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                                                 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Νέο Διοικητικό  Συμβούλιο  στον Ηπειρώτικο Σύλλογο  

του Gütersloh & Περιχώρων  - 30 – 6 - 2019 

Νέο Δ.Σ. εξέλεγξαν οι συμπατριώτες μας στο Gütersloh, οι αρχαιρεσίες για την  

ανάδειξη της νέας Διοίκησης,  έλαβαν χώρα στις 30 Ιουνίου του 2019. Τα δυο 

βασικά χαρακτηριστικά στις εκλογές, είναι η μεγάλη συμμετοχή των γυναικών 

και το νεαρό της ηλικίας τους. Όπως βλέπουμε απο το αποτέλεσμα, οι 

Ηπειρώτισσες της Διασποράς, πρωτοστατούν για μια ακόμη φορά και με μεράκι 

και αγάπη για τα Ήθη και Έθιμα της πατρίδας μας, αναλαμβάνουν ενεργό 

δράση και δίνουν δυναμικό παρόν στα Ηπειρωτικά Δρώμενα της Διασποράς. 

 

Το νέο Προεδρείο έχεις ως εξής: 

 

Πρόεδρος: Χριστίνα Πάκου 

Αντιπρόεδρος: Ελένη Αγγελίτση 

Γραμματέας: Εύη Δήμου 

Ταμίας: Στέφανος Μάρκου 

Μέλος: Βασίλειος Τζώρτζης 

Αναπληρωματικό Μέλος: Πέτρος Μεντής 

Εξελεγκτική επιτροπή:  

 

Πρόεδρος: Γεώργιος  Κουτσοκέρης 

Γραμματέας: Ευγενία Κομήτη 

Μέλος: Γεωργία Χρήστου 
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Στη Φωτό κάτω, αριστερά όπως κοιτάζετε  απεικονίζονται: 

η αντιπρόεδρος κα. Ελένη Αγγελίτση, η πρόεδρος  κα. Χριστίνα Πάκου, 

ο ταμίας κ. Στέφανος Μάρκου, και η Γραμματέας κα. Εύη Δήμου. 

 

Στη Φωτό κάτω, αριστερά όπως κοιτάζετε  απεικονίζονται: η κα. Γεωργία  

Χρήστου,  ο κ. Γεώργιος Κουτσοκέρης, και η κα. Ευγενία Κομήτη, αμφότεροι 

 μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής. 

 

 



Στη Φωτό κάτω, αριστερά όπως κοιτάζετε  απεικονίζονται τα μέλη της  

Εφορευτικής Επιτροπής: ο κ. Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο κ. Πακος Σωτήριος 

και ο κ. Ιωάννης Νάτσης. 

 

Όλοι γνωρίζουμε ότι για να μπορέσει να παρουσιάσει έργο ένας νέος Σύλλογος, 

χρειάζεται : Ενότητα, καλές σχέσεις με την τοπική Εκκλησιαστική Ενορία, και 

τις Προξενικές Αρχές, άριστες σχέσεις με όλους τους όμορους Συλλόγους και 

όχι μόνον με τους Ηπειρώτικους, χρειάζεται χοροδιδασκάλους,για την Nεολαία  

του, και το βασικότερο βοήθεια στο Θέμα της εκπαίδευσης. Επίσης χώρους για 

της δραστηριότητες του, παραδοσιακές στολές  και αρκετά άλλα. 

Στην προσπάθεια τους αυτή, οφείλουμε όλοι μας να τους βοηθήσουμε σε ότι  

χρειαστεί! Η Πανηπειρωτική Ομοσπονδία, παρακαλεί τους όμορους 

Ηπειρώτικους Συλλόγους που βρίσκονται κοντά στην περιοχή του Güttersloh, 

να συνδράμουν και να σταθούν αλληλέγγυοι στον ανωτέρω Σύλλογο όλοι μαζί 

με την Ομοσπονδία, ώστε οι φίλοι μας στο Gütersloh, να μπορέσουν σταθερά να 

αφοσιωθούν στο ευάρεστο έργο τους για τον Ηπειρωτισμό και την Νεολαία μας. 

 

Η Πανηπειρωτική Ομοσπονδία Ευρώπης, συγχαίρει τα μέλη του Hπειρώτικου 

Συλλόγου  Gütersloh, και ιδιαίτερα την κυρία Πάκου, για τις προσπάθειες που 

κατέβαλαν, ξεκινώντας απο την εκλογή Νέας Διοίκησης, με την οποία θα 

συνεχίσει ο Σύλλογος τις πολιτιστικές του δραστηριότητες για την Νεολαία και 

τις παραδόσεις της ιδιαίτερης πατρίδας μας. 

Απο το Γραφείο Τύπου της Π.Ο.Ε. Ιούλιος 2019.  

 

Panepirotscher Verband Europas e,V 1976 –  President Dimitrios Ntokos WR339 

 


