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Στις 25 Φεβρουαρίου του 2019 είχαμε θέσει και απαντήσει στο ερώτημα γιατί 

κόβουμε βασιλόπιτα; 

Και είχαμε απαντήσει τότε πως είναι έθιμο που καθιερώθηκε σε ανάμνηση ενός 

ιστορικού γεγονότος ή  

Γιατί έτσι το βρήκαμε και το συνεχίζουμε μιας και είναι μια όμορφη συνήθεια που 

προσφέρει χαρά και γέλιο και φυσικά διότι αποτελεί έναν λόγο να 

συναθροιζόμαστε και να ανταλλάσσουμε ευχές και δώρα για το νέο έτος που 

ξεκινάει. 

Είχαμε πει επίσης, κι εδώ θα σταθώ, ότι εμείς στο Αθλητικό Επιστημονικό 

Πολιτιστικό Σωματείο - ΑΘΛ.Ε.ΠΟΛΙ.Σ.- θεωρούμε την κοπή της βασιλόπιτας ως 

πρόσχημα, για να επαναλάβουμε το δικό μας μήνυμα ότι ο αθλητισμός, η επιστήμη 

και ο πολιτισμός δεν διαφέρουν… και ξέρετε γιατί …γιατί και τα τρία απαιτούν 

Συλλογικότητα. 



Συλλογικότητα την οποία δεν αποκτούμε με την γέννησή μας, ούτε την 

κληρονομούμε με το dna. Αποκτάται και κατακτάται με την παιδεία που δεχθήκαμε, 

τους κοινωνικούς κανόνες, την κοινωνικοποίηση, την τριβή και την συναναστροφή. 

Τον περασμένο Νοέμβρη στην προηγούμενη μας συνάντηση είχαμε αναφέρει, πως 

η Συλλογικότητα -αυτή η βασικό για μας στο ΑΘΛΕΠΟΛΙΣ ιδιότητα-, καλύφθηκε από 

το πέπλο της πανδημίας, και το χαμόγελο και οι εκφράσεις μας κρύφτηκαν κάτω 

από τη μάσκα, η χειραψία απαλείφθηκε από την καθημερινότητά μας, κι η 

καχυποψία, όσο καλά κι αν τη θάβουμε, ενυπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού μας 

ενώ η άψυχη τεχνολογία κλήθηκε να εξυπηρετήσει με δουλικότητα την αλλοτρίωση. 

Η επικοινωνία αντικαταστάθηκε, σχεδόν καταργήθηκε η επαφή και η 

συναναστροφή των ανθρώπων κατέστη εξαιρετικά δύσκολη. Και τώρα που κάπως 

έδειχναν τα πράγματα ότι επιστρέφουμε στην κανονικότητα βρισκόμαστε 

αντιμέτωποι με το φάσμα ενός πολέμου, της προσφυγιάς συνανθρώπων μας, της 

φτώχειας και της ακρίβειας. 

Ζήσαμε και απ’ ό,τι φαίνεται θα ζήσουμε όλοι μας πρωτόγνωρες καταστάσεις, και η 

γενιά μας, μα κι αυτή των παιδιών μας θα γνωρίσει έναν αλλόκοτο πόλεμο.  

Η ανθρωπότητα για μία ακόμη φορά δείχνει πόσο ανώριμη είναι και πόσο βαθιά 

υποκριτές όλοι εκείνοι που  την κυβερνούν. Και συμβαίνει αυτό διότι η 

συλλογικότητα δεν αναπτύσσεται στην κοινωνία του απομονωμένου ατόμου, του 

μοναχικού πλήθους και του μαζικού πολιτισμού, στην κοινωνία των αξιών τύπου 

super market  στην κοινωνία της ύλης και του απαξιωμένου ΕΓΩ. Αυτή η κοινωνία 

είναι το γέννημα του πολιτικού αναλφαβητισμού, της δυσπιστίας, της μιζέριας, του 

ατομικισμού, της αδιαφορίας στο κοινωνικό γίγνεσθαι, της ανισότητας, της 

ξενοφοβίας, της άκριτης υιοθέτησης ιδεών και απόψεων, της ρηχής συνείδησης και 

προπάντων της κοντής μνήμης κ.ο.κ., είναι η κοινωνία του Homo Εconomicus.  

Τι και εάν οι νόμοι αποτελούν κατάκτηση του πολιτισμού και θα έπρεπε να ισχύουν 

erga omnes, τι και εάν το πολίτευμά μας είναι το δικαιότερο και τελειότερο 

πολιτειακό σύστημα, όλοι μας βλέπουμε ότι πάσχει βαθύτατα, αφού βασίζεται στην 

εκούσια απουσία ανθρωπιστικής παιδείας, μιας απουσίας που οδηγεί στην 

δημοκρατία των θεατών-καταναλωτών και στην δημοκρατία της πολιτικής ένδειας. 

Απόδειξη αυτού είναι ότι ο άνθρωπος, έχει μετατραπεί σε βαθιά καταναλωτικό ον 

με κύριο ενδιαφέρον του τον πλουτισμό και τον υλοζωισμό, και κατ’ επέκταση η 

κοινωνία του.  

Και δεν είναι καινοφανές τούτο αφού έτσι θέλει η πολιτική τον πολίτη της. Πολίτη 

θεατή και βουλημικό καταναλωτή. 

