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Ιωάννινα 28-7-2017

Χαιρετισμός Περιφερειάρχη, κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη

Δ’ ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ, ΠΡΕΒΕΖΑ 27-29 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

Για μια ακόμη φορά είμαι στην ευχάριστη θέση να καλωσορίσω τους απόδημους Ηπειρώτες στο
Παγκόσμιο Συνέδριό τους, από το οποίο- όπως πάντα- αναμένονται χρήσιμα συμπεράσματα για την
Ήπειρο.

Το φετινό - όπως και το προηγούμενο- συνέδριο γίνεται στη σκιά της οικονομικής κρίσης που
ταλανίζει την πατρίδα μας και φυσικά την Ήπειρο.

Υπάρχουν όμως και θετικές εξελίξεις που αφορούν τον τουρισμό, τις υποδομές, την περιβαλ-
λοντική θωράκιση του παράκτιου μετώπου της Ηπείρου, την ανάδειξη των μοναδικών ιστορικών
και πολιτιστικών μνημείων μας.

Η Περιφέρεια Ηπείρου, με τη συνεργασία της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης, των Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων και των άλλων φορέων- δημοσίων και ιδιωτικών- αξιοποιεί στο έπακρο τους Ευρωπαϊ-
κούς πόρους, αναζητά νέα χρηματοδοτικά προγράμματα, σχεδιάζει και πιέζει για την ολοκλήρωση
όλων των μεγάλων υποδομών, που θα μετατρέψουν την περιοχή μας, σε μια περιοχή που αξίζει να
την επισκεφτεί κάποιος και περισσότερο να ζεις και να εργαστείς.

Είμαστε αισιόδοξοι ότι δεν θα αργήσει να ξεπεραστεί η κρίση. Καμία όμως υποδομή, δεν μπορεί
από μόνη της να οδηγήσει στην ανάπτυξη, αν δεν δραστηριοποιηθούν οι πολίτες, αν δεν αναλη-
φθούν επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, αν δεν προσελκυσθούν επενδύσεις. Πάνω από όλα πρέπει
όλοι μας να στηρίξουμε τα Ηπειρωτικά προϊόντα, την εξωστρέφεια των οποίων η Περιφέρεια στη-
ρίζει και προωθεί με την προβολή τους σε εκθέσεις του εξωτερικού και ειδικά σε πόλεις που διαβιούν
πολλοί απόδημοι συμπατριώτες μας.

Στην αλλαγή της αναπτυξιακής "σελίδας" οι Απόδημοι Ηπειρώτες έχουν το δικό τους ρόλο. Έναν
ρόλο που σε άλλες εποχές είχαν " επωμιστεί" οι μεγάλοι Ηπειρώτες Εθνικοί Ευεργέτες που σε δύ-
σκολες περιόδους, δραστηριοποιούμενοι σε χώρες του εξωτερικού, συνέδραμαν στην οικοδόμηση
του σύγχρονου ελληνικού κράτους. Το παράδειγμά τους είναι επίκαιρο. Κανείς βέβαια δεν ζητά σή-
μερα χορηγίες, δωρεές κλπ. Προσδοκά όμως από τους Απόδημους με τις γνώσεις, τις εμπειρίες και
όπου είναι εφικτό με τις επενδύσεις τους να συμβάλουν στην ενεργοποίηση του επιστημονικού και
επιχειρηματικού δυναμικού της Ηπείρου.

Με αυτές τις σύντομες σκέψεις, εύχομαι καλή και ευχάριστη διαμονή στην Πρέβεζα και να στε-
φθεί με επιτυχία το Δ΄ Παγκόσμιο Συνέδριο, που αφορά όλους τους Ηπειρώτες.
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Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή για την πόλη της  Πρέβεζας να φιλοξενεί το   4ο Τακτικό Παγκόσμιο
Συμβούλιο  Ηπειρωτών Εξωτερικού .

Σε μια εποχή όπου  οι αξίες και τα ιδανικά της σύγχρονης κοινωνίας μας δοκιμάζονται,  επανέρ-
χονται στο προσκήνιο   μνήμες, παραδόσεις, ήθη  και έθιμα  που κράτησαν ζωντανό τον λαό μας
στις δύσκολες δοκιμασίες που χρειάστηκε να  αντιμετωπίσει στο πέρασμα του χρόνου.

Η  Ήπειρος, η   απομακρυσμένη  αυτή γωνιά της Ελλάδας     είναι ένας τόπος   στον οποίο τίποτα
δεν χαρίστηκε απλόχερα. 

Το παρελθόν της σμιλεύτηκε στην  πέτρα των βουνών της   .
Τα όνειρα των ανθρώπων της ταξίδεψαν μέσα από τα ποτάμια της, έφτασαν στην  θάλασσα  της

και από εκεί κατάφεραν να  κατακτήσουν τα πέρατα της γης.
Παρόλα αυτά οι  Ηπειρώτες   όσο μακριά  κι αν βρέθηκαν δεν ξέχασαν ποτέ την πατρίδα τους.
Δεν ξέχασαν ποτέ την μέρα που αποχαιρέτησαν  τους δικούς τους ανθρώπους και παίρνοντας

μαζί τους οι περισσότεροι μόνο την ευχή των γονιών τους, κατάφεραν όχι μόνο να επιβιώσουν αλλά
να μεγαλουργήσουν.

Ο πόνος της  ξενιτιάς έγινε τραγούδι, έγινε μοιρολόι, έγινε  παραμύθι όμως ποτέ δεν έγινε
αφορμή  για κανέναν Ηπειρώτη να    σβήσει από τη μνήμη του το πατρικό του σπίτι,  τον καθημερινό
μόχθο στο χωράφι, το γέλιο, το δάκρυ, το πανηγύρι στην πλατεία του χωριού . 

Σήμερα , χιλιάδες  οικογένειες αναγκάζονται να ζήσουν ξανά τον πόνο του μισεμού  αποχαιρε-
τώντας τα παιδιά  τους τα οποία αναγκάζονται  να αναζητήσουν δουλειά  σε άλλες χώρες.

Η αλήθεια είναι ότι η τεχνολογία δίνει πλέον την  δυνατότητα της τακτικής επικοινωνίας κι έτσι
ετούτος ο σύγχρονος  “ζωντανός χωρισμός”  είναι ίσως λιγότερο σκληρός.

Ωστόσο για τους ανθρώπους εκείνους που  τον έχουν ζήσει  φαντάζει πάντα σαν μια πληγή που
δεν μπορεί να κλείσει παρά μόνο με την επιστροφή του ξενιτεμένου.

Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που  αυτή η επιστροφή για όλους  εσάς γίνεται φέτος στην  φιλόξενη αγ-
καλιά της Πρέβεζας.

Και δεν μπορεί παρά να μας συγκινεί βαθιά  το ότι η καρδιά των απανταχού Ηπειρωτών χτυπά
σε τούτο τον τόπο.

“Φίλοι καλώς ορίσατε” λοιπόν.
Φίλοι αγαπημένοι.
Εύχομαι αυτές οι μέρες να μείνουν αξέχαστες  σε όλους .

Ο Δήμαρχος Πρέβεζας 
Χρήστος Μπαϊλης 
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Αγαπητοί φίλοι

Το 4ο Τακτικό Συνέδριο του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ηπειρωτών Εξωτερικού διοργανώνεται
στην Πρέβεζα για πρώτη φορά σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Πρέβεζας και την Περιφέρεια
Ηπείρου και με ιδιαίτερη τιμή να τελεί υπό την Αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας κυ-
ρίου Προκοπίου Παυλοπούλου.

Η Α.Ε., ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κύριος Προκόπιος Παυλόπουλος θα είναι ο κεντρικός ομι-
λητής στο επίσημο δείπνο. 

Δύο Φορείς με αναπτυξιακό χαρακτήρα που έχουν στόχο καθαρά την προώθηση της Ηπείρου
ως Τουριστικού προορισμού για όλες τις μορφές του, τη στήριξη και ενθάρρυνση της επιχειρηματι-
κότητας και διασύνδεσής της στον κόσμο καθώς και τη δημιουργία συνεργασιών και δικτύων μεταξύ
των μελών, οργανισμών και φορέων που συνδέονται με το Π.Σ.Η.Ε..

Το Επιμελητήριο και ο επιχειρηματικός κόσμος της Πρέβεζας είναι ένθερμοι υποστηρικτές τέ-
τοιων πρωτοβουλιών πόσο μάλλον του Δ’ Τακτικού Συνεδρίου του Π.Σ.Η.Ε. που οι διοικούντες και
οι εκπρόσωποί του αναδεικνύουν και προβάλουν την πανέμορφη Ήπειρό μας σ’ όλο τον κόσμο το-
νίζοντας τον πολιτισμό, τις τέχνες και τα γράμματα του λαού της.

Καλή αντάμωση και πάντα υγεία

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πρέβεζας

Γιάννης Γιαμάς
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ

Χαιρετισμός του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,
Καθηγ. κ. Γεωργίου Δ. Καψάλη

Στο Δ΄ Τακτικό Συνέδριο Παγκοσμίου Συμβουλίου Ηπειρωτών Εξωτερικού
Πρέβεζα  27-29/7/2017

Κυρίες και κύριοι,

Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση χαιρετίζω την έναρξη των εργασιών του τέταρτου Τακτικού Συ-
νεδρίου του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ηπειρωτών Εξωτερικού, που πραγματοποιείται στην Πρέβεζα
από σήμερα μέχρι τις 29 Ιουλίου.

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το οποίο έχω, ως Πρύτανής του, την ύψιστη τιμή να εκπροσωπώ
είναι, ως γνωστόν, το μεγαλύτερο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Ηπείρου, ένα Ίδρυμα με διεθνή
και παγκόσμια αναγνώριση και καταξίωση. Σε όλες τις παγκόσμιες κατατάξεις, το Πανεπιστήμιο
Ιωαννίνων καταλαμβάνει μία περίοπτη θέση, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι παρά τη γενικότερη
οικονομική και κοινωνική κρίση, στέκεται όρθιο, αποτελώντας έναν φάρο ελπίδας και προοπτικής
για τον τόπο μας. Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων από ιδρύσεως, στην ουσία, του Παγκοσμίου Συμβου-
λίου Ηπειρωτών Εξωτερικού, βρέθηκε στο πλάι του Συμβουλίου, συνεργάστηκε μαζί του και ανέ-
δειξε, με επιστημονικά επιχειρήματα, θέματα που έχουν να κάνουν  αφενός με την ανάπτυξη και
αφετέρου με τον πολιτισμό της Ηπείρου. Για επτά ολόκληρα χρόνια, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
υλοποίησε το Πρόγραμμα Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού για απόδημους Νέους Ηπειρώτες, το
οποίο, δυστυχώς, παρά τη μεγάλη προσφορά του, δεν κατέστη δυνατόν να πραγματοποιηθεί κατά
τα τρία τελευταία χρόνια.

Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου,
Κυρίες και κύριοι Σύνεδροι, 
Ύστερα από την εξόχως τιμητική απόφαση του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ηπειρωτών Εξωτερικού

προς το πρόσωπό μου να με τιμήσει στην αυριανή εκδήλωση για τη συμβολή του Πανεπιστημίου
μας στην ανάπτυξη της Ηπείρου, θα έχω ο ίδιος αύριο τη δυνατότητα να αναδείξω τα βασικά επι-
τεύγματα του Πανεπιστημίου μας, κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα, όπως και τους παραπέρα
στόχους που έχουμε θέσει. 
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Εκείνο, ωστόσο, που θα ήθελα να επισημάνω σήμερα είναι ότι εμείς ετοιμάσαμε πρόσφατα και
θα θέσουμε και στη διάθεση του Παγκοσμίου Συμβουλίου Αποδήμων Ηπειρωτών Εξωτερικού έναν
Οδηγό με τα Ερευνητικά Εργαστήρια του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στη βάση του οποίου μπορεί
και πρέπει να υπάρξει ένας συστηματικός και ενδελεχής διάλογος ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο Ιωαν-
νίνων και το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ηπειρωτών Εξωτερικού, ώστε να προσδιοριστούν οι τομείς κοινής
δράσης και παρέμβασης που πρέπει να αναλάβουν και να υλοποιήσουν οι δύο φορείς.

Ολοκληρώνοντας, επιθυμώ να συγχαρώ τον Πρόεδρο του Παγκοσμίου Συμβουλίου Απόδημων
Ηπειρωτών, εκλεκτό και αγαπητό φίλο κύριο Χρυσόστομο Δήμου, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συμ-
βουλίου, καθώς και την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου, για τη διοργάνωση του Δ΄ Συνεδρίου,
γεγονός που αποδεικνύει την αστείρευτη αγάπη τους για την Ήπειρο, για τον κοινό μας τόπο, για τη
μάνα γη. Εύχομαι ολόψυχα κάθε επιτυχία στις εργασίες του Συνεδρίου.
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Δ΄ Τακτικό Συνέδριο Παγκοσμίου Συμβουλίου Ηπειρωτών Εξωτερικού

27-29 Ιουλίου 2017, Πρέβεζα, Ξενοδοχείο Margarona Royal

Χαιρετισμός
Χρυσοστόμου Δήμου, Πρόεδρος Παγκόσμιου Συμβουλίου Ηπειρωτών Εξωτερικού

Αγαπητοί Σύνεδροι,

Αγαπητοί Συμπατριώτες,

Εκ μέρους του ΔΣ, σας καλωσορίζω στο Δ´ Τακτικό Συνέδριο του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ηπει-
ρωτών Εξωτερικού.

Είναι τιμή μας να σας έχουμε κοντά μας. Η συμμετοχή σας μας δίνει τη δυνατότητα να αφουγ-
κραστούμε τις δικες́ σας σκέψεις, τους δικούς σας προβληματισμούς για το ρόλο που καλείστε και
οφείλετε να διαδραματίσετε στα πλαίσια των Ηπειρωτικών Συλλόγων και των οργανωμένων φορέων
της Ηπειρωτικής Αποδημίας. Προς αυτήν την κατεύθυνση το ΠΣΗΕ χαιρετίζει κάθε προσπάθεια, η
οποία οδηγεί στην ανατροφοδότηση των ηπειρωτικών σωματείων και οργανώσεων με νέο αίμα για
να εμπλουτιστούν με νέες ιδέες, δυναμικότητα και νέες τεχνολογίες.

Στο Συνέδριο προσκλήθηκαν σημαντικοί ομιλητές, οι οποίοι γνωρίζουν την Ήπειρο και θα ‘μοι-
ράσουν’ την επιστημονική τους γνώση και εμπειρία για τις βασικές θεματικές του συνεδρίου, οι
οποίες είναι η προώθηση της Ηπείρου ως τουριστικού προορισμού, η στήριξη και ενθάρρυνση της
ελληνικής επιχειρηματικότητας και διασύνδεσής της στον κόσμο, η δημιουργία συνεργασιών και δι-
κτύων μεταξύ των μελών και των οργανισμών που συνδέονται με το Π.Σ.Η.Ε. καθώς και η προβολή
του πολιτισμού και της τέχνης.

Τέλος, το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ηπειρωτών Εξωτερικού θεωρεί υποχρέωσή του να βραβεύσει
προσωπικότητες της Ηπείρου που διακρίνονται για το έργο τους στην αυτοδιοίκηση, την παιδεία,
την επιχειρηματικότητα και την κοινωνική τους προσφορά.

Σας καλούμε να λάβετε μέρος όλοι δυναμικά στο Δ’ Τακτικό Συνέδριο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΔΗΜΟΥ
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

Γιάννινα, 19.07.2017

Στο Συνέδριο Ηπειρωτών Εξωτερικού ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

- Πρέβεζα 27-29 Ιουλίου 2017 -

Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κυρίου Προκοπίου Παυλόπουλου θα λάβει χώρα
στις 27-29 Ιουλίου 2017 το 4ο Τακτικό Συνέδριο του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ηπειρωτών Εξωτερι-
κού στην πόλη της Πρέβεζας, στο Ξενοδοχείο Margarona Royal. 

Συνδιοργανωτές, η Περιφέρεια Ηπείρου και το Επιμελητήριο Πρέβεζας. 

Σύμφωνα με το πρόγραμμα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα είναι ο Κύριος ομιλητής στο επί-
σημο Δείπνο το βράδυ της Παρασκευής 28 Ιουλίου.

Στο Συνέδριο αναμένονται να πάρουν μέρος 120 σύνεδροι που εκπροσωπούν Απόδημους Ηπει-
ρώτες από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τον Καναδά, την Ευρώπη, την Αφρική και την Αυστρα-
λία, δήλωσε ο Πρόεδρος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ηπειρωτών Εξωτερικού κ. Χρυσόστομος
Δήμου. 

Την Πέμπτη το βράδυ στο στην εναρκτήρια συνεδρία θα εκτεθούν έργα του ζωγράφου Γιώργου
Θ. Μήτση, «Μοναστήρια, εκκλησίες, εξωκλήσια και εικονίσματα της Άνω Δερόπολης».

Τέλος θα βραβευθούν προσωπικότητες από τον χώρο της Αυτοδιοίκησης, Παιδείας,  Επιχειρη-
ματικότητας και Κοινωνικής Προσφοράς.

Σπύρος Κωσταδήμας,
Υπεύθυνος Τύπου και Επικοινωνίας
Παγκοσμίου Συμβουλίου Ηπειρωτών Εξωτερικού
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

Γιάννινα, 10.07.2017

4ο Συνέδριο Παγκοσμίου Συμβουλίου Ηπειρωτών Εξωτερικού 

Πρέβεζα 27-29 Ιουλίου 2017

Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ηπειρωτών Εξωτερικού διοργανώνει στις 27-29 Ιουλίου 2017 το 4ο
Τακτικό Συνέδριο στην πόλη της Πρέβεζας, στο Ξενοδοχείο Margarona Royal. Το συνέδριο τελεί
Υπό την Αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κυρίου Προκοπίου Παυλοπούλου. 

Συνδιοργανωτές, η Περιφέρεια Ηπείρου και το Επιμελητήριο Πρέβεζας. 

Προσκλήθηκαν σημαντικοί ομιλητές, οι οποίοι γνωρίζουν την Ήπειρο και θα «μοιράσουν» την
επιστημονική τους γνώση και εμπειρία για τις βασικές θεματικές του συνεδρίου, οι οποίες είναι η
προώθηση της Ηπείρου ως τουριστικού προορισμού, η στήριξη και ενθάρρυνση της ελληνικής επι-
χειρηματικότητας και διασύνδεσής της στον κόσμο και η δημιουργία συνεργασιών και δικτύων με-
ταξύ των μελών και των οργανισμών που συνδέονται με το Π.Σ.Η.Ε., τονίζει ο Πρόεδρος του
Συμβουλίου και της Οργανωτικής Επιτροπής κ. Χρυσόστομος Δήμου. 

