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ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚO ΓΛΕΝΤΙ 

 του Ηπειρωτικού Συλλόγου Ludwigshafen και περιχώρων  
 

       Ο Ηπειρωτικός Σύλλογος του Λουντβιχσχάφεν θέλει να ευχαριστήσει 
όλους όσους μας τίμησαν με την παρουσία τους στο  Ανοιξιάτικο Γλέντι, που 

πραγματοποιήθηκε στις 26 Μαϊου στο Friedenspark στο Ludwigshafen.  
 

       Η εκδήλωση αυτή για ακόμη μια φορά ήταν επιτυχής, χάρη στην βοήθεια 
και την παρουσία σας. Ανάμεσα σε αυτές τις βροχερές ημέρες ο καιρός στάθηκε 

σύμμαχος και φίλος στο γλέντι μας, χαρίζοντάς μας μια ζεστή και ηλιόλουστη 
ημέρα. 

       Το πρόγραμμα επιμελήθηκε η Μικρή Κομπανία μαζί με τους τοπικούς 
μουσικούς μας Αντώνη Ντούτσια και την ορχήστρα του Βασίλη Ρέτζιου. 

Φυσικά δεν θα μπορούσε να λείπει το ανερχόμενο ταλέντο του συλλόγου μας, 
Λευτέρης Τζίμας. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Σάκη Ζιώγα για τη 
φιλική συμμετοχή του. «Ξεσήκωσαν» τον κόσμο στον χορό και έντυσαν με 

ελληνικές παραδοσιακές νότες το γλέντι μας. 
       Ευχαριστούμε θερμά όλα τα μέλη του Συλλόγου μας (μικρούς και 

μεγάλους), που με την εργατικότητα, τη συνέπεια, την ενεργή συμμετοχή και 
τον δυναμισμό τους,  βοήθησαν τον Σύλλογο να πραγματοποιήσει αυτό το 

γλέντι. 
       Ευχαριστούμε  την Εταιρεία ελληνικών προϊόντων ΚΥΡΙΑΚΗΣ , που για 

μια ακόμη φορά μας στήριξε. 
       Αισθανόμαστε βαθιά την ανάγκη να ευχαριστήσουμε τον Πάτερ Γεώργιο 

όπως επίσης και τους Συλλόγους Ποντίων και Κρητικών  που μας τίμησαν με 
την παρουσία τους. 

       Ευχαριστούμε ιδιαίτερα όλες και όλους τους Έλληνες της περιοχής μας,  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

 

 

-  
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(η παρουσία τους μας συγκίνησε) που όλοι μαζί αδελφωμένοι, περάσαμε μια 
υπέροχη  ημέρα με έντονο ελληνικό χρώμα. 
  
       Το πάρκο που για 3η  συνεχή χρονιά  φιλοξενεί το ανοιξιάτικη εκδήλωση  
του Συλλόγου μας, και γέμισε τις καρδιές όλων μας Ελλάδα. 

 

 

       Ο Πρόεδρος του Διοικητκού Συμβουλίου Σωτήρης Χήρας, η γραμματέας 

και δασκάλα μικρού χορευτικού Αγαθή Τσουμάνη,  το  χορευτικό μας και μέλη 

άλλων συλλόγων όπως οι Κρήτες και οι Πόντιοι, που μια ακόμη φορά μας 

τίμησαν με την παρουσία τους, σηματοδοτώντας έτσι ότι ο ελληνισμός της 

διασποράς, είναι σφιχτά αδελφωμένος! 
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 Ο υπεύθυνος του χορευτικού μας Σπύρος Σαμαράς και ο Λάμπρος 

Τσιρογιάννης ενεργότατο μέλους του συλλόγου μας  εν δράσει  
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       Ο Αντιπρόεδρος Μιχάλης Χριστοδούλου.  

 

 

       Ο ταμίας Αποστόλης Τσιρογιάννης  (στο ρόλο του Σέφ), φρόντισε φέτος να 

υπάρχουν και κρέπες και ο (β) ταμίας Λέανδρος Πάντος, να μας δροσίσει με τα 

πλούσια ποτά, που με μεγάλη ευχαρίστηση γεύτηκαν, μικροί και μεγάλοι. 
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       Η  Ορχήστρα  μας μάγεψε με τις υπέροχες μουσικές  νότες της!  
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       Την όμορφη εκδήλωση μας, τίμησε με την παρουσία του και ο εφημέριος 

της ορθόδοξης Εκκλησίας του Μάνχαϊμ  Πάτερ Γεώργιος. 

 
 

Και μια συγκινητική στιγμή!!! 

Τα παιδιά του χορευτικού μας (για τα οποία είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι) 

έκαναν έκπληξη γενεθλίων στην δασκάλα τους Αγαθή Τσουμάνη!!!  
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       Τα κορίτσια του μεγάλου χορευτικού διατηρώντας τις πατροπαράδοτες 

Ηπειρωτικές παραδόσεις, πρόσφεραν γλυκά και καφέδες.  

 

       Άποψη από την ανοιξιάτικη πολιτιστική εκδήλωση του Ηπειρώτικου 

Συλλόγου Λούντβιγκσχαφεν,  άτομα όλων των ηλικιών  διασκέδασαν και 

χόρεψαν μέχρι αργά το απόγευμα.  
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  Με εκτίμηση 

                                                         Με εκτίμηση 

Για το Δ.Σ. 

Ο Πρόεδρος                                                                 Η Γραμματέας 

                                               

             

 

             Σωτήριος Χήρας                                                    Αγαθή Τσουμάνη 


