Προσφορά Αγάπης, Αλληλεγγύης και Ελπίδας απο τους Ηπειρώτες της
Γερμανίας προς το ΕΛΕΠΑΠ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.

Μια σπουδαία φιλανθρωπική εκδήλωση διοργάνωσαν οι συμπατριώτες
μας στο Λουντβιγκσχάφεν της Γερμανίας με σκοπό να ενισχύσουν οικονομικά
την Ελληνική Εταιρία Προστασίας & Αποκατάστασης αναπήρων Προσώπων
του Ιδρύματος (ΕΛΕΠΑΠ ) Ιωαννίνων, το οποίο επιτελεί ένα τεράστιο
κοινωνικό και θεάρεστο έργο.
Την διοργάνωση του φιλανθρωπικού αυτού έργου η οποία
πραγματοποιήθηκε στις 4 Μαρτίου του 2017, ανέλαβαν ο Ηπειρώτικος
Σύλλογος Λουντβιγκσχάφεν & Περιχώρων με τη συμμετοχή της
Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας Ευρώπης.

Στη φωτογραφία κάτω, απεικονίζονται απο δεξιά: ο Πρόεδρος του
Ηπειρωτικού Συλλόγου Λουντβιγκσχάφεν κ. Σωτήριος Χήρας, η Πρόεδρος
του ΕΛΕΠΑΠ Ιωαννίνων κ. Νατάσσα Μπέγκα, η Πρόεδρος της
Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας Ευρώπης κ. Δήμητρα Πέτσα, και ο Γενικός
Γραμματέας & Υπεύθυνος Τύπου της Παν.Oμ. Ευρώπης κ. Θωμάς Γκίνης .

Με το σύνθημα " Όλοι μαζί στηρίζουμε το ΕΛΕΠΑΠ Ιωαννίνων",
εκτός απο τα μέλη του Συλλόγου μας, παρευρέθηκαν πολλοί έλληνες που ζουν
στην περιοχή μας, όπως οι Κρητικοί, με τον Πρόεδρο του Συλλόγου τους κ.
Βουρβαχάκη και την εξερετική μουσική ορχήστρα τους, μέλη και φορείς του
Συλλόγου Ποντίων, η μουσική ορχήστρα του Αναστασίου και του Κώστα
Καραγκιοζίδη, η Πρόεδρος κ. Άννα Μιχαλάτου και μέλη απο τον Σύλλογο
Γονέων και Κηδεμόνων , ο κ. Γεώργιος Βασιλειάδης ο οποίος πολιτεύεται σε
πολιτικό κόμμα της Γερμανίας, η μουσική ορχήστρα Κομήτης Live, παλαιά
μέλη του Συλλόγου μας όπως ο Κώστας Μεντής, που έχει προσφέρει πάρα
πολλά στον Σύλλογο και μέχρι σήμερα είναι δίπλα μας σε οτιδήποτε
χρειαστούμε, και ο Ιερέας της ελληνοορθόδοξης Εκκλησίας Marien Kirche στο
Λουντβιγκσχάφεν, πάτερ Κωνσταντίνος Ζαρκανίτης, μας συμπαραστάθηκαν
στο έπακρο και διοργανώσαμε αυτή την όμορφη εκδήλωση, παράλληλα με την
Επέτειο Απελευθέρωσης της Ηπείρου.

Στιγμιότυπο απο την επιμνημόσυνο δέηση υπέρ των πεσόντων
συμπατριωτών μας κατά τους απελευθερωτικούς αγώνες για την
απελευθέρωση της Ηπείρου του έτους 1913, το οποίο τελέστηκε απο τον
εφημέριο της εκκλησιαστικής ενορίας του Λουντβιγκσχάφεν πάτερ
Κωνσταντίνο Ζαρκανίτη. Στην φωτό κάτω, απο δεξιά ο κ. Δημήτριος Κολιός,
ο Πρόεδρος του Συλλόγου Σωτήρης Χήρας, ο πάτερ Κωνσταντίνος
Ζαρκανίτης με τον βοηθό του και ο Χοροδιδάσκαλος Βασίλης Γκίνης.

Στη φωτό κάτω, ο έντεχνος τραγουδιστής Δημήτρης Υφαντής με τους
μουσικούς συνεργάτες του, όπως η Γεωργία Βακάλη, ο Στέφανος Μπόγδος
και ο Νίκος Τάσης στο κλαρίνο.