Η  Ήπειρος διακρινόταν πάντα, και παραμένει ψηλά στο βάθρο, στα γράμματα, τις τέχνες και
τον πολιτισμό. Σε αυτό το συνέδριο θα εκτεθούν έργα, στην αίθουσα ΝΙΚΟΠΟΛΗ του ξενοδοχείου
Margarona Royal, του ζωγράφου Γιώργου Θ. Μήτση με θέμα: «Μοναστήρια, εκκλησίες, εξωκλήσια
και εικονίσματα της Άνω Δερόπολης». Ο Γιώργος Μήτσης τιμήθηκε το 2014 από την Ακαδημία
Αθηνών, ως καλλιτέχνης για το έργο του, το οποίο χαρακτηρίστηκε έργο μεγάλης ιστορικής αξίας.

Τέλος θα βραβευθούν προσωπικότητες από τον χώρο της Αυτοδιοίκησης, Παιδείας, Επιχειρη-
ματικότητας και Κοινωνικής Προσφοράς. 

Στον επίσημο δείπνο το βράδυ της Παρασκευής, Κύριος Ομιλητής θα είναι η Α.Ε. ο Πρόεδρος
της Δημοκρατίας κ. Προκόπιος Παυλόπουλος.

Παραθέτουμε την ατζέντα και την πρόσκληση του συνεδρίου. 

Σπύρος Κωσταδήμας,
Υπεύθυνος Τύπου και Επικοινωνίας
Παγκοσμίου Συμβουλίου Ηπειρωτών Εξωτερικού
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Δελτίο Τύπου

Κολωνία/Αθήνα, 30.04.2017

Ο Πρόεδρος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ηπειρωτών Εξωτερικού 
με τον Αναπλ. Γεν. Διευθυντή της ΓΓΑΕ

Με τον αναπληρωτή γενικό διευθυντή της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού ( ΓΓΑΕ)
κύριο Δημήτρη Πλευράκη συναντήθηκε την Παρασκευή 21 Απριλίου 2017 ο Πρόεδρος του παγκό-
σμιου συμβουλίου Ηπειρωτών εξωτερικού κύριος Χρυσόστομος Δήμου. Ο κ. Δήμου βρέθηκε στην
Αθήνα για λίγες μόνον ώρες και αναχώρησς το Σάββατο επιστρέφοντας στην Νέα Υόρκη.

Κατά τη συνάντησή του με τον κ. Πλευράκη, ο Χρυσόστομος Δήμου ενημέρωσε τον Αναπληρωτή
Γενικό Διευθυντή για το επικείμενο Δ´ τακτικό συνέδριο του παγκόσμιου συμβουλίου Ηπειρωτών
εξωτερικού που θα πραγματοποιηθεί στην Πρέβεζα από τις 27 μέχρι τις 29 Ιουλίου 2017 .

Ο κύριος Πλευράκης, από την δική θέση, ενημέρωσε τον κ. Δήμου για τις δράσεις της γενικής
Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού, ιδιαίτερα στον τομέα του πολιτισμού.

Οι Δύο άντρες συμφώνησαν να βρίσκονται σε άμεση επαφή το επόμενο διάστημα και να συζη-
τήσουν από κοινού δράσεις που αφορούν τον πολιτισμό. Ο Κύριος Δήμου είχε επίσης συνάντηση
με την διευθύντρια Ευρώπης Κα Εύα Παπαδάτου.

Πηγή: www.panhellenicpost.com

Σπύρος Κωσταδήμας 
Υπεύθυνος  Τύπου και επικοινωνίας
Παγκοσμίου Συμβουλίου Ηπειρωτών Εξωτερικού (ΠΣΗΕ)
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Δελτίο Τύπου

Ν.Υόρκη, 25.04.2017

ΣΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟ WORCESTER ΤΗΣ ΜΑΣΑΧΟΥΣΕΤΗΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΣΗΕ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΔΗΜΟΥ 

ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΕΡΟΠΟΛΗΣ

Στις εκδηλώσεις που έγιναν με την ευκαιρία  της παρουσίας του Χορευτικού καο Πολιτιστικού
Συλλόγου  Δερόπολης  από την Ελλάδα έλαβα μέρος ο Πρόεδρος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ηπει-
ρωτών Εξωτερικού κ. Χρυσόστομος Δήμου. Οι εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν  στην αίθουσα εκ-
δηλώσεων του Ιερού Ναού Αγίου Σπυρίδωνος στο Worcester της Μασαχουσέτης. 

Ο παραπάνω Σύλλογος ήταν προσκεκλημένος  των Ηπειρωτών της Νέας Αγγλίας, και εκπροσωπεί
την περιοχή της Δερόπολης της Βορείου Ηπείρου που ο πληθυσμός της είναι ΄Ελληνες και ομιλούν
την ελληνική γλώσσα.

Ως γνωστόν η  Δερόπολη απαρτίζεται από 34 χωριά και θεωρείται η πνευματική πρωτεύουσα
των ελλήνων της Αλβανίας. Εκδηλώσεις έλαβαν χώρα στις πολιτείες της Μασαχουσέτης, Νέα Υόρκη,
και του Rhode Island. Ιδιαίτερη μνεία έγινε στο πολυφωνικό τραγούδι, εθνικο-μουσικολογικό φαι-
νόμενο παλαιοτάτης καταγωγής, συνυφασμένο με την κοινοτική δομή και έκφραση των πληθυσμών
τής παραμεθωρίου περιοχής.

Σπύρος Κωσταδήμας
Υπεύθυνος Τύπου και επικοινωνίας 
Παγκοσμίου Συμβουλίου Ηπειρωτών Εξωτερικού 
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Δελτίο Τύπου

Ν. Υόρκη/Λευκωσία/Κολωνία, 07.04.2017

Υπό την Αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας
οι εργασίες του Δ’ Τακτικού Συνεδρίου του ΠΣΗΕ

- Αυτά ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας στον Γ.Γ. του ΠΣΗΕ 
κ. Λευτέρη Δημητρίου στην Αθήνα

Τελικά υπό την Αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας θα πραγματοποιηθούν οι ερ-
γασίες του Δ΄Τάκτικού Συνεδρίου του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ηπειρωτών Εξωτερικού.Αυτά ανα-
κοινώθηκαν από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Παυλόπουλο στην συνάντηση που είχε
μαζί του ο Γ.Γ. του ΠΣΗΕ κ, Λευτέρης Δημητρίου.

Στην συνάντηση αυτή, η οποία πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερο φιλικό κλίμα, είχε την ευκαιρία
ο κ. Δημητρίου να ενημερώσει τον κ. Παυλόπουλο για μια σειρά θεμάτων που έχουν σχέση με την
ΠΣΗΕ, ήτοι: Οργανωτική δομή και τρόπος λειτουργίας του, δραστηριότητες και διαχρονική και πο-
λύπλευρη προσφορά του ΠΣΗΕ, ανά την οικουμένη και τη Β. ΄Ηπειρο, τις θεματικές ενότητες των
προηγουμένων Συνεδρίων και την προετοιμασία του Δ΄Συνεδρίου. Ο κ. Πρόεδρος από την πλευρά
του μετά χαρά ανταποκρίθηκε στο αίτημά μας να θέσει τις εργασίες του Δ΄Τακτικού Συνεδρίου υπό
την Αιγίδα της Προεδρίας της Δημοκρατίας.

Το ΠΣΗΕ θα παραμείνε σε συνεχή επαφή επαφή με την Προεδρία της Δημοκρατίας κα θα την
ενημερώνει συνεχώς για το τελικό πρόγραμμα του Δ΄Συνεδρίου.

Σπύρος Κωσταδήμας 
Υπεύθυνος  Τύπου και επικοινωνίας
Παγκοσμίου Συμβουλίου Ηπειρωτών Εξωτερικού (ΠΣΗΕ)
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Δελτίο Τύπου

Ν.Υόρκη, 05.04.2017

ΣΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟ WORCESTER ΤΗΣ ΜΑΣΑΧΟΥΣΕΤΗΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΣΗΕ  ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΔΗΜΟΥ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΕΡΟΠΟΛΗΣ

Στις εκδηλώσεις που έγιναν με την ευκαιρία  της παρουσίας του Χορευτικού του Πολιτιστικού
Συλλόγου  Δερόπολης  από την Ελλάδα έλαβε μέρος ο Πρόεδρος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ηπει-
ρωτών Εξωτερικού κ. Χρυσόστομος Δήμου. Οι εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν  στην αίθουσα εκ-
δηλώσεων του Ιερού Ναού Αγίου Σπυρίδωνος στο Worcester της Μασαχουσέτης. 

Ο παραπάνω Σύλλογος ήταν προσκεκλημένος εκ μέρους των Ηπειρωτών της Νέας Αγγλίας, και
εκπροσωπεί την περιοχή της Δερόπολης της Βορείου Ηπείρου που ο πληθυσμός της αποτελείται
από ΄Ελληνες και ομιλούν την ελληνική γλώσσα.

Ως γνωστόν η  Δερόπολη απαρτίζεται από 34 χωριά και θεωρείται η πνευματική πρωτεύουσα
των ελλήνων της Αλβανίας. Εκδηλώσεις έλαβαν χώρα στις πολιτείες της Μασαχουσέτης, Νέα Υόρκης,
και του Rhode Island. Ιδιαίτερη μνεία έγινε στο πολυφωνικό τραγούδι, εθνικο-μουσικολογικό φαι-
νόμενο παλαιοτάτης καταγωγής, συνυφασμένο με την κοινοτική δομή και έκφραση των πληθυσμών
τής παραμεθορίου περιοχής.

Σπύρος Κωσταδήμας
Υπεύθυνος Τύπου και επικοινωνίας 
Παγκοσμίου Συμβουλίου Ηπειρωτών Εξωτερικού 
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Δελτίο Τύπου

Κολωνία   06  Φεβρουαρίου 2017

Τιμητική διάκριση για τον ομογενή  Κρις  Δήμου

Στον όμιλο ROTO Βόρειας Αμερικής, του οποίου ηγείται ο ομογενής Κρις Δήμου (Πρόεδρος του
Παγκοσμίου Συμβουλίου Ηπειρωτών Εξωτερικού) απενεμήθη το βραβείο «Global Customer Value
Award». Το βραβείο απενεμήθη από τo Διεθνή ΄Ομιλο Roto και από τον πρόεδρο του ομίλου Roto
Frank,  τον Ιανουάριο 2017 στο Μόναχο και στη συνεδρίαση των ηγετικών στελεχών του ομίλου.Το
βραβείο αυτό απονέμεται μετά από ανάλυση της μακροχρόνιας απόδοσης (2008 – 2016) του ομίλου
στην αγορά που έγινε από ανεξάρτητο ινστιτούτο αξιολόγησης.

Όπως τονίζει ο όμιλος σε δελτίο του, ο ΄Ομιλος Roto Βόρειας Αμερικής κατάφερε τα τελευταία
επτά χρόνια να έχει διψήφια αύξηση αποτελεσμάτων σε ετήσια βάση. Φέτος έγινε  για τρίτη φορά
αποδέκτης τιμητικής διάκρισης την τελευταία πενταετία, καθώς τον Ιανουάριο 2016 έλαβε την "Best
Market Performance" και το Φεβρουάριο του 2012 το ειδικό «Βραβείο Turnarund». 

Ο Ομιλος Roto είναι πρώτος παγκοσμίως στο χώρο της παραγωγής και διάθεσης μηχανισμών
κουφωμάτων, με 4500 εργαζόμενους, 40 θυγατρικές εταιρείες και 18 εργοστάσια ανά τον κόσμο. 

O Κρις Δήμου, είναι ο Γενικός Διευθυντής του Ομίλου στις περιφέρειες Βόρειας – Κεντρικής και
Νότιας Αμερικής, καθώς και πρόεδρος των εταιρειών του ομίλου στην Βόρεια Αμερική. Είναι πτυχι-
ούχος Διοίκησης & Πολιτικών Επιστημών, με Μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών στην Διοίκηση Επι-
χειρήσεων (MBA), Ευρωπαϊκή Οικονομία (MA) και Επιχειρησιακή Έρευνα (PgD). Κατέχει επίσης
Διπλώματα Ηγεσίας από το Harvard, MIT, Wharton, Columbia και Berkeley. 

Σπύρος Κωσταδήμας,
Υπεύθυνος Τύπου και Επικοινωνίας 
Παγκοσμίου Συμβουλίου Ηπειρωτών Εξωτερικού
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Δελτίο Τύπου

Νέα Υόρκη, 25.01.2017

Στην Πρέβεζα θα γίνει το Δ΄ Παγκόσμιο Συνέδριο Ηπειρωτών Εξωτερικού

- Από 27 μέχρι 29 Ιουλίου 2017 -

Στην Πρέβεζα και από 27 μέχρι 29 Ιουλίου θα γίνει το Δ΄ Τακτικό Συνέδριο του Παγκοσμίου Συμ-
βουλίου Ηπειρωτών Εξωτερικού (ΠΣΗΕ), όπως ανακοίνωσε στη Νέα Υόρκη ο Πρόεδρος του Παγκο-
σμίου Συμβουλίου κ. Χρυσόστομος Δήμου. 

Οι εργασίες του Συνεδρίου θ’ αρχίσουν το απόγευμα της Πέμπτης 27 Ιουλίου, και θα κλείσουν
το Σάββατο 29.07.2017. (Την Πέμπτη και το Σάββατο θα συνεδριάσουν το απερχόμενο και το νέο
Δ.Σ., αντίστοιχα). Το Συνέδριο θα φιλοξενηθεί στο ξενοδοχείο Margarona Royal.

Οι προετοιμασίες για την οργάνωση του συνεδρίου προχωρούν με γοργό ρυθμό. ΄Ηδη το Παγ-
κόσμιο Συμβούλιο ενημέρωσε τις ανά τον κόσμο Ομοσπονδίες Ηπειρωτών για το συνέδριο, με την
παράκληση να κάνουν τις δικές τους προετοιμασίες για να μπορούν να λάβουν μέρος σ’ αυτό. 

Τέλος, ο κ. Δήμου, ανακοίνωσε την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου η οποία αποτελείται
από  το Προεδρείο του Παγκοσμίου Συμβουλίου και απαρτίζεται από τους κ.κ. Χρυσόστομο Δήμου
Πρόεδρο, Φώτη Γκαλίτση Αντιπρόεδρο, Ελευθέριο Δημητρίου Γενικό Γραμματέα, Ηλία Γαλανό Ταμία,
Σπύρο Κωσταδήμα Υπεύθυνο Τύπου και Επικοινωνίας, Δήμητρα Πέτσα Ειδική Γραμματέα και Εύα
Καντλή Ειδική Ταμία καθώς και τον Επίτιμο Πρόεδρο του ΠΣΗΕ Νικόλαο Γκατζογιάννη.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ενημερώνονται και από την ιστοσελίδα του Παγκοσμίου Συμ-
βουλίου Ηπειρωτών Εξωτερικού και  στον παρακάτω Σύνδεσμο:

http://www.world-epirotes.org/  -Sunedrio-PSIE-2017 

Σπύρος Κωσταδήμας
Υπεύθυνος Τύπου και επικοινωνίας  
Παγκοσμίου Συμβουλίου Ηπειρωτών Εξωτερικού 
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Δελτίο Τύπου

Νέα Υόρκη, 15.11.2016

Την 100ή επέτειο του Συλλόγου Βορειοηπειρωτών «Πύρρος» 
γιόρτασαν οι  Βορειοηπειρώτες της Αμερικής

- Σε μεγαλειώδη εκδήλωση στη Νέα Υόρκη -

Υπό την επήρεια των γεγονότων που εξελίσσονται  το τελευταίο διάστημα στην Αλβανία γιόρ-
τασαν οι Βορειοηπειρώτες της Αμερικής την 100ή επέτειο από την ίδρυση του Συλλόγου τους «Πύρ-
ρος» σε μια μεγαλειώδη εκδήλωση η οποία διοργανώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στο
«TerraceonthePark στο Φλάσινγκ της Ν.Υ».

Η μεγάλη αίθουσα πλημμύρησε από τους Βορειοηπειρώτες οι οποίοι ξάφνιασαν τους φίλους
και προσκεκλημένους  με τους λεβέντικους χορούς τους. Η πίστα δεν τους χωρούσε και πολλές
φορές συνέχιζαν το τραγούδι και τον χορό και ανάμεσα στα τραπέζια και θύμισαν σε όλους ότι το
τραγούδι, ο χορός, το μοιρολόγι και το πολυφωνικό τραγούδι αποτελούν βάλσαμο για τις καρδιές
των ξενιτεμένων.

Κι αυτό διότι τους θυμίζουν τα ξεφαντώματα που διοργανώνονται στα προαύλια των ναών και
των παρεκκλησίων, καθώς επίσης και στα μεσοχώρια και τα οποία κρατούν μέχρι την επόμενη ημέρα
και την ανατολή του ηλίου.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκε ο γενικός πρόξενος της Ελλάδας Κωνσταντίνος Κούτρας, ο πρόξε-
νος Μάνος Κουμπαράκης, η εισαγγελέας της κομητείας Νάσο Μάντλιν Σίγκα, ο πρόεδρος του Παγ-
κοσμίου Συμβουλίου Ηπειρωτών Εξωτερικού Χρυσόστομος Δήμου, ο πρόεδρος της Πανηπειρωτικής
Ομοσπονδίας Νικόλαος Γκατζογιάννης, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πέτρος Γαλάτου-
λας, ο πρόεδρος της Ιονίου Πολιτιστικής Ομοσπονδίας Νίκος Μπάρδης και εκπρόσωποι άλλων ομο-
γενειακών οργανώσεων.

Ο Χαράλαμπος Μέλλος, πρώην πρόεδρος και συνάμα υπεύθυνος της οργανωτικής επιτροπής
καλωσόρισε τους προσκεκλημένους και εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη μεγάλη συμμετοχή
στην εκδήλωση αυτή. Επίσης ευχαρίστησε όλα τα μέλη  για την ανταπόκριση των μελών στο κάλεσμα
του Συλλόγου για συμμετοχή στο λεύκωμα που εκδόθηκε για την 100ετηρίδα.

Η διευθύντρια της Ακαδημίας Ελληνικής Παιδείας στην Αστόρια, Κέλλυ – Δήμητρα Βαρσάμη, η
οποία ανέλαβε και τον συντονισμό της εκδήλωσης, είχε φορέσει την παραδοσιακή νυφική στολή
της Δροπολίτισσας και παρουσίασε το χορευτικό της Ακαδημίας. Ειδική μνεία έκανε στον νυφική
στολή και ευχήθηκε όπως του χρόνου όλες οι χορεύτριες να φορούν τη λαμπερή ενδυμασία.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων Πέτρος Γαλάτουλας υπογράμμισε ότι γιορ-
τάζουμε την 100ή επέτειο με αισθήματα χαράς για τον Σύλλογο, πόνου για τη Βόρειο Ηπειρο και
πικρίας γιατί οι εκάστοτε ελληνικές κυβερνήσεις δεν εκπλήρωσαν το χρέος τους για τον μαρτυρικό
τόπο και κόσμο.

