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Τους τελευταίους μήνες οκτώ σύλλογοι του Ολυμπιακού Χωριού κατάφεραν 

να συντονιστούν και να συνεργαστούν στην αντιμετώπιση περιστατικών όπως η 

παράνομη εγκατάσταση του αμαξοστασίου των Κ.Τ.Ε.Λ. εντός του οικισμού. Στη 

συνέχεια διαπίστωσαν πως εκτός από την περιστασιακή αντιμετώπιση έκτακτων 

γεγονότων, η συντονισμένη κοινή δράση μπορεί να επεκταθεί δημιουργικά με 

υποβολή προτάσεων σε δημόσιους φορείς, καταρτισμό σχεδίων κοινής δράσης και 

την ενεργή συμμετοχή για την επίτευξή τους. 

Το αμαξοστάσιο σύντομα θα εκκενώσει τον χώρο που καταλαμβάνει 

σήμερα και παράλληλα ο ΟΑΕΔ -αποδεχόμενος σχετικό αίτημά μας (22/2/2021)- 

αποφάσισε ήδη τη συγκρότηση κλιμακίου, που θα υλοποιήσει την ορθή 

αξιοποίηση όχι μόνο του χώρου του αμαξοστασίου, αλλά του συνόλου των 

συμπληρωματικών υποδομών που εκκρεμούν στο Ολυμπιακό Χωριό. Η τρίτη 

δράση μας αφορά αίτημα προς τον Δήμο Αχαρνών για άμεση ανακήρυξη του Ο.Χ. 

σε Αυτοτελή Οικισμό και στη συνέχεια σε Δημοτική Κοινότητα, όπως -εξ άλλου- 

πρόσφατα διακήρυξε ο κ. Δήμαρχος. Για τη λεπτομερή ενημέρωση των κατοίκων 

σύντομα θα δημοσιευθούν οι επιστολές/αιτήματα αλλά και οι απαντήσεις/ 

αποφάσεις, τόσο για τις μέχρι σήμερα ενέργειές μας όσο και για τις μελλοντικές. 

Οι σύλλογοι που συγκροτούν τη Διασυλλογική Επιτροπή Ο.Χ. (Δ.Ε.Ο.Χ.) 

είναι: 1) Α.Σ.Ο.Χ. «ΦΟΙΒΟΣ», 2) Α.Σ.Ο.Χ. «ΑΘΗΝΑ», 3) Α.Σ.Ο.Χ. «ΔΙΑΣ», 4) ΝΕΑ 

ΓΕΝΙΑ Ο.Χ., 5) Σύλλογος Γυναικών Ο.Χ. η «Καλλιπάτειρα», 6) ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Ο.Χ., 7) Σύλλογος «ΑΝΑΣΑ», 8) Ορθόδοξος Χριστιανικός Σύνδεσμος 

οι «αγ. Κύριλλος & Μεθόδιος». 

Στην πρώτη μας δράση, που αφορούσε τη διαμαρτυρία για το παράνομο 

αμαξοστάσιο, συμμετείχε και ο Σύλλογος Κατοίκων Ολυμπιακού Χωριού 

(Σ.Κ.Ο.Χ.). Στη δεύτερη, που αφορούσε τις προτάσεις μας στον ΟΑΕΔ, απείχε και 

με Δελτίο Τύπου ανακοίνωσε ότι στο Δ.Σ. (13/2/21): «...αποφασίστηκε ομόφωνα η 

μη συμμετοχή του Συλλόγου Κατοίκων Ολυμπιακού Χωριού στην επικείμενη 

δράση της “Ένωσης Συλλόγων”». Συνέπεια αυτής της απόφασης ήταν και η 

αποχώρηση του ΣΚΟΧ από το συντονιστικό όργανο της επιτροπής. Στην τρίτη 

δράση και παρά την προηγούμενη απόφασή του δέχθηκε να συζητήσει την κοινή 

επιστολή προς τον δήμο. Αποδείχθηκε όμως ότι απλώς ήταν πρόφαση για να να 

εκδώσει ένα ανυπόστατο Δελτίο Τύπου (5/4/21), ανάξιο κάθε διαψεύσεως. Καμιά 

αναφορά στην ταμπακέρα, που ασφαλώς ήταν η επιστολή. Προφανής στόχος -όχι 

του ΣΚΟΧ φυσικά- αλλά κάποιων μελών του, είναι η διάσπαση της ενότητας στις 

δράσεις των οκτώ συλλόγων. Εφόσον οι ίδιοι αδυνατούν να ανταποκριθούν στις 

προσδοκίες των κατοίκων του Ολυμπιακού Χωριού, τουλάχιστον ας παραμείνουν 

σταθεροί στην απόφαση του Διοικητικού τους Συμβουλίου και ας μην 

ασχολούνται με τους υπόλοιπους Συλλόγους. Εμείς προφανώς δεν θα τους 

παρακολουθήσουμε στην κατρακύλα τους και θα ευχηθούμε σύντομα ο ΣΚΟΧ να 

συμπαραταχθεί μαζί μας με νέα πρόσωπα στη διοίκησή του και νέα νοοτροπία. Η 

προάσπιση των δικαιωμάτων των κατοίκων δεν είναι αποκλειστικό προνόμιο 

κανενός. Είτε προσώπου είτε συλλόγου. Είναι καθήκον όλων μας!  


