
   ΕΝΩΣΙΣ ΤΩΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ  &  
ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ  ΚΑΡΔΑΡΙΤΣΙΩΤΩΝ                                                    
             ‘ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ’ 

        ΤΗΛ.ΠΡΟΕΔΡΟΥ:6945664047                                                                 
     22 Δεκεμβρίου 2016 

  
  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

  

Αγαπητοί συμπατριώτες  
  
          Το Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου, σας δίνει τις 
θερμότερες ευχές του για μια Νέα Χρονιά γεμάτη από υγεία, 
ευτυχία, προσωπική και οικογενειακή επιτυχία. 
          Θα θέλαμε να σας προσκαλέσουμε και στη κοπή της 
Πρωτοχρονιάτικης  βασιλόπιτας που θα γίνει: την Κυριακή 
15  Ιανουαρίου 2017  και ώρα 17:00 στο ‘OSCAR HOTEL’ 
,  οδός Φιλαδέλφειας και Σάμου 25 απέναντι από τον 
Σταθμό  Λαρίσης. 
         Επειδή συμπληρώνεται η διετής θητεία του διοικητικού 
συμβουλίου, θα πραγματοποιηθεί οικονομικός απολογισμός και θα 
διεξαχθούν εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. για την διετία 2017 
– 2018. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία, 
να δηλώσουν τα ονόματα τους στα μέλη του υπάρχοντος  Δ.Σ. το 
αργότερο μέχρι την Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2017. 
         Φέτος είναι μια ιδιαίτερη χρονιά καθώς συμπληρώνονται 
90 χρόνια από την ίδρυση του ιστορικού συλλόγου μας το 
1927. Νιώθουμε πολύ περήφανοι καθώς μετά από τόσα 
χρόνια ακολουθούμε το παράδειγμα των ιδρυτών του 
συλλόγου και όσων αγωνίστηκαν γι αυτόν, συνεχίζοντας  να 
γράφουμε ιστορία, προσηλωμένοι στους στόχους μας που 
είναι η πρόοδος και η προβολή του χωριού μας. Ενώ στα 
γύρω χωριά πολλοί σύλλογοι δεν υπάρχουν πια, ο δικός μας 
συνεχίζει να ακμάζει κάνοντας πολυάριθμες εκδηλώσεις και 
έργα στο χωριό. 
     Να σας ενημερώσουμε  επίσης, ότι κατά την διάρκεια της 
εκδήλωσης, θα προβληθεί βίντεο με τις εργασίες αναπαλαίωσης 
και συντήρησης των εικόνων από το τέμπλο της εκκλησίας του 
Αγίου Νικολάου στο χωριό. Θα υπάρξει και μια σύντομη ομιλία του 
Νικόλαου Ουζούνη που έκανε τις εργασίες συντήρησης και θα 
εξηγεί λεπτομερώς την διαδικασία. 
     Τέλος κυκλοφορεί  το νέο ωραιότατο επετειακό  Ημερολόγιο του 
συλλόγου μας , για το έτος 2017, με στιχάκια , ποιήματα και 



φωτογραφίες εορτασάντων Αγίων κάθε μήνα, το οποίο μπορείτε 
να προμηθευτείτε από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
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