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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πολιτιστική Εκδήλωση για την επέτειο των 40 χρόνων απο την ίδρυση της
Αδελφότητας Ηπειρωτών Αννόβερου & Περιχώρων στις 19 & 20 Μαΐου του
2018
Με μια μεγαλειώδη εκδήλωση γιόρτασαν οι Ηπειρώτες στο Αννόβερο την
επέτειο των 40 χρόνων της ίδρυσης της Ηπειρώτικης Αδελφότητας τους. Στην
πολύ καλά οργανωμένη εκδήλωση τους, στην οποία συμμετείχαν και τίμησαν
με την παρουσία τους πάρα πολύ συμπατριώτες μας.
Στα πλαίσια της 40ης επετείου της Ηπειρώτικης Αδελφότητας Αννόβερου,
στις 19 Μαΐου και ώρα 18.30 ετελέσθη Μεγ. Παν. Αρχιερατικός Εσπερινός
χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ιωαννίνων κ. Μάξιμου
και η παρουσίαση αποτμήματος του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Νεομάρτυρος
Γεωργίου του εξ Ιωαννίνων το οποίο τέθηκε για προσκύνημα και ευλογία.
Να τονίσουμε εδώ ότι η παρουσία του Σεβασμιότατου Μητροπολίτου
Ιωαννίνων κ. Μαξίμου αποτελεί ύψιστη τιμή για εμάς τους Ηπειρώτες της
Ευρωπαϊκής Ομογένειας.
Την Κυριακή 20 Μαΐου ακολούθησε η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στην

Εκκλησιαστική Ενορία του Αννόβερου, και στη συνέχεια η πανηγυρική
εκδήλωση ολοκληρώθηκε στο Μetropol Evend Hall με τους εξαίρετους
μουσικούς καλλιτέχνες απο την Ελλάδα , όπως η Ξένια Βέρα, ο Αντώνης
Κυρίτσης, ο Μάκης Μποροδήμος και ο Δημήτρης Αχνούλας.
Η διοίκηση και τα μέλη της Αδελφότητας, είχαν φροντίσει για φαγητό,
δροσερά ποτά και αναψυκτικά σε προσιτές τιμές καθώς και λαχειοφόρο αγορά
με πλούσια δώρα.
Οι Χορευτικές Ομάδες της Αδελφότητας τις οποίες πλαισιώνουν με μεγάλο
μεράκι και νόστο για την ηπειρώτικη παράδωση οι Νέες και οι Νέοι, ντυμένοι
με τις πανέμορφες παραδοσιακές φορεσιές χόρεψαν τα γνήσια ηπειρώτικα
τραγούδια της ιδιαίτερης πατρίδας μας, και καταχειροκροτήθηκαν απο τους
παρευβρισκόμενους.
Εντυπωσιακή ήταν επίσης η συμμετοχή των όμορων ηπειρωτικών
Συλλόγων της ευρύτερης περιοχής και άλλων Κοινοτήτων οι οποίοι
ανταποκρίθηκαν και στήριξαν με την παρουσία τους την όμορφη αυτή
εκδήλωση της Αδελφότητας Ηπειρωτών του Αννόβερου δείχνοντας έτσι την
αλληλεγγύη τους όχι μόνον προς τους Ηπειρώτες, αλλά γενικότερα στον
Ελληνισμό της περιοχής στο Αννόβερο, που σε μεγάλο βαθμό αποτελούνταν
απο την Νεολαία.
Aυτό μας γεμίζει με χαρά και αισιοδοξία διότι ο Ελληνισμός στην Ευρώπη
έχει ένα δυναμικό παρόν και ενα ελπιδοφόρο μέλλον. Οι Σύλλογοι και οι
Κοινότητες που παρευρέθηκαν ήταν: Ο Ηπειρώτικος Σύλλογος του Bielefeld
με σύσσωμο το διοικητικό Συμβούλιο και την Χορευτική Ομάδα τους, του
Ηπειρ. Συλλόγου Gütersloh με σύσσωμο το διοικητικό Συμβούλιο, του Ηπειρ.
Συλλόγου Αμβούργου με σύσσωμο το διοικητικό Συμβούλιο τους ,του Ηπειρ.
Συλλόγου Plättenberg με σύσσωμο το διοικητικό Συμβούλιο και την Χορευτική
Ομάδα τους , και η Ελληνική Κοινότητα του Αννόβερου. Την Πανηπειρωτική
Ομοσπονδία Ευρώπης, εκπροσώπησαν η Πρόεδρος κ. Δήμητρα Πέτσα και ο
Περιφερειάρχης Βορείου Γερμανίας και Πρόεδρος του Ηπειρώτικου Συλλόγου
Μπίλεφελντ κ. Δημήτριος Ντόκος.
Η Πανηπειρωτική Ομοσπονδία Ευρώπης συγχαίρει όλα τα μέλη και την
Διοίκηση της Αδελφότητας Ηπειρωτών Ανόβερου για την εξαιρετική και
πανέμορφη διοργάνωση και ιδιαίτερα για την φιλοξενία με την οποία
υποδέχθηκε όλους τους παρευρισκόμενους και πρωτίστως την Νεολαία των
Χορευτικών Ομάδων που τους συμπαραστάθηκαν, προσφέροντας στον καθένα

τους προσωπικά, απο ένα πανέμορφο Μετάλλιο ως αναμνηστικό και τιμητικό
παράλληλα, απο την Ηπειρωτική Αδελφότητα του Αννόβερου.
Ακολουθούν φωτογραφίες απο την επέτειο 40 χρόνων της ίδρυσης της
Αδελφότητας Ηπειρωτών Αννόβερου.
Κάτω, η Αγία Κάρα του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Νεομάρτυρος Γεωργίου
του εξ Ιωαννίνων

Κάτω στη φωτό, απο δεξιά ο Σεβασμιωτάτος Μητροπολίτης
Ιωαννίνων κ. Μάξιμος

Κάτω, άποψη απο την κατάμεστη αίθουσα με το κοινό (που σε μεγάλο βαθμό
αποτελείται απο νέους) απολαμβάνει χορεύοντας τα γνήσια ηπειρωτικά άσματα
απο τους εξαίρετους μουσικούς καλλιτέχνες.

