
 

Αγαπητά μέλη και αγαπητοί φίλοι , 

Ο Σύνδεσμός μας έχει εισέλθει, κατά τα τελευταία 2-3 χρόνια, σε 

μια νέα φάση της ιστορίας του. Σταθεροποιήθηκαν οι δομές 

λειτουργίας του και μπήκαν οι βάσεις για ένα νέο ξεκίνημα.  

Κύριο και σημαντικό γεγονός υπήρξε η κατασκευή και 

τοποθέτηση του ανδριάντα του Φιλίππου Β’ στου Παπάγου,  πριν 

από ένα χρόνο. 

Από το 2010 καθιερώσαμε τον εορτασμό της επετείου του 

Μακεδονικού Αγώνα κάθε Οκτώβριο. Θα το  συνεχίσουμε και 

φέτος. 

Ήδη ξεκινήσαμε την προσπάθεια για την τοποθέτηση του 

ανδριάντα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, κάτι που θα γίνει 

πραγματικότητα και πάλι με τη χορηγία του αρχιτέκτονα 

Μπάμπη Στάικου.  Το θέμα πλέον βρίσκεται στη φάση των 

διαδικασιών από πλευράς Δήμου και Περιφέρειας, ώστε να 

εκδοθούν οι απαραίτητες εγκρίσεις και άδειες. 

Για τα τέλη Ιουνίου ετοιμάζουμε μια θερινή συνεστίαση όπου 

περιμένουμε όλα τα νέα μας μέλη,  αλλά και τους φίλους του 

Συνδέσμου, σε μια ευκαιρία αλληλογνωριμίας. 

Όλα δείχνουν ότι ο Σύνδεσμός μας βρίσκεται σε μια πορεία 

ανοδική. Περιμένουμε νέα μέλη να πλαισιώσουν τον Σύνδεσμο 

και να ενδυναμώσουν την φωνή των βορείων Ελλήνων. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο 
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Χριστός Ανέστη! 

Χρόνια Πολλά  
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10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011:  ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΥΛΕΥΣΗ 

Αρχαιρεσίες  -  Νέο Δ.Σ. 
Την Κυριακή 10 Απριλίου 2011, σύμφωνα με το Κατά- 
Στατικό  του Συνδέσμου, πραγματοποιήθηκε η ετήσια   
Γενική Συνέλευση. Έγιναν επίσης και οι αρχαιρεσίες για 
 την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγ- 
κτικής Επιτροπής, λόγω συμπληρώσεως διετίας από τις 
 προηγούμενες αρχαιρεσίες.  
Το εκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο συνήλθε στις 13/4/11  
και συγκροτήθηκε σε Σώμα, σύμφωνα με την προβλεπό- 
μενη από το Καταστατικό διαδικασία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ  
 Η ανάγκη τροποποίησης του Καταστατικού του Συνδέσμου είχε 
διαπιστωθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την τελευταία 
διετία. Οι λόγοι που επέβαλαν την τροποποίηση αυτή ήταν 
αφενός το γεγονός ότι έχουν παρέλθει περίπου τρεις δεκαετίες από τότε που συντάχθηκε το 
ισχύον Καταστατικό και θα έπρεπε να προσαρμοσθεί προς τις σύγχρονες ανάγκες και 
συνθήκες, αφετέρου ότι  διαπιστώθηκαν κάποιες λεπτομέρειες που αναφέρονται στη 
λειτουργία των οργάνων που θα έπρεπε να προβλεφθούν.  
Ύστερα από απόφαση του ΔΣ, τέθηκε κατά την Γενική Συνέλευση  της 10/4/11, το θέμα της  
τροποποίησης του Καταστατικού του Συνδέσμου το οποίο εγκρίθηκε. Ήδη συντάχθηκε ένα 
σχέδιο Καταστατικού το οποίο βρίσκεται στον νομικό σύμβουλο του Συνδέσμου. 
Οι βασικές προβλέψεις που αφορούν στη δομή και λειτουργία του Συνδέσμου, καθώς και στις 
διάφορες διαδικασίες παραμένουν οι ίδιες.   
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

