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Αγαπητοί συγχωριανοί,
το Διοικητικό Συμβούλιο της Αδελφότητας Λίμνης σας προσκαλεί και φέτος να συμμετάσχετε στον
εορτασμό της ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ στο χωριό μας.
Η Αδελφότητα θα προβεί στη διοργάνωση του παραδοσιακού πανηγυριού ανήμερα Παρασκευή
βράδυ 26 Ιουλίου 2019 στην πλατεία του χωριού. Στους συγχωριανούς και επισκέπτες θα σερβίρουμε
παραδοσιακό φαγητό με

σαλάτα, φέτα και κρασί, και ασφαλώς θα υπάρξει και συγκρότημα

ηπειρώτικών παραδοσιακών μουσικών οργάνων.
Το πρωί της ίδιας ημέρας θα έχει προηγηθεί, όπως κάθε έτος, ο εκκλησιασμός της Αγίας Παρασκευής
στη θέση «Αγιούς».
Γνωστοποιούμε ότι η Αδελφότητα θα δρομολογήσει λεωφορείο για τη μετακίνηση των συγχωριανών,
με τιμή εισιτηρίου πενήντα (50) ευρώ το άτομο. Το λεωφορείο θα αναχωρήσει από τον τερματικό
σταθμό του ΜΕΤΡΟ του ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ στο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ την Πέμπτη 25 Ιουλίου 2019 στις 10
το πρωί (σημείο συνάντησης ρεύμα ανόδου προς Αθήνα), και επιστροφή από το χωριό για την Αθήνα
την Κυριακή, 28 Ιουλίου 2019, ώρα 1 μετά το μεσημέρι. Παρακαλούμε όπως δηλώσετε συμμετοχή
έως μία εβδομάδα πριν (18 Ιουλίου 2019), διότι το λεωφορείο θα πραγματοποιήσει το δρομολόγιο,
μόνο εάν η συμμετοχή κριθεί ικανοποιητική (30 άτομα, τηλέφωνα για κρατήσεις 210 – 5738492,
6946264090, Γιώτα Βουκελάτου-Κολιοπούλου και 210-5451691, 6980322550 Αλέκα Γκουγκούτση).
Εάν οι δηλωθέντες είναι λιγότεροι από τον απαιτούμενο προαναφερόμενο αριθμό, θα υπάρξει
τηλεφωνική επικοινωνία και ενημέρωση των ενδιαφερομένων για το ενδεχόμενο επιβάρυνσης αυτών
με το ποσό των πέντε (5) ευρώ, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η μετακίνηση με το πούλμαν.
Με την παρούσα προβαίνουμε και στην ανακοίνωση της νέας σύνθεσης των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου της Αδελφότητας, μετά τη συγκρότηση αυτού σε σώμα έπειτα από τις αρχαιρεσίες της 3ης
Φεβρουαρίου 2019 στην Αθήνα :


Πρόεδρος : Κολιόπουλος Βασίλειος–Νικόλαος



Αντιπρόεδρος : Βουκελάτος Γεώργιος–Πέτρος



Γενικός Γραμματέας : Γκουγκούτση Αλεξάνδρα



Ταμίας : Μπότσιος Αλέξανδρος



Μέλη : Βουκελάτου – Κολιοπούλου Παναγιώτα, Φώτου Αικατερίνη, Γούμενου Ιωάννα,
Βαβούδης Ευστράτιος, Ζαρομητίδου Δέσποινα, Zαρομητίδης Γεώργιος (τακτικά αναπληρωματικά μέλη).
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Η Αδελφότητα καταφέρνει, με τους κόπους, την προσωπική εργασία των μελών, τη δική σας στήριξη
να παραμένει, σε πείσμα των καιρών, ένας «ζωντανός οργανισμός».
Στις ευχές μας για ένα όμορφο καλοκαίρι προσθέτουμε και την ευχή να υπάρξει το αντάμωμα στο
φετινό εορτασμό της Αγίας Παρασκευής στο χωριό μας !
Με τιμή,
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΓΚΟΥΓΚΟΥΤΣΗ

