
Ο Αχιλλέας Παπαδιονυσίου παρουσίασε το βιβλίο του «Συναντήσεις με προσωπικότητες»

  

Η εκδήλωση ήταν μια συνδιοργάνωση της Ελληνικής Ένωσης για την Αντιμετώπιση της
Σκλήρυνσης κατά Πλάκας Πάτρας και του αντίστοιχου Συλλόγου της Αθήνας και
πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια των εγκαινίων Διεθνούς Έκθεσης Εικαστικών, που
Διοργάνωσε ο Όμιλος Unesco Ν. Πειραιώς και Νήσων σε συνεργασία με την Ένωση
Καλλιτεχνών και Λογοτεχνών Ηλιούπολης «Εργαστήρι».

  

  

Η εκδήλωση ξεκίνησε με Μουσικό Πρόγραμμα από τον Δαυίδ Ναχμία στο Πιάνο και τον
Πολύδωρα Θάνο, ερμηνευτή μαγεύοντας τους παριστάμενους στην κατάμεστη αίθουσα με
μελωδίες μιας άλλης, νοσταλγικής εποχής που θα μείνουν για πάντα διαχρονικές για την
αυθεντικότητά τους και τη δύναμη να παρασύρουν στη δίνη τους κάθε ευαίσθητη ψυχή.

  

Στη συνέχεια ακολούθησε ο χαιρετισμός από τον κύριο Ιωάννη Μαρωνίτη, πρόεδρο του
Ομίλου UNESCO Νομού Πειραιώς και Νήσων και Αντιπρόεδρο της Παγκόσμιας
Ομοσπονδίας Ομίλων Συλλόγων Κέντρων UNESCO (WFUCA) – Υπεύθυνο για την Ευρώπη
και τη Βόρεια Αμερική, ο οποίος δήλωσε τη βαθιά του συγκίνηση και χαρά που καλείται να
μιλήσει για έναν άνθρωπο σαν τον Αχιλλέα, ο οποίος στάθηκε πάντα υπόδειγμα ανθρώπου
και δημοσιογράφου ακολουθώντας συνειδητά τη δημοσιογραφική δεοντολογία. Τη σκυτάλη
δικαιωματικά πήρε η κυρία Βάσω Μαράκα, Ταμίας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ατόμων
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με Σκλήρυνση κατά Πλάκας και Αντιπρόεδρος του Συλλόγου της Αθήνας τονίζοντας πόσο
σημαντικό είναι να πολεμά κανείς μια ασθένεια αλλά και να προσφέρει ένας άνθρωπος των
γραμμάτων σε έναν ιερό σκοπό αποδεικνύοντας έμπρακτα το περίσσευμα της ανθρωπιάς
του.

  

Αλλά και η κ. Μαργαρίτα Καραγιώργου, Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Ατόμων με Σκλήρυνση κατά Πλάκας και Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης ΣΚΠ Πάτρας
εξέφρασε τη βαθιά της ευγνωμοσύνη για τον συγγραφέα και δημοσιογράφο Αχιλλέα
Παπαδιονυσίου, επίτιμο μέλος του συλλόγου που πάνω απ’ όλα είναι ο φίλος Αχιλλέας,
έναν άνθρωπο εξαιρετικό και δοτικό προς το γύρω του περιβάλλον δίνοντας παράλληλα κι
εκείνη με τη σειρά της ένα δυνατό μήνυμα για αγώνα και προσπάθεια στη διεκδίκηση της
ζωής. Για το βιβλίο μίλησαν έπειτα η κυρία Μαρία Αναγνωστούλη, Επίκουρος Καθηγήτρια
Νευρολογίας, η οποία αναφέρθηκε πολύ κατατοπιστικά ση νόσο της Σκλήρυνσης, η κ.
Κρικέλη Ελευθερία, Ιατρός-Συγγραφέας, η οποία αφού εξέθεσε συνοπτικά το ιστορικό
εμφάνισης κι αντιμετώπισης της ασθένειας αναφέρθηκε στην ανάγκη να μάχεται κανείς με
σθένος ενάντια σε όσα τον ταλαιπωρούν.

