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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Καλοκαιρινές εκδηλώσεις στο Düsseldorf 20-6-2019
Μια ευχάριστη συνάντηση διοργάνωσαν απο κοινού οι διοικήσεις των
Ηπειρωτικών Συλλόγων του Düsseldorf και του Plettenberg, πριν την
έναρξη των καλοκαιρινών διακοπών που θα ακολουθήσουν.
Η καλοκαιρινή συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Freizeitpark Niederheid
στο Düsseldorf και έλαβαν μέρος και στελέχη της διοίκησης του Ηπειρώτικου
Συλλόγου Bielefeld, της Παν. Ομοσπονδίας Ευρώπης και βέβαια αρκετά μέλη
των Συμβουλίων Νεολαίας των Συλλόγων που προαναφέρθησαν.
Ο στόχος παρόμοιων συναντήσεων των μελών των Συλλόγων μας, πέρα απο το
αίσθημα της αλληλεγγύης, είναι και η ανταλλαγή απόψεων σε θέματα που
αφορούν την λειτουργία εν γένει των Συλλόγων, όπως οι δραστηριότητες των
νεοσύστατων Συμβουλίων Νεολαίας, θέματα που αφορούν την Ελληνική
Γλώσσα και τις παραδόσεις μας και πως αυτά θα μπορούσαν να εμπεδωθούν
σωστότερα στη Νεολαία μας και πολλά άλλα θέματα.
<<Εδώ πρέπει να πούμε, ότι παρόμοιες συναντήσεις πραγματοποιούνται τακτικά
απο τους Ηπειρώτικους Συλλόγους μας και με άλλους Πολιτιστικούς Φορείς της
Ελληνικής Ομογένειας, όπως έγινε πρόσφατα στο Πολιτιστικό Κέντρο AGORA,
στην πόλη Gastrop Rex της Βορείου Γερμανίας, όπου πραγματοποιήθηκε το
Διεθνές Φεστιβάλ Χορού, και τους Ηπειρώτες εκπροσώπησε για δεύτερη χρονιά η
Χορευτική Ομάδα του Ηπειρώτικου Συλλόγου Bielefeld, η οποία εντυπωσίασε το
Κοινό και απέσπασε τον θαυμασμό όλων των παρευρισκόμενων.>>

Έκ μέρους της Ομοσπονδίας, παρέστησαν ο ταμίας κ. Γεώργιος Κουτσοκέρης,
που παράλληλα είναι και ο Γραμματέας του Ηπειρώτικου Συλλόγου Bielefeld,
και το μέλος του Δ.Σ. της Π.Ο.Ευρώπης κ. Βασίλειος Τζώρτζης, που
ταυτόχρονα είναι και Αντιπρόεδρος στον Ηπ. Συλ. του Plettenberg.
Παρέστησαν επίσης, η Αντιπρόεδρος του Ηπ. Συλ. Bielefeld κα. κα. Ελένη
Γόγολου και ο Γραμματέας κ. Γεώργιος Κουτσοκέρης.
Απο τον Ηπ. Συλ. του Plettenberg, παρόντες ήταν η Πρόεδρος κα. Νικολέττα
Τζώρτζη, ο Αντιπρόεδρος κ. Βασίλειος Τζώρτζης και τα μέλη, κ. Γεώργιος
Λιάκος και ο κ. Ιωάννης Γάκης.

