
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΧΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΩΣΤΑ ΣΤΑΥΡΙΝΟ 
 

Με πολλή συγκίνηση, αν και με αρκετή καθυστέρηση, λόγω των οδυνηρών γεγονότων που 

σημάδεψαν την οικογένειά μας, είδα το βίντεο που ετοίμασε ο Σύλλογος μας, το οποίο 

επονόμασε «Βρισαγώτικα Χριστούγεννα –  Ευχές για το Νέο Έτος».  

Αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω όλους όσους συμμετείχαν για τη δημιουργία αυτού 

του βίντεο και ειδικότερα: 

Από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Βρισαγωτών Λέσβου Αθήνας 

• Τον Θοδωρή Π. Κούσκο, που είχε και την αρχική ιδέα για τη από απόσταση συνάντηση 

όλων των φορέων, και για τη συμμετοχή την Κατερίνα Σκιά, τον Γιώργο Πετρά και τον 

Γιώργο Αθανασίου, ο οποίος ανέλαβε και τον συντονισμό όλου του εγχειρήματος 

Για το αρχειακό υλικό που μας διέθεσαν (βίντεο και φωτογραφίες) 

• Τον Κώστα Κωστάκη 

• Τον Λεσβοκλή Πετρά  

• Τον Θοδωρή Τσέλεκα  

Για την επιλογή και το μοντάζ όλου του οπτικοακουστικού υλικού  που θέσαμε στη διάθεσή 

του 

• τον Αλέξη Στηλ (γιό της Κατερίνας Σκιά και του Μπάρυ Στηλ) 

Τα Δ.Σ, τους Συλλόγους στους οποίους προεδρεύουν και τους ίδιους για την συμμετοχή:  

• Τον Πρόεδρο του Τοπικού συμβουλίου Βρίσας Στρατή Παράκοιλα 

• Τον Πρόεδρο του Συλλόγου Βιβλιοθήκης Βρίσας «Κ. Τσέλεκας – Α. Νικέλλης» 

Παναγιώτη Τσατσο  

• Τον Πρόεδρο του Συλλόγου Σεισμοπαθών Βρίσας Νίκο Γκουγκούλιο  

• τον Πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Βρίσας «΄Αγιος Κωνσταντίνος» Φώτη 

Σταμογεώργο 

• την εκπρόσωπο του Ιππικού Συλλόγου Βρίσας « Αγιος Γεώργιος» κ. Διαμάντω Σεβαστού 

• Την Διευθύντρια του Δημοτικού Σχολείου Βρίσας κα Μυρσίνη Νικέλλη 

• Την Διευθύντρια του Νηπιαγωγείου Βρίσας κα Μυρσίνη Παπαγιάννη 

Λόγω της σοφίας που τους χάρισε η ηλικία, έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα οι ευχές: 

• Της Μαρίας Τσέλεκα  

• Του Απόστολου Αναγνώστου 

• Ευχαριστούμε ακόμα τον Στρατή Νικέλλη, που επιμελήθηκε την βιντεοσκόπηση..  

Ιδιαίτερες ευχαριστίες για την τιμή που μας έκαναν και τη χαρά που μας έδωσαν με τη μουσική 

τους στους:  

• Παναγιώτη Βέργο  

• Κώστα Καλδέλλη.  



Εύχομαι η χρονιά να ευοδώσει περαιτέρω τη διαρκή και επιτυχημένη προσπάθειά τους για τη 

διατήρηση και διάδοση της παραδοσιακής μουσικής του τόπου μας.   

 

Στους απανταχού Βρισαγώτες, από καταγωγή ή από επιλογή, εύχομαι ολόψυχα  

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ, ΜΕ ΥΓΕΊΑ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΑ ΚΑΙ ΧΑΡΕΣ. 

Με δύναμη, οργανωμένη προσπάθεια, αισιοδοξία και αποφασιστικότητα, όλοι μαζί, ενωμένοι, 

να διεκδικήσουμε το παρόν και το μέλλον του χωριού μας, προκειμένου να ξανακατοικηθεί και 

να ξαναδούμε  όμορφες εορταστικές εικόνες όπως αυτές που χαρήκαμε στο βίντεο.  

 

                                        ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΑΥΡΙΝΟΣ  

 


