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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
 
 
Αγαπητά μέλη των συλλόγων
 
Με την παρέλευση του καλοκαιριού
θα πρέπει να είναι για όλους 
δράσεις, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε γ
προγραμματισμό της ομοσπονδίας μας
αυτός να ενταχθεί στο πρόγραμμα των συλλόγων και των
προεδρείων. 
 
Πιθανότατα, ορισμένες από τις π
συμπέσουν με δράσεις κάποιου 
του αριθμού των συλλόγων και του πλήθους 
 
Αυτονόητα τονίζεται ότι μόνο μ
συλλόγων, θα στεφθούν με επιτυχία
Με αυτές τις σκέψεις και με 
αποστέλλουμε τον αναλυτικό προγραμματισμό
 
α. Στις 17.11.18 θα πραγματοπ
στην πόλη του Βερολίνου 
 
β. Στις 24.11.18 θα πραγματοποιηθεί το συναπάντημα της Νεολαίας 
στην πόλη της Στουτγάρδης
σύσκεψη προέδρων με τους συλλόγους της Βάδης Βυρτ
ώστε να συζητηθούν τα οργανωτικά
 
γ. Όπως είναι γνωστό, είχε ζητηθεί
και του είχε ανατεθεί η διοργάνωση
Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες
κατάλληλος χώρος για την 
στη συνέχεια να γίνουν κοινές
συλλόγου για εξεύρεση αίθουσας

 
Αρχικά βρέθηκε αίθουσα, 

από το κέντρο του Βερολίνου
όλη εμπλοκή του συλλόγου στη διοργάνωση.
Κατόπιν αυτών, ο τοπικός σύλλογος
του και την απόφαση να μην 
για το 2019.  

 
Ως εκ τούτου, αναγκαστήκαμε

δρόμου για την ανεύρεση αίθουσα
δυνατόν, προκρίθηκε η διοργάνωση να πραγματοποιηθεί
κρατίδιο με ισχυρή παρουσία 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

μέλη των συλλόγων, 

λοκαιριού και ενόψει του 2019, το οποίο 
θα πρέπει να είναι για όλους χρονιά-ορόσημο σε πρωτοβουλίες και 
δράσεις, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τον τρέχοντα

ομοσπονδίας μας και θα παρακαλούσαμε 
να ενταχθεί στο πρόγραμμα των συλλόγων και των

από τις προγραμματιζόμενες εκδηλώσεις να 
κάποιου συλλόγου μέλους μας, δεδομένου 

και του πλήθους δράσεων.  

μόνο με την μαζική παρουσία των
επιτυχία οι προγραμματισμένες δράσεις. 

και με γνώμονα το συλλογικό συμφέρον, σας 
αναλυτικό προγραμματισμό της ΟΣΕΠΕ. 

θα πραγματοποιηθεί το συναπάντημα της Νεολαίας 

. Στις 24.11.18 θα πραγματοποιηθεί το συναπάντημα της Νεολαίας 
Στουτγάρδης. Την ίδια μέρα θα πραγματοποιήθει

τους συλλόγους της Βάδης Βυρτεμβέργης 
οργανωτικά θέματα του φεστιβάλ. 

ζητηθεί από τον σύλλογο του Βερολίνου
διοργάνωση του Φεστιβάλ για το 2019.

προσπάθειες του συλλόγου, δεν είχε βρεθεί
για την πραγματοποίηση του, με αποτέλεσμα

κοινές προσπάθειες ΟΣΕΠΕ και τοπικού 
αίθουσας. 

 η όποια ωστόσο απείχε 25 χιλιόμετρα
Βερολίνου, γεγονός το οποίο δυσχέραινε την

όλη εμπλοκή του συλλόγου στη διοργάνωση. 
σύλλογος μας ανακοινώσε την αδυναμία

να μην είναι συνδιοργανωτής του Φεστιβάλ

αναγκαστήκαμε ως ΔΣ να μπούμε σε έναν αγώνα
αίθουσας. Προκειμένου αυτό να καταστεί  

δυνατόν, προκρίθηκε η διοργάνωση να πραγματοποιηθεί σε 
 της ΟΣΕΠΕ και των συλλόγων.  
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σας 

ντημα της Νεολαίας 

. Στις 24.11.18 θα πραγματοποιηθεί το συναπάντημα της Νεολαίας 
θα πραγματοποιήθει 
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Βερολίνου 
για το 2019. 

