Δελτίο Τύπου για την "Θεοσκέπαστη" 16-04-2016

Ο Σύλλογος Φίλων Λαογραφικού Μουσείου Συνετίου Άνδρου πραγματοποίησε ανήμερα
της Παναγίας της Θεοσκεπάστου, το Σάββατο 16 Απριλίου 2016, την καθιερωμένη
χοροεσπερίδα του στο κέντρο «Παραπόρτι».

Για μια ακόμα φορά η ανταπόκριση του κόσμου στο κάλεσμα του Συλλόγου μας ήταν
πραγματικά συγκινητική και πάνω από κάθε αναμενόμενη προσδοκία. Όπως και κάθε χρόνο,
το μήνυμα που παίρνουμε από αυτή τη πηγαία συμμετοχή του κόσμου είναι αν μη τι άλλο
ελπιδοφόρο. Ελπιδοφόρο γιατί πρώτα απ’ όλα δείχνει τη προσήλωση των Φίλων του
Λαογραφικού Μουσείου στη παράδοση και στις αξίες που ως καταπίστευμα πρέπει να
μεταφέρουμε από γενιά σε γενιά. Και αυτό είναι ειλικρινά πολύ σημαντικό να συμβαίνει σε
μια περίοδο βαθιάς ύφεσης, κρίσης αξιών αλλά και απειλής της ίδια της εθνικής μας
ταυτότητας καθώς και της παράδοσης, κουλτούρας και ιστορίας μας.

Τη φετινή μας χειμερινή εκδήλωση τίμησαν με τη παρουσία τους ο Παν/τος Αρχ/της
κ.Αντώνιος Χορευτής, ο βουλευτής Κυκλάδων κ. Νικόλαος Συρμαλένιος, ο Γενικός
Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας κ. Ιωάννης Καπάκης, ο Επαρχος Άνδρου κ. Δημήτριος
Λοτσάρης, ο αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων κ. Γεώργιος Λεονταρίτης, ο Αντιδήμαρχος
Άνδρου κ. Χρήστος Βουραζέρης, η εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος κα Πολίτου Ελένη, ο π.
Δήμαρχος Άνδρου κ. Ιωάννης Γλυνός, ο π. Πρόεδρος του Συλλόγου μας κ. Κωνσταντίνος
Λιοπύρος, η κα Μαρία Κουλούρη μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου «ΤΟ ΣΥΝΕΤΙ», η Πρόεδρος
του Συνδέσμου Ανδρίων Πειραιώς κα Βασιλική Λινού, η Πρόεδρος του Φιλανθρωπικού
Σύνδεσμου Άνδρου «Παναγία η Θεοσκέπαστη» κα Πιτσιλού Κίρκη, η Πρόεδρος του
Εξωραϊστικού Συλλόγου Στραπουριών-Λαμύρων-Μεσαθουρίο-Υψηλού κ. Δανιόλου
Μαρουλιώ, η υποψήφια βουλευτής Κυκλάδων κα Κατερίνα Μονογυιού και ο υποψήφιος
βουλευτής Κυκλάδων κ. Γιώργος Βακόνδιος.
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Ο Σύλλογός μας απένειμε τιμητική πλακέτα στον πρώην Δήμαρχο Άνδρου κ. Γλυνό Ιωάννη
και στο πρώην πρόεδρο του Συλλόγου μας κ. Λιοπύρο Κωνσταντίνο, για την πολυετή και
ανιδιοτελή προσφορά τους στο Λαογραφικό Μουσείο και στο Σύλλογο που το υποστηρίζει,
θεωρώντας ότι ήταν ένα ελάχιστο δείγμα ευγνωμοσύνης για τη συμβολή τους στην
επιτυχημένη πορεία της προσπάθειάς μας, να συντηρήσουμε άσβεστη τη μνήμη της
λαογραφικής μας ιστορίας.

Ο πρόεδρος και τα μέλη του ΔΣ, έχοντας ιδιαίτερη ευαισθησία στη συνέχιση του σκοπού
του Συλλόγου μας , θέλει να ευχαριστήσει για μια ακόμα φορά μέσα από αυτή τη σελίδα,
όλους εσάς που τόσα χρόνια είστε δίπλα μας σε αυτή τη προσπάθεια.

Με τιμή το ΔΣ

2/3

Δελτίο Τύπου για την "Θεοσκέπαστη" 16-04-2016

3/3

