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Μαζική η συμμετοχή Αιτωλ/νων της Αθήνας στην εκδήλωση που οργάνωσε η ΠΑΝ.ΣΥ. την
Κυριακή 13 Ιανουαρίου, σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας

Μία από τις μεγαλύτερες αίθουσες ξενοδοχείου στο κέντρο της Αθήνας, γέμισε ασφυκτικά
μέχρι έξω, από Αιτωλοακαρνάνες οι οποίοι, παρά την οικονομική κρίση, προσήλθαν μαζικά
στη γιορτή και παρακολούθησαν με αμείωτο ενδιαφέρον την εκδήλωση.
Την όμορφη εκδήλωση διοργάνωσε η ΠΑΝΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
(ΠΑΝ.ΣΥ) χθες Κυριακή 13 Ιανουαρίου 2013 στο ξενοδοχείο STANLEY που βρίσκεται στην
πλατεία Καραϊσκάκη, Αθήνα....
xiromeronews-φωτογραφίες photo tselios

Ο Πρόεδρος της ΠΑΝ.ΣΥ Παναγιώτης Χολής καλωσόρισε τους πολυπληθείς καλεσμένους
ευχόμενος ο νέος χρόνος, παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία να βρει τους
Αιτωλοακαρνάνες ακμαίους και δημιουργικούς και αναφέρθηκε στην ανάγκη μεγαλύτερης
συμμετοχής των πολιτών στους πολιτιστικούς συλλόγους ώστε να δυναμώσει το
πολιτιστικό κίνημα γιατί στις δύσκολες μέρες που περνάμε είναι καθήκον όλων μας η
διατήρηση της παραδοσιακής πολιτιστικής κληρονομιάς μας.

Αμέσως μετά έγινε η κοπή της πίτας ενώ τα μικρά παιδιά από την παιδική χορωδία του
συλλόγου Ελευθεριανιτών, έψαλαν τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα, σκορπώντας ευχές και
χαμόγελα σε όλους. Μετά την κοπή της πίτας ακολούθησε ιστορικές αναδρομές, με θέμα:
«Θαλάσσιοι δρόμοι-Λιμάνια και επίνεια της Αιτωλοακαρνανίας», με αφηγητή τον Χρήστο
Μάντζαρη, ενώ προβάλλονταν σε μεγάλη οθόνη Ντοκιμαντέρ- φωτογραφίες του Σκηνοθέτη
Τάκη Μπαμπούρη. Ξεχωριστή ήταν η παρουσία των χορευτικών συλλόγων: Ελευθεριανιτών,
Φυτειωτών, Λευκιωτών και Αναληψιωτών και Δρυμωνιωτών, η εμφάνιση των οποίων
κέρδισε το πιο θερμό χειροκρότημα του κόσμου!
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Πολλοί μίλησαν για μία από τις καλύτερες εκδηλώσεις. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να
δεχθούν οι διοργανωτές τα πιο θερμά σχόλια στο τέλος από όλους τους
παρευρισκόμενους. Στην εκδήλωση παρέστησαν ο Yφυπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Κώστας Καραγκούνης, οι βουλευτές Νίκη Φούντα, Γιώρ
γος Βαρεμένος, Παναγιώτης Κουρουμπλής
και ο πρώην βουλευτής
Χρήστος Κοκκινοβασίλης.

Παρέστησαν επίσης ο Παναγιώτης Κοντός καθηγητής πανεπιστημίου, πρόεδρος της
ΑΙΠΟΕ, ο
Πάνος Σόμπολος π. πρόεδρος
ΕΣΗΕΑ, ο
Πάνος
Τρυφιάτης
π. Πρόεδρος της ΠΑΝ.ΣΥ, ο
Αλέκος Σάββας
επίτιμος Πρόεδρος της ΠΑΝ.ΣΥ, ο π. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου
Ξηρομέρου
Βασίλης Μουρκούσης
, ο εκδότης της εφημερίδας «Αιτωλοακαρνανική»
Χρυσόστομος Πατούλας
,ο
Μάκης Παράσχος
, Πρώην Πρόεδρος της. Ο.ΣΥ.ΒΑ, οι συγγραφείς
Διονύσης Μπερερής, Μπάμπης Κουβέλης, Γιώργιος Μπαρμπαρούσης, Βαγγέλης
Κουτιβής, Δημήτρης Αλεξανδρής, ο γιατρός Χρήστος Κλαδευτήρας
π. πρόεδρος της ΟΠΣΥΞ, ο
Γιώργος Τσούκας
πρώην Γεν. Διευθυντής του Υπουργείου Ανάπτυξης, ο
Γιάννης Μπούρος
π. πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μεσολογγιτών, πρόεδροι Ομοσπονδιών, πολιτιστικών
Συλλόγων, πολλά μέλη και φίλοι της ΠΑΝ.ΣΥ, κ.α.
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