ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΤΣΙΑΚΜΑΚΗ

Αγαπητοί συγχωριανοί, σας καλωσορίζουμε και σας ευχόμαστε Χρόνια
Πολλά και Καλή Χρονιά..!!!! Μακάρι το 2017 να είναι για εσάς και τις
οικογένειές σας καλύτερο, δημιουργικότερο, να φέρει υγεία και χαρά
σε όλους μας.
Σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας σήμερα εδώ,
καλωσορίζουμε και τα νέα μέλη που βλέπουμε και χαιρόμαστε πολύ για
αυτό.
Μια ακόμη διετία του Δ.Σ. του Συλλόγου μας τελειώνει. Σήμερα, μετά
την κοπή της πίτας μας θα ακολουθήσουν εκλογές για νέο Διοικητικό
Συμβούλιο. Θα επιθυμούσαμε τη συμμετοχή και άλλων μελών,
ανθρώπων που έχουν τη διάθεση και την όρεξη να συμμετέχουν και να
υπηρετήσουν τους σκοπούς του Συλλόγου.
Σε πείσμα των δύσκολων καιρών, οικονομικών κυρίως, αλλά και στην
κρίση που περνούν όλοι οι σύλλογοι, προσπαθήσαμε αυτά τα χρόνια να
κρατήσουμε την επικοινωνία με τα μέλη μας, να προωθήσουμε τη
σύσφιξη των σχέσεων, με σκοπό την ανάδειξη θεμάτων που αφορούν
την ιστορία και τον πολιτισμό μας, τις τοπικές παραδόσεις μας, και
ειδικότερα να προβάλουμε την προσωπικότητα, το κοινωνικό και εθνικό
έργο του προγόνου μας Εμμανουήλ Παπά που μας κάνει να νιώθουμε
περήφανοι για την καταγωγή μας.
Αυτή η προβολή της προσωπικότητας και της προσφοράς του Εμμ.
Παπά, παραμένει ο πρώτιστος σκοπός του συλλόγου μας. Γιατί αυτός
ο ήρωας δεν ανήκει σε έναν τόπο, ο ίδιος και η οικογένειά του,
ανήκουν και κατατάσσονται στο Πάνθεον των Ηρώων του Έθνους.
Μια και το απαιτεί η μέρα, θα κάνω μια σύντομη ανασκόπηση των
εκδηλώσεων που πραγματοποίησε ο Σύλλογος την διετία 2015-2016.
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Την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2015, έγινε η κοπή της βασιλόπιτας, στο
γραφείο του Συλλόγου, στη Σερραϊκή Ένωση, η οποία συνοδεύτηκε
όπως και σήμερα με εκλογοαπολογιστική Συνέλευση με πολύ μεγάλη
συμμετοχή των μελών. Εκλέχθηκε νέο Δ.Σ το οποίο αργότερα
συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ :
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ :
Α΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Β΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΤΑΜΙΑΣ:
ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
ΕΙΔ. ΤΑΜΙΑΣ:
ΜΕΛΗ:

Αγγελική Τσιακμάκη
Κατσαρός Κωνσταντίνος
Καλοκύρη Αντιγόνη
Φράγκος Δημήτριος
Τόμπουλος Χρήστος
Βαρδάκη Στέλλα
Μπιλίτος Χρήστος
Γόρδης Νικόλαος
Φάκας Αθανάσιος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: Μπαΐρα Στέλλα
Τζιαλλήλας Κωνσταντίνος
Στις 15 Φεβρουαρίου 2015 στο κέντρο ΑΡΓΩ στην Ανθούπολη
πραγματοποιήθηκε ο ετήσιος χορός του Συλλόγου με την παρουσία
πολλών συγχωριανών και φίλων. Στο γλέντι έκανε την πρώτη εμφάνιση
το χορευτικό του Συλλόγου μας, με χοροδιδάσκαλο το συγχωριανό μας
Νίκο Γόρδη. Η επιτυχία του χορού ήταν μεγάλη και σε αυτό βοήθησε η
παρουσία πολλών συγχωριανών και φίλων που με την καλή τους
διάθεση βοήθησαν στο αμείωτο κέφι και γλέντι που ακολούθησε.
Στις αρχές Μαρτίου ο Σύλλογος φρόντισε και κοινοποίησε σε πολλά
σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
(εστάλησαν περίπου 400 e-mail) ένα τρίπτυχο με τη δράση του ΕΜΜ.
