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Χαιρετισμοί

› Tου χορηγού του ανδριάντα κ. Μπάμπη Στάικου

Με την ευκαιρία της προσεχούς τοποθέτησης του ανδριάντα του 
Μεγάλου Αλεξάνδρου στο Δήμο Παπάγου-Χολαργού και της 
εκδήλωσης στην αίθουσα του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου με 

θέμα: «Ο Μέγας Αλέξανδρος στο Μύθο και την Ιστορία», θέλω να απευ-
θύνω θερμό χαιρετισμό στις απανταχού Παμμακεδονικές ενώσεις, που 
με το πνευματικό τους έργο, κρατούν μεταξύ άλλων ζωντανό το θρύλο 
του Μεγάλου Αλεξάνδρου στις ψυχές όλων μας.

Ο Αλέξανδρος έχει παραμείνει δικαιότατα δια μέσου των αιώνων 
σύμβολο της ελληνικής  και παγκόσμιας ιστορίας, της τέχνης και  του 

πολιτισμού,  κατακτώντας τις καρδιές των λαών και καθιστώντας  το έργο και τη πορεία  του ένα 
από τα μεγαλύτερα στοιχεία της παγκόσμιας κληρονομιάς, αποτελώντας αντικείμενο έρευνας, 
έμπνευσης, διδαχής και  συγγραφής.  Έργο εξαιρετικό από πολιτιστική, πολιτική , οικονομική 
και κοινωνική σκοπιά, με κύριο στόχο την αφομοίωση μεταξύ των διαφορετικών λαών, τη συ-
νάντηση ανάμεσα σε αντίθετους πολιτισμούς και αντιλήψεις, τη διάδοση του Ελληνικού πολιτι-
σμού, της γλώσσας, της τέχνης, και της επιστήμης. Ο Μέγας Αλέξανδρος  αποτέλεσε την αρχή 
μιας νέας εποχής, κατά την οποία οι αξίες του Ελληνισμού θα γίνουν κτήμα όλου του κόσμου, 
ανεξάρτητα από φυλετικά ή πολιτικά κριτήρια.

 Εύχομαι ολόψυχα, όλοι  οι Έλληνες να συνεχίσουμε να τιμούμε τον άνδρα, το όνομα του 
οποίου σήμανε το τέλος μιας παγκόσμιας εποχής και την αρχή μιας νεώτερης και παραμένει 
ανά τους αιώνες φάρος και έμπνευση για όλη την ανθρωπότητα.

› Tου Δημάρχου Παπάγου-Χολαργού κ. Βασίλη Ξύδη

Με μεγάλη μου χαρά ανταποκρίθηκα στη παράκληση του προ-
έδρου του Συνδέσμου Μακεδόνων και Θρακών κ. Ιωάννη Πα-
ρίση και του συμπολίτη μας και χορηγού κ. Μπάμπη Στάικου, 

ώστε να τεθεί υπό την αιγίδα του Δήμου Παπάγου- Χολαργού, η εκδή-
λωση που διοργανώνεται στην αίθουσα του Εθνικού Ιστορικού Μουσεί-
ου με θέμα:  «Ο Μέγας Αλέξανδρος στο Μύθο και την Ιστορία», με την 
ευκαιρία της προσεχούς και για πρώτη φορά στη Νότια Ελλάδα, τοπο-
θέτησης του ανδριάντα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στη πόλη μας. 

Ο μέγας στρατηλάτης δεν ύψωσε τείχη ανάμεσα στους κατακτητές 
και τους κατακτημένους, απέβλεψε σ’ ένα συγχρωτισμό των λαών χωρίς φυλετικές διακρίσεις 
και προκαταλήψεις, επεδίωξε την πολιτιστική ενότητα με τη διάδοση του ελληνικού πολιτισμού, 
της ελληνικής γλώσσας και με την εξάπλωση του ελληνικού στοιχείου. Τέλος, κατάφερε, με όπλο 
την εξημερωτική δύναμη των ελληνικών γραμμάτων και την ευρεία διάδοσή τους,  οι πόλεις 
που έκτισε σ’ όλο τον τότε γνωστό κόσμο, να γίνουν φωτεινοί φάροι του ελληνικού πολιτισμού.

