ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ – _∆ΙΑΣΚΕ∆ΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 20/3/2011
Την Κυριακή 20η Μαρτίου 21011 οι Αθηναίοι Βασιλικιώτες πραγµατοποίησαν
µία συνεστίαση µε χορό στην Αθήνα στο κέντρο ‘Ποσειδών Παλλάς’.
Η συµµετοχή ήταν απρόσµενα µεγάλη, τα φαγητά που προσεφέρθησαν ήταν
εξαιρετικά το κέφι πολύ µεγάλο, και το γλέντι κράτησε από την 1 µµ έως στις
7 µµ.
Την εκδήλωση τίµησαν µε την παρουσία τους ο Βουλευτής κ. Γαληνός ο
καρδιοχειρούργος κ. Πατακός και ο πρώην ∆ήµαρχος Χολαργού κ. Σκούρτης.
Χαιρετισµό έστειλε µε επιστολή του ο Υπουργός κ. Σιφουνάκης.
Στην αρχή της εκδήλωσης µίλησε ο κ. Πατσάς που παρουσίασε το βιβλίο
΄ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΑ’
στην συνέχεια ενηµέρωσε τους παρευρισκοµένους για την εξέλιξη της
υπόθεσης του Σχολείου µας.
Η Οµιλία του κ. Πατσά:
Καλησπέρα σας
Είναι ο πέµπτος χρόνος που ανταµώνουµε στην Αθήνα σε εκδήλωση σαν και
αυτή.
Παρά τις δύσκολες οικονοµικές συγκυρίες η προσέλευση σας είναι απρόσµενα
µεγάλη. Αυτό σηµαίνει πως όλοι µας τέτοιες εκδηλώσεις τις έχουµε ανάγκη.
Ζητούµε συγνώµη από αυτούς που δεν µπορέσαµε να τους κρατήσουµε
τραπέζι λόγω πληρότητας.
Του χρόνου θα οργανώσουµε την συνεστίασή µας σε µεγαλύτερη αίθουσα και
επί πλέον θα πραγµατοποιήσουµε µία συνεστίαση για τους νέους του χωριού
µας προκειµένου να γνωριστούν µεταξύ τους, και να προετοιµαστούν να
πάρουν την σκυτάλη από εµάς.
Σήµερα είµαι στην ευχάριστο θέση να σας ανακοινώσω δύο γεγονότα.
To Πρώτο γεγονός:
Είναι η έκδοση του βιβλίου ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΑ µε συνταγές Φαγητών
Γλυκών και Παρασκευασµάτων που έχει σαν συγγραφείς γυναίκες του χωριού
µας του χθες και του σήµερα.
Χορηγός της έκδοσης αυτής είναι η κ. Γιαµά Λίτσα την οποία ευχαριστούµε
για την προσφορά της.
∆εν έχει σηµασία ποιος συνέλαβε και υλοποίησε την ιδέα του βιβλίου αυτού,
σηµασία έχει να το αγοράσετε όσοι περισσότεροι µπορείτε γιατί µε τον τρόπο
αυτό πέραν των άλλων ενισχύετε τον Σύλλογο του χωριού. Η τιµή διάθεσης
του είναι 15 ευρώ.
Σήµερα θα είχαµε την παρουσία και ενός ακόµα πολύ αξιόλογου βιβλίου του
Γιώργου Αλβανού µε τίτλο ΒΑΣΙΛ’ΤΣΙΩΤ’ΚΑ ΛΟΓΙΑ πρόκειται για ένα ΛΕΞΙΚΟ,
δυστυχώς ο Σύλλογος αθετώντας τον λόγο που είχε δώσει, δεν δέχθηκε την

τελευταία στιγµή να το χρηµατοδοτήσει κατά το ήµισυ µε συνέπεια ο
συγγραφέας το εξέδωσε µε δική του δαπάνη, και διατίθεται στα Βιβλιοπωλεία
της Αθήνας και της Μυτιλήνης για όσους θέλουν να το προµηθευτούν.
Το δεύτερο γεγονός:
Αφορά το Σχολείο του χωριού µας, και σας γνωρίζω πως το Υπουργείο
Πολιτισµού µε απόφασή του την 13η Ιανουαρίου 2011 το χαρακτήρισε
ΜΝΗΜΕΙΟ ΝΕΩΤΕΡΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
Η απόφαση αυτή είναι σηµαντική και πιστεύω πως δροµολογεί επιτέλους
διαδικασίες αποκατάστασης και αξιοποίησης του.
Η επιτροπή ∆ιάσωσης και αξιοποίησης του Σχολείου µας που συγκροτήθηκε
από µία οµάδα βασιλικιωτών και άρχισε να δραστηριοποιείτε ένα χρόνο πριν,
που µε τις ενέργειες της πέτυχε να ληφθεί η πιο πάνω απόφαση, δεν
επαναπαύεται αλλά θα παρακολουθεί διακριτικά τις εξελίξεις, και θα
παρέµβει όταν διαπιστώσει αδιαφορία η αδράνεια των αρµοδίων φορέων.
Στόχος είναι Το Σχολειό µας να αποκατασταθεί και να αξιοποιηθεί, και θα
αγωνιστούµε να το πετύχουµε.
Υποχρέωσή µου είναι να ευχαριστήσω τους Βουλευτές του νησιού µας κ.κ.
Γαληνό και Σκοπελίτη για την βοήθεια που προσέφεραν στο θέµα του
σχολείου µε τις επερωτήσεις τους στην Βουλή.
Όπως και τον υπουργό κ. Σιφουνάκη στην λήψη της πιο πάνω απόφασης. Ο
κ. Σιφουνάκης µε επιστολή του χαιρετίζει την εκδήλωσή µας λυπάται που για
υπηρεσιακούς λόγους δεν µπορεί να προσέλθει.
Την εκδήλωσή µας τιµούν δια της παρουσίας τους ο Βουλευτής κ. Γαληνός ο
καρδιοχειρουργός κ. Πατακός και ο πρώην ∆ήµαρχος Χολαργού κ. Σκούρτης.
Τα ούζα που υπάρχουν στα τραπέζια σας είναι προσφορά της ποτοποιίας
Βαρβαγιάννη.
Σας ευχαριστώ που είχατε την υποµονή να µε ακούσετε,
Και να ξέρετε πως ότι κάνουµε δεν το κάνουµε για να δοξαστούµε και να
προβληθούµε όπως ίσως φαντάζονται µερικοί, γιατί κάτι τέτοιο δεν το έχουµε
ανάγκη.
Το κάνουµε µε ανιδιοτέλεια το κάνουµε από µεράκι, χωρίς ίχνος
κοµπορρηµοσύνης, το κάνουµε από απέραντη αγάπη για τα ΒΑΣΙΛΙΚΑ το
χωριό µας ρε γαµώτο.
Σας εύχοµαι καλή διασκέδαση καλό Πάσχα και καλή αντάµωση το καλοκαίρι
στο χωριό µας.

