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Τίς  9 Μαϊου 2016, ἔλαβα πρόσκληση ἀπό τόν συμπατριώτη μου (ἀπό τήν 

Λευκάδα) πρώην δήμαρχο Ἡλιούπολης κον Θεόδωρο Γεωργάκη γιά μία 

ἐκδήλωση τοῦ ΟΠΣΑ ( πρόκειται γιά ἐπιμορφωτικό ὅμιλο προώθησης 

ἀνθρώπων πού ἐνδιαφέρονται νά στελεχώσουν τήν τοπική αὐτοδιοίκηση) πού 

ἱδρύθηκε μέ πρωτοβουλία τοῦ πρώην δημάρχου  (Θ. Γεωργάκη) στήν 

Ἡλιούπολη.   Τό θέμα τό θεώρησα πάρα πολύ ἐνδιαφέρον, καί ἐνθυμήθηκα 

ὅτι γι'αὐτό ἀκριβῶς τό θέμα εἶχε ἀφιερώσει χρόνο, κόπο, καί πολύ ἀγάπη ὁ 

μακαριστός ἐπίσκοπος Αὐγουστίνος Καντιώτης, γράφοντας ἕνα πολύ 

μεγάλης ἀξίας πόνημα γιά τό ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ 

ΕΛΛΑΔΟΣ.  Ἀμέσως, πῆρα τηλέφωνο ἕναν φίλο ἱερέα τοῦ κυρίου Γεωργάκη, 

(τόν Ἀρχιμανδρίτη Διονύσιο τοῦ ἱεροῦ ναοῦ Ἁγ. Κωνσταντίνου Ἡλιούπολης) 

πού εἶχα γνωρίσει σέ μία ἐκδήλωση (πάλι τοῦ ΟΠΣΑ) καί τόν παρακάλεσα 

ἐάν μπορεῖ νά ἀναγνώσει τίς σελίδες ἀπό τό βιβλίου τοῦ ἡρωικοῦ ἐπισκόπου 

Καντιώτη.  Εἶναι οἱ σελίδες πού ἀναφέρονται στό βιβλίο του γιά τό 

ἐκπαιδευτικό πρόβλημα τῆς Ἑλλάδος  (σελίδες 172-184- ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ).  Ἡ ἀπάντηση του ἦταν θετική, ἀρκεῖ νά δεχθῆ  (μοῦ τόνισε) 

καί ὁ πρόεδρος τοῦ ὁμίλου , ὁ κύριος Θ. Γεωργάκης. Ἐπικοινώνησα μέ τόν 

κύριο Γεωργάκη πάλι, καί μοῦ ζήτησε τό κείμενο.  Τοῦ τό ἔστειλα, 

ἀναμένουμε ἀπάντηση.  

Θέλω λοιπόν νά ἐπισημάνω ὅτι, ἡ ἑλληνική κοινωνία μας ἔρχεται σιγά-σιγά 

καί σταθερά στά λόγια τοῦ μακαριστοῦ ἐπισκόπου, λόγια προφητικά, λόγια 

σοφίας, λόγια διδακτικά, ὠφέλιμα, λόγια πολύτιμα , πολυτιμότερα καί ἀπό 

τό χρυσάφι, καί τό διαμάντι, λόγια πού ὀφείλουμε ὡς ὀρθόδοξοι χριστιανοί 

νά τά «εἰσβάλουμε» μέσα στίς αἴθουσες ἐκδηλώσεων τῶν δήμων, τῶν 

σχολείων, τῶν σχολῶν, ˙ εἶναι Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ μέσα ἀπό τόν 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. 
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Περιμένουμε λοιπόν  νά ἐνημερώσουμε τούς εὐσεβεῖς ἀναγνῶστες μας πού 

μένουν στήν Ἀθήνα, ὅτι ὁ κύριος Θ. Γεωργάκης θά ἀνταποκριθῆ στό αἴτημα 

μας.  Τό παρόν εἶναι καί μία προτροπή στούς ὀρθόδοξους χριστιανούς 

ἀδερφούς μας, ὅπως προσπαθοῦμε νά φέρομαι τόν ΛΟΓΟΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 

μέσα σέ κοινωνικές ἐκδηλώσεις ἐπιμόρφωσης , κοινωνικά θέματα, κλπ, πού 

πραγματοποιοῦν οἱ τοπικές κοινωνίες.   

 

ΘΑ ΕΙΣΒΑΛΕΙ Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΙΣ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 

ΣΗΜΕΡΑ ;  ΘΑ ΜΕΤΑΝΟΗΣΗ Ο ΛΑΟΣ ΜΑΣ;  ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ  ΩΣ 

ΤΗΝ ΠΕΣΤΡΟΦΑ  ΣΤΟ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ;  ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΥΤΗ Η ΕΙΣΒΟΛΗ 

(ἐάν πραγματοποιηθῆ)  ΚΑΙ ΕΙΣΒΟΛΗ ΣΤΙΣ ΠΥΛΕΣ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ;  ΓΙΑ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΚΩΣ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ;  

                                                        ΕΙΔΟΜΕΝ ! 

 

 

 

                ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ- ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ 

 

 

 



3 
 

                                                                 
 

ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Σκρα 14-16 Ηλιούπολη - Τ.Κ. 163 46 - Τηλ.: 210 9922.301  

 Fax: 210 9733.813 

e-mail: omilosopsa@gmail.com 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 
 

      Έχουμε την τιμή να σας προσκαλέσουμε την Παρασκευή   27/05/2016 

ώρα 19.00, στην       εκδήλωση   του Ομίλου μας  , με θεματική ενότητα: 

 

                         «Η Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση και ο ρόλος της 

στην ανάπτυξη των Τοπικών Κοινωνιών ειδικότερα και της οικονομίας 

της χώρας μας γενικότερα» 

 
        Θα παρουσιαστούν τρεις εισηγήσεις: 

1. «Η Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση κα ο ρόλος της στην ανάπτυξη 

και την οικονομία.» 

Εισηγητής: Δρ Σαράντος Ψυχάρης,  Καθηγητής ΑΣΠΑΙΤΕ 

 

2. «Η Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, ως μοχλός 

ανάπτυξης στις τοπικές κοινωνίες» 

Εισηγητής: Κωνσταντίνος   Ανδριανουπολίτης,   Εκπαιδευτικός-

Ερευνητής,   Πρόεδρος ΕΕΤΕΚ 

 

                  3.   «Η ιστορία της Τεχνικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα» 

                        Εισηγητής: Χρήστος Κουτουλάκος, Διεθυντής 2
ου

 ΕΠΑΛ Σιβιτανιδείου 

                        Δημόσιας Σχολής Τεχνών & Επαγγελμάτων.   

 

                             Η εκδήλωση  θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων του 

Μουσείου Εθνικής Αντίστασης Ηλιούπολης (οδός  Σ. Βενιζέλου & Μαρ. Αντύπα) 

 

          Συντονιστής: Ο   κ.  Θεόδωρος  Γεωργάκης,  Δικηγόρος   Παρ΄ Αρείω            

                             Πάγω, π. Δήμαρχος  Ηλιούπολης  και  Πρόεδρος  του    ΟΠΣΑ      

      Παρουσιάστρια: Η κ. Άννα Παπαϊακώβου, Δικηγόρος  και Ιδρυτικό Μέλος ΟΠΣΑ 

            

                                

Η παρουσία σας θα  μας δώσει ιδιαίτερη χαρά.                                   ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ 

Η είσοδος είναι ελεύθερη                                                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

                                                                                            ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ 
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