Συναντήθηκε με τους Θεσσαλούς Απόδημους
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator
Κυριακή, 14 Ιούλιος 2013 15:03

Ο νέος Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Κυριάκος Γεροντόπουλος επισκέφτηκε στις 13 Ιουλίου
2013 τη Νυρεμβέργη και παρευρέθηκε στη συνάντηση που διοργάνωσε η Ελληνική
Κοινότητα Νυρεμβέργης, όπου συμμετείχαν όλοι οι φορείς των ελληνικών τοπικών
οργανώσεων (π.χ. Εκκλησία, Έλληνες Δημοτικοί Σύμβουλοι, Ελληνικές Κοινότητες,
Εθνικοτοπικοί Σύλλογοι).

Ο Υφυπουργός ενημέρωσε το κοινό και άκουσε προσεχτικά τα ζητήματα και τους
προβληματισμούς των Ελλήνων της Νυρεμβέργης.

Μετά την ανοιχτή συζήτηση ο Υφυπουργός παρευρέθηκε επίσης στην εορτή κρασιού που
διοργάνωσε ο Θεσσαλικός Σύλλογος Νυρεμβέργης «ΜΕΤΕΩΡΑ».

Αφού παρακολούθησε ένα μέρος από το χορευτικό του Θεσσαλικού Συλλόγου χαιρέτησε το
κοινό και συγχάρηκε τους Έλληνες της Νυρεμβέργης για τις πλούσιες και άξιες
δραστηριότητες.

Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Θεσσαλικών Συλλόγων Γερμανίας και άλλων κρατών
Ευρώπης «ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ» κ. Διαμαντής Γκίκας καλωσόρισε τον Υφυπουργό και του
ευχήθηκε καλή επιτυχία στο νέο του έργο. Τον ενημέρωσε για την μέχρι σήμερα συνεργασία
που είχε η Ομοσπονδία Θεσσαλών Ευρώπης με τον προκάτοχό του κ. Κωνσταντίνο Τσιάρα
και ζήτησε την συνέχιση του διαλόγου σχετικά για την δημιουργία του νέου ΣΑΕ, τονίζοντας
ότι η αλλαγή στο αρχηγείο του Υπουργείου δεν πρέπει να επιβραδύνει την διαδικασία για
την ανάδειξη νέου Προεδρείου του ΣΑΕ.

Ήδη έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος και του μετέφερε την δυσαρέσκεια του Ελληνισμού του
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Εξωτερικού. Μάλιστα του ζήτησε αντίθετα να επιταχύνει την διαδικασία ώστε το καλοκαίρι
του 2013 να εκλεγεί το νέο Προεδρείο του ΣΑΕ.

Ο κ. Κυριάκος Γεροντόπουλος επιστρέφει ευχαριστημένος από την επίσκεψη τονίζοντας
ότι «θα εξετάσει τα πάντα δυνατά ώστε να έχουμε το γρηγορότερο θετικό αποτέλεσμα σε
όλα τα ζητήματα».

Τέλος ο Πρόεδρος κ. Διαμαντής Γκίκας προσκάλεσε τον κ. Υφυπουργό στο 5ο Παγκόσμιο
Αντάμωμα Θεσσαλών που θα διοργανωθεί στο Δήμο Πύλης τέλος Ιουλίου. Οι δύο άντρες
ανανέωσαν το ραντεβού τους στην Αθήνα για τη συνέχιση του διαλόγου στα γραφεία του κ.
Υφυπουργού.
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