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ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1969 – ΕΤΟΣ ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΕΩΣ 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Θα είναι ιδιαίτερη χαρά μας εάν τιμήσετε με την παρουσία σας την Πανηγυρική Συνεστίαση του Ομίλου
μας, κοινής μετα του 1ου Ροτ. Κοινοτ. Σωματος εις Αζωγυρέ Σελίνου που θα πραγματοποιηθεί την 31-32016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 21:30 στο κέντρο εκδηλώσεων << ΖΥΓΟΣ >> στο Κάτω Δαράτσο στην
παλαιά Εθνική οδό Χανίων-Κισσάμου (Διασταύρωση Γαλατά) τηλ.28210-33655.
Κατά την διάρκειαν της Συνεστίασης αυτής θα λάβουν χώραν τα κάτωθι:
Α) Επετειακή παρουσιασις επ’ ευκαιρία της Εθνικής μας παλιγγενεσίας της 25ης Μαρτίου 1821.
Από τον ροτ. Κωτσιόπουλον Δημήτριον
Υποστράτηγον ε.α- Αναπλ. Γεν. Γραμματέα μας.
ΘΕΜΑ: «Ιστορική αναδρομή στα ένδοξα γεγονότα της ΕλληνικήςΕπανάστασης».
Μια πολύ ενδιαφέρουσα Ομιλία από ένα λαμπρό και καταξιωμένο Ανώτατο
Αξιωματικό του Στρατού και εκλεκτού ροτ.Συνάδελφο που τίμησε επάξια τις
Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας μας κατά την πολύχρονον υπηρεσίαν του σ΄αυτές
Β) ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ:
1) Της Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού και του νυν Προέδρου
τους Κυριακάκη Ελευθερίου Υποστρατήγου ε.α εις ενδειξιν τιμής,Ευγνωμοσύνης και καθολικές αναγνωρίσεως της πολυτίμου προσφοράς,των μελών
αυτής προς την Πατρίδα μας και το Εθνος μας γενικώτερον.
2) Της κ.ΑΡΧΟΝΤΙΣΣΑΣ ΠΑΠΑΔΕΡΟΥ-ΝΑΝΑΔΑΚΗ
Τ. Πολιτευτήν, Εκπαιδευτικόν ( τ.Δ/ντρια Λυκείου)- Πρόεδρον της ΙΛΑΕΚ
(Ιστορικής Λαογραφικής Εταιρείας Κρήτης) οσον και του Πολιτιστικού
Συλλόγου Σούγιας για την προσφορά της στην παιδεία και τον πολιτισμό του τόπου μας.
3)Του Ποδοσφαιρικού Συλλόγου ¨Κισσαμικός΅ δια την άνοδο του στη Β΄ Εθνική
Κατηγορία καθώς και του προέδρου του Α. Ροκάκη δια την πολύτιμη
συμβολήν του εις το επίτευγμα αυτό.
Γ) Εισδοχή νέων μελών Τσοντάκη Χρ. - Ζαφειρόπουλου Δημ.
Προσοχή: Η παρούσα πρόσκληση ισχύει μόνον εφόσον δηλώσετε συμμετοχή κατά προτίμηση στον Πρόεδρο Εμμ .Δελάκη
σ.Οδοντίατρο ολες τις εργάσιμες ωρες και μέχρι το μεσημέρι της Τρίτης 29-03-2016 στο τηλ.28210-46467 - κιν.6944439818 ή στον Γεν.Γραμμ. Εμμ. Νοδαράκη Φαρμακοποιό στο τηλ.28210-51543 . ή στον Αναπλ. Γραμμ. Δημ.
Κωτσιόπουλο στο τηλ.. 6944 525359