Ο πρόεδρος της Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας Αμερικής- συγγραφέας Νικόλαος Γκατζογιάννης
συνεχάρη την ηγεσία του Συλλόγου για την άψογη διοργάνωση της γιορτής και εστίασε την προσοχή
του στον αγώνα του «Πύρρο» και της Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας για την διασφάλιση των αν-
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θρωπίνων δικαιωμάτων του ελληνισμού της Βορείου Ηπείρου.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στον αγώνα της Πανηπειρωτικής και κατ’ επέκταση της Ομογένειας
για την απελευθέρωση των πέντε στελεχών της «Ομόνοιας», για τη στήριξη του Αρχιεπισκόπου Τι-
ράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας Αναστασίου.Ο ομιλητής αναφέρθηκε και στις πρόσφατες
προκλητικές δηλώσεις των ηγετών της Αλβανίας και τόνισε ότι δεν πτοούμαστε, συνεχίζουμε τον
αγώνα και ότι «το όνειρο παραμένει ζωντανό και μας καθοδηγεί».

Η Μάντλιν Σίγκα, η οποία είναι η πρώτη Βορειηπειρώτισσα που εκλέγεται στο αξίωμα της Ει-
σαγγελέως της κομητείας Νάσο συνεχάρη τους συμπατριώτες της για την 100ή επέτειο και με εμ-
φανή τη χαρά και συγκίνηση επεσήμανε ότι αποτελεί μεγάλη τιμή που είναι Βορειοηπειρώτισσα
και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη για την υποστήριξη που της παρείχαν στην προ ενός έτους προ-
εκλογική εκστρατεία.

«Εχω εντυπωσιαστεί από τους αγώνες και το έργο που επιτελέσατε για έναν αιώνα», τόνισε ο
γενικός πρόξενος της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη, Δρ. Κωνσταντίνος Κούτρας εκφράζοντας συνάμα και
τον θαυμασμό του για το ιστορικό λεύκωμα. Αμέσως μετά, μίλησε για τις πρόσφατες εξελίξεις στην
Αλβανία και τόνισε ότι «μας ανησυχούν αυτά που γίνονται στην Αλβανία». Αναφερόμενος στην
ακραία εθνικιστική πολιτική που επιχειρούν το τελευταίο διάστημα οι ηγέτες της γείτονος, είπε ότι
«έχουν ξεπεράσει τα όρια». «Η Ελλάδα στήριξε την Αλβανία υποδεχόμενη εκατοντάδες χιλιάδες με-
ταναστών και αναλαμβάνοντας έργα παιδείας, πολιτισμού και ειρήνης», πρόσθεσε ο ομιλητής, για
να τονίσει τον καταλυτικό ρόλο που έπαιξε η Ελλάδα στηρίζοντας την ευρωπαϊκή πορεία της Αλβα-
νίας.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στις απαράδεκτες πρακτικές της Αλβανίας, οι οποίες ξεκίνησαν με
την κατεδάφιση του ναού του Αγίου Αθανασίου στους Δρυμάδες και των σπιτιών των Ελλήνων στη
Χειμάρρα και μεταξύ άλλων τόνισε: «Εχουν ξεπεράσει τα όρια, αλλά ‘έχουσιν γνώσιν οι φύλακες’».

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Βορειοηπειρωτών «Πύρρος» Σταύρος Ζιώγκας εξέφρασε την χαρά
και την ικανοποίηση διότι έτυχε στη δική του θητεία να προετοιμάσει τις εορταστικές εκδηλώσεις
για την 100ή επέτειο της ιδρύσεως του Συλλόγου.

Στη συνέχεια, ακολούθησε το μεγάλο ξεφάντωμα με τον Πετρολούκα Χαλκιά στο κλαρίνο, τον
Αντώνη Κυρίτση στο τραγούδι και την ορχήστρα του Σταύρου Θεοδώρου με τον Γιώργο Μπεζιάνη
στο κλαρίνο.

Ο Πετρολούκας Χαλκιάς και ο Αντώνης Κυρίτσης μιλώντας στον «Εθνικό Κήρυκα» εξέφρασαν την
ικανοποίησή τους για την πρόσκληση που τους απηύθυνε ο Σύλλογος να συμμετάσχουν στην γιορτή
για την 100ή επέτειο. Παράλληλα τόνισαν ότι με πολλούς από τους συνδαιτυμόνες είναι γνωστοί
από τα παλιά.

Το λεύκωμα ήταν πλούσιο, ελληνοπρεπές και περιλάμβανε τα μηνύματα του Οικουμενικού Πα-
τριάρχη Βαρθολομαίου, του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Δημητρίου, του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και
Πάσης Ελλάδας Ιερώνυμου του Β’, των αιρετών αντιπροσώπων του Ελληνισμού της Βορείου Ηπεί-
ρου, του Ιδρύματος Βορειοηπειρωτικών Ερευνών, του γενικού προξένου Κωνσταντίνου Κούτρα, των
προέδρων της Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας, της Ελληνικής Ομοσπονδίας, του προέδρου του Συλ-
λόγου και της οργανωτικής επιτροπής. Στο λεύκωμα προβάλλεται η ιστορία του Συλλόγου.

(Πηγή: Εθνικός Κήρυξ Ν.Υ., Κώστας Μπέης)

Γραφείο  Τύπου και επικοινωνίας
Παγκοσμίου Συμβουλίου Ηπειρωτών Εξωτερικού (ΠΣΗΕ)
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Δελτίο Τύπου

Νέα Υόρκη/Κολωνία, 10.11.2016

Κοντά στους ΄Ελληνες της Χιμάρας
το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ηπειρωτών Εξωτερικού

Με αφορμή την κατεδάφιση σπιτιών και καταστημάτων Ελλήνων αλβανών υπηκόων στη Χιμάρα
και τις δηλώσεις του αλβανού πρωθυπουργού ότι «Η Ακρόπολη υπάρχει ακόμη, επειδή σώθηκε από
τους Αλβανούς», το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ηπειρωτών Εξωτερικού, που εκπροσωπεί όλους τους
εκτός Ελλάδας Ηπειρώτες και επομένως και τους Βορειοηπειρώτες, 

- καλεί την αλβανική κυβέρνηση και το δήμαρχο της Χιμάρας να σταματήσουν αμέ-
σως τις μεθόδους αυτές, που συνιστούν στην ουσία προσπάθεια εκδίωξης από τις πατρογονικές
τους εστίες των γηγενών κατοίκων της Χιμάρας, και να σεβαστούν τα ανθρώπινα δικαιώματα της
ομογένειας στην Αλβανία

- καλεί την ελληνική κυβέρνηση να καταγγείλει στους διεθνείς οργανισμούς και στην
Ευρωπαϊκή Ένωση την απαράδεκτη αυτή συμπεριφορά της Αλβανίας και

- καταδικάζει τις δηλώσεις του πρωθυπουργού των Τιράνων, οι οποίες παραποιούν
εν ψυχρώ την ιστορία και υποδαυλίζουν το πνεύμα καλής γειτονίας και συνεργασίας με την πατρίδα
μας.

Γραφείο  Τύπου και επικοινωνίας
Παγκοσμίου Συμβουλίου Ηπειρωτών Εξωτερικού (ΠΣΗΕ)
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Δελτίο Τύπου

Γιάννενα/Κολωνία, 09.08.2016

Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ηπειρωτών Εξωτερικού στο πλευρό 
του Δήμου Ιωαννιτών για το αεροδρόμιο και την τουριστική προβολή της πόλης 

Παρέμβαση στον πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα για το μείζον πρόβλημα του αεροδρομίου Ιωαν-
νίνων και την πολιτική της αδράνειας που επιδεικνύουν οι αρμόδιες αρχές της κρατικής διοίκησης
απέναντι στην επιβαλλόμενη προσπάθεια αυτό να καταστεί πτητικά αξιόπιστο θα κάνει το Παγκό-
σμιο Συμβούλιο Ηπειρωτών Εξωτερικού, όπως διαβεβαίωσε εκ μέρους του η πρόεδρος της Πανη-
πειρωτικής Ομοσπονδίας Ευρώπης, Δήμητρα Πέτσα στη συνάντηση που είχε το μεσημέρι στο
Δημαρχείο με το δήμαρχο Ιωαννιτών, Θωμά Μπέγκα και τον αντιδήμαρχο Τουρισμού, Νίκο Γκόλα. 

Ο δήμαρχος παρέδωσε στην πρόεδρο της Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας Ευρώπης την ανοιχτή
επιστολή που απηύθυναν πρόσφατα προς τον πρωθυπουργό οι εκπρόσωποι όλων των φορέων των
Ιωαννίνων και την ενημέρωσε για τις σημαντικές δυσκολίες που προκαλεί η δυσλειτουργία του αε-
ρολιμένα.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η Δήμητρα Πέτσα συμφώνησε το Παγκόσμιο Συμ-
βούλιο Ηπειρωτών Εξωτερικού να συμμετάσχει ενεργά στο εγχείρημα της τουριστικής προβολής
της πόλης των Ιωαννίνων που προωθεί ο δήμος Ιωαννιτών.

Σε πρώτη φάση, αναγνωρίστηκε η ανάγκη μίας συνεργασίας στο πεδίο της ανάληψης κοινών
πρωτοβουλιών και οργάνωσης σχετικών δράσεων, προκειμένου να δοθεί η ευκαιρία σε αρκετούς
κατοίκους του εξωτερικού να γνωρίσουν καλύτερα τον τόπο  μας. Μεταξύ άλλων, θα επιδιωχθεί η
παρουσίαση του τουριστικού προορισμού «Ιωάννινα» σε δύο ή τρεις διαφορετικές πόλεις της Γερ-
μανίας (road show), με σκοπό την προσέλκυση διαφορετικών ομάδων πιθανών επισκεπτών.

Το επόμενο διάστημα θα εξεταστεί η προοπτική και άλλων μορφών συνεργασίας μεταξύ δήμου
Ιωαννιτών και Παγκόσμιου Συμβουλίου Ηπειρωτών Εξωτερικού. 

Σπύρος Κωσταδήμας 
Υπεύθυνος  Τύπου και επικοινωνίας
Παγκοσμίου Συμβουλίου Ηπειρωτών Εξωτερικού (ΠΣΗΕ)
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Δελτίο Τύπου

Φραγκφούρτη/Κολωνία, 05.06.2016

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας Ευρώπης
ο πρόεδρος του ΠΣΗΕ κ. Χρυσόστομος Δήμου

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας Ευρώπης που πραγματοποι-
ήθηκε στη Φραγκφούρτη στις 29 Μαΐου 2016  έλαβε μέρος ο πρόεδρος του Παγκοσμίου Συμβουλίου
Ηπειρωτών Εξωτερικού και Επίτιμος πρόεδρος της Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας Ευρώπης κ. Χρυ-
σόστομος Δήμου. Ο κ. Δήμου στο χαιρετισμό που απηύθυνε συνεχάρη το απερχόμενο Διοικητικό
Συμβούλιο για το έργο που επετέλεσε. 

Στις αρχαιρεσίες που έλαβαν χώρα την ίδια ημέρα νέα πρόεδρος εκλέχτηκε η κ. Δήμητρα Πέτσα
από την Φραγκφούρτη που αντικατέστησε τον μέχρι τώρα πρόεδρο κ. Σπύρο Κωσταδήμα, ο οποίος
δεν έθεσε εκ νέου υποψηφιότητα, αντιπρόεδρος εκλέχτηκε ο κ. Θεοφάνης Καλυβιώτης, γενικός
γραμματέας ο κ. Θεοχάρης Σακελλαρίου, γραμματέας και υπεύθυνος τύπου ο κ. Θωμάς Γκίνης και
ταμίας ο κ. Νίκος Σταμάτης. Ακόμη στο Δ.Σ. εκλέχθηκαν οι κ.κ. Δημήτριος Ντόκος, Απόστολος Τσι-
ρογιάννης, Γιώργος Γιωτίτσας, Γιάννης Παπαδόπουλος, Λεωνίδας Παππάς και Ελευθέριος Δημη-
τρίου.

Μετά το πέρας της ψηφοφορίας ο κ. Δήμου έκανε την εξής δήλωση: «Εύχομαι στο νέο ΔΣ κάθε
επιτυχία στην επίτευξη των σημαντικών στόχων που έχει θέσει και προσβλέπω σε μια εποικοδομη-
τική συνεργασία  με το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ηπειρωτών Εξωτερικού». 

Σπύρος Κωσταδήμας 
Υπεύθυνος  Τύπου και επικοινωνίας
Παγκοσμίου Συμβουλίου Ηπειρωτών Εξωτερικού (ΠΣΗΕ)
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Δελτίο Τύπου
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Δελτίο Τύπου

Κολωνία   06  Ιανουαρίου  2016

Ο ομογενής  Κρις  Δήμου μάνατζερ της χρονιάς 2015

«ΙΩΑΝΝΙΝΑ-ΗΠΕΙΡΟΣ πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2021»

Ο όμιλος ROTO, πρώτος παγκοσμίως στο χώρο της παραγωγής και διάθεσης μηχανισμών κου-
φωμάτων, με 4400 εργαζόμενους, 40 θυγατρικές εταιρείες και 15 εργοστάσια ανά τον κόσμο, βρα-
βεύει κάθε χρόνο την καλύτερη σε επίδοση στην αγορά εταιρεία του ομίλου με τον αντίστοιχο
μάνατζερ. 

Για το 2015, το βραβείο "Best Market Performance", το οποίο ανακοινώθηκε τον Ιανουάριο
από τον Πρόεδρο του Ομίλου, κατά την διάρκεια της διάσκεψης  της ηγετικής ομάδας στην Ισπανία,
το έλαβε η Βόρεια Αμερική.  Όπως τονίζει ο όμιλος με Δελτίο του, η Roto στην Βόρεια Αμερική συ-
νέχισε την αξιοσημείωτη ανάπτυξή της και κατά τη διάρκεια του 2015 όπως την είχε πετύχει με συ-
νέπεια από το 2010. «Η βορειοαμερικανική ομάδα υπό την ηγεσία του κ. Δήμου έχει δείξει πώς ένας
στρατηγικός σχεδιασμός  προσανατολισμένος στην κατανόηση των αναγκών των αγορών, συνυφα-
σμένος με σωστές στρατηγικές αποφάσεις και  πειθαρχημένη προσπάθεια, δημιουργούν τα εχέγγυα
για μια αειφόρα ανάπτυξη» τονίζει κλείνοντας στο δελτίο της  η εταιρεία

"Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι που, με αυτό το μοναδικό βραβείο, αναγνωρίζεται η σκληρή
προσπάθειά μας τα τελευταία έξι χρόνια, η οποία δεν θα ήταν δυνατό  να επιτευχθεί χωρίς την από
κοινού εντατική και  στοχευμένη προσπάθεια του καθενός στην ομάδα"  δήλωσε ο κ. Δήμου, πρό-
εδρος των εταιρειών του ομίλου στην Βόρεια Αμερική και γενικός διευθυντής των περιφερειών
Βόρειας, Κεντρικής και Νότιας Αμερικής.

Αυτή είναι η δεύτερη φορά τα τελευταία τέσσερα χρόνια που η Roto στη Βόρεια Αμερική
έλαβε έπαινο από τον όμιλο,  όπως το „ειδικό βραβείο ανάκαμψης“ που έλαβε το 2012.

Ο Κρις Δήμου, ο οποίος είναι στέλεχος του ομίλου Roto για μια δεκαετία, είναι πτυχιούχος
Διοίκησης & Πολιτικών Επιστημών, με Μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών στην Διοίκηση Επιχειρή-
σεων (MBA), Ευρωπαϊκή Οικονομία (MA) και Επιχειρησιακή Έρευνα (PgD). Κατέχει επίσης Διπλώ-
ματα Ηγεσίας από το Harvard, Wharton, Columbia und Berkeley. 

Σπύρος Κωσταδήμας,
Υπεύθυνος Τύπου και Επικοινωνίας 
Παγκοσμίου Συμβουλίου Ηπειρωτών Εξωτερικού
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Δελτίο Τύπου

Κολωνία   17 Οκτωβρίου  2015

Στο Α΄Φεστιβάλ Ηπειρωτών Βορείου Γερμανίας στο Bielefeld 
o πρόεδρος του ΠΣΗΕ κ. Χρυσ.  Δήμου

«ΙΩΑΝΝΙΝΑ-Ηπειρος, υποψήφια  πολιτιστική Πρωτεύουσα Ευρώπης 2021»

Στο Α΄ Φεστιβάλ Ηπειρωτών Βορείου Γερμανίας έλαβε μέρος ο Πρόεδρος του Παγκοσμίου Συμ-
βουλίου Ηπειρωτών Εξωτερικού και Επίτιμος Πρόεδρος της Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας Ευρώπης
κ. Χρυσόστομος Δήμου. Μαζί του ήταν και ο πρόεδρος της Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας Ευρώπης
και Υπεύθυνος Τύπου του Παγκοσμίου κ, Σπύρος Κωσταδήμας και η κ, Δήμητρα Πέτσα, μέλος των
Δ.Σ. της Ομοσπονδίας και του Παγκοσμίου Συμβουλίου. Το Φεστιβάλ αυτό ήταν μια πρωτοβουλία
του Ηπειρώτικου Συλλόγου Bielefeld που έγινε  σε συνεργασία με τους Ηπειρώτικους Συλλόγους
Αννοβέρου, Gütersloh, Plettenberg, Wuppertal, Αμβούργου, Düsseldorf,  Κολωνίας, Βερολίνου και
Lüdenscheid.   Το Φεστιβάλ πραγματοποιήθηκε  στην αίθουσα της  Ravensberger Spinnereι του Biele-
feld και κατά γενική ομολογία ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων άνοιξε ο πρόεδρος του Ηπειρώτικου Συλλόγου κ. Δημήτριος
Ντόκος ο οποίος, αφού αναφέρθηκε εν ολίγοις στα πεπραγμένα του Συλλόγου, τόνισε την άψογη
συνεργασία που είχε με τους άλλους Ηπειρωτικούς Συλλόγους της περιοχής  για την προετοιμασία
του Φεστιβάλ και αφού τους ευχαρίστησε, ευφχαρίστησε και τα μέλη του Δ.Σ. και τα υπόλοιπα μέλη
που βοήθησαν στην προετοιμασία της βραδιάς. Κατόπιν έδωσε τον λόγο στον πρόεδρο του Παγκο-
σμίου Συμβουλίου Ηπειρωτών κ. Δήμου και απηύθυνε χαιρετισμό τονίζοντας ότι χαίρεται που βρί-
σκεται απόψε στην εκδήλωση αυτή, ερχόμενος από την Αθήνα, όπου είχε συναντήσεις με
κυβερνητικά στελέχη και άλλους αρμόδιους. Χαίρεται που βλέπει στους συλλόγους της Ευρώπης
τόσους νέους ανθρώπους.  Ο πρόεδρος της Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας Ευρώπης κ. Κωσταδήμας
στο χαιρετισμό του αναφέρθηκε στην ικανοποίησή του για τον τρόπο συνεργασίας των Συλλόγων
και για την επαναδραστηριοποίηση του παλιού Συλλόγου του Plettenberg, την ίδρυση του νέου
Ηπειρωτικού Συλλόγου Wuppertal  και στη δημιουργία μιας ομάδας  Ηπειρωτών στο Dortmund που
σύντομα θα οδηγηθεί στη λειτουργία ενός νέου Συλλόγου. Εκείνο που πραγματικά προκαλεί εντύ-
πωση είναι η παρουσία της νεολαίας, όχι μόνο στα χορευτικά, αλλά στο Δ.Σ. και σε όλες τις εκδη-
λώσεις του Συλλόγου. Ακόμη εντύπωση προκαλεί η άμεση, τέλεια και με επαγγελματισμό
εξυπηρέτηση.  Τέλος χαιρετισμό απηύθυνε και η κ. Δήμητρα Πέτσα, η οποία συνεχάρη τον πρόεδρο
Δημήτρη Ντόκο για τη σημαντική πρόοδο που έκανε ο  Ηπειρώτικος Σύλλογος και κατάφερε μεταξύ
άλλων να φέρει πολλούς νέους στο Σύλλογο.. Μετά απονεμήθηκαν από τον πρόεδρο κ. Ντόκο ανα-
μνηστικές πλακέτες στους επίσημους καλεσμένους καθώς και στον π. Κωνσταντίνο  Βογιατζή,, στον
κ. Αναστασόπουλο,, κ. Γκέγκα, , τον κ. Βλάχο, στην κ. Τζώρτζη και κ. Πανταζή.