Όλα αυτά θα μας τα θυμίζει πολύ σύντομα το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, το οποίο 
θα τοποθετηθεί σε περίοπτη θέση στο Δήμο Παπάγου-Χολαργού, με την ευγενή φροντίδα του 
Συνδέσμου Μακεδόνων και Θρακών Παπάγου και Χολαργού και τη χορηγία του συμπολίτη 
μας κ. Μπάμπη Στάικου.

Χαιρετίζω τέτοιες προσπάθειες που τιμούν όχι μόνο τους ήρωες, αλλά την πόλη και όλους 
τους συμπολίτες μας.

 

› Tου Προέδρου του Συνδέσμου Μακεδόνων και Θρακών κ. Ιωάννη Παρίση

Ο Αλέξανδρος ο Μέγας, ανήκει στους μεγάλους ηγέτες, αυτούς 
που στο πέρασμά τους άφησαν έντονα τα σημάδια της προσω-
πικότητάς τους. Είναι ο μέγιστος όλων, ο πρώτος που στην Ιστο-

ρία ονομάσθηκε Μέγας!
Η λαϊκή μνήμη, στηριζόμενη στην όλη δράση του Αλεξάνδρου, έπλα-

σε μύθους και θρύλους μέσα από τους οποίους αφενός προσδιόρισε το 
εξω-ιστορικό του μέγεθος μεγαλύτερο του ιστορικού, αφετέρου κρά-
τησε ζωντανή τη μνήμη του στο πλαίσιο της εθνικής αυτοσυνειδησίας. 
Όπως μάλιστα έχει γράψει ο Στράβων, «πάντες οι περί τον Αλέξανδρον 

το θαυμαστόν αντί τ’ αληθούς αποδέχονται μάλλον» (Γεωγραφικά, ΙΕ). Για τον λόγο αυτό, κά-
θε φορά που αναφερόμαστε στην προσωπικότητα και το έργο του μεγάλου στρατηλάτη, είναι 
ανάγκη να προσεγγίζουμε το θέμα με απόλυτο σεβασμό στην ιστορική αλήθεια και προσεκτι-
κή ερμηνεία και αξιολόγηση των γεγονότων.

Σε αντίθεση προς άλλους στρατηλάτες της Ιστορίας, ο Αλέξανδρος δεν διατηρήθηκε στην 
ιστορική μνήμη μόνο για τις στρατιωτικές του επιτυχίες, οι οποίες πράγματι ήταν εκπληκτι-
κές. Εκείνο που διακρίνει την πορεία του είναι το πολιτιστικό έργο που άφησε. Είναι αυτό για 
το οποίο ο Καβάφης έγραψε:

«Κι απ’ την θαυµάσια πανελλήνιαν εκστρατεία, την νικηφόρα, την περίλαµπρη,
 την περιλάλητη, την δοξασµένη ως άλλη δεν δοξάσθηκε καµιά,
 την απαράµιλλη: βγήκαµ’ εµείς, ελληνικός καινούργιος κόσµος µέγας.
 …………………………………………………………………………………………………………
 Και την Κοινήν Ελληνική Λαλιά ως µέσα στην Βακτριανή την πήγαµεν, ως τους Ινδούς.»

Η τοποθέτηση ανδριάντα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην πρωτεύουσα της χώρας αποτε-
λεί, χρόνια τώρα, πανελλήνιο αίτημα και απαίτηση τόσο των Ελλήνων του Ελλαδικού χώρου 
όσο και των Ελλήνων της Διασποράς. Μέχρι σήμερα, παρά τις προσπάθειες πολλών, δεν κα-
τέστη δυνατό αυτό να γίνει πραγματικότητα.

