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ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ

Αγαπητοί μας συγχωριανοί, το Διοικητικό Συμβούλιο της Αδελφότητας σας εύχεται
ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ, ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ, ΚΑΛΑ, με υγεία, χαρές, τύχη, και το νέο έτος 2020 να
είναι πολύ καλύτερο από τα προηγούμενα έτη, δημιουργικό και ευτυχές !
Με την παρούσα προβαίνουμε στην ενημέρωσή σας για τις εκδηλώσεις δραστηριότητες της Αδελφότητας για τους πρώτους μήνες του τρέχοντος έτους.
1) Ο ετήσιος χορός μας – χειμερινή εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην ταβέρνα «TO
ONEIΡΟ» (οδός Θράκης 80, Άγιος Νικόλαος, Καματερό) το Σάββατο 8
Φεβρουαρίου 2020, στις οκτώ (20.00) το βράδυ, με τιμή κάρτας 18 ευρώ.
Στην τιμή περιλαμβάνονται, όπως κάθε χρόνο, φαγητό, κρασί, αναψυκτικά, ενώ θα
υπάρξει πρόγραμμα με παραδοσιακή μουσική του ηπειρώτικου τόπου μας με
συγκρότημα, ενώ, «για το καλό του χρόνου», θα κόψουμε και την πατροπαράδοτη
βασιλόπιτα.
2) Για το φετινό εορτασμό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο χωριό η Αδελφότητα
προγραμματίζει λεωφορείο για τη μετακίνηση των συγχωριανών, με τιμή εισιτηρίου
35 ευρώ το άτομο. Η αναχώρηση θα πραγματοποιηθεί από την Αθήνα την Τρίτη,
24 Μαρτίου 2019 και ώρα εννέα (09:00) το πρωί από τον τερματικό σταθμό του
Μετρό Άγιος Αντώνιος στο Περιστέρι και επιστροφή από το χωριό για την Αθήνα
την Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2019 στη μία (13.00) το μεσημέρι.
Τονίζουμε ότι το λεωφορείο θα πάει στο χωριό μόνο στην περίπτωση που η συμμετοχή
κριθεί ικανοποιητική (τηλ. Boυκελάτου–Κολιοπούλου Γιώτα: 2105738492, 6946264090,
Γκουγκούτση Αλέκα: 2105451691, 6980322550). Παρακαλούμε για την έγκαιρη δήλωση
συμμετοχής από την πλευρά σας το αργότερο έως τις 20 Μαρτίου.
Το Δ.Σ. της Αδελφότητας προσβλέπει στη δική σας όσο το δυνατόν μεγαλύτερη
συμμετοχή και στήριξη και δια της καταβολής από όλους μας της ετήσιας συνδρομής των
10 ευρώ και των όποιων τυχόν καλοδεχούμενων δωρεών, προκειμένου να συνεχιστεί το
έργο της.
Σας ευχόμαστε και πάλι ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ και ελπίζουμε να συναντηθούμε (και με την
παρουσία τόσο των παλαιότερων όσο και των νεότερων γενεών) στις φετινές μας
δραστηριότητες !
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