Bielefeld 7-11-2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Θέμα:
Ευρεία Συνεδρίαση Ηπειρωτικών Συλλόγων Ευρώπης,
Düsseldorf - 25 - 11 - 2018
Αξιότιμες και αξιότιμοι συμπατριώτες γειά σας.
Στα πλαίσια του καλύτερου συντονισμού δράσεων των Ηπειρωτικών Συλλόγων
της Ευρώπης, και το μέλλον του Ηπειρωτισμού της Ευρωπαϊκής Ομογένειας,
η Ομοσπονδία μας διοργανώνει ευρεία Συνεδρίαση και προσκαλεί την Νεολαία
μας , όλες και όλους τους Ηπειρώτες μέλη των Διοικήσεων των Συλλόγων,
Κοινοτήτων και Αδελφότητες, αλλά και τα μέλη τους, ώστε να συζητήσουμε
όλοι μαζί ενωμένοι και αδελφωμένοι και να εκφράσουμε τα οράματα μας, τις
απόψεις μας για το πως θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε τον Ηπειρωτισμό της
Ομογένειας στην Ευρώπη.
Προσκαλούμε επίσης και τους συμπατριώτες μας απο άλλα διαμερίσματα
της χώρας μας που θα μπορούσαν να κάνουν προτάσεις και να εκφράσουν την
γνώμη τους, καθότι στη φιλόξενη Χώρα που ζούμε, πρώτα απ, όλα είμαστε ολοι
Έλληνες και η συμπαράστασή τους μας είναι απαραίτητη.
Η Διοργάνωση της Συνεδρίασης τελεί υπό την αιγίδα της Πανηπειρωτικής
Ομοσπονδίας Ευρώπης με την συμμετοχή του Ηπειρώτικου Συλλόγου
"ΔΩΔΏΝΗ" της πόλης του Düsseldorf και θα λάβει χώρα στις 25-11-2018 στο
Düsseldorf στην αίθουσα της Εκκλησιαστικής Ενορίας του Αγίου Απόστολου
Ανδρέα απο τις 14 έως τις 18 η ώρα στην διεύθυνση :
Griechisch-Orthodoxe Kirchengemeinde,
Hl. Apostel Andreas Düesseldorf
Am Schönenkamp 1, 40599 Düesseldorf

Στόχος και επιδίωξη μας είναι να αφουκραστούμε την γνώμη της Νεολαίας
μας, να ακούσουμε τις προσδοκίες τους και πως τα παιδιά μας οραματίζονται το
αύριο, τι θα ήθελαν ακόμη απο τους Πολιτιστικούς φορείς που συμμετέχουν,
πως βλέπουν το θέμα της Παιδείας στη χώρα που ζούνε, να ακούσουμε τη
γνώμη της έμπειρης Μητέρας Ηπειρώτισσας που επιτελεί σημαντικότατο έργο
και είναι ο ακρογωνιαίος Λίθος στους Συλλόγους μας.
Επειδή βιώνουμε αρκετά προβλήματα που έχουν σχέση με τις δραστηριότητες
των Συλλόγων μας, θα ήταν ενδιαφέρον να ακούσουμε υλοποιήσιμες προτάσεις,
για χώρους και υποδομές οι οποιες θα διευκόλυναν τις εκάστοτε διοικήσεις.
Να λάβουμε υπόψιν, πως η επιτυχία της κάθε εκδήλωσης των Συλλόγων μας
ενισχύεται σημαντικότατα όταν λειτουργεί η αλληλεγγύη αναμεταξύ των
Συλλόγων μας. Μας ενδιαφέρει επίσης να πλησιάσουμε και να φέρουμε κοντά
μας προσωπικότητες της επιστημονικής Κοινότητας ώστε να μας συνδράμουν
σε ορισμένα θέματα με την γνώση τους.
Να πούμε δυο λόγια για το Πρόγραμμα Εκμάθησης της Ελληνικής
Γλώσσας, που έχει σχεδιαστή απο το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ηπειρωτών
Εξωτερικού, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ηπείρου και το Πανεπιστήμιο
Ιωαννίνων, που παρά την ωφελιμότητα του, δεν έτυχε της ανταπόκρισης που
αναμένονταν.
Τελειώνοντας, συνεχίζουμε να συνεισφέρουμε στη Μητέρα Πατρίδα,
προβάλουμε τον πολιτισμό μας και διατηρούμε τα Χρηστά Ήθη και Έθιμα
μας, όπως μέχρι σήμερα πράττουμε.
Αγαπητοί μας φίλοι συμπατριώτες και Μέλη των Διοικήσεων των Συλλόγων
μας, επειδή όλα όσα προαναφέραμε μας αφορούν όλους μας, σας παρακαλούμε
θερμά να ενημερώσετε τα μέλη σας για την σπουδαιότητα της παρούσας
Πρόσκλησης. Παρακαλούμε τα μέλη, να δώσουν με την παρουσία τους και τις
προτάσεις τους την δύναμη να συνεχίσουν με αισιοδοξία οι Διοικήσεις το έργο
τους.
Με αιχμή την υπέροχη Νεολαία μας η οποια μας στηρίζει πλουσιοπάροχα,
αισιοδοξούμε πως ο Ηπειρωτισμός της Ευρωπαϊκής Ομογένειας, θα έχει ενα
λαμπρό και ελπιδοφόρο μέλλον.
Όλοι Μαζί Μπορούμε!
Με ιδιαίτερη εκτίμηση σε όλες και όλους σας,
απο το Γραφείο Τύπου
της Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας Ευρώπης.

