Διεθνές φεστιβάλ χορού στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ελληνικής
Κοινότητας Agora της πόλης Castrop-Rauxel της Γερμανίας,
Σάββατο 24.06.2017
(Internationales Tanzfestival-Griechische Gemeinde-Agora- Castrop Rauxel)
(Το γκιούμι και η κλίτσα των Ηπειρωτών μονοπώλησαν την παράσταση στο
φεστιβάλ).
Στη φωτογραφία απεικονίζεται η Δέσποινα Μεσημέρη, Γραμματέας του
Συμβουλίου Νεολαίας του Ηπειρώτικου Συλλόγου Bielefeld. (φωτό 1).

Με τεράστια επιτυχία στέφθηκε το διεθνές φεστιβάλ χορού το οποίο
διοργάνωσε στο Πολιτιστικό Κέντρο Agora της πόλης του Castrop Rauxel
της Γερμανίας η ελληνική Κοινότητα της περιοχής, όπου συμμετήχαν
Ελληνικές Κοινότητες και Σύλλόγοι της περιοχής, καθώς και άλλοι Συλλόγοι
διαφορετικών εθνοτήτων στις 24 Ιουνίου του 2017.
(Η ελληνική Κοινότητα στο Castrop-Rauxel, έχει αγοράσει πριν τριάντα
χρόνια μια αρκετά μεγάλη έκταση 9.000 τ.μ. στην οποία έχει χτίσει ένα
πανέμορφο Πολιτιστικό Κέντρο το Agora, χιλίων τετραγονικών μέτρων στις αρχές
της δεκαετίας του 1980, το οποίο χρησιμοποιείτε απο όλους τους Πολιτιστικούς
φορείς με ενα πανέμορφο αμφιθέατρο και άλλους βοηθητικούς χώρους
πολλαπλών χρήσεων κατάλληλους για παρόμοιες εκδηλώσεις για όλη την περιοχή
και ιδιαίτερα για τους έλληνες).
(Στην φωτογραφία κάτω απεικονίζεται το αμφιθέατρο που έχουν φτιάξει
το έτος 2000 στο χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου Αgora, οι Ομογενείς μας
και χρησιμοποιείτε απο όλους τους πολιτιστικούς φορείς, ανεξαρτήτως
εθνικότητας). (φωτό 2).

Ο στόχος του φεστιβάλ χορού ήταν τα πολλαπλά μηνύματα που απορρέουν
μέσα απο την πολιπολιτισμική αρμονική συνύπαρξη των Λαών που μπορεί να
επιτευχθεί μέσα απο το χορό, στην Ευρώπη και στον κόσμο γενικότερα.

Παράλληλα στην πολιτισμική αυτή εκδήλωση, οι γερμανοί και οι
μετανάστες αρκετών διαφορετικών εθνοτήτων, είχαν την ευκαιρία να δουν και
να ζήσουν από κοντά τις Κοινότητες και τους Συλλόγους που
δραστηριοποιούνται στην περιοχή τους και βέβαια να απολαύσουν όλες τις
χορευτικές ομάδες, ντυμένες με τις πανέμορφες παραδοσιακές στολές τους.
Την εκδήλωση τίμησαν επίσης με την παρουσία τους και οι τοπικοί
πολιτευόμενοι, όπως ο κ. Frank Schwabe απο το πολιτικό κόμμα SPD και ο
Michael Breilmann απο το CDU.
( Στην φωτό κάτω, απεικονίζεται ένα μέρος απο την χορευτική ομάδα
του Ηπειρώτικου Συλλόγου Bielefeld) στο χώρο του αμφιθεάτρου). (φωτό 3).

Οι επισκέπτες που κατέκλυσαν το πολιτιστικό Κέντρο Agora στο Castrop
Rauxel, ξεπέρασαν τις δυόμιση χιλιάδες και παράλληλα με το πλούσιο
χορευτικό πρόγραμμα είχαν την ευκαιρία να γευθούν την γνώριμη και νόστιμη
σε αυτούς ελληνική παραδοσιακή κουζίνα και τα γευστικότατα ελληνικά
κρασιά της πατρίδας μας που προσφέρθηκαν απο τους συμπατριώτες μας.
(φωτό 4).