Ο Σύνδεσμος Μακεδόνων και Θρακών Παπάγου-Χολαργού έχει αναλάβει κατά την τελευ-
ταία τριετία, πρωτοβουλίες προκειμένου να τιμηθούν τόσο ο Αλέξανδρος όσο και ο πατέρας 
του Φίλιππος. Στο πλαίσιο αυτό, το περασμένο έτος τοποθετήθηκε στου Παπάγου ο ανδριά-
ντας του Φιλίππου Β’, ο πρώτος στην Αττική. Τα αποκαλυπτήρια έγιναν στις 30 Μαίου 2010. 
Από τα τέλη του 2010 ξεκίνησε η προσπάθεια για τον ανδριάντα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, 
του μέγιστου των Ελλήνων.

Φυσικά, όλα αυτά απαιτούν χρήματα, διότι άνευ τούτων ουδέν εστί γενέσθαι… Ο χρημα-
τοδότης βρέθηκε στο πρόσωπο του συμπολίτη μας αρχιτέκτονα κ. Μπάμπη Στάικου, ο οποί-
ος υπήρξε συμπαραστάτης μας χρηματοδοτώντας αμφοτέρους τους ανδριάντες. Παράλληλα 
ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού, με πρώτο τον Δήμαρχο κ. Βασίλη Ξύδη, αντιμετώπισε με ξεχω-
ριστό ενδιαφέρον το θέμα και διέθεσε κατάλληλη και περίοπτη θέση.

Εκ μέρους του ΔΣ του Συνδέσμου, εκφράζω τις ευχαριστίες μας προς όλους όσους προσήλ-
θαν στη σημερινή μας εκδήλωση και υποστηρίζουν τις προσπάθειές μας.

Ο Μακεδόνων βασιλεύς Αλέξανδρος, εκείνος ο γίγας, ο περίφημος, ο συνετός εν λόγοις,
η πάρδαλις η πτερωτή, ο βροχυτός ο λέων, ο προς πολέμους ισχυρός,
ο δυνατός εν μάχαις, παντί τω κόσμω γέγονε περιφανής και μέγας!…

Ανωνύμου (στον υπ’ αριθ. 672 χειρόγραφο «Κώδικα του Βησσαρίωνος», της Μαρκιανής Βιβλιοθήκης).

“
”



18.15 – 18.25: Προβολή ντοκυμαντέρ

18.25 – 18.30:  Καλωσόρισμα από τον Πρόεδρο του Συνδέσμου
κο Ιωάννη Παρίση

18.30 – 18.40: Χαιρετισμοί από τους:

• Δήμαρχο Παπάγου-Χολαργού, κο Βασ. Ξύδη

• Χορηγό του ανδριάντα κο Μπάμπη Στάικο

18.40 – 20.15:  ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΗΤΩΝ

•  «Ο Μέγας Αλέξανδρος και το Βυζάντιο»
Πρύτανις κα Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ,

•  «Το πικρό παράπονο του Μεγάλου Αλεξάνδρου»
Καθηγητής κος Εμμαν. Μικρογιαννάκης,

•  «Επικαιρότητα και πολιτιστική εμβέλεια
του Μεγάλου Αλεξάνδρου»
κος Κωνσταντίνος Χολέβας

•  «Ο απόηχος του ονόματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου
στις χώρες της Ασίας»
κος Αθανάσιος Λερούνης

20.15 – 20.35:  Προσφορά αναμνηστικών στους ομιλητές

Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ
ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ από τις πλέον εξέχουσες πανεπιστημιακές προσωπικότη-
τες, ιδιαίτερα στη Βυζαντινολογία, με μεγάλο αριθμό σχετικών βι-
βλίων, μελετών και διαλέξεων. Είναι Πρύτανις του Ευρωπαϊκού Πα-
νεπιστημίου, Πρόεδρος της Επιτροπής Ηθικής του Εθνικού Κέντρου 
Επιστημονικής Έρευνας (Γαλλία), Πρόεδρος του Εθνικού Θεάτρου 
(Ελλάδα), Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών 
(Ελλάδα), και Επίτιμη Πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής Βυζαντινών 

Σπουδών (Ελλάδα). Διετέλεσε Πρόεδρος του Πανεπιστημίου Παρισίων, Πρύτανις των Πα-
νεπιστημίων της Σορβόνης, και Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Τεχνών και Πολιτισμού 
Ζωρζ Πομπιντού. Έχει τιμηθεί με πλήθος διεθνών διακρίσεων.

