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ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΠΛΑΤΥΠΟΔΗΣ 
Δρ. Φιλοσοφίας, Διευθυντής  9ου Γυμνασίου Αχαρνών 

 
Θρακομακεδόνες: Ιστορία- Πολιτισμός- Πνευματικό Κέντρο 

 
Tο ιστορικό γίγνεσθαι είναι συνυφασμένο με το χρόνο και τον τόπο.1 Σχετικά με αυτούς τους 

δυο παράγοντες, θέτω υπόψη σας δυο αναγκαίες επισημάνσεις. Πρώτον, όσο αφορά στο χρόνο 
το παρελθόν των «Θρακομακεδόνων» δεν είναι πολύ μακρινό, αφού η ίδρυση του οικισμού 
ανάγεται στο τέλος του πρώτου μισού του 20ου αιώνα, και ακολούθως ο τόπος που γεννιέται και 
αναπτύσσεται η πόλις, γιατί περί πόλεως πρόκειται «Θρακομακεδόνες» και όχι για ονομασία 
συλλόγου με προσδιοριστικό την καταγωγή των μελών του, είναι ένας τόπος πραγματικά 
προνομιούχος στο λεκανοπέδιο της Αττικής, ο οποίος συνέβαλλε και συνεχίζει να συμβάλλει στη 
διαμόρφωση μιας πόλης προτύπου, οικιστικά με πολύ πράσινο και ιδιαίτερη πολιτιστική 
φυσιογνωμία, αναγνωρίσιμη πέραν των τοπικών και του νομού μας ορίων. 

Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Το 1948 και συγκεκριμένα στις 9 Αυγούστου μια 
μικρή ομάδα ανθρώπων, κατοίκων της Αθήνας, που κατάγονταν από τη Μακεδονία και τη 
Θράκη, αναλαμβάνουν την πρωτοβουλία να δημιουργήσουν έναν οικισμό με κατοίκους 
αποκλειστικά καταγόμενους από τη Μακεδονία και τη Θράκη. Συστήνουν Συνεταιρισμό με την 
επωνυμία «Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» με σκοπό τα μέλη να αποκτήσουν ιδιόκτητη κατοικία, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 3 του καταστατικού τους. Στο άρθρο 6 του καταστατικού ορίζεται ότι: 
συνεταίροι δύνανται να γίνουν μόνον Μακεδόνες και Θράκες, ηλικίας δέκα οκτώ και άνω, που 
έχουν γεννηθεί στη Μακεδονία και τη Θράκη, έχουν εκδιωχθεί λόγω πολεμικών γεγονότων, 
έχουν πολιτογραφηθεί στη Μακεδονία και κατοικούν στην Αθήνα, στον Πειραιά και στα  
περίχωρα.2 

Μετά από πολλές προσπάθειες αγοράζουν το 19503 μια αγροτοδασική περιοχή 3.636 
στρεμμάτων στους πρόποδες της Πάρνηθας, στις νότιες προσβάσεις της, βορειοανατολικά του 
Δήμου Αχαρνών, και σε υψόμετρο περίπου 350 μέτρων,  η οποία έφερε το όνομα «Μπίλιζα». 
Τέσσερα χρόνια αργότερα το 1953 (Φ.Ε.Κ. 256 Α΄/15-9-1953) εγκρίθηκε η ένταξη της περιοχής 
στο σχέδιο πόλεως με ένα ιδιαίτερα πρωτοποριακό ρυμοτομικό σχέδιο που παραμένει σχεδόν 
αναλλοίωτο μέχρι σήμερα.4 Γίνεται κατάτμηση και οικοπεδοποίηση της περιοχής σε οικόπεδα 
του ενός στρέμματος έχοντας προβλεφθεί πολλοί κοινόχρηστοι χώροι. Το 1953 έγινε η κλήρωση 
των οικοπέδων και το πρώτο σπίτι αποπερατώθηκε το 1955. 

