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5ο Αντάμωμα Ηπειρωτών Ευρώπης

«Καλώς ανταμωθήκαμαν...παιδιά ξενιτεμένα».

Ο Ηπειρώτικος Σύλλογος Βούππερταλ φιλοξένησε φέτος στο 5`
Αντάμωμα Ηπειρωτών Ευρώπης δεκαπέντε Ηπειρώτικους Συλλόγους. Το
Αντάμωμα είναι η κορυφαία εκδήλωση-συνάντηση των Ηπειρώτικων
Συλλόγων, της Ευρώπης που τους ενώνουν κοινά στοιχεία, δράσεις και
ενδιαφέροντα.
Νωρίς το βράδυ του Σαββάτου 5 Μαίου 2018, Ηπειρώτες και φίλοι της
Ηπειρωτικής παράδοσης κατέκλυσαν την αίθουσα της Uni Halle Wuppertal,
όπου χόρεψαν και διασκεδάσαν υπό τους ήχους της ηπειρώτικης ορχήστρας. Οι
φιλοξενούμενοι Σύλλογοι, με τις Χορευτικές Ομάδες τους άνοιξαν τις πύλες
της γιορτής, παρουσιάζοντας ο καθένας τους, χορούς και τραγούδια από την
Ήπειρο. Ιδιαίτερη συγκινιτική στιγμή ήταν εκείνη που χορευτές και χορεύτριες
(μέλη της Ηπειρώτικης Νεολαίας) ενώθηκαν και χόρεψαν για την τελετή λήξης
του Ανταμώματος.
Ποιές οι σκέψεις και τα συναισθήματα που δημιουργήθηκαν απο αυτό; Το
έκαναν πράξη λοιπόν οι Ηπειρώτες της Διασποράς. Συνεργάστηκαν, χόρεψαν
μαζί και μετουσίωσαν την εκδήλωση σε ένα πραγματικό Αντάμωμα, όπου
εκαντοντάδες άνθρωποι αγκαλιάστηκαν, διασκέδασαν, νοστάλγησαν και
ένιωσαν τον παλμό και την περηφάνια του τόπου τους.
Οι Έλληνες πρέπει να ανταμώνουμε αυτές τις δύσκολες στιγμές, σε αυτή
την κρίση αξιών και την αμφισβήτηση που περνάει ο τόπος μας τον τελευταίο

καιρό. Να ανταμώνουμε για να κρατάμε ζωντανή την παράδοση, τα ήθη και τα
έθιμά μας. Πρέπει όλοι μας να ενωθούμε, χωρίς εγωισμούς και προαπαιτούμενα
για να μεταλαμπαδεύσουμε στη νέα γενιά τον ανεκτίμητο θησαυρό που μας
άφησαν οι πρόγονοί μας. Εμείς πρέπει να ακολουθήσουμε τα χνάρια και να
μαζέψουμε τα ψήγματα της παράδοσης που μας έχουν αφήσει. Γιατί „Δέντρο
είναι το έθνος μας, ρίζες η παράδοσή μας“.
Ευχαριστούμε την Πανηπειρωτική Ομοσπονδία Ευρώπης για την
βράβευση την οποία μας απένειμε. Ευχαριστούμε τον Σεβασμιότατο
Μητροπολίτη Ιωαννίνων κ. Μάξιμο, ευχαριστούμε επίσης τους εκπροσώπους
της τοπικής αυτοδιοίκησης Ηπείρου, τους Διοργανωτές και όλους όσους
εργάστηκαν για το όμορφο Ηπειρώτικο Αντάμωμα.
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