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Προς:   1. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου
               2. Α.Τ. Υποστήριξης των 
                   Πολιτικών Οργάνων

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την τοποθέτηση μνημείου.
 
Κύριε Πρόεδρε,

Η Πρεσβεία της Δημοκρατίας του Καζακστάν στην Ελλάδα, με την υπ’ αρ. πρωτ. 93114/27-
9-2022 επιστολή της εξέφρασε την επιθυμία να προβεί στην ανέγερση μνημείου στην πόλη 
μας. 

Με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων από τη σύναψη διπλωματικών σχέσεων μεταξύ της 
Δημοκρατίας του Καζακστάν και της Ελληνικής Δημοκρατίας, η Πρεσβεία θεωρεί ότι οι 
Αχαρνές είναι ένας σημαντικός Δήμος για την ανέγερση του μνημείου, αφενός γιατί είναι 
αδελφοποιημένος με την πόλη Shymkent, αφετέρου διότι ένας μεγάλος αριθμός Ελλήνων 
ομογενών από το Καζακστάν διαμένουν εντός των ορίων μας.

Ως εκ τούτου οι δεσμοί των δύο χωρών είναι στενοί και πηγάζουν όχι μόνο από την 
αδερφοποίηση των δύο δήμων, αλλά κυρίως από το αίσθημα των συνδημοτών μας που 
βρήκαν στην πόλη των Αχαρνών μια νέα πατρίδα. Και το μνημείο αυτό μπορεί να 
αποτελέσει το επισφράγισμα των φιλικών δεσμών μεταξύ των δύο πόλεων και χωρών. 

Παράλληλα αποτελεί τιμή για τις Αχαρνές η ενδυνάμωση των δεσμών με το Καζακστάν, 
που αποκτά διαρκώς σημαντικότερη θέση στον διεθνή χάρτη, αποτελώντας μια ταχέως 
αναπτυσσόμενη χώρα. Τίποτα όμως δεν σημαίνει αυτό σε σύγκριση με τους πολιτιστικούς 
δεσμούς που καλλιεργούνται και την προβολή της πόλης των Αχαρνών ως μια φιλόξενη 
εστία. 

Το μνημείο θα κατασκευαστεί με την οικονομική στήριξη του πρώην κάτοικου του 
Καζακστάν και νυν Έλληνα πολίτη κ. Ιωάννη Πετρίδη. Σύμφωνα με την 481/2022 απόφαση 
της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η έγκριση της δωρεάς.

Το μνημείο θα περιλαμβάνει ένα βάθρο με το άγαλμα ενός μήλου επάνω του, η πατρίδα του 
οποίου προέρχεται από το έδαφος του σύγχρονου Καζακστάν. Το μήλο θα περιβάλλεται 
από τις δύο πλευρές με κλαδιά ελιάς, που αποτελούν ένα από τα κύρια σύμβολα της 
Ελλάδας. Το μνημείο θα έχει ύψος 2,8 μ. Και πλάτος 1 μ. με το ύψος του μήλου 1 μ. 
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Σύμφωνα με την τοπογραφική αποτύπωση από τον ειδικό σύμβουλο του Δημάρχου κ. 
Νικόλαο Γεωργακόπουλο, πολιτικό μηχανικό, η οποία είναι συνημμένη στην παρούσα, 
προτείνεται ως η πλέον ενδεδειγμένη θέση, το σημείο μέσα στο παρτέρι έναντι του 
Δημαρχείου.
 
Τέλος, παρακαλώ όπως κάνετε δεκτή την τοποθέτηση του μνημείου.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Συνημμένο: Σχέδιο του Πολιτικού Μηχανικού κ. Νικολάου Γεωργακόπουλου
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