
Η ΚΟΡΩΝΑ
Το επίσημο περιοδικό του Θρακικού  
Πολιτιστικού Συλλόγου Στουτγάρδης

ε π ε τ ε ι α κ ο  τ ε Υ Χ ο Σ 



2

Η ΚΟΡΩΝΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

14-87

8-13

48-49

Αφιέρωμα στα 40 χρόνια του συλλόγου 
μέσα από σπάνια αρχεία και φωτογραφίες.

Χορευτικό τμήμα του συλλόγου.

Συμμετοχή του συλλόγου σε εκδηλώσεις 
της πόλης.

Η ΚΟΡΩΝΑ 
Το επίσημο περιοδικό του  
Θρακικού Πολιτιστικού  
Συλλόγου Στουτγάρδης 
 
ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 2019 
 
εκΔοτΗΣ 
ΘΡΑΚΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗΣ α.Σ.
 
ΔιοικΗτικο ΣΥΜΒοΥΛιο 
ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΚΑΐΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΗΤΟΥΣΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΜΠΟΣΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΟΥζΟΥΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΑΡΑΓΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΤΡΙΑΝΤΑφΥΛΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

DESIGN 
ΤΡΙΑΝΤΑφΥΛΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΦΩτοΓΡαΦιεΣ 
ΑΛΕΞΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΡΧΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση,  
αναπαραγωγή ή μετάδοση με οποιοδήποτε 
οπτικοακουστικό μέσο όλου ή μέρος του 
περιοδικού χωρίς την έγγραφη άδεια του 
εκδότη.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

92-93

98-101

102-107

110-113

88-90
Ανασκόπηση των 
εκδηλώσεων και δράσεων 
της περασμένης χρονιάς 
2018. 

Τιμούμε την παράδοση. 
Χορευτικές παραστάσεις της 
περασμένης χρονιάς.

Αποκλειστική  
συνέντευξη του Ρένου 
Χαραλαμπίδη.

Αφιέρωμα στην πόλη του 
Μεταξιού, το Σουφλί.

Αφιέρωμα στο παραδοσιακό 
μουσικό όργανο Νταούλι.

72-75
Κονσέρτα που διοργάνωσε ο 
σύλλογος σε συνεργασία με 
μουσικούς.
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ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ

Χρήστος Σαραγλής 
Πρόεδρος Θρακικού Πολιτιστικού Συλλόγου Στουτγάρδης
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ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ

Η ΚΟΡΩΝΑ
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BOSCHE
Wasserstrahltechnik GmbH

Präzision und  
Perfektion
Gerokstr. 22 · 75428 Illingen

Tel.: 07042 814466 

Fax: 07042 814467 

E-Mail: v.bosche@bosche-wasserstrahltechnik.de



Schnell, bequem 
und günStig.

Suchen Sie einen Onlinegetränkemarkt mit einem möglichst großen  
Angebot? Oder einen Getränke Lieferservice in Stuttgart?  
Kelemidis bietet mit seinem großen Sortiment alles was das Herz begehrt. 
Bei uns können Sie einfach bequem von zu Hause aus bestellen und auch  
bis vor die Tür liefern lassen. Ob für Unternehmen oder Privathaushalte, 
Kelemidis ist für jeden Bedarf der passende Getränkemarkt.

Kostenlose Lieferung

Getränke Kelemidis GmbH und Co. KG | Mettinger Strasse 22, 70327 Stuttgart 
Telefon: +49 711 337074 | Telefax: +49 711 337254 | E-Mail: info@kelemidis.de | www.kelemidis.de

www.kelemidis.de
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ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

θΡακικοΣ ποΛιτιΣτικοΣ ΣΥΛΛοΓοΣ ΣτοΥτΓαΡΔΗΣ · info@thraki.de · www.thraki.de

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠλΗΡΟφΟΡΙΕΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ μΑζΙ μΑΣ
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τιΜοΥΜε τΗν παΡαΔοΣΗ.
ΚΑΘΕ ΕΒΔΟΜΑΔΑ.
ο θρακικός πολιτιστικός Σύλλογος Στουτγάρδης, μέσω του χορευτικού του τμήματος 
προσφέρει την δυνατότητα σε ενήλικες και παιδιά όλων των ηλικιών να διδαχτούν 
τους θρακιώτικους παραδοσιακούς χορούς.

οι πρόβες πραγματοποιούνται μία φορά την εβδομάδα. τα τμήματα που λειτουργούν 
είναι:

ΜικΡο ΧοΡεΥτικο τΜΗΜα
Το τμήμα αποτελείται από παιδιά ηλικίας 2 εώς 7 ετών. Πρόβες γίνονται κάθε  
Κυριακή στις 12:00 υπό την καθοδήγηση της δασκάλας χορού, φωτεινής Βουλτσοπούλου.

ΜεΣαιο ΧοΡεΥτικο τΜΗΜα
Το τμήμα αποτελείται από παιδιά ηλικίας 7 εώς 14 ετών. Πρόβες γίνονται κάθε Κυριακή 
στις 12:45, επίσης υπό την καθοδήγηση της δασκάλας χορού, φωτεινής Βουλτσοπούλου.

ΜεΓαΛο ΧοΡεΥτικο τΜΗΜα 
Το μεγάλο χορευτικό τμήμα του συλλόγου αριθμεί σήμερα περισσότερους από  
50 χορευτές και χορεύτριες. Πρόβες γίνονται κάθε Κυριακή στις 13:30 υπό την 
καθοδήγηση του χοροδιδασκάλου Χαράλαμπου Αλμπάντη.

τΜΗΜα GOLDIES 
Το τμήμα GOLDIES, δημιουργήθηκε στις αρχές του 2017. Πρόκειται για τμήμα 
μεγαλύτερης ηλικίας, για άτομα άνω των 40 χρονών με στόχο την εκμάθηση 
παραδοσιακών χορών και τραγουδιών. Πρόβες γίνονται κάθε Παρασκευή στις 19:30 
υπό την καθοδήγηση του χοροδιδασκάλου Χαράλαμπου Αλμπάντη.
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40 ΧΡΟΝΙΑ - ΑφΙΕΡΩΜΑ
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Η ΚΟΡΩΝΑ

1979
-

2019
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χΡΟΝΙΑ 
δΙΑΤΗΡΗΣΗ
ΤΗΣ θΡΑΚΙΚΗΣ  
ΠΑΡΑδΟΣΗΣ
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Η ιστορία του συλλόγου μέσα  
από σπάνια αρχεία και φωτογραφιές.
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1979
40 χρόνια πριν. Συμπατριώτες μας με κοινά προβλήματα και 
οράματα ιδρύουν τον «Σύλλογο Εβριτών Στουτγάρδης». Η 
αρχή έγινε. Η εξεύρεση εφικτών λύσεων και η διατήρηση 
του πολιτισμού στη διασπορά πρωταρχικός στόχος.
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40 χρόνια μετά. Ο σύλλογος, δυναμικός όσο ποτέ άλλοτε 
αγκαλιάζει όλους τους θρακιώτες και όσους αγαπούν την 
θράκη και συνεχίζει το έργο του με στόχο την διάσωση  
και διάδοση της γλώσσας, της ενότητας, του πολιτισμού  
και των εθίμων της θράκης. Και αυτό από γενιά σε γενιά.

2019
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40 ΧΡΟΝΙΑ - ΑφΙΕΡΩΜΑ

... και εγένετο «Σύλλογος Εβριτών Στουτγάρδης α. Σ.». Χιλιάδες Εβρίτες μαζί  
με άλλους Έλληνες βρέθηκαν στη Γερμανία, αναζητώντας μια καλύτερη τύχη.  
Ο νέος τόπος, οι έντονοι ρυθμοί δουλειάς και η απομόνωση γέννησαν την 
ανάγκη για διατήρηση της γλώσσας, της θρησκείας, της εθνικής ταυτότητας και 
κληρονομιάς. Η επιθυμία αυτή έγινε πραγματικότητα. Το ημερολόγιο έδειχνε 10 
Ιουνίου 1979, όταν Θρακιώτες της περιοχής της Στουτγάρδης ίδρυσαν τον σύλλογο 
με στόχο τη διάσωση και διάδοση της θρακικής πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά 
και την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των μελών και των φίλων. 

το πρώτο διοικητικό συμβούλιο αποτελούνταν από:
 
πρόεδρος Δημοσθένης παπακώστας 
αντιπρόεδρος Δημήτριος Σεβαστάτος
Γραμματέας Δημήτριος κοσμίδης
ταμίας κωνσταντίνος καμακίδης 
Δημόσιες σχέσεις  ιωάννης Μιχαηλίδης
Μέλος πασχάλης Βίζγας
Μέλος Δημήτριος Μητίδης

10 ιοΥνιοΥ 1979 −  
Η ΑΡχΗ ΕΓΙΝΕ ...

