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07 – 05.06.2013  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

«Γιάννινα, 100 χρόνια ελεύθερα» 

Δ' Αντάμωμα Ηπειρωτών Ευρώπης 

Όταν οι Ηπειρώτες ανταμώνουν από τα πέρατα της Ευρώπης, από την Σουηδία μέχρι και την Κύπρο 

Όταν οι Ηπειρώτες ανταμώνουν, τότε ξυπνάνε μνήμες, και ο νόστος καλά κρατεί. Τότε τα χιλιόμετρα και οι 

αποστάσεις δεν έχουν ισχύ, τότε η διάθεση να βρεθείς με όσους κουβαλάνε τον ίδιο νόστο μ' εσένα είναι 

μεγαλύτερη. Είναι αυτή η διάθεση για γιορτή που αφήνει τη στιγμή να κυλήσει για να ξυπνήσει η ψυχή του 

Ηπειρώτη και μέσα από το τραγούδι και τους χορούς ν' αναριγήσει. 

Είναι ο τρόπος ο δικός μας να ανασταίνουμε την Ήπειρο μέσα μας, έστω και αν βρισκόμαστε χιλιάδες χιλιόμετρα 

μακριά από την πατρογονική εστία. 

Ο λόγος για το Δ' Αντάμωμα Ηπειρωτών Ευρώπης το οποίο έλαβε χώρα στο Ketsch κοντά στην πόλη του 

Ludwigshafen στη Γερμανία, το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Μαΐου και διοργανώθηκε από την Πανηπειρωτική 

Ομοσπονδία Ευρώπης και τον Σύλλογο Ηπειρωτών Ludwigshafen που είχε την οργανωτική επιμέλεια του όλου 

εγχειρήματος και ήταν η κεντρική εκδήλωση των Ηπειρωτών Ευρώπης αφιερωμένη στα 100χρονα από την 

Απελευθέρωση των Ιωαννίνων και της Ηπείρου γενικότερα. Την επίσημη έναρξη κήρυξε ο πρόεδρος της 

Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας Ευρώπης  κ. Σπύρος Κωσταδήμας 

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους οι Πρωτοπρεσβύτεροι κ.κ. Γεώργιος Μπασιούδης και 

Κωνσταντίνος Ζαρκανίτης, οι οποίοι μετέφεραν και τις ευχές του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γερμανίας κ. 

Αυγουστίνου,  ο Γεν. Πρόξενος της Ελλάδας στη Στουτγάρδη κ. Παναγιώτης Πάρτσος, ο πρόεδρος του Παγκοσμίου 

Συμβουλίου Ηπειρωτών Εξωτερικού και επίτιμος πρόεδρος της ΠΟΕ κ. Χρυσόστομος Δήμου, ο Δήμαρχος 

Ιωαννιτών κ. Φίλιππας Φίλιος συνοδευόμενος από τον Αντιδήμαρχο και Πρόεδρο της Επιτροπής Τουριστικής 

Ανάπτυξης κ. Νίκο Γκόλα και τον ειδικό του Σύμβουλο κ Στέφανο Ζέρβα, ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας κ Γεώργιος 

Κάτσινος συνοδευόμενος από τον Αντιδήμαρχο κ. Κάτσιο και τον Πρόεδρο της Κοινότητας Μαργαριτίου κ. 

Μπόλοση, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων κ. Δημήτριος Δημητρίου, συνοδευόμενος από τον 

Β΄Αντιπρόεδρο κ. Ευθύμιο Χρυσοστόμου και τους Πρόεδρο και Γεν. Διευθυντή της Συνεταιριστικής Τράπεζας 

Ηπείρου κ.κ. Κώστα Ζωνίδη και Βασίλειο Τσουκανέλη οι οποίοι και απηύθυναν χαιρετισμό. Ακόμη τίμησε την 

εκδήλωση η αντιδήμαρχος του Ketsch  κ. Andrea Schäfer, ο πρόεδρος των Θεσσαλικών Συλλόγων Ευρώπης κ. 

Διαμαντής Γκίκας, δημοτικοί σύμβουλοι της περιοχής, κοινωνικοί λειτουργοί, δημοσιογράφοι κ.λπ. 

Από ένα τέτοιο αντάμωμα δεν θα μπορούσαν να λείπουν μεγάλες φυσιογνωμίες της δημοτικής παράδοσης και 

του Ηπειρώτικου τραγουδιού όπως ο Πέτρο Λούκας- Χαλκιάς με το κλαρίνο του και ο Αντώνης Κυρίτσης με το 

τραγούδι του οι οποίοι βραβεύτηκαν από το Δ.Σ της Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας για την προσφορά τους στην 

παραδοσιακή μας μουσική. 

Τους βιρτουόζους της δημοτικής μας παράδοσης συνόδευσε και η δημοτική ορχήστρα της Ομογένειας του 

ιδιαίτερα ταλαντούχου κ. Τρύφωνα Αναστασίου, ενώ την παρουσίαση της όλης εκδήλωσης έκανε ο 

εκπαιδευτικός της περιοχής κ. Δημήτριος Κολιός. 

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν χορευτικές ομάδες Συλλόγων των Ηπειρωτών από όλη την Ευρώπη 

Λουντιβγκσχάφεν, Στοκχόλμης (Σουηδία), Νυρεμβέργης, Φραγκφούρτης, Ντίσελντορφ και Στουτγάρδης που 

επάξια κέρδισαν τον έπαινο και το χειροκρότημα του κοινού. Στους Συλλόγους απονεμήθηκαν αναμνηστικές 

πλακέτες και στους χορευτές αναμνηστικά μπλουζάκια, ενώ εκ μέρους του Συλλόγου Ludwigshafen τιμήθηκαν για 

την προσφορά τους το ιδρυτικό Δ.Σ. και το χορευτικό συγκρότημα. 

