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Είναι αλήθεια ότι για την Άνδρο διανύουμε ήδη τις τελευταίες ημέρες του καλοκαιριού που
ήταν πολύ παραγωγικό για το Σύλλογό μας.
Σταχυολογούμε μερικές από τις δραστηριότητές μας που και ποιοτικές ήταν παράλληλα
συγκέντρωσαν πλήθος φίλων μας και τολμούμε να δηλώσουμε ότι ήταν το καλύτερο
καλοκαίρι στην ιστορία του Συλλόγου μας.
- Την Κυριακή 19-06-2011 συμμετείχαμε
στον καθαρισμό του μονοπατιού προς την
παραλία μας, πρωτοβουλία της
τοπικής Κοινότητας Συνετίου.
- Το Σάββατο 09-07-2011 πραγματοποιήσαμε ημερήσια εκδρομή στο Μοναστήρι των
Τρομαρχίων στην
περιοχή Κορθίου, όπου μετά τη θεία λειτουργία στην οποία
συμμετείχαν ο π. Γαβριήλ
Συριανός και π. Μιχ. Λουρεντάκης, ακολούθησε πατρική
ομιλία του τελευταίου
στην οποία μεταξύ άλλων έγινε αναφορά στην μακρόχρονη
ιστορία της Μονής.
Ακολούθησε γλέντι με τη συνοδεία των τοπικών οργάνων Θεοδώρου
Μουστάκα και
Νικολάου Γλυνού, προσφορά του Συλλόγου, επίσης έπαιξαν βιολί οι μικροί
ανερχόμενοι μουσικοί-χωριανοί μας Α. Κοντός
και Π. Βιδάλης.

Στη συνέχεια πήγαμε στον Όρμο, όπου διασκορπιστήκαμε για καφέ.
- Το Σάββατο 30-07-2011 προσπαθήσαμε
και καταφέραμε την υπέρβαση, αφού
στην πλατεία Γηροκομείου της Χώρας πραγματοποιήσαμε
Συναυλία με ελεύθερη είσοδο
για το κοινό, με το συγκρότημα ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ,
αφιερωμένη στον ποιητή Νίκο Γκάτσο και
αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννησή
του, τραγούδια σε μουσική Μ. Θεοδωράκη –
Μ. Χατζηδάκι – Στ. Ξαρχάκου - Δ. Μούτση και στη συνέχεια ακολούθησε
λαϊκό και
νησιώτικο πρόγραμμα που κράτησε συνολικά 4 ώρες.

