ΙΟΥΝΙΟΣ 2013
9.6.2013:
Γεύμα στον Ναυτικό Ομιλο Ελλάδος (Ν.Ο.Ε.) για την επέτειο 30 χρόνων του Συλλόγου.
Με θέα το υπέροχο γαλάζιο του Σαρωνικού, τα μέλη του Ελληνικού Συλλόγου Ανθοδετικής Ikebana της Σχολής
Ohara Ιαπωνίας και οι προσκεκλημένοι τους εόρτασαν την επέτειο των 30 χρόνων του Συλλόγου τους στον
Ν.Ο.Ε. του Μικρολίμανου στον Πειραιά.
Μας τίμησαν με την παρουσία τους η σύζυγος της Α.Ε. του Πρέσβυ της Ιαπωνίας και Επίτιμος Πρόεδρος
του Συλλόγου μας Madam Ritsuko Toda, ο Minister Counsellor της Ιαπωνικής Πρεσβείας κ. Susumu Ueda,
η Ιαπωνίδα Μορφωτικός Ακόλουθος κ. Εmi Mashiko, o Πρέσβυς κ. Κωνσταντίνος Βάσσης και η κ. Βάσση,
ο Πρόεδρος του Ελληνοϊαπωνικού Συνδέσμου κ. Δήμος Βρατσάνος και η κ. Βρατσάνου, η Δρ. Συγκριτικής
Φιλοσοφίας κ. Μαριάννα Μπενετάτου, ο κ. Σοφοκλής Καραγιάννης και η κ. Καραγιάννη, ο διεθνούς φήμης
Γλύπτης κ. Παύλος Κουγιουμτζής και η κ. Κουγιουμτζή και η Καλλιτέχνης κ. Γεωργία Γκρεμούτη.

H κ. Ιωάννα Μπάρτσικ καλωσόρισε τά μέλη και τους προσκεκλημένους του Συλλόγου με ευχές και ευχαριστίες.
Η σύζυγος της Α.Ε. του Πρέσβυ της Ιαπωνίας και Επίτιμος Πρόεδρος του Συλλόγου μας, Madam Ritsuko Toda,
μας έδωσε τις ευχές της για την τριακονταετή επέτειό μας, μας συνόδευσε στο τραγούδι των γενεθλίων και μας
τίμησε επίσης κόβοντας την τούρτα των γενεθλίων.
Θερμές ευχαριστίες στην Madam Ritsuko Toda και στην Ιαπωνική Πρεσβεία στην Ελλάδα για την πολύτιμη
υποστήριξη που προσφέρουν επί τριάντα χρόνια στο Σύλλογο Ανθοδετικής Ikebana της Σχολής Οhara Ιαπωνίας.

Χρόνια Πολλά τραγουδιστά!

Νοστιμότατη η σπιτική τούρτα – Ευχαριστούμε Σόνια!

Η κ. Ιωάννα Μπάρτσικ ευχαρίστησε συγκινημένη τον κ. Παύλο Κουγιουμτζή για τα ευγενικά του λόγια και
για την μεγάλη τιμή που της προσέφερε χαρίζοντάς της το υπέροχο δώρο του: το αγαλματίδιο της “Nίκης”.
Το άγαλμα της Nίκης” έχει δημιουργηθεί απότον κ. Κουγιουμτζή σε ύψος 4 μέτρων για την Ολυμπιάδα 2012
του Λονδίνου, αλλά και για το Βανκούβερ 2010, Πεκίνο 2008, Ατλάντα 1996, Ολυμπία 1995.

Ευχαριστούμε θερμά τον Πρέσβυ κ. Κωνσταντίνον Βάσση
και την κ. Κάτια Βάσση που τιμούν πάντοτε με την παρουσία
τους τοΣύλλογό μας.

Θερμές ευχαριστίες επίσης:
Στην κ. Γεωργία Γκρεμούτη για τη συμμετοχή της στην εκδήλωσή μας με θαυμάσιες συνθέσεις Χαρτοκοπτικής
“Origami”.

Στα μέλη του Συλλόγου που δημιούργησαν συνθέσεις Ikebana- Ohara:
κ. Σοφία Σπίθα – Καλίτση
κ. Ιωάννα Χαρίτου-Μπάρτσικ

κ. Σόνια Αναστασιάδη

κ. Κούλα Βρογκιστινού

κ. Δήμητρα Καλοθή

κ. Μαίρη Νισταζάκη

κ. Εφη Σαρίκα

και στην κ. Ολγα Γεωργοπούλου για τη φίνα
σύνθεσή της και την ακούραστη βοήθειά της .

9 Ιουνίου 2013: ΧΡΟΝΙΑ ΜΑΣ ΠΟΛΛΑ πάντα με Χαρά, Αρμονία, Αλληλεγγύη και Αισιοδοξία στο μέλλον!