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του φυσικού περιβάλλοντος  της περιοχής το καθιστούσαν 
μοναδικό και ιδανικό για οικιστική ανάπτυξη. Το τοπίο ήταν πράγματι εκπάγλου ομορφιάς, 
κατάφυτο με πυκνή βλάστηση, μεγάλη ποικιλία χλωρίδας, δασόβιων πτηνών, πολλές πηγές και 
ιδιαιτέρα εξαιρετικά υγιεινό κλίμα, προϋποθέσεις ιδανικής κατοικίας. 

 
ΟΙΚΙΣΜΟΣ-ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ-ΔΗΜΟΣ- ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
Το 1979 με το υπ. αρ. 75 Προεδρικό Διάταγμα (Φ.Ε.Κ. 16/30 -1-1979) ο συνοικισμός 

«Θρακομακεδόνες» του Δήμου Αχαρνών της Επαρχίας Αττικής του νομού Αττικής, 
αναγνωρίζεται εις ιδίαν Κοινότητα υπό το όνομα «Κοινότης Θρακομακεδόνων», εν τη αυτή 
επαρχία και τω αυτώ Νομώ. Έδρα της Κοινότητος ορίζεται ο ομώνυμος συνοικισμός 
«Θρακομακεδόνες». Το 2006 με την υπ. αρ. 8/8/Δ.Τ.Α./οικ. 15048/30-7-2006 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Περιφερείας Αττικής Χαράλαμπου Μανιάτη με θέμα «Αναγνώριση 
Κοινοτήτων σε Δήμους» (ΦΕΚ 1035/B'/1-8-2006) η Κοινότητα Θρακομακεδόνων γίνεται Δήμος. 
Ο βραχύβιος αυτός Δήμος, όντας εύρωστος οικονομικά5, ομοιογενής κοινωνικά, και με έντονη 

                                                           
1 Λεξικό Κοινωνικών Επιστημών, Unesco, Ελληνική έκδοση, έκδ. Ελληνική Παιδεία Α.Ε., Αθήνα, 1972, τ.2ος σ. 751. 
2  Άρθρο 6ον του Καταστατικού του Συνεταιρισμού  «Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» ΣΥΝ.Π.Ε.  Υπουργείον Εργασίας, αρ. πρωτ. 
32794/1784/20-9-1948. Τροπ. Αρ. πρωτ. 10855/273/14-3-1949. 
3  Συμβόλαιο 6829/1950 του Συμβολαιογράφου Αθηνών Σταμ. Άγγ. Γρηγορόπουλου. 
4 Θρακομακεδόνες, η  ιστορία τους, 1ο Σύστημα Προσκόπων, Αθήνα, 1998, σ. 25 
5 Πολιτική, Αχαρνές, 23-10-2006, σ. 6. 
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παρουσία στα πολιτιστικά δρώμενα θα συνενωθεί βάσει του νέου περί αυτοδιοικήσεως νόμου 
με τον όμορο Δήμο Αχαρνών. Το 2010 με το νόμο  υπ’ αριθ. 3852 «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης»  (ΦΕΚ 87 τ. Α/7 
-6-2010) ο Δήμος Θρακομακεδόνων συνενώνεται με το Δήμο Αχαρνών, αποτελώντας μια από τις 
δυο κοινοτικές ενότητές του. Εν ολίγοις από το 1953 μέχρι σήμερα ο Οικισμός γίνεται 
Κοινότητα, η Κοινότητα Δήμος και ο Δήμος από πέρυσι ξανά Δημοτική Κοινότητα του Δήμου 
Αχαρνών. 

