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                                           ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

                                                                         Φρανκφούρτη, 18-10-2017 

 

                     Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στον Ηπειρώτικο 

                          Σύλλογο Gütersloh e.V & Περιχώρων. 

       Με μια σημαντικότατη παρουσία έδωσαν το παρόν οι συμπατριώτες μας 

στο Gütersloh, στίς αρχαιρεσίες για την διεξαγωγή εκλογών και ανάδειξη του 

νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου τους, στις 15-10 2017. 

 

       Σας παραθέτουμε κάτω, την ανακοίνωση του νέου Προεδρείου, αυτούσια η 

οποία έχει ως εξής: 

 

                      <<Ηπειρώτικος Σύλλογος  Gütersloh & Περιχώρων 

                                                                                        

                                                                                       17. 10. 2017 

                                                                                         Gütersloh   

         Με την παρούσα ανακοίνωση σας κάνουμε γνωστό πως έπειτα από τις 

εκλογές, οι οποίες διεξήχθησαν την Κυριακή 15.10.2017 ομαλά στην αίθουσα 

"Nordpol" και σύμφωνα με τα όσα ορίζει το καταστατικό οι νεοεκλεγμένοι με 

σειρά ψήφων έχουν ως εξής:  

       Κωνσταντίνος Μπουρνάκας.... 46 ψήφους 

       Χριστίνα Πάκου........................42 ψήφους 

      Χρυσοβαλάντω Βλάχου............34 ψήφους 

      Στέφανος Μάρκου.....................18 ψήφους 
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      Παναγιώτης Πάντος.................18 ψήφους 

      Βασίλειος Τζώρτζης..................15 ψήφους 

      Στεφανία Τάση.............................8 ψήφους 

 

      Έπειτα από την παραίτηση της δεσποινίδος Βλάχου, η οποία δήλωσε πως 

δεν αποδέχεται τη θέση  του νεοεκλεγέντος Δ. Σ., την  θέση της αναπληρώνει 

ο αμέσος επόμενος σε ψήφους Τζώρτζης Βασίλειος. Το νέο Δ.Σ.( πενταμελές) 

ήρθε σε σώμα και έπειτα από τις διαδικασίες που ορίζει το καταστατικό 

αποφάσισαν ομόφωνα και η συγκρότηση του νέου Δ.Σ. έχει ως εξής: 

 

      Πρόεδρος: .........Κωνσταντίνος Μπουρνάκας  (Οδοντίατρος) 

      Αντιπρόεδρος:...Χριστίνα Πάκου                      (Εκπαιδευτικός  Α` βαθμός) 

      Γραμματέας:......Παναγιώτης Πάντoς              (ιδιωτικός Υπάλληλος) 

      Ταμίας:............. ..Στέφανος Μάρκου                 (Συνταξιούχος) 

      Μέλος:............... ..Βασίλειος Τζώρτζης             (ιδιωτικός Υπάλληλος) 

 

 

      Ο Πρόεδρος                                            γραμματέας 

 

      Μπουρνάκας Κων/νος                  Πάντος Παναγιώτης>>. 

 

 

Για την  Εξελεγκτική Επιτροπή εξελέγησαν:  

      η κ. Ευγενία Κομήτη 

      ο κ. Βασίλειος Μαντόπουλος 

      και ο κ. Πέτρος Μεντής  

       Η Πανηπειρωτική Ομοσπονδία Ευρώπης, χαιρετίζει τις δραστηριότητες του 

Ηπειρώτικου Συλλόγου Gütersloh & Περιχώρων.  Συγχαίρει το νεοεκλεγέν 

Δ.Σ. και τους  εύχεται Καλή Δύναμη στο έργο τους. Η Ομοσπονδία μας είναι 

πάντα παρούσα και έτοιμη να συνδράμει σε  ότι μπορεί. 

        Ευχόμαστε επίσης στον απερχόμενο Πρόεδρο του Hπ. Συλλόγου Gütersloh 

κ. Αθανάσιο Βλάχο, καλή ξεκούραση και τον ευχαριστούμε για την προσφορά 

του, που για 25 χρόνια αφιέρωσε τις δυνάμεις του στα Ηπειρωτικά Κοινά. 



Είμαστε βέβαιοι ότι με την πολύχρονη εμπειρία του στα πολιτιστικά δρώμενα 

θα είναι ένας πολύτιμος αρωγός στον Σύλλογο του. 

Με εκτίμηση και πατριωτικούς χαιρετισμούς  

       εκ μέρους της Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας Ευρώπης, 

       ο Γενικός Γραμματέας &Υπεύθυνος Τύπου 

       Θωμάς Γκίνης   


