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                                                 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

                 Πολιτιστική Εκδήλωση του Ηπειρώτικου Συλλόγου  

                       Λούντβιγκσχαφεν & Περιχώρων, 6 - 4- 2019 

Με μια ακόμη όμορφη εκδήλωση που πραγματοποίησε ο Ηπειρώτικος 

Σύλλογος Λούντβιγκσχαφεν & Περιχώρων, συνεχίζει να γράφει Ιστορία στα 

Πολιτιστικά δρώμενα της Ηπειρωτικής Ομογένειας στην Ευρώπη. Η εκδήλωση 

έλαβε χώρα σε μια άνετη και όμορφα προετοιμασμένη αίθουσα στο 

Ludwigshafen και ήταν αφιερωμένη στην επέτειο Απελευθέρωσης της Ηπείρου 

1913.  

Στην έναρξη της όμορφης εκδήλωσης ο δραστήριος Πρόεδρος του 

Ηπειρώτικου Συλλόγου Ludwigshafen  κ. Βασίλης Γκίνης, με την μεστή 

ομιλία του αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα της αλληλεγγύης μεταξύ των 

Συλλόγων και στα θετικότατα αποτελέσματα αυτής. Αναφέρθηκε επίσης στη 

Νεολαία του Συλλόγου την οποια και ευχαρίστησε για την σπουδαία συμβολή 

της στις δραστηριότητες του Συλλόγου. Τελειώνοντας ευχαρίστησε τους 

χορηγούς, όλους τους παρευρισκόμενους και ιδιαίτερα τους εκπροσώπους  των 

Ηπειρωτικών Συλλόγων, τους ελληνικούς φορείς, τους εκπροσώπους της 

Ελληνικής Προξενικής Αρχής Φρανκφούρτης, και τον Εφημέριο της Ενορίας 

της πόλης π. Κωνσταντίνο. Ευχαρίστησε επίσης όλους τους Μουσικούς που 

είχαν επιλεγεί για την εκδήλωση. 
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(φωτό 1) Η αίθουσα έτοιμη με τα πανέμορφα κορίτσια να καλωσορίσουν τους 

συμπατριώτες μας. Αυτό σχολιάστηκε θετικά και ευχάριστα απο το Κοινό. 

 

Η Νέα Διοίκηση του Συλλόγου είχε φροντίσει με μια ευχάριστη νότα για την 

υποδοχή των συμπατριωτών μας, όπου νεαρά μέλη και ο Πρόεδρος του 

Συλλόγου υποδέχονταν τους συμπατριώτες μας κατά την προσέλευση τους. 

Αξιοσημείωτη ήταν η αλληλεγγύη που επέδειξαν οι όμοροι ελληνικοί 

πολιτιστικοί φορείς της περιοχής Ludwigshafen και Mannheim, καθώς και 

αρκετοί άλλοι, η οποίοι ήλθαν απο πολύ μακριά και τίμησαν με την παρουσία 

τους την εκδήλωση, όπως: η κυρία Παναγιώτα Ζώη που ήλθε απο την Ελλάδα  

μαζί με τον αδελφό της Βασίλη ειδικά για την εκδήλωση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(φωτό 2) Κάτω απεικονίζονται: στη μέση η κ Παναγιώτα Ζώη αριστερά η κ. Δήμητρα 

Τσουμάνη και ο Justin Τσουμάνης

 

Είναι η δεύτερη φορά που η Παναγιώτα μας συγκινεί με την συμπαράστασή 

της, το 2017 είχε ξαναέλθει απο την Ελλάδα στην εκδήλωση που 

πραγματοποίησε ο Σύλλογος μας για την ενίσχυση του ΕΛΕΠΑΠ Ιωαννίνων. 

Δεν ήρθε μόνον να χαρεί μαζί μας τη γιορτή, ήλθε και μπήκε στη δουλειά, 

ετοίμασε την αίθουσα, βοήθησε στο σέρβις του φαγητού και όπου αλλού 

χρειαζόταν.  

Πέρα απο ενα  ευχαριστώ, να πούμε ότι η Γιώτα είναι μια γνήσια Ελληνίδα που 

με τον δικό της τρόπο βοηθά την Νεολαία της Ηπειρωτικής Ομογένειας να 

κρατήσουν αναλλοίωτα τα Χρηστά Ήθη και Έθιμα της πατρίδας μας. 

