ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2008
Την Παρασκευή 15/2/2008 πραγµατοποιήθηκε µε επιτυχία ο ετήσιος χορός
του Συλλόγου µας στην Αθήνα.
Παρότι η συµµετοχή του κόσµου ανεξήγητα ήταν περιορισµένη σε σχέση µε
τον χορό του προηγούµενου χρόνου το κέφι ήταν µεγάλο, και όσοι
παρευρέθηκαν έµειναν ικανοποιηµένοι διασκέδασαν και χόρεψαν µέχρι τα
ξηµερώµατα.
Πριν από την έναρξη του χορού έγινε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας
από την πρόεδρο του χωριού µας Μαρίκα Σαλιακέλη.
Την εκδήλωση µας τίµησε µε την παρουσία του ο Βουλευτής κ. Σιφουνάκης.
Σπουδαίο γεγονός της εκδήλωσης ήταν πρώτη και επίσηµη παρουσίαση του
Βιβλίου µε τίτλο ‘Το χωριό µου Βασιλικά Λέσβου’ .
Συγγραφέας του βιβλίου είναι ο χωριανός µας εκπαιδευτικός Γιώργος
Αλβανός που παραχώρησε τα πνευµατικά δικαιώµατα του και όλα τα έσοδα
που θα προκύψουν από την πώληση του βιβλίου στον Σύλλογο.
Οικονοµικός χορηγός για την εκτύπωση του βιβλίου είναι η οικογένεια
Χατζηµανωλάκη.
Συµβολική τιµή διάθεσης του βιβλίου ορίσθηκε το ποσό των 20 ευρώ.

Οµιλίες στην εκδήλωση έγιναν από τους κ.κ Πατσά Θεόφιλο, Γιώργο Αλβανό,
Σιφουνάκη Νίκο και Μαρίκα Σαλιακέλη.
Η οµάδα που διοργάνωσε την εκδήλωση ήταν: :
-

Βατίστα Χρυσούλα
∆ηµητράκης Εµµανουήλ
Καλού Ασπασία
Κοντσε Ευαγγελία
Πατσάς Θεόφιλο

.
Λόγο που εκφώνησε κατά τον χορό ο κ. Πατσάς Θεόφιλος
Αγαπητοί συµπατριώτες καλησπέρα σας και καλή χρονιά.
Ο περσινός µας χορός µπορεί να θεωρήθηκε σύµπτωση αλλά η πραγµατοποίηση του φετινού
µας σήµερα άσχετα από την αδικαιολόγητη µικρή προσέλευση λόγω ακυρώσεων 65 ατόµων
και µάλιστα τις τελευταίες ώρες, παύει να αποτελεί σύµπτωση και αρχίζει να γίνεται µια
παράδοση που ελπίζουµε να κρατήσει για πολλά χρόνια.
Απεδείχθη πως έχουµε ανάγκη όλοι µας , εκδηλώσεις όπως την σηµερινή, γιατί αναζητούµε
µέσα από αυτές να έρθουµε πιο κοντά στις ρίζες µας στον τόπο της καταγωγής µας στο χωριό
µας.

Στον περσινό µας χορό είχαµε βάλει ορισµένους στόχους και δώσαµε την υπόσχεση πως θα
τους πραγµατοποιήσουµε µε την συνδροµή όλων σας µέσω των εκδηλώσεων στην Αθήνα.

