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Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στον Ηπειρώτικο Σύλλογο  

Λούντβιγκσχαφεν & Περιχώρων, καθώς και στο  

Δ. Συμβούλιο της Νεολαίας. 

Οι εκλογές έλαβαν χώρα στις 04 - 10 - 2020. Παρά τις αντίξοες συνθήκες που 

επικρατούν λόγο του  Κορονοϊού σε όλη την Υφήλιο, οι συμπατριώτες μας 

προσήλθαν να εκλέξουν τη Νέα Διοίκηση του Συλλόγου τους. 

Η συμμετοχή στις εκλογές ήταν ικανοποιητική αν λάβουμε υπόψιν τις ιδαίτερες 

συνθήκες που βιώνουμε όλοι μας. Εντυπωσιακή ήταν η παρουσία της Νεολαίας 

η οποία για μιά ακόμη φορά έδωσε ένα τρανταχτό παρόν και παράλληλα 

εξελέγη και το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Νεολαίας. 

Επίσης εντυπωσιακή ήταν και η προθυμία της Νεολαίας μας να βάλουν 

υποψηφιότητα και στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου όπου στο 

επταμελές Δ.Σ. οι πέντε είναι κάτω των τριάντα πέντε ετών! 

 

Όσον αφορά τις Ηπειρώτισσες μέλη του Συλλόγου, (οι φωτογραφίες μιλάνε 

καλύτερα), μας τίμησαν δεόντως τόσο με την παρουσία τους αλλά και τις θέσεις 

που κατέλαβαν στη διοίκηση. Αυτό όμως που μας συγκίνησε πραγματικά, είναι 

η συμμετοχή τόσο  ως μέλη του Συλλόγου αλλά ακόμη και στη διοίκηση οι 

Ελληνίδες που συμμετέχουν επισφραγίζοντας αυτό που λέμε ότι στην ξενιτιά 

πρώτα απο όλα είμαστε όλοι αδέλφια Έλληνες! Η παρουσία τους αποτελεί 

Ύψιστη Τιμή τόσο για τις ίδιες αλλά και προς εμάς και την ελληνική 

Ομογένεια!!! 

Μαζί μας ήταν επίσης και ο κύριος Γεώργιος Βασιλειάδης ο οποιος είναι 

αιρετός δημοτικός σύμβουλος στην περιοχή, βάζοντας μάλιστα και 

υποψηφιότητα, όπου εκλέχθει ως ειδικός σύμβουλος. 

 

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1976 
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Πρόεδρος του Συλλόγο, εξελέγη ο κύριος Μιχάλης Χριστοδούλου, ο οποιος 

απο το 2011 που επανιδρύθηκε ο Σύλλογος, βοήθησε όσο κανένας άλλος, και 

για αυτόν τον λόγο η απελθούσα διοίκηση διά του Προέδρου της κυρίου 

Βασιλείου Γκίνη τίμησε  τον νεοεκλεγέντα Πρόεδρο Μιχάλη Χριστοδούλου 

με Τιμητική Πλακέτα για την προσφορά του και την συμβολή του, όχι μόνον 

στον Σύλλογο, αλλά και για τις αλλεπάλληλες προσφορές του στο Κέντρο 

Υγείας Μαργαριτίου, προς την Περιφέρεια Ηπείρου, για την συμβολή του στο 

4το  Αντάμωμα, όπου με δικιά του πρωτοβουλία κατάφερε  να γίνει δωρεά εκ 

μέρους του Δήμου και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της πόλης του Ketsch, 

ένα σχετικά νεότατο Πυροσβεστικό Όχημα στην Δημοτική Ενότητα του 

Μαργαριτίου Θεσπρωτίας. Παράλληλα στο ίδιο Αντάμωμα ο κύριος 

Χριστοδούλου, ανέλαβε και την Ημερίδα η οποία έγινε στο εστιατόριο του 

αφιλοκερδώς! 

Στην φωτογραφία απο δεξιά όπως κοιτάζετε απεικονίζονται: Ο νέος Πρόεδρος κ. 