Η παρακολούθηση της δημιουργίας και ανάπτυξης των δημοσίων οργανισμών και συλλόγων 
της πόλης θα συμβάλλουν στην επιχειρούμενη αδρομερή καταγραφή της ιστορίας και του 
πολιτισμού των «Θρακομακεδόνων». Ο πρώτος φορέας είναι ο «Συνεταιρισμός» από τον οποίο 
δημιουργήθηκε ο οικισμός και εν συνεχεία η πόλη. Ο Ναός της Αγίας Τριάδας πρωτολειτούργησε 
το 1959, ενώ δε ως Ενοριακός ναός  λειτούργησε το 19756. Το πρώτο Νηπιαγωγείο ιδρύθηκε το 
1977 και το τρίτο το Σεπτέμβριο του 2011. Το πρώτο Δημοτικό Σχολείο λειτούργησε το σχολικό 
έτος 1977-78, ήταν τριθέσιο και ονομαζόταν 11ο Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών. Σήμερα 
λειτουργούν δύο Δημοτικά. Το Γυμνάσιο ιδρύθηκε το 1981,  και το Λύκειο το σχολικό έτος 1985-
6. Ο Αστυνομικός σταθμός ιδρύθηκε το 1988 και τα δυο Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου 
(ΝΠΔΔ) το Πνευματικό Κέντρο Θρακομακεδόνων (Π.Κ.Θ) το 1986 και το Αθλητικό Κέντρο 
Θρακομακεδόνων (Α.ΚΕ.Θ) το 1995. Σκοπός της ίδρυσης του Α.ΚΕ.Θ ήταν η ανάπτυξη και ο 
συντονισμός του μαζικού αθλητισμού της πόλης καθώς και η δημιουργία της κατάλληλης 
υλικοτεχνικής υποδομής για την ευόδωση του ανωτέρω στόχου. Το Α.ΚΕ.Θ λειτούργησε 
επιτυχώς μέχρι και το καλοκαίρι του 2011, όπου σύμφωνα με τον καλλικρατικό νόμο 
συγχωνεύτηκε με το αντίστοιχο Νομικό Πρόσωπο του καλλικρατικού Δήμου Αχαρνών. 

 
ΣΥΛΛΟΓΟΙ 
Ο παλαιότερος σύλλογος είναι ο εξωραϊστικός και πολιτιστικός σύλλογος «Ο Πάρνης» ο 

οποίος ιδρύθηκε το 1963. Στις ποικίλες και αξιόλογες δραστηριότητές του συγκαταλέγεται και η 
έκδοση εφημερίδας «Πάρνης» που πρωτοεκδόθηκε το 1983, σταμάτησε το 2000 και 
επανακυκλοφορεί στις μέρες μας. Το Σώμα Ελλήνων Οδηγών ιδρύθηκε το 1977 και απέκτησε 
στέγη το 1986. Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων -1ο Σύστημα Προσκόπων Θρακομακεδόνων το 
1979.  Ο Σύλλογος Γυναικών το  1981. Είναι ο πιο πολυάριθμος σύλλογος. Έφθασε να απαριθμεί 
400 μέλη περίπου. Ο Σύλλογος Γυναικών ανέπτυξε ποικίλες δραστηριότητες, παρουσίασε 
πλούσιο πολιτιστικό έργο με επίκεντρο των εκδηλώσεών του τις περισσότερες φορές τη 
γυναίκα, ως μητέρα, σύζυγο, εργαζόμενη, επιστήμονα, πρωτοπόρο στους κοινωνικούς και 
πολιτικούς αγώνες. Ο Αθλητικός Όμιλος Θρακομακεδόνων (Α.Ο.Θ) ιδρύθηκε το 1982 και έθεσε 
τα θεμέλια του μαζικού αθλητισμού των νέων της πόλης. Δυο χρόνια αργότερα το 1984 
εγκαινιάσθηκε το γήπεδο Μπάσκετ. Το 1986 κατασκευάσθηκε γήπεδο αθλοπαιδιών και το 1997 
δημιουργήθηκε το κλειστό γήπεδο Μπάσκετ που λειτουργεί αδιαλείπτως με τη συμμετοχή 
χιλιάδων αθλητών και σήμερα. Η Εστία Θρακομακεδόνων ιδρύθηκε το 1986.  Ο Ροταριανός 
Όμιλος Πάρνηθας το 1989. Ο Όμιλος Ρόταπακτ Πάρνηθας το  1990. Ο Ορθόδοξος Χριστιανικός 
Σύνδεσμος «Οι Άγιοι Μεθόδιος και Κύριλλος» το 1989. Ο Σοροπτιμιστικός Όμιλος 
Θρακομακεδόνων το 1989. Η Πανελλαδική Οργάνωση Γυναικών «Παναθηναϊκή» παράρτημα 
Θρακομακεδόνων το 1993. Το Εθνικό Συμβούλιο κατά των Ναρκωτικών, Παράρτημα 
Θρακομακεδόνων το 1998. Ο «Μέγας Αλέξανδρος» το 1995. Ο φιλοζωικός σύλλογος «Μέριμνα» 
το 2003. Η Λαογραφική Εταιρεία Θρακομακεδόνων «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»  ιδρύθηκε το 2005  με 
στόχο την ανάδειξη και την προώθηση της λαϊκής μας κληρονομιάς. Η «Ολυμπιάδα 
Θρακομακεδόνων» αθλητικός και καλλιτεχνικός σύλλογος ιδρύθηκε το 2007. Σήμερα απαριθμεί  
τριακόσιες και πλέον αθλήτριες έχοντας συμμετάσχει με μεγάλη επιτυχία σε πανελλήνιες και 
διεθνείς γυμναστράδες.  

