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Πολιτιστικές Δραστηριότητες των Ηπειρωτικών Συλλόγων Ευρώπης: 

 

Ηπειρώτικος Σύλλογος Λούντβιγκσχαφεν  & Περιχώρων 1982 e.V. 

Εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου στον Ηπειρώτικο 

Σύλλογο Ludwigshafen 1982 e.V.  

Στις 14 Απριλίου του 2018 στην προκαθορισμένη Τακτική Γενική Συνέλευση 

του Συλλόγου τους προσήλθαν οι συμπατριώτες μας, για να εκλέξουν την νέα 

τους Διοίκηση. Η διαδικασία άρχισε στις 11.00 και διήρκησε μέχρι 17.00 το 

απόγευμα. Η προσέλευση ήταν αρκετά ικανοποιητική, και το ευχάριστο ήταν 

ότι συμμετείχαν πάρα πολλοί νέες και νέοι μέλη του Συλλόγου μας, και το 

νεοσύστατο Συμβούλιο Νεολαίας, οι οποίοι έθεσαν μάλιστα και υποψηφιότητα 

στην εκλογική διαδικασία. Από τα αρχαιότερα Μέλη μεταξύ άλλων, διακρίναμε 

και τον Ιδρυτή και επίτιμο Πρόεδρο του Ηπειρώτικου Συλλόγου κ.Γεώργιο 

Μπακόλα, ο οποιος παρακολούθησε όλη τη διαδικασία μέχρι τέλους. 

 

Στην φωτογραφία κάτω, απεικονίζεται σχεδόν το σύνολο των Μελών του 

Συμβουλίου Νεολαίας του Ηπειρώτικου Συλλόγου Ludwigshafen. 

Απο δεξιά όπως κοιτάζετε είναι: Η Αντιπρόεδρος κ. Χριστίνα Χήρα, η  

Β`Γραμματέας κ. Γεωργία Διαμάντη, η Πρόεδρος κ. Μαρίνα Διαμάντη,  

ο υπεύθυνος Δ. Σχέσαιων κ. Τζάστιν Ορκούτ-Τσουμάνης, η Ταμίας Α`κ. 

Δήμητρα Τσουμάνη, και  το μέλος η κ. Δέσποινα Αλεξανδρή. Υπολείπονται , 

 η Α` Γραμματέας κ. Παρασκευή Θανασσάρα και  η Ταμίας Β`  κ. Ειρήνη 

Ζαχαροπούλου. 
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Την έναρξη κήρυξε ο απερχόμενος Πρόεδρος του Συλλόγου κ. Σωτήριος 

Χήρας, ο οποιος αναφέρθηκε στα πεπραγμένα της διοίκησης, και στη συνέχεια 

πήραν το λόγο ορισμένα μέλη όπου κατέθεσαν προτάσεις. 

Ακολούθησε ο οικονομικός απολογισμός απο τον Ταμία κ. Λέανδρο Πάντο, τον 

οποιο ενέκρινε η Εξελεγκτική Επιτροπή και τέθηκε σε έγκριση της Γενικής 

Συνέλευσης, όπου με ανάταση των χεριών εγκρίθηκε ομόφωνα απο όλα τα 

παριστάμενα Μέλη, και απάλαξε το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο.  

  

Κατόπιν ο Πρόεδρος κ. Χήρας αφού ευχαρίστησε τα μέλη του Δ. Συμβουλίου 

του για την συνεργασία τους, ακολούθος ευχαρίστησε τα μέλη της Γεν. 

Συνέλευσης για την παρουσία τους και τους κάλεσε να λάβουν μέρος, θέτοντας 

υποψηφιότητα. Πρότεινε το Προεδρείο της Εφορευτικής Επιτροπής ως Πρόεδρο 

τον κ. Δημήτριο Κολιό, Γραμματέα τον κ. Θωμά Γκίνη,  Μέλος την κα. Μαρίνα 

Διαμαντή και παρατηρητή τον κ. Αλέξανδρο Κυριάκη, τους οποίους η Γεν. 

Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα.  

 

Στη συνέχεια έλαβε το λόγο ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής κ. 



Δημήτριος Κολιός, και αφού ενημέρωσε το Σώμα, για την εκλογική διαδικασία 

σχετικά με τα ψηφοδέλτια, τους κάλεσε να τα παραλάβουν.  

Τον λόγο ζήτησε και έλαβε ο υποφαινόμενος Γραμματέας της Εφορευτικής 

Επιτροπής, και με την ιδιότητα του ως Γενικός Γραμματέας & Υπεύθυνος 

Τύπου της Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας Ευρώπης, αφού απηύθυνε χαιρετισμό 

εκ μέρους της Ομοσπονδίας, αναφέρθηκε στο εξαιρετικό έργο των 

προηγούμενων Διοικήσεων, ιδιαίτερα στον φιλανθρωπισμό και την Αλληλεγγύη 

που επέδειξε ο Σύλλογος μας, αλλά και σε Κοινωνικά θέματα βοήθειας προς 

τους συμπατριώτες μας στην Ελλάδα. Τόνισε επίσης ότι ο Ηπειρώτικος 

Σύλλογος του Loudwigshafen κατέχει μια απο τις πρώτες θέσεις σε όλη την 

Ευρώπη με τις εύστοχες και πετυχημένες δραστηριότητες που επέδειξε.  