  
Ο κύριος στόχος μας για το έτος 2011 είναι η κατασκευή και τοποθέτηση 
του ανδριάντα του Αλεξάνδρου στην περιοχή του Δήμου Παπάγου-
Χολαργού. Τη συνολική δαπάνη έχει αναλάβει ο γνωστός συμπολίτης μας 
και επίτιμο μέλος του Συνδέσμου μας, αρχιτέκτονας κ. Μπάμπης Στάικος.  
Το πρόπλασμα είναι σχεδόν έτοιμο και όλα είναι θέμα χρόνου, κυρίως των 
γραφειοκρατικών διαδικασιών που απαιτούνται. Βρισκόμαστε στη φάση 
των αποφάσεων από το Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου-Χολαργού και την 
Περιφέρεια (επιτροπές έγκρισης κλπ). Ελπίζουμε ότι οι διαδικασίες που 
απαιτούνται θα προχωρήσουν χωρίς κωλυσιεργίες ώστε σύντομα (ας 
ελπίσουμε μέσα στο Φθινόπωρο) να κάνουμε τα αποκαλυπτήρια. Το θέμα 
έχει γίνει ήδη γνωστό και Έλληνες από όλα τα μέρη περιμένουν την 
πραγματοποίησή του. 
Χρειαζόμαστε τη συμπαράσταση όλων εκείνων που υποστηρίζουν την 
τοποθέτηση ανδριάντα του Αλεξάνδρου στην Αττική, κάτι που εδώ και 
χρόνια έχει καταστεί πανελλήνιο αίτημα.  

Επίτιμο Μέλος 

 

Με απόφαση του ΔΣ, 
που λήφθηκε μέσα στο 
2010, ανακηρύχθηκε  
επίτιμο μέλος του 
Συνδέσμου, ο αρχι-
τέκτων κ. Μπάμπης 
Στάικος, για την οικο-
νομική συνδρομή του 
στην πραγματοποίηση 
της κατασκευής και 
της τοποθέτησης του 
ανδριάντα του Φιλίπ-
που Β’.  
Ήδη, όπως είναι 
γνωστό, ο κ. Στάικος 
ανέλαβε την κατά-
σκευή και τοποθέτηση 
του ανδριάντα του 
Μεγάλου  Αλεξάνδρου. 

 

Η ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK: Σύνδεσμος Μακεδόνων & Θρακών Παπάγου-Χολαργού                
http://www.facebook.com/group.php?gid=127259160626908&v=info 

                                            
        

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
•  Ιωάννης Παρίσης,  Πρόεδρος  
•  Αντώνιος Σμυρλής,  Αντιπρόεδρος  
•  Αμαλία Λιάχνη,  Γεν. Γραμματέας  
•  Aθανάσιος  Πάσχου,  Ταμίας  
•  Απόστολ.  Βλασακίδης,  Μέλος  
•  Νικόλ. Σακετόπουλος,    Μέλος  
•  Ανθή Τρικούκη,  Μέλος  
 

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
• Παύλος Τσουμής  
• Σταύρος Δραπανιώτης  
• Ξανθή Κατσούδα 

 

Περιμένουμε νέα μέλη 
Ως νέα μέλη μπορούν να εγγρα-
φούν οι δημότες ή οι κατοικούντες 
στον Δήμο Παπάγου-Χολαργού, 
καθώς και οι φίλοι τους από άλλες 
περιοχές που κατάγονται από τη 
Μακεδονία και τη Θράκη. 
Για την τελευταία εβδομάδα του 
Ιουνίου προγραμματίζουμε συνεστί-
αση για όλα τα μέλη και τους 
φίλους του Συνδέσμου. Θα υπάρξει 
νεώτερη ενημέρωση-πρόσκληση. 

Το Έμβλημα του Συνδέσμου 
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που λήφθηκε 
σε πρόσφατη συνεδρίασή του, το έμβλημα του 
Συνδέσμου μας καθορίσθηκε να είναι μια σύνθεση της 
Νίκης της Σαμοθράκης με τον Ήλιο της Βεργίνας. Η 
απόφαση αυτή συμπεριλήφθηκε στο  άρθρο 1 του νέου 
Καταστατικού. 
 