Η πρώτη σφραγίδα  
του συλλόγου  
«Σύλλογος Εβριτών 
Στουτγάρδης α. Σ.»
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Η ΚΟΡΩΝΑ

40 ΧΡΟΝΙΑ - ΑφΙΕΡΩΜΑ

Και ο πρώτος χορός του συλλόγου ήταν γεγονός.  
15 Δεκεμβρίου και ώρα 18:30 με τη λαϊκή ορχήστρα «Αηδόνια».
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Η ΚΟΡΩΝΑ

Και τις επόμενες δύο χρονιές που ακολούθησαν ο σύλλογος 
διοργάνωσε χορούς φέρνοντας όλους του θρακιώτες μαζί 
να διασκεδάσουν υπό τους ήχους αυθεντικής ελληνικής 
μουσικής και με τη συνοδεία των απαραίτητων ποτών και 
φαγητών.

40 ΧΡΟΝΙΑ - ΑφΙΕΡΩΜΑ

χΟΡΟΣ ΤΡΑΝΟΣ  
ΝΑ ΓΕΝΕΙ
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Η ΚΟΡΩΝΑ

Athanasios 
Simoglou 

Composer

και η διαδρομη μας ςτην 
τέχνη ςυνέχιζέται ...

Τα δισκάκια διατίθενται στην Ελλάδα στα βιβλιοπωλεία Ιανός,  
στη Στουτγάρδη στο ιατρείο και επί  

παραγγελίας στο aspasiatsiviti@gmail.com.



Η δική σας ασφαλιστική.

ΤΡΕΙΣ ΚΑΛΟΙ ΛΟΓΟΙ, ΓΙΑΤΙ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ...

1. Πολυετή Εμπειρία
Η εμπειρία μας στον ασφαλιστικό χώρο τόσο στην Γερμανία όσο και στην Ελλάδα, σε 
συνδυασμό με τη συνεχή ενημέρωση, μας δίνουν τη δυνατότητα να παρέχουμε λύσεις με 
εξειδικευμένα προϊόντα προσφέροντάς σας, οποιαδήποτε μορφή ασφάλισης επιθυμείτε.
2. Στόχος η δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων
Στόχος μας είναι να εξυπηρετήσουμε και να εκπροσωπήσουμε τα συμφέροντα των πελατών 
μας. Κατανοούμε και προσαρμοζόμαστε στις δικές σας ανάγκες για ένα ήρεμο  
και σίγουρο μέλλον.
3. Ικανοποίηση Πελατών 
Η εξυπηρέτηση και η ικανοποίηση των πελατών μας ειναι για εμάς μια συνεχόμενη διαδικασία 
βελτίωσης. Πάνω από 5.500 πελάτες αξιολογούν εξαιρετικά τις υπηρεσίες μας.

Ihre Schweizer Versicherung
Geschäftsstelle
Stravrakidis & Team GmbH
Ulmer Str. 339 · 70327 Stuttgart
Tel.: 0711/50492913 · Fax: 0711/50492914
agentur.stavrakidis@helvetia.de
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Το 1983 ο σύλλογος παρουσιάστηκε 
ιδιαίτερα δραστήριος και δυναμικός, 
διοργανώνοντας μεταξύ άλλων και  
έναν μεγάλο χορό όπου καλεσμένος ήταν 
και το αηδόνι της Θράκης, ο γνωστός 
Χρόνης Αϊδονίδης.

Το χορευτικό συγκρότημα του συλλόγου 
παρουσιάστηκε επίσης ανανεωμένο με 
δυναμική παρουσία, δείχνοντας με αυτόν 
τον τρόπο την ανοδική πορεία που έπαιρνε 
σιγά σιγά ο σύλλογος και αγκάλιαζε 
όλο και περισσότερους Θρακιώτες της 
περιοχής. 

40 ΧΡΟΝΙΑ - ΑφΙΕΡΩΜΑ

1983 − μΙΑ ΞΕχΩΡΙΣΤΗ  
χΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥλλΟΓΟ

Επίσης την ίδια χρονιά, και συγκεκριμένα 
με επιστολή στις 28.09.1983, έγινε μια 
πρώτη κρούση από τον σύλλογό μας 
σε άλλους Εβρίτικους/Θρακιώτικους 
συλλόγους του εξωτερικού για μια συνά- 
ντηση με στόχο τη γνωριμία και ανταλλαγή 
απόψεων. Ο στόχος της ίδρυσης μιας 
ομοσπονδίας δεν ήταν πλέον μακρινό 
όνειρο.

Μία άλλη επιστολή πάλι την ίδια χρονιά 
απο τον σύλλογό μας, είχε αποδέκτη 
τον τότε υπουργό συγκοινωνίας και 
θέμα ήταν η διάβαση των συνόρων 
Βουλγαρίας-Ελλάδας μέσω του καινούριου 
αυτοκινητόδρομου.

Το χορευτικό συγκρότημα τη χρονιά 1983
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40 ΧΡΟΝΙΑ - ΑφΙΕΡΩΜΑ
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Οι εκδηλώσεις για τον σύλλογό μας συνεχίστηκαν και τα επόμενα χρόνια

34

Η ΚΟΡΩΝΑ

40 ΧΡΟΝΙΑ - ΑφΙΕΡΩΜΑ

ΜεΣα απο τιΣ εκΔΗΛΩΣειΣ ΣτοΧοΣ τοΥ ΣΥΛΛοΓΓοΥ Ηταν να 
αΓκαΛιαΣει οΛοΥΣ τοΥΣ θΡακιΩτεΣ τΗΣ πεΡιοΧΗΣ και να αναΔειΞει 
τΗν πΛοΥΣια ποΛιτιΣτικΗ κΛΗΡονοΜια τΗΣ θΡακΗΣ.
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Η ΚΟΡΩΝΑ

Bosnjak & Team GmbH
Silberburgstr. 100 · 70176 Stuttgart
Tel.: 0711 35144980
Fax: 0711 35144981
E-Mail: bosnjak-team@axa.de 
www.bosnjak-team.de 
 

Unsere Öffnungszeiten
Montag bis Freitag:
09:00 - 12:00 Uhr
13:00 - 17:00 Uhr

sowie nach Vereinbarung
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40 ΧΡΟΝΙΑ - ΑφΙΕΡΩΜΑ

πρόεδρος Μπαμπαχμίδης αναστάσιος 
αντιπρόεδρος Ζαφειριάδης Χρήστος
Γραμματέας παπακώστας Δημοσθένης
ταμίας Μητίδης Δημήτριος 
Μέλος  κουματζίδης Δημήτριος
Μέλος Δημητρούδης παναγιώτης
Μέλος Μαμαλίγκας ευάγγελος

1987 − ΙδΡΥΣΗ ΤΗΣ  
ΟμΟΣΠΟΝδΙΑΣ
Ήταν 7 φεβρουαρίου 1987 — 
μια κομβική ημέρα που σήμανε 
την ίδρυση της Ομοσπονδίας 
Θρακικών Συλλόγων Ευρώπης. 
Μετά από πρωτοβουλία του 
συλλόγου μας να διοργανώσει 
συνάντηση με όλους τους 
θρακιώτικους συλλόγους στο 
εξωτερικό ήταν θέμα χρόνου να 
ιδρυθεί το δευτεροβάθμιο όργανο 
της ομοσπονδίας.  

Οι αντιπρόσωποι των συλλόγων 
που είχαν τη διάθεση για την 
ίδρυση αυτού του οργάνου 
συναντήθηκαν λοιπόν και 
έτσι εκλέχθηκε και το πρώτο 
διοικητικό συμβούλιο που 
απαρτίζονταν  από τους εξής:

Ο έπαινος των πρώτων 
πολιτιστικών εκδηλώσεων
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40 ΧΡΟΝΙΑ - ΑφΙΕΡΩΜΑ
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Την χρονιά 1987, εκτός της εκδρομής για 
το Αννόβερο και τις πρώτες Πολιτιστικές 
Εκδηλώσεις της Ομοσπονδίας, ο σύλλογος 
διοργάνωσε άλλες δύο εκδρομές, όπου 
τα μέλη του παραβρέθηκαν σε δύο πολύ 
σημαντικούς ευρωπαϊκούς προορισμούς, 
την πόλη του Παρισιού και στο περίφημο 
Μονακό.

Με αυτόν τον τρόπο ο σύλλογος εκτός 
της δυνατότητας που έδινε να μάθει 
κανείς τους παραδοσιακούς χορούς και να 
συμμετέχει σε χορευτικές παραστάσεις, 
τους έδινε τη δυνατότητα να γνωρίσουν 
και άλλες πόλεις και διαφορετικές 
κουλτούρες.
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Την επόμενη χρονιά μετά 
την ίδρυση της ομοσπονδίας 
Ευρώπης, το έτος 1988, ήρθε 
και η σειρά του συλλόγου μας 
να αναλάβει για πρώτη φορά τη 
διοργάνωση των πολιτιστικών 
εκδηλώσεων στην πόλη της 
Στουτγάρδης. 
 
