ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ – ∆ΙΑΣΚΕ∆ΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 21/3/2010

Την Κυριακή 21η Μαρτίου 21010 πρώτη ηµέρα της άνοιξης οι
Αθηναίοι Βασιλικιώτες πραγµατοποίησαν µία συνεστίαση µε χορό
στην Αθήνα στο κέντρο ‘Ποσειδών Παλλάς’.
Η συµµετοχή ήταν καλή τα φαγητά που προσεφέρθησαν ήτα
εξαιρετικά το κέφι πολύ µεγάλο, και το γλέντι κράτησε από την 1 µµ
έως στις 6 µµ.
Την εκδήλωση τίµησαν µε την παρουσία τους ο Καρδιοχειρούργος
Πατακός ο Πρύτανης του Πολυτεχνίου κ. Μουτζούρης η Πρόεδρος
του χωριού µας κ. Σαλιακέλλη.
Χαιρετισµό έστειλαν µε επιστολές τους ο Υπουργός κ. Σιφουνάκης οι
Βουλευτές Λέσβου κ.κ Γαληνός και Σκοπελίτης.
Στην αρχή της εκδήλωσης µίλησε ο κ. Πατσάς που παρουσίασε το
Λεύκωµα
‘ ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΜΑΤΙΕΣ ΣΤΟ ΧΘΕΣ Μέρος ΙΙ’, στην συνέχεια
ενηµέρωσε τους παρευρισκοµένους για την εξέλιξη της υπόθεσης του
Σχολείου µας.
Μίλησαν επίσης ο Πρύτανης του Πολυτεχνείου και η Πρόεδρος του
χωριού µας .
Η Οµιλία του κ. Πατσά
Αγαπητοί συµπολίτες καλώς ήλθατε.
Μια η γρίπη του χειµώνα και µια η οικονοµική κρίση, µας ανάγκασε
να µην κάνουµε εφέτος τον ετήσιο καθιερωµένο χορό της Αθήνας.
Όµως η κυκλοφορία του νέου φωτογραφικού λευκώµατος αλλά και
η λαχτάρα να ανταµώσουµε, µας παρακίνησε να οργανώσουµε την
σηµερινή συνεστίαση και µάλιστα σε σηµαδιακή ηµέρα την πρώτη
ηµέρα της Άνοιξης.
Η σηµερινή σας προσέλευσή µας δικαιώνει.
Σήµερα σας παρουσιάζω το Νέο Φωτογραφικό Λεύκωµα, µε 500
µοναδικές φωτογραφίες µε πρόσωπα σχεδόν από όλο το χωριό,
συνέχεια του πρώτου περσινού Λευκώµατος.
Το Λεύκωµα αυτό αφιερώνετε στους απανταχού Βασιλικιώτες που
πάσχισαν για την συγκέντρωση και διάθεση των φωτογραφιών
αυτών θεωρώντας το δική τους υπόθεση που άλλωστε είναι, και
κατάθεση ψυχής…….

Χορηγοί του Λευκώµατος είναι οι αδελφές Λεµονιά και Μαρία
∆ηµήτριου Βερβέρη τις οποίες θα ήθελα να ευχαριστήσω.
Θέλω να ευχαριστήσω τον εκπαιδευτικό Γιώργο Αλβανό για τα
κείµενα των ενοτήτων του Λευκώµατος, επίσης τους ∆ηµητράκη
Μανόλη Βατίστα Χρυσούλα Ασπασία Καλού και Βαγγελίτσα Κοντσέ
για την βοήθεια τους στην συγκέντρωση των Φωτογραφιών.
Την επιµέλεια του Λευκώµατος είχε ο υποφαινόµενος που θα ήθελε
εκ των προτέρων να σας ζητήσει να είσαστε επιεικείς για ατέλειες
λάθη ή παραλήψεις που θα διαπιστώσετε.
Με την ευκαιρία της συνεστίασης, θα ήθελα να σας ενηµερώσω για
µία σηµαντική πρωτοβουλία που αναλάβαµε πριν τρεις µήνες,
20 συγχωριανοί για την διάσωση και αξιοποίηση του Σχολείου µας,
που αποτελεί πολιτιστική µας κληρονοµιά και µέσα σε αυτό ζήσαµε
οι περισσότεροί από εµάς 6 από τα ωραιότερα χρόνια της ζωής µας ,
µαθαίνοντας τα πρώτα µας γράµµατα.
Η σηµερινή κατάσταση του Σχολείου που οι περισσότεροι θα είδατε
σε φωτογραφίες στο site του χωριού µας, και µας πληγώνει και µας
προσβάλει.