 
Οι υπεύθυνοι της έκθεσης χαρακτήρισαν το Παλάτι των Αιγών ως το πιο σημαντικό κτίριο της 
αρχαίας Ελλάδας μετά τον Παρθενώνα. Η ψυχή της έκθεσης, η διευθύντρια της 17ης Εφορίας 
Αρχαιοτήτων και μαθήτρια του Ανδρόνικου, Αγγελική Κοτταρίδη τόνισε ότι αποδεικνύεται από τα 
ευρήματα πως ό, τι ήταν ο Περικλής και η Αθήνα τον 5ο π.Χ. αιώνα, δηλαδή κέντρο διανόησης και 
τεχνών, ήταν ο Φίλιππος και η αυλή του τον επόμενο αιώνα. 
Ο διακεκριμένος ιστορικός της Οξφόρδης, Ρόμπιν Λέιν Φοξ, στη σύντομη εισαγωγική παρουσίαση 
της έκθεσης δάκρυσε ενώπιον συναδέλφων του και δημοσιογράφων, λέγοντας ότι πρόκειται για την 
κορυφαία αρχαιολογική έκθεση που έχει γνωρίσει. Κατά τον κ. Φοξ, το ιστορικό μήνυμα της έκθεσης 
είναι ταυτόχρονα και πολιτικό: «Οι Μακεδόνες ήταν ένα ελληνόφωνο βασίλειο στη βόρεια Ελλάδα 
και όσοι Σκοπιανοί υποστηρίζουν ότι εκεί βρίσκεται η Μακεδονία επιδεικνύουν άγνοια και η θέση 
τους είναι εξωφρενική. Είναι σαν να λένε ότι η Οξφόρδη βρίσκεται στη Λευκορωσία», δήλωσε 
χαρακτηριστικά ο Ρόμπιν Λέιν Φοξ. 
Η έκθεση θα συνεχιστεί έως τις 29 Αυγούστου. Στη συνέχεια, κάποια από τα εκθέματα, θα ταξιδέ-
ψουν έως το Λούβρο για μια γενικότερη έκθεση για τους αρχαίους Μακεδόνες. 

«ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» ΘΡΑΚΗΣ 
Η Πανθρακική Ομοσπονδία Νοτίου Ελλάδος, 
πραγματοποιεί εορταστικές εκδηλώσεις για την 
επέτειο της ένταξης της Δυτικής Θράκης στον 
Εθνικό κορμό (14 Μαΐου 1920).  
Τα 91α Ελευθέρια Θράκης θα εορταστούν στις 
28 & 29/5/2011, με  θέμα «Οι αρχαιότητες της 
Θράκης». 
Σάββατο 28 (7:00μμ) στην Πλατεία Δαβάκη 
Καλλιθέας: ομιλίες και μουσικοκαλλιτεχνικό 
πρόγραμμα. Κύριος ομιλητής ο αρχαιολόγος κ. 
Διαμαντής Τριαντάφυλλος. 
Κυριακή 29: Δοξολογία στον Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου - 
Πλατεία Καρύτση. Πορεία μέχρι το μνημείο του 
Αγνώστου Στρατιώτη και κατάθεση στεφάνων. 

 Μουσείο Ασμόλιαν της Οξφόρδης                                                           

Mεγάλη έκθεση για το βασίλειο των αρχαίων Μακεδόνων, με τίτλο:  
«Από τον Ηρακλή στο Μέγα Αλέξανδρο: Θησαυροί από τη βασιλική πρωτεύ-
ουσα των Μακεδόνων, ένα...ελληνικό βασίλειο στην εποχή της δημοκρατίας». 

Ο ανδριάντας  
του Μεγάλου Αλεξάνδρου 

http://www.facebook.com/group.php?gid=127259160626908&v=info�


 

Ο ανδριάντασ του Βαςιλζωσ Φιλίππου Β’ 

Την Κυριακή 30 Μαΐου 2010, η Αττική απέκτησε ανδριάντα του 

Φιλίππου Β’, που κατασκευάστηκε και τοποθετήθηκε με πρωτοβουλία του 

Συνδέσμου μας. Στη διάρκεια μιας λαμπρής τελετής έγιναν, την Κυριακή 

30 Μαΐου 2010, τα αποκαλυπτήρια. Χαιρετισμό απηύθηνε ο Δήμαρχος 

Παπάγου κ. Βασ. Ξύδης. Ακολούθως μίλησε ο τότε Πρόεδρος του 

Συνδέσμου μας στρατηγός ε.α. κ. Ιωάν. Χατζής. 