Εμμανουήλ Μικρογιαννάκης
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ της Αρχαίας Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μετα-
πτυχιακές σπουδές, στη Γερμανία. Διετέλεσε Πρόεδρος του Τμήμα-
τος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Συγκλητικός και Κοσμήτωρ της Φι-
λοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών επί πολλά έτη. Έχει 
λάβει μέρος σε πολλά διεθνή συνέδρια και είναι μέλος επιστημονικών 
εταιρειών. Ως ιστορικός ετιμήθη με το βραβείο «ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ». Δί-
δαξε σε πολλά πανεπιστήμια της Αμερικής, της Ευρώπης, της Αφρι-

κής και της Ασίας. Συνετέλεσε στη δημιουργία Τμημάτων-Εδρών στο Πανεπιστήμιο της 
Taipei (Taiwan) και στις Ινδίες. Έχει συγγράψει πολλές μελέτες, βιβλία και άρθρα.

Κωνσταντίνος Χολέβας
ΣΠΟΥΔΑΣΕ Πολιτιστικής Ταυτότητος της Εκκλησίας της Ελλάδος. Έχει 
συγγράψει Δημόσιο Δίκαιο και Πολιτικές Eπιστήμες στo Πανεπιστή-
μιο Αθηνών. Είναι Αρχισυντάκτης του Περιοδικού ΕΚΚΛΗΣΙΑ, επισή-
μου Δελτίου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Συνεργάτης πολλών εφη-
μερίδων και περιοδικών. Ειδικεύεται στα εθνικά και ιστορικά θέματα 
καθώς και στην ανάδειξη και τεκμηρίωση της Ελληνορθοδόξου Παρα-
δόσεως. Από το 1989 τακτικός συνεργάτης του Ραδιοφωνικού Σταθ-

μού της Εκκλησίας της Ελλάδος και της Μητροπόλεως Πειραιώς ως επιμελητής εκπομπών 
και ως σχολιαστής. Μέλος της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής έξι βιβλία.

Αθανάσιος Λερούνης
EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ. Πρόεδρος της ΜΚΟ «ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ» που 
δραστηριοποιείται στις κοιλάδες των Καλλάσα του ΒΔ Πακιστάν από 
το 1994, με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών Υγείας και Εκπαίδευ-
σης των κατοίκων, και τη στήριξη της αρχαίας παράδοσής τους. Τα 
25 και πλέον έργα που έχουν πραγματοποιηθεί στην περιοχή τους, 
με την συγχρηματοδότηση της HELLENIC AID του Υπουργείου Εξω-
τερικών, αφορούν Σχολεία, Υδρεύσεις, Σπίτια Μητρότητας, το Πολι-

τιστικό Κέντρο των Καλλάσα κ.α. Σήμερα γίνεται προσπάθεια για τη συντήρηση των έρ-
γων ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία τους.

Πρόγραμμα Οι oμιλητές



Υποστηρικτές των εκδηλώσεων για τον ανδριάντα του Μεγάλου Αλεξάνδρου «ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ»
Δίκτυο Επικοινωνίας των Μακεδόνων Ελλήνων Όλου του Κόσμου

 ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΘΡΑΚΗ 

 ▷ Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών
 ▷ Φιλόπτωχος Αδελφότης Ανδρών Θεσσαλονίκης, 
 ▷ Ε.Α.Σ. ΣΕΓΑΣ Θεσσαλονίκης, 
 ▷ Κίνηση Πολιτών Έδεσσας «Ίων Δραγούμης»
 ▷ Σύλλογος Απογόνων Μακεδονομάχων Έδεσσας-Αλμωπίας
 ▷ Λαογραφική Εταιρεία Νομού Πέλλας
 ▷ Σύλλογος Φίλων Αρχαιοτήτων Έδεσσας «Οι Τημενίδες»
 ▷ Πολιτιστικός Σύλλογος «Βιβλιόφιλοι Έδεσσας»
 ▷ Σύλλογος «Στέγη Μακεδονικού Πολιτισμού» Αριδαίας
 ▷ Σύλλογος «Φίλων Μακεδονικής Πολιτιστικής 

