ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΕΤΟΥΣ 2012
Χρονιά κρίσης αλλά το Δ.Σ της Λέσχης μας με το νέα εκλεγμένα μέλη είχαν την
διάθεση να συνεχίσουν το πρόγραμμα για προβολή τόσο της περιοχής μας αλλά και
των προϊόντων της.
Φεβρουάριο μήνα και για τις τελευταίες απόκριες πραγματοποιεί τον αποκριάτικο
χορό με το συγκρότημα του Πέτρου Δήμα στο ΣΤΕΚΙ ΤΩΝ ΔΕΙΠΝΟΣΟΦΙΣΤΩΝ
πατριώτης μας με το υιό του Γιάννη στο βιολί ενώ ο ίδιος παίζει λαούτο και
παραδοσιακά ακούσματα που ευχαρίστησαν τα μέλη της λέσχης μας.
Μάιο μήνα και το Δ.Σ καλεσμένο στον εορτασμό της μάχης της Κρήτης από την
Ένωση Κρητών Ν. Σμύρνης που έχουμε μιλήσει για αδελφοποίηση παρίστανται και
απευθύνει χαιρετισμό ο γραμματέας της Λέσχης μας Γκουβέντας Βαγγέλης.
Ιούνιο Μήνα και η συμμετοχή μας στην έκθεση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ στο ΣΕΦ Ν.
Φαλήρου είναι δεδομένη με ένα καταπληκτικό περίπτερο και εκτός των φίλων μας
παραγωγών έχουμε και τη στήριξη των ξενοδόχων της περιοχής μας.
Δίνουμε χορευτική παρουσίαση και παρουσιάζουμε τα προϊόντα μας με τις
ομορφιές των Στύρων.
Αύγουστος μήνας και με 2 εκδηλώσεις και καλέσματα η Λέσχη μας φέρνει πολύ
κόσμο να γνωρίσει την Μεγάλη Βρύση και τον χώρο όπου εδρεύει.
Αρχές του μήνα πραγματοποιείται μια συνάντηση του δάσκαλου της παράδοσης
Γκουβέντα Κυριάκου με το βιολί του και την δασκάλα μουσικής στη Κάρυστο Σέβη
Στελιάτου στο αρμόνιο καθώς και στο μπουζούκι ο Βαγγέλης Κεφάλας και στη φωνή
η συμπατριώτισσα μας Μαρία Βουμβάκη.
Ήταν μια εξαιρετική βραδιά.
Στο τέλος του μήνα ήταν η έκπληξη της χρονιάς από μέρος του Δ.Σ. διότι με την
βοήθεια της αγαπημένης ηθοποιού Καίτης Παπανίκας που παραθερίζει στη περιοχή
είχε συμφωνηθεί με το αυγουστιάτικο φεγγάρι να έχουμε σε μια μοναδική συναυλία
τον Αλέξανδρο Χατζή.
Μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη σ΄ όλους που μας τίμησαν με την παρουσία
τους κάτω από τα πλατάνια και το αυγουστιάτικο φεγγάρι .
Οκτώβριο μήνα και η προγραμματισμένη συνάντηση των μελών της λέσχης μας με
την Ένωση Κρητών Ν. Σμύρνης για την αδελφοποίηση και υπογραφή πρωτοκόλλου.
Διήμερο γλέντι μιας και η ορχήστρα των Κρητών άντεχε ώστε την επομένη να
βάλουμε και τα καζάνια και παρέα να βγάλουμε το τσίπουρο για το καλό και να
μαθαίνουν οι παρευρισκόμενοι φίλοι πως ήταν τα παλαιότερα χρόνια.
Χορός – τραγούδι - μεζέδες και πολύ τσίπουρο.
28η του μήνα ο σύλλογος μας παροτρύνει τους μαθητές του δημοτικού σχολείου για
μια επίσκεψη στο μνημείο του χωριού μας και κατάθεση στεφάνου μιας και η

εορτή της επετείου πραγματοποιείται στα Ν. Στύρα.
Το στεφάνι δίνετε στους μαθητές και οι δάσκαλοι μιας και υπήρχε χρόνος και δεν
πιεζόντουσαν από επίσημο εορτασμό εξήγησαν στα παιδιά πολλά πράγματα μιας
και υπήρχαν ερωτήσεις.
Νοέμβριο μήνα και άλλη μια παρουσίαση σε έκθεση για τα ελληνικά τρόφιμα και
ποτά στη Παιανία (ΕΛΤΡΟΠ).
Είμαστε η τιμώμενη περιοχή λόγω γνωριμίας πια με τους διοργανωτές και μας είχαν
το πρώτο και καλύτερο περίπτερο γωνιακό .
Οι παραγωγοί μαζί μας ,τα ξενοδοχεία ,η χορευτική ομάδα και οι μουσικοί.
Όλα πήγαν πολύ καλά και οι εντυπώσεις και γνωριμίες πολλές.

