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Πολιτιστική Εκδήλωση του Ηπειρώτικου Συλλόγου Bielefeld
Για άλλη μια φορά ο Σύλλογος μας γιόρτασε την επέτειο της απελευθέρωσης
της Ηπείρου και για πρώτη χρονιά πραγματοποιήθηκε και η κοπή της
βασιλόπιτας του συλλόγου με την συμβολή και την παρουσία του αγαπητού μας
Πανοσιολογιώτατου πατέρα Δημήτριου Τσόμπρα.
Μέσα σε ένα κλίμα πανηγυρικής αλλά και οικογενειακής ατμόσφαιρας τα
χορευτικά μας τμήματα Ηπειρώτικο χορευτικό Μπίλεφελντ, τα τιμημένα νιάτα
μας, που μας έκαναν για ακόμα μια φορά περήφανους και με τη συμβολή του
τμήματος ενηλίκων, αλλά και του χορευτικού τμήματος του αδελφικού μας
σύλλογο του ηπειρωτικού συλλόγου Gütersloh Ηπειρώτικος Σύλλογος
Gütersloh Official μας ταξίδεψαν έστω και για λίγο στα τιμημένα χώματα της
πατρίδας μας. Οι δεξιοτέχνες μουσικοί μας Mousikorama Greek Music Band,
κατάφεραν να κρατήσουν αμείωτο το κέφι της βραδιάς. Σε αυτό το σημείο θα
θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τον δεξιοτέχνη κύριο Μποροδήμο Μακης
Μποροδημος, που με το μοναδικό του παίξιμο έφερε στα αυτιά μας
ηχοχρώματα της αγαπημένης μας Ηπείρου.
Ο σύλλογος μας ευχαριστεί θερμά του χορηγούς μας για την αμέριστη και
γενναιόδωρη προσφορά τους.
Την οικογένεια Παππαγιάνη Der Grieche Grill und Restaurant
Το κατάστημα Douglas και την υπεύθυνη κυρία Μυλωνά

Την οικογένεια Σταμάτη Stamatis Gmbh & Co. KG
Την οικογένεια Στεφανίδη Stefanidis Fleisch & Feinkost
To κατάστημα Royal ROYAL Bielefeld - Cafe Bar Restaurant
Το κατάστημα Helios Helios Markt Bielefeld
Το κατάστημα Pella Bio Food Pella BioFood
To κατάστημα GR Cars https://www.grcar.gr/
Το κατάστημα Steki Steki - Greek Food • by Kosta
Το κατάστημα Gasthof Wedding Gasthof Wedding
Το κατάστημα Syrtaki Syrtaki Grill-Pizzeria Bielefeld
To κατάστημα Taverne Resalto Resalto
Το κατάστημα Castello http://www.restaurant-castello.de/
Tο κατάστημα Taverna bei Vassili Taverna bei Vassili
To κατάστημα Deutsch - Griechische Taverne im
Sprungmanhaus Taverne Sprungmann
Το κατάστημα Μετέωρα Meteora Grill Bielefeld
Το κατάστημα Marathon Restaurant Marathon Greekcuisine
το Ζαχαροπλαστείο "Το κάτι άλλο" Konditorei Kati allo
τους Λουκουμάδες Imbiss Vetuta Stoian Loukoumades Bielefeld
Στην συνέχεια, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους ελληνικούς φορείς της
πόλης μας που μας τίμησαν με την παρουσία τους και έδειξαν για ακόμα μια
φορά την ενότητα του ελληνισμού της πόλης μας.
Αναλυτικότερα:
Την πρόεδρο κυρία Μαυρέλη και το διοικητικό συμβούλιο της Ελληνικής
κοινότητας Μπήλεφελντ Ελληνική Κοινότητα Μπήλεφελντ/Griechische
Gemeinde Bielefeld
Τον Πρόεδρο κύριο Μαρτίδη και το διοικητικό συμβούλιο του Ποντιακού
συλλόγου και περιχώρων Μπήλεφελντ. Ένωση Ποντίων Bielefeld &

Περιχώρων "19η Μάη"
Την πρόεδρο κυρία Γιάνναρου και το διοικητικό συμβούλιο του Θεσσαλικού
συλλόγου Μπήλεφελντ και περιχώρων Thessalischer Verein Bielefeld e.V.
Τον πρόεδρο κύριο Κατσαμάνη και το διοικητικό συμβούλιο του Κρητικού
συλλόγου Μπήλεφελντ και περιχώρων Κρητικός Σύλλογος Μπίλεφελντ και
Περιχώρων
Την πρόεδρο κυρία Μεσημέρη και το διοικητικό συμβούλιο του Θρακιώτικου
συλλόγου Μπήλεφελντ και περιχώρων Thrakischer Verein Bielefeld und
Umgebung e.V.
Και τέλος ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον αδελφικό ηπειρώτικο σύλλογο
Gütersloh και περιχώρων, την πρόεδρο κυρία Πάκου, το διοικητικό συμβούλιο
και το χορευτικό τους που μας παρουσίασαν χορούς από την ιδιαίτερη πατρίδα
μας, την Ήπειρο.
Μεγάλη παράληψη θα ήταν να μην ευχαριστήσουμε τον Πρόεδρο της
Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας Ευρώπης κύριο Ντόκο Doco Ntokos, που
παρόλο το φορτωμένο πρόγραμμα του κατάφερε να παραβρεθεί στην εκδήλωση
μας και να μας τιμήσει με την παρουσία του.
Tέλος πολλά συγχαρητήρια αξίζουν οι μικροί χορευτές μας, που αποτελούν την
εικόνα του συλλόγου μας και στάθηκαν για ακόμα μια φορά στο ύψος των
περιστάσεων.
Κλείνοντας ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς, που με την σημαντική
προσφορά σας και την αμερόληπτη βοήθεια σας, καλύπτοντας καίρια πόστα
όσον αφορά την ίδια την βραδιά αλλά και την προετοιμασία της εκδήλωσης,
συντελέσατε στην επιτυχή έκβαση αυτής.
Κείμενο και φωτογραφίες, απο τον Γιώργο Κουτσοκέρι.
Επιμέλεια, απο το Γραφείο Τύπου της Παν. Ομ.Ευρώπης
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