ΠΑΠΑ, ώστε στον Πανηγυρικό λόγο της 25ης Μαρτίου κάθε σχολείου, να
γίνει αναφορά στον αγώνα και τις θυσίες του ήρωα και της οικογένειάς
του κατά την επανάσταση του 1821.
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Να τονίσουμε ότι η ανταπόκριση των εκπαιδευτικών ήταν πολύ θετική,
και σε πολλά σχολεία των Αθηνών ακούστηκε το όνομα, η προσφορά, οι
θυσίες και ο ηρωισμός του αρχιστράτηγου Εμμ. Παπά στην εξέγερση
της Χαλκιδικής στην επανάσταση του 1821.
Ο Σύλλογος Αθηνών στις 22 Μαρτίου 2015, πραγματοποίησε κατάθεση
στεφάνου στην προτομή του ήρωα Εμμ. Παπά στο Δήμο Δάφνης. Η
πλατεία που πριν τριάντα επτά χρόνια βαπτίστηκε σε πλατεία
«Εμμανουήλ Παπάς» και πριν τριάντα δύο χρόνια τοποθετήθηκε η
προτομή του ήρωα, πήρε ζωή από τη συμμετοχή πολλών συγχωριανών
μας. Εκτός από το Σύλλογο Αθηνών, κατάθεση στεφάνου έγινε και εκ
μέρους της Κοινότητας του χωριού μας, και του Προέδρου κ. Γιώργου
Πάνου. Εκ μέρους του Δ. Δάφνης στην εκδήλωση παρευρέθηκε ο
Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος κ. Κωνσταντίνος Χαρίσης ο οποίος είναι
στην καταγωγή Σερραίος.
Στις 21 Ιουνίου 2015 μετά από πρωτοβουλία του Συλλόγου μας, και με
την άμεση ανταπόκριση του Συλλόγου Θεσ/νίκης, πραγματοποιήθηκε
σε μια ενδιάμεση απόσταση Αθήνας-Θεσ/νίκης και συγκεκριμένα στον
Καραβόμυλο Φθιώτιδας, ημερήσια εκδρομή. Ήταν μια ευκαιρία να
σμίξουν συγχωριανοί από τις δύο πόλεις, να ειδωθούμε, να
αναθερμανθούν σχέσεις, να ανταλλάξουμε απόψεις, να γλεντήσουμε.
Ήταν μια πολύ όμορφη εκδρομή, και σκοπός είναι να επαναληφθεί.
Στις 22/11/2015 ο Σύλλογος πραγματοποίησε επίσκεψη στο
Αρχαιολογικό Μουσείο της Ακρόπολης. Πολλοί συγχωριανοί μας
ανταποκρίθηκαν σε αυτή την πρόσκληση και όλοι μαζί απολαύσαμε την
ξενάγηση που είχε φροντίσει ο σύλλογος σε αυτό το υπέροχο μουσείο,
με τα αναρίθμητα και μοναδικά εκθέματα, το οποίο αποτελεί στολίδι
της πόλης μας και κατατάσσεται στα καλύτερα μουσεία του κόσμου.
Κάπως έτσι τελειώνει το 2015
Στις 31 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε η κοπή της βασιλόπιτας το
2016. Στην εκδήλωση παρευρέθησαν πολλά μέλη του Συλλόγου, τα
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οποία με τις οικονομικές τους εισφορές τόνωσαν τα οικονομικά του
Συλλόγου και κυρίως, το ηθικό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στις 28/02/2016 πραγματοποιήθηκε ο ετήσιος χορός του Συλλόγου στο
κέντρο «ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ» στον Υμηττό. Η συμμετοχή του κόσμου ήταν
πολύ μεγάλη. Η καλή διάθεση, το κέφι, το καλό φαγητό και το ποτό,
συντέλεσαν ώστε να γίνει ένα πραγματικό γλέντι που κράτησε ως αργά.
Εμφανίστηκαν και τα δύο τμήματα του χορευτικού του Συλλόγου.
Παραδοσιακοί χοροί με δάσκαλο το Νίκο Γόρδη και ευρωπαϊκοί και
λάτιν χοροί με χοροδιδάσκαλο τον συγχωριανό μας Κώστα Κατσαρό.
Για την αφιλοκερδή προσφορά τους στο Σύλλογο και τα μέλη του, το
Δ.Σ. τους απένειμε τιμητικές πλακέτες.