Απο τον Ηπειρώτικο Σύλλογο "Δωδώνη" του Düsseldorf ήταν παρόντες, ο
Πρόεδρος κ. Ευάγγελος Αθανασίου, ο Αντιπρόεδρος κ. Κωνσταντίνος Κάσιας,
η Γραμματέας κα. Λίτσα Μπότσιου, ο ταμίας κ. Ευάγγελος Κώστας και τα μέλη
κ.Κωσταντίνος Γιαννόπουλος, ο κ. Κώστας – Μίχας Βασίλειος , η
Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Νεολαίας του Ηπ. Συλ. "Δωδώνη" κα.
Αικατερίνη Τσουγκάρη και το μέλος κα. Πολυξένη Καπουράνη
Στην παρούσα συνάντηση εκ μέρους της Ομοσπονδίας μας, ο ταμίας κ.
Γεώργιος Κουτσοκέρης παρέδωσε στον Πρόεδρο του Ηπειρώτικου Συλλόγου
"Δωδώνη" του Düsseldorf, Τιμητική Πλακέτα και Τιμητική Διάκριση, για την
πολυετή προσφορά του και την συμβολή του Συλλόγου τους στον Ηπειρωτισμό
της Ομογένειας στην Ευρώπη. Με Τιμητική Διάκριση τιμήθηκε επίσης και το
Συμβούλιο Νεολαίας του ίδιου Συλλόγου.
Διευκρίνιση:
(Οι ανωτέρω Τιμητικές Διακρίσεις αποδώθησαν στον Ηπειρώτικο Σύλλογο
"Δωδώνη" του Düsseldorf, στο πρόσφατο 6ο Αντάμωμα Ηπειρωτών της
Ευρώπης το οποίο έλαβε χώρα στο Μόναχο στις 8 Ιουνίου του 2019. Λόγο της
απουσίας του Hπειρ. Συλλόγου "Δωδώνη" του Düsseldorf, απο το 6ο
Αντάμωμα, οι Τιμητικές Διακρίσεις δοθείσης της ευκαιρίας, παρεδόθησαν στην
παρούσα συνάντηση).

Η Πανηπειρωτική Ομοσπονδία Ευρώπης συγχαίρει τους διοργανωτές και τα
μέλη τους που βρίσκουν πάντοτε τον τρόπο να σμίξουν και να περάσουν
όμορφες στιγμές όλοι μαζί!
Με εκτίμηση,
εκ μέρους του Δ.Σ. και
του Γραφείου Τύπου της Π.Ο.Ε.
Ακολουθεί πλούσιο φωτό-ρεπορτάζ απο την καλοκαιρινή συνάντηση.
Κάτω στη φωτό, ο ταμίας της Π.Ο.Ε κ. Κουτσοκέρης παραδίδει την τιμητική
Πλακέτα στον Πρόεδρο του Hπειρ. Συλ. "Δωδώνη" του Düsseldorf, στον κ.
Ευάγγελο Αθανασίου.

Κάτω στη φωτό, η κα. Τζώρτζη, ο κ. Αθανασίου, ο κ. Κουτσοκέρης, πίσω του ο
κ. Βασίλειος Τζώρτζης και άλλα μέλη των Συλλόγων. Στο βάθος διακρίνουμε
και την ψηστιέρα με τα νόστιμα σουβλάκια και τα ποτά. Όπως σε όλες τις
εκδηλώσεις μας, έτσι και εδώ οι γυναίκες και οι Νεολαία μας κυριαρχούν. Αυτό
είναι ένα πολύ καλό δείγμα για την συνέχεια του Ηπειρωτισμού στην Ευρώπη.

Κάτω στη φωτό, η κα. Τζώρτζη με τα μέλη της Ηπειρώτικης Νεολαίας μας
που δεν έχασαν την ευκαιρία να σύρουν και τους χορούς τους.

Κάτω στη φωτό, το μέλος του Συμβουλίου Νεολαίας του Ηπ. Συλ.
"Δωδώνη" του Düsseldorf κα. Πολυξένη Καπουράνη παραλαμβάνει την
Τιμητική Διάκριση απο τον κ. Κουτσοκέρη εκ μέρους της Π.Ο.Ευρώπης.

Κάτω, μια αναμνηστική φωτογραφία με μέλη των Ηπειρωτών στο Düsseldorf.
Η συμμετοχή της Νεολαίας μας όπως βλέπετε, είναι συγκινητική και αυτό μας
ευχαριστεί ιδιαίτερα.

Δώρα και Τιμητικές Διακρίσεις

Κάτω μια αναμνηστική φωτογραφία με μέλη των Ηπειρωτών στο Düsseldorf.
Από δεξιά όπως κοιτάζετε, απεικονίζονται, ο κ. Κουτσοκέρης, ο κ. Τζώτζης, ο
Αντιπρόεδρος του Ηπ. Συλ. "Δωδώνη" του Düsseldorf κ. Κωνσταντίνος
Κάσιας, η κα. Τζώρτζη, ο κ. Αθανασίου και η κα. Πολυξένη Καπουράνη.

Όμορφες στιγμές με τους συμπατριώτες μας και μέλη της Νεολαίας μας που
είναι πάντα παρόν, στο Düsseldorf. 20. 6. 2019.
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