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                                                      ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Οι Έλληνες Ομογενείς τιμούν το Έπος του 1940 

Με συγκίνηση και έντονο πατριωτικό παλμό τίμησαν τους Ήρωες προγόνους 

μας που έπεσαν για τη Λευτεριά της πατρίδας μας οι Έλληνες Ομογεννείς την 

80στή Επέτειο του Έπους του 1940 στην πόλη Λούντβιγκσχαφεν Γερμανίας, 

στις 31-10-2020. 

 

 
 

Η εκδήλωση την οποία διοργάνωσε ο Πρωτοπρεσβύτερος της Ενορίας π. 

Κωνσταντίνος Ζαρκανίτης, πραγματοποιήθηκε στους χόρους της Εκκλησίας 

<<Ευαγγελισμός της Θεοτόκου>>, τίμησαν αρκετοί Έλληνες της περιοχής, 

όπου τηρήθηκαν αυστηρά τα μέτρα λόγο την πανδημίας του Κορονοϊού 
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Τον Ηπειρώτικο Σύλλογο Λούνβιγκσχαφεν & Περιχώρων της περιοχής, 

εκπροσώπησε ο Πρόεδρος κ. Μιχάλης Χριστοδούλου και η υπεύθυνη 

Πολιτιστικών κα. Χριστίνα Κωνσταντάκη και απο το Συμβούλιο Νεολαίας του 

Συλλόγου παρέστησαν : η κα. Μαρία Κουκάρα, ο κ. Γεώργιος Κομήτης, και ο 

Βαλάντης Μολότσιος, οι οποιοι ντυμένοι με τις παραδοσιακές φορεσιές 

τραγούδησαν και τον Εθνικό Ύμνο της Πατρίδας μας.  

 

 
 

Τον πανηγυρικό εκφώνησε ο δάσκαλος του Ελληνικού Σχολείου 

<<Φιλογνωσία>>, κ. Δημήτριος Κολιός, ο οποίος είναι και δραστήριο μέλος του 

Ηπειρ. Συλλόγου. Μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας, ο πάτερ Ζαρκανίτης 

ευχαρίστηκε τους παριστάμενους, με την ευχή  να ξεπεράσουμε ανώδυνα την 

δύσκολη συγκυρία την οποία βιώνουμε όλοι μας 

 

 

 

 



 
Απο δεξιά, η κα. Κωνσταντάκη, ο κ. Μολότσιος, η κα, Κουκάρα, ο κ. Κομήτης 

και ο Πρόεδρος κ. Χριστοδούλου οι οποίοι συμμετήχαν στην εκδήλωση. 

Η Πανηπειρωτική Ομοσπονδία Ευρώπης, ευχαριστεί θερμά τα νεοεκλεγέντα 

μέλη της Νεολαίας του Ηπειρώτικου Συλλόγου καθώς και τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίοι πρωτοστάτησαν και έδωσαν το δυναμικό 

παρόν στην εκδήλωση για την Επέτειο του Έπους 1940.  

Εύχεται δε, σε όλες και όλους τους συμπατριώτες μας τα Χρόνια Πολλά και με 

υγεία. 

Με ιδιαίτερη εκτίμηση έκ μέρους του Δ.Σ. 

και του Γραφείο Τύπου της Π.Ο.Ε 

Επιμέλεια: Θωμάς Γκίνης 
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