Η χρονιά άρχισε ιδανικά, αφού 
ο πρώτος χορός ήταν την 
πρώτη ημέρα του χρόνου και 
έδινε μια πρώτη εντύπωση 
τι θα επακολουθούσε. Οι 
Πολιτιστικές Εκδηλώσεις 
ήταν διήμερες, με την πρώτη 
ημέρα να είναι αφιερωμένη 
στα χορευτικά συγκροτήματα 
των συλλόγων-μελών της 
ομοσπονδίας και τη δεύτερη  
να περιλαμβάνει εισηγήσεις  
και έκθεση φωτογραφίας.

40 ΧΡΟΝΙΑ - ΑφΙΕΡΩΜΑ

ΟΙ ΕΚδΗλΩΣΕΙΣ  
ΣΤΗ ΣΤΟΥΤΓΑΡδΗ

Ο έπαινος των πολιτιστικών εκδηλώσεων 
στη Στουτγάρδη
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Το διαφημιστικό φυλλάδιο  
των πολιτιστικών εκδηλώσεων  

στη Στουτγάρδη
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40 ΧΡΟΝΙΑ - ΑφΙΕΡΩΜΑ

Μία εκδήλωση, που 
καθιερώθηκε για αρκετά 
χρόνια ως θεσμός στον 
σύλλογό μας, είναι ο 
Χριστουγεννιάτικος χορός,  
που πραγματοποιούνταν 
την δεύτερη ημέρα των 
Χριστουγέννων με πλήθος 
κόσμου, ελληνικούς 
μεζέδες και πολλά δώρα.

δΕΥΤΕΡΗ ΗμΕΡΑ 
χΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 
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Χορευτικό συγκρότημα  
στη γιορτή της μητέρας  
στις 11.05.2008



LANGE OSTNACHT

Συμμετοχή του συλλόγου μας 
στην γιορτή Lange Ostnacht με 
περίπτερο, όπου προσέφερε 
γύρο.

2011

ΣΥΜΜετοΧΗ τοΥ ΣΥΛΛοΓοΥ  
Σε ΓιοΡτεΣ τΗΣ ποΛΗΣ

2013

παΡεΛαΣΗ Στο  
LUDwIGSBUrGEr  
PfErDEmArkτ

Συμμετοχή του συλλόγου μας 
στo Pferdemarkt Ludwigsburg με 
παρέλαση με τις παραδοσιακές 
φορεσιές.
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ο ΣΥΛΛοΓοΣ ΣΥΜΜετεΧει ΣΥΧνα ενεΡΓα ειτε Σε εκΔΗΛΩΣειΣ  
τΗΣ ποΛΗΣ ειτε Σε ΔιεθνΗ ποΛιτιΣτικα ΔΡΩΜενα.



ESSLINGEN

Σε συνεργασία με τον σύλλογο 
Τερψιχόρη εδώ και 3 χρόνια αρχές Μαΐου 
βρισκόμαστε στο Pliensauvorstadt και 
ψήνουμε και διασκεδάζουμε όλοι μαζί. 
Και όλο αυτό τις περισσότερες φορές για 
φιλανθρωπικό σκοπό, αφού με τα κέρδη 
βοηθάμε συνανθρώπους μας τόσο στην 
Ελλάδα, όσο και στη Γερμανία.

Με περίπτερο όπου προσέφερε 
γλυκά, πίτες και λουκουμάδες.
Επίσης παρουσιάστηκε το 
μεγάλο χορευτικό συγκρότημα. 

Τα κέρδη διατέθηκαν για την 
ενίσχυση του εράνου για την 
Ιωάννα.

2013 2016

2016
2017
2018
.. .

PLIENSAUvOrSTADT  
LIvE

ΣΥΜΜετοΧΗ τοΥ  
ΣΥΛΛοΓοΥ ΣτΗν ποΛιτιΣτικΗ 
και  αθΛΗτικΗ εκΔΗΛΩΣΗ 
τΗΣ οΡθοΔοΞΗΣ κοινοτΗταΣ 
ΣτοΥτΓαΡΔΗΣ
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2013 −  
ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΒΑΣΕΙΣ
Μια χρονιά που προμήνυε πολλά. Ο ετήσιος χορός που έλαβε χώρα στις  
13 Απριλίου έδειχνε τον δρόμο ότι σιγά σιγά η οικογένεια του θρακικού 
συλλόγου θα ανθούσε ξανά και θα παρουσιαζόταν δυναμική. 
Για πρώτη φορά ο σύλλογος επίσης είπε τα κάλαντα την παραμονή 
Χριστουγέννων στα μέλη του.

40 ΧΡΟΝΙΑ - ΑφΙΕΡΩΜΑ

το ΧοΡεΥτικο ΣΥΓκΡοτΗΜα ειναι αναΜΦιΒοΛα ενα απο τα 
πιο ΔΥναΜικα και ΣΗΜαντικα τΜΗΜατα καθε ΣΥΛΛοΓοΥ και Η 
ενΔΥναΜΩΣΗ τοΥ Ηταν ΣτοΧοΣ τοΥ καινοΥΡιοΥ ΔιοικΗτικοΥ.
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Οι παραδοσιακές θρακιώτικες φορεσιές δίνουν 
έναν άλλο τόνο στις χορευτικές παραστάσεις του 
χορευτικού.
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2014 − 35 χΡΟΝΙΑ  
μΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ μΕΡΑΚΙ
Το 2014 ήταν αναμφίβολα μία χρονιά-ορόσημο για τη 
νεότερη ιστορία του συλλόγου. Μαζί με τον εορτασμό των 
35 χρόνων από την ίδρυση του συλλόγου, η χρονιά αυτή 
σήμανε και τη δυναμική ενίσχυση ενός σημαντικού τομέα 
του συλλόγου, αυτού του χορευτικού με τον ερχομό  
του χοροδιδασκάλου Χαράλαμπου Αλμπάντη. Έτσι βγήκαν 
και οι πρώτες παραστάσεις, μαζί και ο ετήσιος χορός.

Την ίδια χρονιά ο σύλλογος  
έδωσε δυναμικό παρών και  
στις Πολιτιστικές Εκδηλώσεις  
της Ομοσπονδίας  
στην πόλη του  
Lüdenscheid.

Επίσης η συμμετοχή με 
χορευτική παράσταση του 
μεγάλου συγκροτήματος σε 
γιορτή στο Untertürkheim 
το φθινώπορο του ίδιου 
χρόνου ώθησε ακόμα 
περισσότερο και έδωσε 
κίνητρα σε άλλους νέους 
να ασχοληθούν και να 
αγκαλιάσουν τον σύλλογο, 
μεγαλώνοντας έτσι τη 
«Θρακική» οικογένεια. Τέλος 
σε συνεργασία με το μουσικό 
σχήμα Δροσοσταλίδες 
πραγματοποιήθηκε με 
μεγάλη επιτυχία το μουσικό 
αφιέρωμα στον Στέλιο 
Καζαντζίδη και Δημήτρη 
Μητροπάνο.
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2015 − μΙΑ χΡΟΝΙΑ  
ΕμΠΝΕΥΣΗ
Μια χρονιά γεμάτη, μια χρονιά δυναμική που ο σύλλογος 
άρχισε να δείχνει τι είναι ικανός να καταφέρει. Πρώτα 
η βασιλόπιτα του συλλόγου με τον «μεγάλο» Γιώργο 
Ξανθούλη. Ακολούθησε με μεγάλη επιτυχία ο μεγάλος 
ετήσιος χορός με το μουσικό παραδοσιακό σχήμα 
«Οδρύσες» από την Ελλάδα. Η συνέχεια της χρονιάς ήταν 
καταιγιστική. Σε συνεργασία με τον σύλλογο Τερψιχόρη 
στις 25 Απριλίου διοργανώνεται χορός με χορευτική 
παράσταση και γλέντι για τον κόσμο. Ακολουθεί η 
δυναμική παρουσία του μεγάλου χορευτικού στις 
Πολιτιστικές Εκδηλώσεις της Ομοσπονδίας στην πόλη 
του Αμβούργου. Και η χρονιά δεν τελείωσε εκεί. 

Μέσα στο καλοκαίρι το χορευτικό του συλλόγου 
μας κατάφερε να παρευρέθει στη Θράκη και έδωσε 
χορευτικές παραστάσεις στο Καλαμπάκι Δράμας 
(γιορτές καλαμποκιού), στο χωριό Κυπρίνος (Σωτήρεια) 

Μετα απο ποΛΥ καιΡο ο ΣΥΛΛοΓοΣ ΦιΛοΞενΗΣε Σε ΧοΡο τοΥ 
παΡαΔοΣιακο ΜοΥΣικο ΣΥΓκΡοτΗΜα απο τΗν εΛΛαΔα ΒαΖονταΣ  
τιΣ ΒαΣειΣ Για ενα ακοΜα πιο ΔΥναΜικο ΜεΛΛον.

και στην Αλεξανδρούπολη 
(γιορτές κρασιού). Λόγω 
κακοκαιρίας ματαιώθηκε η 
εμφάνιση στο χωριό Αμόριο. 
Κατά την παραμονή στην 
Αλεξανδρούπολη ο σύλλογος 
επισκέφτηκε το Εθνολογικό 
Μουσείο Θράκης.