 
Ακολούθος ο κ. Γκίνης αφού συνεχάρη την Νεολαία του Συλλόγου για την 

παρουσία τους και την συμμετοχή τους στα Ηπειρωτικά δρώμενα, τονίζοντας 

ότι έτσι σφυρηλατούν τον Ηπειρωτισμό της Ομογένειας. Συνεχάρη επίσης το 

Νεοσύστατο Συμβούλιο Νεολαίας, (για την συμμετοχή τους στο Forum των 

Απανταχού Νέων Ελλήνων που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 31 

Μαρτίου και 1
ης

  Απριλίου του 2018, εκπροσωπώντας επάξια τον Σύλλογο μας),  

τονίζοντας ότι χάριν της ευρείας συμμετοχής τους και το ενδιαφέρον τους, το 

μέλλον του Συλλόγου μας διαγράφεται ελπιδοφώρο και λαμπρό. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Εφ. Επιτροπής, κ. Κολιός κήρυξε της έναρξη της 

ψηφοφορίας, η οποια  διεξήχθη ομαλά και σε ενωτικό κλίμα, έως στις 16.00 η 

ώρα το απόγευμα.  

Οφείλω εδώ να επισημάνω και να διευκρινίσω ότι, μια απερίσκεπτη και 

ανεύθυνη ανάρτηση η οποία έγινε στο F/B, όπου ανέφερε ότι παρίστανται 

20 Μέλη, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Στην Τακτική Γενική 



Συνέλευση του Συλλόγου, προσήλθαν 62 Μέλη, ήταν όλοι Ταμειακά Εντάξη, 

και ψήφισαν επίσης 62, που αυτο σημαίνει απαρτία 100%. Στη συνέχεια έγινε η 

καταμέτρηση προσεκτικά όπου από αυτά βρέθηκαν: Έγκυρα,59, Άκυρα, 03, 

Λευκά,00. (μηδέν). 

 

Το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο: 

 Πρόεδρος         Βασίλειος Γκίνης 

 Αντιπρόεδρος  Σωτήριος Χήρας 

 Γραμματέας     Γεωργία  Διαμαντή  

 Ά. Ταμίας        Ουρανία Μπαλαούρα 

 Β. Ταμίας        Αλέξανδρος Νικολάου 

 

 Υπεύθυνοι Χορευτικών & Πολιτιστικών: 

 Αγαθή Τσουμάνη  

 Σπύρος Σαμαράς 

 

 Αναπληρωματικοί: 

 Λέανδρος Πάντος 

 Βασίλειος Ρέτζιος 

 

 Εξελεγκτική Επιτροπή: 

 Σταυρούλα Γκίνη 

 Μαρίνα Γίτσα 

  

 Εκπρόσωποι για την Πανηπειρωτική Ομοσπονδία Ευρώπης: 

 Θωμάς Γκίνης 

 Δημήτριος Κολιός 

 Βασίλειος Γκίνης 

 Χριστίνα Χήρα 

Στην καταμέτρηση των ψηφοδελτίων συμμετείχαν ο Πρόεδρος της Εφορευτικής 

Επιτροπής κ. Δημήτριος Κολιός, ο Γραμματέας κ. Θωμάς Γκίνης, το μέλος κα. 

Μαρίνα Διαμαντή και ο Αλέξανδρος Κυριάκης. 

 Η διαδικασία καταμέτρησης διήρκησε έως στις 17:04  η ώρα μ.μ.  

Ο Πρόεδρος κ. Δημήτριος Κολιός και ο Γραμματέας της Ε.Ε. αφού 

συνεχάρηκαν τους εκλεγέντες και τους ευχήθηκαν καλή δύναμη στο καθήκον 

τους , τους παρέδωσαν όλα τα ψηφοδέλτια και όλα τα σχετικά έγγραφα, όπως 

λίστα υποψηφιότητας και την έκθεση των Πρακτικών της Εφορευτικής 

Επιτροπής στον πλειοψηφίσαντα κ. Βασίλειο Γκίνη. 

Ακολούθος ο κ. Δημήτριος Κολιός κήρυξε την λήξη της Τακτικής Γενικής 

Συνέλευσης και της εκλογικής διαδικασίας . 

 



Η Π.Ο.E. ευχαριστεί την απερχόμενη Διοίκηση και εύχεται στο Νέο Διοικητικό 

Συμβούλιο Καλή Δύναμη στο ευάρεστο Έργο τους. 

 

(Ευχαριστούμε τη Νέα Διοίκηση και το Συμβούλιο Νεολαίας του Ηπείρ. 

Συλλόγου για τη συνεργασία τους και τη βοήθειά τους στο ρεπορτάζ ).  

 

 Θωμάς Γκίνης Απρίλης 2018 

 

 

 

Ακολουθούν φωτογραφίες απο μέλη του Ηπειρώτικου Συλλόγου 

Ludwigshafen: 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

Στη φωτογραφία κάτω, μαζί με τον υποφαινόμενο, απεικονίζεται ο Ιδρυτής του 

Hπειρ. Συλλόγου Ludwigshafen ο κ. Γεώργιος Μπακόλας, που παρά τα 82 του 

χρόνια, εξακολουθεί να ενδιαφέρεται ακόμη για τον Σύλλογο. Ήταν ο πρώτος 

Πρόεδρος του Συλλόγου, και η προσφορά του στα Ηπειρωτικά Κοινά είναι 

ανεκτίμητη.   

 



 

  

 