Στη φωτό κάτω, ο Αναστάσιος Καραγκιοζίδης στο μπουζούκι με τον
αδελφό του Κωνσταντίνο στο αρμόνιο και τους μουσικούς συνεργάτες του
όπως η κ. Αγγελική Τότη, οι οποίοι συμμετείχαν στην εκδήλωση μας
αφιλοκερδώς. Παράλληλα ο κ. Καραγκιοζίδης, συνεισέφερε πολλαπλά στη
διοργάνωση της εκδήλωσης μας, προσφέροντας την εμπειρία του την οποία
έχει στα πολιτιστικά θέματα. Σε ευχαριστούμε Τάσο.

Στην φωτογραφία κάτω, αριστερά απεικονίζεται ο κ. Βουρβαχάκης,
Πρόεδρος του Κρητικού Συλλόγου με την Μουσική του Ορχήστρα
ο χοροδιδάσκαλος του Ηπειρώτικου Συλλόγου Βασίλης Γκίνης ο κ.
Γιαννετάκης με τη λύρα και ενα μέλος της Ορχήστρας με την κιθάρα.

Η ανταπόκριση στο κάλεσμα μας ήταν αρκετά ικανοποιητική και πολλοί
συμπατριώτες μας, ο καθένας με τον τρόπο του ενίσχυσαν την εκδήλωση μας.
Οι μουσικές Ορχήστρες των Κρητικών, των Ποντίων, του Αναστασίου
Καραγκιοζίδη, η Κομήτης Live, απο την Ήπειρο ο γνωστός τραγουδιστής
Δημήτρης Υφαντής και η Χορευτική Ομάδα του Συλλόγου μας, πρόσφεραν στο
κοινό μια ευχάριστη βραδιά.

Στη φωτό κάτω αριστερά, ο Δημήτριος Μπάλος με τη σύζηγο του
Χαρούλα, μέλη του Ηπειρώτικου Συλλόγου (Σούλι) της Ελβετίας οι οποίοι
συμμετείχαν, τιμώντας την φιλανθρωπική εκδήλωση μας, απέναντι τους
συντροφιά με την κυρία Πέτσα είναι η Μαρία και ο Θεόδωρος Σταύρου,
μέλη του Ηπειρ. Συλλόγου Φρανκφούρτης & Περιχώρων.

Στην φωτό κάτω απεικονίζονται οι συμπατριώτες μας της περιοχής
Λουντβιγκσχάφεν & Περιχώρων, όπου αποδίδουν φόρο τιμής για τους
πεσόντες προγόνους μας, στην περίοδο απελευθέρωσης της Ηπείρου το 1913.
Ο κύριος με την κόκκινη γραβάτα είναι ο λαικοδημοτικός τραγουδιστής
Αντώνης Ντούτσιας που συμμετείχε αφιλοκερδώς στην εκδήλωση.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε η Πρόεδρος του ΕΛΕΠΑΠ Ιωαννίνων κυρία
Νατάσσα Μπέγκα, η οποία με την μεστή ομιλία της, μας ενημέρωσε για το
σπουδαιότατο έργο του Ιδρύματος το οποίο βασίζεται κύρια στον εθελοντισμό
και στις οικονομικές ενισχύσεις απλών ανθρώπων. Με έκδηλη τη συγκίνησή
της, ευχαρίστησε τους παρευβρισκόμενους για την συμπαράσταση τους και για
την όμορφη εκδήλωση που διοργανώσαμε με στόχο την οικονομική ενίσχυση
του Ιδρύματος ΕΛΕΠΑΠ Ιωαννίνων. Εντυπωσιάστηκε ιδιαίτερα απο την
μεγάλη συμμετοχή της Ηπειρώτικης Νεολαίας και παρακολούθησε την
εκδήλωση μέχρι τέλους.

Στην φωτό κάτω, απεικονίζονται συμπατριώτες μας που μας τίμησαν με
την παρουσία τους ενισχύοντας έτσι το Ίδρυμα ΕΛΕΠΑΠ. Η κυρία δεξιά με
τα άσπρα μαλλιά είναι η Πρόεδρος του Ιδρύματος κ. Νατάσσα Μπέγκα, η
οποία παρά την ηλικία της, ήλθε απο τα Ιωάννινα ειδικά για την εκδήλωση.
Μεταξύ άλλων, απέναντι της ο Γενικός Γραμματέας & Υπεύθυνος Τύπου της
Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας Ευρώπης κ. Θωμάς Γκίνης και δίπλα του η
γνωστή σε όλους μας κ. Παναγιώτα Μπλούχου.

Με αίσθημα ευθύνης και σεβασμού, εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας στους
χορηγούς για την οικονομική ενίσχυση που πρόσφεραν για το ΕΛΕΠΑΠ
Ιωαννίνων το οποίο επιτελεί ένα τόσο μεγάλο κοινωνικό έργο για παιδιά με
ειδικές ανάγκες.

