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Πολιτιστική Εκδήλωση του Ηπειρ. Συλλόγου "Δωδώνη" 

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη Πολιτιστική Εκδήλωση του 

Ηπειρώτικου Συλλόγου  "Δωδώνη" του Ντύσσελντορφ, η οποια έλαβε χώρα 

στις 15 Φεβρουαρίου 2020 στην αίθουσα της Ενορίας του  Αγίου Αποστόλου 

Ανδρέου Ντύσσελντορφ. 

Η Νέα Διοίκηση του Συλλόγου η οποια εξελέγη στις πρόσφατες εκλογές, (με 

Πρόεδρο τον κ. Κωνσταντίνο Κάσια, αντιπρόεδρο την κυρία  Ευαγγελία 

Μπότσου, Γραμματέα τον κ. Βασίλειο Κώτσια-Μίχα, ταμία τον κ. Ευάγγελο 

Κώστα και Μέλη τους Ελένη Κώτση, Ευάγγελο Αθανασίου και τον Λάμπρο 

Ζύλη) με μεράκι και Νόστο  για τα Ηπειρωτικά Ήθη και Έθιμα, συνεχίζει το 

έργο των προηγούμενων Διοικήσεων και γράφουν την δική τους Ιστορία στα 

Ηπειρωτικά δρώμενα της Ομογένειας. 

Η Νεολαία του Hπ. Συλλόγου, με τις τρις Χορευτικές Ομάδες τους,  έκαναν μια 

θαμάσια εμφάνιση με τις πανέμορφες παραδοσιακές στολές τους, (τις οποιες 

επιμελήθηκε η κυρία Ντίνα Γκορέζη απο την Παραμυθιά), και απέσπασαν τον 

θαυμασμό και το ζεστό χειροκρότημα του Κοινού. 

Η διοίκηση είχε φροντίσει για φαγητό και ποτά όπως πάντοτε σε προσιτές τιμές. 

Το Μουσικό Σχήμα αποτελούμενο απο τους γνωστούς συμπατριώτες μας, όπως 

ο κ. Φίλιππος Δήμος, ο κ. Βαλάντης Βρακάς, ο κ. Δημήτρης Ευαγγέλου και ο 

Γιάννης Χαραλάμπου, χάρισαν στο Κοινό γνήσια ηπειρώτικη μουσική. 
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Την Πανηπειρωτική Ομοσπονδία Ευρώπης, εκπροσώπησαν με την παρουσία 

τους η Γραμματέας κυρία Χριστίνα Πάκου, το μέλος κ. Βασίλειος Τζώρτζης, 

και ο ταμίας κ. Γεώργιος Κουτσοκέρης. Παρέστησαν επίσης εκπρόσωποι απο 

τον Ηπ. Σύλλογο Πλέττενμπεργκ, τον Ηπ. Σύλλογο Μπίλεφελντ και τον Ηπ. 

Σύλλογο Λίντενσειτ . Με την παρουσία τους τίμησαν επίσης την εκδήλωση ο 

Ιερατικός  Προϊστάμενος Αρχιμανδρίτης Θεοφάνης Λάππας, ο πρώην πάτερ 

Ιωάννης Ψαράκης, ο τραγουδιστής κ. Νίκος Νάστας και ο φίλος του Συλλόγου  

μας κ. Γιώργος Πότσης. 

Ο Πρόεδρος κ. Κάσιας ευχαρίστησε όλες και όλους τους παριστάμενους (μέλη 

και φίλους) του Συλλόγου με τα παρακάτω εύστοχα λόγια: 

 <<Σας ευχαριστούμε όλες και όλους από καρδιάς που είστε πάντα δίπλα μας και 

στηρίζεται με κάθε τρόπο την προσπάθεια μας αυτή, να κρατάμε το σύλλογο μας 

ζωντανό και να μεταφέρουμε στις νέες γενιές τις παραδόσεις τα Ήθη και τα 

Έθιμα του τόπου μας έτσι ώστε να διατηρούνται για πάντα ζωντανά και να μη 

σβήσουν ποτέ με το πέρασμα του χρόνου εδώ στην ξενιτιά που ζούμε>>. 

Αγαπητοί φίλοι και συμπατριώτες,  

η Ομοσπονδία μας σας συγχαίρει για το έργο που επιτελείται 

και είναι μαζί σας. Καλή επιτυχία και στις επόμενες  εκδηλώσεις σας! 

Με ιδιαίτερη εκτίμηση,  

έκ μέρους του Δ.Σ. της Παν. Ομ. Ευρώπης  

και του Γραφείου Τύπου. 

 

Ακολουθούν φωτογραφίες απο την εκδήλωση. 
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