ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ

ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2009

Το Σάββατο 17/1/2009 πραγµατοποιήθηκε µε επιτυχία ο
ετήσιος χορός του Συλλόγου µας στην Αθήνα και η κοπή της
πρωτοχρονιάτικης πίτας.
Η συµµετοχή του κόσµου ήταν καλή 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 .
Σπουδαίο γεγονός της εκδήλωσης ήταν πρώτη και επίσηµη
παρουσίαση του
Φωτογραφικού Λευκώµατος
‘’ ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΜΑΤΙΕΣ ΣΤΟ ΧΘΕΣ ‘’
Οικονοµικός χορηγός για την εκτύπωση του Λευκώµατος ήταν
όπως και για το βιβλίο τον χειµώνα 2008 η Οικογένεια
Χατζγµανωλάκη,
Συµβολική τιµή διάθεσης του Λευκώµατος ορίσθηκε το ποσό
των 15 ευρώ.

Οµιλία στην εκδήλωση έγινε από τον κ. Πατσά Θεόφιλο.
Η οµάδα που διοργάνωσε την εκδήλωση ήταν: :
-

Βατίστα Χρυσούλα
∆ηµητράκης Εµµανουήλ
Καλού Ασπασία
Κοντσέ Ευαγγελία
Πατσάς Θεόφιλος

Λόγο που εκφώνησε κατά τον χορό ο κ. Πατσάς Θεόφιλος
Αγαπητοί συµπατριώτες, καλησπέρα σας και καλή χρονιά.
Σας καλωσορίζουµε στο ετήσιο ραντεβού Αναµνήσεων γιατί
έτσι αισθανόµαστε την εκδήλωση αυτή που είναι η τρίτη που
γίνεται στην Αθήνα, και όταν τριτώνει κάτι από εκεί και πέρα
λένε µη το φοβάσαι.
Μπορούµε πλέον µε σιγουριά να πούµε πως η εκδήλωση αυτή
έχει γίνει θεσµός και παράδοση, και ευχόµαστε να κρατήσει
για πολλά χρόνια.
Τονίζουµε για τρίτη χρονιά πως την εκδήλωση αυτή την
έχουµε ανάγκη όλοι µας γιατί αναζητούµε µέσα από αυτή να
έρθουµε πιο κοντά στις ρίζες µας, στον τόπο της καταγωγής
µας, και στο χωριό µας που τόσο αγαπάµε και πού τόσο
δυστυχώς µας λείπει.
Το βιβλίο για το χωριό µας που εκδόθηκε και κυκλοφόρησε
στον περσινό µας χορό, είχε ανέλπιστη επιτυχία αφού
εξαντλήθηκαν όλα τα αντίτυπα και µας αναγκάζει σύντοµα να
προβούµε σε επανεκτύπωση σε µία δεύτερη έκδοση.
Το site του χωριού µας συνεχώς βελτιώνετε και όλο και
περισσότεροι το επισκέπτονται καθηµερινά.
Περίπου 8300 επισκέψεις από 680 διαφορετικούς χρήστες σε
22 µήνες αποδεικνύει την επιτυχία του.
Στο περσινό χώρο είχαµε απευθυνθεί 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 και συνεχιστές του site µας.
∆υστυχώς δεν υπήρξε µέχρι σήµερα ανταπόκριση πλην
εξαιρέσεων πιστεύουµε όµως πως στο µέλλον θα υπάρξει.
Εφέτος πήραµε την πρωτοβουλία να εκδώσουµε ένα
φωτογραφικό Λεύκωµα µε φωτογραφίες του χθες, ανθρώπων
του χωριού µας.
Είµαστε στην ευχάριστη θέση να σας αναγγείλουµε πως το
Λεύκωµα είναι έτοιµο και σήµερα γίνεται η πρώτη του
παρουσίαση και διάθεση.
Στις σελίδες αυτού του λευκώµατος ο καθένας µας θα ιδεί
πρόσωπα δικά του συγγενών και φίλων του, πως ήταν πριν

