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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΥΝΕΤΙΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 11/18.8.10

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 13.8.10 η καλοκαιρινή μας
χοροεσπερίδα στο Κέντρο PUNTA PLAYA Συνετίου.

Φίλοι του Συλλόγου από το Συνετί και όλη την ΄Ανδρο που τους υπολογίζουμε περίπου 265,
μας τίμησαν με την παρουσία τους, συνέβαλλαν στην αύξηση της επισκεψημότητας του
Μουσείου μας και φρόντισαν για τη διατήρηση της οικονομικής μας αυτοτέλειας.

Την εκδήλωσή μας τίμησαν επίσης επιστήμονες, άνθρωποι της νόησης και των γραμμάτων
,επαγγελματίες, πολλοί νέοι, και ο κ.Ιωάννης Μαλταμπές΄Επαρχος ΄Ανδρου και ο
κ.Ι.Δαλέζιος από τη Νομαρχιακή Αυτ/ση, ο Δήμαρχος Κορθίου κ.Ι.Γλυνός, ο κ.Δημ.Τηνιακός
από το Δημοτικό Συμβούλιο Κορθίου, από το Τοπικό Συμβούλιο η κα Χρ.Παντελούς και η κα
Μαργ.Κορκοδείλου, από τον Δήμο Χώρας ο Πρόεδρος του Δημ.Συμβουλίου κ.Θεολλόγου και
οι Σύμβουλοι κκ Μαρία Βενετίκη, Θεοδόσης Σουσούδης και Ελευθέριος Μπάλλας.
Συμμετείχαν επίσης ο κ.Γ.Δάμπασης, Πρόεδρος Νομ/κής Επιτροπής Τουριστικής προβολής
Κυκλάδων, η κα Βούλα Μανδαράκα, Πρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου ΄Ανδρου, η κα
Π.Κοραχάη, Πρόεδρος Συλλόγου Γυναικών ΄Ανδρου, η κα Πιτσιλού, Πρόεδρος Συνδέσμου
΄Ανδρου, Παναγία Θεοσκέπαστη,ο κ.Ιωάννης Μπράτης Πρόεδρος Συλλόγου Ναυτικών,
Εκπρόσωποι Συλλόγων Μεσσαριάς, Γιαννισαίο και Κατακοίλου, η κα Ξενοπούλου
,παρουσιάστρια ΕΤ και ηθοποιός, ο Λυκειάρχης κ.Κ.Γαρύφαλλος, ο Διεθυντής της Εθνικής
Τράπεζας κ.Βας..Κυριακάκης, κλπ.
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Εμείς με την ευκαιρία θέλουμε επίσης να ευχαριστήσουμε τους κκ Αντώνη Τατάκη και
Χρήστο Αστρά για τις Υπηρεσίες που παρέχουν καθ΄όλη τη διάρκεια του έτους,
αφιλοκερδώς, στο Μουσείο μας.

Προγραμματίζουμε 4ημερη εκδρομή σε Χαλκιδική ,Καβάλα ,Θεσ/κη ,την Πέμπτη 30/9/10 και
σας παρακαλούμε έγκαιρα να δηλώσετε συμμετοχή.

Ολοκληρώθηκε η πλακόστρωση με μάρμαρα της μεγάλης- Δυτικής αυλής του Μουσείου μας.
Πράγματι μετά και τον πλήρη καθαρισμό της αυλής ,παρατηρούμε ένα θαυμάσιο έργο που
θα μείνει για πάντα. Στο συγκεκριμένο χώρο ,Αμφιθέατρο, θα μπορούν να γίνονται εφεξής
το θέρος πολλές εκδηλώσεις, αφού εφέτος δεν ήταν δυνατό να γίνουν λόγω των επισκευών
αυτών. Ο Σύλλογος στους στόχους του έχει τη διατήρηση και βελτίωση των κτιριακών
υποδομών ,σε όφελος του συνόλου και της προβολής του τόπου μας, δεδομένου ότι πλέον
επισκέπτονται το Μουσείο πλήθος ντόπιων και ξένων επισκεπτών.