Στη συνέχεια παρουσίασαν χορούς τα χορευτικά της Αδελφότητας Ηπειρωτών Αννοβέρου «ΠΙΝ-
ΔΟΣ», του Ηπειρώτικου Συλλόγου Γκύτερσλο, του Ηπειρωτικού Συλλόγου Plettenberg και έκλεισαν
τα χορευτικά του Ηπειρωτικού Συλλόγου Bielefeld . Συγχαρητήρια στους χοροδιδασκάλους για την
τέλεια προετοιμασία των χορευτικών.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο κ. Σπύρος Χριστοδούλου, επίτιμος πρόεδρος
του Ηπειρωτικού Συλλόγου Bielefeld, η κ. Δήμητρα Γκέγκα, πρόεδρος της ηπειρωτικής Αδελφότητας
Hannover με πολλά μέλη του Δ.Σ. και πάρα πολλά μέλη του Συλλόγου τους, ο κ. Αθανάσιος Βλάχος
πρόεδρος του Ηπειρώτικου Συλλόγου Gütersloh με  πολλά μέλη του Δ.Σ. και πολλά μέλη του Συλλό-
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γου τους, η  κ.  Νικολέτα Τζώρτζη, πρόεδρος του Ηπειρωτικού Συλλόγου Plettenberg με μέλη του
Δ.Σ. και πολλά μέλη του Συλλόγου τους, η κ. ΄Ολγα  Πανταζή, ταμίας του Ηπειρωτικού Συλλόγου
Wuppertal, ο κ Ιωάννης Αναστασόπουλος, πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Bielefeld, ο κ. Δη-
μήτριος Χατζήπαπας, πρόεδρος Θρακιώτικου Συλλόγου Bielefeld, ο κ. Χρυσοβαλάντης Τσότσης,
πρόεδρος Κιλκισιακού Συλλόγου Bielefeld και μέλη των Δ.Σ. των Συλλόγων  Ποντιακού και Θεσσαλι-
κού.

Κατά την διάρκεια της βραδιάς ο πρόεδρος της ΠΟΕ ενημέρωσε τους παρευρισκομένους ότι ο
Δήμος Ιωαννιτών πήρε την απόφαση όπως τα Ιωάννινα και η  ΄Ηπειρος να διεκδικήσουν τον τίτλο
της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας  Ευρώπης το 2021 και ζήτησε από τους απανταχού Ηπειρώτες να
στηρίξουν την απόφαση αυτή. Οι Ηπειρώτικοι Σύλλογοι που έλαβαν μέρος στο Α΄ Φεστιβάλ Ηπει-
ρωτών, το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ηπειρωτών Εξωτερικού καθώς και η Πανηπειρωτική Ομοσπονδία
Ευρώπης διατράνωσαν  την απεριόριστη συμπαράσταση στα Ιωάννινα και αποφάσισαν να ξεκινή-
σουν το αμέσως επόμενο διάστημα την ενημέρωση των Αποδήμων όπου γης να στηρίξουν με κάθε
τρόπο την απόφαση αυτή.

Το γλέντι συνεχίστηκε με αμείωτο κέφι μέχρι το πρωί  με την ορχήστρα του Τρύφωνα Αναστα-
σίου.

Σπύρος Κωσταδήμας,
Πρόεδρος Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας Ευρώπης και
Υπεύθυνος Τύπου και Επικοινωνίας 
Παγκοσμίου Συμβουλίου Ηπειρωτών Εξωτερικού
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ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
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Αριθ. Πρωτ. 2730                                                                      Αθήνα 12-10-2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2015 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Πανηπειρωτικής Συνο-
μοσπονδίας Ελλάδος φιλική συνάντηση με τους Χρυσόστομο Δήμου Πρόεδρο του Παγκοσμίου Συμ-
βουλίου Ηπειρωτών Εξωτερικού, Γεώργιου Καλλίδη Πρόεδρο Πανηπειρωτικού Συλλόγου Καίρου και
Δημήτριο Βάρνα Πρόεδρο Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας Αυστραλίας. Από μέρους της Πανηπειρω-
τικής παρευρέθησαν ο Πρόεδρος Γεώργιος Δόσης, ο Αντιπρόεδρος Σωτήρης Κολιούσης και το μέλος
του Δ.Σ. Νίκος Ζέκης.

Συζήτησαν για θέματα κοινού ενδιαφέροντος, που αφορούν την Ηπειρωτική αποδημία στο εσω-
τερικό και εξωτερικό, εστίασαν σε καίρια  θέματα που απασχολούν την Ιδιαίτερη πατρίδα μας την
Ήπειρο και αποφάσισαν μια στενότερη επαφή και συνεργασία  με σκοπό την βοήθεια και επίλυση
διάφορων θεμάτων σχετικών με την αποδημία, τον πολιτισμό  και την ανάπτυξη της Ηπείρου.

ΠΗΓΗ: Το Γραφείο Τύπου της ΠΣΕ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ  - PRESS OFFICE
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Δελτίο Τύπου

Κολωνία /Αθήνα 09 Οκτωβρίου 2015

Συνάντηση ΝεΒ με τον πρόεδρο του Παγκοσμίου Συμβουλίου 
Ηπειρωτών Εξωτερικού κ. Χρυσόστομο Δήμου

Με τον πρόεδρο του  Παγκοσμίου Συμβουλίου Ηπειρωτών Εξωτερικού κ. Χρυσόστομο Δήμου
συναντήθηκε σήμερα 07-10-15 κλιμάκιο του Διοικητικού Συμβουλίου της Νεολαίας Βορειοηπειρω-
τών.

Με κλιμάκιο του Διοικητικού Συμβουλίου της Νεολαίας Βορειοηπειρωτών συναντήθηκε στις
07.10.2015 ο πρόεδρος του  Παγκοσμίου Συμβουλίου Ηπειρωτών Εξωτερικού κ. Χρυσόστομος
Δήμου

Ο πρόεδρος του ΠΣΗΕ, ο οποίος βρίσκεται αυτές  τις ημέρες στην Ελλάδα, δεν παρέλειψε πέραν
των άλλων συναντήσεων στην Ελληνική πρωτεύουσα να πραγματοποιήσει και την  καθιερωμένη
συνάντηση με εκπροσώπους της ΝεΒ, μ σκοπό  να ενημερωθεί για τις τελευταίες εξελίξεις στον Βο-
ρειοηπειρωτικό χώρο,  αλλά και για τα θέματα που απασχολούν τους νέους  βορειοηπειρώτες εν
Ελλάδι.

Ο κ. Δήμου  ως εκ της ιδιότητός του ως προέδρου του Παγκοσμίου Συμβουλίου  προσπαθεί να
γνωστοποιεί το ζήτημα της Βορείου Ηπείρου  στους Απόδημους Ομογενείς Ηπειρώτες ανά τον
κόσμο, αλλά και να το θέτει γενικά στις συζητήσεις και επαφές του, διεκδικώντας μεταξύ των άλλων
την  προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων  καθώς και την εξασφάλιση καλύτερων συνθηκών
διαβίωσης των Βορειοηπειρωτών.

Στην συνάντηση, παρευρέθηκαν τα μέλη του Δ. Συμβουλίου:  Ελένη Δήμου, Λαμπρινή Στέφου ,
Θεοφάνης  Καλυβιώτης, Ευθύμιος Νάκας,  Ελεωνόρα Παππά και Σωτήρης Παππάς.

Η αγαστή συνεργασία μεταξύ ΠΣΗΕ και ΝεΒ  λειτούργησε μέχρι τώρα πολύ καλά και πιστεύουμε
να συνεχιστεί και στο μέλλον  με την ίδια ζέση και δύναμη,  με σκοπό την ανάδειξη και προαγωγή
του Βορειοηπειρωτικού ζητήματος.

Σπύρος Κωσταδήμας,
Πρόεδρος Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας Ευρώπης και
Υπεύθυνος Τύπου και Επικοινωνίας 
Παγκοσμίου Συμβουλίου Ηπειρωτών Εξωτερικού
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Δελτίο Τύπου

Κολωνία /Αθήνα  12 Οκτωβρίου  2015

Συνάντηση εργασίας του διευθυντή της ΓΓΑΕ με αντιπροσωπεία              
του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ηπειρωτών Εξωτερικού 

Συνάντηση εργασίας είχε αντιπροσωπεία του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ηπειρωτών Εξωτερικού
αποτελούμενη από τον πρόεδρο   κ. Χρυσόστομο Δήμου και τους κ.κ. Δημήτρη Βάρνα, πρόεδρο της
Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας Αυστραλίας και Γεώργιο Καλλίδη, πρόεδρο του Πανηπειρωτικού Συλ-
λόγου Καΐρου, στη Γενική Γραμματεία Αποδήμου Ελληνισμού με το διευθυντή  κ. Μιχάλη Κόκκινο.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε θετικό κλίμα και έγινε στα πλαίσια της επίσκεψης των μελών
της αντιπροσωπείας του ΠΣΗΕ στην Αθήνα. Από  τον κ. Κόκκινο ενημερώθηκαν για την πολιτική και
τις προτεραιότητες της Γενικής Γραμματείας το επόμενο διάστημα.

Ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν και η απόφαση της Γραμματείας να αναδιοργανωθεί
το Συμβούλιο Αποδήμου Ελληνισμού (ΣΑΕ), το οποίο πρέπει να
είναι ανεξάρτητο όργανο και να έχει ένα ευέλικτο σχήμα.  Ο κ.
Δήμου τόνισε ότι στις ομάδες που  θα το αποτελούν, πρέπει να
συμπεριληφθούν και οι εθνικοτοπικές οργανώσεις που εκπρο-
σωπούνται σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως οι Κρήτες, οι Ηπειρώ-
τες , οι Θεσσαλοί και οι Πόντιοι και έλαβε για τη θέση του αυτή
θετική απάντηση.

Σ΄ένα άλλο θέμα που αναφέρθηκε ο κ. Δήμου είναι η φο-
ρολόγηση των ομογενών στην Ελλάδα και ζήτησε  να υπάρχει η ίδια μεταχείριση με τους ΄Ελληνες
της Ελλάδας.

Στη συνέχεια ζήτησαν  τη δημιουργία ΚΕΠ σε όλα τα Προξενεία με σκοπό να εξυπηρετούνται οι
ομογενείς και να μειωθεί με τον τρόπο αυτό η  γραφειοκρατία. Ο κ. Κόκκινος ανακοίνωσε ότι θα
υπάρξει πιλοτικό πρόγραμμα για το θέμα αυτό και θα ξεκινήσει από το Ντίσελντορφ της Γερμανίας.

Τελευταίο θέμα που συζήτησαν είναι το θέμα της επιστολικής ψήφου στον Απόδημο.  Το ΠΣΗΕ
τόνισε ο κ. Δήμου επιμένει ότι επιτέλους πρέπει  να δοθεί η η δυνατότητα στον Απόδημο να ψηφίζει
στον τόπο κατοικίας του. Να ισχύσει αυτό που ισχύει σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες.

Στη Γενική Γραμματεία υπήρξαν και άλλες συναντήσεις με την κ. Εύα Παπαδάτου (Διεύθυνση
Ευρώπης) και την κ. Ζώτου (Διεύθυνση Αμερικής).

Σπύρος Κωσταδήμας,
Πρόεδρος Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας Ευρώπης και
Υπεύθυνος Τύπου και Επικοινωνίας 
Παγκοσμίου Συμβουλίου Ηπειρωτών Εξωτερικού
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Δελτίο Τύπου

Κολωνία /Αθήνα  12 Οκτωβρίου  2015

Ενημερωτική συνάντηση του προέδρου του ΠΣΗΕ κ. Χρυσ.  Δήμου
με την κυβερνητική εκπρόσωπο κ. ΄Ολγα Γεροβασίλη 

Ενημερωτική συνάντηση είχε ο πρόεδρος της Παγκοσμίου Συμβουλίου Ηπειρωτών Εξωτερικού
κ. Χρυσόστομος Δήμου με την κυβερνητική εκπρόσωπο κ. ΄Ολγα Γεροβασίλη - ως γνωστό κατάγεται
από την ΄Ηπειρο -  και την ενημέρωσε για τις δράσεις του ΠΣΗΕ. Μεταξύ των άλλων αναφέρθηκε
στο αναπτυξιακό συνέδριο που έλαβε χώρα στα Γιάννενα το περασμένο καλοκαίρι και για τα έργα
υποδομής που γίνονται ή πρέπει να γίνουν στην ΄Ηπειρο καθώς και την προώθηση αγροτικών και
κτηνοτροφικών προϊόντων της Ηπείρου που έχουν κάποια ιδιαιτερότητα. Της μετέφερε ακόμη και
θέματα που απασχολούν την Ομογένεια.

Από την πλευρά της, η κ. Γεροβασίλη ενημέρωσε
τον κ. Δήμου για τις προτεραιότητες της Ελληνικής
Κυβέρνησης, όπως φορολογικό νομοσχέδιο, νέο ανα-
πτυξιακό νόμο, ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών,
χρέος κ.λπ.

Τέλος αναφέρθηκαν και οι δύο στην υποψηφιό-
τητα των Ιωαννίνων, ως πολιτιστικής πρωτεύουσας
της Ευρώπης το 2021 και συμφώνησαν να προσφέ-

ρουν κάθε υποστήριξη. Κλείνοντας δε κατέληξαν στο ότι πρέπει να γίνουν πολλά και δεν υπάρχει
περιθώριο καθυστέρησης ή αποτυχίας και πρέπει όλοι με τον ένα ή άλλο τρόπο να προσφέρουν τη
βοήθειά τους. 

Σπύρος Κωσταδήμας,
Πρόεδρος Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας Ευρώπης και
Υπεύθυνος Τύπου και Επικοινωνίας 
Παγκοσμίου Συμβουλίου Ηπειρωτών Εξωτερικού
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Δελτίο Τύπου

Κολωνία /Αθήνα 12.10.  2015

“Η ομογένεια χρειάζεται έναν νέο παγκόσμιο θεσμό Leadership 
που να την εκπροσωπεί”

Ο Πρόεδρος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ηπειρωτών Εξωτερικού, κ. Χρυσόστομος Δήμου, σε
συνέντευξη που παραχώρησε στην PanHellenicPost, αναφέρθηκε σε όλα τα φλέγοντα ζητήματα που
απασχολούν τους ομογενείς (Ψήφος, Φορολογικό, Ελληνική Γλώσσα, Ταυτότητα κ.α.) αλλά και στις
επαφές που είχε στην Αθήνα με την πολιτική ηγεσία και οικονομικούς παράγοντες. Ο κ. Δήμου μας
μίλησε ακόμη και για το μέγα θέμα της αυτό-οργάνωσης της Ομογένειας,  επισημαίνοντας  ότι αν
δεν μπει «νέο αίμα» στις οργανώσεις και εάν η ομογένεια δεν αποκτήσει έναν νέο παγκόσμιο θεσμό
(Leadership) που να την εκπροσωπεί, τότε “νομοτελειακά  θα αφομοιωθεί, ίσως και το προσεχές
τέταρτο του 21ου αιώνα”.

Όπως είπε χαρακτηριστικά, οι επαφές του στην Αθήνα, την περασμένη εβδομάδα, είχαν δύο
σκέλη. Το ένα ήταν η συνέχεια του Παγκοσμίου Συνεδρίου Ηπειρωτών που πραγματοποιήθηκε πέ-
ρυσι το καλοκαίρι στα Ιωάννινα, που είχε καθαρά αναπτυξιακό χαρακτήρα, επενδύσεων, εικόνα της
ελληνικής αγοράς, εικόνα της ελληνικής οικονομίας και οι προβλέψεις πως θα συνεχίσει η οικονομία
και στο μέλλον.

«Όπως όλοι γνωρίζουμε τα δεδομένα έχουν αλλάξει. Αυτό που το 2014 φαινότανε ότι υπήρχε
μία θα έλεγα διάσταση θετική για την ελληνική οικονομία και τα πράγματα κάπως όδευαν προς την
σωστή κατεύθυνση, δυστυχώς το τελευταίο έτος για πολλούς και ποικίλους λόγους, βέβαια,  η Οι-
κονομία έχει περάσει πάλι σε ύφεση», είπε.

Τόνισε ότι ο στόχος του ταξιδιού του ήτανε να γίνει το Follow up με οργανισμούς, όπως το invest
in Greece, to Enterprise Greece, που ήτανε στρατηγικός εταίρος του Παγκοσμίου Συνεδρίου πέρυσι,
με στόχευση στις επενδύσεις αλλά και στην εξωστρέφεια.

«Είχαμε, είπε, μία εκτεταμένη συζήτηση με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τον κ. Βελισσάρη Δότση,
με τον οποίο θίξαμε θέματα πως μπορούμε εμείς οι Ηπειρώτες να συμβάλουμε στο κομμάτι των
επενδύσεων και στην δικτύωση για την προώθηση των εξαγωγών. Όπως μας είπε φτιάχνουν ένα
καινούργιο επιχειρησιακό σχέδιο το οποίο μόλις τελειώσει θα μας το στείλει για να δούμε και ‘μεις
ποιοι είναι οι τομείς στους οποίους θα επικεντρωθεί η ελληνική οικονομία και αναλόγως να βοη-
θήσουμε.

