Δελτίο Τύπου 18

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΥΝΕΤΙΟΥ

www . syneti . gr

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 18/16.11.10

Oλοκληρώθηκαν οι Αυτοδιοικητικές εκλογές και η ΄Ανδρος ανέδειξε νέο Δήμαρχο τον
κ.Ιωάννη Μ.Γλυνό, τον οποίο και τους συνεργάτες του συγχαίρουμε για την εκλογή τους.
Συγχαίρουμε επίσης τους κ.κ. Θεοδόση Σουσούδη και Γιάννη Μαλταμπέ και τους
συνεργάτες τους για τον αγώνα που έδωσαν .Αποτελεί γεγονός ότι η Νέα Δημοτική Αρχή
και οι 27 Νέοι Δημοτικοί Σύμβουλοι αναλαμβάνουν από 1.1.2011 ένα εξαιρετικά δύσκολο
έργο από πλευράς οργάνωσης του Δήμου, σχέσεων, δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας και
χωρίς προφανώς την αναγκαία συνδρομή των πόρων, ιδιαιτεροτήτων του νησιού[όπως
γεωγραφικοί, κλπ],προσδοκιών των κατοίκων όσον αφορά τα μεγάλα έργα αλλά και τα
μικρά έργα καθημερινότητας και την προσπάθεια που πρέπει να καταβληθεί για δράσεις και
προοπτικές ανάπτυξης του τόπου και στήριξης της επαγγελματικότητας μέσα στην βαθειά
οικονομική κρίση που διανύουμε. Για τους παραπάνω λόγους επειδή οι πολίτες δεν
μπορούν να περιμένουν και προσδοκούν πολλά από τους εκλεγμένους ,τους καλούμε να
πολιτευτούν και να ασκήσουν τα καθήκοντά τους με σύμπνοια ,σύνεση , νηφαλιότητα ,
τέλεια οργάνωση ,αντικειμενικότητα ,αυστηρότητα , ιεράρχηση των αναγκών και ισονομία
προς όλους τους πολίτες ,τέλος η δημιουργική κριτική αλλά ταυτόχρονα η συνεισφορά
όλων θα είναι αναγκαία για τον Νέο Δήμο.

Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η τετραήμερη εκδρομή μας σε ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ –
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ΚΑΒΑΛΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, από 30 Σεπτεβρίου έως και 4 Οκτωβρίου 2010. Πενήντα τέσσερα
άτομα ξεκινήσαμε από τη Ραφήνα όπου το βράδυ φθάσαμε στα Ψακούδια Χαλκιδικής σε μια
υπέροχη παραλία σε ξενοδοχείο Α΄κατηγορίας και ο Σύλλογος παρέθεσε δείπνο.

Την επομένη το πρωινό πήγαμε στην Ουρανούπολη όπου με πλοίο και έξοδα του Συλλόγου
επισκεφθήκαμε εξωτερικά 9 Μοναστήρια του Αγίου Όρους , στο τελευταίο δε Αγίας Άννας,
ο Ηγούμενος μετά από πρόσκλησή μας είχε την καλοσύνη να έρθει στο πλοίο και να τελέσει
Αγιασμό. Το βράδυ ο Σύλλογος παρέθεσε γεύμα και είχε φροντίσει να καλέσει αξιόλογη
ορχήστρα με θαυμάσιο τραγουδιστή , όπου το γλέντι κράτησε μέχρι τις πρωινές ώρες.

Το Σάββατο ξεκινήσαμε για την Καβάλα όπου ξεναγός μας περιήγησε στην αρχαία πόλη των
Φιλίππων και στην πόλη το Υδραγωγείο και τις υπόλοιπες ομορφιές της. Επιστρέψαμε
στη Θεσσαλονίκη όπου διαμείναμε στο Ξενοδοχείο Καψής Α΄ κατηγορίας και το βράδυ οι
εκδρομείς γνώρισαν τις ομορφιές της πόλης και διασκέδασαν.

Ευχαριστούμε όλους τους συμμετέχοντες για τη συμμετοχή τους, το κέφι τους που χάρισαν
απλόχερα ,αλλά ζητούμε ειλικρινά συγνώμη από αυτούς που εκδήλωσαν την πρόθεση να
έρθουν μαζί μας, αλλά δεν ήταν εφικτό, αφού το πούλμαν γέμισε 3 μέρες μετά την
ανακοίνωση της εκδρομής μας.

