
Ηπειρώτες της Διασποράς

Λάζαρος Γιάννος

Ο Λάζαρος Γιάννος, από τα νεότερα εκλεγμένα

μέλη της Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας Αμερι-

κής , μας μιλά για τον Ηπειρωτισμό της Δια-

σποράς αλλά και για το Πρόγραμμα Ελληνικής

Γλώσσας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Πανηπειρωτική Ομοσπονδία Αμερικής

Συνέντευξη στη Βίκυ Ρίζου

Όνομα: Λάζαρος Γιάννος 

Πόλη: Fitchburg, MA, USA

Καταγωγή: Βαριάδες, Λάκκα Σούλι

Ηλικία : 24

Σπουδές: Connecticut College. Bachelor of Arts Biology in 2007

Λάζαρε πες μου λίγα λόγια για την καταγωγή σου από την

Ήπειρο. Κάθε πότε έρχεσαι στην Ελλάδα;

Οι γονείς μου γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στις Βαριάδες, ένα

χωριό στη Λάκκα Σούλι κοντά στα Δερβίζιανα. Μια γιαγιά μου

μένει ακόμα στο χωριό και πηγαίνω εκεί κάθε φορά που έρχομαι

στην Ελλάδα.

Πέρισυ ήρθες στα Ιωάννινα να παρακολουθήσεις τα μαθή-

ματα Ελληνικής στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. Πες μας για

αυτή την εμπειρία.

Πέρασα πάρα πολύ όμορφα στα Γιάννενα. Έχω παρακολουθήσει

και άλλα προγράμματα εκμάθησης της ελληνικής αλλά το πρό-

γραμμα στα Ιωάννινα ήταν μακράν  το καλύτερο, και ακαδημαϊκά

και πολιτιστικά. σπούδαζα εκεί πριν ένα χρόνο ήμουν πολύ τυχε-

ρός που ήμουν ο μόνος Αμερικάνος, ο μόνος δηλαδή που μιλούσε

Αγγλικά.. Οι υπόλοιποι φοιτητές ήταν από την Ευρώπη και πολ-

λοί δεν ήξεραν αγγλικά. Για το λόγο αυτό χρειάστηκε να μιλάω συ-

νεχώς ελληνικά και όχι  μόνο μέσα στην τάξη όπως σε διάφορα

άλλα προγράμματα που έχω παρακολουθήσει. Επιπλέον, γνώ-

ρισα Ηπειρώτες από όλο τον κόσμο, Βέλγιο, Σουηδία, Γερμανία,

Αλβανία κ.α. Έκανα φιλίες ζωής.

Πως αποφάσισες να ασχοληθείς με την Πανηπειρωτική;

Ποιοι είναι οι στόχοι σου; Πως θα ήθελες να δεις την Πανη-

πειρωτική;

O στόχος μου είναι να διατηρήσω και να προωθήσω την ελληνική

γλώσσα στην Αμερική. Για να γίνει αυτό όμως η Πανηπειρωτική

πρέπει να συμπεριλάβει και νέους. Για πολλά χρόνια, η Πανηπει-

ρωτική αλλά και άλλες οργανώσεις ήταν γεμάτες με κόσμο μεγα-

λύτερο σε ηλικία και δεν έκαναν και πολλά να συμπεριλάβουν τους

νεότερους.. Είναι όμως μεγάλη η ανάγκη να συμπεριληφθούν  και

να συμμετάσχουν όλο και περισσότεροι  νέοι αν θέλουμε να επι-

βιώσει και να συνεχιστεί εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες  ο πολιτι-

σμός της Ηπείρου.

Θεωρείς ότι είναι εύκολο για εσάς τους νέους να διατηρήσετε

την ελληνική γλώσσα;

Όχι αν δεν αλλάξουν οι τωρινές συνθήκες. . Και οι δυο γονείς μου

γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στην Ελλάδα και όμως εγώ δεν μιλάω

την γλώσσα καλά. Στις ελληνικές κοινότητες στα μεγάλα αστικά

κέντρα που έχουν ιδρύσει ελληνικά σχολεία στις εκκλησίες και σε

μια ισχυρή μερίδα ελλήνων αποδήμων που μιλάνε άπταιστα ελ-

ληνικά, η γλώσσα έχει επιβιώσει. Ωστόσο, σε πιο απομακρυσμέ-

νες και επαρχιακές πόλεις τα σχολεία δεν παρέμειναν όπως όταν

ιδρύθηκαν καθώς δεν υπάρχουν πολλοί Έλληνες που τα ελληνικά

να είναι η μητρική τους γλώσσα, ειδικά τώρα που πολλές οικογέ-

νειες προέρχονται από μεικτούς γάμους.  Για τα παιδιά αυτά, που

προέρχονται από μεικτούς γάμους  και έχουν μειώσει την επαφή

τους με την ελληνική, η γνώση της ελληνικής σημειώνει ραγδαία

πτώση.  Για το λόγο αυτό είμαι και τόσο ενθουσιασμένος με το

Πρόγραμμα Ελληνικής Γλώσσας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Δίνει μια εξαιρετική δυνατότητα σε Ελληνοαμερικάνους που έχουν

