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Στα τρία και πλέον χρόνια που κύλησαν από την τελευταία μας Γενική 

Συνέλευση, το τονίζω Γενική Συνέλευση, οι ζωές όλων μας έχουν 

διαταραχθεί ανεξίτηλα. 

Ειδικά τα δύο τελευταία χρόνια κρύβουμε το χαμόγελό μας, η χειραψία 

τελεί υπό εξαφάνιση, η καχυποψία, όσο καλά και αν τη θάβουμε, 

ενυπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού μας και άλλοι τρόποι, ακόμη πιο 

φιλικοί με την αλλοτρίωση, αντικατέστησαν τη διά ζώσης επικοινωνία, 

επαφή και συναναστροφή. 

Φίλοι μας, συγγενείς, γείτονες και γενικά συνάνθρωποί μας χάθηκαν. Η 

απαισιοδοξία κυριαρχεί και ο ρυθμός της κανονικότητας έχει 

ανασταλεί. Ζήσαμε και ζούμε όλοι μας πρωτόγνωρες καταστάσεις, η 

γενιά μας μα κι αυτή των παιδιών μας γνωρίζει ένα αλλόκοτο, έναν 

αλλιώτικο πόλεμο που όλοι μας ευχόμαστε σύντομα να λάβει τέλος. 

Αν εξαιρέσουμε  την περίοδο από το Μάρτιο του 2018 που υφίσταται το 

απελθών διοικητικό συμβούλιο μέχρι και την έναρξη της πανδημίας το 

Φλεβάρη του 2019 οι δράσεις στο σωματείο μας συνεχίστηκαν στο ίδιο 

τέμπο με τα παρελθόντα έτη. Όπως όλοι γνωρίζετε το σωματείο μας 

δραστηριοποιείται στον πολιτισμό και στην επιστήμη με τρεις βασικούς 

πυλώνες της, της κάθε είδους εκδόσεις, την φωτογραφία και τη 

μουσική. 

Ως εκ τούτου λοιπόν, το 2018 εκδώσαμε 9 τίτλους βιβλίων, 5 τεύχη του 

περιοδικού γενικής ύλη Στίγμα, υλοποιήσαμε 5 φωτογραφικά δρώμενα 



καθώς και δύο εκθέσεις φωτογραφίας με θέμα «Ροή-Στιγμή 

αποτύπωση» στο Βooze Cooperativa και στο Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα 

του Δήμου Παλλήνης. Στο πλαίσιο την Ευρωπαϊκή ημέρα μουσικής 

πραγματοποιήσαμε με επιτυχία συναυλία στην πλατεία του Γέρακα υπό 

την καθοδήγηση να μου επιτραπεί η έκφραση του μαέστρου Βασίλη 

Ράπτη. 

 

Το 2019 ήταν η πιο πλούσια εκδοτική χρονιά για το Αθλέπολις και την 

εκδοτική του ομάδα Πέντανδρον αφού απαριθμήσαμε 24 τίτλους 

βιβλίων και λευκωμάτων, 5 τεύχη του περιοδικού Στίγμα. Υλοποιήσαμε 

δύο φωτογραφικές δράσης η μία εκ των οποίων με τη συνεργασία και 

τη συμβολή της Κοινωφελούς του δήμου μας, υπό μορφή διαγωνισμού 

με θέμα τον δήμο μας, με αποτέλεσμα ένα καλαίσθητο λεύκωμα και 

έκθεση φωτογραφίας υπό τον τίτλο Polis Pedio επίσης στο Πολιτιστικό 

του Γέρακα. 

Το 2019 έκλεισε με μία πολύ επιτυχημένη Ευρωπαϊκή Ημέρα Μουσικής 

που υλοποιήθηκε με τη συνδρομή του δήμου μας αφού ο Δήμαρχος κ 

Αθανάσιος Ζούτσος ενστερνίστηκε την πρότασή μας, η Ευρωπαϊκή 

Ημέρα Μουσικής να τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Παλλήνης. Το 2009 

θα πρέπει να αναφέρουμε ότι μία έκδοση μας το διήγημα του μέλους 

μιας κυρίας Κωνσταντίνα Φαγαδάκη με τίτλο Ένα Καλοκαίρι Κάποτε 

έλαβε το πρώτο πανελλήνιο βραβείο από την Ένωση Ελλήνων 

Λογοτεχνών  

14 τίτλοι και 5 τεύχη του περιοδικού μας Στίγμα αποτελούν την 

σταθερή εκδοτική παραγωγή μας για το 2020, που ειρήσθω εν παρόδω 

ως επί το πλείστον είναι εκδόσεις ηλεκτρονικές και αποστέλλονται σε 

1.500 και πλέον emails. Την χρονιά αυτή το σωματείο μας εγκαινιάζει 

και δύο νέους τίτλους περιοδικών το Νύγμα, αν όχι το μόνο, ένα από τα 

ελάχιστα περιοδικά νέων τεχνολογιών και ρομποτικής στην Ελλάδα που 

εκδίδεται κάθε έξι μήνες σε συνεργασία με Ομάδα Νέων επιστημόνων 

και το Mad ένα περιοδικό στο οποίο με άρθρα τους τα μέλη του ΔΣ και 

μόνο εκφράζουν τις απόψεις τους για θέματα της τρέχουσας 

καθημερινότητας. Με 2 φωτογραφικές εξορμήσεις και μία όχι μόνο 

φωτογραφικού ενδιαφέροντος εκδρομή στο Ακρωτήριο Ταίναρο που 

πραγματοποιήσαμε με πολύ μεγάλη επιτυχία τον Ιούλιο του 2020 

ουσιαστικά κλείσαμε τις δράσεις του έτους αυτού.  