Στις 27 Μαρτίου 2016 το Δ.Σ. του Συλλόγου, πραγματοποίησε
επιμνημόσυνη δέση στο Πεδίο του Άρεως και κατάθεση στεφάνου, για
να τιμήσει τη μνήμη του ΕΜΜ. ΠΑΠΑ. Στην εκδήλωση παρευρέθησαν
και κατέθεσαν στεφάνι, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Σερραϊκών
Συλλόγων κ. Καραγιάννη Μιλτιάδη, ο Πρόεδρος της Αστικής μη
Κερδοσκοπικής Εταιρείας «ΕΜΜ. ΠΑΠΑΣ» κ. Αριστείδης Δράγιος,
Πρόεδροι και μέλη Σερραϊκών Συλλόγων και αρκετοί συγχωριανοί μας.
Με σκοπό την σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των σερραϊκών συλλόγων
και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του νομού Σερρών, ο
σύλλογός μας σε συνεργασία με το σύλλογο Ν. Ζίχνης Σερρών,
αποφάσισαν να πραγματοποιήσουν μια κοινή εκδήλωση όπου θα
παρουσιάζονταν χορευτικά με τοπικούς παραδοσιακούς χορούς και
τραγούδια, αλλά και παρουσίαση τοπικών παραδοσιακών φορεσιών.
Μετά από πρόσκληση του Συλλόγου στα μέλη της χορωδίας του χωριού
μας, αλλά και με τις φιλότιμες προσπάθειες του Προέδρου της
Κοινότητας του χωριού μας, κ. Γεώργιου Πάνου, με τη βοήθεια του
Δήμου Εμμ. Παπά, η χορωδία του χωριού μας κατάφερε να έρθει στην
Αθήνα, ώστε να συμμετέχει στην εκδήλωση.
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Το Δ.Σ. του Συλλόγου, για να ευχαριστήσει τα άτομα της χορωδίας που
ήρθαν από το χωριό, τα οποία συνοδεύονταν και από τον Πρόεδρο της
κοινότητας του χωριού μας κ. Γεώργιο Πάνο, οργάνωσε ξενάγηση στα
περίχωρα της Ακροπόλεως και στην περιοχή της Πλάκας. Ήταν μια
μαγευτική βόλτα που άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις. Και για τελειώσει
ευχάριστα η βραδιά, το Δ.Σ. του συλλόγου παρέθεσε γεύμα σε όλους
τους καλεσμένους, σ’ ένα ταβερνάκι στο Θησείο. Εκεί η ατμόσφαιρα
έγινε εκρηκτική. Ο δρόμος μπροστά από το μαγαζί μετατράπηκε σε
πλατεία του χωριού. Τραγούδια και χορός που ξεσήκωσαν όλους από
τις καρέκλες τους. Όλοι έμειναν ευχαριστημένοι από τη φιλοξενία του
Συλλόγου και για την ευκαιρία που τους δόθηκε να έρθουν στην Αθήνα
και να παρουσιάσουν τη δουλειά και το έργο που έχουν κάνει στους
συγχωριανούς μας.
Την Κυριακή 24 Απριλίου στις 12.00 το μεσημέρι, πραγματοποιήθηκε η
εκδήλωση στον πολυχώρο «Άννα – Μαρία Καλουτά» στην Αθήνα.
Η εκδήλωση περιελάμβανε παρουσίαση του χορευτικού τμήματος
παραδοσιακών χορών του Συλλόγου Αθηνών, του χορευτικού τμήματος
που ήρθε από τη Νέα Ζίχνη Σερρών, παρουσίαση τοπικών τραγουδιών
από τη χορωδία του χωριού μας και παρουσίαση βιβλίου με
παραδοσιακές στολές από τα Νταρνακοχώρια του κ. Στέργιου Βάκουλη.
Η εκδήλωση, σημείωσε μεγάλη επιτυχία και αποκόμισε πολύ καλά
σχόλια. Όλη η παρουσίαση της εκδήλωσης περίπου 2 ώρες, έχει
βιντεοσκοπηθεί με ευθύνη του συλλόγου μας και έχει δημιουργηθεί
ένα πολύ καλό dvd, που είναι στη διάθεση όσων θέλουν να το
αγοράσουν με τιμή κόστους πέντε (5) ευρώ.
Ερχόμενο το καλοκαίρι, ξεκουραστήκαμε όλοι.