περιορίσει τις επαφές τους με την ελληνική να ασχοληθούν με την

ελληνική. Ελπίζω πως το πρόγραμμα αυτό θα εξάψει το ενδιαφέ-

ρον αυτών των ανθρώπων να συνεχίσουν μαθήματα ελληνικής

και στην Αμερική και να καθυστερήσουν την παρακμή της γλώσ-

σας μας. 



Ο Λάζαρος ανάμεσα στα υπό-

λοιπα μέλη της Πανηπειρωτι-

κής Ομοσπονδίας Αμερικής

Έχεις σκεφτεί ποτέ να έρθεις να

μείνεις στην Ελλάδα;

Ναι! Το ίδιο με ρωτάνε και οι συγ-

γενείς μου όταν έρχομαι στην Ελ-

λάδα. Πρώτα όμως θέλω να

τελειώσω τις σπουδές μου στις

Η.Π.Α. και μετά θα δω τι θα κάνω

με τη ζωή μου. Έχω κάνει μια αί-

τηση για την Ιατρική Σχολή. Αν με

δεχτούν, μπορώ να φανταστώ τον

εαυτό μου να έρχεται και να δου-

λεύει στην Ελλάδα. Ο χρόνος θα

δείξει.

Ο Λάζαρος στα Μετέωρα



EPIROTS

Name : Lazaros Yiannos

Hometown : Fitchburg, MA, USA. Variades, Ioannina, Gre-

ece (parents)

Age : 24

Studies : Connecticut College. Bachelor of Arts Biology

in 2007

Lazare, where are you from?

My parents were born and raised in Variades, a village in Laka

Souli close to Dervizianna. One of my grandmothers still lives in

the village and I visit every time I travel to Greece.

Tell me about your  studies in Ioannina.

I had an amazing time in Ioannina. I’ve studied the Greek lan-

guage through multiple programs and the language program in

Ioannina was by far my best experience, academically and cultu-

rally. When I studied in Ioannina last year, I was lucky to be the

only American and English-speaker. The other students were from

various parts of Europe and few spoke English. Because of this,

I had to speak Greek at all time, not just in class as was the case

in the other programs I have studied at. Moreover, I met young

Epirotes from all over Europe, ranging from Belgium to Albania. I

have made friends for life. 

Why did you deal with the Panepirotic Federation? Which are

your goals? 

My goal is to preserve and promote the Greek language in the

United States. To do so, we need to engage the youth. For too

many years, Greek cultural organizations have been dominated

by the older generations and have not done enough to involve the

younger generations. For the Panepirotic Federation of America,

and in turn the Greek language and Epirotic culture, to survive

and flourish in the United States, the inclusion and involvement of

the younger generations must increase. 

Is it easy for the greek language to survive in the U.S.A ? 

No, not if the current status quo is not changed. Both of my pa-

rents were born and raised in Greece and I do not speak the

Greek language well. For the Greek-American communities that

live in large, urban centers that have established Greek schools

in their churches, and a steady flow of Greek immigrants who

speak the language fluently, the language has survived. Howe-

ver, in more rural communities, Greek schools are not as establi-

shed, there are not as many native speakers, and many families

are mixed marriages. For the children of these communities, who

are of mixed ancestry and have limited contact with native spea-

kers, knowledge of the Greek language is in steep decline. This

is why I am so excited about the Greek Language Program at the

University of Ioannina. It provides an excellent opportunity for

Greek-Americans who have limited contact or knowledge of the

Greek language to be immersed in it. Hopefully, this will spark an

interest for these people to continue their study of the language

upon their return to the United States and slow its decline. 

Χορεύοντας...ελληνικά

Lazaros Yiannos
Panepirotic Federation of America

Lazaros, one of the youngest members of the Panepirotic Federa-

tion speaks about the Epirotism...



Would you like to come and leave in Greece?

Yes, and my family in Greece constantly when I visit them. First,

I want to finish my studies in the United States before I decide

what I will do with my life. I am currently applying to medical sch-

ool. If I get in, I could see myself possibly returning to Greece to

work. Time will tell. 
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Moreover, I met young Epiro-

tes from all over Europe, ran-

ging from Belgium to Albania.

I have made friends for life. 

Ο Λάζαρος με φίλους




