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H κοπή της βασιλόπιτας 2015
της Αδελφότητας Σχωριαδιτών
Το Σάββατο, 14 Φεβρουαρίου 2015, στο "Αρχοντικό Gallery" στη Φιλοθέη, πραγματοποιήθηκε
η κοπή της βασιλόπιτας της Αδελφότητας Σχωριαδιτών. Ο χώρος φιλοξενίας ήταν προσεγμένος κι
ευχαριστηθήκαμε όλοι από τις υπηρεσίες που προσέφερε όλη τη βραδιά.
Το ζητούμενο σε τέτοιες συγκεντρώσεις είναι η
μάζωξη, το αντάμωμα, το σμίξιμο Σχωριαδιτών και
φίλων και επειδή οι ευκαιρίες που μας δίνονται
μέσα στον χρόνο δεν είναι πολλές, καλό είναι κάθε
φορά που μας προσφέρεται μία να την αρπάζουμε
αμέσως, να βρισκόμαστε όλοι μαζί και να γεμίζουμε
τις σάλες μέχρι εκεί που δεν παίρνει άλλο.
Αν και η προσέλευση δεν ήταν αυτή που επιθυμούσαμε, η εκδήλωση είχε επιτυχία καθώς πρωταγωνίστησε το κέφι και η ζωντάνια της νεολαίας
μας που έδωσε το παρόν με τον χορό της.
Ο Πρόεδρος της Αδελφότητας, κος Άλκης
Νταλές, άνοιξε τη βραδιά με έναν συνοπτικό και

ουσιαστικό λόγο και καλωσόρισε όλους τους
παρευρισκομένους.
Η συγκεκριμένη βραδιά ήταν και η τιμητική του
Γιάννη Τσαμπέρη, δραστήριου Σχωριαδίτη που
δεν έπαυσε στιγμή να αγωνίζεται για το καλό του
τόπου του, σε όποια γωνιά της γης κι αν βρισκόταν.
Η δράση του είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση και
τον ευχαριστούμε για τη συνολική προσφορά του
στο χωριό.
Τη μουσική της βραδιάς ανέλαβαν, άξια, ο Γρηγόρης Μπάντος στο κλαρίνο και ο Λεωνίδας
Γκίκας στο τραγούδι.
Η βασιλόπιτα ήταν προσφορά του φίλου των
Σχωριάδων, κου Πέτρου Κάτση, τον οποίο ευχαριστούμε και του ευχόμαστε να είναι πάντα καλά
αυτός και η οικογένειά του.
Είχαμε και λαχειοφόρο αγορά με προσφορές
που αναφέρονται παρακάτω, οι οποίες χαροποίησαν ιδιαίτερα τους τυχερούς της κλήρωσης.
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Ο Λεωνίδας Γκίκας στο τραγούδι
Ο Γρηγόρης Μπάντος στο κλαρίνο

Ο πρώην πρόεδρος της Αδελφότητας
Λ. Γκίκας με τον νυν πρόεδρο Αλκη
Νταλέ κόβουν την πίτα

Τα δώρα της κλήρωσης:
1. Καθαριστικά οικιακής χρήσης, αξίας 40 €
2. Σετ με γυναικεία καλλυντικά, αξίας 15€
3. Φουρνάκι - robot για υγιεινό και γρήγορο μαγείρεμα, αξίας 75€
4. Κρεπιέρα για κρέπες νόστιμες στη στιγμή, αξίας 60€
5. Δωροεπιταγή από το κατάστημα ZARA για άνδρες και γυναίκες, αξίας 20€
6. Δωρεάν συντήρηση 2 κλιματιστικών από τον Δημήτρη Λώλη
7. Εξάμηνη οδική βοήθεια από τον Χαράλαμπο Καλούδη
8. Δωρεάν καλλωπισμός νυχιών από τη Μαρία Νταλέ
9. 5 υπερτυχερά δελτία "Σκρατς" από τον Ευθύμιο Νάκα
10. Σετ τραπεζομάντηλο φαγητού μαζί με πετσέτες, από την Αντιγόνη Λώλη
11. Ατμομάγειρας για υγιεινό φαγητό, από τον Αποστόλη Νάκα
12. Ηλεκτρονικό τσιγάρο μαζί με υγρό αναπλήρωσης, από τον Αντώνη Λώλη Η τιμητική πλακέτα
στον Ιωάννη Τσαμπέρη
13. Φρυγανιέρα για ζεστό ψωμί, από την Ευγενία Μέγγου
14. Μπλούζα χειμωνιάτικη ζεστή και μοντέρνα, από τον Πέτρο Κούρο
15. Tablet για σερφάρισμα και όχι μόνο..., από τον Θωμά Νάκα
16. Ζυγαριά ηλεκτρονική για καλή σιλουέτα, από τον Αντώνη Λανάϊ
17. Γεύμα για 2 άτομα στον καταπληκτικό εστιατόριο "IL SALOTO", από τον Θανάση Μάργο

Ευχόμαστε για ακόμη μια φορά, ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ, υγεία, αγάπη και αισιοδοξία
στους Σχωριαδίτες και φίλους, σε όλο τον κόσμο!
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