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-

Την Απελευθέρωση των Ιωαννίνων γιόρτασαν οι Ηπειρώτες
του Bielefeld
Κολωνία / Γερμανία
Με ιδιαίτερη λαμπρότητα εορτάσθηκε από τους Ηπειρώτες του Bielefeld και της
περιοχής η επέτειος της Απελευθέρωσης των Ιωαννίνων.
Στην κατάμεστη αίθουσα της Ravensberger Spinnerei του Bielefeld, το Σάββατο
20 Φεβρουαρίου 2016,ο πρόεδρος του Ηπειρωτικού Συλλόγου Bielefeld και Περιχώρων
κ. Δημήτρης Ντόκος επικεφαλής του νεοεκλεγμένου Διοικητικού Συμβουλίου στον
χαιρετισμό του αναφέρθηκε με λίγα λόγια στο ιστορικό της Απελευθέρωσης των
Ιωαννίνων και της Ηπείρου και ευχαρίστησε όλους που έλαβαν μέρος στην εκδήλωση
αυτή. Τέλος ευχαρίστησε τη νεολαία του Bielefeld που με μεγάλο ενθουσιασμό
αγκάλιασε το σύλλογο και όσους νέες και νέους δέχτηκαν με μεγάλη χαρά να
συμμετάσχουν στο νέο Δ.Σ. και να εργαστούν την επόμενη διετία και από τη θέση αυτή.
Κλείνοντας ευχαρίστησε και όλους τους χορηγούς της εκδήλωσης αυτής αλλά και όλων
των εκδηλώσεων που με τον τρόπο αυτόν βοηθούν το σύλλογο να λύσει πολλά από τα
οικονομικά του προβλήματα.

Στη συνέχεια τα χορευτικά συγκροτήματα του Ηπειρώτικου Συλλόγου
παρουσίασαν παραδοσιακούς χορούς της Ηπείρου με την καθοδήγηση των
χοροδιδασκαλισσών κ. Αγγελίνας Χριστοδούλου και κ. Ευαγγελίας Μεσημέρη, που
καταχειροκροτήθηκαν από όλον τον κόσμο.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. της
Ελληνικής Κοινότητας Bielefeld κ. Ιωάννης Αναστασόπουλος, η πρόεδρος του Θεσσαλικού
Συλλόγου Bielefeld κ. ΄Ελλη Θάνου μαζί με όλο το Δ.Σ., ο αντιπρόεδρος του Θεσσαλικού
Συλλόγου Gütersloh κ. Κωνσταντίνος Ζάχος, οι πρόεδροι των Ηπειρωτικών Συλλόγων
Gütersloh, Hannover kai Lüdenscheidt κ.κ. Θανάσης Βλάχος, Δήμητρα Γκέγκα, και Κώστας
Πανταζής, ο ιδρυτής και πρώτος πρόεδρος του Ηπειρώτικου Συλλόγου κ. Νικόλαος
Παπαμάρκος και ο επίτιμος πρόεδρος κ. Σπύρος Χριστοδούλου.
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Η βραδιά συνεχίστηκε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες με πολύ χορό κα άφθονο κέφι με
τον ήχο του κλαρίνου του Κωνσταντίνου Λαμπάκη και το τραγούδι της Διαλεχτής
συνοδευόμενοι από την ορχήστρα του Σταύρου Σιάνα.
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Πρωτοπρεσβύτερο του Οικουμενικού Θρόνου και εφημέριο π. Δημήτριο Τσόμπρα
επιμνημόσυνη δέηση στην οποία παραβρέθηκε σύσσωμο το Δ.Σ. του Ηπειρώτικου
Συλλόγου.
Πανηπειρωτική Ομοσπονδία Ευρώπης
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