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ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Θέμα:
" Ομιλία του Περιφερειάρχη Νοτίου Γερμανίας & Υπεύθυνου Νεολαίας
Aπόστολου Τσιρογιάννη, κατά την επίσκεψη του στους Ηπειρώτικους
Συλλόγους Μονάχου και Νυρεμβέργης. "
Μόναχο – Νυρεμβέργη- 25 & 26 – 12 - 2016

<<Αγαπητοί συμπατριώτες και συμπατριώτισσες, Χρόνια Πολλά!
Χαίρομαι ιδιαίτερα που είμαι σήμερα εδώ κοντά σας, ως νέο μέλος της
Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας Ευρώπης και μου δίνεται η ευκαιρία να γνωρίσω
τον σύλλογο σας από κοντά!
Ως Περιφερειάρχης Νοτίου Γερμανίας & Υπεύθυνος Νεολαίας, σας
μεταφέρω τις ευχές του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανηπειρωτικής
Ομοσπονδίας Ευρώπης και ιδιαιτέρως της προέδρου κ. Δήμητρας Πέτσα.
Συμμετέχω στη νέα διοίκηση, διότι πιστεύω ότι ο θεσμός της
Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας Ευρώπης με την συνεργασία και την βοήθεια
των Ηπειρωτικών Συλλόγων πρέπει να ανανεωθεί, να αναβαθμιστεί και να

δώσει ένα νέο δυναμικό και παραγωγικό συντονισμό δράσης!
Μετά από απόφαση της Διοίκησης, ένας από τους στόχους μας είναι να
ξανασυσταθεί το Συμβούλιο Νεολαίας της Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας
Ευρώπης. Είμαι βέβαιος ότι τον θεσμό αυτό θα τον αγκαλιάσουν όλες και όλοι
οι νέοι που ήδη συμμετέχουν στις δραστηριότητες των Συλλόγων μας και με τις
ιδέες μας και τα οράματα μας, θα προσφέρουμε τα μέγιστα για τον Ηπειρωτισμό
όχι μόνον στην Ευρώπη, αλλά σε όλη την οικουμένη.
(Στη φωτογραφία κάτω, αριστερά όπως κοιτάζετε απεικονίζονται:
Ο Μάρκος Νάκος, η Κατερίνα Παππά, ο Απόστολος Τσιρογιάννης,
ο Λάζαρος Σιούτας, ο Χριστόφορος Σταμάτης, και η Δήμητρα Σιάρκου).

Καλώ τους νέους του Συλλόγου σας να στηρίξουν αυτήν την προσπάθεια
και με τις δικές σας προτάσεις να οικοδομήσουμε όλοι μαζί ένα καλύτερο
μέλλον για την Ηπειρώτικη Ομογένεια.
Ο στόχος της Ομοσπονδίας μας είναι η συσπείρωση και η στράτευση όλων
όσων έχουν ιδέες και οράματα για τον Ηπειρωτισμό και αγάπη για την ιδιαίτερη
Πατρίδα μας. Χρέος όλων μας είναι συνοχή μας γιατί εκεί είναι η δύναμη μας.
Κοιτάζουμε μπροστά και προχωράμε στα οράματα μας που κληρονομήσαμε
από τους Προγόνους μας!

Θα ήθελα να σας αναφέρω λίγα λόγια για το Πρόγραμμα Εκμάθησης της
Ελληνικής Γλώσσας, το οποίο διοργανώνεται από το Παγκόσμιο Συμβούλιο
Ηπειρωτών Εξωτερικού σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.... Το
πρόγραμμα αυτό διαρκεί ένα μήνα, (κατά το μήνα Ιούλιο), και συμμετέχουν
Νέες και Νέοι Ομογενείς Ηπειρωτικής καταγωγής από όλον τον κόμσο, ηλικίας
από 18 εώς 32 ετών. Το πρόγραμμα συμπεριλαμβάνει πέραν της διδασκαλίας
της ελληνικής γλώσσας, διαλέξεις που αφορούν τον πολιτισμό, τη σύγχρονη
ελληνική κοινωνία, την ιστορία, μουσική, χορό, εκδρομές, επισκέψεις σε
μουσεία κτλ. Όσοι νέοι ενδιαφέρονται μπορόυν να επικοινωνήσουν μαζί μου,
είτε με τον τοπικό Σύλλογο τους.
Τέλος είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω ότι το 5ο Αντάμωμα
Ηπειρωτών της Ευρώπης θα λάβει χώρα στο Μόναχο στις 13 Μαΐου του
2017 με διοργανωτές την Ηπειρωτική Κοινότητα του Μονάχου και την
Πανηπειρωτική Ομοσπονδία Ευρώπης! Περισσότερα για το 5ο Αντάμωμα, θα
πληροφορηθείτε απο το επίσημο Δελτίο Τύπου που σύντομα θα κοινοποιηθεί
απο την Ομοσπονδία μας.
(Στην φωτογραφία κάτω, απεικονίζεται μέρος της χορευτικής Ομάδας του
Ηπειρωτικού Συλλόγου Νυρεμβέργης).

Εύχομαι οι άγιες αυτές ημέρες να φέρουν σε όλους μας ευτυχία, γαλήνη,
ειρήνη και ένα χαρούμενο και δημιουργικό νέο έτος!
Σας ευχαριστώ.

Με εκτίμηση,
εκ μέρους του Διοικιτικού Συμβουλίου της Πανηπειρωτικής Ομοσπνδίας
Ευρώπης.
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Ο Γενικός Γραμματέας & Υπεύθυνος Τύπου
Θωμάς Γκίνης
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