 Όλη τη δαπάνη για την φιλοτέχνηση και κατασκευή του ανδριάντα και 

της βάσης του καθώς και για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, 

κάλυψε ο αρχιτέκτων μηχανικός Μπάμπης Στάικος, δημότης Παπάγου.  

 

 

Η επζτειοσ του Μακεδονικοφ Αγώνα εορτάςθηκε την 
Κυριακή 10 Οκτωβρίου 2010, με πρωτοβουλία του 
Συνδζςμου Μακεδόνων & Θρακών Παπάγου-Χολαργοφ. 
Το πρόγραμμα του εορταςμοφ περιλάμβανε αρτοκλαςία 
ςτον Ι. Ν. τησ Αγίασ Σκζπησ Παπάγου, και ομιλία από τον 
πρόεδρο του Συνδζςμου Ιωάν. Παρίςη. Ακολοφθηςε 
επιμνημόςυνη δζηςη και κατάθεςη ςτεφάνων ςτο Ηρώον 
τησ πόλεωσ.  

Την τελετή πλαιςίωςαν, τόςο εντόσ του ναοφ όςο και ςτο 
Ηρώο, μαθητζσ και μαθήτριεσ των Γυμναςίων και 
Λυκείων του Παπάγου με τισ ςημαίεσ των ςχολείων τουσ, 
αντιπροςωπεία Προςκόπων με τη ςημαία τουσ, καθώσ 
και νζοι και νζεσ του Λυκείου Ελληνίδων Παπάγου-
Χολαργοφ με τοπικζσ ενδυμαςίεσ τησ Μακεδονίασ.  

Παρζςτηςαν οι Δήμαρχοι Παπάγου και Χολαργοφ κ.κ. 
Βας. Ξφδησ και Δημ. Νικολάου, εκπρόςωποσ του Αρχηγοφ 
ΓΕΣ, οι διοικητζσ των Α.Τ. Παπάγου και Χολαργοφ, 
εκπρόςωποι των Ενώςεων Αποςτράτων Αξιωματικών 
Στρατοφ, Ναυτικοφ και Αεροπορίασ, πρόεδροι και 
εκπρόςωποι των Συλλόγων και Σωματείων Παπάγου και 
Χολαργοφ, πολλοί κάτοικοι του Παπάγου και του 
Χολαργοφ καθώσ και δημότεσ άλλων περιοχών.  

Το ΔΣ αποφάςιςε να καθιερωθεί ο εορταςμόσ κάθε 
χρόνο, την Κυριακή προ τησ 13ησ Οκτωβρίου, ημζρα 
θανάτου του Παφλου Μελά. 

 

Κύριλλος και Μεθόδιος 

Οι προζηάηες μας 

 

Με απόφαςθ του ΔΣ του 
Συνδζςμου, το 1995, 
ορίςκθκαν ωσ «προςτάτεσ 
του Συνδζςμου» οι 
Θεςςαλονικείσ αδελφοί  
Άγιοι Κφριλλοσ και 
Μεκόδιοσ, οι «φωτιςτζσ 
των Σλάβων».  

Οι δφο αδελφοί, απεςτά-
λθςαν από τον Πατριάρχθ 
Φώτιο, τον 8ο μ.Χ., ςτουσ 
Σλάβουσ, ςτουσ οποίουσ 
δίδαξαν τον Χριςτιανιςμό 
και δθμιοφργθςαν το 
αλφάβθτο, το οποίο είναι 
γνωςτό ωσ κυριλλικό 
αλφάβθτο. 

Η μνιμθ τουσ εορτάηεται 
από τθν Εκκλθςία τθν 11θ 
Μαΐου.  

 

Εορταςμόσ 
Μακεδονικοφ 
Αγώνα  
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