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Οι Ηπειρώτες της Ευρώπης θρηνούν τον άδικο χαμό του ταμία της Ομοσπονδίας
Ευάγγελου Ντέμου
Την Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2013 έφυγε από κοντά μας, εντελώς ξαφνικά, ο αγαπητός
μας Βαγγέλης Ντέμος, ταμίας της Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας Ευρώπης και πολλά χρόνια
πρόεδρος
του
Ηπειρώτικου
Συλλόγου
Αμβούργου
και
Περιχώρων.
Ο Βαγγέλης γεννήθηκε το 1956 στην Αμπελιά – Παραμυθιάς, Θεσπρωτίας και μετά το πέρας
των σπουδών του στη Σχολή Εργοδηγών Ιωαννίνων ήρθε στη Γερμανία. Μετά τις πρώτες
συνηθισμένες εργασίες άνοιξε το 1987 μια δική του Ανώνυμη Εταιρεία με αντικείμενο την
εμπορία και διάθεση παγγερμανικά προϊόντων ιχθύων.
Ο Βαγγέλης από νωρίς άρχισε να ενδιαφέρεται για τα κοινά και το 2002 εκλέχτηκε
αντιπρόεδρος του Ηπειρωτικού Συλλόγου Αμβούργου και από το 2005 μέχρι και σήμερα
πρόεδρος αυτού. Από το 2007 άρχισε να ασχολείται εντατικά και στην Πανηπειρωτική
Ομοσπονδία Ευρώπης, πρώτα σαν αναπληρωματικό μέλος, κατόπιν σαν τακτικό μέλος του Δ.Σ.
και Συντονιστής Επιχειρηματικότητας . Μετά τις τελευταίες εκλογές ανέλαβε το ταμείο της
Ομοσπονδίας. Και πάνω που ετοιμαζόμαστε όλοι να γιορτάσουμε τα
100χρονα από την Απελευθέρωση των Ιωαννίνων τον βρήκε ο
ξαφνικός θάνατος.
Ο Βαγγέλης πάντα πρόθυμος και καλοσυνάτος πρόσφερε την
βοήθειά του στην Ομοσπονδία με όποιον καλλίτερο τρόπο
μπορούσε. Διέσχιζε την Γερμανία και την Ευρώπη, από το ένα άκρο
στο άλλο για να παραβρεθεί στις διάφορες εκδηλώσεις των
συλλόγων και της Ομοσπονδίας, αλλά και του Παγκοσμίου
Συμβουλίου Ηπειρωτών Εξωτερικού. ΄
Κανένας από όσους τον γνώρισαν δεν θα ξεχάσει το πλατύ
χαμόγελο που πάντα συμπληρωνόταν με ένα καλό λόγο, ένα
κομπλιμέντο για τους ανθρώπους που είχε απέναντι του.Θυμός δεν
ήξερε τι θα πει.
Ο Βαγγέλης, ο ψαράς από το Αμβούργο, όπως ο ίδιος μιλούσε για τον εαυτό του, έφυγε
νωρίς. Θα μπορούσε ακόμη να προσφέρει πολλά στους Απόδημους Ηπειρώτες , στον
Ελληνισμό γενικότερα αλλά κυρίως στην οικογένειά του που ακόμα τον είχε ανάγκη.
Η Πανηπειρωτική Ομοσπονδία Ευρώπης εκφράζει και από αυτή τη θέση τα συλλυπητήρια στην
οικογένεια του εκλιπόντος και εύχεται ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του και να τον κατατάξει
μετά των δικαίων.
Η νεκρώσιμος ακολουθία θα τελεστεί τη Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 12:00
στον Ελληνικό Ορθόδοξο Ναό του Αγίου Νικολάου Αμβούργου (Sievekingsallee 12b, 20535
Hamburg).
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