Ο Ηπειρώτικος Σύλλογος Bielefeld, είχε την τιμή να είναι ο μοναδικός
ηπειρώτικος Σύλλογος που έλαβε μέρος στο 17ο Διεθνές Φεστιβάλ χορού το
οποίο διοργάνωσε το Πολιτιστικό Κέντρο Agora του Castrop-Rauxel στο
αμφιθέατρο του.
Για τις ανάγκες της εκδήλωσης η διοίκηση του Ηπειρ. Συλλόγου μίσθωσε
λεωφορείο 60 θέσεων για την δωρεάν μεταφορά των χορευτικών τμημάτων και
των μελών του, για να στηρίξουν την όμορφη εκδήλωση και ταυτόχρονα να
στηρίξουν την προσπάθεια του χορευτικού τους, το οποίο πήρε και την πρωτιά
στις καρδιές των θεατών μεταξύ των 14ρων χορευτικών τμημάτων που
συμμετήχαν και τιμήθηκε με επαίνους και τιμητικές πλακέτες από τον Πρόεδρο
τις ελληνικής Κοινότητας Agora κύριο Κωνσταντίνο Βούλβο.

(Στην φωτό κάτω, τα νεαρά μέλη του Hπ. Συλλόγου Bielefeld
πανηγυρίζουν με καμάρι για την τιμητική διάκριση που τους απονεμήθηκε).
(φωτό 5).

Στην φαντασμαγορική εκδήλωση για μια ακόμη φορά έδωσαν το παρόν
και οι παλαίμαχοι πρώην Πρόεδροι του Ηπειρώτικου Συλλόγου Bielefeld, όπως
ο κ. Νικόλαος Παπαμάρκου ( Ιδρυτής και πρώτος πρόεδρος του Συλλόγου
Bielefeld ) o κ. Βαγγέλης Ντάφλος ( από τους πιο δυναμικούς προέδρους που
είχε ο σύλλογος) και ο κ. Σπύρος Χριστοδούλου ( που είναι και ο μοναδικός
επίτιμος Πρόεδρος του Συλλόγου Bielefeld) που εξακολουθούν να στηρίζουν
και να βοηθούν το Σύλλογο τους με μεράκι, αγάπη και αφοσίωση.

Aυτό όμως που προξένησε την ευχάριστη έκπληξη στους
παρευβρισκόμενους και στους διοργανωτές, ήταν το ταλέντο της χορογραφίας
και γενικά η ευάρεστη εμφάνιση των συμπατριωτών μας απο το Bielefeld, όπου
παρουσίασαν τους ελληνικούς χορούς ντυμένοι με τις παραδοσιακές στολές και
τα λάβαρα καθώς και το γκιούμι και οι κλίτσες θυμίζοντας σε όλους την αρχαία
Αμφόρα και την κλίτσα του βοσκού, στο πέρασμα των αιώνων.

(φωτό 6)

Τα χορευτικά τμήματα που πήραν μέρος ήταν τα εξής:
Χορευτική Ομάδα του Ηπειρωτικού Συλλόγου Bielefeld
Ελληνική Χορευτική Ομάδα Νέο Ελλάς
Ελληνική Χορευτική Ομάδα της πόλης του Μπόχουμ
Ελληνική Χορευτική Ομάδα Αμαλία
Jugendtanzgruppe της Ελληνικής Κοινότητας Agora
Kindertanzgruppe της Ελληνικής Κοινότητας Agora
Ηπειρώτικος Σύλλογος Bielefeld
Bosnische Folkloregruppe Bkud
Tamilische Tanzgruppe
Orientalische Tänze Kalima
Polnischer Trachtenverein Wiselka
Ποντιακή χορευτική ομάδα Xeniteas
Türkische Tanzgruppe Zonguldak
Bauchtanz Cilli
Kroatische Tanzgruppe Kud Kraljica Katarina

φωτό 7). Ακολουθού φωτογραφίες απο την εκδήλωση.

Τα κορίτσια του Ηπειρ. Συλλόγου Bielefeld, και μέλη του Συμβουλίου
Νεολαίας του Συλλόγου τους, μπροστά η Εύη Καρά μέλος, αριστερά η
Δέσποινα Μεσημέρη Γραμματέας και η Ματίνα Μπότσιου Αντιπρόεδρος.