Εμείς πιστεύουμε ότι η κοινωνία πρέπει να δημιουργεί πολίτες ελεύθερους από 

πάσης φύσεως προκαταλήψεις, γραμμές και ταυτότητες, πολίτες που θα 

αποστασιοποιούνται ακαριαία από μεσσίες, πολίτες χωρίς προσωπεία που θα 

σκέφτονται ελεύθερα με βιωμένη πολιτική παιδεία και κοινή λογική.  



Μόνο τότε η πολιτική δεν θα είναι η τέχνη του εφικτού, αλλά η διακυβέρνηση της 

πολιτείας με καθημερινή ενεργή προσφορά όλων, ώστε η κοινωνία να μετατραπεί 

στην κοινωνία του Homo politicus. 

Υπό αυτήν την οπτική και με ανάλογο πνεύμα ο Δήμαρχός μας έτεινε ευήκοον ους 

στην πρόταση του Σωματείου μας το 2020 και την χρονιά που πέρασε με όποιες 

δυσκολίες, υλοποιήθηκε η έκδοση του δίτομου αφιερωτικού έργου που ανεπίσημα 

σήμερα παρουσιάζουμε, με αφορμή την επέτειο της συμπλήρωσης διακοσίων 

χρόνων από την έναρξη του εθνοαπελευθερωτικού Αγώνα του 1821.  

Με τίτλο «Το μυστικόν [σύνθημα] θέλει το έχομεν: «Καστρινοί και Λογγίσιοι», τίτλος 

δανεισμένος από το ιστορικό κείμενο της απόφασης της «Εξόδου» του 

Μεσολογγίου, καταπιαστήκαμε να ιεραρχήσουμε ποιο αγαθό είναι σημαντικότερο, 

η ελευθερία ή ο θάνατος. Εγχείρημα ουτοπικό αφού αγαθά και η ελευθερία και ο 

θάνατος είναι ιδωμένα βέβαια από την ηρωική τους πλευρά. 

Εκείνο όμως που κρατώ και επισημαίνω είναι τα λόγια του Δημάρχου μας στον 

πρόλογο της έκδοσης:  

«Το έργο αυτό, αποτελεί μία ιδιαίτερη περίπτωση αφιερωματικής πρωτοβουλίας, 

γιατί προκύπτει από τη συνεργασία του Δήμου και της κοινωνίας των πολιτών, που 

αποτελεί πάγια επιθυμία και επιδίωξη της Δημοτικής Αρχής. 

Στη σύνθεση του περιεχομένου του έργου συμμετέχουν ενεργά μέλη της κοινωνίας 

των πολιτών και συνδημότες μας οι οποίοι καταγράφουν με απόλυτα ελεύθερο 

τρόπο εξειδικευμένες γνώσεις ή αποτελέσματα ερευνών σχετικά με μία ιστορική 

περίοδο, η οποία συμπίπτει με το σημείο ορόσημο της Εθνικής μας υπόστασης, της 

νεότερης και της σύγχρονης Ιστορίας μας. Οι συντάκτες των κειμένων και των 

παρεμβάσεων του έργου, χωρίς να έχουν όλοι την ιδιότητα του ιστορικού ή του 

μελετητή, με τρόπο απαράμιλλα συνθετικό αποτυπώνουν διαφορετικές πτυχές του 

Αγώνα.» 

Και αυτή είναι η αλήθεια. Οι συντάκτες του πρόσθεσαν ο καθένας τους το δικό του 

στίγμα, με τις δικές του δυνάμεις, και το δικό του χρώμα.  

Πιστεύω ότι το έργο αυτό απηχεί την ιστορική αλήθεια, φωτίζει πτυχές λιγότερο 

γνωστές ενός κοσμοϊστορικού γεγονότος, και αποτελεί σεμνή υπόμνηση προς όλους 

μας ότι η ελευθερία είναι αγώνας ατελεύτητος, μοναχικός και συνάμα λαϊκός. 

Κλείνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο Παλλήνης κ. Αθανάσιο Ζούτσο, 

που με ζέση και αληθινό ενδιαφέρον υιοθέτησε την πρότασή μας για την έκδοση 

αυτή και την έθεσε υπό την αιγίδα του Δήμου αναλαμβάνοντας το κόστος της. 

Αλλά κυρίως τον ευχαριστώ για την άριστη συνεργασία που με πνεύμα 

συλλογικότητας πάντα υλοποιείται. 

 



Πριν καλέσω το δήμαρχο για ένα χαιρετισμό θα ήθελα από καρδιάς να 

ευχαριστήσω τα μέλη του ΔΣ με αλφαβητική σειρά που ο καθένας τους συνδράμει 

για την υλοποίηση των σκοπών του σωματείου μας: 

ΤΣΙΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 

ΣΙΜΟ ΝΙΚΟ  

ΜΕΤΑΞΑ ΜΑΡΙΑ  

ΛΙΝΑΡΔΑΤΟ ΔΙΟΝΥΣΗ 

ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ  

ΚΟΦΙΝΙΩΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 

ΔΟΥΚΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 

ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗ ΑΝΤΩΝΗ 

Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι συμμετέχουν με τον ένα ή άλλο τρόπο 

στις δράσεις μας και θα αναφέρω ενδεικτικά τον Γιώργο Βασιλείου, τον Χρήστο 

Τζιαφέτα, τον Σταύρο Γαβαλά και φυσικά την Έλενα Χαβαλεδάκη. 

 

 

 


