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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Η ΔΩΔΩΝΗ περήφανος χορηγός του ΔΩΔΩΝΗ pre-juniors 

bambini για 3η χρονιά 
 

Η ΔΩΔΩΝΗ, η κορυφαία γαλακτοβιομηχανία της Ηπείρου με 54 χρόνια ιστορίας και 

παράδοσης στη γεύση, τη Γεύση του Καλού, στήριξε για 3η  συνεχόμενη χρονιά το παιδικό 

πρωτάθλημα ποδοσφαίρου «ΔΩΔΩΝΗ-pre-juniors bambini 2017» της Ένωσης 

Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηπείρου, στο οποίο συμμετείχαν συνολικά 34 ομάδες και 

περισσότερα από 400 παιδιά, ηλικίας 5 έως 9 ετών, από όλες τις τοπικές ακαδημίες. 

 
Το «ΔΩΔΩΝΗ-pre-juniors bambini 2017» πραγματοποιήθηκε στο γήπεδο «Γεώργιος 

Πρίσκας» στο Πέραμα Ιωαννίνων από τις 23 ως 25 Ιουνίου και για ακόμη μία χρονιά την 

παράσταση έκλεψαν οι  μικροί λάτρεις του ποδοσφαίρου που αγωνίστηκαν με 

κύριο όχημα την ευγενή άμιλλα και τη διάθεση για παιχνίδι. 

 

Οι μικροί συμμετέχοντες έλαβαν και φέτος διπλώματα συμμετοχής και μετάλλια, πίνοντας 

εκλεκτό φρέσκο γάλα ΔΩΔΩΝΗ με κακάο. Παράλληλα, στο πλαίσιο της διεξαγωγής του 3ου 

παιδικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, διοργανώθηκε ενημερωτική ημερίδα από την  

ΔΩΔΩΝΗ και την Ε.Π.Σ. ΗΠΕΙΡΟΥ, σε συνεργασία με την Αστική Μη Κερδοσκοπική 

Εταιρεία "Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης - Ε.Ψ.Ε.Π” για το ρόλο του 

Γονέα και του Προπονητή στη διαδικασία αθλητικής ανάπτυξης του παιδιού, εφήβου 

και νέου αθλητή ομαδικού αθλήματος. Επιπλέον, την Κυριακή 25 Ιουνίου, 

πραγματοποιήθηκε φιλικός αγώνας ποδοσφαίρου μεταξύ των βετεράνων του ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 

και των εργαζομένων στις ψυχιατρικές δομές της Ηπείρου, με νικήτρια ομάδα αυτή των 

βετεράνων με σκορ 3-2. 

Ο κ. Μιχάλης Παναγιωτάκης, αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΩΔΩΝΗ, 

δήλωσε σχετικά: «Για εμάς στη γαλακτοβιομηχανία ΔΩΔΩΝΗ, η συμμετοχή σε δρώμενα του 

τόπου μας αποτελεί ιδιαίτερη χαρά και ευχαρίστηση. Είναι πολύ σημαντικό για εμάς να 

στηρίζουμε έμπρακτα και υπεύθυνα αθλητικές διοργανώσεις της Ηπείρου, καθώς μέσω αυτών 

δημιουργούμε προστιθέμενη αξία για το κοινωνικό σύνολο και ταυτόχρονα φέρνουμε τους 

μικρούς αθλητές ακόμη πιο κοντά στη σωστή διατροφή και την ευγενή άμιλλα με έναν πιο 

διαδραστικό και ευχάριστο τρόπο». 

  

Ο πρόεδρος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηπείρου, Κώστας Βρακάς, 

δήλωσε σχετικά: «Η γιορτή του ποδοσφαίρου είναι για εμάς μια πολύ ξεχωριστή γιορτή, 

καθώς στόχος μας κάθε χρόνο είναι να προάγουμε τις αξίες για έναν υγιή αθλητισμό. Θέλουμε 

να ευχαριστήσουμε τη γαλακτοβιομηχανία ΔΩΔΩΝΗ που για τρίτη συνεχή χρονιά φέτος 

συμμετέχει ενεργά στις δράσεις της Ένωσης και στηρίζει έμπρακτα όχι μόνο το έργο μας αλλά 

και την τοπική κοινωνία της Ηπείρου». 

 

 
### 

 

 

Λίγα λόγια για τη ΔΩΔΩΝΗ  

Η ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε ιδρύθηκε το 1963. Μετρώντας 54 χρόνια αυθεντικής παράδοσης και ιστορίας, η εταιρεία με 
έδρα τα Ιωάννινα, παράγει αυθεντικά, αμιγώς ελληνικά γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα, 



 
 
 
 
χρησιμοποιώντας 100% ελληνικό αγελαδινό, κατσικίσιο και πρόβειο γάλα που συλλέγεται καθημερινά από ένα 
διευρυμένο δίκτυο 5.500 Ελλήνων παραγωγών που δραστηριοποιούνται κυρίως στην περιοχή της Ηπείρου. 
Με περισσότερα από 10.000 σημεία πώλησης στην εγχώρια αγορά  και εξαγωγική δραστηριότητα σε 46 
χώρες του κόσμου, η ΔΩΔΩΝΗ διαθέτει 9 κατηγορίες γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων και 
παράγει 80 ξεχωριστά προϊόντα, που ξεχωρίζουν για τη γεύση, την ποιότητα και την 100% ελληνική τους 
ταυτότητα. 
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να  επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες www.dodoni.eu, 

https://www.facebook.com/Dodoni.SA, https://www.instagram.com/dodoni.eu/ 
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