 

 



 

(φωτό 3 ) ο κ. Μιχάλης Χριστοδούλου, η κ. Παναγιώτα Ζώη και ο κ. Σωτήριος Χήρας. 

 
 

(φωτό 4 απο βίντεο ) Η Χορευτική Ομάδα του Ηπειρώτικου Συλλόγου Φρανκφούρτης 

συνοδευόμενη απο τον Χοροδιδάσκαλο κ. Κωσταντίνο Κολοκοτρώνη 

 

 

 

 

 



 

(φωτό 5) Κάτω, δυο μέλη του Ηπειρώτικου Συλλόγου Μπίλεφελντ που ήλθαν να μας 

στηρίξουν και να μας τιμήσουν με την παρουσία τους η κα. Παναγιώτα Σπύρου και ο κ. 

Ευάγγελος Παπαγιάννης. Στο βάθος πίσω μεταξύ άλλων η Παναγιώτα Ζώη, ο αδελφός της 

Βασίλης και το Μέλος του Δ.Σ. κ. Σπύρος Σαμαράς. 

 

Την εκδήλωση τίμησαν επίσης με την παρουσία τους και την συμπαράστασή 

τους: Ο Ηπειρώτικος Σύλλογος  Φρανκφούρτης με την υπέροχη Χορευτική 

Ομάδα του την οποια συνόδευε ο χοροδιδάσκαλος κ. Κολοκοτρώνης, μέλη του 

Ηπειρώτικου Συλλόγου Bielefeld , μέλη του  Συλλόγου Θεσσαλών 

Nυρεμβέργης, μέλη του  Συλλόγου Πλατανιά, μέλη του Ποντιακού Συλλόγου 

Ludwigshafen, μέλη του  Κρητικού Συλλόγου Ludwigshafen, μέλη της 

Ένωσης  Mannheim, ο Πάτερ Κωνσταντίνος Ζαρκανίτης της Ενορίας 

Λούντβιγκσχαφεν, εκπρόσωποι του Ελληνικού Γενικού Προξενείου 

Φρανκφούρτης κα. Νάκιου,  ο πολιτευτής κ. Γεώργιος Βασιλειάδης, η κα. 

Παναγιώτα Μπλούχου, και ο Γεν. Γραμματέας της Πανηπειρωτικής 

Ομοσπονδίας Ευρώπης κ. Θωμάς Γκίνης. 

Για μια ακόμη φορά οι Χορηγοί μας στήριξαν και είναι οι εξής: 

Ο Αλέξανδρος  Κυριάκης, ο Ευάγγελος Χαλκής, ο Μιχάλης  Χριστοδούλου, ο 

Δημήτριος Τάτσης,  το Restaurant Dionysos, το Pita-Pita, το Cafe Abaton, το 

Cafe Allotino, το Cafe Thea, το Cafe Corner,  το Cafe Rich,  το B&I Zentrum, 

το περιοδικό Αμβροσία, το Restaurant Vasiliko, το Elliniko Mannheim, το 

Restaurant El Greco, το Restaurant Odysseus, το Restaurant Artemis Θωμάς 

Γκίνης,  το Polizei Verein, το Vulas Taverne,  το Bier Haus Ludwigshafen, το 



Hotel Restaurant Amadeus, το Restaurant Acropolis, ο Βασίλης Τσιασιώτης  

και ο Σωτήριος Χήρας. 

Ακολουθεί φώτορεπορτάζ απο την εκδήλωση. 
(φωτό 6 & 7) Τα περήφανα Νιάτα της Ηπειρώτικης Ομογένειας μας παρουσιάζουν τους 

χορούς της ιδιαίτερης πατρίδας μας. 

  
 

 

 

 



(φωτό 8) Άποψη απο την εκδήλωση και την υπέροχη μουσική Ορχήστρα την οποια επέλεξε η 

διοίκηση του Ηπείρ. Συλλόγου με τον Γιώργο Βελισσάρη, τον Τρύφωνα, την Κωνσταντίνα 

Τούνη την Γλυκερία Κωστούλα τον Νίκο Οικονομίδη και τον Λευτέρη Τζίμα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(φωτό 9) Κάτω απεικονίζονται ο πρώην Αντιπρόεδρος και πάντα χορηγός κ. Μιχάλης 

Χριστοδούλου, η Γραμματέας κα. Γεωργία Διαμαντή και ο πρώην πρόεδρος κ. Σωτήριος 

Χήρας, όλοι τους μέλη του Ηπειρ. Συλλόγου Λούντβιγκσχαφεν 

 

(φωτό 10) απο δεξιά,ο κ. Τάκης Κολιός, ο πρόεδρος κ. Βασίλης Γκίνης ο κ. Γιώργος 

Βελησάρης και ο κ.  Παύλος Μάμος

 



 

(φωτό 11) Άποψη απο την κατάμεστη αίθουσα. 