Παράδοσης» Αλμωπίας
 ▷ Μορφωτικός Σύλλογος Ίδα Εξαπλατάνου «Ίων 

Δραγούμης»
 ▷ Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Γιαννιτσών «O 

Φίλιππος»
 ▷ Μακεδονικός Χορευτικός και Πολιτιστικός Σύλλογος 

«Αμύντας» Καλυβίων
 ▷ Μορφωτικός Περιβαλλοντικός Όμιλος Πέλλας «Η Αρχαία 

Πέλλα»
 ▷ Εκπολιτιστικός Όμιλος Γιαννιτσών «Η Πέλλα»
 ▷ Πολιτιστικός Σύλλογος «Νέοι Ορίζοντες» Σιταριάς-

Φλώρινας
 ▷ Πολιτιστικός Σύλλογος Κάτω Γραμματικού «Πατριάρχης 

Χρύσανθος»
 ▷ Σύνδεσμος Γραμμάτων και Τεχνών Νομού Κοζάνης
 ▷ Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος Φλωρίνης «Ο Αριστοτέλης»
 ▷ Πολιτιστ. Σύλ. «Μέγ. Αλέξανδρος» Εθνικού–Κρατερού–

Αγ.Παρασκευής Φλώρινας
 ▷ Πολιτιστικός Σύλλογος «Ελπίδα» Μελίτης-Φλώρινας
 ▷ Πανελλήνιος Σύλλογος Απογόνων Μακεδονομάχων «Ο 

Παύλος Μελάς»
 ▷ Πολιτιστική Εταιρεία Πανελλήνων «Μακεδνός» 

Θεσσαλονίκης
 ▷ Παμμακεδονική Ένωση Μακεδονικού Αγώνα - 

Θεσσαλονίκη
 ▷ Σύλλογος Κοζανιτών Θεσσαλονίκης «Άγιος Νικόλαος»
 ▷ Ομοσπονδία Δυτικομακεδονικών Σωματείων 

Θεσσαλονίκης (72 μέλη)
 ▷ «Ομάδα 21» Μακεδονίας – Θράκης
 ▷ Πολιτιστική και Επιμορφωτική Εταιρεία Αρναίας 

Χαλκιδικής
 ▷ Μακεδονική Καλλιτεχνική Εταιρεία Κιλκίς «Τέχνη»

 ▷ Εταιρεία Μελέτης και Έρευνας της Ιστορίας των Σερρών
 ▷ Μορφωτικός Σύλλογος Νέων Άρνισσας Έδεσσας
 ▷ Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Λευκαδίων «Αγία 

Παρασκευή»
 ▷ Σύνδεσμος Τραυματιών και Πεσόντων Εφ. Αξκών και 

Οπλιτών Ν. Θεσσαλονίκης
 ▷ Σύνδεσμος Μοναστηριωτών Θεσσαλονίκης «Καρτερία»
 ▷ Σύλλογος Σταρτσοβιτών «ο Άγιος Μηνάς» Νέου 

Πετριτσίου Σερρών
 ▷ Ιστορική Λαογραφική Εταιρεία Σερρών-Μελενίκου
 ▷ Σύλλογος Απανταχού Πισοδεριτών «Η Αγία Τριάς», 
 ▷ Θρακική Εστία Θεσσαλονίκης

 ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ  

 ▷ Παμμακεδονική Συνομοσπονδία Αθηνών
 ▷ Ομοσπονδία Δυτικομακεδονικών Σωματείων Αττικής 

