκδρομή στη Σπάρτη, Γύθειο, Μονεμβασιά, Σπήλαια Δυρού, Μάνη.

 22, 23, 24 Οκτωβρίου  2022 εκδρομή στην Καστοριά, Νυμφαίο, Πρέσπες.


