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Στην έκδοση και δεύτερου φωτογραφικού λευκώµατος, το
οποίο θα αποτελέσει ουσιαστικά συνέχεια του πρώτου, µε
τίτλο “ΒΑΣΙΛΙΚΑ-ΜΑΤΙΕΣ ΣΤΟ ΧΘΕΣ”, προχωρά ο
Πολιτιστικός Σύλλογος Βασιλικών.
Πρόκειται για ένα λεύκωµα µε παλιές φωτογραφίες από το
χωριό και τους κατοίκους του που αποτελεί προσωπική
δουλειά του Θεόφιλου Πατσά, ο οποίος εργάστηκε µε πολύ
µεράκι και κόπο για τη συλλογή όλου αυτού του υλικού, το
οποίο ο ίδιος ονοµάζει «αποθετήριο αναµνήσεων, µια
συλλογή από αταξινόµητα ερεθίσµατα µιας άλλης εποχής,
σκόρπιες µνήµες, αγαπηµένα ενθυµήµατα, δοσµένα από
τσακισµένες και κιτρινισµένες απʼ τον χρόνο
φωτογραφίες».
Όπως σηµειώνει ο κ. Πατσάς στον πρόλογο του πρώτου
Από την πρώτη απονοµή των επιταγών Ο.Γ.Α. το 1963,
λευκώµατος (το οποίο σηµειωτέον παρουσιάστηκε επίσηµα
στην πλατεία Βασιλικών
στις 17 Ιανουαρίου στην εκδήλωση του ετήσιου χορού και
της κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας του συλλόγου στην
Αθήνα): «Τα πρόσωπα που εικονίζονται στις φωτογραφίες
αυτού του λευκώµατος είναι σαν να σταµατούν το χρόνο και να δοξάζουν τη ζωή. Εχθροί, φίλοι, ασήµαντοι,
σπουδαίοι, αδύνατοι, ισχυροί, πλούσιοι, φτωχοί, όλοι µαζί».
Σε επικοινωνία που είχαν τα “Κυρ. Αι.” µε το συγγραφέα, µας είπε ότι στόχος της προσπάθειας αυτής είναι η
ενθάρρυνση της αποστολής υλικού από όλους τους συγχωριανούς, είτε ηλεκτρονικά µε e-mail στη διεύθυνση
vasilika@vasilika-lesvos.gr ή µε άλλο τρόπο, καθώς µπορούν να επικοινωνήσουν στο 6945-396011.
«Το δεύτερο λεύκωµα είναι ένα ακόµα ταξίδι στη “λεωφόρο των αναµνήσεων”, µε ένα έκθεµα εικόνων από το
χωριό µας που τόσο πολύ αγαπάµε. Προτρέπουµε όποιον έχει στη διάθεσή του τέτοιο υλικό να επικοινωνήσει
µαζί µας, προκειµένου αυτό να περιληφθεί στο ήδη συγκεντρωµένο, ώστε να εµπλουτιστεί και να είναι όσο το
δυνατόν πιο αντιπροσωπευτικό».
Να σηµειωθεί ότι εκτός από το φωτογραφικό λεύκωµα ο Σύλλογος έχει εκδώσει και το βιβλίο του
εκπαιδευτικού Γιώργου Αλβανού, µε τίτλο “Το χωριό µου Βασιλικά Λέσβου”, ο οποίος µάλιστα παραχώρησε τα
πνευµατικά δικαιώµατα και όλα τα έσοδα που προκύπτουν από την πώλησή του, στο Σύλλογο.
Συντάκτης: Ασηµένια Μήλιου

