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Προσεχείς Πολιτιστικές Εκδηλώσεις Ηπειρωτικών Συλλόγων στη Γερμανία. 

 

       Σημαντικότατες είναι οι δραστηριότητες και τα προγράμματα που 

παρουσιάζουν οι Ηπειρωτικοί Σύλλογοι της Ομογένειας στη Γερμανία και στην 

Ευρώπη γενικότερα. 

 

        Μετά τις καλοκαιρινές διακοπές, οι συμπατριώτες μας με μπροστάρηδες 

την υπέροχη Νεολαία μας, ξανάρχισαν τις πρόβες στα χορευτικά τμήματα και 

τις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιήσουν λίαν προσεχώς. 

 

       Ο Ηπειρώτικος Σύλλογος Μπήλεφελντ & Περιχώρων σε συνεργασία με το 

νεοσύστατο και πολλά υποσχόμενο Συμβούλιο της Νεολαίας του, ανοίγουν την 

(αυλαία) των εκδηλώσεων στις 4 Οκτωβρίου, με σύνθημα 

 <<...κάνω τον πόνο μουσική τραγούδι λυπημένο, ύμνο στην αγάπη μου πουλί 

ξενιτεμένο...>> με ένα μοντέρνο μουσικό σχήμα (Τα φιλαράκια). 

 

        Ετούτη η φωτογραφία που μας θυμίσει αρχαιοελληνική παράσταση, είναι 

απο την Νεολαία του Ηπειρωτικού Συλλόγου Mπήλεφελντ & Περιχώρων. 
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        Από ότι πληροφορούμαστε, τα παιδιά απο το Mπήλεφελντ θα κάνουν 

μεγάλη ταραχή στα πολιτιστικά δρώμενα.  Για περισσότερες πληροφορίες δείτε 

στην όμορφη νεανική και μοντέρνα αφίσα τους. 

 

 Σας  ευχόμαστε καλή επιτυχία παιδιά και να περάσετε όμορφα στην νεανική 

σας εκδήλωση στο Μπήλεφελντ.   



 

 

 Ακολουθεί ο Ηπειρώτικος Σύλλογος Λούντβιγκσχάφεν-Μάνχαιμ & 

Περιχώρων που γιορτάζει την τριακοστή Πέμπτη (35
η)

 επέτειο της ιδρύσεως 

του στις 4  Νοεμβρίου του 2017, πλαισιωμένος στη μουσική απο το δυναμικό 

μουσικό συγκρότημα του Τρύφωνα Αναστασίου, και τους εξαίρετους 

καλλιτέχνες συνεργάτες του όπως  η Κωνσταντίνα Τούνη,  ο Κώστας Τζίμας, ο 

Φίλιππος Δήμου, και τη συμμετοχή του λαικού τραγουδιστή Σάκη Ζιώγα και 

του νεαρού Λευτέρη Τζίμα. 

 

        Οι νεανικές χορευτικές Ομάδες του Συλλόγου τους και τα Μέλη της 

Διοίκησης, είναι σε εγγρήγορση ώστε όλα να διεξαχθούν με τον πιο τέλειο 

τρόπο. Περισσότερα θα δείτε στην όμορφη αφίσα τους. 

 

 

 

         



 

       Κάτω μια πανέμορφη αναμνηστική φωτό, όπου απεικονίζονται τα μικρά και 

μεγάλα χορευτικά τμήματα του Ηπειρώτικου Συλλόγου Λουντβιγκσχάφεν-

Μάνχαιμ & Περιχώρων. Συγχαρητήρια στους χοροδιδασκάλους τους, που 

προσφέρουν αυτό το θαυμάσιο έργο στη Νεολαία μας. 



 

Καλή επιτυχία, και καλή αντάμωση στην επετειακή εκδήλωση του Συλλόγου, 

απο όπου δεν πρέπει να λείψει κανείς μας. 

       Συνεχίζουμε με το Χριστουγεννιάτικο Παζάρι που διοργανώνει στις 11 και 

12 Νοεμβρίου του 2017  η Ενορία του Αγίου Νικολάου στο Αμβούργο. Οι 

συμπατριώτες μας στο Αμβούργο, σκέφτηκαν έναν ωραίο τρόπο, να 

προσφέρουν στους επισκέπτες τους ένα διήμερο με κάτι απ, όλα. Θέαμα, 

φαγητό, παιδικό πρόγραμμα για τα παιδιά, και έκθεση με διάφορα θέματα  όπως 

βλέπουμε στην αφίσα τους. 

        Συγχαρητήρια παιδιά και καλή επιτυχία σας ευχόμαστε. 

 



 

 

 

 

 

 

 



       Τελειώνουμε με τον Ηπειρώτικο Σύλλογο στο Γκύτερσλοχ, όπου ο 

συμπαθέστατος παλέμαχος Πρόεδρος Θανάσης Βλάχος, μετά απο μια 

μακρόχρονη παρουσία στη διοίκηση του Συλλόγου του, παραδίδει τη σκυτάλη 

στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο που θα προκύψει στις επόμενες αρχαιρεσίες του 

Συλλόγου τους τις οποίες έχουν προγραμματίσει για τις 15 Οκτωβρίου του 

2017. 

        Ευχόμαστε στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο που σύντομα θα προκύψει καλή 

δύναμη στο έργο τους. Η Ομοσπονδία μας, είναι διαθέσιμη να σας συνδράμη σε 

κάποια θέματα που πιθανόν θα χρειαστείτε. 

 

 



 

Με εκτίμηση και πατριωτικούς χαιρετισμούς 

 εκ μέρους της Παν.Ομοσπονδίας  Ευρώπης  

ο Γενικός Γραμματέας & Υπεύθυνος Τύπου  

Θωμάς Γκίνης. 

 