Τα Ηπειρωτικά Νιάτα, που ήταν, είναι, και θα είναι πάντα παρόν στις όμορφες
εκδηλώσεις μας. Συγχαρητήρια παιδιά, μας κάνατε όλους να νιώθουμε
υπερήφανοι για εσάς!

Κάτω, άποψη απο την αίθουσα Metropol, όπου τα Ηπειρωτικά Νιάτα, των
Χορευτικών Ομάδων που συμμετείχαν, έδωσαν ένα τρανταχτό παρόν για μια
ακόμη φορά τιμώντας με τον μοναδικό δικό τους τρόπο την Ηπειρώτικη
Παράδοση.

Κάτω στη φωτό, απεικονίζονται στελέχη Συλλόγων και της Ομοσπονδίας που
συμμετείχαν στην όμορφη εκδήλωση, απο δεξιά όπως κοιτάζετε, η πρώην
Πρόεδρος της Ομοσπονδίας κ. Δήμητρα Πέτσα, η Πρόεδρος του Hπ.
Συλλόγου Πλέττενμπεργκ κ. Νικολέτα Τζώρτζη, η Πρόεδρος του Hπ.
Συλλόγου Αμβούργου κ. Ιφιγένεια Τσίγκου, και ο νέος Πρόεδρος της
Ομοσπονδίας μας, και ταυτόχρονα πρόεδρος του Hπ.Συλλόγου Bielefeld κ.
Δημήτριος Ντόκος.

Στην φωτό κάτω, απο αριστερά ο Πρόεδρος της Αδελφότητας Ηπειρωτών
Αννόβερου κ. Θεόδωρος Ράδος, ο τραγουδιστής κ. Δημήτριος Αχνούλας,
ο Βετεράνος τραγουδιστής κ. Αντώνης Κυρίτσης, η κ. Ξένια Βέρα και ο
κλαρινίστας κ. Μάκης Μποροδήμος

Κάτω στη φωτό, απο αριστερά, ο νέος Προόεδρος της Aδελφότητας
Ηπειρωτών Αννόβερου κ. Χρήστος Χύτης ο οποίος εκλέχθηκε λίγες ημέρες
μετά, στις 10 - 6- 2018. Παράλληλα ο κ. Χύτης έχει εκλεγει και Μέλος στη νέα
επίσης Διοίκηση της Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας Ευρώπης. Καλή δύναμη
στα νέα σου καθήκοντα Χρήστο. (Το μουσικό σχήμα το αναφέραμε πιο πάνω).

Κάτω στη φωτό, απεικονίζεται το μουσικό σχήμα που προαναφέραμε και
αριστερά, ο Δημήτρης Οικονόμου, μέλος της διοίκησης της Αδελφότητας
Ηπειρωτών ο οποιος πρόσφατα εκλέχθηκε και στη νέα διοίκηση της
Ομοσπονδίας μας, ως Υπεύθυνος Νεολαίας της Βόρειας Γερμανίας. Καλή
δύναμη λοιπόν και στον Δημήτρη στα νέα του καθήκοντα.

Το Ήπειρος TV1 με την δημοσιογράφο κ. Έλενα Χριστοφορίδου παίρνει
συνέντευξη απο τον πρόεδρο κ. Θεόδωρο Ράδο.

Στις φωτό, επάνω ο κ. Ντόκος με τον κ. Ράδο και κάτω, με τον πρόεδρο
του Ηπειρώτικου Συλλόγου Gütersloh κ. Κώστα Μπουρνάκα ο οποιος
συμμετείχε με σύσσωμο το Δ.Συμβούλιο του Συλλόγου του, δείχνοντας έτσι
την αλληλεγγύη τους.

Δεξιά, απεικονίζεται ο εφημέριος π. Γεράσιμος της τοπικής εκκλησιαστικής
Ενορίας ο βοηθός Επισκόπου Μητρόπολης Βόννης, Σεβασμιότατος Άντζιου
και ο πρόεδρος Θεόδωρος Ράδος να του απονέμει τιμητική πλακέτα.

Για να κλείσουμε την παρουσίαση της ομολογουμένως απο όλους τους
συμμετέχοντες στην πανέμορφη εκδήλωση με την οποία γιόρτασε την επέτειο
των 40 χρόνον της η Αδελφότητα Ηπειρωτών Αννόβερου, επιλέξαμε μια
πανέμορφη φωτογραφία της περασμένης χρονιάς προφανώς, αλλά με τεράστιο
ενδιαφέρον καθότι εμφανίζονται Ηπειρωτόπουλα μικρής ηλικίας, μέλη της
Αδελφότητας Ηπειρωτών Αννόβερου. Θαυμάστετα και καμαρώστε τα!

Ευχαριστώ θερμά τον κ. Ράδο, τον κ. Χήτη και τον κ. Ντόκο για το υλικό που
μου πρόσφεραν για τις ανάγκες του ρεπορτάζ.

Απο το Γραφείο Τύπου της
Πανηπ. Ομοσπονδίας Ευρώπης
Ο Γενικός Γραμματέας Θωμάς Γκίνης