  

Αξίζει να σημειωθεί επίσης παρουσία το κυρίου Γιάννη Πλαχούρη Δημοσιογράφου και
ποιητή από την Κεφαλονιά ο οποίος με ένα λόγο δυνατό αναφέρθηκε στην πρωτοτυπία του
έργου του συγγραφέα, αφού διερεύνησε τη σχέση δημοσιογραφίας –καλλιτεχνίας, μια
σχέση που ο Αχιλλέας Παπαδιονυσίου σεβάστηκε και υπηρέτησε με αυταπάρνηση, ενώ ο
κύριος Γιώργος Σπηλιώτης, Μηχανικός, Συγγραφέας, και ποιητής τόνισε πως το είδος του
βιβλίου δεν είναι συνηθισμένο, αφού σ αυτό παρουσιάζονται προσωπικότητες, που
πρόσφεραν στην ανθρωπότητα κάποιο λιθαράκι, έδωσαν πολύ περισσότερα από όσα πήραν
από τη ζωή. Εξήρε επίσης το έργο του συγγραφέα καταφέρνοντας να ξεπεράσει τη
δυσκολία να κερδίσει την εμπιστοσύνη κάποιου για να τον κάνει να μιλήσει, να
εξωτερικεύσει τα πιστεύω του και την ιδεολογία του πάνω στο θέμα που ασχολείται είτε
είναι πολιτικός, είτε επιστήμων, είτε καλλιτέχνης. Ο κύριος Σπηλιώτης συνεχάρη τον
Αχιλλέα Παπαδιονυσίου για την ανιδιοτέλειά του ευχόμενος καλή συνέχεια στην προβολή
του έργου τέτοιων ανθρώπων «Φάρων» στον σκοταδισμό.

  

Τη βραδιά όμως επιτρέψτε μου να πω πως έκλεψε με την παρουσία και τον αυθόρμητο λόγο
της η καταξιωμένη δημοσιογράφος, κυρία Ροζίτα Σώκου συγχαίροντας με τη σειρά της τον
κύριο Παπαδιονυσίου για την ευγένεια, το ήθος και το δυναμισμό του να αναδείξει τόσο
μεγάλες προσωπικότητες σχολιάζοντας παράλληλα με καυστικό αλλά και χιουμοριστικό
τρόπο τα «πάθη» του δημοσιογράφου γενικότερα και τον αγώνα του να μην παρασυρθεί από
τα προσωπικά του αισθήματα σε βάρος της αντικειμενικότητας και της αλήθειας. 
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Έδωσε επίσης πολύτιμες συμβουλές στους εν δυνάμεις δημοσιογράφους με την πολύχρονη
εμπειρία της στο χώρο και βέβαια καταχειροκροτήθηκε από το πλήθος των
παρευρισκομένων.

  

Αξίζει να σημειωθεί πως ενδεικτικά διαβάστηκε μια από τις συμπεριλαμβανόμενες στο
βιβλίο συνέντευξη του Κάρολου Κουν στον Αχιλλέα Παπαδιονυσίου από την κυρία Μαρία
Δεληκωνσταντίνου, ηθοποιό και παιδαγωγό.

  

Η Εκδήλωση έκλεισε με τις τιμητικές απονομές στον διεθνούς φήμης δύτη Κώστα Οκταρίδη
για την τεράστια προσφορά του και στην Πρόεδρο του «Κρίκου Ζωής» κ. Μαίρη Σταθάκη για
το ανθρωπιστικό της έργο. Τέλος ακολούθησε μουσικό πρόγραμμα με τον Απόστολο
Σακκαλή.

  

Έσοδα από τις πωλήσεις του βιβλίου δόθηκαν στους Συλλόγους Σκλήρυνσης Κατά Πλάκας
των Αθηνών και Πάτρας.

  

Τη εκδήλωση συντόνισε επιτυχημένα ο δημοσιογράφος κύριος Νίκος Γιαννόπουλος.

  

Η εκδήλωση ήταν μια συνδιοργάνωση της Ελληνικής Ένωσης για την Αντιμετώπιση της
Σκλήρυνσης κατά Πλάκας Πάτρας

  

  

Πηγή:
http://www.thebest.gr/news/index/viewStory/128046
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