Στην προσπάθεια µας αυτή συντάξαµε και στείλαµε µία επιστολή σε
όλη την πολιτική ηγεσία του Νησιού µας, µε κοινοποίηση στους
Πρυτάνεις του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και του Πολυτεχνείου και
στον τοπικό τύπο, αναδεικνύοντας το πρόβληµα του Σχολείου µας,
ζητώντας ταυτόχρονα την βοήθειά τους.
Επιδιώξαµε και κάναµε µία συνάντηση µε τον ∆ήµαρχο Πολυχνίτου
στην Αθήνα Στον οποίο αναλύσαµε µε κάθε λεπτοµέρεια το κείµενο
της επιστολής µας, και τι επιδιώκουµε µε αυτή µας την ενέργεια.
Του καταθέσαµε και µία πρόταση πως µπορεί να αξιοποιηθεί το
Σχολείο που την θεώρησε πρωτοποριακή και υλοποιήσιµη.
Στην πρωτοβουλία µας αυτή ανταποκρίθηκαν:

- O Υπουργός κ. Σιφουνάκης που µας διαβεβαίωσε πως θα
παράσχει όποια βοήθεια του ζητηθεί από τον ∆ήµαρχο στην
δικαιοδοσία του οποίου ανήκει το Σχολικό Κτήριο.

- Η Νοµαρχία Λέσβου που µε επιστολή της δεσµεύτηκε να
πραγµατοποιήσει δωρεά οποιαδήποτε τεχνοοικονοµική µελέτη
θα απαιτηθεί.

- Ο Πρύτανης του Πολυτεχνείου κ. Μουτζούρης ( που τιµά
σήµερα µε την παρουσία του την εκδήλωση µας και τον
ευχαριστούµε) µε επιστολή που µας έστειλε µας παρέχει την
βοήθεια του σε ότι τον χρειαστούµε.
- Το τοπικό Συµβούλιο του Χωριού µας που µε παµψηφεί
ψηφοφορία δέχθηκε τις προτάσεις της επιτροπής και πήρε
απόφαση να εισηγηθεί το θέµα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.

- Το ∆ηµοτικό συµβούλιο που µε την σειρά του και µε παµψηφεί
απόφασή του την 1/3/2010 υιοθέτησε µία από τις προτάσεις της
επιτροπής που ήταν και η καλλίτερη δηλαδή την δηµιουργία
του Σχολείου µας µετά την αποκατάστασή του
σε Μουσείο Σχολικής Ζωής του Νοµού Λέσβου.
Πρότασή που αν τελικά υλοποιηθεί πιστεύουµε πως θα αναβαθµίσει
το χωριό µας, δεδοµένου ότι το εν λόγω Μουσείο θα επισκέπτονται
κάθε χρόνο πολλοί µαθητές από ολόκληρο το Νησί µας και όχι µόνο.
Ο τοπικός τύπος που προέβαλε µε καλά σχόλια
την πρωτοβουλία µας .
Και το σηµαντικότερο
Η Επερώτηση που έκανε στην Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής κ.
Σκοπελίτης σχετικά µε την αποκατάσταση και αξιοποίηση του
Σχολείου µας.
Αποτέλεσµα της επερώτησης αυτής ήταν η απάντηση του Υπουργού
κ. Γερουλάνου που προγραµµάτισε την εισαγωγή του θέµατος στο
Κεντρικό Συµβούλιο Νεωτέρων Μνηµείων εντός του Μαρτίου 2010 .
Παράλληλα έδωσε σχετικές οδηγίες προς τις υπηρεσίες για την
σύνταξη της αρχιτεκτονικής και δοµικής αποτύπωσης του, και στην
συνέχεια κατάρτιση µελέτης αναστύλωσης και αποκατάστασης του
κτηρίου.
Ήδη η αρχαιολογική υπηρεσία Λέσβου επισκέφθηκε το Σχολείο µας.