Στην αρχή της εκδήλωσης μίλησε ο Πρόεδρος του Συλλόγου μας Κ.Λιοπύρος, ο οποίος
μεταξύ άλλων, είπε:
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Κυρίες και κύριοι,
Σε περίοδο βαθιάς κρίσης, ο πολιτισμός έρχεται σαν αντίδοτο να σταλάξει βάλσαμο στις
ψυχές των κατοίκων της χώρας μας. Κάποιοι Σύλλογοι παρά τις ελάχιστες οικονομικές
δυνατότητες που έχουν, φροντίζουν και φέτος να επενδύσουν στον πολιτισμό, χωρίς να
αποσκοπούν στο εφήμερο για τα ταμεία τους κέρδος.
Εκδηλώσεις σαν κι αυτή, δίνουν μία ευχάριστη νότα ,σαν απάντηση στην όλη κατήφεια και
τη μιζέρια της εποχής και προσφέρουν στους κατοίκους του νησιού μας, αλλά και σε
όσους μπόρεσαν να κάνουν διακοπές, λίγες ευχάριστες στιγμές.
Το παρήγορο κατά τη γνώμη μας είναι ότι κάποιες εκδηλώσεις, όπως η σημερινή, αλλά και
άλλες που πραγματοποίησαν ή θα πραγματοποιήσουν άλλοι Σύλλογοι του νησιού, έχουν
ποιότητα και αυτό βέβαια αποτελεί θαυμάσιο δείγμα εκπολιτισμού και ενδιαφέροντος από
το κοινό, να απολαύσει κάτι το διαφορετικό και αυτό επιχειρούμε σαν Σύλλογος σήμερα.
Η συναυλία μας είναι αφιερωμένη στον ποιητή ΝΙΚΟ ΓΚΑΤΣΟ με αφορμή 100 χρόνια από
τη γέννησή του.
Ο Ν.Γκάτσος γεννήθηκε το 1911 στα Χάνια της Αρκαδίας ,όπου τελείωσε το Δημοτικό.
Γυμνάσιο τελείωσε στην Τρίπολη ,όπου γνώρισε τα λογοτεχνικά βιβλία και τις ξένες
γλώσσες. Στη συνέχεια φοίτησε στη Φιλοσοφική σχολή του Παν/μίου Αθηνών και ήδη
γνώριζε πολύ καλά γαλλικά και Αγγλικά και είχε μελετήσει Παλαμά, Σολωμό και Δημοτικό
Τραγούδι.
Στην Αθήνα άρχισε να έρχεται σε επαφή με τους πλέον σοβαρούς λογοτεχνικούς κύκλους
και τότε πρωτοδημοσίευσε ποιήματά του με κλασσικό ύφος στα περιοδικά ΕΣΤΙΑ και
ΡΥΘΜΟΣ. Το 1943 εξέδωσε το βιβλίο ΑΜΟΡΓΟΣ με το ομώνυμο ποίημά του, που έμελλε να
σημαδέψει τη σύγχρονη Ελληνική ποίηση. Έκτοτε δημοσίευσε πολλά ποιήματα μεταξύ των
οποίων ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΙΡΟΥ, αφιερωμένο στον Γιώργο Σεφέρη. Στη
συνέχεια εργάστηκε σαν μεταφραστής και ραδιοσκηνοθέτης στην τότε ΕΙΡ. Παράλληλα
γράφει στίχους σε μουσική των ΧΑΤΖΗΔΑΚΙ - ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ - ΞΑΡΧΑΚΟΥ.
Έχοντας μεγάλη εκφραστική δεινότητα ,ασχολήθηκε με μετάφραση έργων στο ΕΘΝΙΚΟ
ΘΕΑΤΡΟ, ΘΕΑΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΛΑΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ.
Συνεργάστηκε πολύ στενά με τους κορυφαίους μας συνθέτες, ΜΑΝΟ ΧΑΤΖΗΔΑΚΙ, ΜΙΚΗ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ, ΣΤΑΥΡΟ ΞΑΡΧΑΚΟ, Δ. ΜΟΥΤΣΗ, ΛΟΥΚΙΑΝΟ ΚΗΛΑΗΔΟΝΗ, Χ.ΧΑΛΑΡΗ. Με
την υψηλής ποιότητας μεστή ποίησή του καθιερώθηκε σαν κορυφαίος στιχουργός της
Ελληνικής έντεχνης μουσικής. Πέθανε στις 12 του Μάη 1992 και θάφτηκε στην Αρκαδία. Θα
μείνει σε όλους τους λάτρεις του ποιοτικού έντεχνου τραγουδιού, ως ο κατ΄ εξοχήν
εκφραστής του ποιητικού υπερρεαλισμού και σαν εξέχουσα μορφή του Ελληνικού
ποιοτικού τραγουδιού
.……Μα ήταν αγέρας κι έφυγε, κορυδαλλός κι εχάθη, ήταν του Μάη το πρόσωπο , του
φεγγαριού η ασπράδα, ένα περπάτημα λαφρό σα σκίρτημα του κάμπου, ένα φιλί της
θάλασσας της αφροστολισμένης.
Η πραγματοποίηση αυτής της εκδήλωσης, δεν ήταν καθόλου εύκολη υπόθεση για τον
Σύλλογο. Γι’ αυτό θέλω να ευχαριστήσω θερμά για τη βοήθειά τους, τον Δήμο ΄Ανδρου, την
κα Κορκοδείλου Πρόεδρο Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου, την Πρόεδρο της Χώρας
κα Χατζηγρηγορίου, το ΑΤ Άνδρου, την ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ, την εταιρεία ΚΥΚΛΑΔΕΣ FAST
FERRIES και το πλοίο ΘΕΟΛΟΓΟΣ, την ασφαλιστική εταιρεία STAR GROUP –
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ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ, όλους τους Συνεργάτες μου στο Σύλλογο, κάποιους φίλους που βοήθησαν
με την εμπειρία τους σε παρόμοιες εκδηλώσεις, όλους εσάς που μας τιμάτε απόψε με
την παρουσία σας
και βέβαια τους Μουσικούς και τους εργαζόμενους για να βγει
αυτή η εκδήλωση όσο το δυνατόν καλύτερη. Το μουσικό σύνολο ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ, που
φιλοξενούμε απόψε δημιουργήθηκε του 1976 από μουσικούς με πάθος και αγάπη για την
ποιοτική Ελληνική μουσική. Έχει συμμετάσχει σε εκατοντάδες συναυλίες σε όλη την
Ελλάδα και στο εξωτερικό σε εκδηλώσεις του απόδημου Ελληνισμού. Στο ρεπερτόριο του
μουσικού συνόλου θα συναντήσουμε τραγούδια από τη μουσική μας παράδοση και
κληρονομιά, Δημοτικά, Νησιώτικα, Σμυρναίικα, Ρεμπέτικα. Απόψε ελπίζουμε να
ψυχαγωγηθούμε, να διασκεδάσουμε και να τραγουδήσουμε.
Το μουσικό σύνολο αποτελείται από τους:
ΤΕΟ ΛΑΖΑΡΟΥ- ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΠΑΣΟ
ΤΑΣΟ ΖΑΝΤΖΑ –ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΚΙΘΑΡΑ
ΑΝΤΩΝΗ ΝΑΤΣΙΟ-ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΚΙΘΑΡΑ
ΒΑΣΙΛΗ ΧΑΤΖΑΚΗ-ΤΥΜΠΑΝΑ
ΓΙΑΝΝΗ ΤΟΛΙΟ ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ
ΛΕΥΤΕΡΗ ΛΑΖΑΡΟΥ ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ
ΑΧΙΛ.ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗ ΛΥΡΑ ΚΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
ΣΤΑΥΡΟ ΞΕΝΟ –ΤΡΑΓΟΥΔΙ
ΝΙΚΟ ΜΠΟΦΊΛΙΟ-ΤΡΑΓΟΥΔΙ
ΝΑΤΑΣΑ-ΤΡΑΓΟΥΔΙ
Και ηχολήπτες
ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ και ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας.