Το Νοέμβριο τέλος 
πραγματοποιήθηκε σε 
συνεργασία με το μουσικό 
σχήμα «Δροσοσταλίδες» 
αφιέρωμα στον Μανώλη 
Χιώτη με παράλληλη 
έκθεση των παραδοσιακών 
φορεσιών του συλλόγου.
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Τον Δεκέμβριο του ίδιου χρόνου το μεγάλο 
χορευτικό τμήμα βρέθηκε στην Ελβετία και 
συγκεκριμένα στην ζυρίχη, όπου καλεσμένο 

από την Ένωση Θρακιωτών Ελβετίας έδωσε 
μια χορευτική παράσταση.
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Δυναμικό παρών του χορευτικού μας στις γιορτές κρασιού  
στην Αλεξανδρούπολη μπροστά από 5000 θεατές.
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φΙλΟΙ μ’ ΚΑλΩΣ 
ΟΡΙΣΑΤΕ
Με αυτό το σύνθημα κύλησε μια σημαντική χρονιά που 
θα μείνει στην ιστορία του συλλόγου. Έχοντας αυτή 
τη χρονιά αναλάβει τις Πολιτιστικές Εκδηλώσεις της 
Ομοσπονδίας και με στόχο να τις ανεβάσει επίπεδο, 
ο σύλλογος ξεκίνησε τη χρονιά του κόβοντας τη 
βασιλόπιτα του και δίνοντας υποσχέσεις για μια 
αξέχαστη χρονιά γεμάτη επιτυχίες. Ο ετήσιος χορός 
τον φεβρουάριο είχε δώσει ήδη το έναυσμα, με την 
ασφυκτικά γεμάτη αίθουσα και παρουσίαση των 
χορευτικών τμημάτων. 

Ακολουθούν οι Πολιτιστικές Εκδηλώσεις, ένα μεγάλο 
γεγονός, ένα αξέχαστο διήμερο εκδηλώσεων. Την 
πρώτη ημέρα με την παρουσίαση των χορευτικών και 

τη δεύτερη ημέρα με το 
θεατρικό δρώμενο. 
Τον Νοέμβριο ο σύλλογος 
φολοξενεί το θρακικό 
θέατρο σκιών και για 
πρώτη φορά διοργανώνει 
Πρωτοχρονιάτικο χορό με 
μουσικούς από Ελλάδα, 
ώστε να αλλάξουν όλοι μαζί 
τον χρόνο με πολύ κέφι και 
χορό.

Παράλληλα τη χρονιά αυτή  
ο σύλλογος αποκτά τη δική  
του ιστοσελίδα.

ΣτοΧοΣ Η οΣο πιο αΥθεντικΗ παΡοΥΣιαΣΗ τΗΣ θΡακικΗ παΡαΔοΣΗΣ 
ΜεΣα απο τιΣ ΧοΡεΥτικεΣ παΡαΣταΣειΣ, τα ΗθΗ, εθιΜα και τιΣ 
ΦοΡεΣιεΣ ποΥ εΜπΛοΥτιΖοΥν και οΜοΡΦαινοΥν τιΣ παΡαΣταΣειΣ.
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Η ΠΑΡΑδΟΣΗ ΣΤΗ δΙΑΣΠΟΡΑ 
ΚΑΙ δΙΑδΙΚΤΥΑΚΑ
Ο πολιτισμός και η παράδοση είναι από 
τα βασικά στοιχεία που συνθέτουν και 
διατηρούν τους λαούς. Τα ήθη και τα 
έθιμα άλλωστε μαρτυρούν τις βαθύτερες 
ανησυχίες των ανθρώπων, όπως αυτές 
αποτυπώθηκαν στο πέρασμα των χρόνων.

Ένα στοιχείο παράδοσης και πολιτισμού που 
περνά από γενιά σε γενιά είναι και η τοπική 
ενδυμασία. Κάθε ενδυμασία έχει κάποια 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, που μαρτυράνε 
τα ήθη και έθιμα του εκάστοτε τόπου 
καταγωγής.

Ο σύλλογος έχει στην ιδιοκτησία του 
φορεσιές σχεδόν από όλη τη Θράκη και 
κυρίως από τον Ν. Έβρου. Οι ανεκτίμητες 
αυτές φορεσιές δίνουν μία ζωντάνια και 
όρεξη στον κόσμο για να συμμετέχει σε 
αυτόν τον σκοπό. 

Επιβάλλεται να γίνει μια 
προσπάθεια με αγάπη και 
μεράκι, ώστε ο πλούτος της 
θρακιώτικης παράδοσης να 
διασωθεί και να διαδοθεί 
στις επόμενες γενεές στην 
ομογένεια.

Ένας τρόπος είναι, 
παραδείγματος χάριν, 
χρησιμοποιώντας τον κόσμο 
του διαδικτύου, μέσω της 
ιστοσελίδας του συλλόγου 
(www.thraki.de), όπου κανείς 
μπορεί να ενημερωθεί για 
τα νέα του συλλόγου, την 
παράδοση, τη μουσική,  την 
ιστορία και επιπλέον να 
θαυμάσει τις υπέροχες 
παραδοσιακές φορεσιές της 
Θράκης σε απεικόνιση 360 
μοιρών.
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ΦιΛοι Μ’  
καΛΩΣ 
οΡιΣατε

Ήταν η 14η Μαΐου 1920, μία ιστορική ημέρα για τη Θράκη, μια λαμπρή 
σελίδα στην ιστορία, όπου στέφθηκε με επιτυχία ο αγώνας για την 
ελευθερία. Οι θυσίες των Θρακιωτών και η προσφορά τους στον βωμό 
της ελευθερίας είναι χωρίς αμφιβολία καταγεγραμμένες στην ιστορία του 
ελληνικού έθνους. 96 χρόνια μετά, 11 και 12 Ιουνίου 2016, μια κομβική 
εκδήλωση για τον συλλογό μας, το αντάμωμα Θρακικών Συλλόγων 
Ευρώπης, όπου και τιμήθηκε η επέτειος της ιστορικής αυτής ημέρας, 
τιμώντας παράλληλα και τον πολιτισμό και την πλούσια παράδοση του 
τόπου. 
 
Τα κέρδη της διήμερης αυτής εκδήλωσης διατέθηκαν για την ενίσχυση 
του έργου του Συλλόγου φίλων ΑΜΕΑ Σουφλίου και Περιφέρειας „Νήμα 
ζωής“, ο οποίος ιδρύθηκε το έτος 2013, έχει την έδρα του στην πόλη του 
Σουφλίου του Ν. Έβρου και απευθύνεται σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες 
με ειδικές ανάγκες, όπως αυτισμό, σύνδρομο Asperger, αναπτυξιακές 
διαταραχές, σύνδρομο Down και κινητικά προβλήματα. 

Το όλο γεγονός καλύφθηκε τηλεοπτικά μέσα από την κάμερα της  
εκπομπής Διασπορά στην Ερτ3.

40 ΧΡΟΝΙΑ - ΑφΙΕΡΩΜΑ
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ΦιΛοι Μ’  
καΛΩΣ 
οΡιΣατε
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www.thraki.de @thrakistuttgart Thrakischer verein
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thraki_stuttgart
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χΟΡΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ  
ΣΤΟ λΙχΤΕΝΣΤΑΙΝ ― 2016

ΑΝΑΜΝΗΣΗ
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24 και 25 Σεπτεμβρίου, εκδρομή και παρουσίαση του μεγάλου χορευτικού συγκροτήματος 
στο Πριγκιπάτο του Λίχτενσταϊν. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά τους διοργανωτές 
και τον κύριο Δημήτριο Τριανταφυλλίδη (Jimmy) για την άψογη φιλοξενία που μας 
προσέφεραν το διήμερο 24 και 25 Σεπτεμβρίου, όταν επισκεφτήκαμε και δώσαμε μια 
χορευτική παράσταση στο πριγκιπάτο του Λίχτενσταϊν στην πέμπτη εορτή των πολιτισμών 

στην πόλη Triesen. Επίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ στον ελληνικό σύλλογο Λίχτενσταϊν και 
Βέρντενμπεργκ για τη φιλοξενία, θερμότητα και εγκαρδιότητα και ευχόμαστε κάθε επιτυχία 
στο μέλλον.
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2013
ΑφΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΚΑΒΑφΗ

Πραγματοποήθηκε μια εκδήλωση 
προς τιμή του μεγάλου Καβάφη 
σε συνεργασία με τον Αθανάσιο 
Σίμογλου

καΒαΦΗΣ

ΔΡοΣο
ΣταΛιΔεΣ
2014
ΑφΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ  
ΜΗΤΡΟΠΑΝΟ ΚΑΙ ΚΑζΑΝΤζΙΔΗ

Άλλη μια σημαντική συνεργασία με το 
μουσικό σχήμα με αφιέρωμα σε δύο μεγάλα 
ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.

2014
ΑφΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ  
ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΚΑΛΔΑΡΑ

Εκδήλωση προς τιμή του  
μεγάλου λαϊκού καλλιτέχνη  
με αναρίθμητες επιτυχίες.