Από τον Οκτώβριο ξεκίνησε και πάλι το χορευτικό τμήμα των
παραδοσιακών χορών, κάθε Κυριακή στις 11:00 η ώρα στην αίθουσα
της Σερραϊκής Ένωσης . Ακόμη και τώρα προσκαλούμε όλα τα μέλη μας
να έρθουν να μάθουν δωρεάν σερραϊκούς, αλλά και της ευρύτερης
περιοχής της Μακεδονίας και της Θράκης, παραδοσιακούς χορούς.
Είναι μια ευκαιρία να επωφεληθούν από τις γνώσεις και τη δεξιοτεχνία
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του δασκάλου μας Νίκου Γόρδη που τον ευχαριστούμε ακόμα μια
φορά.
Τελειώνοντας το 2016, ο Σύλλογός μας αποφάσισε στα πλαίσια της
κοινωνικής αλληλεγγύης και της αμοιβαίας αλληλοβοήθειας τις μέρες
των Χριστουγέννων να προσφέρει βοήθεια σ’ ένα ίδρυμα.
Επιλέχθηκε το Κέντρο Κοινωνικής Φροντίδας «Η Στέγη της Ε.Γ.Ν.Υ.Α», το
οποίο έχει ιδρυθεί το 1973 από γονείς ατόμων με νοητική υστέρηση.
Το ίδρυμα πληροφορηθήκαμε ότι έχει μεγάλη ανάγκη από μικρές ή
μεγάλες δωρεές εφόσον το κόστος λειτουργίας του είναι υψηλό.
Στεγάζεται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις που έφτιαξαν οι γονείς των
παιδιών, στο Λαγονήσι Αττικής. Έχει χαρακτηριστεί από το 1977 ως
ειδικώς αναγνωρισμένο φιλανθρωπικό σωματείο και εποπτεύεται από
το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Οι
υπηρεσίες παρέχονται σε άτομα με νοητική υστέρηση ηλικίας άνω των
18 ετών. Το ίδρυμα περιθάλπει, απασχολεί σε διάφορα εργαστήρια,
στεγάζει και φροντίζει την ψυχοσωματική υγεία των ατόμων που
μένουν εκεί είτε ως εσωτερικοί είτε ως εξωτερικοί οικότροφοι και
στηρίζει τις οικογένειές τους. Έχει δυνατότητα ημιαυτόνομης διαβίωσης
περίπου 60-70 ατόμων.
Μετά από την ανταπόκριση των συγχωριανών μας, στις 11 Δεκεμβρίου
2016, ο Σύλλογος παρέδωσε τα τρόφιμα στο ίδρυμα.
Στο χώρο μας υποδέχθηκαν ο Διευθυντής και ο Πρόεδρος του
ιδρύματος κ.κ. Μεντζελόπουλος και Φραγκάκης, οι οποίοι μας
ευχαρίστησαν θερμά γι αυτή την προσφορά. Ξεναγηθήκαμε σε χώρους
του ιδρύματος, όπως κοιτώνες, εργαστήρια, κήπους. Αυτή τη μέρα
γινόταν και το χριστουγεννιάτικο παζάρι του ιδρύματος και έτσι μας
δόθηκε η ευκαιρία να δούμε από κοντά τις χειροτεχνίες των ατόμων
που φιλοξενούνται στο ίδρυμα και να κάνουμε τα χριστουγεννιάτικα
ψώνια μας.
Στις 22/12/2016 ο Διευθυντής του ιδρύματος κ. Μεντζελόπουλος,
έστειλε ευχαριστήρια επιστολή στο σύλλογό μας για την ευγενή
προσφορά του στο ίδρυμα.
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Αυτές ήταν εν συντομία οι ενέργειες και οι εκδηλώσεις του Δ.Σ. του
Συλλόγου τη διετία που πέρασε. Τίποτε όμως από όλα αυτά δεν θα είχε
γίνει αν δεν είχαμε τη δική σας συμμετοχή και συμπαράσταση. Σας
ευχαριστούμε για τη δύναμη που μας δίνετε.
Εύχομαι στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο που θα προκύψει σήμερα, καλή
θητεία, να έχει δύναμη και υγεία ώστε να πραγματοποιήσει τους
σκοπούς και τους στόχους του.
Χρόνια Πολλά σε όλους, με υγεία, χαρά και αισιοδοξία !!!!!
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