 

(φωτό 12) η κα. Δήμητρα Τσουμάνη, η χοροδιδάσκαλος κα. Αγαθή Τσουμάνη  

και ο κ. Justin Τσουμάνης. Η Αγαθή εχει προσφέρει πάρα πολλά στον Σύλλογο. 

 

 



(φωτό 13) Κάτω, τα παιδιά απο το Μαργαρίτι Θεσπρωτίας, φίλοι του κ. Βελησάρη και του 

Συλλόγου μας, κ. Παντελής Κοσμάς, κ. Φώτης Ντρίτσος, κ. Παύλος Μάμος, κ. Βαγγέλης 

Μπόρος, και κ. Χρήστος Αηδόνης 

 

 

(φωτό 14) το μεγάλο χορευτικό του Ηπειρ. Συλλόγου Λούντβιγκσχαφεν 

 



 

(φωτό 15) Κάτω, αριστερά ο κ. Χρήστος Χήρας, ένας απο τους καλύτερους χορευτές και μέλος 

επανίδρυσης του Συλλόγου, με την παρέα του. 

 

(φωτό 16), Κάτω, Μέλη του Ηπειρ. Συλλόγου 

 



 

 

(φωτό 17) Τα αγόρια χορεύουν τους παραδοσιακούς χορούς μας 

 

(φωτό 18) Ο πρόεδρος στο πατάρι καμαρώνει τις χορευτικές ομάδες του 

 



 

 

(φωτό 19) Άποψη απο την αίθουσα, δεξιά με τη γραβάτα ο κ. Γεώργιος Μπακόλας 

 

(φωτό 20) Αριστερά, ο κ. Γεώργιος Μπακόλας Ιδρυτής του Ηπειρώτικου Συλλόγου στο 

Ludwigshafen που μέχρι σήμερα νοιάζεται και χαίρετε όταν βλέπει τη Νεολαία του Συλλόγου 

του να συμμετέχει σε όλες τις δραστηριότητες. Με καμάρι μας εξιστόρησε την πρώτη του 

εκδήλωση το 1982....που όπως μας είπε, είναι ευχαριστημένος απο την πορεία του Συλλόγου. 

 



(φωτό 21) Άποψη απο την εκδήλωση, σχεδόν όλοι αποθανάτιζαν τις Χορευτικές Ομάδες 

και τον Γιώργο Βελισσάρη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

(φωτό 22) Το μεγάλο χορευτικό εν δράση. 

 
(φωτό 23) Τα πανέμορφα κορίτσια και αγόρια του Ηπειρώτικου Συλλόγου. 

 



(φωτό 24) Ο Μιχάλης, η Γιώτα γελαστή και ο Σωτήρης χαρούμενος. Μάλον  

ο Μιχάλης του χάρισε τα δυο μπουκάλια () 

 

(φωτό 25) Το μεγάλο χορευτικό του Συλλόγου. 

 



 

 (φωτό 26)Οι Έλληνες της περιοχής που στήριξαν την εκδήλωση 

 

 

(φωτό 27)  Άποψη απο την εκδήλωση και ο κ. Βασιλειάδης στο βήμα 

 



(φωτό 28) Η ταμίας μας κα. Ράνια Μπαλαούρα με τον σύζηγο της κ. Στέλιο Μολωτσιό. 

 

 (φωτό 29) Η κα. Νάκιου εκπρόσωπος του Προξενείου Φρνκφούρτης. 