εκτοΣ τΩν ΧοΡεΥτικΩν εκΔΗΛΩΣεΩν και παΡαΣταΣεΩν ο ΣΥΛΛοΓοΣ 
ΜαΣ ΔιοΡΓανΩνει αΦιεΡΩΜατα Σε ΜεΓαΛοΥΣ εΛΛΗνεΣ καΛΛιτεΧνεΣ 
Με ΣΗΜαντικεΣ ΣΥνεΡΓαΣιεΣ Με ΓνΩΣτα ΜοΥΣικα ΣΧΗΜατα.
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ΔΡοΣο
ΣταΛιΔεΣ

ΧιΩτΗΣ

καΡα
ΓκιοΖΗΣ

2015
ΑφΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ  
ΧΙΩΤΗ

Ακόμα μια επιτυχημένη 
συνεργασία, η τρίτη στη σειρά 
πραγματοποιήθηκε για τον 
Μανώλη Χιώτη.

Παράλληλα πραγματοποιήθηκε 
έκθεση των παραδοσιακών 
φορεσιών του συλλόγου.

600
θεατεΣ
kUrSAAL 2016

ΑφΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΚΑΡΑΓΚΙΟζΗ

Σε συνεργασία με το θρακικό Θέατρο σκιών 
του Γιάννη Βουλτσίδη και της Γεωργίας 
Γιαννοπούλου.
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Το έτος 2017 υπήρξε επίσης μια γεμάτη χρονιά με πολλές 
εκδηλώσεις, όπως ο καθιερωμένος ετήσιος χορός, ο 
Πρωτοχρονιάτικος χορός, αλλά και η πρώτη προβολή 
της ταινίας Έξοδος 1826 στην πόλη της Στουτγάρδης, σε 
μία συνεργασία με το Θεατρικό εργαστήρι Στουτγάρδης 
«Αριστοφάνης». Επίσης για πρώτη φορά διοργάνωσε ο 
σύλλογός μας σεμινάριο ελληνικών παραδισιακών χορών  
με τον χοροδιδάσκαλό μας, Χαράλαμπο Αλμπάντη.  
Ξεχωριστό χαρακτήρα είχε και η συμμετοχή του μεγάλου 
χορευτικού για άλλη μια χρονιά στις πολιτιστικές 
εκδηλώσεις της Ομοσπονδίας που πραγματοποιήθηκαν  
στο Μόναχο. 

ΕΚδΗλΩΣΕΙΣ  
ΚΑΙ χΟΡΟΙ

Τον Οκτώβριο του ίδιου 
έτους ο σύλλογος συμμετείχε 
στο Brunch Global που 
διοργανώνει το Forum der 
Kulturen. Οι επισκέπτες 
της εκδήλωσης είχαν 
την ευκαιρία να γευτούν 
τα υπέροχα θρακιώτικα 
παραδοσιακά εδέσματα και 
να παρακολουθήσουν μια 
χορευτική παράσταση από 
το μεγάλο μας χορευτικό 
συγκρότημα. 
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40 ΧΡΟΝΙΑ - ΑφΙΕΡΩΜΑ
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μΙΑ χΡΟΝΙΑ-ΠΡΟΕΤΟΙμΑΣΙΑ 
ΓΙΑ ΤΑ 40 χΡΟΝΙΑ
Άλλη μια γεμάτη χρονιά με πολλές 
επιτυχίες στο ενεργητικό του είχε 
ο σύλλογος το 2018. Η ετήσια χορο-
εσπερίδα, που φιλοξένησε τους πιο 
γνήσιους εκπρόσωπους της Θρακιώτικης 
Παράδοσης σε μια κατάμεστη αίθουσα 
ήταν απλώς η αρχή. Ακολούθησε το  
2ο σεμινάριο ελληνικών παραδοσιακών 
χορών με τον χοροδιδάσκαλό μας, 
Χαράλαμπο Αλμπάντη. Η δυναμική 
παρουσία του μεγάλου χορευτικού στις 
30ες Πολιτιστικές Εκδηλώσεις στην 
πόλη του Αμβούργου ήταν σίγουρα μια 
από τις κορυφαίες στιγμές της χρονιάς. 

Η πρώτη καλοκαιρινή γιορτή του 
συλλόγου για τα μέλη του ήταν άλλο ένα 
ευχαριστώ στους ανθρώπους που εδώ 
και τόσα χρόνια στηρίζουν τον σύλλογο. 

Τον Σεπτέμβριο είχε σειρά το μεσαίο 
και το μικρό χορευτικό που όλη τη 
χρονιά έδωσε δυνατές χορευτικές 
παραστάσεις, να αποδράσει και να 
περάσει μια ξέγνοιαστη ημέρα στο 
πάρκο του Tripsdrill.

Και κάπως έτσι αναμένεται η χρονιά 
2019 και τα 40 χρόνια ...

τεΣΣεΡα ΔΥνατα πΛεον ΧοΡεΥτικα τΜΗΜατα και τεΣΣεΡιΣ 
εκΔΗΛΩΣειΣ ΜεΣα Στον ΧΡονο ποΥ ΔιοΡΓανΩνει ο ιΔιοΣ ο ΣΥΛΛοΓοΣ. 
ΧαΡΗ ΣτΗν πΡοΣπαθεια και τΗ ΣτΗΡιΞΗ τΩν ΜεΛΩν τοΥ.  
και ΣΥνεΧιΖοΥΜε.
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Δύο συνεχόμενα χρόνια διοργανώνει τώρα ο σύλλογός μας σεμινάρια ελληνικών 
παραδοσιακών χορών με τον χοροδιδάσκαλό του, Χαράλαμπο Αλμπάντη.

40 ΧΡΟΝΙΑ - ΑφΙΕΡΩΜΑ
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Orthopädisch-unfallchirurgische Praxis
Daimlerstr. 67, 70372 Stuttgart
Tel.: 0711/ 569874  Fax: 0711/ 5595938

www.orthopaedikos.de

Michael Boutsakis

Arzt für Orthopädie  
und Unfallchirurgie

Akupunktur,  
Sporttraumatologie

D-Arzt, Osteopathie 
 

Dr. med. Angelos Tachtatzis

Arzt für Orthopädie  
und Unfallchirurgie

Akupunktur,  
Manuelle Medizin

Sportmedizin, Osteopathie
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ΝΕΟλΑΙΑ ΟμΟΣΠΟΝδΙΑΣ 
θΡΑΚΙΩΤΩΝ ΕΥΡΩΠΗΣ
Μια νέα προσπάθεια να συγκροτηθεί 
η νεολαία της Ομοσπονδίας Θρακικών 
Συλλόγων Ευρώπης ξεκίνησε την 
περασμένη χρονιά. Αφορμή στάθηκε το 
φόρουμ των Απανταχού Νέων Ελλήνων, 
ένα μεγάλο αντάμωμα νέων Ελλήνων της 
διασποράς στην Αθήνα το διήμερο 31 
Μαρτίου και 1 Απριλίου. Η ομοσπονδία 
μας δήλωσε δυναμικό παρών με 7 
εκπροσώπους (2 από τον σύλλογό μας) 
και παρουσίασε στο κατάμεστο ζάππειο 
Μέγαρο τους σκοπούς της και τις θέσεις 
της. 

παΡΩν Στο ΦοΡοΥΜ τΩν απανταΧοΥ νεΩν εΛΛΗνΩν ΣτιΣ  
31 ΜαΡτιοΥ Με 1 απΡιΛιοΥ 2018 ΣτΗν αθΗνα Υπο τΗν αιΓιΔα  
τΗΣ ΓενικΗΣ ΓΡαΜΜατειαΣ αποΔΗΜοΥ εΛΛΗνιΣΜοΥ.

Κατά τη διάρκεια του φόρουμ οι 
εκπρόσωποι της ομοσπονδίας μας 
έκαναν πολλές γνωριμίες με άλλους 
Έλληνες της διασποράς, αλλά και με 
Θρακιώτες στην Ελλάδα. Ευχόμαστε  
να υπάρξει μια δυναμική συνέχεια.

Ο σύλλογός μας στηρίζει και 
πρωτοστατεί σε τέτοιου είδους 
προσπάθειες, όπως για παράδειγμα τα 
περασμένα χρόνια όταν είχε ιδρυθεί 
η νεολαία της ομοσπονδίας ή όταν 
εκπρόσωποί μας συμμετείχαν τη χρονιά 
2008 σττην συνάντηση νεων ΣΕΑ στη 
φρανφούρτη. 
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ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΧΡΟΝΙΑΣ 2018

3 Μαρτίου 2018ΕΤΗΣΙΑ  
χΟΡΟΕΣΠΕΡΙδΑ

ΗΜεΡοΜΗνια
3 Μαρτίου 2018

ΩΡα
19:00

αιθοΥΣα
SänGErhALLE  
UnTErTürKhEIM 
Lindenschulstraße 29,  
70327 Stuttgart

οΡΧΗΣτΡα 
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΟΥΚΑ 
φωνή
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ζΗΚΙΔΗΣ 
Ακορντεόν, γκάιντα, φωνή 
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 
Κλαρίνο, καβάλι, φλογέρα, φωνή 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΜΗΣ 
Γκάιντα, καβάλι, φωνή 
ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΥΚΟΣ 
Θρακιώτικη λύρα, βιολί 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΤΟΜΠΡΙΔΗΣ
Γκάιντα, θρακιώτικη λύρα, νταούλι 
ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ 
Νταούλι

Ήταν μια άκρως επιτυχημένη εκδήλωση του συλλόγου.  
Σε μια κατάμεστη αίθουσα το μικρό και μεσαίο χορευτικό, 
καθώς και το μεγάλο χορευτικό παρουσίασαν μια 
υπέροχη χορευτική παράσταση και κέρδισαν το πιο ζεστό 
χειροκρότημα του κόσμου. 
   
