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Το Διοικητικό Συμβούλιο ευχαριστεί θερμά τα μέλη και τους φίλους του Συλλόγου που
παραυρέθηκαν στην καθιερωμένη κοπή της πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιτας την Κυριακή
19-1-2020 στην φιλόξενη αίθουσα «Μελίνα Μερκούρη». Και του χρόνου! Μας τίμησε με την
παρουσία του ο Δήμαρχος Λυκόβρυσης-Πεύκης Τάσος Μαυρίδης, ο οποίος εξήρε τον ρόλο
και την προσφορά των τοπικών πολιτιστικών σωματείων. Επίσης, ο Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου Κώστας Νικολιδάκης, οι Αντιδήμαρχοι Παναγιώτης Μπόλλας, Γιώγος
Καρύμπας, Παναγιώτης Ιωάννου, οι επικεφαλής παρατάξεων Μάριος Ψυχάλης, Ηλίας
Κατσαρός, Άρης Κυριαζίδης, οι δημοτικοί Σύμβουλοι Δημήτρης Πατουλιάς, Κώστας
Μπελεγρής, η Αντιπρόεδρος της Δημ Κοινότητας Πεύκης Ρένα Λογαρά και ο Αρεοπαγίτης
ε.τ. και μέλος μας Δημήτρης Κυριτσάκης. Από τα Κρητικά Σωματεία η Στελλα Βερτυνάκη
της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, η Μαρω Φωτακη της Αγίας Γαλήνης και ο Σήφης
Δραμηλάρης του Γέρακα - Παλήνης Από τους τοπικούς φορείς, ο Γιώργος Γαζεπιδης του
Συλλόγου «Ιωνία», η Βίκυ Μάλαμα του Συλλόγου Γυναικών, ο Δημήτρης Ιακωβιδης του
Συλλόγου «φίλοι της Θένιας», από τις «Πευκιωτικες ρίζες» η Καίτη Μαρκουλακη, από το
Σώμα Ελλήνων Προσκόπων η Σοφια Γουναροπουλου, ο πολιτευτής β’ Αθήνας της
«Ελληνικής Λυσης» Κώστας Κοσμιδης και ο υπεύθυνος πολιτισμού Δήμου Ηλιουπόλεως και
μέλος μας Χρήστος Φωτίδης.. Την δέηση τέλεσε ο πανοσιολογιότατος πατέρας
Ευστράτιος. Ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση πήραμε από τα νέα ταλαντούχα παιδιά του
Συλλόγου μας, μαθητές παραδοσιακών οργάνων που έπαιξαν λύρα και λαούτο και
τραγούδησαν, καθώς και από τους δύο νέους μουσικούς (Ν. Καράλη και Γ. Δραμηλάρη) που
μας συντρόφεψαν στο γλέντι. Μαζί με τα χορευτικά μας, αποτελούν τη μαγιά της
επιβίωσης των πολιτιστικών μας στοιχείων και την καταξίωση του ρόλου των πολιτιστικών
συλλόγων. Πολιτισμός είναι αυτό που βιωματικά μεταδίδουμε στις επόμενες γενιές.
Ευχόμαστε σε όλες και όλους να έχετε μια καλή και δημιουργική χρονιά και σας καλούμε να
έλθετε κοντά στον Σύλλογο, ενόψει και των Αρχιαιρεσιών που προγραμματίζονται για τις 8
Μαρτίου 2020.
Μαριάννα Μαμαλάκη
Πέτρος Γεωργοπετρέας
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