 



 (φωτό 30)  Ο Βασίλης Ζώης, ήλθε απο την Ελλάδα και μας βοήθησε, ευχαριστούμε 

Βασίλη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(φωτό 31) Τα παιδιά απ` το Μαργαρίτι, απο αριστερά ο Παντελής Κοσμάς,  ο Βασίλης 

Μήτσης, ο μεγάλος καλλιτέχνης Γιώργος Βελισσάρης, ο  (Ιμπρεσάριος) Παύλος Μάμος,  ο 

Χρήστος Αηδόνης, ο Μιχάλης Χριστοδουλου, και ο Βαγγέλης Μπόρος. Γλέντισαν μέχρι 

στις 8 το πρωί. Σας ευχαριστούμε παιδιά για την παρουσία σας στην εκδήλωση μας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(φωτό 32) μια ακόμη φωτό όπου απεικονίζεται η Χορευτική Ομάδα του Ηπείρ. Συλλόγου 

Φρανκφούρτης, προέρχεται απο βίντεο και η ποιότητα δεν αρκετά καλή. Το δεύτερο 

κορίτσι απο αριστερά, είναι η Ραφαηλία, κόρη της Δήμητρας Πέτσα που 30 σχεδόν χρόνια 

ασχολείται με τον Ηπειρωτισμό της ευρωπαϊκής Ομογένειας. Και μέχρι πρόσφατα 

Πρόεδρος της Ομοσπονδίας μας. Να την χαίρεσαι Δήμητρα. 

 

Η διοίκηση του εν λόγο συλλόγου της Φρανκφούρτης,  καταβάλει μεγάλες 

προσπάθειες για την Νεολαία του. Εδώ και ένα χρόνο περίπου έχουν έναν 

ικανότατο και ταλαντούχο χοροδιδάσκαλο, τον κ. Κωνσταντίνο Κολοκοτρώνη 

ο οποιος έχει στο ενεργητικό του μια λαμπρή καριέρα. Με τον χορό άρχισε απο 

χόμπι, αλλά έγινε η ζωή του μας είπε ο φίλτατος Κώστας που σήμερα διδάσκει 

σε 8 ελληνικούς πολιτιστικούς Φορείς. Συγχαρητήρια Κωνσταντίνε σε σένα και 

στο Δ.Σ. του Συλλόγου σας και πρωτίστος στη Νεολαία σας. 

Η Φρανκφούρτη είναι η έδρα της Ομοσπονδίας μας, εκεί διεξάγονται οι εκλογές 

για την ανάδειξη Νέας Ηγεσίας στην Ομοσπονδία. Στη Φρανκφούρτη έλαβε 

χώρα και το 1
ο
   Αντάμωμα Ηπειρωτών της Ευρώπης το έτος 2006. Όλες οι 

Διοικήσεις του Ηπειρώτικου Συλλόγου Φρανκφούρτης φιλοξένησαν και 

φίλεψαν τους συμπατριώτες μας που βρέθηκαν εκεί ως εκπρόσωποι των 

Ηπειρωτικών Συλλόγων της Ευρώπης.  

Αυτά τα γράφουμε για να γνωρίζουν οι νεότεροι, οφείλουμε να τους 

ευχαριστήσουμε διπλά, τόσο για την συμμετοχή τους στην εκδήλωση μας στο 

Ludwgshafen, όσο και για την φιλοξενία τους που πάντα απλόχερα μας 

προσφέρουν. 

 

 



 

(φωτό 33) Η σημαία της πατρίδα μας πάντα μαζί μας. 

 

Η Πανηπειρωτική Ομοσπονδία Ευρώπης συγχαίρει τη Διοίκηση και τη 

Νεολαία του Ηπειρώτικου Συλλόγου Ludwigshafen για την όμορφη βραδιά 

που χάρισαν στους παρευρισκόμενους.  

Ευχαριστεί όλες και όλους τους συμπατριώτες μας που στήριξαν αυτή την 

πανέμορφη εκδήλωση. Σε ευχαριστούμε θερμά Γιώτα ελπίζουμε να σε έχουμε 

κοντά μας και στο Αντάμωμα που θα διεξαχθεί στο Μόναχο στις 8 & 9 Ιουνίου 

του 2019. 

 Ευχαριστεί επίσης όλους τους μουσικούς καλλιτέχνες, Κωνσταντίνα Τούνη, 

Γλυκερία Κωστούλα, Γιώργο Βελισσάρη, Τρύφωνα Αναστασίου, Λευτέρη 

Τζίμα, και Νίκο Οικονομίδη, για την εξαίρετη μουσική τους που πρόσφεραν 

στους συμπατριώτες μας. 

Απο το Γραφείο Τύπου της 

Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας Ερώπης 

Απρίλιος 2019 

 

 

Panepirotscher Verband Europas e,V 1976 –  President Dimitrios Ntokos WR339 


