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ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ & «ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 2016» ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ  

ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ LUDWIGSHAFEN & ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

    Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος ο Σύλλογός μας τίμησε την επέτειο της 

απελευθέρωσης της Ηπείρου με μουσικές και χορευτικές εκδηλώσεις. Επίσημος 

καλεσμένος από την Ελλάδα ο γνωστός ηπειρώτης μουσικός Δημήτρης Υφαντής με τους 

συνεργάτες του. 

   Οι άνθρωποι της Ηπείρου και οι συμπατριώτες μας, μας τίμησαν με την παρουσία τους 

και αυτή τη φορά, παρόλο που τα δρώμενα έγιναν την Κυριακή 28 Φεβρουαρίου, από τις 

16:00. 

  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

 

 

-  
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    Η εκδήλωση άρχισε με την Κοπή της Πίτας για τη νέα χρονιά από τον π. Απόστολο της 

Ενορίας Καρλσρούης. Ακολούθησαν, το μικρό χορευτικό του Συλλόγου μας και αμέσως 

μετά τα χορευτικά των άλλων Συλλόγων. 

        

Η Ευλογία της Βασιλόπιτας 

     Συγκεκριμένα είχαν προσκληθεί και μας τίμησαν με την παρουσία τους οι:  Ποντιακός 

Σύλλογος Λουντβικσχάφεν, Κρητικός Σύλλογος Λουντβικσχάφεν – Μαννχάιμ, Ποντιακός 

Σύλλογος Μαννχάιμ, με τα χορευτικά τους αλλά και εκπρόσωποι των Συλλόγων της 

Φρανκφούρτης και της Νυρεμβέργης. Ο κύκλος των χορευτικών έκλεισε με την εξαιρετική 

παρουσία των παιδιών του μεγάλου χορευτικού μας. Η έκπληξη της ημέρας ήταν δύο 

χοροί (ζεϊμπέκικοι) που χορεύτηκαν από τις κυρίες του Συλλόγου, ένα χορευτικό τμήμα 

που θα παρουσιάσει ακόμα περισσότερες «δουλειές» στο μέλλον. Οι χοροδιδάσκαλοί μας 

(Β. Γκίνης και Α. Τσουμάνη) και φυσικά τα παιδιά μας χειροκροτήθηκαν από όλους με 

ιδιαίτερη θέρμη. 
  

                                                                                                                                                                             

Τα χορευτικά "εν δράσει" 

     Ακολούθησε η βράβευση των τριών Προέδρων των Συλλόγων, που μας 

συμπαραστάθηκαν στην εκδήλωση, για την μακρόχρονη και ουσιαστική συνεισφορά τους 

στη διατήρηση και συνέχεια της παράδοσής μας, κυρίως μέσω των χορευτικών τμημάτων 



Epirotischer Verein zu Ludwigshafen e.V., Amtsgericht Ludwigshafen VR 1665 
Bankverbindung: BIC: LUHSDE6AXXX, IBAN: DE61545500100191666155, Sparkasse Vorderpfalz 

τους. Η αντιπρόεδρος του Συλλόγου μας, κα Αγαθή Τσουμάνη, έδωσε τους τιμητικούς 

επαίνους. 

 

Η βράβευση των προεδρείων των Συλλόγων 

    Ο γραμματέας του Συλλόγου, Δημήτρης Κολιός, εκφώνησε τον Πανηγυρικό για την 

Απελευθέρωση των Ιωαννίνων και της Ηπείρου από τον τουρκικό ζυγό. 

 

Ο Δημήτρης Υφαντής και η ορχήστρα του 
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    Στη συνέχεια και μετά από ένα μουσικό διάλλειμα με τους μουσικούς του χορευτικού 

των Ποντίων του Λουντβικσχάφεν και των ηπειρωτών καλλιτεχνών της περιοχής μας (ο 

μικρός Λευτέρης Τζίμας, ο Αποστόλης Τσιρογιάννης, ο Βασίλης Ρέντζιος και στο τραγούδι η 

Μαρία Τσάνη), στη σκηνή βγήκε ο Δημήτρης Υφαντής με τους συνεργάτες του (Νίκο Τάση, 

Θανάση Βόλα) και μάγεψε  τους παρευρισκόμενους.  

 

Χορός ,κέφι, νεολαία 

    Δημοτικά, παραδοσιακά από όλη την Ελλάδα, έντεχνα, λαϊκά, χορευτικά κι ακόμα 

ρεμπέτικα ακούστηκαν από έναν καλλιτέχνη του οποίου η αξία μεγαλώνει όταν κάποιος 

τον δει ζωντανά ,γιατί καταφέρνει πέρα από την καλλιτεχνική αρτιότητα να επικοινωνεί με 

τον κόσμο, λες και τους ήξερε από καιρό. Ελπίζουμε φυσικά να τον έχουμε ξανά μαζί μας 

και σε επόμενες εκδηλώσεις. 

 

Οι μουσικοί και η μουσική 
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    Η μουσική βραδιά έκλεισε με την παρουσία όλων των καλλιτεχνών στη σκηνή, ύστερα 

από παρότρυνση του Δημήτρη Υφαντή. Μαζί τους τώρα και ο γνωστός τραγουδιστής Σάκης 

Ζιώγας. Η βραδιά ήταν γεμάτη κέφι και χορό μέχρι αργά, παρόλο που ακολουθούσε 

εργάσιμη.  Ήταν μια από τις πιο επιτυχημένες εκδηλώσεις, χάρη στη συμμετοχή και 

συνεργασία των συλλόγων της περιοχής, που ό,τι κι αν πούμε για «Ευχαριστώ», είναι λίγο. 

Ο Δημήτρης Υφαντής με τους συνεργάτες  του έδωσε, εκτός από την παραδοσιακή χροιά 

στην εκδήλωση, έντονο ελληνικό χρώμα και μας ταξίδεψε σε κάθε μέρος της πατρίδας. Τον 

ευχαριστούμε πολύ. 

   Τέλος, ευχαριστούμε από την καρδιά μας όλους τους φίλους, τους εκπροσώπους των 

τοπικών Συλλόγων και Φορέων και τα μέλη του Συλλόγου, που μας τίμησαν με την 

παρουσία τους και στήριξαν και αυτή την εκδήλωση και μας έκαναν να αισθανθούμε πως 

είμαστε μια «ηπειρώτικη οικογένεια, αγαπημένη». 

 

Το μεγάλο χορευτικό μας με τον υπεύθυνο, Σπύρο Σαμαρά και τους χοροδιδασκάλους κα Αγαθή Τσουμάνη και κ. Βασίλη Γκίνη. 

      

    Ευχόμαστε ακόμα μια φορά Χρόνια πολλά και του χρόνου με υγεία !!  

Με τιμή  το Δ. Σ. 

 

Σύνταξη Δελτίου Τύπου: Δημήτριος Κολιός, γ. γραμματέας 