Μιχάλης Χριστοδούλου, η υπεύθυνη πολιτιστικών κ. Χριστίνα Κωνσταντάκη, η κ. 

Ουρανία Μπαλαούρα η κ. Σταυρούλα Γκίνη, και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου 

Νεολαίας κ. Τζάστιν Τσουμάνης, πίσω ο Γραμματέας κ. Βασίλης Ρέτζιος και η β) 

Γραμματέας κ. Δέσποινα Λυγκώνη. 

 

 



 

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου: 

Πρόεδρος: Μιχάλης Χριστοδούλου, Αντιπρόεδρος: Σταυρούλα Γκίνη,  

Α. Γραμματέας: Βασίλειος Ρέτζιος, Β. Γραμματέας: Δέσποινα Λυγκώνη 

Α. Ταμείας: Μαρία Τάσση, Β. Ταμείας: Ουρανία Μπαλαούρα. 

Αναπληρωματικά μέλη: Γεώργιος Βασιλειάδης ( Σύμβουλος) και η 

Μαργαρίτα Ματούση μέλος. Χοροδιδάσκαλος, Τζάστιν Τσουμάνης και 

Γεωργία Διαμαντή, Υπεύθυνη Πολιτιστικών, Χριστίνα Κωνσταντάκη 

 

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο Νεολαίας: 

Πρόεδρος, Τζάστιν Τσουμάνης, Αντιπρόεδρος, Παρασκευή Θανασάρα, 

Γραμματέας, Μαρίνα Διαμαντή, α)Ταμίας, Ειρήνη Ζαχαροπούλου,   

β) Γιώργος Κομήτης, Χοροδιδάσκαλος, Τζάστιν Τσουμάνης, Βοηθός 

Χορευτικών Ομάδων, Χρυσοβαλάντης Μολότσιος, υπεύθυνη Πολιτιστικών 

Μαρία Κουκάρα. 

 

Μετά το πέρας των εκλογών, ο πλιοψηφίσαντας Μιχάλης Χριστοδούλου, 

απευθύνθηκε στους συναδέλφους του με τα εξής λόγια: 

<<Αγαπητές φίλες και φίλοι συμπατριώτισσες και συμπατριώτες σας καλωσορίζω 

στην πρώτη μας συνάντηση. Ο λόγος που βρισκόμαστε σήμερα εδώ είναι η αγάπη 

που έχουμε όλοι μας για την πατρίδα μας υπηρετώντας την μέσα απο τα 

Ηπειρωτικά Κοινά.  

Ευχαριστώ θερμά ιδιαίτερα εσάς, που παρότι δεν κατάγεστε απο την Ήπειρο, 

είστε σήμερα εδώ μαζί μας για να βοηθήσετε τον Σύλλογο. Αυτό αποτελεί μεγάλη 

τιμή απο μέρους σας προς εμάς. Αλλά και εμείς το εκτιμούμε και σας 

ευχαριστούμε μέσα απο την καρδιά μας, διότι πρωτίστως είμαστε όλοι αδέλφια 

Έλληνες και όλοι μας θέλουμε να μεταδώσουμε στα παιδιά μας τον πολιτισμό και 

τις παραδόσεις της πατρίδας μας.  

Μας ενώνει ο νόστος για την πατρίδα μας και όλοι μαζί θα εργαστούμε να 

τιμήσουμε όλους τους συμπατριώτες μας που μας τίμησαν με την ψήφο τους. Για 

να το πετύχουμε αυτό καλούμαστε να φτιάξουμε μαζί το Διοικητικό Συμβούλιο. 