βρεθεί 
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ΟΣΕΠΕ και τοπικού 
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Τελικώς, αυτός ο χώρος 

διεξαγωγής ορίστηκε η 01.06.2019
Ευελπιστούμε σε μαζική συμμετοχή τω

του Φεστιβάλ 2019, ώστε να 
 
 
δ. Στις 01.12.2018 θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη των προέδρων και των 
χοροδιδασκάλων στην πόλη της Φρανκφούρτ

Στο κάλεσμα της σύσκεψης
κατευθύνσεις για τις συνολικές εκδηλώσεις 
Στο κάλεσμα των χοροδιδασκάλων 
αφορούν άμεσα το Φεστιβάλ του 2019, μιας 
Φεστιβάλ θα πρέπει να έχει
συμμετοχή όλων και αναμένουμε τις
 
ε. Στις 09 και 10 Μαρτίου 2019 θα πραγματοποιηθεί στην πόλη της 
συνδιάσκεψη της νεολαίας και παράλληλα και το καταστατικό συνέδριο
 
ζ. Στις 04 Μαΐου 2019 θα λάβει χώρα
εκκλησιαστικη Νεολαια καθολικών και ευαγγελικώ
επόμενη, 05 Μαΐου 2019 το Οικουμενικό μνημόσυνο
 
Θα θέλαμε να διευκρινίσουμε πω
από πλευράς συλλόγων έγκαιρος προγραμματισμός 
ενημερώσουμε πως για κάθε
πρόσκληση και σχετική θεματολογία.
 
 
 
 
         Για το Δ.Σ. της Ο
 
 
 
 
      Ο Πρόεδρος       
 
 

     
 
Αναστάσιος Οσιπίδης         
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αυτός ο χώρος βρέθηκε στην πόλη του Bietigheim
.06.2019. 

ική συμμετοχή των συλλόγων για την καλύτερη
να είναι αντάξιο της σημειοολογίας του. 

Στις 01.12.2018 θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη των προέδρων και των 
χοροδιδασκάλων στην πόλη της Φρανκφούρτης.  

σύσκεψης προέδρων θα πρέπει να μπουν οι τελευταίες 
για τις συνολικές εκδηλώσεις μνήμης του 2019. 
των χοροδιδασκάλων θα θέλαμε να συζητηθούν τα 

άλ του 2019, μιας και είναι κοινή άποψη
έχει κάτι το ξεχωριστό. Ενόψει αυτού, 

και αναμένουμε τις ιδέες και σκέψεις σας. 

. Στις 09 και 10 Μαρτίου 2019 θα πραγματοποιηθεί στην πόλη της 
ης νεολαίας και παράλληλα και το καταστατικό συνέδριο

θα λάβει χώρα το συνέδριο της Νεολαίας
εκκλησιαστικη Νεολαια καθολικών και ευαγγελικών  στην πόλη του Μονάχου και την

το Οικουμενικό μνημόσυνο. 

διευκρινίσουμε πως στόχος της σημερινής επιστολής είναι να 
από πλευράς συλλόγων έγκαιρος προγραμματισμός για τις δράσεις σας

κάθε συνεδρίαση και δράση θα σας αποσταλεί ξεχωριστή 
σχετική θεματολογία. 

ια το Δ.Σ. της Ο.Σ.Ε.Π.Ε. 

                     Ο Γεν. Γραμματέας 

        

                   ΧρήστοςΠεχλιβανίδης
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Bietigheim και ως ημέρα 

καλύτερη διοργάνωση 

Στις 01.12.2018 θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη των προέδρων και των 

προέδρων θα πρέπει να μπουν οι τελευταίες 

τα θέματα τα όποια 
άποψη όλων πως αυτό το 

 προσβλέπουμε στη 

. Στις 09 και 10 Μαρτίου 2019 θα πραγματοποιηθεί στην πόλη της Φρανκφούρτης η 
ης νεολαίας και παράλληλα και το καταστατικό συνέδριο. 

εολαίας μας με την 
στην πόλη του Μονάχου και την 

επιστολής είναι να υπάρξει και 
δράσεις σας. Τέλος σας 

σας αποσταλεί ξεχωριστή 

Ο Γεν. Γραμματέας  

Πεχλιβανίδης      