Η ορχήστρα κράτησε το κέφι μέχρι τις πρώτες πρωϊνές 
ώρες με αυθεντικά παραδοσιακά ακούσματα. Όλοι μαζί 
δώσαμε ραντεβού για τον επόμενο χρόνο και τα 40 χρόνια 
του συλλόγου, με την υπόσχεση η εκδήλωση να είναι και 
πάλι άκρως επιτυχημένη.

το 2018 αποτεΛεΣε Μια επιτΥΧΗΜενΗ ΧΡονια Για τον θΡακικο 
ποΛιτιΣτικο ΣΥΛΛοΓο ΣτοΥτΓαΡΔΗΣ Σε οΛα τα επιπεΔα. οι ποΛΛεΣ 
εκΔΗΛΩΣειΣ, εκΔΡοΜεΣ και παΡαΣταΣειΣ ΜιΛοΥν απο ΜονεΣ τοΥΣ.
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21 και  
22 Απριλίου 2018ΣΕμΙΝΑΡΙΟ χΟΡΟΥ

Δεύτερο σεμινάριο χορού που διοργάνωσε 
ο συλλογός μας την περασμένη χρονιά με 
τον χοροδιδάσκαλο Χαράλαμπο Αλμπάντη. 
Με πολλούς συμμετέχοντες, το διήμερο 
αυτό μας χάρισε πολλές γνώσεις και κέφι. 
Μουσικοί: Νίκος Παπαγεωργίου, Θεόδωρος 
Κιουπλιότης, Τσιπουρίδης Χαράλαμπος, 
Βασίλης Αυγητίδης.

ΕΚδΗλΩΣΕΙΣ 
ΟμΟΣΠΟΝδΙΑΣ
Τη χρονιά που πέρασε οι πολιτιστικές εκδηλώσεις της 
Ομοσπονδίας Θρακικών Συλλόγων Ευρώπης έλαβαν 
χώρα στις στην πόλη του Αμβούργου. Ο σύλλογός μας 
εμφανίστηκε δυναμικά με το μεγάλο χορευτικό του 
συγκρότημα. Επίσης όλοι μαζί το διάστημα παραμονής 
απολάυσαν τα αξιοθέατα και τις ομορφιές της πόλης.

19 - 21 Μαΐου 
2018

14 Ιουλίου 2018

ΚΑλΟΚΑΙΡΙΝΗ 
ΓΙΟΡΤΗ
Για πρώτη φορά ο σύλλογος θέλοντας να 
ευχαριστήσει και τα μέλη του που τον βοηθούν και 
τον στηρίζουν διοργάνωσε καλοκαιρινή γιορτή. Η 
ημέρα ηλιόλουστη, το φαγητό άφθονο και το κέφι 
στα ύψη.
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15 Σεπτεμβρίου 2018

ΠΑΡΑδΟΣΗ ΒΟΗθΕΙΑΣ

Tripsdrill

Το καλοκαίρι που μας πέρασε ο σύλλογός μας παρέδωσε δύο μεγάλα πακέτα στήριξης 
στην πατρίδα μας, την Ελλάδα. Για πρώτη φορά μέλη του διοικητικού βρέθηκαν στον 
Σύλλογο φίλων ΑΜΕΑ Σουφλίου «ΝΗΜΑ ζΩΗΣ», όπου παραδόθηκε το παθητικό-ενεργητικό 
ποδήλατο. Δεύτερον παραδόθηκε η δωρεά στο χωριό SOS Αλεξανδρούπολης.

Ο συλλογός μας διοργάνωσε εκδρομή στο 
Tripsdrill για το μικρό και μεσαίο χορευτικό 
συγκρότημά του. Ο ουρανός ήταν ηλιόλουστος 
και έτσι η ημέρα έμεινε αξέχαστη. Παιδιά και 
μεγάλοι χάρηκαν με όλη τους την ψυχή τις 
διάφορες δραστηριότητες.

1 Σεπτεμβρίου 2018

ΕθΕλΟΝΤΙΣμΟΣ
Ο σύλλογος μας βοήθησε εθελοντικά ώστε να ανακαινιστεί 
το δωμάτιο που χρησιμοποιεί στο AWO Untertürkheim. 
Τέτοιες και άλλες παρόμοιες δράσεις δείχνουν τα οφέλη 
των συλλόγων και του εθελοντισμού.

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΧΡΟΝΙΑΣ 2018



91

Η ΚΟΡΩΝΑ

Γέυςέις έΛΛαδας διΠΛα μας.
Το πρώτο ελληνικό αρτοζαχαροπλαστείο στην Στουτγάρδη.

νέο καταςτημα Stuttgart-OSt
Stuifenstr. 28 | 70188 Stuttgart
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μΕΤΑφΕΡΟΥμΕ ΤΗΝ 
ΠΑΡΑδΟΣΗ. 

ΧΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 2018

Με τα χορευτικά του συγκροτήματα ο σύλλογός μας έχει ως στόχο την εκμάθηση 
των παραδοσιακών χορών στις επόμενές γενεές αλλά και την διάδοση της 
πλούσιας πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Τη χρονιά που πέρασε, ο συλλογός μας 
ήταν προσκεκλημένος σε πολλές εκδηλώσεις. Μερικές από αυτές ήταν:

29 Δεκεμβρίου 2017
Χορευτική παράσταση του μεγάλου χορευτικού συγκροτήματος στην  
διάρκεια σεμιναρίου χορού στην περιοχή Bad herrenalb
3 Μαρτίου 2018
Ετήσια χοροεσπερίδα συλλόγου στην αίθουσα Sängerhalle
20 Μαΐου 2018
Εκδρομή στην πόλη του Αμβούργου και συμμετοχή του μεγάλου χορευτικού  
στις 30ες Πολιτιστικές Εκδηλώσεις της Ο.Θ.Σ.Ε.
29 ιουνίου 2018
Χορευτική παράσταση του μεσαίου χορευτικού συγκροτήματος στο  
Kindergarten hedelfingen
8 ιουλίου 2018
Χορευτική παράσταση του μεσαίου χορευτικού συγκροτήματος καλεσμένοι  
από το ελληνικό σχολείο του Vaihingen
13 ιουλίου 2018
Χορευτική παράσταση του μεσαίου χορευτικού συγκροτήματος στο Bad Cannstatt  
καλεσμένο από την Ποντιακή Εστία Στουτγάρδης

2018
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ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Åëëçíéêü Ðáíôïðùëåßï
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Inh. Alexandros Spyridopoulos
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ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΑ 2019
20

19

09.03.2019
ΕΤΗΣΙΟΣ χΟΡΟΣ
SÄNGERHALLE UNTERTÜRKHEIM

25.05.2019
31ες ΠΟλΙΤΙΣΤΙΚΕΣ 
ΕΚδΗλΩΣΕΙΣ Ο.θ.Σ.Ε.
CARL BENZ ARENA

οΡΧΗΣτΡα
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ 
Γκάιντα, φωνή 
ΛΙΤΣΑ ΟΥΛΙΑΝΟΥΔΗ 
φωνή
ΑΡΓΥΡΗΣ ΚΟΚΟΡΗΣ 
Ούτι, φωνή
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ζΑΧΑΡΙΟΥ 
Κλαρίνο
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΤΡΑΚΑΣ 
Βιολί
ΣΠΥΡΟΣ ΤζΙΑΤζΙΟΣ 
Κρουστά

οΡΧΗΣτΡα
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΔΗΜΟΥΔΗΣ 
Λαούτο, φωνή 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ 
Γκάιντα, φωνή 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΤΑΒΛΙΑΚΟΣ 
Γκάιντα, φωνή
ΑΡΓΥΡΗΣ ΚΟΚΟΡΗΣ 
Ούτι, φωνή

ΝΙΚΟΣ ΑΓΓΟΥΣΗΣ 
Κλαρίνο, φωνή
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΙΚΟΥΔΗΣ 
Ακορντεόν
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΤΡΑΚΑΣ 
Βιολί
ΣΠΥΡΟΣ ΤζΙΑΤζΙΟΣ 
Κρουστά
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20
20

