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ε μεγάλη χαρά σας ενημερώνω ότι ο Πολιτιστικός Σύλλογος
Μικρασιατών Επαρχίας Φαρσάλων ανέλαβε τη διοργάνωση του
«19ου Πανελλήνιου Γαβουστίματος –Σύναξη Καππαδοκών»
στην Σκεπαστή Αγορά των Φαρσάλων.
Μία εκδήλωση, η οποία εκτός από την ανάδειξη της πόλης μας, έχει να
αναδείξει, κυρίως στις νεότερες γενιές, το μεγαλείο της μνήμης και του
πολιτισμού. Στις 25 - 26 και 27 Αυγούστου 2017, η καρδιά της Καππαδοκίας
θα χτυπήσει στα Φάρσαλα. Στο τριήμερο του «Γαβουστίματος», θα λάβουν
χώρα διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις, όπως δρώμενα, αναβίωση εθίμων,
επιστημονική ημερίδα, έκθεση φωτογραφικού υλικού, καθώς και επισκέψεις σε
χώρους ιδιαίτερης πολιτιστικής αξίας της πόλης μας. Πρόκειται για ένα
γεγονός, το οποίο δε στοχεύει μόνο στην πολιτιστική αφύπνιση της τοπικής μας
κοινωνίας, αλλά και στην αντάμωση και γνωριμία όλων των απανταχού
Καππαδοκών.
Αποτελεί υποχρέωση μας να αποδώσουμε ένα φόρο τιμής σε εκείνους, οι
οποίοι με τον διωγμό του 1924, αναγκάστηκαν να αναζητήσουν μια νέα
πατρίδα για να θεμελιώσουν εκ νέου την ύπαρξη τους. Αφήνοντας πίσω τους την
Αγιοτόκο Καππαδοκία, κατευθύνθηκαν σε μέρη, όπου επρόκειτο να
διασφαλίσουν τον ελληνοχριστιανικό τους πολιτισμό. Με πυξίδα τα ιερά τους
κειμήλια, οι δικοί μας πρόσφυγες εγκαταστάθηκαν και διασκορπίστηκαν στα
χωριά της Επαρχίας Φαρσάλων, για να ξαναρχίσουν τη ζωή τους,
αποδεικνύοντας περίτρανα, πως η τεχνογνωσία και ο πολιτισμός που
κουβαλούσαν, αποτέλεσε κινητήρια δύναμη, όχι μόνο για την περιοχή μας
αλλά και για ολόκληρη τη χώρα.
Μέσα από την τριήμερη διοργάνωση του Γαβουστίματος θα προβάλλουμε σε
όλη την Ελλάδα και όχι μόνο, τον πολιτισμό αλλά και την ταυτότητα αυτού του
τόπου. Θα ακουστεί και θα εντυπωθεί καλά σε όλους η λέξη «Φάρσαλα».
Επίσης, η προσέλευση χιλιάδων ανθρώπων θα αποτελέσουν μία τονωτική ένεση
στην τοπική μας κοινωνία και οικονομία. Στην προσπάθειά μας αυτή, έχουμε
συνοδοιπόρους την Περιφέρεια Θεσσαλίας, καθώς και τον Δήμο Φαρσάλων και
η εκδήλωση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της Πανελλήνιας Ένωσης
Καππαδοκικών Σωματείων.
Θεωρώ, πως είναι χρέος του καθενός από εμάς, να βοηθήσει με τον τρόπο
του στην ομαλή διεξαγωγή της εκδήλωσης. Η εθελοντική βοήθεια του καθενός
μας είναι η αρχή και το τέλος αυτής της μεγάλης γιορτής. Είναι η εικόνα και ο
καθρέφτης του τόπου μας στα μάτια όλων εκείνων που θα μας επισκεφτούν
φέτος το καλοκαίρι. Ας τους δείξουμε, λοιπόν, τι σημαίνει Φαρσαλινή
φιλοξενία, κάνοντάς τους να μας θυμούνται για πολλά χρόνια.
Εν αναμονή, λοιπόν, του «19ου Πανελλήνιου Γαβουστίματος Καππαδοκών»,
που διοργανώνεται φέτος στην Πόλη μας, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη
στήριξη σας προς τον Σύλλογο όλα αυτά τα χρόνια, καθώς και για τη βοήθειά
σας, την οποία είμαι σίγουρη, πως και πάλι θα προσφέρετε απλόχερα.
Με εκτίμηση,
Η πρόεδρος
Κοντοπούλου Βάσω