Είναι αλήθεια ότι οι ντόπιοι κάτοικοι του νησιού και πολλοί επισκέπτες αγκάλιασαν την
εκδήλωση, κάποιοι μίλησαν για τουλάχιστον 1.500 άτομα που παρακολούθησαν τους
υπέροχους μουσικούς που έδωσαν την ψυχή τους και εμείς νοιώθουμε περήφανοι για την
επιλογή μας και ευχαριστούμε τους χορηγούς και όλους όσους μας προσέφεραν τη βοήθειά
τους αφού καταφέραμε όλοι μαζί την άρτια οργάνωση και επιτυχία της, γεγονός που
αποτυπώθηκε στα θερμά λόγια αυτών που την παρακολούθησαν που αλήθεια μας
συγκίνησαν για το Σύλλογό μας , το χωριό μας, για το Νησί μας, χαρακτηριστικά δε
κάποιος μας είπε: αυτή πραγματικά είναι η ΄Ανδρος της ποιότητας και του πολιτισμού.
- Την Δευτέρα 15-08-2011 ημέρα της
Παναγίας, από κοινού με τον Σύλλογο το
Συνετί με μία συμβολική κίνηση
ενότητας του χώρου μας και τονισμού του εθελοντισμού
και της
ανιδιοτέλειας, πραγματοποιήσαμε πολύ επιτυχημένη χοροεσπερίδα, στο κέντρο
Punta Playa στο Συνετί, που συμμετείχαν πλήθος Συνετιανών τους οποίους
ευχαριστούμε θερμά που έτσι στήριξαν ηθικά και υλικά τις προσπάθειές μας, μιάς
τουλάχιστον και ο Σύλλογός μας πολλές από τις εκδηλώσεις και δράσεις του
πραγματοποιεί
με ελεύθερη είσοδο, αλλά και πολλούς φίλους μας από όλη την ΄Ανδρο,
που
αντιλαμβάνονται και ανταμείβουν ανάλογα. Τους ευχαριστούμε όλους.
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Το γλέντι, με την ορχήστρα των ΣΚΟΡΔΟΥ - ΜΟΥΣΤΑΚΑ - ΓΛΥΝΟΥ - ΔΕΣΥΠΡΗ –
ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ, κράτησε μέχρι την 7η της 16-08-2011.
Ο Σύλλογός μας από χρήματα που συγκέντρωσε στην χοροεσπερίδα, τιμώντας παράλληλα
την προσπάθεια του Συλλόγου ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΑΝΔΡΟΥ και του προγράμματος EASYPAY
των ΓΙΑΤΡΩΝ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ, κατέβαλε ποσό που χρειάζεται για την παροχή 2 γευμάτων
υψηλής διατροφικής αξίας την ημέρα σε 200 παιδιά του τρίτου κόσμου, αποδεικνύοντας
έτσι το ανθρώπινο πρόσωπο του Συλλόγου.
- Ο
Σύλλογός μας συμμετείχε με συμβολικό ποσό στις προσπάθειες του
ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ
ΟΜΙΛΟΥ ΑΝΔΡΟΥ, όπου επίσης την 17-07-2011 παρακολούθησε την πρώτη
παράσταση
του έργου του ΠΙΕΡ ΚΟΡΝΕΙΓ – ΦΡΕΝΑΠΑΤΗ, σε σκηνοθεσία του ΘΟΔΩΡΗ
ΜΠΑΦΑΛΟΥΚΟΥ και
υπέροχα κοστούμια της κας ΕΥΓ. ΜΠΑΦΑΛΟΎΚΟΥ. Συγχαρητήρια
στους ερασιτέχνες ηθοποιούς, που μόνο
ερασιτέχνες δεν είναι και σε όλους γενικά
τους συντελεστές της παράστασης.
- Ευχαριστούμε
όλους τους ιδιώτες, φορείς και Συλλόγους, που μας προσκάλεσαν
στις
εκδηλώσεις τους, όπως:

