ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2009
Ο Σύλλογος µας κατά την διάρκεια του καλοκαιριού Ιούλιος – Αύγουστος 2009,
διοργάνωσε µε απόλυτη επιτυχία αρκετές εκδηλώσεις στο χωριό µας.
Αποκορύφωµα αυτών των εκδηλώσεων ήταν οι δύο χοροί µε τοπική ορχήστρα,
ο πρώτος ( για το καλωσόρισµα των παραθεριστών) 25/7/2009 στην παραλία του
χωριού µας στο Ξενοδοχείο Χατζηµανωλάκη προσφερθέν δωρεά από τον
ιδιοκτήτη, προσέλευση 260 ατόµων, και ο δεύτερος (για τον αποχαιρετισµό των
παραθεριστών) στις 19/8/2009 στον προαύλιο χώρο της εκκλησίας του Αγίου
Ραφαήλ που είχε πρόσφατα διαµορφωθεί (Στρώσιµο µε πλάκες και άλλα)
προσέλευση 600 και πλέον ατόµων.
Η επιτυχία και των δύο χωρών ήταν µεγάλη όπως άλλωστε συµβαίνει κάθε
χρόνο.
Η συµµετοχή του κόσµου ήταν πρωτοφανής σε όγκο, δυναµική, παλµό και κέφι.
Οι µόνιµοι κάτοικοι του χωριού παρέα µε τους επισκέπτες ‘Αθηναίους’ όπως
τους αποκαλούν δηλαδή στην ουσία τα παιδιά τους τα αδέλφια τους και τα
εγγόνια τους, και παρέα µε τους Βασιλικιώτες της διασποράς από Καναδά,
Αυστραλία και Αφρική όλοι αδελφωµένοι και αγαπηµένοι, έζησαν δύο
ανεπανάληπτες βραδιές γεµάτες κέφι τραγούδι και χορό.
Η ορχήστρα ( ∆ωρεά προσφορά του ∆ήµου Πολυχνίτου ) και στις δύο βραδιές
έπαιζε για πολλές ώρες τοπικούς σκοπούς, και όλοι χόρευαν και ξεφάντωναν µε
την ψυχή τους.
Το βράδυ της παραµονής του πανηγυριού 18/8/2009 όπως κάθε χρόνο έτσι και
φέτος, στο προαύλιο του Άγιου Ραφαήλ ετοιµάστηκε µε σχολαστικότητα το
πατροπαράδοτο ‘κισκέτσι’ το οποίο ανήµερα της γιορτής καταναλώνεται
συλλογικά από τους πανηγυριώτες και τους κατοίκους του χωριού.
Σε µεγάλα καζάνια έβραζαν για ολόκληρη την νύκτα τα διάφορα κρέατα
προσφορά συχωριανών µας, προκειµένου να παρασκευαστεί το παραδοσιακό
φαγητό.
Την διαδικασία αυτή παρακολούθησε πολύς κόσµος, πίνοντας το ούζο τους,
συζητώντας ανέµελα ότι µπορεί να φανταστεί κανείς πειράζοντας ο ένας τον
άλλο, αναµνήσεις από τα περασµένα χρόνια, αφηγήσεις γεγονότων που έζησαν η
άκουσαν, που έγιναν ή που δεν έγιναν, που δεν µπορούν τελικά να διαψευστούν,
ιστορίες ευτράπελες και χιλιοειπωµένες µε αναφορά σε πρόσωπα που δεν
υπάρχουν πια, που κάθε φορά που τις ακούς νοµίζεις ότι είναι η πρώτη φορά και
που σε κάνουν να γελάς και ορισµένες φορές να συγκινείσαι.
Το κουτσοµπολιό σε όλο το µεγαλείο του.
- Την προπαραµονή του πανηγυριού έγινε η περιφορά εντός του χωριού, ενός
ανθοστολισµένου ταύρου µε την συνοδεία εφίππων και µουσικής.
- Την παραµονή έγινε µε λαµπρότητα η περιφορά της εικόνας του Αγίου Ραφαήλ
εντός του χωριού, µε την συνοδεία µπάντας του ∆ήµου ιερωµένων και πλήθος
κόσµου.
- Ανήµερα του πανηγυριού έγινε µε κατάνυξη η θεία λειτουργία στην εκκλησία
του Αγίου Ραφαήλ προεξάρχοντος του Μητροπολίτου Μυτιλήνης και πολλών
ιερωµένων παρούσης της πολιτικής εξουσίας και πλήθος κόσµου.