από 40,50,60 και περισσότερα χρόνια που πιθανόν να µην
βρίσκονται πλέον στην ζωή, και ακόµα θα µας κάνει να
αναπολήσουµε στιγµές που πέρασε ο καθένας µας εκείνα τα
χρόνια.
Θα θέλαµε να εκφράσουµε δηµόσια τις ευχαριστίες µας σε
όλους όσους πρόθυµα προσέφεραν φωτογραφίες από τις
προσωπικές τους συλλογές για να εµπλουτισθεί η έκδοση του
παρόντος Λευκώµατος, και να σηµειώσουµε πως στο Λεύκωµα
περιελήφθησαν όλες ανεξαιρέτως οι φωτογραφίες που
δόθηκαν και το τονίζουµε αυτό προς άρση πιθανής
παρεξήγησης.
Ιδιαίτερα θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε τους χορηγούς
έκδοσης του λευκώµατος την Οικογένεια Χατζηµανωλάκη.
Η τιµή διάθεσης του για όσους θελήσουν να το προµηθευτούν
είναι 15 ευρώ.
Τον περασµένο Αύγουστο από τις αρχαιρεσίες του Συλλόγου
µας προέκυψε νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο και µας δίδεται η
ευκαιρία σήµερα από το βήµα αυτό να τους ευχηθούµε καλή
δύναµη για µία δηµιουργική πορεία.
Τελειώνοντας θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε όλους σας και
έναν ένα ξεχωριστά που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση
µας να έλθετε απόψε εδώ, και να σας ευχηθούµε καλή χρονιά
και καλή διασκέδαση.

Θεόφιλος Πατσάς

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΣ
Το Λεύκωµα αυτό είναι ένα αποθετήριο αναµνήσεων, µία
συλλογή από αταξινόµητα ερεθίσµατα µιας άλλης εποχής.
Είναι οι σκόρπιες µνήµες δοσµένες χύµα, αγαπηµένα
ενθυµήµατα, τσακισµένες και κιτρινισµένες από τον χρόνο
φωτογραφίες……..
Όλοι όσοι απεικονίζονται στις φωτογραφίες αυτού του
Λευκώµατος είναι σαν να σταµατούν τον χρόνο και να
δοξάζουν την ζωή.
Όλοι µαζί, Εχθροί, Φίλοι, Αντίπαλοι, Σπουδαίοι, Ισχυροί,
Αδύναµοι, Πλούσιοι, Φτωχοί. Κι αν αλήθεια µπορούσε να γίνει
αυτό, να σταµατήσει ο χρόνος στην εποχή τους, θα είχαν µία
τελείως διαφορετική αντίληψη για την έννοια της ζωής και µε
µίας θα µπαίνανε στην άκρη όλες οι διαφορές.
Θα ήταν όλοι µονιασµένοι αγαπηµένοι και ίσοι απέναντι στην
ζωή. Κι αυτό είναι το µήνυµα που µας στέλνουν οι µορφές
τους. Το µήνυµα τους συνιστά οµόνοια αγάπη για την ζωή και
τον άνθρωπο, αγάπη για τον τόπο µας
Ας πούµε ότι αυτό το λεύκωµα δεν είναι τίποτα παραπάνω
από µια απόπειρα απόδρασης, ένα "φτου, ξελευτερία", που
αναζητεί συνεργούς. Ας πούµε ότι αποτελεί ένα δηµόσιο
προσκλητήριο για τους χαµένους συγγενείς και φίλους και
γειτόνους των χρόνων που πέρασαν, που - δεν µπορεί κάπου εδώ γύρω µας βρίσκονται και ψάχνουν κι αυτοί να
βρούνε τις χαµένες επαφές.
Ίσως είναι καιρός µέσα από αυτό το λεύκωµα να
ξαναβρεθούµε µε πρόσωπα από τα παλιά που πολλά από αυτά
έχουν φύγει για πάντα. Όχι βέβαια µε την ελπίδα πως θα
ξαναζήσουµε αυτά που έφυγαν αµετάκλητα, αλλά για να
ενώσουµε τα όποια θρύµµατα της µνήµης µας και να γευτούµε
- έστω κι από µακριά - κάτι από εκείνο το όνειρο.
Τα χρόνια φεύγουν και κάποτε οι µνήµες µας θα
σκορπιστούν στο άπειρο. Αξίζει να διασώσουµε ότι µπορούµε.
Ακόµα και µια σταγόνα από τον µεγάλο ωκεανό, που ποτέ δεν
θα διασχίσουµε...

Θεόφιλος Πατσάς

