Παρουσίαση – στόχοι Συλλόγου "Αιγίνιον Κοιτίδα Πολι-τισμού"

Καλημέρα σας, Σας καλωσορίζω στην πρώτη ετήσια Γενική Συνέλευση του
Συλλόγου μας και σας ευχαριστώ για την σημερινή μας παρουσία. ...

«Αληθινός δείκτης του πολιτισμού δεν είναι το επίπεδο του πλούτου ή της
μόρφωσης, το μέγεθος των πόλεων και ούτε η αφθονία των συγκομιδών, αλλά το
ήθος των ανθρώπων που ανατρέφει η χώρα». Έμερσον Ράλφ.
Σεβασμιώτατε, Σεβαστοί Πατέρες, κ. Δήμαρχε, Τοπικοί Άρχοντες, Πρόεδροι
Τοπικών Πολιτιστικών και άλλων φορέων, κυρίες και κύριοι,
ΑΙΓΙΝΙΟΝ-ΚΟΙΤΙΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Νέος σύλλογος. Νεοσύστατος. Σύλλογος; Σωματείο; Ομάδα; Ναι. Λέξεις πολλές, με
ποικίλες έννοιες και σημασία η κάθε μία, αλλά πάντα με έναν κοινό παράγοντα. Με
έναν κοινό παρανομαστή. Δένονται και πλέκονται μεταξύ τους με την
ποικιλόμορφη έννοια του πολιτισμού. Πολιτισμός. Λέξη απλή αλλά ταυτισμένη με
τα ανώτερα προϊόντα του τρόπου ζωής μιας κοινότητας, προϊόντα που έχουν να
κάνουν με την υψηλή τέχνη, τη φιλοσοφία αλλά και τις επιστήμες. Ήδη από
αρχαιοτάτων χρόνων ο πολιτισμός ήταν ο κεντρικός άξονας όλων των ανθρώπινων
φυλών και με την παρέλευση των ετών, η έννοια του διευρύνθηκε και αποδόθηκε
ως η αρετή της διακριτικότητας, της ειλικρίνειας και της ευγένειας. Παρατηρούμε
λοιπόν πως η έννοια της λέξης πολιτισμός είναι πολυδιάστατη και προσαρμοσμένη
μέσα στην ιστορία του ανθρώπου. Προσαρμοσμένη στο βαθμό που να χαρακτηρίζει
σε κάθε εποχή τις ανάγκες του για εκφραστικότητα προς κάτι ανώτερο από τη
βιολογική του υπόσταση. Η έννοια του πολιτισμού χαρακτηρίζει και
χαρακτηρίζεται, για κάθε χώρα, από οποιοδήποτε παγκόσμια αναγνωρισμένο υλικό
και υπαρκτό τεχνητό ή φυσικό δημιούργημα. Απύθμενος ωκεανός λοιπόν ο
πολισμός ανά τους αιώνες. Και μέσα σε αυτή την ομορφιά του ορισμού της λέξεως
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πολιτισμός, γεννήθηκε και δημιουργήθηκε και ο δικός μας σύλλογος. Ένας
σύλλογος που διαπνέεται από πολλαπλές και κοινές ανησυχίες για αυτόν εδώ τον
τόπο μας, την πόλη μας, την όμορφη Καλαμπάκα! Δημιουργήθηκε ένας σύλλογος.
Και το όνομα αυτού; ΑΙΓΙΝΙΟΝ. Μια ονομασία καθόλου τυχαία, καθώς αποτελούσε
την πρώτη ονομασία της πόλης μας, της σημερινής Καλαμπάκας, ήδη από την
αρχαϊκή εποχή, που χρονολογείται περί το 700-500 π.Χ..Αιγίνιο, η πρώτη ονομασία
της πόλεως μας που δόθηκε προς τιμή του βασιλιά ΑΙΓΙΜΙΟΥ, ο οποίος τιμούνταν
ως ιερό πρόσωπο, όπως οι Φαραώ κ.α, αφού είχε τακτοποιήσει κατά άριστο τρόπο
όλα τα των Δωριέων θέματα. Είναι λοιπόν κατανοητό ότι είναι ένα όνομα με
ιδιαίτερη ιστορική βαρύτητα και με ρίζες τόσο βαθιές και δυνατές που χάνονται
στο διάβα των αιώνων και ίσως και για αυτό μας συνδέει με τις καταβολές μας,
που είναι και ένας από τους βασικούς στόχους του συλλόγου μας. Να γνωρίσουμε
δηλαδή τον εαυτό μας μέσω των καταβολών μας. Να θυμούνται οι παλαιότεροι και
να μαθαίνουν οι νεότεροι, όπως θα αναφέρω και κάτωθι επιγραμματικά.
ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ;
Μέγιστοι, ποικίλοι, μα πάντα με κέντρο την αγάπη για την πόλη μας, για αυτόν τον
τόπο στον οποίο ζούμε, δραστηριοποιούμαστε και που οφείλουμε να γνωρίσουμε
πραγματικά, ουσιαστικά. Να τον αγαπήσουμε. Να τον αναδείξουμε και να
φωτίσουμε όλες τις ομορφιές του και όλα του τα χαρίσματα.
Επιγραμματικά θα αναφέρω τους πιο βασικούς στόχους μας, αλλά επειδή όλοι μας
γνωρίζουμε ότι η θεωρία είναι μόνο θεωρία, δηλαδή λόγια, και η πράξη είναι αυτή
που μετράει και δικαιώνει τις ενέργειες των ανθρώπων, σας υποσχόμαστε να
υλοποιήσουμε, πάντα όμως με τη βοήθεια του Θεού, όλους τους μελλοντικούς μας
στόχους και από σήμερα, από τώρα, είστε όλες και όλοι καλεσμένοι να τους
βιώσουμε με τα πιο όμορφα και αγαθά αισθήματα. Γιατί το μόνο που έχει σημασία
είναι η ανθρωπιά και η ομορφιά της ανθρώπινης ψυχής.
Στόχοι λοιπόν:
-Αναβίωση Εθίμων
-Νέες δράσεις με θύμισες παλαιές
-Δράσεις Ιστορικού, Πολιτιστικού, Κοινωνικού και Θρησκευτικού χαρακτήρα
-Ανάδειξη της πόλης μας μέσω εκδηλώσεων, για να θυμούνται οι παλαιότεροι και
να μαθαίνουν οι νεότεροι
-Προβολή παλαιών επαγγελμάτων
-Αναβίωση της εκτροφής μεταξοσκώληκα (σηροτροφεία)
-Ετήσια Εορτή κουκουλιού
-Εμφάνιση και υλοποίηση της παλαιάς Βεγγέρας
-Ίδρυση Λαογραφικού Μουσείου.
Γιατί ας μην ξεχνάμε ποτέ ότι,
«Ψυχή του πολιτισμού είναι ο πολιτισμός της ψυχής»
Και το σίγουρο είναι ένα. Ότι αυτή η πόλη, διαθέτει ψυχή. Άρα και πολιτισμό, στον
οποίο θα προσθέσουμε και εμείς, ο σύλλογος μας, το δικό μας λιθαράκι.
Οδεύοντας προς το τέλος να σας ευχαριστήσω για άλλη μία φορά για την εδώ
παρουσία σας, επιθυμούμε τη στήριξη, τη γνώμη σας αλλά και τις γνώσεις σας
στις μελλοντικές μας ενέργειες και φυσικά τη στήριξη, την πατρική αγάπη και
ευλογία του Σεβαστού Ποιμενάρχη μας κ. Θεόκλητου, καθώς και τη συνδρομή της
Περιφέρειας Θεσσαλίας, της Δημοτικής μας Αρχής και των λοιπών Τοπικών
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Φορέων και φυσικά τη συνεργασία όλων των Πολιτιστικών Συλλόγων. Γιατί όπως
λέει και η φράση «ΣΥΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΑ ΚΙΝΕΙ».
Σε αυτό το σημείο θα σας παρουσιάσω τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:
Πρόεδρος: Ελένη Καρούτα
Αντιπρόεδρος: Χριστίνα Κανάτα
Γραμματέας: Βασιλική Μίχου
Ταμίας: Απόστολος Αθανασούλας
Μέλη: Αικατερίνη Απόδιακου, Χρυσούλα Σαξώνη-Τσικέλη,
Ελεγκτική Επιτροπή: Ευθυμία Μάμαλη-Κεραμά
Σας ευχαριστώ και πάλι όλους για τη σημερινή σας παρουσία.
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