Δελτίο Τύπου για την Χοροεσπερίδα 05/04/2014

Το Σάββατο 5 Απριλίου 2014 ο Σύλλογος Φίλων Λαογραφικού Μουσείου Συνετίου Άνδρου,
πραγματοποίησε με μεγάλη επιτυχία την προγραμματισμένη χοροεσπερίδα του στο κέντρο
«Παραπόρτι».

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου κ. Δημήτρης Φακής στο χαιρετισμό που απεύθυνε, αναφέρθηκε
στη συμβολική δράση του Συλλόγου στους καιρούς που διανύουμε, ευχαρίστησε όλους
όσους τον στηρίζουν και ιδιαίτερα το Δήμο Άνδρου, ενώ εγκωμίασε τα μέλη του Δ.Σ. του
Συλλόγου για την άψογη διοργάνωση της εκδήλωσης.

Η συμμετοχή των μελών και φίλων του Συλλόγου ήταν κάτι παραπάνω από συγκινητική
αφού η προσέλευση ήταν πλέον της αναμενόμενης και η τιμή που έκαναν στο Σύλλογο μας
με την παρουσία τους επισφράγισε την επιτυχία της εκδήλωσης και μας γεμίζει αισιοδοξία
για την συνέχεια . Για άλλη μια φορά οι συγχωριανοί μας ήταν δίπλα μας ,γεγονός που μας
γεμίζει ενθουσιασμό αλλά και ευθύνη. Πιστεύουμε ότι μέσα από αυτό καταδεικνύεται η
καθιέρωση, η αποδοχή και η καταξίωση του Συλλόγου μας στην τοπική κοινωνία και οι
δεσμοί που έχουν δημιουργηθεί με τα μέλη της. Η διασκέδαση με την απόλαυση της
μουσικής και των εδεσμάτων συνεχίστηκε μέχρι τις πρωινές ώρες, δίνοντας την
ενθάρρυνση στο Σύλλογό μας για τη διοργάνωση και άλλων τέτοιων κοινωνικών
δραστηριοτήτων και στο μέλλον, ως ευκαιρία για συνεύρεση και αποσυμφόρηση από τη
συμπίεση των καιρών, με προσανατολισμό τα πολιτισμικά μας ιδεώδη.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, ο Παν/τος Αρχ/της κ.Αντώνιος Χορευτής,ο
βουλευτής Κυκλάδων κ. Νικόλαος Συρμαλένιος, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ.
Ιωάννης Μαχαιρίδης, ο περιφερειακός σύμβουλος κ. Κωνστ/νος Ίσαρης, ο Πρόεδρος του
χωριού μας κ.Σταύρος Φυτρολάκης, η κ. Ουρανία Χατζηγρηγορίου Πρόεδρος Δημοτικής
κοινότητας Άνδρου, η συντοπίτισσα μας δημοτικός σύμβουλος και Πρόεδρος του ΝΠΔΔ
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Αθλητισμού και Πολιτισμού κα Μαργαρίτα Κορκοδείλου,οι επικεφαλής της μείζονος και
ελάσσονος Αντιπολίτευσης, οι οποίοι είναι και υποψήφιοι δήμαρχοι Άνδρου, κ.Θεοδόσης
Σουσούδης και Ιωάννης Μαλταμπές αντίστοιχα,, οι δημοτικoί σύμβουλοι κα Μαρία Βενετίκη
και κ.Χρήστος Βουραζέρης, ο Δήμαρχος Σύρου κ. Δεκαβάλλας Ιωάννης, ο Πρόεδρος του
Συλλόγου «ΤΟ ΣΥΝΕΤΙ» κ. Καλογρίδης Γιώργος και τα μέλη του Δ.Σ κκ Χρ. Αστράς , Νικος
Γλυνός και Δενδρινός Διονύσης, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Ναυτικών κ.Ιωάννης Μπράτης, ο
Πρόεδρος της Κοινότητας Λαμύρων κ.Αριστοτέλης Αστράς, ο κ.Ιωάννης Καπάκης
Υποψήφιος Δήμαρχος Άνδρου ,ο πολιτευτής Κυκλάδων κ. Γιώργος Βακόνδιος, και ο πάντα
παρών στις εκδηλώσεις του συλλόγου μας, ο π.Πρόεδρος μας κ.Κώστας Λιοπύρος.
Με τιμή το Δ.Σ.
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