 

                                                           
6 Προεδρικόν Διάταγμα υπ. αρ. 318. ΦΕΚ 94/τ.Α/17-5-1975 
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ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ 
Ο θεσμός που αναμφίβολα σφράγισε και καθόρισε με το έργο του την πολιτιστική 

φυσιογνωμία της πόλης, είναι το «Πνευματικό Κέντρο Θρακομακεδόνων» ΝΠΔΔ, το οποίο 
διανύει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της δυναμικής παρουσίας του και της προσφοράς του 
στον πολιτισμό τα γράμματα και τις τέχνες. Το 1986 (ΦΕΚ 730/29-10-1986) ιδρύθηκε το 
«Πνευματικό Κέντρο Θρακομακεδόνων» της Κοινότητας Θρακομακεδόνων, χάριν των 
προσπαθειών του τότε κοινοτικού συμβουλίου και ιδιαιτέρως του προέδρου του Δημητρίου 
Καλλίρη. Οι Σκοποί του ΠΚ, όπως καταγράφονται στο ιδρυτικό καταστατικό του είναι οι εξής: Ο 
Σκοπός του Νομικού Προσώπου είναι με την αιγίδα της Κοινότητας η δημιουργία δυνατοτήτων 
πνευματικής ανάπτυξης των δημοτών. Η ουσιαστική συμμετοχή και ενεργοποίηση των δημοτών 
για τη δημιουργία και ανάπτυξη κάθε μορφής πνευματικής και πολιτιστικής δραστηριότητας με 
γνώμονα τις δημοκρατικές και πολιτιστικές αξίες. Η διατήρηση και διάδοση της πολιτιστικής 
μας κληρονομιάς, αλλά και γενικότερα του λαϊκού μας πολιτισμού και της παράδοσης, 
παίρνοντας και διαδίδοντας ταυτόχρονα ότι γνήσιο και δημιουργικό υπάρχει στα σύγχρονα και 
παλιότερα ρεύματα από την τέχνη και τον πολιτισμό άλλων λαών, που θα έχουν σαν 
αποτέλεσμα την πνευματική και πολιτιστική ανύψωση του λαού μας. Στο αυτό καταστατικό 
προβλέπεται η δημιουργία τμημάτων, όπως: κοινοτικής βιβλιοθήκης, ελεύθερου βήματος 
διαλέξεων, θεατρικού ομίλου, χορωδίας, κινηματογραφικής λέσχης, λέσχης φωτογραφίας, 
τμήματος προβολής και διάδοσης της ιστορίας, λογοτεχνίας, εικαστικών τεχνών και της λαϊκής 
τέχνης.7 