Τελειώνοντας
Θα ήθελα να σας ανακοινώσω δύο ακόµα εκδόσεις που ελπίζω να
πραγµατοποιήσουµε µέχρι τον Ιανουάριο του 2011.

Πρώτον:
Την έκδοση ενός βιβλίου Οδηγού Μαγειρικής και Ζαχαροπλαστικής
µε τον τίτλο ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΑ µε Συνταγές
υπαγορευµένες από Βασιλικιώτισες του Χωριού µας και της Αθήνας.
∆εύτερον:
Την έκδοση ενός πανδέκτη µε όλα τα φύλλα της εφηµερίδος ΦΩΝΗ
ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ, που εξέδιδε ο Σύλλογος Βασιλικιωτών της
Αθήνας στις δεκαετίες 1970-1980.
Σηµειωτέον ο εν λόγω Σύλλογος επονοµαζόµενος ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΙΩΤΩΝ της ΑΘΗΝΑΣ σήµερα βρίσκεται σε αδράνεια και
υπάρχει σκέψη και επιθυµία από πολλούς παρευρισκόµενους να ξανά
δραστηριοποιηθεί.
Ένας Σύλλογος πλησιέστερα στα κέντρα αποφάσεων µπορεί να
βοηθήσει τα µέγιστα σε συνδυασµό πάντα και µε τον υπάρχοντα
Σύλλογο του Χωριού.
Μην ξεχνάµε πως το χωριό µας είναι το µοναδικό σε ολόκληρο το
Νησί που δεν διαθέτει Σύλλογο στην Αθήνα στερούµενο πέραν των
άλλων και σηµαντική επιχορήγηση από το Υπουργείο Πολιτισµού.
Βέβαια υποσχόµαστε την ανάληψη και άλλων πρωτοβουλιών
αναλόγων αυτής του Σχολείου, όπως την αναστήλωση και ανάδειξη
του Λουτρού στο χωριό µας, την ρήψη ασφάλτου στον δρόµο
Αχλαδερή Κάµπου Βασιλικών που θα αναδείξει την παραλία του
χωριού µας, την αξιοποίηση των καταρρακτών της Πέρσας και
άλλων.
Την σηµερινή µας εκδήλωση τιµά µε την παρουσίας του ο
καρδιοχειρούργος καθηγητής κ. Παττακός ο οποίος µας παρείχε την
βοήθεια του όποτε του ζητήσαµε και γιαυτό τον ευχαριστούµε.
Για αδυναµία να παραβρεθούν στην εκδήλωσή µε ταυτόχρονο
χαιρετισµό µας γνωστοποίησαν οι Βουλευτές κ.κ Σκοπελίτης και
Γαληνός ο ∆ήµαρχος κ. Συκάς και ο Υποστράτηγος κ. ∆εσποτέλης
Στην εκδήλωση µας δεν παραβρίσκεται ο Υπουργός κ. Σιφουνάκης
δια λόγους που αναφέρει σε επιστολή του.

Σας ευχαριστώ που µε ακούσατε
και σας εύχοµαι καλή διασκέδαση
Καλό Πάσχα
και καλή αντάµωση το καλοκαίρι στο χωριό