Το 2021, σε έναν περίπου μήνα, ολοκληρώνει την πορεία του στην 

ιστορία. Την χρονιά αυτή σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο Του 

Σωματείου μας εργάστηκε για την πραγμάτωση ενός πολύ σημαντικού 

εκδοτικού έργου αφιερωμένου στην επέτειο των 200 χρόνων από την 

έναρξη του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα του 1821με τίτλο Το 

μυστικό [σύνθημα] θέλει το έχομεν «καστρινοί και λογγίσιοι».  Ήδη 

από τον Οκτώβριο του 2020 σε συνεννόηση με το Δήμαρχο, που έτεινε 

ευήκοον ους, συναποφασίσαμε να τιμήσουμε την επέτειο αυτή με την 

έκδοση ενός δίτομου αφιερωματικού έργου, την εκτυπωτική δαπάνη 

του οποίου αναλαμβάνει ο Δήμος. Το έργο ολοκληρώθηκε και οδεύει 

παρά τις πάρα πολλές δυσκολίες το δρόμο της εκτύπωσης. 

500 σελίδες και 85 συντελεστές. Ζωγράφοι, λαογράφοι, ποιητές, 

οικονομολόγοι, ιστορικοί, μαθηματικοί, ιατροί, φιλόλογοι 

βιβλιοθηκονόμοι, δημοσιογράφοι, οικονομολόγοι, βυζαντινολόγοι 

φυσικοί, ερευνητές, στρατιωτικοί και θεολόγοι, καθηγητές, σεφ, 

διεθνολόγοι επιστρατεύθηκαν και ένωσαν τις δυνάμεις τους υπό τον 

συντονισμό του Σωματείου μας και την αιγίδα του Δήμου. Το έργο αυτό 

θα διανεμηθεί δωρεάν στα σχολεία, σε συλλόγους, σε βιβλιοθήκες, σε 

φορείς πολιτισμούς και αλλού. Εννοείται βέβαια ότι θα προηγηθεί η 

παρουσίασή του τόσο στον Δήμο μας όσο και σε άλλους Δήμους, με 

τους οποίους έχουμε ήδη δεσμευτεί. 

 

Πέραν αυτού φέτος εκδόσεων τέσσερεις τίτλους και 

πραγματοποίησαμε σε συνεργασία με την Ένωση Καλλιτεχνών Και 

Λογοτεχνών Ηλιούπολης «το Εργαστήρι» δύο εκθέσεις εικαστικών 

έργων σχετικές με την επέτειο η πρώτη στην έδρα της ένωσης στο 

Βαγόνι και η δεύτερη στο μουσείο Εθνικής Αντίστασης στην Ηλιούπολη 

παράλληλα με την παρουσίαση μίας από τις εκδόσεις που πρέπει το 

σωματείο μας κυκλοφόρησε και σε χαρτώα μορφή και είναι το 

βαθαίνοντας τα διακοσάχρονα της ελληνικής επανάστασης που 

κυκλοφορεί σε κεντρικά βιβλιοπωλεία των Αθηνών του ποιητή και 

μέλους μας Άγγελου Κούρου. 

Ολοκληρώνοντας τον διοικητικό απολογισμό του Σωματείου μας για την 

περίοδο αυτή θα ήταν να ευχαριστήσω ένα-ένα τα μέλη του διοικητικού 

Συμβουλίου τον αντιπρόεδρο κ Διονύσιο Λιναρδάτο, το γενικό 

γραμματέα κύριο Νίκο Σίμο, την ταμία κυρία Αλεξάνδρα Κοφινιώτη, 



τους τρεις αρχηγούς των δράσεων μας κύριο Αντωνάκη Αντώνη 

Αντωνακάκη, Μαρία Μεταξά και Παναγιώτη Δουκέλη. 

Θέλω να ευχαριστήσω για τις υπηρεσίες τους τον κύριο Γιώργο 

Γιαννακάκο και Βασίλη Χαϊλάζη, καθώς και όσα μέλη μας παραστέκουν 

στο σκοπό και στο έργο του σωματείου μας. 

Οφείλω όμως να καλωσορίσω και τις νέες υποψηφιότητες για το νέο 

διοικητικό συμβούλιο, τους οποίους και καλώ προκειμένου να τους 

συστήσω μου τους Άγγελο Κούρο, Δήμητρα Λαμπρινάκου Ελένη 

Παπαναστασίου, Δημήτρη Καραγεωργίου και Μαρία Μαράκη. 

Σας ευχαριστώ πολύ και εύχομαι να έχουμε μία καλή χρονιά και καλές 

γιορτές. 


