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ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Φρανκφούρτη – 24-3-2017

" Πολιτιστικές Εκδηλώσεις Ηπειρώτικων Συλλόγων Βορείου Γερμανίας,
Φεβρουάριος 2017"

(γράφει ο Περιφερειάρχης της Παν.Ομ. Ευρώπης και Πρόεδρος
του Ηπειρωτικού Συλλόγου Bielefeld κ. Δημήτριος Ντόκος).

Πολιτιστική Εκδήλωση του Ηπειρώτικου
Συλλόγου Bielefeld & Περιχώρων-18-2-2017
Με μια πολύ επιτυχημένη χοροεσπερίδα στις 18 Φλεβάρη ο Ηπειρώτικος
Σύλλογος της πόλης του Μπίλεφελντ Γερμανίας γιόρτασε την 104η επέτειο για
την απελευθέρωση των Ιωαννίνων και της Ηπείρου γενικότερα. Την εκδήλωση
άνοιξε το παιδικό χορευτικό του συλλόγου μας «μικροί χορευτές» που
καταχειροκροτήθηκε από τους παρευρισκόμενους. Στη συνέχεια ακολούθησε το

εφηβικό τμήμα που χόρεψε τους παραδωσιακούς χορούς της ιδιαίτερης
πατρίδας μας , καθώς και το πατροπαράδοτο γαϊτανάκι.
Ακολούθησε ο Ηπειρώτικος Σύλλογος του Βούπερταλ ο οποίος συμετύχε στην
εκδήλωση μας, προκαλόντας τη συγκίνηση και τον θαυμασμό όλων μας
χορεύοντας τους χορούς της πατρίδας μας της Ηπείρου. Μια ευχάριστη και
διαφορετκή νότα στη βραδιά πρόσθεσε το μεγάλο χορευτικό του Συλλόγου μας,
που χόρεψε χορούς από διάφορα μέρη της Ελλάδας.
Τέλος ο πρόεδρος του συλλόγου κ. Ντόκος Δημήτριος αφού ευχαρίστησε
τα χορευτικά για τη συμμετοχή τους και τους χορηγούς για την στήριξη τους
όλα αυτά τα χρόνια, προσέφερε αναμνηστική πλακέτα στο πρόεδρο του
Ηπειρωτικού Συλλόγου Βούπερταλ κ. Ανδρέα Ιωάννου και λουλούδια στις
χοροδιδασκάλους και των δύο χορευτικών ομάδων.

Ο χορός και το γλέντι με την συνοδεία της ορχίστρας του Σταύρου Σιάνα
και του κλαρίνου του Γεωργίου Δάμου κράτησε μέχρι τις πρώτες πρωινές
ώρες. Την εκδήλωση μας, τίμησαν με την παρουσία τους ο Πρόεδρος
Αθανάσιος Βλάχος και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του αδελφικού
Ηπειρώτικου Συλλόγου Güterschloh, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας
Bielefeld κ. Ιωάννης Αναστασόπουλος καθώς και άλλα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου, καθώς και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής
Κοινότητας Güterschloh.'Οπως και κάθε χρονιά η πλούσια λαχειοφόρος αγορά
και τα πατροπαράδοτα σουβλάκια έκλεψαν την παράσταση.
Tελετή Επιμνημόσυνης δέησης από τον πρωτοπρεσβύτετερο Πάτερ
Δημήτριο Τσόμπρα προς τιμή των πεσόντων της απελευθέρωσης της Ηπείρου
το 1913,τελέσθηκε στον Ιερό Ναό Αποστόλου Πέτρου και Παύλου στο

