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Την Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2016, το βράδυ, η Βυρωνική Εταιρεία Ιεράς Πόλεως
Μεσολογγίου, αναδεικνύοντας και το φιλεκπαιδευτικό της έργο, παραλλήλως των δράσεών
της για τον μεγάλο Άγγλο φιλέλληνα, Λόρδο Βύρωνα, παρουσίασε το βιβλίο
"Πτυχές της Εξόδου του Μεσολογγίου"
, έκδοση του Συλλόγου "Οι Φίλοι του Μουσείου Γ. Δροσίνη" και τίμησε την Πρόεδρό του,
Ελένη Βαχάρη
, ανακηρύσσοντάς την Επίτιμο Μέλος της Εταιρείας.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην Βιβλιοθήκη της Εταιρείας, στο Βυρώνειο Κτήριο. Την
παρουσίαση του βιβλίου έκανε με μεστό και ουσιαστικό λόγο η φιλόλογος και μέλος του Δ.Σ.
της Εταιρείας, Πολυξένη Χαραλαμποπούλου, συγκινώντας το ακροατήριο. Στην συνέχεια, η
Πρόεδρος της Βυρωνικής Εταιρείας, Ροδάνθη Φλώρου, αφού αναφέρθηκε στην πολυσχιδή
κοινωνική παρουσία και πολιτιστική δράση της τιμωμένης κας Βαχάρη αλλά και στην
μακρόχρονη συνεργασία της με την ΒΕΜ, ανέγνωσε το πρακτικό δια του οποίου αυτή
ανακηρυσσόταν εις Επίτιμο Μέλος και της επέδωσε τιμητική πλακέτα.

Αποδεχόμενη την τιμή στο πρόσωπό της και λαμβάνοντας τον λόγο η κα Βαχάρη, εμφανώς
συγκινημένη, ευχαρίστησε τους ανθρώπους της Βυρωνικής Εταιρείας αλλά και όλους τους
παρευρισκομένους για την τιμή που της έγινε και δήλωσε πως παραμένει πάντοτε φίλη του
Μεσολογγίου και ιδιαιτέρως της Βυρωνικής Εταιρείας και των δράσεών της.

Η εκδήλωση έκλεισε με μελοποιημένα ποιήματα του Γεωργίου Δροσίνη και επιτυχίες του
λεγόμενου «ελαφρού» τραγουδιού από τμήμα της χορωδίας του Φιλοκαλλιτεχνικού
Συλλόγου Μεσολογγίου, το οποίο συνόδευαν οι μουσικοί Θωμάς Γιαννακόπουλος
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(σαξόφωνο) και Μαρίνη Τσικνιά (μαντολίνο).

Όλοι ευχαριστήθηκαν τις μουσικές επιλογές, τις οποίες μάλιστα σιγοτραγουδούσαν, μιας κι
αυτά ήταν όλα πολύ γνωστά τραγούδια και κάποτε αποτέλεσαν μεγάλες επιτυχίες μιας
αξέχαστης και άκρως ρομαντικής εποχής.

Την καλλιτεχνική επιμέλεια και διεύθυνση είχε ο Μαέστρος, Χρήστος Βλαχογιάννης.

Να σημειωθεί πως η συνεργασία των δύο πολιτιστικών φορέων του Μεσολογγίου,
Βυρωνικής Εταιρείας και Φιλοκαλλιτεχνικού Συλλόγου, κρατάει από χρόνια και μας έχει
χαρίσει κάποιες πολύ μεγάλες και αξέχαστες εκδηλώσεις. Μάλιστα, η …αινιγματική
αποστροφή της κας Φλώρου πως ετοιμάζουν για το μέλλον κάτι πολύ σημαντικό μας κάνει
να αδημονούμε να το δούμε να πραγματώνεται.

Δείτε εδώ την πρόσκληση της εκδήλωσης (jpg) .

Φωτογραφίες: Χρήστος Βλαχογιάννης
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