
 

 

 

Ευχάριστα Νέα από την Ελληνική Ομογένεια της περιοχής Μάνχαϊμ και 

Λουντβιγκσχάφεν.  

 

       Και ο λόγος είναι οι γυναίκες, Μέλη του Ηπειρώτικου Συλλόγου που 

δραστηριοποιείται στην περιοχή αυτή. Από το 2011 που  επανιδρύθηκε ο 

Σύλλογος, η παρουσία των γυναικών ήταν έντονη και βοήθησε στο μέγιστο την 

πετυχημένη πορεία του Συλλόγου τους. Με Ηπειρώτικο μεράκι και επιμονή 

συμμετέχουν πεισματάρικα σε όλες τις Πολιτιστικές εκδηλώσεις του Συλλόγου 

μεταδίδοντας έτσι στα παιδιά τους τα χρηστά πατροπαράδοτα ήθη και έθιμα της  

ιδιαίτερης πατρίδας μας της Ηπείρου.  

 

       Παρόλες τις δυσκολίες της καθημερινότητας και την φροντίδα της 

οικογένειας τους, οι οποίες ξεκινούν από νωρίς το πρωί και τελειώνουν αργά το 

βράδυ,  βρίσκουν το χρόνο και το μεράκι να μας παρουσιάσουν μια όμορφη 

Χορευτική Ομάδα, η οποία εκτός από τους Ηπειρώτικους χορούς, άρχισε τις 

πρόβες και σε άλλους, όπως το Συρτάκι, το χασάπικο, το νησιώτικο και 

Μικρασιατικούς χορούς. 

 

       Η γυναικεία χορευτική ομάδα ξεκίνησε τον Μάιο του 2015, με 

πρωτοβουλία των γυναικών,  υπό την καθοδήγηση του Χοροδιδάσκαλου 

Βασίλη Γκίνη, ο οποίος στο παρελθόν ήταν για πολλά χρόνια μαθητής του 

μεγάλου Θεσπρωτού Χοροδιδάσκαλου Οδυσσέα Xαντζάρα. 

 

       Η Διοίκηση του συλλόγου ανταποκρίθηκε ταχύτατα στην επιθυμία τους, με 

την άμεση έναρξη των προβών και την αγορά των απαραίτητων στολών. Η 

πρώτη εμφάνιση τους πραγματοποιήθηκε στην εκδήλωση του Συλλόγου τους 

για τον εορτασμό της απελευθέρωσης των Ιωαννίνων, στις  28-02-2016 στο 

Νόιεχόφεν,  όπου το πολυπληθές κοινό τις θαύμασε και τις καταχειροκρότησε 

παρατεταμένα. Έκτοτε ακολούθησαν τρεις ακόμη εμφανίσεις με την μια να 

είναι καλύτερη από την άλλη.  



       Όπως αναφέρει ο δάσκαλος  τους Βασίλης Γκίνης, όταν ξεκίνησαν οι 

πρόβες το πρόγραμμα που είχε επιλέξει ήταν απλό. Οι γυναίκες όμως τον 

εξέπληξαν ευχάριστα, με την διάθεση και τις χορευτικές τους ικανότητες, 

αναγκάζοντας τον να αλλάξει το πρόγραμμα κάνοντας το πιο εντυπωσιακό!  

 

       Στόχος της δραστήριας Γυναικείας Χορευτικής Ομάδας είναι η διάδοση της 

ελληνικής μας κουλτούρας, καθώς και η παρουσίαση λαϊκού και νησιώτικου 

προγράμματος, χωρίς βέβαια να λείπει και το ηπειρώτικο χρώμα, στις νεότερες 

γενεές της Ομογένειας, αλλά και στους πολίτες της χώρας που ζούμε. 

 

 Οι γυναίκες που συμμετέχουν στο χορευτικό είναι οι εξής:  

 

       Από αριστερά προς δεξιά απεικονίζονται, η Λίτσα Φώτη, η Μαρία 

Δημητρίου , η  Άννα Μιχαλάτου, η  Ράνια Μπαλαούρα, η  Δέσποινα 

Λυγκώνη, η Μαρίνα Γίτσα, η  Κωσταντίνα Παππά, και ο χοροδιδάσκαλος 

τους Βασίλης Γκίνης. 

 

 

       Στην φωτογραφία κάτω, βλέπουμε την Χορευτική Ομάδα Γυναικών του 

Ηπειρωτικού Συλλόγου Λουντβιγκσχάφεν να παρουσιάζει το Συρτάκι. 



 

 

       Η Πανηπειρωτική Ομοσπονδία Ευρώπης συγχαίρει τόσο την αξιέπαινη 

πρωτοβουλία των Γυναικών του Ηπειρωτικού Συλλόγου Λουντβιγκσχάφεν, 

Μάνχαϊμ και Περιχώρων, καθώς και τον χοροδιδάσκαλο τους και βεβαίως την 

Διοίκηση και τα Μέλη του Συλλόγου της, για τις όμορφες Πολιτιστικές 

δραστηριότητες που παρουσιάζουν. 

 

 

 

Η Πρόεδρος                                              Ο Γραμματέας & Υπεύθυνος Τύπου 

Δήμητρα Πέτσα                                                       Θωμάς Γκίνης 
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