
Κείμενο - Επιστολή  απο τον Εξωραϊστό Πολιτιστικό Σύλλογο “Ο ΙΛΙΣΟΣ” του Δήμου Ζωγράφου
Αθήνας.

Πρός το Αθαμανικό Κέντρο Τέχνης

Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας, τόσο του Βασίλη Σταύρου  σπουδαίου εικαστικού, όσο
και της Άννας Πειρουνίδου επίσης ζωγράφου, που στηρίζουν το Αθαμανικό κέντρο τέχνης μαζί και
με την κόρη τους Σοφία επίσης ζωγράφο.
Ο  Βασίλη Σταύρου, ένας άνθρωπος του πολιτισμού  και της τέχνης, στήριξε για πολλά χρόνια το
σύλλογό μας τον πολιτιστικό “Ο Ιλισός’ και τον ευχαριστούμε πολύ για την προσφορά του.
Η τεράστια τοιχογραφία με φόντο ένα καμμένο δάσος στο σύλλογό μας, είναι αναμφισβήτητα ένα
έργο βαθειά οικολογικό και επίκαιρο. Επίσης έργα του Βασίλη με τη φύση και τη βουκολική ζωή
των  ανθρώπων  έχουν  προκαλέσει  μεγάλη  εντύπωση  στα  μέλη  και  φίλους  του  συλλόγου  μας.
Τροφοδοτούνται συναισθήματα αγάπης για την ύπαιθρο και τη σκληρή ζωή των ανθρώπων που
ζούνε εκεί. Ο Βασίλη Σταύρου έχοντας και τη στήριξη των συγχωριανών του και φίλων της τέχνης
και  του πολιτισμού,  είναι  ένας  Ηπειρώτης  που αγαπά τον  τόπο του,  τη  γενέτειρά  του και  δεν
δίστασε  να  δημιουργήσει  απο  το  2012  το  Αθαμανικό  Κέντρο  τέχνης  στο  Κάτω  Αθαμάνιο.
Εμπνεύστηκε απο τη φύση και πήρε δύναμη από τα αγέρωχα βουνά της Ηπείρου, τα Τζουμέρκα
που δεσπόζουν χαρίζοντας μια ανεπανάληπτη φυσική ομορφιά στο τοπίο.
Η πολιτεία τώρα με την μεγάλη οικονομική κρίση που πλήττει τη χώρα μας ελπίζουμε να στηρίξει
το    Αθαμανικό  Κέντρο  τέχνης,  ώστε  μαζί  με  άλλους  πολιτιστικούς  φορείς,  καλλιτέχνες  και
μουσεία, που είναι η βαριά βιομηχανία της Ελλάδας, να αποτελέσουν ένα μεγάλο πόλο έλξης για
τους τουρίστες και να δώσουν τα φώτα τους στους ανθρώπους της υπαίθρου, μεταλαμπαδεύοντας
στη νέα γενιά την αγάπη για τη τέχνη, την ανθρωπιά, την αλληλεγγύη, τον εθελοντισμό.
Ο  μεγάλος  Ισπανός  ζωγράφος  έλεγε:  “Η  τέχνη  ξεπλένει  απο  την  ψυχή  τη  σκόνη  της
καθημερινότητας”.
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