ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΕΤΟΥΣ 2010
Μετά την απόφαση του Πρωτοδικείου 19-02-2010 το Προσωρινό Δ.Σ. της Λέσχης
δραστηριοποιήθηκε προς διάφορες κατευθύνσεις με σκοπό να κάνει τη λέσχη γνωστή
τόσο στη τοπική κοινωνία όσο και παραπέρα.

Αρχές Απριλίου πραγματοποιήθηκε οινοτουριστική εκδρομή στα κτήματα
Χατζημιχάλη με σκοπό οι Συνδαιτυμόνες και Φίλοι να γνωρίσουν από κοντά την
διαδικασία σωστής παραγωγής οίνου καθώς και την παλαίωση που μας δίνει αυτές τις
υπέροχες γεύσεις καλού κρασιού.

Όλοι μείνανε κατενθουσιασμένοι από την ξενάγηση των ανθρώπων του κτήματος
και μάλιστα αισθάνθηκαν καταϋποχρεωμένοι από την περιποίηση και φιλοξενία που
είχε σκοπό να δοκιμάσουμε διάφορους τύπους κρασιών και να έχουμε μια ιδέα για τις
ποιότητες των σταφυλιών.
Μάλιστα αποφασίστηκε πως θα γίνει επίσκεψη και σε άλλα οινοποιία με σκοπό να
ενταχτούμε στην οινοτουριστική κατάσταση που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια
στη Ελλάδα.

Την θερινή περίοδο αποφασίστηκε να κάνουμε μια σειρά μουσικοχορευτικών
εκδηλώσεων στο χώρο της Μεγάλης Βρύσης με αφιερώματα στη ΚΡΗΤΗ ,
στον ΠΟΝΤΟ , στηΘΡΑΚΗ και να κλείσουμε με μια καλλιτεχνική συνάντηση δύο
καλλιτεχνών από διαφορετικό χώρο.

Έτσι στις 03 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε η συνάντηση με τους Πόντιους της
Ένωσης Ποντίων η «Μαύρη Θάλασσα» και το αποτέλεσμα ήταν φανταστικό.
Μουσικοί (λυράρης - λαουτιέρης) και χορευτές με τις ενδυμασίες έδωσαν τον καλύτερο
εαυτόν τους και ευχαρίστησαν τους πάντες.

Στις 17 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε η συνάντηση με τους Κρήτες του Συλλόγου της
Νέας Σμύρνης οι οποίοι ξεσήκωσαν όλο το Δήμο μας και πιο πολύ το διαμέρισμα των
Στύρων που μόνο με την παρουσία τους και το κέρασμα της τσικουδιάς έκαναν το
κόσμο να τους ακολουθήσει στο ξεφάντωμα που έπιασε τις πρωινές ώρες.
Μουσικοί και χορευτές με τις στολές τους ήταν όλοι υπέροχοι.

Στις 31 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε η συνάντηση με το χορευτικό του Δήμου Αγ.
Δημητρίου που μας παρουσίασαν χορούς και τραγούδια από τη Θράκη.
Μουσικοί και χορευτές έδωσαν το μήνυμα πως οι νέοι καλά κρατούν τις παραδόσεις
μας.
Στις 18 Αυγούστου πραγματοποιείται η μεγάλη συνάντηση του δεξιοτέχνη και κατά
Κόρο «οι δοξαριές του μέλλοντος » ΓΚΟΥΒΕΝΤΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ μαζί και το βιολί του με τον
άλλο δεξιοτέχνη στο μπουζούκι γνωστό με το όνομα ΒΛΑΧΟΣ (Παπαβασιλείου
Γιάννη) και το μπουζούκι του που μας μετέφεραν σε άλλη διάσταση. Μαζί τους ο
γνωστότατος κιθαρίστας , λαουτιέρης και τραγουδοποιός ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ ΘΟΔΩΡΗΣ που
με την υπέροχη φωνή του έκανε το κόσμο όλο να τον παρακολουθεί με στόμα
ανοικτό.
Όλες τις συναντήσεις μας τις κάλυψε το ιντερνετικό κανάλι evriposnews.gr από την

Χαλκίδα καθώς έγραψαν για μας τοπικές εφημερίδες , το περιοδικό Επίκαιρα , η
εφημερίδα Έθνος και άλλα.

Στην προσπάθεια αυτή της λέσχης μας είχαμε την χορηγία του Δήμου μας ως προς
τις διανυκτερεύσεις μουσικών και χορευτών και από το χώρο εστίασης Το Στέκι των
Δειπνοσοφιστών
την
κάλυψη
της
διατροφής
των
πιο
πάνω.
Επίσης μας στήριξε και η επιχείρηση του κ. Λέκα με την φιλοξενία χορευτών και
μουσικών από τους Πόντιους.

Τελικά το Δ.Σ. της λέσχης έβγαλε το συμπέρασμα πως του χρόνου το καλοκαίρι καλό
θα ήταν μια 15ήμερη μουσικοχορευτική συνάντηση νέων καλλιτεχνών στο χώρο
αναψυχής της Μεγάλης Βρύσης που θα βοηθήσει το χωριό σε πολλούς τομείς.
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