Η όλη δράση του είναι δυνατό να ταξινομηθεί σε τρεις τομείς: Ο πρώτος τομέας αφορά στις 
σχολές και στα καλλιτεχνικά τμήματα που δημιουργήθηκαν και που λειτουργούν μέχρι σήμερα 
έχοντας παραγάγει πλούσιο πολιτιστικό έργο. Ενδεικτικά αναφέρω τις Χορωδίες Ενηλίκων και 
Νέων, την Παιδική Ορχήστρα, τα Χορευτικά συγκροτήματα, και τη Θεατρική ομάδα. 
Περισσότερα από πεντακόσια μέλη των αναφερόμενων σχημάτων παρουσιάζουν κάθε 
καλοκαίρι μέρος του ετήσιου προγράμματός τους σε πολυπληθές κοινό στην πόλη μας και σε 
άλλες πόλεις, επιπροσθέτως συμμετέχουν ενεργά στην πλαισίωση των εκδηλώσεων που 
ετησίως λαμβάνουν χώρα στο Πνευματικό. Για παράδειγμα η παιδική ορχήστρα καλωσόρισε το 
Μάνο Ελευθερίου σε τιμητική εκδήλωση με γνωστά τραγούδια σε δικούς του στίχους και η 
Χορωδία ενηλίκων πλειστάκις συνέπραξε με διάσημους και ποιοτικούς τραγουδιστές και 
μουσικούς. Η θεατρική ομάδα με την καθοδήγηση της διακεκριμένης ηθοποιού και 
σκηνοθέτιδας, συντοπίτισσάς μας Μαρίας Φιλίππου το 2010 παρουσίασε δικό της πρωτότυπο 
έργο στην πόλη, και για τρεις μήνες στο κέντρο της Αθήνας με επιτυχία.  Ο δεύτερος τομέας 
αφορά στις μόνιμες πολιτιστικές δομές του, όπως  η βιβλιοθήκη, η οποία λειτουργεί τρεις φορές 
την εβδομάδα με εθελοντές, η κινηματογραφική λέσχη, και η Λέσχη των φίλων της Μουσικής.  Η 
τρίτη αφορά στις εκδηλώσεις. Εκατό περίπου εκδηλώσεις ετησίως, μοιρασμένες ισομερώς 
στους μήνες από το Σεπτέμβριο μέχρι και τον Ιούλιο, και καλαίσθητα τυπωμένες σε αντίστοιχα 
μηνιαία προγράμματα, τα οποία έγκαιρα διανέμονται σε όλα τα σπίτια των Θρακομακεδόνων,  
στους φορείς, αλλά και ηλεκτρονικώς σε πολλούς φορείς στην Αττική καθώς και στον αθηναϊκό 
και τοπικό τύπο, αποτελούν τον κορμό της, σε ετήσια βάση, πολιτιστικής δράσης του 
Πνευματικού. Εκδηλώσεις όπως, διαλέξεις, αφιερώματα, ποιητικές - λογοτεχνικές βραδιές, 
σεμινάρια, βιβλιοπαρουσιάσεις, θεατρικές παραστάσεις, παιδικές παραστάσεις, συναυλίες, 
συμπόσια, ημερίδες, κ.α., που συνεχώς ανανεώνονται και εμπλουτίζονται με επίκαιρο και 
ενδιαφέρον περιεχόμενο. Η Ελένη Γλύκατζη- Αρβελέρ, η Κική Δημουλά, ο Δημήτρης Μαρωνίτης, 
ο Μάριος Φραγκούλης,  η Μαρία Φαραντούρη,  ο Αντώνης Καλογιάννης, ο Γιώργος Κατσαρός, ο 
Νίκος Κούνδουρος, ο Μανώλης Μητσιάς, ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, ο Σεραφείμ Φυντανίδης, ο 
Γιάννης Πανούσης, η Ιωάννα Καρυστιάνη, ο Σαράντος Καργάκος, ο Απόστολος Σάντας είναι 
μερικοί αξιόλογοι δημιουργοί που έλαβαν μέρος σε εκδηλώσεις του Πνευματικού Κέντρου και 
καταγοήτευσαν, αλλά και οι ίδιοι κατενθουσιάσθηκαν από το πολυπληθές φιλόμουσο κοινό του. 