(φωτό 8). Η χορευτική Ομάδα (Αμαλία), με τις όμορφες παραδοσιακές

Κερκυραϊκές ενδυμασίες .

(φωτό 9). Η χορευτική Ομάδα (Αμαλία), με τις όμορφες παραδοσιακές

Κερκυραϊκές ενδυμασίες στο αμφιθέατρο.

(φωτό 10) Orientalische Tänze Kalima

(φωτό 11). Η χορευτική ομάδα (Wiselka) της Πολωνίας και πίσω η χορ. Ομάδα
(Αμαλία) της Κέρκυρας

(φωτό 12) Polnischer Trachtenverein Wiselka

(φωτό 13). Η χορευτική Ομάδα απο την Βοσνία.

(Bosnische Folkloregruppe Bkud)

(φωτό 14). Η χορευτική Ομάδα του Ηπειρωτικού Συλλόγου Bielefeld σε ενα

συναρπαστικό ενσταντανέ που μας θυμίζει αρχαιοελληνική παράσταση.

(φωτό 15). Τα παιδιά του Ηπειρωτικού Συλλόγου Bielefeld

(φωτό 16). Άποψη απο την εκδήλωση.

(φωτό 17). Επάνω, κορίτσια απο ελληνικούς Συλλόγους στην εκδήλωση

(φωτό 18). Επάνω, ελληνόπουλα της διασποράς στην εκδήλωση
(φωτό 19).

Η χορευτική ομάδα Νέων της Ελληνικής Κοινότητας Agora Castrop Rauxel

(φωτό 20). Πανοραμική άποψη απο την εκδήλωση του φεστιβάλ χορού της

δραστήριας Ελληνικής Κοινότητας Αgora στο Castrop Rauxel 24-6-2017

(φωτό 21). Η χορευτική ομάδα Νεο Ελλάς.

(φωτό 22). Δύο απο τα μέλη του Συμβουλίου Νεολαίας του Ηπερ. Συλλόγου

Bielefeld, αριστερά η Εύη Καρά μέλος και Ματίνα Μπότσιου Αντιπρόεδρος
του Συμβουλίου Νεολαίας.

(φωτό 23). Η χορευτική ομάδα Ποντίων (Xeniteas) του Dortmund

(Φωτό24). Η χορευτική ομάδα Ποντίων (Xeniteas) του Dortmund

(φωτό 25). Στη φωτογραφία απεικονίζεται η Σοφία Καλογεράκη, υπεύθυνη για τις

πανέμορφες στολές του Ηπειρώτικου Συλλόγου Bielefeld.

(φωτό 26). Από αριστερά απεικονίζονται: ο κ. Δημήτριος Ντόκος, Πρόεδρος του

Ηπειρώτικου Συλλόγου Bielefeld & Περιφερειάρχης Βορείου Γερμανίας της
Πανηπειρ. Ομοσπονδίας Ευρώπης, ο υπεύθυνος Τύπου της Ελληνικής Κοινότητας
(Αgora) της πόλης Castrop Rauxel κ. Γεώργιος Σιάνας, ο μουσικός κ. Πίγιος,
και ο κ. Γεώργιος Κουτσοκέρης, μέλος του Δ. Συμβουλίου του Ηπειρ. Συλλόγου
Bielefeld, και ποζάρουν πανευτυχής μετά το αίσιο πέρας της πανέμορφης
εκδήλωσης.

Ο Ηπειρώτικος Σύλλογος Bielefeld, ευχαριστεί θερμά την Ελληνική
Κοινότητα Agora της πόλης του Castrop-Rauxel για τη θερμή υποδοχή και για
την φιλοξενία.
Ευχαριστούμε θερμά τον υπεύθυνο τύπου της Ελληνικής Κοινότητας
Αγορά του Castrop-Rauxel κ. Γεώργιο Σιάνα για την βοήθεια του.
Το ρεπορτάζ επιμελήθηκαν:
ο Δημήτριος Ντόκος, Πρόεδρος του Ηπειρώτικου Συλλόγου Bielefeld &
Περιφερειάρχης Βορείου Γερμανίας της Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας
Ευρώπης και ο Θωμάς Γκίνης, Γενικός Γραμματέας & Υπεύθυνος Τύπου της
Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας Ευρώπης.