Στην φωτό κάτω βλέπουμε τον κατάλογο με τους χορηγούς οι οποίοι
πρόσφεραν χρηματική ενίσχυση, και βοήθησαν στην εκδήλωση μας.

Άποψη απο την εκδήλωση

Τα κορίτσια του Συλλόγου μας στο χώρο της υποδοχής.

Στη φωτό κάτω, δεξιά απεικονίζεται ο δεξιοτέχνης μπουζουξής Τάσος
Καραγκιοζίδης ηγετικό στέλεχος του Ποντιακού Συλλόγου των Ποντίων της
περιοχής Λουντβιγκσχάφεν, στη μέση ο Κωνσταντίνος Καραγκιοζίδης, ο
οποίος έχει μια σημαντικότατη παρουσία στα μουσικά δρώμενα όχι μόνο στη
Γερμανία, αλλά παγκοσμίως.

Ευελπιστούμε και ελπίζουμε ότι οι Ηπειρώτες της Διασποράς, μέσα απο τις
Κοινότητες τους και τους Συλλόγους τους, με το μήνυμα:

"Όλοι μαζί στηρίζουμε το ΕΛΕΠΑΠ Ιωαννίνων", θα ακολουθήσουν το
ευγενές παράδειγμα του Ηπειρώτικου Συλλόγου Λουντβιγκσχάφεν &
Περιχώρων, χαρίζοντας Αγάπη, Αλληλεγγύη και Ελπίδα στα παιδιά με ειδικές
ανάγκες της ιδιαίτερης πατρίδας μας της Ηπείρου.

Ακολουθούν φωτογραφίες απο την εκδήλωση μας.

Στη φωτό κάτω η δυναμική Ομάδα Εργασίας του Συλλόγου μας οποία σε
όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, αγωνίστηκε να μη μας λείψει τίποτα. Είναι
όλοι τους δυναμικά μέλη του Συλλόγου και μέλη του Δ.Σ. Απο δεξιά: η κ.
Λίτσα φώτη, ο Μιχάλης Χριστοδούλου, ο Σπύρος Σαμαράς, υπεύθυνος στα
Πολιτιστικά, ο Θανάσης και η Έφη Αθανασίου.

Μια ακόμη φωτό απο την εθελοντική ομάδα εργασίας, ανάμεσά τους η
νεαρή Κωνσταντίνα Σαμαρά, μια απο τις καλύτερες χορεύτριες του
Συλλόγου μας.

Στη φωτό κάτω, η κ. Νατάσσα Μπέγκα, με τους χορηγούς και ιδρυτικά
Μέλη επανίδρυσης του Ηπειρώτικου Συλλόγου μας Θωμά Γκίνη και
Ευάγγελο Χαλκή. Ο Λάκης είναι απο τα αρχαιότερα μέλη του Συλλόγου, μας
και φιλοξένησε αφιλοκερδώς την κυρία Μπέγκα στο Ξενοδοχείο του. Σε
ευχαριστούμε Λάκη.

Άποψη απο την αίθουσα κατά την επιμνημόσυνο δέηση.

Οι συμπατριώτες μας κρατώντας τις παραδώσεις, τιμούν με την παρουσία
τους την φιλανθρωπική μας εκδήλωση μαζί με τις οικογένειες τους.

Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των πεσόντων προγώνων μας.

Τα Ηπειρωτικά νιάτα συμμετέχουν μαζί με τους γονείς τους στις
εκδηλώσεις του Συλλόγου μας, δείγμα αγάπης και σεβασμού στα πολιτιστικά
δρώμενα των Ηπειρωτών της Διασποράς.

Στη φωτό κάτω ο δεξιοτέχνης κλαρινίστας Νίκος Τάσης και ο Στέφανος
Μπόγδος.

Δεξιά, η Μαρίνα Γίτσα μέλος της εξελεκτικής επιτροπής του Συλλόγου
μας, πανταχού παρούσα σε όλες τις εκδηλώσεις και Γιώτα Ζώη. Η Γιώτα
ήλθε απο την Ελλάδα για να επισκεφθεί φιλικά της πρόσωπα και γνωρίζοντας
αρκετά σχετικά με παρόμοιες εκδηλώσεις, μας βοήθησε αφάνταστα. Σε
ευχαριστούμε Γιώτα για την πολύτιμη βοήθεια που μας πρόσφερες.

Οι παριστάμενοι παρακολουθούν με ευλάβεια την επιμνημόσυνη δέηση.

Οι συμπατριώτες μας παρακολουθούν με ευλάβεια την επιμνημόσυνη δέηση.