Για το συγκεκριμένο έργο δαπανήθηκαν περίπου Ε.6.5ΟΟ.- εκ των οποίων ο Σύλλογος εκ
των αποθεματικών του κάλυψε ποσό Ε.3.500.- και ο Δήμος Κορθίου, τον οποίο
ευχαριστούμε, το υπόλοιπο ποσό των Ε.3.000.-

Ο Σύλλογός μας συμμετείχε κατά τη διάρκεια του θέρους σε πλήθος εκδηλώσεων άλλων
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Συλλόγων από τους οποίους είχαμε δεχθεί και σχετική πρόσκληση. Συγχαίρουμε όλους για
τις επιτυχίες τους ,δεδομένου μάλιστα ότι πάντα πιστεύουμε ότι αποτελούν υγιή κύτταρα
δημιουργίας, ελπίδας, δημοκρατίας και διατήρησης της παράδοσης σε κάθε τόπο .Ιδιαίτερα
να συγχαρούμε τον Θεατρικό Όμιλο ΄Ανδρου για την επιβλητική παρουσίαση του έργου :Το
κορίτσι από την ΄Ανδρο.

Οι Αυτοδιοικητικές εκλογές πλησιάζουν. Ο Σύλλογός μας κατά παγία πρακτική δεν
αναμιγνύεται στα πολιτικά πράγματα. Με ιδιαίτερη βέβαια όμως ικανοποίηση
πληροφορούμαστε για τα νέα σχήματα. Εμάς να μας επιτραπεί μόνον να εκφράσουμε την
ευχή να επιλεγούν οι ικανότεροι Σύμβουλοι σε κάθε Συνδυασμό, δεδομένου ότι οι
προκλήσεις των καιρών επιβάλλουν τις πλέον ορθές επιλογές από πλευράς ικανοτήτων,
γνώσεων Διοικητικών-Οικονομικών,κλπ. Επί πλέον κατά την κρίση μας, θα πρέπει να
περιλάβουν στα προγράμματά τους πρώτιστα ,εκτός άλλων, τα θέματα υγείας των
κατοίκων της ΄Ανδρου, έγκαιρης αεροκομιδής ασθενών -τραυματιών ,κλπ. και εμείς θα
στηρίξουμε κάθε αξιόλογη προσπάθεια.

Πριν λίγο καιρό έφυγε από κοντά μας σε νέα σχετικά ηλικία ο αείμνηστος Γιώργος
Α.Γασπαρής, Πρόεδρος του Συλλόγου το ΣΥΝΕΤΙ και μέλος μας. Ο Σύλλογός μας με
Ψήφισμα που αναγνώστηκε στην Κηδεία του συμμετείχε στο βαρύ πένθος των συγγενών
του και της κοινωνίας της ΄Ανδρου. Πράγματι ήταν άνθρωπος ευθύς, έντιμος,
οικογενειάρχης σωστός,συνεργάσιμος, που άφησε το σημάδι του στα πολιτιστικά δρώμενα
του τόπου μας. Ας είναι ελαφρύ το χώμα της γενέτειράς του που τον σκεπάζει.

Στα 16 του χρόνια το πρωινό της 3 ης Αυγούστου 2010 ,άφησε την τελευταία του πνοή στην
άσφαλτο στο Κόρθι ο Σταύρος Ν.Παντερλής, ένα νεαρό που όλοι, φίλοι και συγγενείς, τον
γνωρίσαμε σαν ένα θαυμάσιο παιδί, γεμάτο όρεξη για μάθηση, αθλητισμό, εργασία, δίψα για
ζωή. Βουβός και απρόσμενος ο πόνος των αξιαγάπητων γονέων του, αδελφών, παππούδων,
φίλων, αλλά και του συνόλου της συντετριμμένης κοινωνίας του Κορθίου και της ΄Ανδρου,
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κάτι που αποδείχθηκε με την πάνδημη συμμετοχή του λαού την ημέρα της κηδείας του.

Ελάχιστη υποχρέωσή μας ,εκτός από το γεγονός ότι το Δ.Σ. παρακολούθησε την κηδεία, να
συλλυπηθούμε τους συγγενείς του μικρού Σταύρου που δοκιμάζονται από τον πόνο και το
πολύ αρνητικό παιχνίδι της μοίρας και της ζωής.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Κ.ΛΙΟΠΥΡΟΣ

Μ.ΤΗΝΙΑΚΟΥ
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