Μικρασιατικός Σύλλογος Π.Ε. Κοζάνης-Κείμενο

Έτσι, οι δραστηριότητες του συλλόγου μας κινούνται στο πλαίσιο
«ιστορία-παράδοση-πολιτισμός».

Η λειτουργία του συλλόγου μας κάθε χρόνο ξεκινάει στις αρχές του Σεπτέμβρη με Αγιασμό.
Αμέσως μετά, τις επόμενες ημέρες τελούμε το Μνημόσυνο για τους προγόνους μας και
διοργανώνουμε διάφορες εκδηλώσεις Μνήμης, στις οποίες καλούμε και παραβρίσκονται και
όλοι οι μικρασιατικοί σύλλογοι του νομού μας, ώστε να αποτίσουμε τον ελάχιστο φόρο
τιμής στους προγόνους μας, αφού η 14η Σεπτεμβρίου έχει ορισθεί ως ημέρα Μνήμης της
Μικρασιατικής Καταστροφής.

Την Πρωτοχρονιά, σειρά έχει ο ετήσιος χορός μας, όπου κόβουμε τη βασιλόπιτα μας και
μοιράζουμε αετούδια, σ’ όλους τους καλεσμένους μας, φτιαγμένα από τις κυρίες του
συλλόγου, ανακαλώντας στη μνήμη μας τα έθιμα κατά τις γιορτινές αυτές ημέρες στις
αλησμόνητες πατρίδες.

Τον μήνα Μάρτιο ταξιδεύουμε με «Μουσικές Διαδρομές» από το Βυζάντιο μέχρι σήμερα,
αναδεικνύοντας κυρίως το παραδοσιακό μικρασιάτικο τραγούδι με τη δική μας χορωδία και
τη δική μας ορχήστρα αλλά και βυζαντινούς ύμνους καθώς και άλλα είδη τραγουδιών, αφού
σ’ αυτές τις Συναντήσεις καλούμε χορωδίες από διάφορα μέρη της Ελλάδος, που
παρουσιάζουν τις δικές τους μουσικές επιλογές.

Μία ακόμη ετήσια εκδήλωση του συλλόγου μας στις 29 Μαΐου η «Μνήμη της Άλωσης», για
να μην αλωθεί η Μνήμη μας.
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Πέραν των παραπάνω σταθερών ετήσιων εκδηλώσεων, ιστορικού περιεχομένου και
πολιτισμικού, υπάρχουν κι άλλες εκδηλώσεις, όπως γαστρονομικού περιεχομένου, προς
ανάδειξη της πλούσιας μικρασιάτικης κουζίνας αλλά και εκδηλώσεις με χορούς και
τραγούδια, συμμετέχοντας με το χορευτικό μας και τη χορωδία μας σε εκδηλώσεις, που
διοργανώνουν άλλοι σύλλογοι είτε εντός Κοζάνης είτε εκτός, αναδεικνύοντας τη μουσική
και τους χορούς της Μ. Ασίας, καθώς επίσης έντονο είναι το ενδιαφέρον μας για την
βυζαντινή αγιογραφία και προς τον σκοπό αυτό δημιουργήσαμε το εργαστήρι αγιογραφίας.

Βεβαίως συμμετέχουμε στις εθνικές παρελάσεις της 11 ης Οκτωβρίου, 28 ης Οκτωβρίου και
ης Μαρτίου
25
αλλά και στις διάφορες πολιτισμικές εκδηλώσεις τόσο του Δήμου μας [Απόκριες,
Χριστούγεννα] όσο και άλλων συλλόγων [Λαμπαδηδρομία, χορευτικές συναντήσεις κ.λ.π.]
είτε με τη χορωδία μας είτε με τα χορευτικά μας τμήματα τόσο των ενηλίκων όσο και των
ανηλίκων.

Ελπίζουμε, ότι όλες οι παραπάνω προσπάθειες κι ακόμη περισσότερες θα συνεχισθούν με
τη βοήθεια του εκάστοτε Δ.Σ., των μελών του συλλόγου αλλά και των φίλων, που
αγκάλιασαν από την πρώτη στιγμή τον σύλλογό μας, με αποτέλεσμα, να
πραγματοποιήσουμε πολλά από αυτά, που οραματισθήκαμε και συνεχίζουμε ακόμη να
οραματιζόμαστε κι ευχόμαστε να πραγματοποιηθούν όλα, αν όχι όλα, τα περισσότερα,
όπως η ανέγερση του μνημείου της Μικρασιατικής Καταστροφής στην πόλη της Κοζάνης!

Είμαστε αφοσιωμένοι λοιπόν, όλοι οι απόγονοι Μικρασιατών σ’ αυτό το έργο συνολικά, για
το οποίο προσπαθούμε σε αντίξοες συνθήκες, με υπευθυνότητα αλλά κυρίως με σεβασμό
και αγάπη.

Θερμές ευχαριστίες στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης για την πρόσκλησή της να
συμμετέχουμε σ’ αυτήν την εκδήλωση [διαδικτυακή λόγω των ειδικών καταστάσεων], που
διοργανώνει επ’ ευκαιρία της ημέρας, που είναι αφιερωμένη στα Μουσεία. Ευχαριστούμε
πολύ!

2/3

Μικρασιατικός Σύλλογος Π.Ε. Κοζάνης-Κείμενο

Για το Δ.Σ. του συλλόγου

Η Πρόεδρος

Φωτεινή Καμίτα-Κτενίδου
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