Ως πλιοψηφίσαντας θα κάνω κάποιες προτάσεις και πάνω σε αυτό ζητώ και τη 

γνώμη σας την οποια θα σεβαστό. Στον αγώνα μας αυτό δεν θα είμαστε μόνοι 

μας, θα έχουμε τη συμπαράσταση απο τα μέλη των προηγούμενων διοικήσεων, 

αλλά και της Ομοσπονδίας μας, μέσο του Γεν. Γραμματέα της, ο οποίος εκλέγεται 

απο τον Σύλλογο μας.>>  

 

  



 

 

Όσον αφορά την απελθούσα διοίκηση του Συλλόγου, ο απερχόμενος Πρόεδρος 

κ. Βασίλειος Γκίνης, αφού συνοπτικά αναφέρθηκε στα πεπραγμένα της 

διοίκησης και ετίμησε τον κ. Χριστοδούλου, ευχαρίστησε όλες και όλους τους 

παριστάμενους για την συμμετοχή τους, βαθιά συγκινημένος αναφέρθηκε στη 

Νεολαία του Συλλόγου που για 11 χρόνια μαζί με την σύζυγο του κυρία Αγαθή 

Τσουμάνη πρόσφεραν ένα τεράστιο έργο στον Σύλλογο και στην ελληνική 

Ομογένεια απο τις θέσεις τους ως χοροδιδάσκαλος και μετέπειτα και πρόεδρος 

ο ίδιος καθώς και η κυρία Τσουμάνη ως χοροδιδασκάλισσα και Αντιπρόεδρος, 

δηλώνοντας ότι θα είναι παρόν σε ότι χρειαστεί ο Σύλλογος. Αποχαιρέτησε τα 

μέλη του Συλλόγου του με την ακόλουθη ανάρτηση στα ΜΜΕ.   

<< Θέλουμε να ευχαριστήσουμε, τους Φίλους του Ηπειρωτικού Σύλλογου για την 

στήριξη και την αγάπη τους ολα αυτά τα χρόνια. Ήρθε λοιπόν η ώρα,ύστερα από 

11 σχεδόν χρόνια, να παραχωρήσουμε την σκυτάλη της διοίκησης του Δ/Σ, όπως 

και αυτήν του Χορευτικού σε νέα πρόσωπα που σίγουρα θα εργαστούν με τον ίδιο 

ζήλο και την ίδια αγάπη για αυτόν τον Σύλλογο. Εμείς θέλουμε να ευχαριστήσουμε 

τα παιδιά του Συλλόγου μας, που ολα αυτά τα χρόνια μας χάρισαν υπέροχες 

στιγμές, χαρίζοντας μας αγάπη, εμπιστοσύνη και συγκινήσεις! 

Ευχόμαστε από καρδιάς στο νέο Δ/Σ και στους νέους Χοροδιδασκάλους Καλή 

επιτυχία. Εμείς θα συνεχίσουμε να είμαστε δίπλα στον Σύλλογο με την ίδια αγάπη 

και το ίδιο Ενδιαφέρον . 

Καλή συνέχεια και  Καλή Επιτυχία ,στο υπέροχο αυτό ταξιδι που ξεκινατε!!! 

Βασίλης & Αγαθή>>. 

 

Ας δούμε όμως πως σχολίασαν την απόσυρση τους απο τα καθήκοντα τους οι 

συμπατριώτες μας. 

Ο Λευτέρης Τζίμας έγραψε:<< Εμείς σας ευχαριστούμε ως χορευτικό, γιατί 

πάνω από δυο πολύ καλοί Χοροδιδάσκαλοι , ήσασταν πάντα δίπλα σε όλα τα 

παιδιά, βοηθώντας μας, δίνοντάς μας συμβουλές και δεν αφήσατε ποτέ, ακόμα 

και τώρα στο τέλος, τα χορευτικά μας εκτεθειμένα! Είστε οι "γονείς" αυτής της 

μεγάλης οικογένειας που έχουμε φτιάξει και θα συνεχίσετε να είστε!! 

