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       Κοπή Βασιλόπιτας του Ηπειρωτικού Συλλόγου Bielefeld  
 

«ΙΩΑΝΝΙΝΑ-Ηπειρος, 
υποψήφια  πολιτιστική Πρωτεύουσα Ευρώπης 2021» 

 
Κολωνία / Γερμανία  

 
Μεγάλη επιτυχία σημείωσε, όπως πάντα τα τελευταία χρόνια, η εκδήλωση του 
Ηπειρώτικου Συλλόγου Bielefeld και Περιχώρων που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα 
του γνωστού Κέντρου Farinda στο Bielefeld, όπου ο Σύλλογος με την ευκαιρία αυτή 
έκοψε και την βασιλόπιτα. 
Επίσημος καλεσμένος της εκδήλωσης  ήταν ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στο 
Düsseldorf  κ. Γρηγόρης Δελαβέκουρας. 
 
Στην κατάμεστη αίθουσα του κέντρου ο Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου 
π. Δημήτριος Τσόμπρας, εφημέριος στο  Bielefeld, αφού ευλόγησε τη βασιλόπιτα, 
ευχήθηκε σε όλους καλή χρονιά. Ο Γεν. Πρόξενος, κατά τα ειωθότα, αφού έκοψε την 
πίτα απηύθυνε χαιρετισμό στον οποίον μεταξύ των άλλων  ανέφερε και τις δυσκολίες 
που περνάει αυτή τη στιγμή η Ελλάδα και ο Ελληνισμός γενικά. «Μόνο ενωμένοι 
μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες αυτές», τόνισε. Μεγάλη εντύπωση του 
έκανε η συμμετοχή της νεολαίας όχι μόνο στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου αλλά 
παντού και ευχήθηκε άλλη μια φορά όπως η χρονιά μου μπήκε να είναι η τελευταία με  
τόσα προβλήματα. για την Ελλάδα και τον Ελληνισμό και τόνισε ότι το Προξενείο και ο 
ίδιος βρίσκεται στη διάθεση όλων.  

                                       
Στη συνέχεια τιμήθηκαν οι δασκάλες των χορευτικών   Ευαγγελία Μεσημέρη και 
Αγγελίνα Χριστοδούλου για το έργο που προσφέρουν αφιλοκερδώς στο Σύλλογο. 
Με την ευκαιρία της εκδήλωσης αυτής, η Γραμματέας του Συλλόγου κ. Αγγελίνα 
Χριστοδούλου έκανε μια σύντομη αναδρομή στα πεπραγμένα του Συλλόγου το 2015, 
παρουσιάζοντας πλούσιο φωτογραφικό υλικό από τις εκδηλώσεις  του 2015 και από τις 
εκδηλώσεις που ο Σύλλογος έλαβε μέρος. Κατόπιν το νέο χορευτικό των μικρών 
παιδιών παρουσίασαν παραδοσιακούς χορούς. 
Ο Πρόεδρος του Ηπειρώτικου Συλλόγου κ. Δημήτρης Ντόκος, κλείνοντας το 
πρόγραμμα ευχαρίστησε τον Γενικό Πρόξενο για την τιμή που τους έκανε με την 
παρουσία του στην εκδήλωση αυτή, ευχαρίστησε το Δ.Σ. και όλους όσους βοήθησαν 
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στην οργάνωση της γιορτής καθώς και όλους του παρευρισκόμενους στην εκδήλωση. 
Ακόμη ευχαρίστησε  και το μουσικό συγκρότημα του Σταύρου Σιάνα για την δωρεάν 
συμμετοχή του στην εκδήλωση με ζωντανή μουσική . 
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους  οι  πρόεδροι των Ελληνικών Κοινοτήτων 
Bielefeld κ. Ιωάννης Αναστασόπουλος και  Gütersloh κ. Νικόλαος 
Παναγιωτόπουλος, ο πρόεδρος του Ελληνικού Συλλόγου Hellas e.V. Paderborn 
κ.Ιουλία Λακιρδάκη – Στεφάνου, ο αντιπρόεδρος του Θεσσαλικού Συλλόγου Gütersloh 
κ. Κωνσταντίνος Ζάχος και η κ. Ειρήνη Μαυρέλη, μέλος του Συμβουλίου ΄Ενταξης και 
Μετανάστευσης του Δήμου. 
Οι κυρίες του Συλλόγου για άλλη μια φορά κατέπληξαν με τον πλούσιο μπουφέ και τα 
υπέροχα εδέσματα που προετοίμασαν και πρόσφεραν αφιλοκερδώς.  
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