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2018
Αγαπητοί φίλοι Αγαπητοί Κυριακοχωρίτες,
Σύσσωμο το ΔΣ του Συλλόγου ,
σας καλωσορίζουμε και φέτος στις καλοκαιρινές
εκδηλώσεις με ένα πλούσιο πρόγραμμα για
μικρούς και μεγάλους. Σας ευχόμαστε ολόψυχα
καλό καλοκαίρι !

Σάββατο 21 Ιουλίου από 10:30 πρωί
Για 2η συνεχόμενη χρονιά , σας περιμένουμε
όλους στο πανηγύρι του Αη Λιά να
γλεντήσουμε όπως το έκαναν οι πρόγονοί
μας! Λειτουργία και Αρτοκλασία το πρωί
10:30 στην Εκκλησία του Προφήτη Ηλία και
στην συνέχεια ακολουθεί το παραδοσιακό
πανηγύρι στον περίβολο Της Εκκλησίας !
Σουβλάκι καλαμάκι € 1,50/τεμ
Λουκάνικο καλαμάκι € 2,00/τεμ
Σαλάτα ανάμικτη € 2,00/τεμ
Μπύρα 330ml € 2,00/τεμ
Αναψυκτικά € 1,00/τεμ
Θα υπάρχει … παραδοσιακή ορχήστρα , με
τους Γιάννη Παρούση κ Ρούλα Τουραλιά
και κλαρίνο Γρηγόρης Κραβαρίτης.
Διοργάνωση από το Σύλλογο.
Σάββατο 4 Αυγούστου 21:00
Βραδιά προβολής ταινίας και αποσπάσματα
από τον ‘’χορό της αγάπης’’ που έγινε πέρσι
στα Μάρμαρα.
Σάββατο 11 Αυγούστου 21:00
Night Games και Disco party !
Ευφάνταστα παιχνίδια για μικρούς και
μεγάλους και μετά όλοι μαζί χορεύουμε σε
ρυθμούς ντίσκο , δεκαετίας 80 . Είσοδος
ελεύθερη και αναψυκτικά € 1,00/τεμ,μπύρα
330ml € 2,00/τεμ και Ουίσκυ € 5,00/ποτήρι
και € 30,00/φιάλη.
Κυριακή 12 Αυγούστου 17:30
13οι αγώνες δρόμου ‘’ η Ποτίστρα΄΄ .
Μικροί μεγάλοι δρομείς, ελάτε στην πλατεία
στο καθιερωμένο ετήσιο ραντεβού μας!
Αποστάσεις από 60 εώς 1000 μέτρα.

Δευτέρα 13 Αυγούστου 17:30
Τουρνουά μπάσκετ στο γήπεδό μας.
Όλο και περισσότερα χωριά συμμετέχουν !
…φέτος υπάρχουν εκπλήξεις…!
KAI Πέμπτη 16 Αυγούστου 17:30 η
καθιερωμένη συμμετοχή μας στα Μάρμαρα.
Παρασκευή 17 Αυγούστου 18:00
‘’ο χορός της αγάπης’’
Για 2η χρονιά φέτος η αναβίωση του εθίμου,
στο ΔΙΛΟΦΟ ,με συμμετοχή των Συλλόγων
Ανατολής Μαρμάρων Περιβολίου Δίλοφου
Αργυρίων
Κολοκυθιάς
Κυριακοχωρίου
Νικολιτσίου Άνω Καλλιθέας. ΕΙΣΟΔΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΗ .Προαιρετικά όποιος θέλει
φέρνει κρασί και πίτες.
Παρασκευή 31 Αυγούστου 18:00
‘’6ος Ποδηλατικός Άθλος στα βουνά της
Ρούμελης’’
Υποδεχόμαστε τους ποδηλάτες στον
Προφήτη Ηλία όπου θα διανυκτερεύσουν .
…φέτος υπάρχουν εκπλήξεις…!
Σάββατο 13 Οκτωβρίου 09:00
‘’3η ορεινή πεζοπορία ‘’
Ερχόμαστε σε επαφή με την φύση του
χωριού και μαγευόμαστε με τα φθινοπωρινά
χρώματά της, περπατώντας στα μονοπάτια
των παιδικών μας χρόνων . Εφοδιαζόμαστε
με αναμνήσεις κέφι και αντοχή και
στηρίζουμε το Σύλλογο σε άλλη μια
προσπάθειά του, να δώσει ζωή στο χωριό
όλες τις εποχές του χρόνου.
Διαδρομή : Πλατεία – Προφήτης Ηλίας σηκωμένο αυλάκι – Δέση – Τσούμες και
επιστροφή.
Ο Πρόεδρος
Παύλος Τζαννής

Ο Αντιπρόεδρος
Αλέξανδρος Μαμπλέκος

Η Γραμματέας
Παναγιώτα Ψυχογυιού
Τα Μέλη
Γιώργος Υφαντής , Γιώργος Ιω.Στεργίου ,
Ράνια Σκαρλάτου , Γιάννης Σκαρλάτος ,
Γιώργος Ηλ.Σκαρλάτος, Γιώργος Ιω.Σκαρλάτος
Γρηγόρης Τζαννής , Γιώργος Πατακιάς .