Την 10/9/10 μετά από πρόσκληση του Ραδιοφώνου της Εκκλησίας της Ελλάδος 89,5 FM και
του κ Αντώνη Γιαννακόπουλου o Πρόεδρος του Συλλόγου μας κ.Κων.Λιοπύρος, μίλησε για
μισή ώρα για την Άνδρο, το Συνετί και το Μουσείο μας. Συγκεκριμένα μας δόθηκε η
ευκαιρία να αναδείξουμε τις ομορφιές του τόπου μας σε Πανελλήνια εμβέλεια, να
μιλήσουμε για το Μουσείο και τον Ιδρυτή του Γιαν.Φακή, με την μεγάλη πλέον επισημότητα,
να αναφερθούμε στα Διποτάματα, στο έργο του πνευματικού τέκνου του χωριού
αείμνηστου Βασίλη Τατάκη, φιλόσοφου και πανεπιστημιακού δάσκαλου ,στο έργο του
καλλιτέχνη- δημιουργού και συγγραφέα Κων/νου Γαρύφαλλου, να αναδείξουμε τα
καταστήματα που δραστηριοποιούνται στο χώρο μας και ότι αυτά προσφέρουν αναλυτικά
και τέλος να αναφερθούμε στα έθιμα μας ,αναπόσπαστα στοιχεία της πολιτιστικής μας
κληρονομιάς.
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Θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά για τη δυνατότητα παρέμβασής μας στον Ραδιοφωνικό
Σταθμό ,το Επισκοπείο Άνδρου και να τονίσουμε το σημαντικό έργο που αυτό επιτελεί στα
θρησκευτικά δρώμενα του τόπου μας, στο πολιτιστικό γίγνεσθαι και γενικά στα κοινωνικά
του Νησιού. Ιδιαίτερα ευχαριστούμε τον Πατέρα Νικόλαο Μανδαράκα και τον πατέρα
Ιάκωβο Στεφάνου για το έργο που αυτοί επιτελούν. Τον τελευταίο δε να ευχαριστήσουμε
ιδιαίτερα για τη σημαντική δωρεά του στο Σύλλογο, στη μνήμη του αείμνηστου πατέρα του.

Να εκφράσουμε θερμές ευχαριστίες στον Πρόεδρο του Κυνηγετικού Συλλόγου κ.Δημήτρη
Κουτέλη για τη δωρεά στο Μουσείο αρκετών παλαιών οικιακών ειδών που μετά από ειδική
επεξεργασία θα εμπλουτίσουν τις αίθουσές του. Επίσης τον αγαπητό μας συμπολίτη
κ.Γιώργο Α.Κορκόδειλο για τη δωρεά στο Μουσείο πήλινου παλαιού καπακιού εξαγωγής
ρακιού.

Να ευχαριστήσουμε επίσης τον κ.Χαράλαμπο Αντωνέλλο για τη σημαντική οικονομική του
προσφορά στο Σύλλογο, στη μνήμη του πατέρα του Γεωργίου.

Περιττεύει να υπογραμμίσουμε τη σημασία αυτών και άλλων δωρεών, που κατά καιρούς
παρέχονται στο Μουσείο, γιατί η ανάπτυξη της ποικιλόμορφης δραστηριότητάς μας, μας
δίνει σε μεγάλο βαθμό την ευχέρεια να εκτιμήσουμε, ένα γενικότερο σύστημα πλατιάς
συμμετοχής στις προσπάθειές μας.

Δεν πρέπει να μας διαφεύγει άλλωστε ότι εμείς λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη ότι η πλατιά
ποικιλόμορφη συμμετοχή στα δρώμενα του Συλλόγου μας, παίζει σημαντικό ρόλο για να
καθορίσουμε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για την επιτάχυνση του έργου και την
πραγμάτωση των επόμενων στόχων μας.

Ολοκληρώθηκε η επισκευή της κεραμοσκεπής του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της θεοτόκου από
φθορές που είχαν δημιουργηθεί το περασμένο Πάσχα και ο Σύλλογος από το Ταμείο του
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κάλυψε τη δαπάνη των 250 €

Σε λίγες μέρες ολοκληρώνεται η εκτύπωση ντου ημερολογίου μας για το έτος 2011. Η
Διάθεση των ημερολογίων θα γίνει όπως κάθε χρόνο δωρεάν στα μέλη μας, όπου αυτά
ευρίσκονται και σε όλα τα σπίτια του Συνετίου. Η φετινή έκδοση αφιερώνεται στους
Ναυτικούς μας και στους απόδημους Ανδριώτες και το σημαντικό έργο που έχουν
προσφέρει στο Νησί μας.

Ευχόμαστε σε όλους καλό χειμώνα και Καλές γιορτές.

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
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