Μπίλεφελντ, στις 25 Φεβρουαρίου 2017.
Μετά το τέλος της Επιμνημόσυνης δέησης, στην αίθουσα συγκεντρώσεων
της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Μπίλεφελντ.
Η Πολιτιστική Ομάδα του Ηπειρωτικού Συλλόγου Μπίλεφελντ, με αφορμή την
εθνική επέτειο, έκανε μιά ιστορική αναδρομή και μας θύμισε τα γεγονότα που
κατέληξαν στην απελευθέρωση της Ηπείρου στις 13 Φεβρουαρίου 1913.
Η Ενημέρωση έγινε με φωτογραφικό υλικό και σπάνια πλάνα της εποχής
εκείνης όπου εκφωνήθηκε το ιστορικό, τραγούδια και ποιήματα. Η εκδήλωση
έκλεισε με τον Εθνικό Ύμνο. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης Ο Ηπειρώτικος
Σύλλογος Μπίλεφελντ πρόσφερε σε όλους τους παρευρισκόμενους καφέ και
γλυκά.

Πολιτιστική Εκδήλωση του Ηπειρώτικου Συλλόγου Βερολίνου
και περιχώρων 25-2-2017.
Με μια όμορφη εκδήλωση γιόρτασαν οι Ηπειρώτες την Επέτειο
Απελευθέρωσης της Ηπείρου η οποία πραγματοποιήθηκε στις 25 Φεβρουαρίου
του 2017, από τον Ηπειρώτικο Σύλλογο του Βερολίνου. Η όλη εκδήλωση
έλαβε μέρος στο κτήριο του Ελληνικού Πολιτιστικού Κέντρου Βερολίνου.
Την βραδιά άνοιξε ο Πρόεδρος του Συλλόγου κ. Απόστολος Ζέρβας
απευθύνοντας χαιρετισμό αναφερώμενος στο ιστορικό χρονικό της
απελευθέρωσης της ιδιαίτερης πατρίδας μας της Ηπείρου.
Στη συνέχεια τα χορευτικά του Συλλόγου παρουσίασαν χορούς από την
ιδιαίτερη πατρίδας μας και το γλέντι συνεχίστηκε μέχρι πρωίας. Ποτά και
φαγητά συνόδευσαν την όλη εκδήλωση από το κυλικείο του Πολιτιστικού
Κέντρου. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρούσία τους όλοι οι τοπικοί
Σύλλογοι καθώς και εκπρόσωποι της Ελληνικής Κοινότητας του Βερολίνου.

Πολιτιστική Εκδήλωση του Ηπειρώτικου Συλλόγου Αμβούργου αι
περιχώρων25-2-2017
Την Κυριακή 19 Φεβρουαρίου 2017 είχε προηγηθεί δοξολογία στον Ιερό
Ναό από τον Πρωτοπρεσβύτερο πάτερ Γεώργιο Μάνο ως ελάχιστος φόρος
τιμής στους αγωνιστές του 1912-1913, στην οποία παρεβρέθηκαν οι
Προξενικές Αρχές του τόπου και εκπρόσωποι Συλλόγων της Ελληνικής
Ομογένειας της περιοχής.