Σας ευχαριστούμε πολύ❤ Υγ.: Μακάρι να σου δινόταν η ευκαιρία να 

ολοκληρώσεις το έργο που ξεκίνησες όπως το είχες φανταστεί για τον Σύλλογο, 

αλλά λόγο της πανδημίας δεν κατάφερες να υλοποιήσεις!>> 

 

Ο Σπύρος Μποζούρης απο τον Ηπειρ. Σύλλογο Φρανκφούρτης γράφει:  

<<Δυστυχώς δεν μπορέσαμε, λόγω των συγκυριών, να συνεργαστούμε πιο πολλές 



φορές μαζί. Έστω και έτσι όμως θέλω να πω, ότι αφήνετε πίσω σας έναν σύλλογο 

πρότυπο που σφύζει από υγεία και ζωντάνια! Εύχομαι σε σας τα καλύτερα και στο 

νεο ΔΣ καλή δυνάμη και δημιουργική θητεία !!!>> 

 

Ο Γενικός Γραμματέας της Παν. Ομ. Ευρώπης έγραψε: 

<< Αγαπητή Αγαθή, αγαπητέ Βασίλη, η διαδρομή σας και η προσφορά σας στα 

πολιτιστικά δρώμενα της Ηπειρώτικης Ομογένειας στην Ευρώπη, είναι τεράστια 

και ανεκτίμητη. Αγαπήσατε και τιμήσατε το ευάρεστο έργο που αναλάβατε και οι 

δυό σας απο τις αρχές της επανίδρυσης του Συλλόγου μας και για 11 συναπτά έτη, 

δώσατε και την ψυχή σας για τον Σύλλογο και ιδιαίτερα για την Νεολαία του 

Συλλόγου μας, την οποια αγκαλιάσατε με την δικιά σας στοργή και αγάπη, (κάτι 

πολύ δύσκολο) αλλά εσείς το καταφέρατε, και αυτό φαίνεται απο το πανέμορφο 

σχόλιο του Λευτέρη Τζίμα και του Σπύρου Μπουζούρη! Πάνω απο όλα όμως 

Βασίλη, τίμησες στο έπακρο αυτόν τον Υπέροχο χοροδιδάσκαλο τον Μεγάλο 

Οδυσσέα Χαντζάρα, που σου έμαθε τα πρώτα σου βήματα στην χορευτική 

παράδοση της Θεσπρωτίας. Εκ μέρους της Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας 

Ευρώπης και εμού προσωπικά, σας ευχαριστούμε θερμότατα για την προσφορά 

σας η οποία θα μείνει στην ιστορία.>> 

Το παρόν στις αρχαιρεσίες, έδωσε βέβαια και η Πανηπειρωτική Ομοσπονδία 

Ευρώπης, διά του Γενικού Γραμματέα της κ. Θωμά Γκίνη, ο οποίος βοήθησε 

τόσο στην προετοιμασία των εγγράφων καθώς και στη διαδικασία των εκλογών, 

μαζί με τον εκπαιδευτικό κ. Δημήτριο Κολιό (πρώην μέλος του Δ.Σ.) και τον κ. 

Σπύρο Σαμαρά, μέλος της απελθούσας διοίκησης. 

Στην αίθουσα, η απελθούσα διοίκηση είχε φροντίσει και είχε λάβει όλα τα 

απαραίτητα μέτρα που ορίζει η περίσταση λόγο του Κορονοϊού, και 

κρατήθηκαν οι αποστάσεις με άψογο τρόπο. 

Η Πανηπειρωτική Ομοσπονδία Ευρώπης, συγχαίρει τη νέα διοίκηση και τους 

εύχεται καλή δύναμη στο ευάρεστο έργο τους. Επίσης  συγχαίρει και ευχαριστεί 

όλες και όλους τους συμπατριώτες μας που αγκαλιάζουν με αγάπη τους 

Συλλόγους, τη Νεολαία μας που συμμετέχει με μεγάλο μεράκι και βεβαίως 

ευχαριστεί τα ΜΜΕ της Ηπείρου που η βοήθεια τους προβάλλοντας τις 

εκδηλώσεις των Συλλόγων μας,  είναι άκρως καθοριστική και σημαντικότατη! 

Απο το ΓραφείοΤύπου της  

Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας Ευρώπης 

Επιμέλεια, Θωμάς Γκίνης Οκτώβριος 2020 

Panepirotscher Verband Europas e,V 1976   President Dimitrios Ntokos – Amtsgericht Sttutgard- WR339 

 



Ακολουθεί Φωτορεπορτάζ απο τις εκλογές. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 