Σήµερα είµαστε στην ευχάριστο θέση να σας γνωρίσουµε πως αυτό το πετύχαµε.
∆ηλαδή
1. Εγκατάσταση στα γραφεία του Συλλόγου µας ενός συστήµατος Η/Υ.
2. Οικονοµική ενίσχυση του συλλόγου µε ένα σηµαντικό χρηµατικό ποσό.
3. ∆ηµιουργία του site του χωριού µας στο internet.
Η τελευταία επίτευξη θεωρήθηκε από πολλούς από δύσκολη έως και ακατόρθωτη.
Αντιµετωπίσαµε στην αρχή αρνητικά σχόλια ακόµα και την λοιδορία ορισµένων που σίγουρα
πιστεύω πως οφειλόταν στην ελλιπή ενηµέρωση τους.
Σήµερα Αισθανόµαστε υπερήφανοι που το site µας σε λιγότερο από ένα χρόνο το έχουν
επισκεφθεί περισσότερα από 6.000 άτοµα από τέσσαρες ηπείρου και 8 χώρες σε ολόκληρο
τον κόσµο.
Τα σχόλια είναι πολύ καλά και αυτό µας δίνει κουράγιο να συνεχίσουµε µε µεγαλύτερο ζήλο.
Θα θέλαµε από εσάς όλους να βοηθήσετε την προσπάθεια µας αυτή στέλνοντας φωτογραφικό
υλικό για το χωριό µας από το παρελθόν και από το σήµερα, επίσης µαρτυρίες από την ζωή
σας στο χωριό στα παιδικά σας χρόνια και ότι άλλο σηµαντικό θυµάστε.
Απευθύνοµαι ιδιαίτερα στους νέους επιστήµονες του χωριού µας δηλαδή τα παιδιά µας και τα
εγγόνια µας που σίγουρα έχουν περισσότερες γνώσεις από εµάς στον τοµέα της
πληροφορικής, να γίνουν ενεργοί συνεργάτες του site µας.
Εφέτος βρισκόµαστε στην ευχάριστο θέση να σας αναγγείλουµε την πραγµατοποίηση ενός
ακόµα σηµαντικού στόχου που σαν ιδέα συλλάβαµε στις καλοκαιρινές µας διακοπές, δηλαδή
την έκδοση ενός βιβλίου µε τα ήθη και έθιµα του χωριού µας προκειµένου να µείνει
παρακαταθήκη και κληρονοµιά στις επόµενες γενιές.
Συγγραφέας του βιβλίου αυτού που σήµερα στην εκδήλωσή µας αυτή θα κυκλοφορήσει για
πρώτη φορά, είναι ο χωριανός µας εκπαιδευτικός Γιώργος Αλβανός που βρίσκεται ανάµεσά
µας, και ο οποίος κατέγραψε µε γλαφυρότητα και περισσή µαεστρία µέσα σε 410 σελίδες τα
ήθη και τα έθιµα του χωριού µας, για να τα ξαναθυµηθούµε µε συγκίνηση όλοι εµείς που
λίγο πολύ τα βιώσαµε στα παιδικά µας χρόνια, αλλά πολύ περισσότερο για να τα µάθουν τα
παιδιά και τα εγγόνια µας.
Ένα τέτοιο βιβλίο πραγµατικό λαογραφικό µνηµείο δεν αποτελεί µόνο κάτι ξεχωριστό για το
χωριό µας αλλά και για ολόκληρο το νησί µας και όχι µόνο.
Σε ευχαριστούµε δάσκαλε Γιώργο για την προσπάθεια σου αυτή που είναι έργο ζωής για
σένα, και για το ότι παραχώρησες τα πνευµατικά δικαιώµατα και έσοδα από την πώληση του
βιβλίου στον Σύλλογό µας.

Οικονοµικός χορηγός για την έκδοση του βιβλίου είναι η οικογένεια Χατζηµανωλάκη τους
οποίους ευχαριστούµε.
Το βιβλίο αυτό δεν πρέπει να λείψει από τη βιβλιοθήκη κανενός Βασιλικιώτη όπου και αν ζει.
Η τιµή του βιβλίου ορίσθηκε συµβολικά στα 20 ευρώ και τα έσοδα από την πώληση του θα
περιέλθουν εξ ολοκλήρου στον Σύλλογο µας.
Τελειώνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Σιφουνάκη που µε την παρουσία του τιµά
την εκδήλωσή µας, και όλους εσάς που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση µας να έλθετε
απόψε εδώ, και να σας ευχηθώ µε όλη µου την καρδιά,
Καλή Χρονιά και Καλή ∆ιασκέδαση.