13.09. – 15.09.2019
ΕΚδΡΟμΗ  
ΣΤΗ ΣΑμΟ

31.12.2019
ΠΡΩΤΟχΡΟΝΙΑΤΙΚΟΣ 
χΟΡΟΣ
SÄNGERHALLE UNTERTÜRKHEIM

24.12.2019
ΠΑΡΑδΟΣΙΑΚΑ  
ΚΑλΑΝΤΑ
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ο ΓνΩΣτοΣ ΗθοποιοΣ, ΣκΗνοθετΗΣ και καΛΛιτεΧνΗΣ Με καταΓΩΓΗ 
απο το ΣπΗΛαιο τοΥ νοΜοΥ εΒΡοΥ παΡαΧΩΡει Μια αποκΛειΣτικΗ 
ΣΥνεντεΥΞΗ Στο πεΡιοΔικο ΜαΣ.
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Κύριε Χαραλαμπίδη, καταρχήν σας 
ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της 
πρόσκλησης μας, να μας παραχωρήσετε 
αυτήν την συνέντευξη, είναι μεγάλη μας 
τιμή και χαρά. Είστε ένας πολύ γνωστός 
ηθοποιός και καλλιτέχνης που διαπρέπει 
πολλά χρόνια στο καλλιτεχνικό στερέωμα 
της Ελλάδας. Αν μη τι άλλο νιώθουμε 
υπερήφανοι που ένας Θρακιώτης με 
καταγωγή από το Σπήλαιο έφτασε σε  
τέτοιο σημείο. Τι σημαίνει η Θράκη για εσάς;

Η Θράκη είναι ο πυρήνας της ύπαρξης  
μου. Την έφεραν μέσα στο σπίτι που 
μεγάλωσα στην Αθήνα οι γονείς μου.  
Και όταν μεγάλωσα κατάλαβα τη μεγάλη  
μου τύχη. Με έμαθαν να είμαι κοσμοπολίτης. 
Η Θράκη είναι η καρδιά της Ελλάδας.  
Το τελευταίο ζωντανό κομμάτι της 
βυζαντινης αυτοκτατορίας. Κέντρο του 
κόσμου για 1100 χρόνια.

Τι αναμνήσεις έχετε από το Σπήλαιο? 
Επισκέπτεστε συχνά τον τόπο καταγωγής 
σας;

Τα καλοκαίρια πήγαινα πάντα στο χωριό.
Έτσι απέκτησα μια ιδεαλιστική εικόνα. Για 
ένα παιδί της πόλης ακόμα και η διαδρομή 
με το τρένο που τότε ήταν 26 ώρες, ήταν 
μια καταπληκτική περιπέτεια!

Το σπίτι μας είναι πάνω 
στον λόφο και ίσως 
είναι το σπίτι με την 
καλύτερη θέα του κόσμου.
Βλεπουμε τρεις χώρες.
Ελλάδα, Ανδριανούπολη και 
Βουλγαρία.

Πιστεύετε πως η καταγωγή 
σας, σας επηρέασε στη ζωή 
σας;

Η καταγωγή μου απο την 
Θράκη με βοήθησε να 
είμαι επικοινωνιακός, 
πολυπολιτισμικός, βαθιά 
Έλληνας και με εσωτερική 
περηφάνια που δεν υπάρχει 
ανάγκη να δείχνεται. Παντα 
με γοήτευε το ότι στη 
Θράκη ήταν ένδειξη δειλίας 
ο άντρας να οπλοφορεί.
Ειναι σημάδι εσωτερικού 
πολιτισμού.

ονοΜα
Ρένος Χαραλαμπίδης

ΗΜ. ΓεννΗΣΗΣ
14.10.1970

τοποΣ ΓεννΗΣΗΣ
Αθήνα

καταΓΩΓΗ 
Σπήλαιο Ορεστιάδας

επαΓΓεΛΜα
Ηθοποιός και σκηνοθέτης
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Τι γνώμη έχετε για τους Θρακιώτες και 
γενικώς για τους Έλληνες της διασποράς;

Οι Θρακιωτες συνεχίζουν  άμεσα την 
παράδοση της Βυζαντινής αυτοκρατορίας.
Δυστυχως ο προηγούμενος αιώνας για 
την Θράκη ήταν γεμάτος πολέμους.Τα 
τελευταία χρόνια που έχουμε ειρήνη η 
Θράκη είναι έτοιμη να απογειωθεί και πάλι.
Ειναι δυσάρεστο βέβαια το ότι η Θράκη μας 
συρρικνώθηκε και έχασε πόλεις μεγάλες 
που ήταν καθαρά ελληνικές. Σαν την 
Ανδριανούπολη. Αλλά όλα αυτά πρέπει να τα 
αποδεχτούμε και να κοιτάξουμε μπροστά.

Όσο για τους Έλληνες της διασποράς είναι ο 
καθένας ένας Οδυσσέας που κάποια στιγμή 
θέλω να πιστεύω ότι θα γυρίσει στην Ιθάκη 
του. Και ξέρω καλά ότι οι Έλληνες της 
διασποράς έχουν την Ελλάδα βαθιά στην 
καρδιά τους.

Όταν επικοινώνησαμε μαζί σας, μας 
αναφέρατε ότι οι γονείς σας έχουν ζήσει 
κάποιο διάστημα στη Στουτγάρδη. Έχετε 
αναμνήσεις ή σας έχουν διηγηθεί κάποια 
γεγονοτα;

Οι γονείς μου πριν γεννηθώ πήγαν 
μετανάστες στη Γερμανία. Πηγαν σε  
ένα χωριό έξω απο τη Στουτγάρδη. 

Η θΡακΗ ειναι ο πΥΡΗναΣ τΗΣ ΥπαΡΞΗΣ ΜοΥ. τΗν εΦεΡαν ΜεΣα Στο 
Σπιτι ποΥ ΜεΓαΛΩΣα ΣτΗν αθΗνα οι ΓονειΣ ΜοΥ. και οταν ΜεΓαΛΩΣα 
καταΛαΒα τΗν ΜεΓαΛΗ ΜοΥ τΥΧΗ. 

Το Μόσμπαχ!! Ακόμα και τώρα το 
νοσταλγούν και θέλουνε να πάνε ξανά! 
Πάντα μου έλεγαν για την ευγένια των 
Γερμανών και το πόσο φιλόξενοι ήταν.

Με την παράδοση έχετε ασχοληθεί? 
Τι γνώμη έχετε για τους πολιτιστικούς 
συλλόγους;

Η παράδοση είναι ο ψυχικός μας πλούτος.
Χωρίς αυτήν είμαστε δέντρα χωρίς ρίζες.
Οι πολιτιστικοί σύλλογοι κάνουν σπουδαίο 
πατριωτικό έργο και είναι θεματοφύλακες 
της πνευματικής μας κληρονομιάς.

Ο σύλλογος μας κλείνει φέτος 40 χρόνια 
από την ίδρυση του, θα θέλατε να στείλετε 
κάποιο μήνυμα στα μέλη μας που τόσα 
χρόνια τον στηρίζουν και συμμετέχουν σε 
αυτόν;

Έχω να πω στα μέλη του συλλόγου ότι 
πρέπει να θυμούνται πάντα ότι είμαστε οι 
κληρονόμοι του Θρακικού πολιτισμού και 
πρέπει να είμαστε περήφανοι που είμαστε 
Θρακιώτες. Μην ξεχνάμε ότι η επανάσταση 
του 1821 ξεκίνησε στη Μολδοβλαχία  
στις 21 φεβρουαρίου και οι πρώτοι που 
πολέμησαν ήταν οι Θράκες.

Κύριε Χαραλαμπίδη σας ευχαριστούμε πολύ 
και καλή συνέχεια στο έργο σας.
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ΣΟΥφλΙ -  
Η ΠΟλΗ ΤΟΥ μΕΤΑΞΙΟΥ

ΑφΙΕΡΩΜΑ

Απέχει 65 χιλιόμετρα από την 
Αλεξανδρούπολη. Το κέντρο της πόλης 
βρίσκεται σε απόσταση 500 μέτρων από τον 
ποταμό Έβρο. Η κωμόπολη αυτή διατηρεί 
πολλά στοιχεία από την περίοδο της ακμής 
της, τον 19ου αιώνα. 
 
Αρχαιολογικά ευρήματα πιστοποιούν ότι 
η περιοχή κατοικούνταν κατα τη διάρκεια 
της Ελληνιστικής περιόδου. Σύμφωνα με 
τον Τούρκο περιηγητή Εβλιγιά Τσελεμπή 
που αναφέρεται σε αυτό το 1667 με το 
όνομα Σοφολού (Sofulu), το Σουφλί ήταν ένα 
κεφαλοχώρι απαλλαγμένο από τους φόρους 
της Οθωμανικής τότε αυτοκρατορίας. 

Η άνθιση του άρχισε τον 19ο αιώνα, και 
αποτελούσε ένα σημαντικό εμπορικό 
κέντρο. Η δημιουργία του σιδηροδρομικού 
σταθμού το 1872 συνέβαλε σημαντικά στην 
οικονομική του ανάπτυξη. Ο πληθυσμός του 
αυξανόταν εντυπωσιακά και ενώ το 1877 
είχε γύρω στους 4.680 κατοίκους το 1908 
ανέβηκε στους 12.000-13.000. 