Όπως πάντοτε, τα κορίτσια σέρνουν πρώτα τους Ηπειρώτικους
χορούς μας.

Στη φωτό κάτω, άποψη απο την εκδήλωση. Το ζεύγος Μαρτσέλλου, (ο
Κυριάκος με το ποτήρι στο χέρι), μας τίμησαν με την παρουσία τους.

Οι Ηπειρώτισσες γυναίκες απολαμβάνουν, χορεύοντας τα μελοδικά
τραγούδια της πατρίδας μας.

Μετά το πέρας της εκδήλωσης, τα λέμε παρέα με τους εξαίρετους
μουσικούς καλλιτέχνες. Απο δεξιά: Ο κλαρινίστας Νίκος Τάσης, η Γεωργία
Βακάλη στο τραγούδι, ο έντεχνος τραγουδιστής Δημήτρης Υφαντής και ο
Θωμάς Γκίνης, Γ. Γραμματέας & Υπεύθυνος Τύπου της Πανηπειρωτικής
Ομοσπονδίας Ευρώπης.

Δεξιά, ο Βασίλης Γκίνης(δάσκαλος του χορευτικού τμήματος) εξηγεί
κάτι.Τι να λέει άραγε στον νεαρό χορευτή Γιώργο Νάτσιο;

Ο συμπατριώτης μας ο Μάρκος Κατσάνος επί το έργον. Μας κάλυψε
αφιλοκερδώς στα βίντεο και στις φωτογραφίες. Ευχαριστούμε Μάρκο.

Στη φωτό κάτω, στη μέση απεικονίζεται ο Λευτεράκης Τζίμας, άριστος
χορευτής του Συλλόγου μας και μεγάλος καλλιτέχνης στο κλαρίνο. Συμμετείχε
στο μουσικό πρόγραμμα και άφησε άναυδους τους παρευρισκόμενους όταν
τους έπαιξε τα ωραία πωγωνίσια άσματα με το κλαρίνο του.
Συγχαρητήρια Λευτέρη. Δεξιά του ο εστιάτορας Βασίλης Τσάνης, μέλος
του Συλλόγου μας και ο Θωμάς Γκίνης.

Μια ακόμη ωραία φωτό, όπου ο Λευτέρης Τζίμας συνοδεύει με το
κλαρίνο του τον έντεχνο τραγουδιστή Δημήτρη Υφαντή, και ο
Αποστόλης Τσιρογιάννης, ενεργότατο μέλος του Συλλόγου μας (πρώην
ταμίας και μέλος στη διοίκηση της Ομοσπονδίας μας), παίζει Ντέφι.

Τα πανέμορφα κορίτσια στο χώρο της υποδοχής είναι: Αριστερά η
Γιώτα Ζώη και η Χριστίνα Χήρα, μέλος της χορευτικής ομάδας.

Η Έφη δεξιά, με τους βοηθούςτης που φρόντισε να μη μήνει κανένας
νηστικός. Στη μέση απεικονίζεται η Άννα Μιχαλάτου, (Πρόεδρος του
Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων ) της περιοχής μας.

Άποψη απο την αίθουσα της εκδήλωσης

Τα νιάτα του Συλλόγου μας.
Στην φωτογραφία απεικονίζεται ένα απο τα νεαρά μέλη της χορευτικής
ομάδας του Συλλόγου μας, ο Βαλάντης Μολότσιος που μας εξέπληξε
με την ομιλία του σχετικά με την φιλανθρωπία, όπως την νιώθει ένα
12κάχρονο παιδί. Συγχαρητήρια Βαλάντη.

Στην φωτό κάτω, ο Κώστας Μεντής με το γκρι σακάκι. Ο Κώστας είναι
ενα απο τα παλαιότερα ιδρυτικά μέλη και έχει προσφέρει τα μέγιστα στο
Σύλλογο μας.

Συντροφιά με την κυρία Μπέγκα.

Άποψη απο την εκδήλωση, σε πρώτο πλάνο απεικονίζονται δεξιά όπως
κοιτάζετε, ο Δημήτριος Μπάλος με τη σύζυγο του Χαρούλα, μέλη του
Ηπειρώτικου Συλλόγου (Σούλι) της Ελβετίας, και αριστερά ο Θεόδωρος
Σταύρου με τη σύζυγο του Μαρία, μέλος του Ηπειρώτικου Συλλόγου
Φρανκφούρτης,& Περιχώρων, καθός και η Πρόεδρος της Παν.
Ομοσπονδίας μας, κ. Δήμητρα Πέτσα.