                                                           
7 Πρακτικό Συνεδριάσεων του Πνευματικού Κέντρου Θρακομακεδόνων,  1986-1996    <Θρακομακεδόνες, σ. 10. 
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Ο διάσημος βιολονίστας, Γιώργος Δεμερτζής, επί είκοσι και πλέον έτη καθηγητής Πανεπιστημίου 
των ΗΠΑ σε «Αφιέρωμα» για το Μητρόπουλο με έργα μόνο Μητρόπουλου, στο τέλος της 
εκδήλωσης είπε χαρακτηριστικά: «όταν μου ζήτησαν να κάνω μια συναυλία αποκλειστικά με 
έργα Μητρόπουλου – για τα εκατό χρόνια από το γέννησή του- σε ένα περιφερειακό Πνευματικό 
Κέντρο, σκέφτηκα ότι ματαιοπονούν, πάντα έχοντας υπόψιν το δύσκολο έργο του τιμώμενου 
και το κοινό που σε τέτοιες εκδηλώσεις είναι ολιγάριθμο. Τελικά με έπεισαν, να κάνω την πρώτη 
εκδήλωση για το Μητρόπουλο στο Πνευματικό Κέντρο Θρακομακεδόνων. Με το που μπήκα στο 
χώρο της εκδήλωσης, τη μέρα της πραγματοποίησής της και αντίκρισα μια αίθουσα γεμάτη από 
ένα ιδιαιτέρως καλαίσθητο για τέτοιου είδους εκδηλώσεις  κοινό, νόμισα ότι βρισκόμουν στο 
εξωτερικό. Στο τέλος  της συναυλίας έχοντας νιώσει την ανταπόκριση του κοινού, ομολόγησα 
ότι ήμουν πολύ τυχερός που παρουσίασα μαζί με τους συνεργάτες μου  ένα τόσο δύσκολο έργο 
σ’  ένα τόσο εκλεπτυσμένο και απαιτητικό φιλόμουσο κοινό».  

Επιθυμώντας να δοθεί σ αυτή την καθόλα σύντομη παρουσίαση το στίγμα της φιλοσοφίας, 
αλλά και της εν γένει στοχοθεσίας του έργου του Πνευματικού Κέντρου Θρακαμακεδόνων θα 
αναφερθώ αδρομερώς σε τέσσερις εκδηλώσεις του. 

-Πολύμηνο Αφιέρωμα για τη Μικρά Ασία με πάνω από εκατό συντελεστές, Ακαδημαϊκούς, 
Πανεπιστημιακούς, Σκηνοθέτες, Λογοτέχνες Μουσικούς, Ηθοποιούς, που παρουσίασαν σε 
πολλές θεματικές ενότητες τον πολιτισμό της Μικρασίας από την Αρχαιότητα μέχρι σήμερα, με 
πρωταγωνίστρια την Πρύτανη Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ. 

-Τιμητική εκδήλωση για το μεγαλύτερο μαθηματικό της Ελλάδας του Εικοστού αιώνα, 
κατοίκου των Θρακομακεδόνων, Νικολάου Αρτεμιάδη, ακαδημαϊκού, πρ. Προέδρου της 
Ακαδημίας Αθηνών, καθηγητού Πανεπιστημίου Πατρών και Ιλινόι των ΗΠΑ με παρουσία του 
Προέδρου της Ακαδημίας Αθηνών, τριάντα Ακαδημαϊκών, πολλών Πρυτάνεων, πλήθους 
Καθηγητών Πανεπιστημίου και μαθηματικών και  με πρωταγωνιστή το διάσημο Καθηγητή του 
Cambridge, Ακαδημαϊκό, Νικόλαο Φωκά και  με συναυλία κλασικής μουσικής από πολυμελές 
σχήμα με μουσικούς της ΕΡΤ.  