Το Σουφλί γίνεται γνωστό κυρίως για το 
μετάξι, 4 εργοστάσια δημιουργούνται  
(των Αζαρία και Πάπο (1908), των  
Τζίβρε (1920), του Π. Χατζησάββα,  
του Τσιακίρη (1954), και το  
κρατικό εργοστάσιο), όμως δεν 
είναι η μόνη ασχολία των  
κατοίκων, ανάπτυξη  
έχει παρουσιάσει η  
αμπελουργία και η  
οινοποιεία όπως και  
η καροποιεία και η  
σιδηρουργία.
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Μετά τη Συνθήκη της Λωζάνης, το 1923, το Σουφλί με την ανακατανομή  
της γης έχασε μια σημαντική έκταση 70.000 στρεμμάτων που ήταν γεμάτη 
από μουριές, τη μόνη τροφή του μεταξοσκώληκα. Η ανακάλυψη της 
τεχνητής μεταξωτής ίνας έδωσε το τελειωτικό χτύπημα στη σηροτροφία: 
το 1993, η παραγωγή κουκουλιών ανερχόταν σε 5.000 κιλά από 800.000 
κιλά που ήταν το 1908.

ΑφΙΕΡΩΜΑ
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ΑφΙΕΡΩΜΑ

ΜεταΞοΥΡΓια τΖιΒΡε - εναΣ θΡΥΛοΣ

Για τα μάτια του ξένου επισκέπτη στην είσοδο της πόλης  
είναι ορθάνοιχτες οι πόρτες των γραφείων με τους τίτλους  
της επιχείρησης:  μΕΤΑΞΟΥΡΓΙΑ ΣΟΥφλΙΟΥ  "Η ΕΥΤΕΡΠΗ"  
μΠ. Ελ.ΤζΙΒΡΕ Α.Ε.

Όλα τα αφάνισε η πρόοδος, στην οποία δεν είχε μπορέσει 
να προσαρμοστεί η τοπική μεταξοβιομηχανία. Οι παλιές 
εργάτριες, γριές πια, λένε στα εγγόνια τους το παραμύθι  
του μεταξιού και τους παλιούς τους αγώνες για ισότητα  
και δικαιοσύνη.
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Deligiannis und Argiriou 
Rechtsanwälte und Fachanwälte

Die besondere Sensibilität des juristischen Tätigkeitsbereiches erfordert ein 
hohes Maß an Vertrauen und Kompetenz. Um diesem Anspruch gerecht zu 
werden sind wir stets bereit unsere Leistungen den Wünschen der Mandanten 
anzupassen in Form eines hohen und vor allem der aktuellen Rechtsprechung 
angepassten Leistungsservices.

Rechtsanwältin 
Fachanwälint für Arbeitsrecht 
- Arbeitsrecht 
- Strafrecht 
- Schadensersatzrecht 
- Schmerzensgeldrecht 
- Sozialrecht 
- Insolvenzrecht

Rechtsanwalt 
Fachanwalt für Familienrecht 
- Ehe- und Familienrecht 
- Erbrecht 
- Strafrecht 
- Verkehrsrecht 
- Mietrecht

Konstantinos Deligiannis Maria Argiriou

Waiblinger Str. 1-3 ∙ 70372 Stuttgart ∙ Telefon: 0711/ 806 37 21 ∙ info@deligiannis.de ∙ www.deligiannis.de
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ΑφΙΕΡΩΜΑ

Μεμβρανόφωνο κρουστό δημοτικό όργανο της Ελλάδας. Λέγεται και ταβούλι 
ή νταβούλι. Ρυθμικό όργανο και συνοδεύει μελωδικά όργανα. Αποτελείται από 
έναν κύλινδρο που οι δύο βάσεις του είναι καλυμμένες από δέρμα συνήθως 
τράγου, τεντωμένο με σχοινί. Το νταούλι παίζεται με δύο ξύλα, ένα στο κάθε 
χέρι, τον κόπανο και τη βίτσα. Ο κόπανος χτυπάει τους ισχυρούς χρόνους και η 
βίτσα τους ασθενείς.
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ΜοΡΦοΛοΓια 
 
Το νταούλι είναι ένα μεγάλο ξύλινο, 
κυλινδρικό, μπάσο τύμπανο, το οποίο μοιάζει 
με την κάσα των ντραμς. Στις δύο βάσεις 
του τοποθετούνται δέρματα που ενώνονται 
μεταξύ τους και τεντώνονται με κορδόνια. 

Ανάλογα με τις παραδόσεις που επικρατούν 
στις διάφορες περιοχές της Ελλάδας, 
συναντιούνται και σε διαφορες διαστάσεις: 
από 25 εκ. έως 1 μ. διάμετρο και από 20 εκ. 
έως 60 εκ. ύψος. Στην ανατολική Κρήτη για 
παράδειγμα, συχνά είναι και τα μικρότερα 
νταούλια, στις δερμάτινες επιφάνειες των 
οποίων τοποθετούνται δυο εντέρινες, 
τεντωμένες χορδές, οι οποίες σκοπό έχουν 
να προσθέσουν οξύτητα και χαρακτηριστικό 
χρώμα στον ήχο του. Στα νησιά, το μικρό 
νταούλι που συνοδεύει την τσαμπούνα 
ή το βιολί λέγεται τουμπί και παίζεται 
κρατημένο κάτω από τη μασχάλη ή πάνω 
στον αριστερό μηρό, με τον εκτελεστή να 
χτυπάει πάντα στη μία δερμάτινη επιφάνεια 
με δυο ίδιες βέργες, τα τουμπόξυλα. 

Στο Μεσολόγγι συναντάται ένα μικρό σε 
μέγεθος νταούλι (ξεροντάουλο όπως 
ονομάζεται), κυρίως στο πανυγήρι του 
'Άη Συμιού. Το κούρδισμα του νταουλιού 
πραγματοποιείται απο το σφίξιμο 

ΑφΙΕΡΩΜΑ

(τεζάρισμα) των σχοινιών του, ούτως ώστε 
να επιτύχει κατά προσέγγιση τον ίδιο τόνο 
με τον ζουρνά ή τη λύρα που συνοδεύει, 
με αυτόν τον τρόπο δεν αποδίδει μόνο το 
ρυθμό αλλά και ένα είδος ισοκρατήματος. 
Οι βέργες, κοινώς οι βίτσες, ποικίλλουν 
σε πάχος και ύψος, όπως και σε υλικό. Όσο 
πιο παχιά είναι μια βίτσα, τόσο πιο μπάσο 
ήχο θα αποδώσει. Οι κόπανοι ή αλλιώς 
κοπάλια, διαφοροποιούνται σε μέγεθος 
και πάχος σύμφωνα με τις επιθυμίες του 
οργανοπαίχτη. Τα νταούλια με το πέρας 
του καιρού άρχισαν να διαμορφώνονται 
λόγω απαιτήσεων των νταουλτζήδων/
νταουλιέρηδων. Οι μεμβράνες που 
τοποθετούνται πολύ συχνά είναι πλαστικές, 
διότι είναι πιο εύχρηστες, πιο ανθεκτικές 
και δε χρειάζονται πολύ φροντίδα, σε 
αντίθεση με τις μεμβράνες απο δέρμα.
 
Το νταούλι ήταν γνωστό ήδη από τα 
Βυζαντινά χρόνια και χρησιμοποιούνταν ως 
πολεμικό όργανο το οποίο εμψύχωνε τους 
μαχητές και δημιουργούσε πανικό στον 
εχθρό. Συναντάται ιδιαίτερα σε περιοχές 
όπως η Θράκη, η Μακεδονία, η Κρήτη και 
ο Πόντος. Το νταούλι χρησιμοποιείται 
και σε διάφορους συνδυασμούς,που με 
τον καιρό καθιερώθηκαν ως οργανικά 
συγκροτήματα,για παράδειγμα οι ζυγιές και 
οι κομπανίες.



114

Η ΚΟΡΩΝΑ



115

Η ΚΟΡΩΝΑ



116

Η ΚΟΡΩΝΑ



Theodor-Heuss Straße 1 
71540 Murrhardt 
Tel.: 07192 21728-60 
Fax: 07192 21728-70 
praxis@kotziabassis.de

SPrechzeiten

Mo - Di, Do - Fr 
8:00 – 12:00 & 14:00 – 18:00 Uhr
Mi 
8:00 – 12:00 Uhr

Kinderarztpraxis
Dr. med. Efstratios  
A. Kotziabassis
Facharzt für Kinder und Jugendmedizin

Schwerpunkt Allergologie 
Asthma- und Neurodermitis-Trainer
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31ες ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ 
ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ Ο.Θ.Σ.Ε.

CARL BENZ ARENA

Stuttgart, 25.5.2019

Mercedesstraße 73D, 70372 Stuttgart
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31ες ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ 
ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ Ο.Θ.Σ.Ε.

CARL BENZ ARENA

Stuttgart, 25.5.2019

Mercedesstraße 73D, 70372 Stuttgart
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Το επίσημο περιοδικό του Θρακικού  
Πολιτιστικού Συλλόγου Στουτγάρδης 
 
ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 2019 
 
εκΔοτΗΣ 
ΘΡΑΚΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗΣ α. Σ.

www.thraki.de