Πατροπαράδοτη φιλοξενία της Άρνης και τον πατέρα Ιωάννη Πολίτη, τον κ. Μιχάλη Χαλά,
τον Σύλλογο ΑΠΡΟΒΑΤΟΥ με την ποιοτική Ημερίδα που πραγματοποίησε για τη Ναυτιλία,
τον Σύλλογο Ο ΜΕΛΙΤΗΣ Στραπουργιών, τον Σύλλογο ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Βραχνού,
τον
Σύλλογο Λειβαδίων
ο
ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
,
τον Φιλανθρωπικό Σύλλογο ΠΑΝΑΓΙΑ Η
ΘΕΟΣΚΕΠΑΣΤΗ,
τον
Σύλλογο ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΝΔΡΟΥ
, την κα
ΧΡΙΣΤ. ΜΑΝΑΛΗ
με τον
ΑΝΔΡΙΩΤΙΚΟ ΓΑΜΟ ΤΟΥ ΑΝΕΣΤΑΚΗ
στα Αποίκια, όπου συμμετείχαμε με ουρδουνιές, τον
Σύλλογο ΠΙΣΩ ΜΕΡΙΑΣ
, τον
Σύλλογο
ΜΑΙΝΗΤΩΝ
, όπου συμμετείχαμε με προσφορά ρακιού, τον
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Σύλλογο ΚΑΤΑΚΟΙΛΟΥ
, τον
Μορφωτικό Πολιτιστικό Σύλλογο ΠΙΤΡΟΦΟΥ
και προσωπικά τον πρόεδρό του κ. ΑΝΤΩΝΗ ΛΑΒΔΑ με τη μεγάλη του προσφορά στο site
του Συλλόγου μας, το
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ
με τη έκθεση
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ
, τα
Μουσεία ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ και ΚΥΔΩΝΙΕΩΣ
με τις υπέροχες και σημαντικές εκθέσεις τους και βεβαίως τον
ΔΗΜΟ ΑΝΔΡΟΥ και το ΝΠΔΔ Πολιτισμού και Αθλητισμού για την έκθεση ΙΣΤΟΡΙΑ
ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ στο Μουσείο Θεόφιλου Καίρη στη Χώρα.
Τέλος ευχαριστούμε τους Συλλόγους ΑΝΔΡΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΝΑΥΤΙΚΩΝ, ΒΟΥΡΚΩΤΗΣ,
ΜΑΙΝΗΤΩΝ, ΜΕΣΣΑΡΙΑΣ, ΒΟΥΡΚΩΤΗΣ, ΚΑΤΑΚΟΙΛΟΥ και ΣΥΝΕΤΙΟΥ, που τίμησαν
τις εκδηλώσεις μας.
Οι παραπάνω Σύλλογοι και όλοι οι Σύλλογοι του νησιού, μαζί με τους Ιδιώτες καταφέρνουν
η Άνδρος να ευρίσκεται πάντοτε στην κορυφή της πυραμίδας των πολιτιστικών δρώμενων,
που προάγουν τον πολιτισμό μας.
- Χαιρετίζουμε

την εγγραφή νέων μελών του Συλλόγου μας, που είναι:

Αντώνιος Π. Γεωργιάδης, Κων/νος Α. Γεωργιάδης, Δημήτριος Ι. Μαρμαράς, Φραντζέσκος
Αντ. Γερακάρης, Αντώνιος Χρ. Τσαγκλής και Αγγελική θεοδωρακοπούλου.
- Προγραμματίζουμε
επταήμερη εκδρομή σε Κωνσταντινούπολη - Προύσα, αρχές
Νοεμβρίου 2011. Όσοι
ενδιαφέρονται παρακαλούμε να πληροφορηθείτε από τα μέλη του
ΔΣ για το
πρόγραμμα και να δηλώσετε συμμετοχή.

ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
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