
 

 

                                               ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Η Εθνική Επέτειο της 25
ης 

 Μαρτίου στο Αννόβερο .  

Όπως πάντα οι συμπατριώτες μας  της  Αδελφότητας Ηπειρωτών ΄΄Πίνδος΄΄,  

στο Αννόβερο έλαμψαν με την αξιόλογη παρουσία τους στην εκδήλωση για την 

εθνική επέτειο της Απελευθέρωσης του 1821 της Χώρας μας, με την οποία 

τίμησαν  τους Ήρωες του 1821. 

 

Η μεγαλειώδης εκδήλωση, έλαβε χώρα στην κεντρική πλατεία της πόλης και 

διοργάνωσαν οι ελληνικοί πολιτιστικοί Φορείς της Ελληνικής Κοινότητας 

Αννοβέρου, της  Ένωσης Ελλήνων Αννοβέρου, της Αδελφότητας Ηπειρωτών 

Αννοβέρου ΄΄Πίνδος΄΄, του Ποντιακού Συλλόγου Αννοβέρου και του 

Θρακιώτικου Συλλόγου Αννοβέρου ΄΄Ορφέας΄΄. 

 

Η εκδήλωση για την ξεκίνησε με δοξολογία, μετά την Θεία Λειτουργία, στον 

Ιερό Ναό των Τριών Ιεραρχών, όπου συμμετείχαν όλοι οι φορείς και τα 

ελληνικά σχολεία με τις σημαίες και τα λάβαρα τους και στη συνέχεια 

κατευθύνθηκαν στην πλατεία της Όπερας.  

 

Μετά την προσφώνηση των επισήμων από τον Αχιλλέα-Νικόλαο Αναστασιάδη 

και την είσοδο των χορευτικών  τμημάτων, αυτός που πήρε πρώτος το λόγο, από 

τους ομιλητές, ως οικοδεσπότης ήταν ο κ. Δημοσθένης Παπαδόπουλος,  

πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας του Αννοβέρου. 

Ακολούθησε ο Γενικός Πρόξενος του Ελληνικού Προξενείου στο Αμβούργο  κ. 

Μιχαήλ Αγγελόπουλος. Την εκδήλωση χαιρέτησε ο δήμαρχος του Αννοβέρου  

κ. Stefan Schostok, να σημειώσουμε πως ο Γερμανός αξιωματούχος δίνει πάντα 

το παρόν και δηλώνει θερμός φίλος της Ελλάδας. Επίσης μίλησε ο ελληνικής  

καταγωγής βουλευτής του FDP,  κ. Γρηγόριος Αγγελίδης. 



(Φωτό, απο την Αδελφότητα Ηπειρωτών  ΄΄Πίνδος΄΄,  Αννοβέρου). 

 

Πηγές για το ρεπορτάζ αντλήσαμε απο την ιστοσελίδα  

https://thenewhellenictimes.com/i-megali-imera-ton-ellinon-sto-annovero/  άρθρο του 

Δημήτρη Χατζόγλου, και απο τον Πρόεδρο της Αδελφότητας Ηπειρωτών, κ. 

Χρήστο Χύτη. 

Κάτω δείτε το βίντεο με την Νεολαία της Αδελφότητας Ηπειρωτών στο 

Αννόβερο. 

https://www.youtube.com/watch?v=8bKhBAyFyE0&feature=player_embedded

και το βίντεο με την σύντομη ομιλία του Προέδρου κ. Χρήστου Χύτη. 

https://www.youtube.com/watch?v=8bKhBAyFyE0&feature=youtu.be 

Η Πανηπειρωτική Ομοσπονδία Ευρώπης συγχαίρει την Νεολαία και τα Μέλη 

της Αδελφότητας για τις άψογες δραστηριότητες τους. 

 

Επιμέλεια και παρουσίαση 

απο το Γραφείο Τύπου της  

Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας  Ευρώπης. 
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