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Μεγάλη Εορταστική Βραδιά στο Γκύτερσλοχ σε πλαίσιο συνεργασίας του 

Ηπειρώτικου Συλλόγου με την τοπική Ελληνική Κοινότητα.  

Λίγο μετά τις γιορτινές μέρες των Χριστουγέννων και πριν το δυναμικό ξεκίνημα του 

νέου έτους, ο Ηπειρώτικος Σύλλογος Γκύτερσλο μαζί με την Ελληνική κοινότητα 

διοργάνωσαν ένα υπέρλαμπρο παραδοσιακό γλέντι στην πιο μεγάλη αίθουσα της 

πόλης τους. Την πολύ καλά οργανωμένη εκδήλωσή τους τίμησε με την παρουσία του 

σημαντικό πλήθος του Ελληνισμού (πάνω από 700 άτομα). Ανάμεσα στους 

παραβρισκόμενους ήταν μεταξύ άλλων εκπρόσωποι από την ενορία Αγίου 

Θεράποντος, τον τοπικό Μακεδονικό, Θεσσαλικό Σύλλογο της πόλης αλλά και 

εκπρόσωποι φορέων της διπλανής πόλης του Μπίλεφελντ, όπως ο Ηπειρώτικος, 

Ποντιακός Σύλλογος, καθώς και μέλη της Κοινότητας. Ιδιαίτερη χαρά προκάλεσε η 

παρουσία του προέδρου της Π.Ο.Ε., Δημήτριου Ντόκου. 

Για το μουσικό κομμάτι της βραδιάς μερίμνησαν αξιόλογοι καλλιτέχνες, όπως η 

Γωγώ Τσαμπά μαζί με τον Γιάννη Παπαδημητρίου, οι οποίοι ήρθαν για ένα πλούσιο 

παραδοσιακό πρόγραμμα από την Ελλάδα, στηριζόμενη από την τοπική ορχήστρα 

ΜΟΥΣΙΚΟΡΑΜΑ του κ.Σιάνα με το νέο ανερχόμενο Λ.Τζίμα στο κλαρίνο. Φυσικά, 

οι διοργανωτές είχαν μεριμνήσει και για τους λάτρεις της ποντιακής μουσικής, οι 

οποίοι διασκέδασαν με τους ήχους της λύρας του Λ.Σαββίδη και το νταούλι του Ν. 

Πριτζίδη.  

Το πρόγραμμα πλαισιώθηκε από την εμφάνιση χορευτικών τμημάτων της ενορίας του 

Αγίου Θεράποντα αλλά και του Ηπειρώτικου Συλλόγου της πόλης. Μάλιστα, το 

χορευτικό του Ηπειρώτικου, το οποίο υφίσταται για 2 περίπου χρόνια υπό την 

χορευτική αιγίδα του Π.Μεντή και αριθμεί περίπου 17 μέλη, έκανε την εμφάνιση του 
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για πρώτη φορά, φορώντας τις παραδοσιακές γιαννιώτικες ενδυμασίες που έραψε για 

τον Σύλλογο η κ.Γκορέζη.        

Η διασκέδαση συνεχίστηκε μέχρι της πρώτες πρωινές ώρες και το κέφι ήταν εμφανές. 

Ακολουθεί φωτογραφικό υλικό από την εκδήλωση: 

Από αριστερά προς τα δεξιά: 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Ν. Παναγιωτόπουλος, Γωγώ Τσαμπά, 

Γ.Παπαδημητρίου, Πρόεδρος του Ηπειρώτικου Συλλόγου και Β’ Γραμματέας της 

Π.Ο.Ε. Χ. Πάκου  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Πρόεδρος Ηπερώτικου Συλλόγου Π.Χριστίνα, 

Γ.Τσαμπά, Αντιπρόεδρος Ε. Αγγελίτση 

                                    

                                                                              Γ.Παπαδημητρίου, Λ.Τζίμας, Δ.Παπαιωάννου, 

Χ.Πάκου, Γ.Τσαμπά  

 

Γ.Πέγιος, 

Γ.Τσαμπά,  

Γ.Σιάνας  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Λ.Τζίμας, Γ.Παπαδημητρίου 

 



 

Το χορευτικό τμήμα του Ηπειρώτικου μαζί με τον Πρόεδρο της Π.Ο.Ε. Δημήτρη Ντόκο. 

 

 

Το χορευτικό του Συλλόγου  

 

Χ.Πάκου, Δ.Ντόκος  

 



 
Το χορευτικό Ορθόδοξης Νεολαίας της Ενορίας του Αγίου Θεράποντα  
 
 

 
 
Η αντιπρόεδρος  του Ηπειρώτικου Σύλλογου 
Μπίλεφελντ, Ε. Γόγολου  
 
 

 

 

 

 

 

 

Μέλη των συνδιοργανωτών της εκδήλωσης μαζί 

με τον Πρόεδρο της Π.Ο.Ε.  

 

 

Χρόνια Πολλά και Καλή Χρονιά σε όλες και όλους σας 

 

Με ιδιαίτερη εκτίμηση,  

έκ μέρους του Γραφείο Τύπου 

της Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας Ευρώπης 

Η β΄ Γραμματέας και Υπεύθυνη Τύπου 

Πάκου Χριστίνα  



 


