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                                                   Δελτίο Τύπου 

Πρωτοχρονιάτικη Εκδήλωση Ηπειρ. Συλλόγου Ludwigshafen & Περιχώρων 

     Με μια ακόμη όμορφη και προσεκτικά σχεδιασμένη εκδήλωση υποδέχθηκαν 

οι Ηπειρώτες της περιοχής Ludwigshafen το νέο έτος 2019. Η εκδήλωση έλαβε 

χώρα στις 31-12-του 2018 στην  αίθουσα VASILIKO Parkstrasse  

43 - 67061 – Ludwigshafen. 

     Η διοίκηση Συλλόγου αλλά και το προσωπικό του μαγαζάτορα κ. Γιώργου, 

έδωσαν το δικό τους ευχάριστο στίγμα, με την φιλοξενία και την εξαιρετική 

προετοιμασία  και πρόσφεραν στο Κοινό μια όμορφη βραδιά. Αξιοσημείωτη 

ήταν επίσης η συμπαράσταση των συμπατριωτών της περιοχής, οι οποίοι 

έδωσαν το παρόν στην εκδήλωση και γλέντησαν μέχρι πρωίας. 

     Την εκδήλωση τίμησαν επίσης με την παρουσία τους ο Ιερέας 

π.Κωνσταντίνος Ζαρκανίτης, ο πολιτευτής κ. Γεώργιος Βασιλειάδης, και αρκετά 

παλαιότερα στελέχη που στο παρελθόν πρόσφεραν τις υπηρεσίες τους στον 

Σύλλογο ως μέλη της διοίκησης και μέλη επανίδρυσης του Συλλόγου όπως ο κ. 

Λάκης Χαλκής, ο κ. Θωμάς Τζάκος και η κ. Ιφιγένια Αθανασίου. 

Την Πανηπειρωτική Ομοσπονδία Ευρώπης εκπροσώπησε ο Γενικός 

Γραμματέας της Ομοσπονδίας και μέλος επανίδρυσης του Συλλόγου, κ. Θωμάς 

Γκίνης συνοδευόμενος απο την οικογένεια του. 

     Όλη αυτή την όμορφη βραδιά, κάλυψε με την  μουσική της η Ορχήστρα του 

Ανδρέα και του Σταύρου Σιάνα,  στο κλαρίνο ο Λευτέρης Τζίμας και στο 

μπουζούκι ο Γιάννης Πέγιος.  

     Ο Ηπειρώτικος Σύλλογος ευχαριστεί τους χορηγούς: 

Restaurant Dionysos, Pita-Pita, Cafe Abaton, Cafe Allotino, Cafe Corner,Cafe 

Rich, B&I Zentrum, Restaurant Vasiliko, Elliniko Mannheim, Restaurant El 

Greco, Restaurant Odysseus, Schützenhaus Bei Wula, Bier Haus Ludwigshafen, 

Hotel Restaurant Amadeus, Rataurant Acropolis, Βασίλη Τασιώτη, Σωτήριο 
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Χήρα και Θωμά Γκίνη, που για μια ακόμη φορά στήριξαν την εκδήλωση με τα 

πλούσια δώρα τους.  

     Η Πανηπειρωτική Ομοσπονδία Ευρώπης συγχαίρει όλα τα μέλη του Hπειρ. 

Συλόγου Ludwigshafen που εργάστηκαν για την πανέμορφη εκδήλωση τους, 

την φιλοξενία τους, καθώς και την υπέροχη Νεολαία τους που συμμετείχε στη 

Χορευτική τους Ομάδα, καθώς και την βοήθεια τους στην εκδήλωση.  

     Εκτενέστερο ρεπορτάζ με φωτογραφίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα της Παν. 

Ομοσπονδίας Ευρώπης, στην Ενότητα "Πολιτιστικές Εκδηλώσεις".  

 

Με ιδιαίτερη εκτίμηση,  

απο το Γραφείο Τύπου  

της Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας Ευρώπης 

Ακολουθεί πλούσιο Φώτο-Ρεπορτάζ απο την εκδήλωση: 

      Απο αριστερά κάτω απεικονίζονται, η Υπεύθυνη χορευτικών τμημάτων κα. 

Αγαθή Τσουμάνη η κα.Έλενα Βασιλειάδη και η ταμείας κα.Ράνια Μπαλαούρα. 

 
 

 

Κάτω, απεικονίζεται η οικογένεια Θανασάρα και πίσω άποψη απο τους 

παρευβρισκόμενους 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 
  

     Στη φωτογραφία κάτω,δεξιά όπως κοιτάζετε απεικονίζονται οι Βασίλης 

Γκίνης, ο Δημήτρης Μαρτζέλος, η Στεφανία Γκίνη, η Μαρίνα Γκίνη, η κ. Ελένη 

Ντόκου, και ο Θωμά Γκίνης. Οι πρώτοι τέσσερις που προανέφερα, ήταν ένα 

μέρος απο τα παιδιά τα οποια έγιναν στο παρελθόν η αφορμή επανίδρυσης του 

Συλλόγου το έτος 2011. 

 

 



 

 

 

 



 

 



 



 



 

 



 


