ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Η πρώτη επίσηµη παρουσίαση της λαογραφικής µελέτης,
«Οι ∆οξιώτες Αρκάδες
Παροιµίες και Καθηµερινές Εκφράσεις»
φιλοξενήθηκε στο καλλιτεχνικό καφενείο του Πολιτιστικού Κέντρου
«Μελίνα Μερκούρη»,στο ∆ήµο Ιλίου, την Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2012.
Οι συγγραφείς, Λαµπρινή Ν. Τσίτσου και Νικόλαος Γ. Τσίτσος,
καταγόµενοι από την ∆όξα Αρκαδίας, νιώθουµε τη βαθύτατη ανάγκη να
ευχαριστήσουµε θερµά όλους όσοι συνέβαλαν στην πραγµατοποίηση
αυτής της εκδήλωσης, αλλά και τους παρευρισκοµένους, που όλοι µαζί
αγκάλιασαν την προσπάθειά µας, να αναδείξουµε ένα σηµαντικό
πολιτισµικό θησαυρό από τη ∆όξα Αρκαδίας.
Συγκεκριµένα, εκφράζουµε θερµές ευχαριστίες :
Στον ∆ήµαρχο Ιλίου, Νικόλαο Ζενέτο για την ηθική υποστήριξη και
στους συνεργάτες του ∆ήµου Ιλίου για τη συµβολή τους στην επιτυχία
της διοργάνωσης.
Στους Αντιδηµάρχους Ιλίου, Νικολέτα Βοµπιράκη, Χριστίνα
Μηλιώνη, Ιωάννη Γκιώνη για τη συµπαράστασή τους και στον
Πρόεδρο του Πολιτιστικού Κέντρου Ιλίου, Θεόδωρο ∆εύτο.
Στον ∆ήµαρχο Γορτυνίας, Ιωάννη Γιαννόπουλο, για την ανταπόκριση
στην πρόσκλησή µας, ερχόµενος απευθείας από τη ∆ηµητσάνα
Αρκαδίας.
Στον ∆ιευθυντή της ∆ιεθνούς Αρκαδικής Εταιρίας, Άγγελο ∆ενδρινό,
για το χαιρετισµό της εκδήλωσης καθώς επίσης και στον Καθηγητή της
Ακαδηµίας Εµπορικού Ναυτικού Ασπροπύργου, Βασίλειο Τσουκαλά
για τον χαιρετισµό του.
Για την στήριξη µε την παρουσία τους:
τον Ιερέα Νικόλαο Μητράκο,
τον πρώην Πρόεδρο του Συλλόγου ∆οξιωτών, Χαράλαµπο
Κανελλόπουλο,
τον Πρόεδρο Συλλόγου ∆οξιωτών, Νικόλαο Θεοδωρακόπουλο,
τον Γενικό Γραµµατέα του Συλλόγου ∆οξιωτών, Αθανάσιο Μεντρέκα,
τον Πρόεδρο Νέων «∆όξας» Χάρη Ματζαβίνο,
τον Πρόεδρο της Πανελλαδικής Ένωσης Αρκάδων, Γιώργο Ζαραφέτα
και τον Αντιπρόεδρο Άγγελο Γάκη,
τον Αντιπρόεδρο του Συλλόγου Αρκάδων Ν. Ηρακλείου,
Παναγιώτη Κοµπισιούλη,
τον υποψήφιο Βουλευτή Νοµού Αρκαδίας, Γιάννη Παπαηλίου,
τον Γενικό Γραµµατέα ∆ηµοτικού Συµβουλίου Γορτυνίας, Γιώργο
Κανελλόπουλο,
τον Πρόεδρο Τρικολώνων, Θανάση Ροϊλό,
τον Πρόεδρο του Συλλόγου «Αρχαία Θέλπουσα», Αντώνη ∆ρεµέτσικα.

Επίσης, για την εκτίµησή του:
τον Πλοίαρχο Λιµενικού Σώµατος και ∆ιοικητή της Ακαδηµίας
Εµπορικού Ναυτικού Ασπροπύργου, Γεώργιο Σταυρόπουλο.
Οφείλουµε να ευχαριστήσουµε ιδιαιτέρως τον Καθηγητή Ε.Μ.Π.
Παρασκευά Παρασκευόπουλο, ως κύριο οµιλητή, για την επιµελή
ανάλυση του βιβλίου.
Επίσης, τους σηµαντικούς συντελεστές για την ευχάριστη έκβαση της
βραδιάς, τους µουσικούς, Παναγιώτα Τσίτσου και ∆ηµήτρη
Κυριακόπουλο και την Αννίτα Πατσουράκη, Ιστορικό Τέχνης, για την
επιµέλεια της παρουσίασης.
Τέλος, ευχαριστούµε από καρδιάς τους συντοπίτες και φίλους που
παρευρέθηκαν και µας τίµησαν µε την παρουσία τους. Ειδικότερα δε,
τους γηραιότερους ∆οξιώτες Αρκάδες για την ηθική τους ενίσχυση.

Καλό σας ταξίδι «∆οξιώτες Αρκάδες»
Λαµπρινή και Νικόλαος Τσίτσος

