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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Πολιτιστική Εκδήλωση του Ηπειρώτικου Συλλόγου "Δωδώνη "
στο Düsseldorf - 10-11-2018
Με μια ακόμη όμορφη εκδήλωση που πραγματοποίησε ο Ηπειρώτικος
Σύλλογος "Δωδώνη " της πόλης του Düsseldorf, συνεχίζει να γράφει ιστορία
στα Πολιτιστικά δρώμενα της Ηπειρώτικης Ομογένειας.

Η εκδήλωση έλαβε χώρα στις 10-11-του 2018 στην ευρύχωρη αίθουσα της
Ελληνικής Εκκλησιαστικής Ενορίας του Αγίου Απόστολου Ανδρέα στο
Düsseldorf.

Η διοίκηση του εν λόγο Συλλόγου με μπροστάρηδες της Νεολαία τους,
έδωσαν το δικό τους ευχάριστο στίγμα, τόσο με τις πανέμορφες Χορευτικές
Ομάδες τους, όσο και με την φιλοξενία και την εξαιρετική προετοιμασία στην
οποια πρωτοστάτησαν και πρόσφεραν στο Κοινό μια αξέχαστη βραδιά.
Αξιοσημείωτη ήταν επίσης η συμπαράσταση των όμορων Ελληνικών
Πολιτιστικών Φορέων της περιοχής, όπως των Ποντίων, των Θεσσαλών, κ.α.
οι οποίοι έδωσαν το παρόν στην εκδήλωση, όπως και της Πανηπειρωτικής
Ομοσπονδίας Ευρώπης, την οποια εκπροσώπησαν οι: Γεώργιος Κουτσοκέρης,
Βασίλης Ντάφλος, Δημήτρης Οικονόμου, Βασίλης Τζώρτζης και ο Γεν.
Γραμματέας Θωμάς Γκίνης, ο οποιος απηύθυνε χαιρετισμό εκ μέρους του
προέδρου της Παν. Ομοσποσπονδιας Ευρώπης κ. Δημητρίου Ντόκου, και του
προέδρου και του Γενικού Γραμματέα του Παγκοσμίου Συμβουλίου
Ηπειρωτών Εξωτερικού, κ.κ Χρυσόστομου Δήμου και Σπύρου Κωσταδήμα.
Παρέστησαν επίσης εκπρόσωποι του Ελληνικού Γενικού Προξενείου
Düsseldorf, ο Εφημέριος της Εκκλησίας μας π.Ψαράκης, εκπρόσωποι του
Ηπειρώτικου Συλλόγου Bielefeld με Μέλη της Νεολαίας τους, και τον ιδρυτή
του Συλλόγου τους κ. Νίκόλαο Παπαμάρκου με την σύζυγο του, του
Ηπειρώτικου Συλλόγου Plättenberg με την δραστήρια Πρόεδρο τους κυρία
Νικολέττα Τζώρτζη, που συμμετείχε με την εξαιρετική Χορευτική Ομάδα και
με πάρα πολά μέλη τους Συλλόγου τους, και το μέλος του Ηπειρώτικου
Συλλόγου Ludwigshafen & μέλος της Χορευτικής Ομάδας του, Μαρίνα Γκίνη.
Περισσότερο όμως, εντυπωσίασε το πλήθος των συμπατριωτών μας, που
προσήλθαν στην εκδήλωση και πέρασαν μια ευχάριστη βραδιά απολαμβάνοντας
τις Χορευτικές Ομάδες της Νεολαίας μας με τις πανέμορφες παραδοσιακές
φορεσιές τους, να χορεύουν τους ηπειρώτικους χορούς της ιδιαίτερης πατρίδας
μας. Την καθόλα όμορφη εκδήλωση κάλυψε το Ηπειρώτικο Κανάλι
HpeirosTV1 το οποιο πάντα μας στηρίζει στις εκδηλώσεις μας. Παρόν επίσης
και ο ένθερμος συμπατριώτης μας κ. Στέφανος Ράπτης μετά της συζύγου του
που μας φτιάχνει τα ωραία του βίντεο σε κάθε ηπειρώτικη εκδήλωση. Όλη αυτή
την όμορφη βραδιά, κάλυψε με την υπέροχη μουσική της η Ορχήστρα του
Βαλάντη Βρακά.
Η Πανηπειρωτική Ομοσπονδία Ευρώπης συγχαίρει όλα τα μέλη του
Hπ.Συλόγου "Δωδώνη" που εργάστηκαν για την πανέμορφη εκδήλωση τους,
την φιλοξενία τους, καθώς και την υπεροχη Νεολαία τους που συμμετείχε στις
Χορευτικές τους Ομάδες, καθώς και την βοήθεια τους στην εκδήλωση.
Εκτενέστερο ρεπορτάζ με φωτογραφίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα της
Παν. Ομοσπονδίας Ευρώπης, στην Ενότητα "Πολιτιστικές Εκδηλώσεις".
Με ιδιαίτερη εκτίμηση,
απο το Γραφείο Τύπου της
Παν. Ομοσπονδίας Ευρώπης

Ακολουθούν φωτογραφίες απο την εκδήλωση:

Στην φωτό κάτω απο δεξιά απεικονίζονται, ο Υπεύθυνος Νεολαίας της Π.Ο.E.
κ. Δημήτριος Οικονόμου, ο Περιφερειάρχης B. Γερμανίας της Π.Ο.Ε. κ.
Βασίλειος Ντάφλος, ο Γενικός Γραμματέας της Π.Ο.Ε. κ. Θωμάς Γκίνης, το
μέλος του Ηπειρ. Συλλόγου Ludwigshafen και Νεολαίας κ. Μαρίνα Γκίνη,
πίσω ο Ταμίας της Π.Ο.E. κ. Γεώργιος Κουτσοκέρης, ο Ιδρυτής του Ηπειρ.
Συλλόγου Bielefeld κ. Νικόλαος Παπαμάρκου, και ο ένθερμος συμπατριώτης
μας κ. Στέφανος Ράπτης, που συμπαρίσταται σε όλες τις εκδηλώσεις!
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