Μια άλλη εξίσου σημαντική συνάντηση είχε, ο κ. Δήμου, με τον ΙΟΒΕ τον καθηγητή κ. Ιωαννίδη.
«Συζητήσαμε μαζί του –επεσήμανε- πως έχουν αλλάξει από πέρυσι οι μακροοικονομικοί δείκτες της
Ελλάδος, τι ισχύει από αυτά που μας έλεγε πέρυσι για την Ελλάδα και την Ήπειρο και τι δεν ισχύει
πλέον,  και όντως, τα CPIS τα αντίστοιχα έχουν αλλάξει προς την αρνητική πλευρά».

Επίσης συναντήσεις, ο κ. Δήμου και τα μέλη που τον συνόδευαν, έκαναν με το Εθνικό Κέντρο
Ερευνών και Καινοτομίας καθώς και με τον Δημόκριτο, «γιατί, όπως μας τόνισε, μας ενδιαφέρει το
κομμάτι της Καινοτομίας και της εξωστρέφειας».

«Εγώ έχω τη τιμή να είμαι φέτος αξιολογητής στο ΜΙΤ για τα ελληνικά τα start up. Δυστυχώς
από τις 50 εταιρείες που συμμετείχαν στο διαγωνισμό, δεν ήτανε καμία από την Ήπειρο και μας
πονά  αυτό γιατί τα τελευταία χρόνια το Παγκόσμιο Συμβούλιο βοήθησε  τον τομέα των Καινοτομιών.
Μαζί με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το Τεχνολογικό Πάρκο, συνδράμαμε στο να  προωθήσουν
κάποιο διαγωνισμό για νέες επιχειρήσεις σε «σταρτ απς» της Ηπείρου», είπε και πρόσθεσε: «Βγή-
κανε τα τελευταία χρόνια μερικές – τις χρησιμοποιήσαμε και ‘μεις στο εξωτερικό-. Δυστυχώς,  φέτος
λόγω  έλλειψης κονδυλίων δεν ξαναέγινε  αυτό πράγμα που μόνο καλό δεν είναι διότι άμα διακόψεις 
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κάτι  δεν υπάρχει εύκολα η συνέχεια».
Στο δεύτερο κομμάτι, που έχει να κάνει με την κυβερνητική συνιστώσα, ο κ. Δήμου επεσήμανε

ότι «είχαμε συναντήσεις –είχα μαζί μου Επιτροπή από άτομα από την Αυστραλία και το Κάιρο- με
το Γενικό Διευθυντή της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού κ. Μιχάλη Κόκκινο από τον
οποίο ζητήσαμε να μάθουμε ποιο είναι το business plan της Γενικής Γραμματείας.  Μας ανέφερε
ότι δουλεύει πάνω στο πρόγραμμα αυτό», εξήγησε ο κ. Δήμου.

Ένα άλλο θέμα που συζήτησαν είχε να κάνει με την αναδιάρθρωση του Συμβουλίου Αποδήμου
Ελληνισμού (ΣΑΕ).

«Ο κ. Κόκκινος μας ανέφερε τι σκέπτεται, πως θα είναι το καινούργιο ΣΑΕ.  Εμείς σ΄ αυτή τη φάση
ακούμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε οποιαδήποτε πρόταση αφού το Σχέδιο δεν είναι έτοιμο».

Ρωτήσαμε το χρονοδιάγραμμα. Δεν το προσδιόρισε ο κ. Γενικός. Αντίθετα, «μας ανέφερε ποιες
ομάδες νομίζει θα πρέπει να συμμετάσχουν στα όργανα», είπε ο κ. Δήμου και πρόσθεσε: «. Ανα-
φερθήκαμε και ‘μεις στα θέματα των παγκοσμίων οργάνων που υπάρχουν και που δημιουργήθηκαν
μετά από το ΣΑΕ. Εξηγήσαμε ότι οι εθνικο-τοπικές οργανώσεις, αυτές οι λίγες που είναι  σε παγκό-
σμιο επίπεδο, Κρήτες, Ηπειρώτες, Θεσσαλοί, Πόντιοι κλπ. έχουν μια δύναμη. Εκπροσωπούν ένα λαό
από κόσμο.  Μας έδωσε θετική απάντηση ότι μάλλον θα είναι μέρος  του νέου ΣΑΕ».

Περάσαμε σε περισσότερο «χρηστικά» θέματα της ομογένειας. Ο κ. Δήμου μας είπε ότι «το δεύ-
τερο κομμάτι είχε να κάνει με τη φορολόγηση της ομογένειας –εσείς τα ξέρετε καλύτερα κ. Μαλα-
σπίνα- και του εξηγήσαμε ότι δεν είναι δίκαιο ο απόδημος Έλληνας και ο ομογενής να
φορολογούνται από το πρώτο Ευρώ στην Ελλάδα και ο Έλληνας να έχει ένα ποσόν αφορολόγητο.
Επιφυλάχθηκε να του κάνουμε πρόταση για το θέμα της φορολογίας».

Με τον Γενικό Διευθυντή κ. κόκκινο μιλήσανε ακόμη το ζήτημα με τα ΚΕΠ του Απόδημου Ελλη-
νισμού. «Μία πολύ βασική προτεραιότητα, μας είπε ο κ. Δήμου, πρέπει να είναι  η εξυπηρέτηση
της ομογένειας στα κατά τόπους Προξενεία. «Πρέπει να μπορούμε  να παίρνουμε το ίδιο χαρτί που
θα μας δώσει το χωριό, η πόλη μας, όπου είμαστε καταγραμμένοι. Για το Θεό, μια σύνδεση γίνεται,
αυτό συμβαίνει με όλες τις χώρες τις ανεπτυγμένες, δεν είναι κάτι σπουδαίο, μας υποσχέθηκε ότι
δουλεύει πάνω σ΄ αυτό. Θα υπάρξει πιλοτικό πρόγραμμα, το οποίο, όπως μας είπε, θα ξεκινήσει
από το Ντίσελντορφ της Γερμανίας».

Το τέταρτο θέμα που συζητήθηκε με τον κ. Κόκκινο, ήταν η ψήφος των Αποδήμων Ελλήνων. «Ανα-
φέραμε, μας είπε ο κ. Δήμου, τη δική μας άποψη και του είπαμε ότι ένα μείζον θέμα είναι να μπο-
ρέσει  να ψηφίζει ο Απόδημος στους τόπους κατοικίας. Μιλάμε, δηλαδή, για την επιστολική ψήφο.
Είναι κάτι που ισχύει παντού. Δεν είναι κάτι καινούργιο.  Με την Επιστολική ψήφο και τη δυνατότητα
που δίνει στους Απόδημους να ενσωματωθούν με τους ντόπιους ψηφοφόρους, θα πρέπει σιγά-
σιγά να διαμορφωθεί μια πολιτική για τον απόδημο ελληνισμό. Διότι θα ζητάνε οι βουλευτές την
ψήφο μας! Εφόσον, λοιπόν, θα έχεις την απαίτηση να ψηφιστείς, θα πρέπει να φτιάξεις και κάποιο
μοντέλο διοικητικό, διαρθρωτικό το οποίο θα εξυπηρετεί και την ομογένεια».

Ο κ. Δήμου απέκλεισε –επί του παρόντος τουλάχιστον- το κομμάτι των Περιφερειών Αποδήμου
Ελληνισμού. Εσείς κ. Μαλασπίνα είστε πιο ειδικός σ΄ αυτό. Πιστεύω θα συμφωνείτε στο ότι το να
βγούνε βουλευτές από την ομογένεια, δεν είναι αυτό το πρωτεύον. Διότι έτσι μπαίνουμε καθαρά
σε ένα ανταγωνιστικό πλαίσιο με τους εδώ βουλευτές το οποίο δεν νομίζω ότι είναι αυτό που χρει-
άζεται. Αν στο μέλλον προκύψουν καταστάσεις κλπ. που θα επέβαλαν κάτι τέτοιο, το βλέπουμε τότε.
Στην προκειμένη περίπτωση πρέπει να δούμε το θέμα με ανιδιοτέλεια».

Ρωτήσαμε τι ακριβώς εννοεί. «Δεν πρέπει, είπε ο κ. Δήμου, να δίνουμε έστω και άθελά μας την
εντύπωση ότι δεν σκεφτόμαστε την Ελλάδα αλλά το προσωπικό μας συμφέρον, να γίνουμε, δηλαδή,
εμείς βουλευτές. Αν θέλαμε να γίνουμε βουλευτές, πάντα υπάρχει ο τρόπος να ενταχθούμε, όσοι
το επιδιώκουμε, σε πολιτικούς σχηματισμούς. Αυτό είναι που μας απασχολεί;  Εμάς μας απασχολεί
να εξυπηρετηθεί ο κόσμος στο εξωτερικό, να έχει δικαίωμα ψήφου χωρίς να χρειάζεται να κάνεις
υπερατλαντικά ταξίδια. Αυτό είναι το πρώτο.  Το δεύτερο έχει να κάνει με κάποια επιρροή  που θα
αποκτήσεις στη γενέτειρα καθώς θα ψηφίζεις. Πόσοι ψήφοι θα είναι μισό, ένα, δύο, εκατομμύρια,
όσοι, θα αποκτήσει ο Απόδημος Ελληνισμός μία επιρροή. Θα μπορεί να μελετήσει τα προγράμματα
των κομμάτων για την ομογένεια και έτσι να ψηφίζει».

Η σκέψη απλή και πρακτική: «Όταν κάνεις μία εθνική στρατηγική, μία εθνική πολιτική, θέλεις
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να εντάξεις και τον ομογενή. Όποιος δηλαδή ομογενής έχει τα τυπικά προσόντα για να εγγραφή
στους εκλογικούς καταλόγους, έστω και εάν σήμερα δεν είναι εγγεγραμμένος, να μπορεί να το κάνει.
Και, μάλιστα, θα έλεγα αυτό να γίνει εδώ στην Ελλάδα, όχι στο εξωτερικό. Αυτόν τον κόπο να τον
κάνει μία φορά όποιος επιθυμεί να εγγραφεί στους εκλογικούς καταλόγους. Εάν δεν έχεις δικαίωμα
να εγγραφείς, δεν θα έχεις και δικαίωμα ψήφου. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Εκτιμώ ότι το πρό-
βλημα είναι το μικροκομματικό, και αυτό πρέπει να ξεπεράσουν».

Υπήρξαν και άλλες συναντήσεις στην Γενική Γραμματεία, με τη Διεύθυνση Ευρώπης, την κυρία
Παπαδάτου, με τη Διεύθυνση Αμερικής, την κυρία Ζώτου κ.α.

Μια άλλη συνάντηση που είχε ο κ. Δήμου κατά την ολιγοήμερη παραμονή του στην Αθήνα, ήταν
με την Γραμματέα του ΣΑΕ, Δρ. Όλγα Σαραντοπούλου. «Συναντηθήκαμε και μιλήσαμε θέματα της
Ομογένειας. Συμφωνεί και η κα Σαραντοπούλου και όλοι συμφωνούμε –εσείς κύριε Μαλασπίνα κά-
νετε και αγώνα- ότι η λέξη Διασπορά δεν εκφράζει την ελληνική ομογένεια. Θα παρακαλούσαμε το
εθνικό Κέντρο να μην την χρησιμοποιεί. Εμείς πουθενά δεν την χρησιμοποιούμε. Εμείς λέμε Ηπει-
ρώτες του Εξωτερικού, Έλληνες του Εξωτερικού. Ομογενείς, Αυτά μας εκφράζουν και αυτά χρησι-
μοποιούμε».

Η …οδύσσεια των συναντήσεων ολοκληρώθηκε με την συνάντηση που είχε ο κ. Δήμου με την
κυβερνητική εκπρόσωπο κυρία Όλγα Γεροβασίλη (Ηπειρώτισσα γαρ!) η οποία τον ενημέρωσε για
τις βασικές αρχές της κυβερνητικής γραμμής. Από την πλευρά του ο κ. Δήμου μετέφερε τα θέματα
της ομογένειας, αλλά και για το που μπορούν οι Απόδημοι να βοηθήσουν.

«Το συμπέρασμα στο οποίο και οι δύο καταλήξαμε, είπε ο κ. Δήμου, είναι ότι δεν υπάρχει περι-
θώριο αποτυχίας».  Άσχετα από το τι πιστεύει ο καθένας, είπε, «αυτά που πρέπει να γίνουν –και
είναι πολλά- πρέπει να γίνουν συντεταγμένα και πρέπει  να βοηθήσουμε όλοι με τον ένα ή τον άλλο
τρόπο.  Όλους μας χρειάζεται αυτή την ώρα η Ελλάδα».

Η επόμενη ενότητα της συνεντεύξεως αφορούσε ομογένεια. «Η Ομογένεια, τόνισε εμφατικά ο
κ. Δήμου, πάνω απ όλα έχει να ασχοληθεί με τα δικά της, επίσης πολύ σοβαρά θέματα. Είναι πολύ
συγκεκριμένα και έχουν να κάνουν με την ταυτότητα, τι εστί Έλληνας, με την ελληνική Γλώσσα, με
τη Θρησκεία και τη συνείδηση».

Το θέμα της αυτό-οργάνωσης της Ομογένειας, μας απασχόλησε αρκετά. Ο κ. Δήμου επεσήμανε
ότι «οι δομές που υπάρχουν σήμερα με τους Συλλόγους τις Ομοσπονδίες, Σωματεία, Αδελφότητες
όλα αυτά, αντιμετωπίζουν ένα πρόβλημα, που όλοι μας βιώνουμε: ότι ολοένα και λιγότεροι ομογε-
νείς ασχολούνται με τα κοινά. Δεν έρχεται νέο αίμα, από πίσω. Που σημαίνει πως εάν συνεχίσει
έτσι, υπάρχει ένα όριο τέλους. Πέντε χρόνια είναι αυτά; δέκα χρόνια; μετά χάθηκε η ομογένεια».

Ο κ. Δήμου εκτιμά ότι κύριοι πυλώνες να προσελκύσουν νεολαία «είναι οι πρωτοβάθμιες οργα-
νώσεις. Και εάν δεν αλλάξουν τον τρόπο λειτουργίας και τον τρόπο σκέψης, πάνω απ όλα, δεν θα
πετύχουν. Αν αλλάξουν και φτιάξουν τις ομάδες στα Σωματεία τους με κάποιες Επιτροπές, πχ. Επι-
τροπή Νεολαίας,  Επιτροπή Επιχειρηματικότητας κλπ. τότε κάτι μπορεί να γίνει.  Να δημιουργήσουν.
Δηλαδή, κοινά στοιχεία  που θα συνδέσουν μεταξύ τους τούς ομογενείς που θα συμμετάσχουν. Εκεί
βλέπω να υπάρχει μια ευκαιρία. Αν πας στο σύλλογο Ελλήνων Δικηγόρων Νέας Υόρκης, πχ.  Τέτοιοι
σύλλογοι υπάρχουνε. Θα τους πεις ομοϊδεάτες, ομότεχνους, συνάδελφους, όλοι μας κάπου ανή-
κουμε.

Αυτό που είναι σημαντικό και που στο μέλλον θα παίξει σπουδαίο ρόλο, είναι να βρεις Έλληνες
ομογενείς, που δεν συμμετέχουν σήμερα σε τέτοιες οργανώσεις, που παραμένουν ανέντακτοι, και
αυτούς πρέπει να τους ανακαλύψουμε μέσω μιας διαφορετικής οδού. Εκεί βλέπω κινήσεις να γί-
νονται».

Επίσης πρόβλημα είναι –επισημαίνει ο κ. Δήμου- «ότι δεν υπάρχει ένα κλασικό leadership.  Πρέ-
πει να υπάρξει ένας θεσμός ο οποίος να μπορεί να λειτουργεί ως θεσμός -λόμπι όλου του ελληνι-
σμού. Όλων. Και αυτός πρέπει να προέρχεται από την ίδια την ομογένεια. Και να
αυτοχρηματοδοτείται. Αυτός είναι και ο στόχος».

Η παρουσία του κ. Δήμου στην ελληνική πρωτεύουσα υπήρξε πολυάσχολη και μάλλον κοπια-
στική. Ωστόσο οφείλει κανείς να ομολογήσει πως για όλα είχε χρόνο. Από την ατζέντα δεν έλειψαν
ούτε ο Τουρισμός ούτε τα …Ιωάννινα που διεκδικούν να γίνουν πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώ-
πης!
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«Στον Τουρισμό, είπαμε ότι εμείς οι ομογενείς θέλουμε και μπορούμε να βοηθήσουμε. Να φέ-
ρουμε  περισσότερους τουρίστες, ξένους και ομογενείς, στην Ήπειρο. Θα βγάλουμε μία καμπάνια
δικιά μας  <όλοι μαζί διακοπές στην Ήπειρο>».

Τέλος, ένα άλλο ζήτημα που προχωρούμε και που το θεωρούμε πολύ σημαντικό, είναι η υπο-
στήριξη της υποψηφιότητας των Ιωαννίνων ως Πόλης Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης για
το 2020-2021 http://ioannina2021.eu/.

«Ήδη ξεκίνησε η προσπάθεια με ενημέρωση που κάνουμε παντού. Σε οργανώσεις, ΜΜΕ κλπ.
μήπως μπορέσουμε και επιτύχουμε να επιλεχθούν τα Ιωάννινα. Αν δεν την πάρουν τα Γιάννενα, ας
την πάρει κάποια άλλη πόλη της Ελλάδος».

Πηγή: http://panhellenicpost.com/archives/134608 ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΛΑΣΠΙΝΑ  
Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας
Παγκοσμίου Συμβουλίου Ηπειρωτών Εξωτερικού
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PANEPIROTIC FEDERATION OF AMERICA CONDEMNS 
ALBANIA’S RUTHLESS DESTRUCTION OF GREEK CHURCH 

( Δημοσιεύεται το Δελτίο Τύπου της Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας Αμερικής )

The Panepirotic Federation of America vehemently condemns the brutal destruction by Albanian
authorities on August 26 of a Greek Orthodox Church in the Chimara region of the former Communist
nation that once prohibited all forms of religious worship. 

The Church of St. Athanasius in the town of Drymades, known in Albanian as Dhermi, was com-
pletely destroyed by government agents acting on the authority of Albania’s Interior Ministry. The
action has raised fears in Albania’s large community of ethnic Greeks of renewed persecution of the
country’s Orthodox Christians, who constitute a third of the country’s 3.5 million people.

“The razing of St. Athanasius Church echoes the brutal actions of the Stalinist regime that ruled
Albania for half of the last century when government forces executed priests, turned churches into
stables and imprisoned anyone wearing a cross or reading the Bible,” said Nicholas Gage, president
of the Federation. “It is a shameful act for a country trying to shed its violent past and become a
member of the European Union.”

Mr. Gage said the only way Tirana can make amends for its brutal actions is to offer an alternative
site for the construction of a new church and to provide the funds to build it.

St. Athanasius was first destroyed in 1972 by agents of Stalinist dictator Enver Hohxa and its stones
were used to build a water depot. When communism fell in the country in 1992, residents built a
new church on the site of the old one. It served the Orthodox Christians in the town as a place of
worship for 23 years.