Στη συνέχεια ο Γεν. Γραμματέας της Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας Ευρώπης πατέρας  Δημήτριος   Κατσάνος στον 

Πανηγυρικό της    ημέρας αναφέρθηκε στον εορτασμό των 100 χρόνων  από την Απελευθέρωση των Ιωαννίνων. 
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Χαρακτηριστικά στην ομιλία του με ιδιαίτερη θέρμη και συγκίνηση τόνισε ότι: «με τέτοιες εκδηλώσεις οι  

εθνικοτοπικοί σύλλογοι όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και σ’ όλο τον κόσμο συντελούν με διαφόρους τρόπους , στην 

διατήρηση της ιστορικής μας Μνήμης και στην αφύπνιση του πατριωτικού μας Αισθήματος εντός και εκτός της  

Ελλάδος. «Ανταμώματα σαν το αποψινό και πρωτοβουλίες σαν κι αυτή,  επιβεβαιώνουν ότι πλέον είμαστε στον 

ορθό δρόμο. ΄Εχουμε γνώση της Ταυτότητάς μας και τα προτερήματα αυτής διαχέουμε στο περιβάλλον που ζούμε. 

Δεν επιλέγουμε την απομόνωση». 

     

Στιγμιότυπα από το Δ’ Αντάμωμα Ηπειρωτών Ευρώπης και το Οικονομικό Φόρουμ, στις 25 και 26 Μαΐου 2013 

Η επόμενη μέρα 26.05. ήταν αφιερωμένη στο μέλλον της Ηπείρου και τις δυνατότητες ανάπτυξης της περιοχής και 

για τον σκοπό αυτό διοργανώθηκε οικονομικό φόρουμ στο οποίο μετείχαν εκπρόσωποι του Δήμου Ιωαννιτών με 

επικεφαλής τους το Δήμαρχο κ. Φίλιο, εκπρόσωποι του δήμου Ηγουμενίτσας με επικεφαλής του δήμαρχο κ. 

Κάτσινο, εκπρόσωποι του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων με επικεφαλής του τον Πρόεδρο του φορέα κ Δημήτριο 

Δημητρίου και .εκπρόσωποι. της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου με επικεφαλής τον πρόεδρο κ. Κώστα Ζωνίδη 

και το Γεν. Διευθυντή κ. Βασίλειο Τσουκανέλη. 

Την εκδήλωση συντόνισε ο Πρόεδρος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ηπειρωτών Εξωτερικού κ. Χρυσόστομος 

Δήμου. 

Αναφορά έγινε από το σύνολο των ομιλητών στη σημερινή  οικονομική συγκυρία που προκύπτει από την κρίση, 

αλλά και στις ευκαιρίες που υπάρχουν να γίνουν επενδύσεις ιδιαίτερα στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα σε 

όλους τους νομούς της Ηπείρου. Αυτό ενισχύεται σημαντικά από τις υφιστάμενες υποδομές που έχουν αλλάξει 

την εικόνα της δίνοντας της προοπτικές όπως η Εγνατία Οδός, το λιμάνι της Ηγουμενίτσας, η Ιονία Οδός και το 

αεροδρόμιο Ιωανίνων  που σε περίπτωση που ολοκληρωθούν θα έχουν σημαντική επίδραση στην ανάπτυξη του 

τόπου. Επίσης έγινε συζήτηση για το θέμα της εξωστρέφειας Ηπειρωτικών επιχειρήσεων και το ρόλο που 

καλούνται να παίξουν οι Ηπειρώτες της Ομογένειας.    

Κλείνοντας, ο Πρόεδρος της Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας Ευρώπης κ. Κωσταδήμας παρουσίασε τα 

συμπεράσματα του τριημέρου Ανταμώματος, το οποίο ξεκίνησε με τη δωρεά του Πυροσβεστικού Οχήματος. Τέλος 

ευχαρίστησε τους ομιλητές και τους υπόλοιπους καλεσμένους που ήλθαν για το σκοπό αυτό από την Ελλάδα, όχι 

μόνο να μας ενημερώσουν αλλά και να σχηματίσουν μια εικόνα για το πώς ζούνε και δραστηριοποιούνται οι 

Ηπειρώτες της Γερμανίας, το σύλλογο Ηπειρωτών Ludwigshafen και τον πρόεδρό του κ. Σωτήρη Χήρα που είχε την 

επιμέλεια της οργάνωσης, τα μέλη της οργανωτικής επιτροπής π. Δημήτριο Κατσάνο, Γενικό Γραμματέα της 

Ομοσπονδίας, την κ. Δήμητρα Πέτσα, τον κ. Παναγιώτη Τσέπη, τους πολυάριθμους χορηγούς, αλλά και το 

εστιατόριο "Οδυσσέας" του κ. Μιχάλη Χριστοδούλου, για την πολύπλευρη βοήθειά του στην προετοιμασία και 

διεξαγωγή του Ανταμώματος, ακόμη και με την παραχώρηση των χώρων για  την διοργάνωση αυτού του 

Οικονομικού Φόρουμ.  

 

 

 

π. Δημήτριος Κατσανος 

Γεν. Γραμματέας Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας Ευρώπης 


