
 

 

 

        

 

                                       ΓΕΝΙΚΗ   ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
            Γενικός Γραμματέας:  Θωμάς Γκίνης eMail:  thomas-ginis@t-online.de 

                                  Τηλέφωνο: 067848520  & κινητό: 01758822229 

                                         

                                           ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

                                                                         Φρανκφούρτη, 6-2-2018 

 

E` ΑΝΤΑΜΩΜΑ  ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ  ΕΥΡΩΠΗΣ 4-5-και 6 Μαίου 2018 

       Αξιότιμες και Αξιότιμοι συμπατριώτες γειάσας. 

Η κορυφαία και μεγαλιώδης γιορτή της Ηπειρώτικης Ομογένειας της 

Ευρώπης, στην οποία θα καλεστούν  εκτός απο όλους τους Ηπειρωτικούς 

Συλλόγους και όλοι οι Σύλλογοι και Ομοσπονδίες της Ελληνικής Ομογένειας, 

μπαίνει στην τελική ευθεία της προετοιμασίας. 

Την τεράστια και κορυφαία διοργάνωση έχει αναλάβει ο δραστήριος 

Ηπειρώτικος Σύλλογος της πόλης του Wuppertal, με την συμμετοχή της 

Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας Ευρώπης. 

 

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1976 
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       Σας γνωρίζουμε ότι όλοι οι φορείς (Ηγεσίες Συλλόγων και Ομοσπονδίες)  

θα λάβουν γραπτή πρόσκληση. Σε περίπτωση που κάποιος φορέας δεν λάβει, 

παρακαλούμε να επικοινωνήσει μαζί μου στα τηλέφωνα, 067848520 και κινητό 

01758822229. Αυτά, μόνον ότι αφορά της προσκλήσεις τις οποίες έχουν 

αναλάβει η Πρόεδρος της Ομοσπονδίας μας, κ. Δήμητρα Πέτσα και ο 

υποφαινόμενος Γραμματέας Θωμάς Γκίνης. 

       Σε ότι αφορά τον Ηπειρώτικο Σύλλογο στο Wouppertal, μπορείτε να 

επικοινωνήσετε με τον Πρόεδρο του Συλλόγου κ. Ανδρέα Ιωάννου στο 

κινητό,015780579930, και με τον Γενικό Γραμματέα κ. Φώτη Βασιλείου στο  

τηλ. 015256958216.   

Στην τριήμερη διάρκεια των εκδηλώσεων το γενικό πρόγραμμα, (σύμφωνα με 

την ενημέρωση της Διοίκησης του Ηπειρώτικου Συλλόγου του Wuppertal,)  έχει 

ως εξής: 

(1).Παρασκευή 04.05.2018 

      Wuppertal -wupperfelder platz  



      Berliner Straße 85 

      (Πηγή τού ελληνισμού) 

      Έναρξη απο 15:00 έως 22:00 

 

(2).Σάββατο 05.05.2018 

      Uni Halle Wuppertal  

      Albert- Einstein- Straße 20 

      42119 Wuppertal  

      Έναρξη απο 15:00 έως 18:00 

      (Χορευτικές Ομάδες των Ηπειρ. Συλλόγων) 

      Με την έναρξη της γιορτής, τα Νιάτα της πατρίδας μας, 

      με τις πανέμορφες παραδοσιακές στολές θα μας παρουσιάσουν 

      τους γνήσιους και πατροπαράδοτους χορούς της Ηπείρου μας. 

      Διάλειμμα απο 18:00 έως 19:30 

      Απο 19:30 έως 3:00 γλέντι και χορός για όλες και γιά όλους  

 

(3).Κυριακή 06.05.2018 

      Wuppertal -Barmen στο Rathaus  

      Johannes -Rau-platz 1 

      42275 Wuppertal  

      όπου θα συμμετάσχει και ο Δήμος του Wuppertal. (Λεπτομέρειες 

      στην επόμενη ανακοίνωση). 

 

      Απο 14:00 έως 20:00 

      Η Διοίκηση του Συλλόγου με τις ομάδες εργασίας, έχει φροντίσει 

      σε όλες της εκδηλώσεις για φαγητό και δροσερά ποτά και 

      αναψυκτικά για όλα τα γούστα σε προσιτές τιμές. Η είσοδος για 

      παιδιά κάτω των  δώδεκα ετών είναι ελεύθερη, και για άνω 

      των 12 ετών είναι 12.00€ Όλα τα σημεία διαθέτουν άνετο χώρο για 

      παρκάρισμα. 

 

     Σύντομα θα ακολουθήσει και αναλυτικότερη ανακοίνωση σχετικά με τις 

Μουσικές Ορχήστρες που θα καλύψουν το φαντασμαγορικό E` Αντάμωμα 

της Ηπειρωτικής Ομογένειας της Ευρώπης και άλλα.... 

      Καλούμε όλες και όλους τους συμπατριώτες μας να στηρίξουν αυτό το 

μεγαλειώδες Ηπειρώτικο Αντάμωμα, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να 

θαυμάσουμε και να καμαρώσουμε τα Ηπειρώτικα Νιάτα που μεγάλο νόστο για 

την Πατρίδα πλαισιώνουν με μεράκι τις Χορευτικές Ομάδες των Συλλόγων τους 

διατηρώντας έτσι τα υπέροχα ήθη και έθιμα της Ηπείρου μας, δείχνοντας μας  

σε όλους μας, ότι το μέλλον τής Ηπειρώτικης Διασποράς έχει ένα δυναμικό 

παρόν και ένα ελπιδοφόρο και λαμπρό Μέλλον. 



      Φυσικά, αυτό το χρωστάμε στις Ελληνίδες Ηπειρώτισσες Μητέρες, που 

καθημερινά, παρά την κούραση και τα (οικιακά) του σπιτιού, ακούραστες 

βρίσκουν την δύναμη και το χρόνο να μεγαλώσουν και να εμπεδώσουν στα 

παιδιά μας  τα Χρηστά Ιδανικά της Πατρίδας μας! 

Σας Περιμένουμε όλες και όλους. 

      Με εκτίμηση και πατριωτικούς χαιρετισμούς 

εκ μέρους της Διοίκησης του Ηπειρώτικου Συλλόγου Wuppertal 

και της Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας Ευρώπης. 

Καλή Αντάμωση 

 

 

 