(12 μέλη)
 ▷ Συνομοσπονδία Μακεδόνων Λεκανοπεδίου Αττικής
 ▷ Σύνδεσμος «Αλέξανδρος Φιλίππου Έλλην Μακεδών»
 ▷ Σύνδεσμος Γυναικών Θεσσαλονίκης Μακεδονίας εν 

Αθήναις
 ▷ Σύνδεσμος Μακεδόνων & Θρακών Παπάγου-Χολαργού
 ▷ Ηπειρωτική Εστία Παπάγου
 ▷ Μακεδονική Εστία Αθηνών
 ▷ Σύλλογος Θεσσαλονικέων Αθηνών
 ▷ Ομοσπονδία Σερραϊκών Συλλόγων Αττικής (10 μέλη)

 ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ 

 ▷ Παμμακεδονική Ένωση Αμερικής
 ▷ Παμμακεδονική Ένωση Αυστραλίας
 ▷ Παμμακεδονική Ένωση Καναδά
 ▷ Παμμακεδονική Ένωση Ευρώπης
 ▷ Μακεδονικά Τμήματα Αφρικής
 ▷ Διεθνές  Ίδρυμα Μνημείου Μεγάλου Αλεξάνδρου
 ▷ Συντονιστική Επιτροπή Μακεδονικών Οργανώσεων (150 

μέλη)
 ▷ Παμμακεδονικές Ενώσεις Υφηλίου, 

 ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ 

 ▷ «Μακεδονία Γη Ελληνική»
(http://www.macedoniahellenicland.eu/)

 ▷ «Η Ελλάς στο Διαδίκτυο»
(http://www.hellasontheweb.org/)

Την εκδήλωσή μας υποστηρίζουν: Όμιλος Σάλας ΑΡΙΩΝ,  Ωδείο Κατερίνα Μάσκα

Στην αρχαιότητα το “Κοινό των Μακεδόνων” ήταν θεσμικό όργανο του Μα-
κεδονικού Βασιλείου, ανάλογο του “Κοινού των Θεσσαλών”, του “Κοινού των 
Βοιωτών”, της “Εκκλησίας του Δήμου” στην Αθήνα, της Απέλλας του Βασι-
λείου της Σπάρτης κλπ.

Το σύγχρονο “Κοινό των Μακεδόνων” δημιουργήθηκε στις 11 Ιουλίου 2008 στο 
Λιτόχωρο της Πιερίας κατά την διάρκεια του 10ου Παγκόσμιου Συνεδρίου των Παμ-
μακεδονικών Οργανώσεων, μετά από πρόταση της Κίνησης Δημοτών Έδεσσας “Ιων 
Δραγούμης”.

Αποτελείται από συλλόγους Μακεδόνων Ελλήνων στην Ελλάδα και σε όλον τον 
κόσμο. Ως σκοπό έχει την αλληλογνωριμία των συμμετεχόντων συλλόγων και προσώ-
πων, την πραγματοποίηση κοινών πολιτιστικών εκδηλώσεων και την διεκδίκηση των 
δικαίων του Μακεδονικού Ελληνισμού.

Δεν υπάρχει καταστατικό και διοικητική δομή. Η συμμετοχή και συνεργασία βα-
σίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη. Ο κάθε σύλλογος που συμμετέχει έχει την πλή-
ρη αυτονομία του. Για την επικοινωνία και τον συντονισμό των κοινών δράσεων υπάρ-
χει μόνον μία άτυπη συντονιστική επιτροπή.

Κάθε μας ενέργεια δεν έχει καμία κομματική σκοπιμότητα αλλά θέλουμε την συ-
μπαράσταση όλων των κομμάτων της Βουλής των Ελλήνων ως φορέων της πολιτι-
κής εξουσίας.

Επίσης κάθε μας ενέργεια δεν αποσκοπεί στο προσωπικό οικονομικό όφελος αλ-
λά αντιθέτως συνεισφέρουμε όλοι, όσο μπορεί ο κάθε ένας, για την επίτευξη των κοι-
νών μας σκοπών.