Last week as worshipers were observing religious services, local government agents acting on an
order from the Interior Ministry removed icons and other religious objects and began to destroy parts
of the building. The next day the agents returned in cars without license plates and continued the
demolition despite the protests of the local priest who was almost crushed by falling debris. By August
26 the whole building was razed to the ground.

The Orthodox Church of Albania, leaders of the ethnic Greek minority, human rights activists and
foreign diplomats have all condemned the destruction of the church by Albanian authorities as arbi-
trary, brutal and in violation of the country’s own laws. A spokesman for the Orthodox Church of Al-
bania noted that Law 10057 passed in 2009 that ratified a previous agreement between the Albanian
nation and the Orthodox Church guarantees the inviolability of places of worship and their protection
by the state.

Reports from Tirana say that U.S. Ambassador Donald Lu met with Prime Minister Edi Rama to
protest the destruction of the church as insensitive to the rights of the Orthodox faith in Albania and
the ethnic Greek minority and to urge him to seek a solution to the problem acceptable to both. 

Omonia, the largest advocacy group representing the Greek minority, and the Human Rights Party
of Albania, the minority’s political organization, both issued statements condemning the brutal de-
struction of the church and warning that it will seriously harm relations between the government of
Prime Minister Rama and all minorities in the country.
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Those warnings were echoed by the leaders of the Panepirotic Federation of America both in the
United States and in Albania, where the organization’s vice president, Menelaos Tzelios, is traveling
to assess the treatment of minorities in the country. Mr Tzelios called on the Albanian government
to move quickly and decisively to repair relations with its Orthodox Christians citizens if it wants to
claim a rightful place in the community of civilized nations. 

Demetrios Koutoulas <panepirotic@gmail.com>

(Για την αντιγραφή)
Σπύρος Κωσταδήμας,
Πρόεδρος Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας Ευρώπης και
Υπεύθυνος Τύπου και Επικοινωνίας 
Παγκοσμίου Συμβουλίου Ηπειρωτών Εξωτερικού
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Γιάννενα 06 Ιουλίου 2015

Οι Βορειοηπειρώτες θρηνούν τον άδικο χαμό  
του ιστορικού στελέχους τους Θεοδώρου Βεζιάνη

Ο Θεόδωρος Βεζιάνης ήταν μια από τις ηγετικές μορφές του Βορειοηπειρωτικού Ελληνισμού,
ιδρυτικό και ηγετικό στέλεχος της Ομόνοιας. Διετέλεσε για σειρά ετών πρόεδρος στο παράρτημα
της ΟΜΟΝΟΙΑΣ στο Αργυρόκαστρο και υπήρξε και μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΟΜΟΝΟΙΑΣ.

Ο Θ. Βεζιάνης ήταν ένας  από τους πέντε Βορειοηπειρώτες που είχαν καταδικαστεί στην περι-
βόητη δίκη των Τιράνων και φυλακίστηκε από το καθεστώς Μπερίσα το 1994 για τη δράση του.

Συγκλονισμένοι είναι οι συγχωριανοί του στη Φράστανη του Αργυροκάστρου καθώς έχασαν έναν
εξαίρετο άνθρωπο και έναν μεγάλο και ακούραστο αγωνιστή για τα δικαιώματα της Βορείου Ηπεί-
ρου.

Αλλά κι εμείς οι Ηπειρώτισσες και Ηπειρώτες του Εξωτερικού που είχαμε την τύχη να τον γνω-
ρίσουμε από κοντά και να συνεργαστούμε μαζί του δε θα  ξεχάσουμε ποτέ το ήρεμο και μειλίχιο
ύφος του που αντιμετώπιζε τον συνομιλητή του και τις άμεσες και οξυδερκείς απαντήσεις του.

Παρά την προχωρημένη ηλικία του εξακολουθούσε να διευθύνει την εφημερίδα Όραμα, εκδότης
της οποίας υπήρξε από το 2000.

Με το θάνατό του ο Θεόδωρος Βεζιάνης αφήνει πίσω του δυσαναπλήρωτο κενό στους κόλπους
της ελληνικής μειονότητας, για την κατοχύρωση των δικαιωμάτων της.

Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ηπειρωτών Εξωτερικού αλλά και η Πανηπειρωτική Ομοσπονδία Ευρώ-
πης εκφράζει και από αυτή τη θέση τα συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος και εύχεται ο
Θεός να αναπαύσει την ψυχή του και να τον κατατάξει μετά των δικαίων.

Σπύρος Κωσταδήμας,
Πρόεδρος Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας Ευρώπης και
Υπεύθυνος Τύπου και Επικοινωνίας 
Παγκοσμίου Συμβουλίου Ηπειρωτών Εξωτερικού
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Καναλλάκι/Κολωνία   10  Αυγούστου  2015

Ο Δήμαρχος Πάργας κ. Αντώνης Νάστας συναντήθηκε
τον Πρόεδρο του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ηπειρωτών

«ΙΩΑΝΝΙΝΑ-Ηπειρος, υποψήφια  πολιτιστική Πρωτεύουσα Ευρώπης 2021»

Ο Δήμαρχος Πάργας κ. Αντώνης Νάστας συναντήθηκε την Παρασκευή 7 Αυγούστου με τον  Πρό-
εδρο του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ηπειρωτών Εξωτερικού (Π.Σ.Η.Ε.) κ. Χρυσόστομο Δήμου. Στη συ-
νάντηση ήταν παρόντες οι Αντιδήμαρχοι Πάργας Κωνσταντίνος Σπανός και Γιώργος Βλασίου.

Κατά τη συνάντηση ο κ. Δήμου παρουσίασε τις πρωτοβουλίες που πρό-
κειται να αναλάβει το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ηπειρωτών Εξωτερικού προ-
κειμένου οι απόδημοι ηπειρώτες να βοηθήσουν με συγκεκριμένες δράσεις
στην ενίσχυση της τουριστικής δραστηριότητας, στην προσέλκυση επεν-
δύσεων στην Ήπειρο στον τομέα του τουρισμού και στην εξωστρέφεια των
ελληνικών ηπειρωτικών αγροτικών προϊόντων, μέσω της προώθησης των
εξαγωγών τους.

Ο Δήμαρχος Πάργας αναφέρθηκε στις ξενοδοχειακές και άλλες σχετικές
υποδομές που διαθέτει ο Δήμος Πάργας αλλά και στη δυνατότητά του να

υποστηρίξει ειδικές μορφές τουρισμού όπως ο φυσιολατρικός τουρισμός, ο εκπαιδευτικός τουρι-
σμός, ο αγροτουρισμός, ο τουρισμός τρίτης ηλικίας κλπ, που μπορούν να βοηθήσουν στην επέκταση
της τουριστικής περιόδου. Με δεδομένο ότι η ευρύτερη περιοχή της Πάργας αποτελεί το βασικό
τουριστικό προορισμό της Ηπείρου, το Π.Σ.Η.Ε θα πρέπει, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ηπεί-
ρου, να συμπεριλάβει στις πρωτοβουλίες του το Δήμο Πάργας και στο πλαίσιο αυτό η συνεργασία
της δημοτικής αρχής θα είναι συνεχής και συστηματική.

Τέλος, ο κ. Νάστας ζήτησε από το Π.Σ.Η.Ε. να συνδράμει στην αδελφοποίηση του Δήμου Πάργας
με πόλεις του εξωτερικού όπου ζουν και δραστηριοποιούνται  ηπειρώτες, ώστε οι πόλεις αυτές να
λειτουργήσουν ως πόλοι προσέλκυσης επισκεπτών.

(Πηγή: Γραφείο Τύπου Δήμου Πάργας)

Σπύρος Κωσταδήμας,
Πρόεδρος Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας Ευρώπης και
Υπεύθυνος Τύπου και Επικοινωνίας
Παγκοσμίου Συμβουλίου Ηπειρωτών Εξωτερικού
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Ιωάννινα, 05.08.2012

Συνάντηση Περιφερειάρχη - Προεδρείου Παγκοσμίου 
Συμβουλίου Ηπειρωτών Εξωτερικού

«ΙΩΑΝΝΙΝΑ-Ηπειρος, υποψήφια  πολιτιστική Πρωτεύουσα Ευρώπης 2021» 

Οι αναπτυξιακές προοπτικές  της Ηπείρου, υπό το πρίσμα των νέων δεδομένων που έχουν δη-
μιουργηθεί στη χώρα μας κατά το τελευταίο εξάμηνο,  εξετάστηκαν σε συνάντηση που είχε σήμερα
ο Περιφερειάρχης Ηπείρου κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης, με τον Πρόεδρο κ. Χρυσόστομο Δήμου και
άλλα στελέχη του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ηπειρωτών Εξωτερικού.

Μεταξύ άλλων, από τον Περιφερειάρχη και την Αντιπεριφερειάρχη, αρμόδια για θέματα Ανα-
πτυξιακού Προγραμματισμού κ. Τατιάνα Καλογιάννη,  έγινε παρουσίαση των πυλώνων ανάπτυξης
που προωθεί η Περιφέρεια μέσω του Στρατηγικού της Σχεδιασμού για την επόμενη πενταετία και
τις προτεραιότητες που θέτει για την αξιοποίηση του νέου ΕΣΠΑ.

Εκτενής συζήτηση έγινε και για τα προβλήματα που συσσωρεύονται από την καθυστέρηση υλο-
ποίησης του τρέχοντος προγράμματος,  καθώς και από την ουσιαστική στάση πληρωμών για έργα
και παρεμβάσεις που υλοποιούν  η Περιφέρεια, οι Δήμοι και άλλοι φορείς, τα οποία   επιδρούν ανα-
σταλτικά στην αντιμετώπιση ζητημάτων της καθημερινότητας, καθώς και στην ολοκλήρωση υποδο-
μών που είναι απαραίτητες για την περιοχή.

Ο Περιφερειάρχης, ζήτησε από το Προεδρείο του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ηπειρωτών Εξωτερι-
κού, να συνδράμει ούτως ώστε να ενισχυθεί η εικόνα της Ελλάδος και της Ηπείρου ειδικότερα στο
εξωτερικό, προκειμένου να δημιουργηθούν προϋποθέσεις για επενδύσεις, ιδιαίτερα από απόδη-
μους.

Από την πλευρά του τα στελέχη του Π.Σ.Η.Ε., ήτοι ο Πρόεδρος κ. Χρυσόστομος Δήμου, ο Αντι-
πρόεδρος της Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας Αμερικής κ. Μενέλαος Τζέλιος, ο Υπεύθυνος Τύπου
του Συμβουλίου και Πρόεδρος της Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας Ευρώπης κ. Σπύρος Κωσταδήμας
και η Ειδική Γραμματέας κ. Δήμητρα Πέτσα, μετέφεραν στον Περιφερειάρχη και στην Αντιπεριφε-
ρειάρχη, το έντονο ενδιαφέρον των Αποδήμων για την εξομάλυνση της οικονομικής κατάστασης
της χώρας,  εξέφρασαν τη θετική τους γνώμη για τους στρατηγικούς στόχους που θέτει η Περιφέρεια
Ηπείρου και εξήραν τη στενή συνεργασία που  υφίσταται για την ευόδωση των κοινών  επιδιώξεων,
μεταξύ της Περιφερειακής Αρχής και του Απόδημου Ελληνισμού. 

(Πηγή: Γραφείο Τύπου Περιφέρειας)

Σπύρος Κωσταδήμας
Υπεύθυνος Τύπου και Επικοινωνίας
Παγκοσμίου Συμβουλίου Ηπειρωτών Εξωτερικού
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Γιάννενα-Κολωνία 06 Ιουνίου 2015

Στην συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης της Περιφέρειας  Ηπείρου
έλαβε μέρος ο ταμίας του ΠΣΗΕ, Δρ. Ηλίας Γαλανός

Στην συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης της Περιφέρειας Ηπείρου που πραγματοποιήθηκε
στις 02 Ιουνίου 2015, έλαβε μέρος ο ταμίας του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ηπειρωτών Εξωτερικού
Δρ. Ηλίας Γαλανός, εκπροσωπώντας το Παγκόσμιο Συμβούλιο.  Η Επιτροπή ασχολήθηκε με το θέμα
«Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Ηπείρου 2015-2019, Στρατηγικός Σχεδιασμός». 

Στην τοποθέτησή του ο κ. Γαλανός αναφέρθηκε στις επενδύσεις, τον τουρισμό, το οδικό δίκτυο,
τα ηπειρωτικά προϊόντα και την προστασία του περιβάλλοντος. Πιο συγκεκριμένα τόνισε ότι η Ήπει-
ρος και βέβαια το κράτος πρέπει να υποστηρίξουν και να ενθαρρύνουν τους υποψήφιους επενδυτές
ώστε να τύχουν διευκόλυνσης στις διαδικασίες υποβολής και έναρξης μίας νέες επενδυτικής προ-
σπάθειας στην περιοχή. Περισσότερο δε τόνισε ότι ο τουρισμός θα πρέπει να προωθηθεί και να
προβληθεί με την δέουσα προσοχή καθώς επίσης , όπως και γίνεται,  η προβολή των τοπικών προ-
ϊόντων. 

Τέλος όσον αφορά το περιβάλλον ο κ. Γαλανός τόνισε για άλλη μία φορά, αυτά που είχε αναφέ-
ρει και στην γνωμοδοτική επιτροπή που ασχολήθηκε με  την Αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχε-
διασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Ηπείρου που είχε πραγματοποιηθεί τον
Φλεβάρη, ότι  δηλαδή όλοι οι φορείς πρέπει να εργαστούν για να υλοποιηθεί το έργο και επικρότησε
τις ενέργειες της Περιφέρειας για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Ο κ. Γαλανός ανέφερε, κλεί-
νοντας, ότι τόσο ο ίδιος με την πείρα που διαθέτει όσο και τα μέλη του Συμβουλίου είναι στη διά-
θεση της Περιφέρειας για την μεταφορά των όποιον καλών πρακτικών εφαρμόζονται εκτός των
ελληνικών συνόρων. 

Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας
Παγκοσμίου Συμβουλίου Ηπειρωτών Εξωτερικού
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Κονέκτικατ-Κολωνία Μάιος 2015

Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ηπειρωτών Εξωτερικού ανακοινώνει ότι σε συνεργασία με το Πανεπι-
στήμιο Ιωαννίνων διοργανώνει για όγδοη συνεχή χρονιά στα Γιάννινα Πρόγραμμα Ελληνικής Γλώσ-
σας για νεαρές και νεαρούς Ηπειρώτες του εξωτερικού. 

Το Πρόγραμμα, διάρκειας ενός μηνός, θα πραγματοποιηθεί στις ολοκαίνουργες εγκαταστάσεις
του Κέντρου Διδασκαλίας Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού «ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ» από 01.07 έως
28.07.2015 (Ημερ. άφιξης: Δευτέρα, 29.06 ή Τρίτη, 30.06 και ημερ. αναχώρησης: Τετάρτη, 29.07 ή
Πέμπτη, 30.07.2015) και μπορούν να πάρουν μέρος ομογενείς ηπειρωτικής καταγωγής ηλικίας από
18 έως 32 ετών. Το πρόγραμμα συμπεριλαμβάνει, πέραν της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας,
διαλέξεις ( που αφορούν τον πολιτισμό, τη σύγχρονη ελληνική κοινωνία, την ιστορική πορεία κ.λπ.),
μουσική και χορό, επισκέψεις σε μουσεία, ιστορικούς χώρους, χώρους ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους
κ.λπ. 

΄Οσοι θέλουν να συμμετάσχουν πρέπει να συμπληρώσουν το σχετικό έντυπο αίτησης και να το
αποστείλουν διαμέσου του Ηπειρώτικου Συλλόγου και της Ομοσπονδίας της περιοχής των στο
Γραφείο Τύπου του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ηπειρωτών Εξωτερικού, στη διεύθυνση: 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ:

c/o  Spyros Kostadimas, Oberstr. 117. 51149 KOELN - Germany
Τηλ.: +49 (0) 220314357,  Κιν.:+49 (0) 171 5374527, Φαξ:+49(0)3222 375 195 6

e-mail: typos@world-epirotes.org
(Διαμέσου της Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας …………….............)

Για όποια επιπρόσθετη πληροφόρηση-ενημέρωση μπορείτε να απευθύνεστε τηλεφωνικά στο
Συντονιστή του Προγράμματος και Υπεύθυνο Τύπου του ΠΣΗΕ ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.world epirotes. org/.,όπου θα βρείτε και τη σχετική αίτηση στα Ελληνικά ή Αγγλικά.

Από το Γραφείο Τύπου του ΠΣΗΕ
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Ιωάννινα, 05.08.2012

Ιωάννινα - Ήπειρος 2021
Υποψήφια Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης

Οι Ηπειρώτες του εξωτερικού στηρίζουν την υποψηφιότητα των Ιωαννίνων και της Ηπείρου για
την Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2021

Με τη συνεργασία όλων των Ηπειρωτών, η Ήπειρος μπορεί να βαδίσει στο δρόμο της ευημε-
ρίας.

Το μήνυμα αυτό έστειλε η συνάντηση που είχε σήμερα στο Δημαρχείο, ο Δήμαρχος Ιωαννίνων
Θωμάς Μπέγκας με το διοικητικό συμβούλιο του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ηπειρωτών Εξωτερικού.

Στη συνάντηση που έγινε σε πολύ καλό κλίμα, συζητήθηκαν τα θέματα της ανάπτυξης του του-
ρισμού, του πολιτισμού και της εξωστρέφειας, με τη συνεργασία όλων των πλευρών να αποτελεί
τη βάση προώθησης στοχευμένων δράσεων και κοινών πρωτοβουλιών στο μέλλον.

Στο επίκεντρο της συνάντησης, στην οποία παρέστη και ο πρόεδρος του ΔΣ του Πνευματικού
Κέντρου του Δήμου Ιωαννιτών Κωνσταντίνος Γκόγκος, βρέθηκε η υποψηφιότητα των Ιωαννίνων και
της Ηπείρου για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης το 2021, με το Παγκόσμιο Συμβούλιο
Ηπειρωτών να τάσσεται στο πλευρό του Δήμου Ιωαννιτών ενισχύοντας την προσπάθεια.

