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Το Δ/Σ του συλλόγου εύχεται σε όλους ΚΑΛΟ ΚΑΙ ΔΡΟΣΕΡΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ! Ελπίζουμε να μην
χαθεί το θάρρος και σαν γνήσιοι Έλληνες να ανταπεξέλθουμε σε κάθε δυσκολία.

Όπως πάντα στις 26 & 27 Ιουλίου γίνεται το πανηγύρι της ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ στο χωριό
μας. Τα μέλη του Δ/Σ θα είναι παρόντα. Να βοηθήσουμε όλοι να γίνει ένα πανηγύρι αντάξιο
των προηγουμένων χρόνων. Τον Αύγουστο αρχίζουν οι πολλές εκδηλώσεις, πολιτιστικές και
άλλες. Χωρίς να ορίζουμε ημερομηνίες (έτσι και αλλιώς όλοι εκεί θα είμαστε) θα
ξεκινήσουμε από τις 7 Αυγούστου και θα τελειώσουμε στις 13 ή στις 14 με την Γενική
Συνέλευση. Στο διάστημα λοιπόν αυτό εκτός της 12ης ή της 13ης Αυγούστου, ημέρες
Παρασκευή ή Σάββατο, που θα γίνει ο χορός, θα γίνουν:
- ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΤΟΥ ΑΕΤΟΥ.
- Η ΒΡΑΔΙΑ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ: την ημέρα αυτή θα γίνει όπως προσδοκούμε κάτι το πρωτότυπο
όπου όμορφοι χωριανοί μας, όπως ο Τάκης Σιαναβέλης και οι πιτσιρικάδες Λάμπρος και
Θανάσης Καρανάσιος αλλά και άλλοι φίλοι που παίζουν μουσικά όργανα θα δημιουργήσουν
μια ευχάριστη βραδιά, δείχνοντας το ταλέντο τους παίζοντας και τραγουδώντας. Τίτλος
της βραδιάς «ΣΤΗΝ ΚΑΛΗ ΜΑΣ ΠΑΡΕΑ».
- ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΩΝ ΚΟΥΜΠΑΡΑΔΩΝ: Θα μοιραστούν δυο μπάλες ποδοσφαίρου και μια
μπάσκετ στους τρεις πρώτους μικρούς νικητές των κουμπαράδων! Σε παιδιά μέχρι 15 ετών.
Το άνοιγμα των κουμπαράδων θα γίνει την ίδια μέρα το απόγευμα πριν τη βραδιά των
φίλων.
- ΠΙΚ ΝΙΚ ΣΤΟ ΠΟΤΑΜΙ: Όλοι μαζί με τα φαγητά μας στο ποτάμι. Απόγευμα μέχρι τα
μεσάνυχτα. Πάρτε κιθάρες πάρτε βιολιά κ.λ.π. Όχι ψαροντούφεκα! Θα καλέσουμε και
φίλους από άλλα χωριά.
- ΟΡΕΙΒΑΣΙΑ: Η κάτι τέτοιο. Πρώτος προορισμός η ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗ. Από εκεί πάτε όπου
θέλετε. Οι μικροί μόνο με ευθύνη των γονιών τους.
- ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ: Ανάλογα με την εξέλιξη του ΓΗΠΕΔΟΥ η ποδοσφαιρική ομάδα θα
συμμετάσχει στη διοργάνωση με τα άλλα χωριά. Τα νεώτερα ....λίγο αργότερα.
- ΧΟΡΟΣ: Θα γίνει το βράδυ της Παρασκευής ή το βράδυ του Σαββάτου 12 ή 13
Αυγούστου. Αυτό θα
το αποφασίσουμε τότε παρακολουθώντας και την
Ε.Μ.Υ!
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ: Θα γίνει την επομένη του ΧΟΡΟΥ
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