ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙΟΥ «ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΜΕΤΑΞΑΚΗΣ»

Αντάμωση στο Μεταξοχώρι & Ευχαριστήριο

Την 17η Αυγούστου πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση των απανταχού ευρισκομένων
Μεταξοχωριτών που οργάνωσε ο Πολιτιστικός & Φυσιολατρικός Σύλλογος Μεταξοχωρίου με πολλή
επιτυχία.
Παρευρέθησαν πολλοί χωριανοί και φίλοι από διάφορα μέρη της Ελλάδος, άλλοι μεγάλης
ηλικίας που ήρθαν για να δουν και να θυμηθούν, και άλλοι νεότεροι που ήρθαν για να γνωρίσουν και
να τιμήσουν τον τόπο καταγωγής τους. Επίσης ο κ. Λουκάς Παπαδάκης συγγραφέας του βιβλίου «13ος
Απόστολος Πράξεις Μελετίου Μεταξάκη» και η οικογένεια του. Ο κ. Δημήτρης Παπαδάκης
συγγραφέας – πρώην λυκειάρχης και η κ. Ελένη Μεταξάκη, εμψυχώτρια του συλλόγου σε κάθε
περίπτωση.
Το πρωί τελέσθηκε η Θεία Λειτουργία στην εκκλησία της Παναγίας και τρισάγιο στη μνήμη
των προγόνων. Ο πρόεδρος του συλλόγου Γεώργιος Φανουράκης με πολλή συγκίνηση καλωσόρισε
όλους τους χωριανούς και φίλους, και ενημέρωσε για το έργο του συλλόγου. Στην ανακαινισμένη
αίθουσα του παλαιού σχολείου που τώρα έχει παραχωρηθεί στο πολιτιστικό σύλλογο για τις
δραστηριότητες του, προσφέρθηκε καφές από τα μέλη του συλλόγου.
Στη συνέχεια, το προεδρείο του συλλόγου τιμώντας τον συγγραφέα του βιβλίου «13ος
Απόστολος Πράξεις Μελετίου Μεταξάκη» κ. Λουκά Παπαδάκη, παρέδωσε σ’ αυτόν τιμητική πλακέτα
σε ένδειξη ευγνωμοσύνης στον χαρισματικό και οξυδερκή συγγραφέα και άνθρωπο. Με περίσσιο ζήλο
εργάσθηκε ακούραστα για να φέρει εις πέρας ένα τόσο σημαντικό έργο, και να αναδείξει την
πολυσχιδή προσωπικότητα του Μεγάλου μας Πατριάρχη Μελέτιου Μεταξάκη. Του ανθρώπου που
ξεκίνησε από αυτό το μικρό και άσημο χωριό, για να κατακτήσει τις ανώτερες βαθμίδες της
Ορθόδοξης Εκκλησίας, και να επηρεάσει θετικά τον Ελληνισμό και όχι μόνο.
Το μεσημέρι, όλοι μαζί μια παρέα στην Αγία Παρασκευή Χριστού, διασκέδασαν με τους
Μεταξοχωρίτες λυράρηδες Γιώργο Δαγαλάκη, Γιάννη Νικολουδάκη και Αποστόλη Μαργετάκη, σε ένα
ζεστό και φιλικό κρητικό γλέντι που κράτησε μέχρι αργά το απόγευμα.
Στο κλείσιμο της εκδήλωσης, όλοι οι παρευρισκόμενοι Μεταξοχωρίτες αποχαιρετώντας,
εξέφρασαν την ευχαρίστηση τους για τη αντάμωση αυτή, και την επιθυμία να καθιερωθεί για τα
επόμενα χρόνια, μια φορά το χρόνο μια ημέρα συνάντησης στο Μεταξοχώρι.
Ευχόμαστε αυτό να πραγματοποιηθεί.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Μετά την επιτυχή συνάντηση όλων των Μεταξοχωριτών, που διοργάνωσε ο Πολιτιστικός &
Φυσιολατρικός Σύλλογος Μεταξοχωρίου «Μελέτιος Μεταξάκης», εκφράζουμε την ευχαρίστηση μας
για την συμμετοχή τόσων χωριανών και φίλων, μικρών και μεγάλων, που θεωρούμε για τις παρούσες
συνθήκες ενθαρρυντική.
Ευχαριστούμε τον κ. Λουκά Παπαδάκη συγγραφέα του βιβλίου «13 ος Απόστολος Πράξεις
Μελετίου Μεταξάκη» και την οικογένεια του. Τον αξιότιμο κ. Δημήτρη Παπαδάκη συγγραφέα –
πρώην λυκειάρχη και την κ. Ελένη Μεταξάκη, των οποίων η παρουσία μας τίμησε ιδιαίτερα.
Επίσης ευχαριστούμε ιδιαίτερα όσους με την προσφορά τους βοήθησαν να πραγματοποιηθεί
αυτή η εκδήλωση. Το Δημοπρατήριο Αγροπηγή της κ. Καροφυλάκη, την κατασκευαστική Διακάκης
Α.Ε., τους κτηνοτρόφους Γιάννη και Νίκο Μεταξάκη και Μιχάλη Μπλαζαντωνάκη. Τους
Μεταξοχωρίτες λυράρηδες Γιώργο Δαγαλάκη, Γιάννη Νικολουδάκη και Απόστολο Μαργετάκη, που
μας διασκέδασαν με κρητική μουσική. Την ταβέρνα του Γιώργου Καραλάκη στην Αγ. Παρασκευή για
την άψογη εξυπηρέτηση. Τις τοπικές εφημερίδες που φιλοξένησαν την πρόσκληση μας αφιλοκερδώς,
και όσους ραδιοφωνικούς σταθμούς με προθυμία συνέβαλαν στην ενημέρωση του κοινού, με
ανακοινώσεις και συνεντεύξεις του προέδρου του συλλόγου.
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