«Γνωρίζουμε ότι στην Ελλάδα, στη χώρα μας, σε όλες τις κρίσιμες ιστορικές περιόδους που τις
έχουμε ονομάσει κρίσεις, οι απόδημοι Γιαννιώτες, οι απόδημοι Ηπειρώτες, οι απόδημοι Έλληνες
ήταν αυτοί, που την επόμενη μέρα, στην προσπάθεια για την ανόρθωση της χώρας, συμμετείχαν
και είχαν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Αντιλαμβανόμενοι κι εμείς ως δημόσιοι άρχοντες σήμερα,
και προσωπικά ως Δήμαρχος Ιωαννίνων, αυτήν την αναγκαιότητα της συνεργασίας με τον απόδημο
ελληνισμό- γιατί είναι σαφές ότι έχει παρά πολλά να μας προσφέρει σε αυτήν την κρίση που περνάει
η χώρα-, επικεντρωθήκαμε σε κάποια ζητήματα πιο συγκεκριμένα. Επικεντρωθήκαμε σε αυτήν την
πρώτη φάση της συνεργασίας μας, στο κομμάτι που έχει σχέση με τον τουρισμό και τον πολιτισμό,
αφορμής δοθείσας κι από το γεγονός ότι το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ηπειρωτών μας υποσχέθηκε ότι
θα συνδράμει τα μέγιστα στην προσπάθειά μας ώστε τα Ιωάννινα και η Ήπειρος να είναι η Πολιτι-
στική Πρωτεύουσα της Ευρώπης το 2021. Πατώντας σε πρώτη φάση στα δύο αυτά στοιχεία, τουρι-
σμός και πολιτισμός, θα αρχίσουμε σιγά σιγά να ξεδιπλώνουμε τη συνεργασία μας», σημείωσε στις
δηλώσεις του αμέσως μετά τη συνάντηση, ο Δήμαρχος Θωμάς Μπέγκας.

Στο ρόλο που μπορεί να παίξει η υποψηφιότητα των Ιωαννίνων για την Πολιτιστική Πρω-
τεύουσα, αναφέρθηκε ο Πρόεδρος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ηπειρωτών Εξωτερικού Χρυσόστο-
μος Δήμου.

«Είχαμε μία καλή συνάντηση με τον Δήμαρχο και επικεντρωθήκαμε σε συγκεκριμένα θέματα.
Το ένα έχει να κάνει με τον τουρισμό και συζητήσαμε το πώς μπορεί να υπάρξει μια κοινή στρατηγική
προώθησης των ζητημάτων της Ηπείρου στο εξωτερικό, ιδιαίτερα και σε σχέση με την υποψηφιότητα
της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021. Θα κάνουμε τα μέγιστα μέσω της επικοινωνιακής
μας πολιτικής και των διασυνδέσεων που έχουμε στο εξωτερικό για να βοηθήσουμε να πάρουν τα
Γιάννενα το χρίσμα», ανέφερε ο κ. Δήμου.

«Το άλλο θέμα που συζητήθηκε είναι αυτό της εξωστρέφειας. Πώς μπορούμε, δηλαδή, εμείς να
βοηθήσουμε μικρομεσαίες επιχειρήσεις να βγουν στο εξωτερικό. Είναι μία προσπάθεια που έχει
ξεκινήσει το Παγκόσμιο Συμβούλιο εδώ και χρόνια και έχουμε βοηθήσει επιχειρήσεις και μέσω της
Οδύσσειας Καινοτομίας, να βγουν στο εξωτερικό. Το θέμα είναι πώς μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο πιο 
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στοχευμένα, στο μέλλον», κατέληξε ο κ. Δήμου.
Τον φάκελο της υποψηφιότητας των Ιωαννίνων και της Ηπείρου για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα

παρουσίασε τη Δευτέρα το μεσημέρι στο διοικητικό συμβούλιο του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ηπει-
ρωτών Εξωτερικού, ο πρόεδρος του ΔΣ του Πνευματικού Κέντρου Κωνσταντίνος Γκόγκος και η αντι-
πρόεδρος του ΔΣ Βασιλική Μέγα.

Το Παγκόσμιο Συμβούλιο με ψήφισμά του θα στηρίξει την προσπάθεια της υποψηφιότητας και
θα κινητοποιήσει τους απόδημους Ηπειρώτες ώστε να αποτελέσει μία πανηπειρωτική υπόθεση με
διεθνή απήχηση.

(Πηγή: ΚΟΙΝΟΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Δήμου Ιωαννιτών www.pkdi.gr )

Σπύρος Κωσταδήμας
Υπεύθυνος Τύπου και Επικοινωνίας
Παγκοσμίου Συμβουλίου Ηπειρωτών Εξωτερικού
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Λευκωσία - Κολωνία, Απρίλης 2015

Συγχαρητήρια επιστολή απέστειλε στον νεοεκλεγέντα πρόεδρο της ΟΜΟΝΟΙΑΣ 
κ. Λεωνίδα Παππά το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ηπειρωτών Εξωτερικού  

Συγχαρητήρια επιστολή απέστειλε το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ηπειρωτών Εξωτερικού τα στον νε-
οεκλεγέντα πρόεδρο της ΔΕΕΕΜ «ΟΜΟΝΟΙΑ» κ. Λεωνίδα Παππά μεταφέροντας τις ευχές του προ-
έδρου του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ηπειρωτών και των μελών του Δ.Σ. για επιτυχία στην άσκηση
των νέων καθηκόντων του. και την υπόσχεση ότι οι Απόδημοι Ηπειρώτες στέκονται στο πλευρό του
νέου προέδρου και της ΟΜΟΝΟΙΑΣ και θα συμπαρασταθούν με κάθε τρόπο στους αγώνες αυτής
για το καλό του Βορειοηπειρωτικού Ελληνισμού. 

Ο νεαρός πρόεδρος της ΟΜΟΝΟΙΑΣ  κ. Παππάς γεννήθηκε το 1974 στον ΄Αλυκο των Αγίων Σα-
ράντα. Μετά την αποφοίτησή του (με άριστα) από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλονίκης και τις μεταπτυχιακές σπουδές  (Αποκαταστάσεις Μνημείων), επέστρεψε στην
γενέτειρά του όπου ζει με την οικογένειά του μέχρι σήμερα. Νέος μπήκε στην πολιτική, πρώτα σαν
επαρχιακός και περιφερειακός σύμβουλος Αυλώνας με το συνδυασμό του ΚΕΑΔ. Στη συνέχεια εξε-
λέγη πρόεδρος της νεολαίας  «ΟΜΟΝΟΙΑΣ», και κατόπιν υπεύθυνος τύπου της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ». Τέλος
εξελέγη πρόεδρος της ΔΕΕΕΜ «ΟΜΟΝΟΙΑ».

Σπύρος Κωσταδήμας
Υπεύθυνος Τύπου και επικοινωνίας 
Παγκοσμίου Συμβουλίου Ηπειρωτών Εξωτερικού 
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ιωάννινα - Κολωνία, Γενάρης 2015

Ευχές για το ΝΕΟ ΕΤΟΣ έστειλαν μέσω της εκπομπής «Εν Χορώ»
μέλη των Δ.Σ. του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ηπειρωτών Εξωτερικού 

και της Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας Ευρώπης.  

Συνεντεύξεις και ευχές  για το ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2015 έστειλαν  τηλεφωνικά  στο  «ένθετο» της εκπομπής
«Εν Χορώ», που μεταδόθηκε παράλληλα μ ε την έλευση του νέου έτους (31.12.2014),    ο πρόεδρος
του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ηπειρωτών Εξωτερικού Χρυσόστομος Δήμου, ο πρόεδρος της Πανη-
πειρωτικής Ευρώπης Σπύρος Κωσταδήμας, ο πρόεδρος του Πανηπειρωτικού Συλλόγου Καϊρου
Γιώργος  Καλλίδης, ο πρόεδρος του συλλόγου Ηπειρωτών Βελγίου Γιάννης Παπαδόπουλος,   ο Νίκος
Σταμάτης της ελληνικής Ηπειρωτικής Κοινότητας Μονάχου, ο Μανώλης  Νάκος της Ηπειρωτικής
Αδελφότητας Στουτγάρδης και η Δήμητρα Πέτσα του Ηπειρωτικού Συλλόγου Φραγκφούρτης.  Ακόμη
συνέντευξη έδωσε και ο υπουργός Πολιτισμού Κώστας Τασούλας ( που μεταδόθηκε μόνο στο δια-
δίκτυο λόγω προεκλογικής περιόδου) καθώς  και ο πρόεδρος της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας
Ελλάδας Γιώργος Οικονόμου. ΄Ολοι  εξήραν ιδιαίτερα τη διαχρονική αξία της εκπομπής «Εν Χορώ»
η οποία έκλεισε  τα 15 χρόνια τηλεοπτικής παραγωγής της, και μίλησαν με τα καλύτερα λόγια για
τους δημιουργούς της εκπομπής , Ηλία και Δημήτρη Γκαρτζονίκα. Η παραπάνω   βραβευμένη πα-
ραγωγή, που είναι η παλαιότερη στον τομέα του πολιτισμού στην Ήπειρο  με τις 190 εκπομπές με
τουλάχιστον 300 ώρες προβολής και σχεδόν 1000 ώρες καταγεγραμμένων πλάνων και συνεντεύ-
ξεων, συνοδευόμενες από πλούσιο αρχειακό υλικό, αποτελούν μια από τις σημαντικότερες βάσεις
οπτικοακουστικών δεδομένων όσων αφορά ιδιαίτερα στην ηπειρώτικη πολιτιστική κληρονομία.  

Η πρωτοχρονιάτικη εκπομπή, που μεταδόθηκε άλλες δύο φορές, απετέλεσε ουσιαστικά μια εξω-
τερική υπερπαραγωγή αφού η διάρκειά της ήταν σχεδόν 5 ώρες ενώ συμμετείχαν 10 ορχήστρες, 31
παραδοσιακοί μουσικοί όλων των ηλικιών και 50 χορευτές, στο όμορφο κέντρο «Λιθαρίτσια» των
Ιωαννίνων.

Φιλοξενούμενοι ήταν επίσης ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού Ηπείρου Κώστας Σιαράβας, οι
Δήμαρχοι Ζαγορίου Βασίλης Σπύρου, Μετσόβου Κώστας Τζαφέας, Ζίτσας Μιχάλης Πλιάκος και Βο-
ρείων Τζουμέρκων Γιάννης Σεντελές, ο εκδότης του περιοδικού «ΑΠΕΙΡΟΣ ΧΩΡΑ» Γιώργος Βασιλείου,
ο πρόεδρος του Συνδέσμου Συρρακιωτών Ιωαννίνων Πάνος Γκίζας και ο π. πρόεδρος Συνδέσμου Ζα-
γορισίων Ιωαννίνων και σημαντική προσωπικότητα στο χώρο του ηπειρώτικου Λαϊκού Πολιτισμού
Πολύβιος Καρράς, οι οποίοι έδωσαν τις ευχές τους για τη νέα χρονιά και παρότρυναν τους «οικο-
δεσπότες» να συνεχίσουν την εκπομπή για πολλά χρόνια ακόμη με το ίδιο πάθος και γνώμονα την
ποιότητα που είναι το κύριο χαρακτηριστικό της. Επίσης μεταδόθηκαν οι ευχές του Περιφερειάρχη
Ηπείρου Αλέξανδρου Καχριμάνη και του Δημάρχου Ιωαννιτών Θωμά Μπέγκα.

Οι μουσικοί που συμμετείχαν ήταν:
ΤΡΑΓΟΥΔΙ: Βαγγελιώ Χριστιά, Γιώργος Κούρτης, Κώστας  Γεροδήμος, Νίκος Δάσκαλος, Γιώργος

Πατσούρας, Κώστας Παϊλας, Βαγγέλης Νούσης, Δημήτρης Ευαγγέλου, Γιάννης Παππάς, Σοφία Ζώη.
ΚΛΑΡΙΝΟ:  Λευτέρης  Σαρρέας, Κώστας  Βέρδης, Μιχάλης  Μπραχόπουλος,  Γιώργος  Γιαννακός,

Κώστας  Κάκκος, Βαλάντης  Βρακάς. ΝΤΕΦΙ: Πέτρος Παπαγεωργίου, Σπύρος Αλεύρωντας, Βαγγέλης
Βέρδης, Αντώνης  Τζιάσιος. ΤΟΥΜΠΕΛΕΚΙ: Διαμαντής Παπαναστασίου. ΒΙΟΛΙ: Φώτης Καραμπάς, Θα-
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νάσης  Πρεμέτης, Γιάννης  Νίνης,  Δημήτρης  Μπόγδος, Σωτήρης  Κατσούρας. ΛΑΟΥΤΟ: Βασίλης Τσί-
κας, Τάσος Πρεμέτης, Μιχάλης  Βέρδης, Πολυχρόνης  Καραγιάννης, Χρήστος  Καραβίδης.

Η τηλεοπτική εκπομπή «Εν Χορώ» μεταδίδεται από τον σταθμό «Ήπειρος TV1» στη Δυτική Ελ-
λάδα μέσω  Digea (δίαυλος 54), στον κόσμο δορυφορικά μέσω της πλατφόρμας του OTETV (εκπέμπει
από τον Δορυφόρο Eutelsat 9A) και διαδικτυακά ζωντανά από το www.epirustv1.gr.

Ο ιστότοπος της εκπομπής είναι στο www.enxoro.gr και βίντεο των 15 ετών στο
www.youtube.com/enxoro. 

Πηγή: Δελτίο Τύπου της εκπομπής «Εν Χορώ» και ευχαριστούμε τον κ. Ηλία Γκαρτζονίκα για
την ευγενή παραχώρηση των σχετικών κειμένων και της φωτογραφίας.

Σπύρος Κωσταδήμας
Υπεύθυνος Τύπου και επικοινωνίας 
Παγκοσμίου Συμβουλίου Ηπειρωτών Εξωτερικού 
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ιωάννινα, 3.8.2014

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες
του 3ου Συνεδρίου του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ηπειρωτών Εξωτερικού

Με την ολοκλήρωση των εργασιών του 3ου Συνεδρίου του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ηπειρωτών
Εξωτερικού που διεξήχθησαν σε συνεδριακή αίθουσα του ξενοδοχείου Grand Serai - Xenia στα Ιωάν-
νινα μεταξύ 24-27 Ιουλίου θα θέλαμε να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας στο Υπουργείο Εξωτερι-
κών και την Περιφέρεια Ηπείρου που έθεσαν τις εργασίες του συνεδρίου υπό την αιγίδα τους καθώς
και στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και τον στρατηγικό συνεργάτη του ΠΣΗΕ την Ελληνική Εταιρία
Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου (Enterprice Greece). 

Στο συνέδριο έλαβαν μέρος σύνεδροι από τις ομοσπονδίες Ευρώπης, ΗΠΑ, Καναδά και Ωκεανίας.
Την κήρυξη των εργασιών του συνεδρίου έκανε ο Πρόεδρος της οργανωτικής Επιτροπής και Πρό-
εδρος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ηπειρωτών Εξωτερικού, Χρυσόστομος Δήμου, ο οποίος στην
εναρκτήρια ομιλία του τόνισε ότι σε αυτό το συνέδριο τέθηκαν σημαντικές προτεραιότητες, όπως
το νέο επιχειρηματικό περιβάλλον της χώρας, η στρατηγική θέση της Ηπείρου μαζί με την πολιτιστική
ταυτότητά της, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων που φέτος συμπληρώνει πενήντα χρόνια από την ίδρυσή
του καθώς και θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας. Βασική προ-
τεραιότητα είναι η υποστήριξη των νέων επιστημόνων που θεωρείται το μέλλον αυτού του τόπου
και της χώρας μας, η προώθηση της τουριστικής ταυτότητας της περιοχής και τέλος η εξωστρέφεια
των επιχειρήσεων.

Το συνέδριο χαιρέτισαν ο περιφερειάρχης Ηπείρου κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης, ο δήμαρχος
Ιωαννίνων κ. Φίλιππος Φίλιος, ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κ. Τριαντάφυλλος Αλμ-
πάνης, ο βουλευτής και πρώην υπουργός κ. Σταύρος Καλογιάννης, η γραμματέας ΣΑΕ κ. Όλγα Σα-
ραντοπούλου, ο καθηγητής Π.Ι. και Πρόεδρος του Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου Ηπείρου
Φίλιππος Πομώνης, ο πρόεδρος της ΟΜΟΝΟΙΑΣ κ. Βασίλειος Μπολάνος, η Πρόεδρος των Μειονο-
τήτων παρά το Πρωθυπουργό στην Αλβανία, κ. Κωνσταντίνα Μπεζιάνη, ο Υφυπουργός Εξωτερικών
της Αλβανίας κ. Αλκιβιάδης Πούλης και οι πρόεδροι των Ηπειρωτικών Ομοσπονδιών Εξωτερικού κ.
κ. Ν. Γκατζογιάννης, Αμερικής, Σ. Κωσταδήμας, Ευρώπης, Ν. Βαρεγάκας Ωκεανίας, και Κ. Μάντζιος,
Καναδά. Χαιρετισμό απέστειλε η Υπουργός Τουρισμού κ. Όλγα Κεφαλογιάννη και ο βουλευτής
Άρτας κ. Χρήστος Γκόγκας.

Στη συνέχεια η κ. Δέσποινα Σκεντέρη - Φουρνιάδη στην εισήγησή της παρουσίασε τη ζωή και
το έργο του αείμνηστου Καθηγητή Νικολάου Σταύρου με καταγωγή από τη Βόρειο ΄Ηπειρο. Η κ.
Σκεντέρη – Φουρνιάδη, ήταν βασικός συνεργάτης του Καθηγητή στην Αμερική για περισσότερο από
είκοσι χρόνια. Ο δημοσιογράφος Παντελής Σαββίδης έδωσε τη δική του οπτική για τον Καθηγητή
και την πολιτική του σκέψη. Ο καθηγητής Σταύρου τόνισε ο κ. Σαββίδης: «Ήταν μία εμβληματική
προσωπικότητα και είχε μία διαρκή αγωνία για τον ελληνισμό και το μέλλον. Συγκρούονταν με αυτό
που στην Ελλάδα άρχισε να ονομάζεται αποδομητική τάση, της έννοιας και της ύπαρξης και λει-
τουργίας του έθνους. Η απουσία του πραγματικά είναι μεγάλη. Ήταν πολιτικός φιλόσοφος, ήταν
επίσης πολύ αναλυτικός και εύστοχος. Ανήκε σε μία γενιά που παρήλθε, μία γενιά που είχε τη δυ-
νατότητα να καταλήγει σε συμπεράσματα. Ο Νικόλαος Σταύρου ήταν ένας πνευματικός ευεργέτης». 

Η πρώτη μέρα έκλεισε με τη σύντομη παρουσίαση της Photometrias από τον Παναγιώτη Παππά
ο οποίος επισήμανε τη δυναμική του φεστιβάλ και την προστιθέμενη αξία για την περιοχή των Ιωαν-
νίνων και όχι μόνο και ακολούθησε η εισήγηση της ερευνήτριας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κ. 
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Kαλλιόπης Στάρα, συν- οδοιπόρο του φωτογράφου Andre Bakker, στη συλλογή «Οι άνθρωποι της
Πέτρας», «Faces in Stone». Η κ. Στάρα αναφέρθηκε στους πρωταγωνιστές της έκθεσης που δεν είναι
άλλοι από τους ανθρώπους που ζουν γύρω από τη χαράδρα του Βίκου στο Ζαγόρι. 