Κάτω στη φωτό, ο Βασίλης Γκίνης, (δάσκαλος στα χορευτικά τμήματα
του Συλλόγου μας), καλωσορίζει τους συμπατριώτες μας απο την Ελβετία.

Εδώ ο Βασίλης όρθιος, η κ. Πέτσα, και η κ. Μαρία Σταύρου με τον
σύζηγο της Θεόδωρο.

Το νεαρό ζευγάρι απολαμβάνει την όμορφη βραδιά.

Στο χώρο της κουζίνας, οι αφανείς ήρωες της βραδιάς!

Στο χώρο της κουζίνας οι αφανείς ήρωες της βραδιάς!
με τον Μιχάλη να δίνει οδηγίες και η Ράνια Μπαλαούρα, στο ρόλο
της σερβιτόρας .

Η νεαρή κυρία απολαμβάνει το ποτό της.

Ένα ακόμη ενσταντανέ απο την όμορφη παρέα.

Ορισμένα απο τα δυναμικά στελέχει του Συλλόγου μας, απο αριστερά,
η Μαρίνα Γίτσα , η Αγαθή Τσουμάνι (δασκάλα στα χορευτικά
τμήματα), ο Αποστόλης Τσιρογιάννης (απο την πρώτη ομάδα του
χορευτικού τμήματος), και η εθελόντρια Γιώτα Ζώη.

Απο αριστερά, η κ. Μπλούχου, η κ. Μπέγκα και απέναντι ο πάτερ
Κωνσταντίνος.

Επάνω απεικονίζεται η κ. Αγαθή Τσουμάνη, Γραμματέας και
δασκάλα των χορευτικών τμημάτων του Συλλόγου μας, με
αξιοζήλευτη δραστηριότητα.

Κάτω απεικονίζεται ο ηχολήπτης και χορηγός μας κ. Ιωάννου

Ο αντιπρόεδρος Μιχάλης Χριστοδούλου δίνει οδηγίες στην ομάδα του
αλλά η Έφη κοιτάζει τον φακό.

Στην φωτό κάτω, καθιστός ο Βασίλης A. Θάνος (Βίλης), συνομιλεί με τον
Λάκη Χαλκή. Ο Βασίλης βοήθησε δυναμικά στην εκδήλωση ως χορηγός
και πρόσφερε αφιλοκερδώς διανυκτέρευση σε συμπατριώτες μας που ήλθαν
απο την Ελλάδα. Σε ευχαριστούμε Βασίλη.

Απο δεξιά απεικονίζεται, η κ. Τσουμάνη, η κ. Μπλούχου και ο κ. Κολιός.

Ο Πρόεδρος Σωτήρης Χήρας στο βήμα , συγκινημένος καλωσορίζει τους
παριστάμενους και τους ευχαριστεί για την συμμετοχή τους και την παρουσία
τους στην φιλανθρωπική εκδήλωση μας.

Οι διοργανωτές, ευχαριστούν όλες και όλους εσάς που μας
συμπαρασταθήκατε, που ευαισθητοποιηθήκατε και κατανοήσατε τον σκοπό της
εκδήλωσης μας, η οποία στόχο έχει να βοηθήσει κάποιους ανθρώπους που δεν
στάθηκαν τυχεροί στη ζωή τους όπως εμείς!
Τα στοιχεία επικοινωνίας με το Ίδρυμα είναι τα ακόλουθα:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑ
Τ.Θ.351 ΙΩΑΝΝΙΝΑ email: elepap2@otenet.gr
τηλ.: 26510-83173 φαξ.: 26510-39344
Αριθμός λογαριασμού :
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 359/626649-55
Για θέματα συντονισμού και οργάνωσης παρόμοιας εκδήλωσης, είμαστε
στη διάθεση σας, επικοινωνήστε μαζί μας στο eMail: thomas-ginis@t-online.de
Διευκρινίζουμε ότι την οικονομική ενίσχυση, θα στείλουν οι αρμόδιοι Πρόεδροι
των Συλλόγων απευθείας στο ΕΛΕΠΑΠ Ιωαννίνων.
Οι φωτογραφίες προέρχονται απο τον φίλο και συμπατριώτη μας κ.
Μάρκο Κατσάνο, ο οποίος αφιλοκερδώς μας κάλυψε όλη τη βραδιά της
εκδήλωσης με βίντεο και φωτογραφίες. Σε ευχαριστούμε Μάρκο.
Το ρεπορτάζ επιμελήθηκε ο Θωμάς Γκίνης.

Με εκτίμηση.
Εκ μέρους της Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας Ευρώπης
ο Γενικός Γραμματέας & Υπεύθυνος Τύπου
Θωμάς Γκίνης.
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