Μεγάλη επιτύχια σημείωσε η εκδήλωση του Ηπειρώτικου Συλλόγου
Αμβούργου που πραγματοποιήθηκε με την ευκαιρία της 104ης επετείου της
Απελευθέρωσης των Ιωαννίνων στις 25 φλεβάρη 2017 στη γνωστή αίθουσα
του Landhaus Schadendorf.
H Πρόεδρος του Συλλόγου κυρία Ιφιγένεια Τσίγγου, αφού ευχαρίστησε
τους παρευρισκομένους έδωσε το έναυσμα για να ξεκινήσει η γιορτή. Τον
λόγο μετά έλαβε ο Γενικός πρόξενος Αμβούργου κύριος Γεώργιος
Αρναούτης απευθύνοντας χαιρετισμό και αναφέρθηκε στο ιστορικό χρονικό
της Επαιτείου.
Την <σκυτάλη> έλαβαν έπειτα τα χορευτικά του συλλόγου που γέμισαν
την αίθουσα με ακούσματα και χορούς από την Ήπειρο, υπο την συνοδεία
της ορχήστρας του Τρύφωνα Αναστασίου και την μαγευτική φωνή της κ.
Κωνσταντίνας Τούνη. Στην εκδήλωση μας τίμησαν με την παρουσία τους
και παρεβρέθηκαν ο Γενικός Πρόξενος Αμβούργου κ. Γεώργιος
Αρναούτης μετά της συζύγου του, ο Λημενάρχης Αμβούργου Πλοίαρχος κ.
Παναγιώτης Σπανός μετά της οικογένειας του, ο Πρόεδρος της Ελληνικής
Κοινότητας Αμβούργου κ. Νικόλαος Φωτεινός , ο πρόεδρος του Συλλόγου
Θρακιωτών κ. Κετεσίδης, εκπρόσωποι του Συλλόγου Γονέων και
Κηδεμόνων Αμβούργου (Hamburg και Harburg), καθώς και η Αντιπρόεδρος
του Συλλόγου Κρητών κ. Ευτυχία Σαβιολάκη.
Ο Σύλλογος μας είχε φροντίσει για φαγητό και μεγάλη ποικιλία ποτών
καθώς και πλούσια λαχειοφόρος αγγορά, η οποία ήταν προσφορά του
χορηγού και συμπαραστάτη του Συλλόγου μας κ. Αγγελόπουλου Μιχαήλ.
Αξίζει να σημειωθεί οτι ο κ. Αγγελόπουλος έκανε δωρεά και το λάβαρο του
Συλλόγου. Το γλέντι και ο χορός κράτησαν μέχρι τις πρώτες πρωϊνές ώρες.
Πολιτιστική Εκδήλωση του Ηπειρώτικου Συλλόγου Αννόβερου 25-2-2017
Πολύ επιτυχιμένη ήταν και φέτος η εκδήλωση που έγινε από τον
Ηπειρώτικο Σύλλογο του Αννόβερου στις 25 φλεβάρη 2017 με αφορμή τον
εορτασμό της 104ης επετείου απο την Απελευθέρωση των Ιωαννίνων.
Ο πρόεδρος κ. Θεόδωρος Ράδος έκανε την έναρξη της εκδήλωσης
απευθύνοντας χαιρετισμό και εξιστορώντας τα γεγονότα που οδήγησαν στην
απελευθέρωση της πρωτεύουσας της Ηπείρου. Το βήμα παρέλαβε από τον
προλαλήσαντα ο Πανοσιολογιώτατος αρχιμανδρίτης Γεράσιμος
Φραγκουλάκης, ο οποίος εντυπωσίασε το κοινό της με την μεστή ομιλία.

Στη συνέχεια ακολούθησε το χορευτικό που προκάλεσε το θαυμασμό και
τη συγκίνηση των παρευρισκομένων με τις φυγούρες που εκτέλεσαν τα
κορίτσια και αγόρια του Συλλόγου μας. Την εκδήλωση τίμησαν με την
παρουσία τους η Ελληνική Κοινότητα Αννόβερου, η Ένωση Ελλήνων
Αννοβέρου, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των αδελφικών Ηπειρώτικων
Συλλόγων Bielefeld και Güterschloh, καθώς και άλλοι εκπόσωποι τοπικών
Συλλόγων .
Την εκδήλωση πλαισίωσε με μεγάλη επιτυχία η ορχήστρα του Σταύρου
Σιάνα σε συννοδεία με το κλαρίνο του Μάκη Μποροδήμου. Όπως και κάθε
χρόνο υπήρχαν τα πατροπαράδοτα σουβλάκια και γλυκά , προσφορά των
γυναικών του Συλλόγου. Η πλούσια Λαχειοφόρος πρόσφερε πολλές ευκαιρίες
για ωραία και μεγάλα δώρα.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
της Πανηπειρωτικής Οοσπονδίας Ευρώπης
Ο Γενικός Γραμματέας & Υπεύθυνος Τύπου
Θωμάς Γκίνης

Panepirotischer Verband Europas e.V. – Präsidentin: Dimitra Petsa, Amtsgericht Nr. VR 3398 1 / 1

