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5 Απριλίου 2011
Αγαπητά Μέλη,
ΘΕΜΑ 1 – ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανηπειρωτικής Ένωσης Μελβούρνης και Βικτώριας, σάς προσκαλεί να
γλεντίσουμε όλοι μαζί, την Γιορτή της Μητέρας, που θα γίνει στο κτήριο του Συλλόγου μας,
στο «Ηπειρώτικο Σπίτι» (19-21 Ferguson St., Abbotsford)
ημέρα, Σάββατο τις 07 Μαΐου 2011
ώρα 7:30 μ.μ.
Τιμή εισιτηρίου, μετά φαγητού, ποτού και Μουσική με τον «DJ – “Αλέκου Κατσιφάρα”»
•
•

Έφηβοι και Ενήλικοι
Παιδιά έως και δώδεκα ετών

$30
ΔΩΡΕΑΝ

Παρακαλείσθε όπως δηλώσετε την συμμετοχή σας εγκαίρως λόγω περιορισμού θέσεων της αίθουσας,
και να επικοινωνήστε σε έναν από τους ακόλουθους αριθμούς:
Δημήτριος Τσίτος:
Παντελής Σκούρτης:
Ιωάννης Δούμας:

0411 539 779
9802 8438
9889 6478

Σάς περιμένουμε όλους να περάσουμε μία αξέχαστη βραδιά.
ΘΕΜΑ 2 – ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΤΜΗΜΑ
Επειδή σκεπτόμαστε την ανασυγκρότηση του γυναικείου τμήματος, παρακαλούμε πολύ να μας
βοηθήσετε σ’αυτή μας την προσπάθεια. Όλες οι ενδιαφερόμενες κυρίες παρακαλούμε να αποταθούν
στην κυρία Ελευθερία Γκανιάτσα (τηλ: 0401 144 823) ή σ’έναν από τους ακόλουθους:
Στον κύριο Δημήτρη Τσίτο (τηλ: 0411 539 779) ή στον κύριο Κώστα Βασιλείου (τηλ: 0401 802 492).
ΘΕΜΑ 3 – ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΛΩΝ
Για την Ενίσχυση του Συλλόγου μας, χρειαζόμαστε και καινούρια μέλη.
Η συνδρομή νέων μελών παραμένει το ίδιο, δηλαδή $10.00 η εγγραφή συν $12.00 για ενηλίκους
ετησίως ή $6.00 για συνταξιούχους ή παιδιά 18 ετών και κάτω ετησίως.
Όσοι δεν έχετε πληρώσει, παρακαλούμε πολύ να τακτοποιήσετε το θέμα της συνδρομής σας ώστε να
είστε ταμειακώς εντάξει.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την κατανόησή σας.

-2ΘΕΜΑ 4 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΧΟΡΟΥ
Όπως γνωρίζετε, ο πρόεδρός μας Δημήτρης Τσίτος, παραδίδει μαθήματα χορού ΔΩΡΕΑΝ.
Τα μαθήματα ήδη παραδίνονται αντί για την ημέρα Τρίτη, ως εξής:
Ημέρα: Κυριακή και Ώρα: 3:00μμ έως 4:00μμ (παιδιά) και
4:00μμ έως 5:00μμ (ενήλικους)
‘Οσοι θέλουν να μάθουν παραδοσιακούς χορούς της Ηπείρου, είναι ευπρόσδεκτοι και μπορούν να
έρθουν στό Ηπειρώτικο Σπίτι (19-21 Ferguson St., Abbotsford)την ημέρα και ώρα που έχουμε ορίσει.
ΘΕΜΑ 5 – «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ»
«Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ηπειρωτών Εξωτερικού οργάνωσε τα τρία τελευταία χρόνια, σε συνεργασία με
το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, μαθήματα ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού για τα Ηπειρωτόπουλα του
Εξωτερικού. Το Παγκόσμιο Συμβούλιο προγραμματίζει να πραγματοποιήσει και φέτος το πρόγραμμα αυτό.
Το Πρόγραμμα, διάρκειας ενός μηνός, θα διεξαχθεί με συμμετοχή 20 ομογενών ηπειρωτικής καταγωγής
από όλο τον κόσμο ηλικίας από 18 έως 32 ετών, κατά το μήνα Ιούλιο και συγκεκριμένα από 04.07.2011
έως τις 30.07.2011.
(Ημερ. άφιξης: Κυριακή, 03.07.2011 και ημερ. αναχώρησης: Σάββατο, 30.07.2011)
Στο πρόγραμμα αυτό έλαβαν την τελευταία χρονια όχι μόνο νέες και νέοι κυρίως από την Ευρώπη και την
Αμερική αλλά και από την Αργεντινή, τη Ν. Αφρική και τον Καναδά. To Παγκόσμιο Συμβούλιο θα
επιθυμούσε και φέτος να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα νέες και νέοι από όσο το δυνατό περισσότερες
χώρες της υφηλίου.
To Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και κατ' επέκταση το Διεθνές Κέντρο Ελληνικής Παιδείας - Παράδοσης και
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης «Σταύρος Νιάρχος» του Πανεπιστημίου, που ήταν και θα είναι υπεύθυνο για
την οργάνωση και υλοποίηση του προγράμματος, εγγυάται για άλλη μια φορά τη βέλτιστη προετοιμασία
και υλοποίηση του προγράμματος αυτού. Όπως είναι γνωστό από τα προηγούμενα χρόνια, η παραμονή
και η διατροφή καθώς και η διδασκαλία παρέχονται δωρεάν. ........ Με εκτίμηση, Για το Διοικητικό
Συμβούλιο, Ο Πρόεδρος, Χρυσόστομος Δήμου »
Σας παρακαλούμε ως μέλη του Συλλόγου μας, να ενημερώσετε όσους νέους ομογενείς Ηπειρωτικής
καταγωγής για το πρόγραμμα αυτό. ΄Οσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν πρέπει να συμπληρώσουν ένα
σχετικό έντυπο αίτησης και να το αποστείλουμε δια μέσου της Ομοσπονδίας μας, την «Ηπειρωτική
Ομοσπονδία Ωκεανίας (Αυστραλία)» μέχρι τις 15 Μαΐου 2011, στο Γραφείο Τύπου του Παγκοσμίου
Συμβουλίου Ηπειρωτών Εξωτερικού.
Για περισσότερες πληροφορίες και για συμπλήρωση του σχετικού εντύπου επικοινωνήστε όσο πιο
σύντομα γίνετε στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: info@epirotic.com ή στο κινητό τηλέφωνο,
Κώστας Βασιλείου - 0401 802 492.
Με θερμούς χαιρετισμούς, για το Διοικητικό Συμβούλιο

Κώστας Βασιλείου
Γενικός Γραμματέας

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ,

