ΟΤΑΝ ΤΟ «ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ» ΕΙΝΑΙ ΛΙΓΟ…
Τις περισσότερες φορές τα λόγια δεν μπορούν να εκφράσουν απόλυτα
τα συναισθήματα, έτσι κι εμείς τα μέλη του Δ.Σ. του Ι.Σ.Π.Ι. - Σίφνου,
θεωρούμε το «Ευχαριστώ» πολύ λίγο γι΄ αυτή την ανιδιοτελή, γενναιόδωρη
και πάνω απ’ όλα φιλανθρωπική δράση.
Ευχαριστούμε πρώτα - πρώτα τον κ. Νίκο Κακάκη, τον εμπνευστή,
σεναριογράφο και σκηνοθέτη αυτής της παράστασης. Το μικρό αυτό
χρονογράφημα αποτυπώνει τη Σίφνο των παιδικών μας χρόνων κα θυμίζει σε
αυτούς που τα έζησαν αλλά και σε αυτούς που δεν τα πρόλαβαν, την
καθημερινότητα, τα ήθη και έθιμα των παλαιών Σιφνιών και πάνω απ’ όλα την
τοπολαλιά μας. Στη συνέχεια τους «ηθοποιούς» και τις οικογένειές τους για το
χρόνο τους και την διάθεσή τους να συνεισφέρουν σε όλο το εγχείρημα : την
Γεωργία Μάρκου, τη Μαρία Γεωργούλη, το Νικήτα Κακάκη, την Ελευθερία
Κάραβου, το Γιάννη Ατσόνιο, το Γιάννη Πούλη, τη Σοφία Κατζηλιέρη, το Βασίλη
Κόμη, την Κατερίνη Χρύσου και τον Κώστα Σούλη για τη βροντερή και
χαρακτηριστική φωνή του.
Επίσης ευχαριστούμε τον Π. Σ. Σίφνου, το Πολιτιστικό Κέντρο Σίφνου για
τη διάθεση αίθουσας για τις πρώτες πρόβες, τον Νικήτα Κακάκη για την
επιμέλεια της αφίσας, τον κ. Βασίλη Ψαθά για την εκτύπωση της αφίσας και
του προγράμματος, το Δ.Σ. του ιδρύματος «Στυλιανός Πρόκος» για την δωρεάν
παραχώρηση της αίθουσας για τις τελικές πρόβες και τις παραστάσεις και τον
Αντώνη Βενάκη, εστιατόριο «το Στέκι», για την δωρεάν παραχώρηση του
υπέροχου δείπνου που ακολούθησε στο τέλος των παραστάσεων.
Το ταμείο του Ι.Σ.Π.Ι. Σίφνου εισέπραξε -2.350- ευρώ και ο κόσμος δεν
ήρθε στην παράσταση μόνο για να ενισχύσει οικονομικά το ίδρυμα αλλά γιατί
πραγματικά φχαριστήθηκε. ….. Απόδειξη; Αρκετοί ήρθαν και δεύτερη φορά.
Τα χρήματα θα αποφασίσει το Ιατρικό και Νοσηλευτικό προσωπικό του
Ιατρείου μας τι θα γίνουν.
Όπως πάντα εμείς στηρίζουμε το Ιατρείο, διαχειρίζοντας τα έσοδά μας
σε ό,τι αυτό έχει ανάγκη.
Να έχετε όλοι σας πάντοτε υγεία και διάθεση για δημιουργία και
αλληλεγγύη.
Και ας μην ξεχνάμε, όλοι μαζί μπορούμε να πετύχουμε περισσότερους
στόχους.
Για το Δ. Σ. του Ι.Σ.Π.Ι. - Σίφνου
Η Πρόεδρος
Αποστολία Γεωργαρή