-Πολύμηνο αφιέρωμα στην Επτανησιακή Ποίηση με πάνω από διακόσιους συντελεστές. Στον 
τομέα των διαλέξεων για τους επτανήσιους ποιητές. Το αφιέρωμα πλαισιώθηκε από τους πιο 
διακεκριμένους νεοελληνιστές κριτικούς λογοτεχνίας επιστήμονες, με επικεφαλής Καθηγητή 
Πανεπιστημίου της Οξφόρδης. Στον τομέα των συναυλιών με μουσικά έργα σε ποίηση 
επτανησίων ποιητών, ενδεικτικά αναφέρω την παρουσίαση του Πνευματικού Εμβατηρίου του 
Σικελιανού σε μουσική Μίκη Θεοδωράκη με πολυμελή ορχήστρα και το λυρικό τραγουδιστή 
Αντώνη Καλογιάννη. Επίσης πολυμελής ομάδα ηθοποιών με επικεφαλής τη Μαρία Φιλίππου 
απέδιδε στο ποιητικό αναλόγιο ποιήματα των τιμωμένων. Το εν λόγω αφιέρωμα τίμησαν και 
πολλοί πολιτικοί, μεταξύ των οποίων και ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης κος Θεόδωρος 
Πάγκαλος, η Υφυπουργός Παιδείας κα Εύη Χριστοφιλοπούλου και ο Νομάρχης Ανατολικής 
Αττικής κος Λεωνίδας Κουρής.   

-Επικώμιος των Θρακομακεδόνων Ύμνος-Πράσινη Πόλη. Πρόκειται για πρωτότυπο μουσικό 
και ποιητικό έργο που γράφτηκε με σκοπό να υμνήσει την «πράσινη» πόλη των 
Θρακομακεδόνων, και τελικά την οικολογία. Συνεργάσθηκαν προς τούτο πάνω από εκατό 
συντελεστές μουσικοί, χορωδοί, ηθοποιοί, και υπό την αιγίδα του Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κου Αθηναγόρα παρουσιάστηκε στις 12-12-
2010 σε παγκόσμια πρώτη και προκάλεσε όχι μόνο συγκίνηση στους παρευρισκομένους, αλλά 
και τα ιδιαιτέρως κολακευτικά σχόλια των ειδικών που είχαν παρευρεθεί προκειμένου να δουν, 
να ακούσουν και να κρίνουν το πρωτότυπο ποιητικό-μουσικό έργο. Ο εγνωσμένου κύρους 
συγγραφέας Κώστας Παπασπήλιος τόνισε χαρακτηριστικά «Ο Επικώμιος μας ανέδειξε για μια 
ακόμα φορά, την ψυχή του πολιτισμού αυτής της πόλης που εμφορείται από το πνεύμα του 
σεβασμού και της διαφύλαξης του ναού του πλαστουργού,  της φύσης, μας ανέδειξε μια ψυχή 
που αντάξια έχει καταστεί χρόνια τώρα η ψυχή του πολιτισμού της Αττικής». 

Όλες οι εκδηλώσεις του Πνευματικού, τουλάχιστον των τελευταίων δέκα χρόνων είναι 
καταγεγραμμένες και σε ψηφιακή μορφή. Επίσης έχουν καταγραφεί και από τον τύπο. Υπάρχει 
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πλούσιο αρχείο, το οποίο είναι διαθέσιμο προς αξιοποίηση. Θα ήταν παράλειψη, αν δεν τόνιζα 
ότι όλα αυτά έγιναν με το μικρότερο δυνατό κόστος, χωρίς  χρέη με βάση τον εθελοντισμό και με 
έναν μόνο υπάλληλο.  

Το γεγονός ότι παρέμεινε αυτόνομο ως «Πνευματικό Κέντρο Θρακομακεδόνων» του Δήμου 
Αχαρνών αποτελεί δικαίωση για την προσπάθεια των προγενεστέρων διοικήσεων και όλους 
όσους συνέβαλαν παντί τρόπω στη διατήρησή του, και πρόκληση για το νυν διοικητικό 
συμβούλιο και τα μελλούμενα. Στα βόρεια, λοιπόν, της ιστορικής  γης των Αχαρνέων ακούγεται 
τα τελευταία εικοσιπέντε χρόνια, μέσα στη γενικότερη αμουσία της εποχής μας,  μια γλυκόλαλη 
Ορφική Λύρα. Δεν πρέπει για κανένα λόγο να σιγήσει, και είμαι βέβαιος ότι και μετά τις 
τελευταίες εξελίξεις δε θα σιγήσει. 

Ευχαριστώ πολύ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


