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Προσφορά Αγάπης,  Αλληλεγγύης και Ελπίδας απο τους Ηπειρώτες της 

Γερμανίας προς το ΕΛΕΠΑΠ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. 

       Μια σπουδαία φιλανθρωπική εκδήλωση διοργάνωσαν οι συμπατριώτες 

μας στο Λουντβιγκσχάφεν της Γερμανίας με σκοπό να ενισχύσουν οικονομικά 

την  Ελληνική Εταιρία Προστασίας & Αποκατάστασης αναπήρων Προσώπων 

του Ιδρύματος  (ΕΛΕΠΑΠ )  Ιωαννίνων, το οποίο επιτελεί ένα τεράστιο 

κοινωνικό και θεάρεστο έργο.  

       Την διοργάνωση του φιλανθρωπικού αυτού έργου η οποία 

πραγματοποιήθηκε στις 4 Μαρτίου του 2017, ανέλαβαν ο Ηπειρώτικος 

Σύλλογος Λουντβιγκσχάφεν & Περιχώρων με τη συμμετοχή της 

Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας Ευρώπης. 

 

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1976 
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Στη φωτογραφία απεικονίζονται απο δεξιά: ο Πρόεδρος του Ηπειρωτικού Συλλόγου 

Λουντβιγκσχάφεν κ. Σωτήριος Χήρας, η Πρόεδρος του ΕΛΕΠΑΠ Ιωαννίνων κ. Νατάσσα 

Μπέγκα, η Πρόεδρος της Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας Ευρώπης κ. Δήμητρα Πέτσα, και 

ο Γενικός Γραμματέας & Υπεύθυνος Τύπου της Παν.Oμ. Ευρώπης κ. Θωμάς Γκίνης . 

 

       Με το σύνθημα " Όλοι μαζί στηρίζουμε το ΕΛΕΠΑΠ  Ιωαννίνων", όλα 

τα Μέλη του Συλλόγου μας, και πολλοί συμπατριώτες μας που ζούν στην 

περιοχή μας όπως οι Κρήτες, και οι Βορειοελαδίτες,  μας συμπαραστάθηκαν  

στο έπακρο και διοργανώσαμε αυτή την  όμορφη εκδήλωση, παράλληλα με την 

Επέτειο Απελευθέρωσης της Ηπείρου.  

 

       Η ανταπόκριση στο κάλεσμα μας ήταν αρκετά ικανοποιητική και πολλοί 

συμπατριώτες μας, ο καθένας με τον τρόπο του ενίσχυσαν την εκδήλωση μας. 

Οι μουσικές ορχήστρες που συμμετείχαν απο την Κρήτη, την Θράκη και απο 

την Ήπειρο, καθώς και ο γνωστός τραγουδιστής Κώστας Υφαντής και η 

Χορευτική Ομάδα του Συλλόγου μας, πρόσφεραν στο κοινό μια ευχάριστη 

βραδιά.  

       Στην εκδήλωση παρευρέθηκε η Πρόεδρος του ΕΛΕΠΑΠ  Ιωαννίνων κυρία 

Νατάσσα Μπέγκα, η οποία με την μεστή  ομιλία της, μας ενημέρωσε για το 

σπουδαιότατο έργο του Ιδρύματος το οποίο βασίζεται κύρια στον εθελοντισμό 

και στις οικονομικές ενισχύσεις απλών ανθρώπων. Με έκδηλη τη συγκίνησή 

της, ευχαρίστησε τους παρευβρισκόμενους για την συμπαράσταση τους και για 

την όμορφη εκδήλωση που διοργανώσαμε με στόχο την οικονομική ενίσχυση 



του Ιδρύματος ΕΛΕΠΑΠ Ιωαννίνων. Εντυπωσιάστηκε ιδιαίτερα απο την 

μεγάλη συμμετοχή της Ηπειρώτικης Νεολαίας και παρακολούθησε την 

εκδήλωση μέχρι τέλους.  

 

       Με αίσθημα ευθύνης και σεβασμού, εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας στους 

χορηγούς για την οικονομική ενίσχυση που πρόσφεραν για το ΕΛΕΠΑΠ 

Ιωαννίνων το οποίο επιτελεί ένα τόσο μεγάλο κοινωνικό έργο για παιδιά με 

ειδικές ανάγκες.  

 

       Ευελπιστούμε και ελπίζουμε ότι οι Ηπειρώτες της Διασποράς, μέσα απο τις 

Κοινότητες τους και τους Συλλόγους τους, με το μήνυμα:  

"Όλοι μαζί στηρίζουμε το ΕΛΕΠΑΠ Ιωαννίνων", θα ακολουθήσουν το 

ευγενές παράδειγμα του Ηπειρώτικου Συλλόγου Λουντβιγκσχάφεν & 

Περιχώρων, χαρίζοντας  Αγάπη,  Αλληλεγγύη και Ελπίδα στα παιδιά με ειδικές 

ανάγκες της ιδιαίτερης πατρίδας μας της Ηπείρου. 

 

Τα στοιχεία επικοινωνίας με το Ίδρυμα είναι τα ακόλουθα: 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 

ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑ 

Τ.Θ.351   ΙΩΑΝΝΙΝΑ    email: elepap2@otenet.gr     

τηλ.: 26510-83173  φαξ.: 26510-39344 

Αριθμός λογαριασμού : 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  359/626649-55 
 

       Για θέματα συντονισμού και οργάνωσης παρόμοιας εκδήλωσης, είμαστε 

στη διάθεση σας, επικοινωνήστε μαζί μας  στο eMail: thomas-ginis@t-online.de 

Διευκρινίζουμε ότι την οικονομική ενίσχυση, θα στείλουν οι αρμόδιοι Πρόεδροι 

των Συλλόγων απευθείας στο ΕΛΕΠΑΠ Ιωαννίνων. 

 

Εκτενέστερο ρεπορτάζ  για την εκδήλωση μας, θα διαβάσετε στην ιστοσελίδα 

μας   www.panepirotiki.eu    στην Ενότητα (Πολιτιστικές Εκδηλώσεις). 

  

 

Με εκτίμηση. 

      Εκ μέρους της Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας Ευρώπης 

ο Γενικός Γραμματέας & Υπεύθυνος Τύπου 

Θωμάς Γκίνης. 
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