ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙΟΥ «ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΜΕΤΑΞΑΚΗΣ»

Ιεράπετρα, Ιούνιος 2014
ΚΑΛΕΣΜΑ
Αγαπητοί συγχωριανοί και φίλοι
Μεταξοχώρι. Γενέθλιος τόπος ερειπωμένος πια απλωμένος στις πλαγιές της
Δίκτης με τα πανέμορφα τοπία και την υπέροχη θέα, υπομονετικά αναμένει βουβός στο
βάθος των χρόνων.
Ο καθένας από εμάς που οι ρίζες του κρατάνε στα χώματα αυτά όσο κοντά ή
μακριά βρίσκεται είναι δεμένος με τον τόπο, τους ανθρώπους του, τα βράχια και τα
δέντρα του, το φως και τους ήχους του. Στο μυαλό και στη καρδιά μας υπάρχει η
νοσταλγία και το όνειρο της επιστροφής.
Εμείς τα μέλη του Δ.Σ. του Πολιτιστικού & Φυσιολατρικού Συλλόγου
Μεταξοχωρίου Ιεράπετρας «Μελέτιος Μεταξάκης» χρόνια σκεφτόμαστε και σήμερα
υλοποιούμε ένα μεγάλο ανοιχτό κάλεσμα στον καθένα που έλκει την καταγωγή του σ’
αυτό τον υπέροχο τόπο, σ’ όποιο σημείο του κόσμου κι αν βρίσκεται, στον καθένα που
αγαπά ή θέλει να γνωρίσει τον τόπο που γέννησε τον Μεγάλο Πατριάρχη Μελέτιο
Μεταξάκη.
Σας καλούμε όλους από τον μεγαλύτερο σε ηλικία ως τον μικρότερο, με τους
γονείς, τα παιδιά και τα εγγόνια σας να ανταμώσουμε, να γνωριστούμε και να
θυμηθούμε οι παλιότεροι, να γνωρίσουμε και να τιμήσουμε τον τόπο καταγωγής μας οι
νεότεροι. Να έρθουμε ο ένας πιο κοντά στον άλλο αυτές τις δύσκολες μέρες, να
αντλήσουμε δύναμη κι ελπίδα.
Ο καθένας μας μπορεί να συμβάλλει με την συμμετοχή του στην επιτυχία αυτής
της προσπάθειας. Εμείς ευελπιστούμε και αναμένουμε.
Ραντεβού λοιπόν στο Μεταξοχώρι τον Αύγουστο στις 17 ημέρα Κυριακή.
Ξεκινάμε από το πρωί στις 7 με τη θεία λειτουργία στην εκκλησία της
Παναγίας. Ακολούθως θα προσφερθεί καφές στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου
πρώην Σχολείο του χωριού, να περπατήσουμε τα σοκάκια του χωριού να ζωντανέψουμε
τις μνήμες του παρελθόντος. Το μεσημέρι όλοι στην Αγία Παρασκευή Χριστού κάτω
από τη δροσιά των πλατάνων να γίνουμε όλοι μια παρέα, να φάμε και να
διασκεδάσουμε με τη μουσική ντόπιων λυράρηδων.
Παρακαλούμε και ευχόμαστε η συνάντηση αυτή να γίνει με όσο το δυνατόν
μεγαλύτερη συμμετοχή. Να είστε όλοι εκεί.
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