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Θέμα: Εκδηλώσεις καλοκαιριού Πολιτιστικού Συλλόγου – Μεσαρίστεια 2017   

   

Αγαπητό μέσο επικοινωνίας 

Ο πολιτιστικός μας σύλλογός έχει προγραμματίσει και εφέτος καλοκαιρινή εκδήλωση η 

οποία θα λάβει χώρα την 15η Αυγούστου 2017 και ώρα 23:00 στην κεντρική πλατεία του 

χωριού μας. 

Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την στήριξη & συμμετοχή σας στην 

περυσινή μας παρθενική εκδήλωση. Το πρόγραμμα των ΜΕΣΑΡΙΣΤΕΙΩΝ 2017 αναμένεται να 

ξεκινήσει με παραδοσιακούς χορούς αρχικά από το χορευτικό τμήμα του χωριού μας και εν 

συνεχεία με υπόλοιπα χορευτικά τμήματα της Μακρυνείας και της ευρύτερης περιοχής. Η βραδιά 

θα συνεχίσει με μια σειρά καλλιτεχνών οι οποίοι θα μας χαρίσουν όμορφες στιγμές με πολλή 

χορό και διασκέδαση.   

Θα θέλαμε να αποτελέσετε το βασικό μέσο, χορηγό επικοινωνίας μας για την εκδήλωση 

μας καθώς επίσης και για οποιασδήποτε άλλη εκδήλωσης που σκοπό έχει να προάγει τον 

πολιτισμό μας αλλά και τις ομορφιές του τόπου μας.  

Στους χαλεπούς καιρούς που διανύουμε, οι φίλοι και τα μέλη του συλλόγου μας, παρότι 

βοηθούν οικονομικά το σύλλογο μας, αυτό δεν επαρκεί για την κάλυψη του συνόλου των 

αναγκών μας. Συμβάλλεται έμμεσα αλλά ουσιαστικά στην ολοκλήρωση της προσπάθειάς μας. 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την συμμετοχή και συμβολή σας.  

Με εκτίμηση  

 

Το Δ.Σ.  

Ο Πρόεδρος                 Ο Αντιπρόεδρος 

 

 

Κουμπουλής Αν. Νικόλαος   Μπαμπασανίδης Ι. Παντελής 
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Η Γενική Γραμματέας                   Ο Ταμίας 

 

 

Καραπάνου Γ. Βενετία   Αγγελοκωστόπουλος Ν. Γεώργιος 

 

 

Τα μέλη 

 

       Μέλος 1ο – Ταμίας Β’    Μέλος 2ο  

 

 

Μπαμπασανίδης Ι. Βασίλειος   Τζαμαλής Αθ. Ιωάννης 

 

           Μέλος 3ο  

 

 

Κόκκαλης Γρ. Δημήτριος 

 

   

__________________________________________________ 

Στοιχεία του Τραπεζικού μας Λογαριασμού:  

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ,  

Δικαιούχος: ΣΥΛΛΟΓΟΣ "ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ" ΜΕΣΑΡΙΣΤΗΣ,  

Αριθμ. Λογαριασμού : 6021-010122-588 ,  

IBAN: GR2701710210006021010122588. 
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