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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ   

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε  το Σάββατο 14 Μαΐου η μουσική εκδήλωση 

που διοργάνωσε ο Σύλλογος «Ευ ζω με τον καρκίνο». 

Πλήθος κόσμου είχε την ευκαιρία να απολαύσει στην αίθουσα του Κινηματοθέατρου 

Αστόρια  τη Μουσικοθεατρική παράσταση αφιέρωμα στο Νίκο Ξυλούρη, «Ήτανε 

μια φορά ….και έμεινε για πάντα»  από το μουσικό  σχήμα  «Φωνές του Νότου» .Τα 

έσοδα από την εκδήλωση θα διατεθούν υπέρ του σκοπού του συλλόγου.   

Οι «Φωνές του Νότου» πέτυχαν να δώσουν στους παρευρισκόμενους μια απάντηση 

αισιοδοξίας, δημιουργικότητας και χαράς ενώ συνάμα οι παλαιότεροι αναβίωσαν 

μνήμες από τα τραγούδια που ο ίδιος ο Ξυλούρης έχει για «πάντα» χαράξει στην 

καρδιά όλων μας. 

Οι Φωνές του Νότου πρόκειται για ένα σχήμα από πολλά υποσχόμενους καλλιτέχνες 

από  Ρέθυμνο και άλλα μέρη της Κρήτης, οι οποίοι με μεράκι και ενθουσιασμό 

«πληρώνονται» από το χειροκρότημα καθώς είναι γνωστός ο κοινωνικός χαρακτήρας 

τους. Η θετική ανταπόκρισή τους στην πρόσκληση  του συλλόγου μας, αποτελεί 

ένδειξη εκτίμησης αναγνώρισης του έργου που επιτελεί χρόνια τώρα ο σύλλογος μας. 

Οι δράσεις αυτές ενισχύουν τα οικονομικά του συλλόγου. Συγκίνηση προκαλούν  τα 

λόγια της Κας Αραμπατζόγλου ότι «..θα βρίσκεται στο πλευρό μας οπότε ο σύλλογος 

τη χρειάζεται…» λόγια που  αντηχούν τιμητικά  δίνοντάς μας θάρρος για μελλοντική 

συνεργασία.  

Για την υλοποίηση της εκδήλωσης  ο σύλλογος «Ευ ζω με τον καρκίνο» είχε την 

αμέριστη υποστήριξη του επιχειρηματία Κου Χατζάκη Κ. που με γνήσιο προσωπικό 

ενδιαφέρον και ευαισθησία,  παραχώρησε την αίθουσα Αστόρια, καθώς  και την 

ευγενική χορηγία των επιχειρήσεων Καράτζη Α.Ε που κάλυψαν τα έξοδα της 

εκδήλωσης. Τους ευχαριστούμε θερμά για την πολύτιμη συμβολή τους και  την 

άμεση απάντηση  στην πρότασή μας. 

 Τέλος ευχαριστούμε ειλικρινά,  όλους αυτούς που τίμησαν με την παρουσία τους την 

εκδήλωση δίνοντάς μας την ανατροφοδότηση να συνεχίσουμε  το έργο μας.  

Για το Δ.Σ  η Πρόεδρος του Συλλόγου «Ευ ζω με τον καρκίνο» 


