Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2021

Αντί απολογισμού έτους 2021
Αγαπημένοι μου φίλοι,
Κάτω από τις πρωτόγνωρες και κοσμοϊστορικές συνθήκες φόβου και
αγωνίας που μας επέβαλε να ζήσουμε η πανδημία, ο απολογισμός
δράσεων για το έτος 2021 θα ήταν άνευ σημασίας. Αντίθετα ο απολογισμός απωλειών καθηγητών μας, μελών του Συλλόγου μας και άλλων
της Αναβρυτινής οικογένειας, συνεχίζει να μας βρίσκει απαρηγόρητους.
Έτσι η φετινή Χριστουγεννιάτικη κάρτα μας δεν περιέχει μόνον τις εγκάρδιες ευχές του Δ.Σ. και τις δικές μου προς εσάς και τις οικογένειές
σας, αλλά και την βαθιά ελπίδα ότι μέσα στη νέα χρονιά θα τελειώσουν
αίσια και το συντομότερο δυνατό, οι στερήσεις και οι πίκρες, που συσσώρευσε ο εφιάλτης της πανδημίας και οι συνέπειές του!
Παρ’ όλες τις ανυπέρβλητες δυσχέρειες, καθόλη την χρονιά που πέρασε, χρονιά που η ανωτέρα βία δεν επέτρεψε καμία συνάντηση ή συλλογική εκδήλωση, το Δ.Σ. του Συλλόγου μας συνέχισε, όσο του επιτρεπόταν, την επίμονη προεργασία για την μεγαλύτερη και πλουσιότερη σε
Αναβρυτινό περιεχόμενο έκδοση βιβλίου, που σύντομα θα εκδοθεί,
πρωτοτύπησε στο ένθετο φωτογραφικό υλικό του ημερολογίου 2022
(που κι αυτό καθυστέρησε με ευθύνη του προμηθευτή μας, λόγω των
επιπτώσεων της πανδημίας) και κυρίως συλλογίστηκε με την ψυχή, την
σοφία της μακράς διαδρομής του αλλά κυρίως με την αστείρευτη αγάπη προς το Σχολείο μας, το μέλλον. Το μέλλον του Συλλόγου μας!
Έτσι μέχρι τις επόμενες εκλογές, Θεού θέλοντος τον Φεβρουάριο ή τον
Μάρτιο 2022, όλοι όσοι νεότεροι απόφοιτοι – των ετών 70 έως 76 – επιθυμούν να δώσουν πνοή και συνέχεια στον Σύλλογό μας, θα πλαισιωθούν και θα υποστηριχθούν από όλους μας με αποφασιστικότητα.
Το επόμενο Δ.Σ. θα είναι πλέον ζωτικής σημασίας και καθοριστικό για
την διαιώνιση της Αναβρυτινής ιδέας, που συνεχίζει να μας διακατέχει!
Πεποίθησή μας είναι ότι η προσπάθεια αυτή θα ευοδωθεί!
Με το βλέμμα, λοιπόν, στραμμένο προς το μέλλον, εκ μέρους του Δ.Σ.
του Συλλόγου μας σας στέλνω τις ευχές μας και τις ελπίδες μας για μια
νέα χρονιά, πλούσια σε γεγονότα και θετικές εξελίξεις!
… κι υπάρχουν πολλά ακόμη να γίνουν, γιατί η καρδιά μερικών εξ ημών
το λέει ακόμα!! ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ!!
Με εκτίμηση και αγάπη,
Απόστολος Ν. Κάλλιος

Πρόεδρος Δ.Σ. ΣΑΕΕΑ
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