Οι βασικές θέσεις του “ΚΟΙΝΟΥ ΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ” περιλαμβάνονται στην 
επιστολή που έχει αποσταλεί στον ΟΗΕ, στις 24/1/2011. Βρίσκεται στο ιστολόγιο
του «ΚΟΙΝΟΥ ΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ» (http://macedonianscommon.blogspot.com/). 
Επίσης στο ιστολόγιο του Συνδέσμου Μακεδόνων & Θρακών Παπάγου-Χολαργού 
(http://synmakthra.wordpress.com)

›   Δεν δεχόμαστε να παραχωρήσουμε το προγονικό μας 
όνομα “Μακεδόνας” και την ιστορική και πολιτιστική 
ταυτότητά μας

›   Δεν δεχόμαστε να ονομαστεί “Μακεδονία” η περιοχή 
των Σκοπίων

›   Δεν νομιμοποιούμε κανέναν πολιτικό να παραχωρή-
σει το όνομά μας  



ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ & ΘΡΑΚΩΝ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ

http://synmakthra.wordpress.com

Ανδριάντας του Βασιλέως Φιλίππου Β΄

Την Κυριακή 30 Μαΐου 2010, η Αττική απέκτησε ανδριάντα του Φι-
λίππου Β’, που κατασκευάστηκε και τοποθετήθηκε στου Παπάγου με 
πρωτοβουλία του Συνδέσμου μας, σε χώρο που παραχώρησε ο Δήμος 
Παπάγου. Όλη τη δαπάνη για την φιλοτέχνηση και κατασκευή του αν-
δριάντα και της βάσης του καθώς και για τη διαμόρφωση του περιβάλ-
λοντος χώρου, κάλυψε ο αρχιτέκτων μηχανικός Μπάμπης Στάικος. 

Ο τότε Πρόεδρος του Συνδέσμου, Στρατηγός ε.α. κ. Ιωάννης Χατζής, 
τόνισε ότι, άνευ του Φιλίππου δεν θα υπήρχε Μ. Αλέξανδρος και 
ότι: «Ο Φίλιππος δεν ήλθεν ποτέ εις τας Αθήνας, διότι έκανε το παν 
δια να μη ταπεινώσει τους Αθηναίους και τους υπολοίπους Έλληνας. 
Όμως είναι εδώ ΣΗΜΕΡΟΝ ζητών και πάλιν συνεργασίαν, δια την υφ’ 

όλων των Ελλήνων προστασίαν και σωτηρίαν των κλεινών και των περιμαχήτων από αιώνων Ελληνι-
κών τόπων της Μακεδονίας και της Θράκης, αίτινες πολιορκούνται και πάλιν υπό πολυωνύμων μνη-
στήρων, επωφελουμένων εκ της αμβλυωπίας και των συμφερόντων των ισχυρώς κρατούντων. Είμαι 
βέβαιος ότι την φοράν αυτήν θα συμμετάσχουν και οι Λακεδαιμόνιοι, όπως απέδειξαν με θυσίας κατά 
τον Μακεδονικόν Αγώναν, αφήσαντες εκεί πολλούς Φρουρούς.»

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 Πρόεδρος: Ιωάννης Παρίσης, Υποστράτηγος ε.α., Δρ. Πολιτικής Επιστήμης
 Αντιπρόεδρος: Αντώνιος Σμυρλής, Οδοντίατρος  
 Γεν. Γραμματέας: Αμαλία Λιάχνη, Ζωγράφος  
 Ταμίας: Aθανάσιος Πάσχου, Υποπτέραρχος ε.α., Οικονομολόγος 
 Μέλη: Απόστολος  Βλασακίδης, Δημοσιογράφος
  Νικόλαος Σακετόπουλος, Απόστρατος αξιωματικός 
  Ανθή Τρικούκη, Δημοσιογράφος 

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
  Παύλος Τσουμής, Ταξίαρχος ε.α., Οφθαλμίατρος 
  Σταύρος Δραπανιώτης,  
  Ξανθή Κατσούδα, Φιλόλογος, Γυμνασιάρχης


