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ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ  

ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ LUDWIGSHAFEN ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ 

 

 

  Ηπειρώτες, Έλληνες και πατριώτες απανταχού, σας ευχόμαστε από καρδιάς 

Χρόνια Πολλά και ό,τι καλύτερο για τη νέα Χρονιά 2016 ! 

  Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος ο Σύλλογός μας κάλεσε στην 

πρωτοχρονιάτικη χοροεσπερίδα του, τους Ηπειρώτες και τον καθένα που 

ήθελε να γιορτάσει τον ερχομό του νέου χρόνου με κέφι και παραδοσιακό 

γλέντι. 

   Κι ο κόσμος της Ηπείρου, οι συμπατριώτες μας αλλά και πολλοί αλλοεθνείς 

φίλοι μας, της περιοχής που ζούμε (των περιχώρων συμπεριλαμβανομένων), 

μας τίμησαν με την παρουσία τους. 

    Ήταν μια φανταστική βραδιά. Το πρόγραμμα φρόντισε η παραδοσιακή 

ορχήστρα του Τρύφωνα Αναστασίου (κλαρίνο) με την Κ. Τούνη και το Ν. Νάστα 

στο δημοτικό τραγούδι και ο Σάκης Ζιώγας (φωνή) με τον Κώστα Τουρτούρα 

(μπουζούκι) με το λαϊκό τους πρόγραμμα. 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

 

 

-  
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    Τα παιδιά του χορευτικού μας (για τα οποία είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι) 

παρουσίασαν μια σειρά από παραδοσιακούς χορούς, μετά την αλλαγή του 

χρόνου. Οι χοροδιδάσκαλοί μας (Β. Γκίνης και Α. Τσουμάνη) και βέβαια τα 

παιδιά μας χειροκροτήθηκαν από όλους δυνατά. 
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    Δεκάδες πλούσια δώρα κληρώθηκαν στη λαχειοφόρο αγορά (που την 

στήριξαν άλλη μια χρονιά οι χορηγοί και φίλοι μας). Ο κόσμος διασκέδασε και 

χόρεψε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.  

 

    Ήταν ομολογουμένως μια από τις πιο επιτυχημένες χοροεσπερίδες του 

χρόνου που έφυγε και σίγουρα μια κεφάτη αρχή για τον χρόνο που ήρθε. 

Απόδειξη είναι το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, στις μέρες που ακολούθησαν, των 

νέων παιδιών να ενταχθούν στα χορευτικά τμήματα αλλά και αρκετών 

«βετεράνων» χορευτών για το ανάλογο τμήμα.  

    Αισθανόμαστε βαθιά την ανάγκη να ευχαριστήσουμε τους εκπροσώπους 

των τοπικών Συλλόγων και Φορέων που μας τίμησαν με την παρουσία τους. 

Τον καθένα από όσους ήρθαν να περάσουν καλά και ταυτόχρονα να στηρίξουν 

το Σύλλογό μας.  

    Κάθε οικονομική στήριξη στον Σύλλογο (αλλά και σε κάθε παραδοσιακό 

Σύλλογο) είναι επένδυση στην παιδεία την Παράδοσης και στην Νεολαία μας, 

τα παιδιά μας, που έτσι ακολουθούν και παρακολουθούν τα ιστορικά της 

βήματα είτε μέσα από τα χορευτικά είτε μέσα από διαδικασίες και εκδηλώσεις 

που αποτρέπουν την απώλεια Μνήμης. Που μας φέρνουν πιο κοντά στην 

όμορφη και βασανισμένη πατρίδα μας. 
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Ευχόμαστε ακόμα μια φορά ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ με ΥΓΕΙΑ, ΧΑΡΑ και ΠΑΡΑΔΟΣΗ σε 

ΟΛΟΥΣ !! 

Με τιμή  το Δ. Σ. 


