2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ στον ΦΛΟΙΣΒΟ
Από 21 έως 24 Αυγούστου 2015, η Ένωση Πολιτιστικών Φορέων Έβρου
(Ε.ΠΟ.Φ.Ε.) σε συνεργασία με όλους τους Συλλόγους–μέλη της. ο
Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης (Ο.Λ.Α.) και η Περιφερειακή
Ενότητα Έβρου, πραγματοποίησαν για δεύτερη φορά τη μουσική
εκδήλωση με τίτλο ``ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ στον ΦΛΟΙΣΒΟ``.
Παραδοσιακά, Λαϊκά και Ροκ Μουσικά Σχήματα, Χορευτικά Σχήματα,
Εκθέσεις Συλλόγων, εργαστήρια λαϊκής τέχνης, παραδοσιακά προϊόντα
και γεύσεις συνέθεταν το πάζλ του τοπικού πολιτισμού που για μία ακόμη
φορά παρουσιάστηκε στο σύνολό του.

Ο Σύλλογός μας, ιδρυτικό μέλος της Ε.ΠΟ.Φ.Ε., συμμετείχε με περίπτερο
όπου παρουσιάστηκε η κινητή έκθεση με την ιστορία της Αίνου και τις
δράσεις του Συλλόγου.
Θα πρέπει όμως να τονίσουμε, κατά γενική ομολογία, ότι είχαμε μια από
τις καλύτερες παρουσίες στην εκδήλωση ! Είχαμε μια ομάδα 15 εθελοντών,
τα γνωστά Νιτάκια, που πετούσε! Κάθε μέρα όλα τα Νιτάκια μαζί με τους
γονείς τους, βρισκόταν στο πόστο τους, με όρεξη για προσφορά και
εξυπηρέτηση. Θα ήταν όμως παράλειψη μας αν δεν ευχαριστήσουμε τα
μέλη μας και τους φίλους του Συλλόγου μας που μας τίμησαν με την
παρουσία τους στο περίπτερό μας.

Το περίπτερο του Συλλόγου μας με εθελοντές και μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου. Από αριστερά είναι η Ντέπυ Ντομάτα, η Χριστίνα
Παλαιολόγου, η πρόεδρος Στέλλα Κλαδαρά, η Σμαρώ Δέλκου και η
Χριστιάνα Κουϊνέλη.

Αριστερά
είναι
η
Ναταλία Πετίνου, η
ταμίας του Συλλόγου
Μαριαλένα Πετίνου, η
Ντέπυ, η Χριστιάνα και
η
μικρή
Μαρκέλλα
Σιαλάκη.

Κάτω, επί το έργο, η Ντέπυ να πουλά, η Μαριαλένα να εισπράτει και η
Ηλιάνα και η Ειρήνη να ….χορεύουν.

Η επιτυχία μας όμως
οφειλόταν
στους
καλούς ψήστες μας!
Αριστερά είναι το μέλος
του Δ. Σ. Σταύρος
Μπαμπάλας και δεξιά
ο
εθελοντής
μας
Δημήτρης Ντομάτας.

Η καλή κουζίνα φαίνεται
από την ετοιμότητά της!
Πίσω από το περίπτερό μας
στήθηκε υπαίθρια κουζίνα
για την προετοιμασία των
εδεσμάτων.

Ακούραστοι συνεργάτες ήταν το μέλος του Δ.Σ. η Ραλλού Στυλιανουδάκη,
η Βάγια Κλαδαρά (επάνω) και κάτω η Ηλιάνα με τη Γεωργία Ντομάτα, ο
Παναγιώτης Γκουντινούδης και ο Δημήτρης, ο μεγάλος ψήστης μας! Όλοι
μιλούσαν για τα νόστιμα σουβλάκια μας!!!

Αν και ο καιρός δεν βοήθησε
τις δύο πρώτες μέρες, ο
κόσμος ήρθε και υποστήριξε
την εκδήλωση. Μάλιστα το
κέφι άναψε και χόρεψαν όλοι.

Πρώτη στο χορό η Ηλιάνα
Ντομάτα , κρυφό ταλέντο, μαζί
της η Σμαρώ Δέλκου και η
Χριστιάνα Κουϊνέλη (δεξιά).
Ο πρόεδρος της ΕΠΟΦΕ, Σάκης
Γιαλαμάς (κάτω αριστερά) και
τα κορίτσια μας Μαγδαληνή
Σιαλάκη, Χριστιάνα και Ντέπυ
( κάτω δεξιά).

