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Πολιτιστική Εκδήλωση του Ηπειρώτικου Συλλόγου Lüdenscheid22-12-2018. 

      Μια όμορφη βραδιά διοργάνωσε η νέα Διοίκηση του Ηπειρώτικου 

Συλλόγου Lüdenscheid στις 22.12.2018 στην  Schüzenhalle του Lüdenscheid. 

Στη διάρκεια ενός περίπου χρόνου η νέα Διοίκηση, έχει καταφέρει να 

αναδιοργανώσει τον Σύλλογο, (που είχε πέσει σε αδράνεια) και αυτή τη στιγμή 

έχει ήδη δυο χορευτικές ομάδες, οι οποιες πλαισιώνονται με όλο και 

περισσότερα μέλη.  

      Για τις ανάγκες της εκδήλωσης είχαν φέρει απο την Ελλάδα τον σπουδαίο 

και γνωστό σε όλους μας, Σάββα Σιάτρα και τον μεγάλο κλαρινίστα Γιώργο 

Δάμο. Συμμετείχαν επίσης ο καταξιωμένος κλαρινίστας Τρύφωνας Αναστασίου 

με την μεγάλη καλλιτέχνιδα κα. Κωνσταντίνα Τούνη και στο βιολί ο Νίκος 

Παντικίδης. 

      Όπως διαπιστώνουμε απο τις αναρτήσεις στην ιστοσελίδα τους εκτος απο 

τις καθιερωμένες γιορταστικές εκδηλώσεις, διοργανώνουν και μικρότερες 

δραστηριότητες όπως τα κάλαντα, την κοπή της πρωτοχρονιάτικης Πίτας και 

μαθήματα χορού. Όπως πληροφορούμαστε, σύντομα θα λάβει χώρα και  μια 

μικρή γιορτή με πρωτοβουλία της Νεολαίας του Συλλόγου τους. Ευχόμαστε στη 

Νεολαία τους να τους δούμε σύντομα και με το δικότους Συμβούλιο Νεολαίας 

απο όπου θα μπορούν με τις νεανικές αντιλήψεις τους και τους οραματισμούς 

τους να βελτιώσουν τον Ηπειρωτισμό της Ευρώπης προς το καλύτερο. Ο 

δραστήριος Πρόεδρος  κ. Κώστας Καρόκης, παρά τις δυσκολίες που συναντά, 

συνεχίζει την ανοδική πορεία του Συλλόγου του και μαζί με τα Μέλη της νέας 
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Διοίκησης είναι αποφασισμένοι να αλλάξουν κάποιες παλιές νοοτροπίες που 

είχαν φέρει τον Σύλλογο σε αδράνεια! 

 

      Την εκδήλωση στήριξαν με την συμμετοχή και παρουσία τους αρκετοί 

συμπατριώτες μας και μέλη των Διοικήσεων των όμορων  Ηπειρωτικών 

Συλλόγων της ευρύτερης περιοχής, όπως του Bielefeld, του Plettenberg, του 

Düsseldorf, μέλη του Ποντιακού Συλλόγου της περιοχής και ο εφημέριος της 

Εκκλησιαστικής Ενορίας της περιοχής. Την Πανηπειρωτική Ομοσπονδία 

Ευρώπης  εκπροσώπησε ο Πρόεδρος κ. Δημήτριος Ντόκος, ο ταμίας κ. 

Γεώργιος Κουτσοκέρης και το μέλος Βασίλης Τζώρτζης. 

      Η Πανηπειρωτική Ομοσπονδία Ευρώπης συγχαίρει την τωρινή Διοίκηση και 

τα μέλη του Συλλόγου τους για το έργο τους και συμπαραστέκεται στις 

φιλότιμες προσπάθειες  τους που καταβάλουν για τον Ηπειρωτισμό και την 

Νεολαία τους.  

 

Με εκτίμηση και πατριωτικούς χαιρετισμούς  

εκ μέρους του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε. 

απο το Γραφείο Τύπου. 

Ο Γεν. Γραμματέας 

Θωμάς Γκίνης 

 



Ακολουθούν φωτογραφίες απο την εκδήλωση και την κοπή βασιλόπιτας. 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 



 



 



 



 



 


