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Χριστουγεννιάτικη Χοροεσπερίδα του Ηπειρώτικου 

 Συλλόγου Πλέττενμπεργκ, 25 – 12 – 2019 

    Για μια ακόμη φορά οι συμπατριώτες μας στο Plettenberg, με την 

πανέμορφη και άρτια προετοιμασμένη Χριστουγεννιάτικη τους 

Χοροεσπερίδα, μας εξέπληξαν ευχάριστα.  

    Η δραστήρια Πρόεδρος κυρία Νικολέτα Τζώρτζη με το δυναμικό 

επιτελείο της και την υπέροχη Νεολαία του Συλλόγου, συνεχίζουν και 

γράφουν την δική τους Ιστορία στα Πολιτιστικά δρώμενα. 

    Η εκδήλωση έλαβε χώρα στις 25 Δεκεμβρίου του 2019, αυτό μας 

συγκινεί ιδιαίτερα διότι δείχνει την αγάπη, την εμπιστοσύνη και τον 

σεβασμό των μελών προς τον Σύλλογο τους, στο  να γιορτάσουν όλοι 

μαζί την ημέρα των Χριστουγέννων! Δείχνει επίσης την πολύ καλή 

δουλειά που επιτελεί το Διοικητικό Συμβούλιο και οι δυο 

χοροδιδασκάλισες του Συλλόγου κ. κ. Πετρούλα Λάζου και 

Παναγιώτα Λιάκου.  

    Για το φαγητό, εκτός απο τα πατροπαράδοτα σουβλάκια και άλλα 

ορεκτικά, τα μέλη της Χορευτικής Ομάδας πρόσφεραν στο 

πολυπληθές Κοινό και παραδοσιακές πίτες φτιαγμένες με μεράκι απο 

τις Ηπειρώτισσες, οι οποίες είναι η ψυχή των Συλλόγων μας! 

    Η Χορευτική Ομάδα, πλαισιωμένη απο κορίτσια και αγόρια (που 
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ορισμένα είναι 4, 5, και 6 χρόνων), έδωσαν τον καλύτερο τους ευτώ 

και κατέπληξαν το Κοινό αποσπώντας το θαυμασμό και το 

παρατεταμένο χειροκρότημα τους.  

    Σημαντική ήταν και η παρουσία των όμορων Φορέων της 

Ελληνικής Ομογένειας της περιοχής, όπως η νεοσύστατη Ελληνική 

Ποδοσφαιρική Ομάδα Pas Plettenberg, μέλη του Ηπειρώτικου 

Συλλόγου Lüdenscheit, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 

Plettenberg, και ο προιστάμενος της Ενορίας π. Γεωργακάκης. 

Την μουσική κάλυψε η Ορχήστρα του Δημήτρη Λαμπρούση, με τον 

Γιώργο Γιαννακό, και τον Δημήτρη Αχνούλα.  

    Το δραστήριο Δ. Συμβούλιο αποτελείται απο τους Νικολέτα 

Τζώρτζη, Βασίλειος Τζώρτζης, Μηλίτσα Γιάγκα, Νικόλαος Σιάνας, 

Ιωάννης Γάκης, Νικόλαος Ανυφαντής, Φεώργιος Λιάκος. 

 

    Η Π.Ο.Ευρώπης συγχαίρει το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου 

για το άξιο έργο που επιτελούν, επίσης τα μέλη του Συλλόγου που 

στηρίζουν τη Διοίκηση και τους δίνουν κουράγιο να συνεχίζουν το 

έργο τους, και ιδιαίτερα την Νεολαία του Ηπειρώτικου Συλλόγου 

Plettenberg που πραγματικά είναι θαυμάσια και στηρίζει και 

συμμετέχει με μεγάλο μεράκι σε όλες τις εκδηλώσεις. 

    Όλο αυτό το πανέμορφο σύνολο στηρίζεται βεβαίως στις 

Ηπειρώτισσες. Συγχαρητήρια Γυναίκες της Ηπείρου μας στο 

Plettenberg! 

Με ιδιαίτερη εκτίμηση,  

εκ μέρους του Δ.Σ. και  

του Γραφείου Τύπου της  

Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας Ευρώπης 

Θωμάς Γκίνης 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ακολουθεί ενα πανέμορφο Φώτορεπορτάζ με μοναδικές φωτογραφίες 

απο τις δράσεις του Συλλόγου. Απολαύστετο ! 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