Τη δεύτερη μέρα το Συνεδρίου χαιρέτισε ο νέος σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ιωαννίνων κ κ
Μάξιμος, ο Υφυπουργός Εργασίας κ. Αντώνης Μπέζας, ο νεοεκλεγείς δήμαρχος της Πρωτεύουσας
της Ηπείρου κ. Θωμάς Μπέγκας. Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου κ. Καχριμάνης έδωσε έναν σύντομο
λόγο και αναφέρθηκε στο δυσμενές περιβάλλον που υπάρχει και την γραφειοκρατία σε επίπεδο
κεντρικού κράτους και τόνισε ιδιαίτερα τις προσπάθειες που καταβάλει η Περιφέρεια Ηπείρου για
την στήριξη του πρωτογενούς τομέα.

Ακολούθησε η ομιλία του Γενικού Γραμματέα Διεθνών και Οικονομικών Σχέσεων του Υπουργείου
Εξωτερικών, κ. Παναγιώτη Μίχαλου, ο οποίος εξήρε το έργο και την προσφορά των Ηπειρωτών στο
παρελθόν αλλά και σήμερα και αναφέρθηκε επισταμένα στην εξωστρέφεια αλλά και τον τρόπο και
το στόχο της ελληνικής πολιτείας και του υπουργείου για την στήριξη της οικονομίας. Ο Γενικός
Γραμματέας τόνισε την ανάγκη ενός νέου μοντέλου κρατικής και επιχειρηματικής λειτουργίας, και
τη σπουδαιότητα της εξωστρεφούς επιχειρηματικής νοοτροπίας, και σημείωσε την αναγκαιότητα
της σύνδεσης αυτής της αλλαγής με τα δίκτυα των ομογενών στο εξωτερικό ώστε να μεγιστοποι-
ήσουμε το αποτέλεσμα και το όφελος και να αποκτήσει ποια ουσία αυτή η εικόνα της γέφυρας. Η
εξωστρέφεια και η καινοτομία, αντικείμενο του συνεδρίου σας, αποτελούν απαραίτητους όρους
της ανάπτυξης της οικονομίας τα επόμενα χρόνια. Κάλεσε από το βήμα το Παγκόσμιο Συμβούλιο
να συμμετάσχει στην πρωτοβουλία „Start Up with MFA“. Η ήδη καθιερωμένη συνεργασία του Τε-
χνολογικού Πάρκου Ηπείρου, του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ηπειρωτών Εξωτερικού και του Πανεπι-
στημίου Ιωαννίνων, στον τομέα της επιχειρηματικής καινοτομίας θα συνδεθεί με την αντίστοιχη
πρωτοβουλία του ΥΠΕΞ „Start Up with MFA“ και με τις δράσεις οικονομικής διπλωματίας σε στοχευ-
μένες αγορές του εξωτερικού.

Ο Διευθυντής Υποστήριξης Ιδιωτικών Επενδύσεων -Διαμεσολαβητής του Επενδυτή, της Ελληνι-
κής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου (Enterprice Greece), κ. Γιάννης Ρέτσας, έκανε
μία σύντομη αναφορά για τον νέο οργανισμό που προέκυψε από την συνένωση με τον ΟΠΕ και
αναφέρθηκε στην ομιλία του για τους τρόπους χρηματοδότησης μέσω των επιχειρησιακών προ-
γραμμάτων την υποστήριξη επενδύσεων που αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για τον οργανισμό
αλλά και για την Μονάδα Υποστήριξης των Επενδυτών και έκανε λόγο για τα οφέλη μίας επένδυσης
σε καθεστώς fast track. Ο Καθηγητής Σταύρος Ιωαννίδης μίλησε για την επιχειρηματικότητα στην
Ελλάδα 2012-13. Αναφέρθηκε στην επιχειρηματικότητα αρχικών σταδίων (μέχρι 3.5 έτη) και στους
δείκτες που τη χαρακτηρίζουν και σημείωσε ότι οι νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις που καταφέρουν να
παραμείνουν στο επιχειρείν είναι περίπου το 20% του συνόλου. Τέλος κλείνοντας ο κ. Ιωαννίδης
τόνισε ότι  το χαρακτηριστικό των άτυπων επενδυτών (χρηματοδότες δηλαδή άλλων επιχειρηματιών)
στην Ελλάδα είναι ότι δεν επενδύουν τα χρήματά τους με οικονομικά κριτήρια, δεν είναι δηλαδή
ορθολογικοί επενδυτές. Αυτό σημαίνει για την ελληνική οικονομία τεράστια σπατάλη των πόρων
και ψαλίδισμα των ποσοστών του ΑΕΠ.  

Στη συνέχεια ο κ. Δημήτρης Κουρέτας μίλησε για τη σχέση του πανεπιστημίου με την επιχειρη-
ματικότητα. Έκανε λόγο γιατί το πανεπιστήμιο είναι αποκομμένο από την επιχειρηματικότητα και
τόνισε επίσης ότι οι έλληνες ερευνητές είναι μεν πολύ καλοί αλλά ωφελούν ξένες οικονομίες, όχι
τη δική μας.  Ο κ. Ασημάκης Χαδουμέλης Αντιπρόεδρος της ένωσης Τεχνολογικών Πάρκων Ελλάδας
και Δ/ντης του Τεχνολογικού, Πολιτιστικού Πάρκου Λαυρίου μίλησε για τα Ελληνικά Επιστημονικά
& Τεχνολογικά Πάρκα και επισήμανε ότι τα ΕΤΕΠ αποτελούν δοκιμασμένες δομές ανάπτυξης της
καινοτόμου επιχειρηματικότητας. 

Στη θεματική «Το προφίλ της Περιφέρειας Ηπείρου», ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Σταύρος
Παργανάς ανέφερε τις δυσκολίες που αντιμετώπισε η χώρα τα τελευταία χρόνια, όμως σημείωσε
«βλέπουμε με αισιοδοξία το μέλλον». Επιλέξαμε, τόνισε, να καταγράψουμε την κατάσταση και να
αναλύσουμε τα δεδομένα και βέβαια να λάβουμε αποφάσεις. Αναφέρθηκε εκτενέστατα στο στρα-
τηγικό στόχο που είναι η ανάπτυξη και που θα βασιστεί στις πολιτικές της εξωστρεφούς ανάπτυξης
εστιασμένης σε παραγωγικές δραστηριότητες με συγκριτικά πλεονεκτήματα, αυτές που ενισχύουν 
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την τοπική ταυτότητα, με σεβασμό προς το περιβάλλον, την ιστορία και τον πολίτη της Ηπείρου. Ο
κ. Παργανάς κλείνοντας τόνισε ότι η Περιφέρεια προσβλέπει σε στοχευόμενες δράσεις με σκοπό το
βέλτιστο οικονομικό αποτέλεσμα με ουσιαστική αξιοποίηση και ανταποδοτικότητα των επενδύσεων
και όχι μόνο την απορρόφηση των κονδυλίων. 

Ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Θεσπρωτίας κ. Θωμάς Πιτούλης τόνισε στο λόγο του τις αδυναμίες
του αυτοδιοικητικού θεσμού. Ζήτησε την υποστήριξη των αποδήμων και κάλεσε όλους σε συνερ-
γασία για προώθηση, ανάδειξη και πιστοποίηση των προϊόντων και του τουριστικού προϊόντος. Τό-
νισε επίσης ότι σημαντικός παράγοντας για την ανάπτυξη είναι και η άρτια προσβασιμότητα από
και προς στη Ήπειρο. Ο Αντιπεριφερειάρχης της ΠΕ Πρέβεζας, κ. Στράτος Ιωάννου μίλησε για την
στρατηγική ανάπτυξη και τις πολιτικές στην τουριστική προβολή που εφαρμόζονται τα τελευταία
δύο χρόνια για την Ήπειρο. Τόνισε ότι η περιοχή είναι κάτι το ξεχωριστό, κάτι το μοναδικό και πραγ-
ματικά, επισήμανε, έχουμε ένα εξαιρετικό τουριστικό προϊόν το οποίο και πρέπει και οφείλουμε να
καταβάλουμε προσπάθειες για να γίνει διεθνώς γνωστή η Ήπειρος. Η Ηπειρος πρέπει να πάρει τη
θέση που της αξίζει. τόνισε ο κ. Ιωάννου και αναφέρθηκε στην ισχυρή ταυτότητα της Ηπείρου με
τις εναλλαγές του τοπίου, την Ήπειρο των τεσσάρων εποχών. Η Ηπειρος, τόνισε, τα έχει όλα! Κάλεσε
τέλος το Παγκόσμιο Συμβούλιο σε μια στενή συνεργασία ιδιαίτερα στο κομμάτι του Εξωτερικού.

Η κ. Σκαφιδάκη Γραμματέας ΟΕΥ Α' αναφέρθηκε στην ομιλία της για τον ρόλο των Οικονομικών
και Εμπορικών Υποθέσεων και τόνισε την σπουδαιότητα των υπηρεσιών δωρεάν στους έλληνες επι-
χειρηματίες. Ο κ. Ιωάννης Μήτσης, πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων τόνισε ότι οι ημερομη-
νίες διεξαγωγής του φετινού Γ’ Συνεδρίου συμπίπτουν με ημερομηνίες ορόσημο για την Ελληνική
και Ηπειρωτική επικράτεια, γιατί γιορτάζουμε τα 40 χρόνια αποκατάστασης της Δημοκρατίας στη
χώρα μας και τα 50 χρόνια λειτουργίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Αυτό σημαίνει ότι τα συμ-
περάσματα και τα ψηφίσματα του παρόντος Συνεδρίου πρέπει να αποτελέσουν ορόσημο για την
ανάπτυξη της Ηπείρου. «κ. πρόεδρε, ως εκπρόσωπος των Ηπειρωτών όλου του κόσμου, σας ζητώ
όλοι μαζί να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, σαν μια γροθιά σήμερα όσο ποτέ άλλοτε και να διεκδική-
σουμε την ανάπτυξη της Ηπείρου», τόνισε ο κ. Μήτσης. Κατόπιν μίλησε ο πρόεδρος του Επιμελητη-
ρίου Πρέβεζας κ. Ιωάννης Γιαμάς ο οποίος ανέφερε ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στον
τουρισμό και επιβάλλεται να συνδέσουμε τον πλούτο με την ιστορία. Ανέφερε ότι το συγκριτικό
πλεονέκτημα του νομού Πρέβεζας είναι το μεγάλο μήκος των ακτογραμμών. Τέλος, τόνισε ότι οι
Ηπειρώτες του εξωτερικού πρέπει να υποστηρίξουν την Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου και να
αγοράσουν μερίδες αλλά και να επενδύσουν διότι αυτά τα κεφάλαια υποστηρίζουν τις επενδύσεις
και «σώζουν» πολλές επιχειρήσεις. 

Στην ενότητα Ήπειρος και Εξωστρέφεια την έναρξη έκανε ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων
Βορείου Ελλάδος κ. Λουφάκης ο οποίος αναφέρθηκε στην κρίση που στην ουσία ανέφερε ότι δεν
είναι έξι τα χρόνια της κρίσης αλλά τριάντα διότι η ανάπτυξη είχε βασιστεί στην κατανάλωση. Όμως
αυτό το ποίο πρέπει να κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι να παράγουμε πλούτο, να φέρουμε πλούτο
από το εξωτερικό μέσω του τουρισμού και της εξωστρέφειας και των εξαγωγών. Το βλέμμα πρέπει
να είναι προς τις διεθνείς αγορές και το ηπειρώτικό καλάθι πρέπει να είναι η σημαία των εξαγωγών.
Τέλος κλείνοντας την εισήγησή του  ο κ. Λουφάκης ανέφερε ότι αν αλλάξει όλο το περιβάλλον, και
γίνει παραγωγικό, τότε οι επενδύσεις θα έρθουν από μόνες τους. 

Ο κ. Γιώργος Γκωλέτσης, Επίκουρος Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων μίλησε για την
ανάγκη της συνεργασίας και τη δυναμική του ανθρώπινου κεφαλαίου που μπορεί και είναι συγκρι-
τικό πλεονέκτημα και οφείλουμε να το αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο τρόπο. Ανέφερε την έλλειψη
επιχειρηματικής κουλτούρας, κάτι που δεν αλλάζει εύκολα και επίσης αναφέρθηκε στην Πρωτοβου-
λία «Οδύσσειες Καινοτομίας» και την σημασία της δικτύωσης για την ανάπτυξη της καινοτόμου επι-
χειρηματικότητας. Τέλος έκανε λόγο για την ανάγκη δημιουργίας ενός ταμείου, κεφάλαιο σποράς,
που θα χρηματοδοτεί νέες καινοτόμες επιχειρήσεις. 

Η κ. Ουρανία Βρόντου, Λέκτορας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, μίλησε για την σχέση του
αθλητισμού και του τουρισμού και ανέφερε παραδείγματα περιοχών που έχουν αξιοποιήσει ή δη-
μιουργήσει υποδομές και γεγονότα που δημιουργούν αξία για την περιοχή και προσελκύουν συμ-
μετέχοντες και επισκέπτες. Για να συμβεί αυτό πρέπει να συμπράξουν όλοι οι φορείς και να
αξιοποιήσουμε το πλεονέκτημα της ίδιας της περιοχής δημιουργώντας μία εικόνα η οποία θα απο-
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τελέσει τη δυναμική για την ανάπτυξη. Στην ίδια θεματική ο κ. Βασίλης Τσουκανέλης Διευθυντής
της Τράπεζας Ηπείρου μίλησε για τον ρόλο της τράπεζας στην Ήπειρο που είχε το όραμα να υπο-
στηρίξει την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας. χρηματοδοτώντας κάθε μικρομεσαία επιχείρηση.
Στην ίδια θεματική το λόγο έλαβαν και επιχειρήσεις, η κ. Αθηνά Κολιονάσιου (ΚΟΛΙΟΝΑΣΙΟΣ Ν. &ΣΙΑ
ΟΕ), η κ Ελένη Θεοδώρου (URBANGRAIN) καθώς ο κ. Παναγιώτης Τζέλλος (conferience.com). Επί-
σης, στην παράλληλη συνεδρία συμμετείχαν δεκαπέντε επιστήμονες – νέοι επιχειρηματίες και ανα-
πτύχθηκε ένας πολύ γόνιμος διάλογος για την καινοτομική επιχειρηματικότητα. Τόσο ο Καθηγητής
Δημήτρης Κουρέτας αλλά και η Δρ Γεωργία Μήτση και ο Δρ Βασίλης Νικολόπουλος, νέοι έλληνες
επιχειρηματίες στην Αμερική, σημείωσαν ότι υπάρχουν δυνατότητες αρκεί να υπάρξουν συντονι-
σμένες προσπάθειες και συνέργειες από όλες τις πλευρές και όλους τους φορείς. 

Το επίσημο δείπνο άνοιξε με την βράβευση των σπουδαστών απόδημων Ηπειρωτών του Προ-
γράμματος Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ο αναπληρωτής Πρύ-
τανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κ. Γεώργιος Καψάλης τόνισε τη σπουδαιότητα του
προγράμματος και εξέφρασε την επιθυμία όλων,  το πρόγραμμα αυτό να συνεχιστεί. Βραβεύτηκαν
δώδεκα σπουδάστριες και σπουδαστές και δύο εξ αυτών κατέθεσαν την εμπειρία τους από τη συμ-
μετοχή τους στο πρόγραμμα.  

Κεντρικός ομιλητής και εκπρόσωπος της κυβέρνησης ήταν ο Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητι-
σμού Κώστας Τασούλας . Ο κ. Τασούλας  υπογράμμισε ότι η επιτυχία του Συνεδρίου έγκειται στο
γεγονός ότι αποτυπώνει με μοναδικό τρόπο τον δρόμο με τον οποίο η Ελλάδα μπορεί να βγει από
την κρίση. Ο Υπουργός με ρεαλιστικό τρόπο, τόνισε, ότι «το Συνέδριο δίνει τη δυνατότητα σε όλους
τους Έλληνες και ειδικότερα στους Ηπειρώτες να παραδειγματιστούν από τον τρόπο που οι Απόδη-
μοι του Εξωτερικού είναι επιτυχημένοι στον επιχειρηματικό και επαγγελματικό τους βίο κάτι που
δεν μπορεί να θεμελιωθεί παρά μόνο με σκληρή εργασία, επιμονή και πείσμα!». Κατά τη διάρκεια
του Δείπνου το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ηπειρωτών Εξωτερικού βράβευσε τους Ηπειρώτες Ολυμπιο-
νίκες κ. Αλεξάνδρα Τσιάβου, Γεώργιο Τζιάλλα, Γιάννη Τσίλη, Παναγιώτη Μηλιώτη και Αντωνία
Σβάϊερ από τον χώρο της κωπηλασίας και από τον χώρο της άρσης βαρών τους Πύρρο Δήμα, Γιώργο
Μαρκούλα και Γιώργο Τζελίλη. Δεν στάθηκε δυνατό να παρευρεθούν οι Βίκτωρας Μήτρου και Λε-
ωνίδας Κόκκας από την άρση βαρών και από τον χώρο του κλασικού αθλητισμού οι κ. Κατερίνα
Θάνου και Αθανασία Τζουμελέκα. Σε επίπεδο εκπροσώπησης ομοσπονδίας και συλλόγων παρευ-
ρέθηκε, ο πρόεδρος της κωπηλατικής ομοσπονδίας κ. Καρράς, ο πρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου
Ιωαννίνων κ. Στάμος και ο πρόεδρος του Ναυτικού Ηγουμενίτσας κ. Κούρτης και οι εκπρόσωποι του
Σπάρτακου Ιωαννίνων κ.κ Τριφίλλης και Φίλης. 

Η Τρίτη ημέρα του συνεδρίου ξεκίνησε με τον απολογισμό του Προέδρου του κ. Δήμου, ο οποίος
αναφέρθηκε εκτενέστατα στο έργο του Παγκοσμίου Συμβουλίου κατά την τελευταία τριετία και ακο-
λούθησε η ομιλία της Γενικής Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου και Δυτικής Μακε-
δονίας, κ. Βασιλικής Ευταξά η οποία ανέφερε στην αρχή της ομιλίας της τον ρόλο των Ηπειρωτών
του εξωτερικού στο παρελθόν αλλά και σήμερα. Αναφέρθηκε στις πόλεις και τα μητροπολιτικά κέν-
τρα και λόγω του επιστημονικού αντικειμένου της αναφέρθηκε στην ποιότητα του αστικού χώρου
και την εικόνα της πόλης. Τόνισε ότι σήμερα έχουμε ταχεία ανάπτυξη με τεχνολογική διάσταση και
ο αστικός σχεδιασμός δεν μπορεί να σχεδιάζεται από τον καθένα ξεχωριστά. Ο σχεδιασμός του
χώρου πρέπει να βασίζεται στην καινοτομία και την ενίσχυση του χαρακτήρα της μητροπολιτικής
πόλης. Η Γενική Γραμματέας αναφέρθηκε στον πως μπορεί ένας θύλακας να φέρει κόσμο, να προ-
σελκύσει τουρίστες και πως αυτό μπορεί να αναζωογονήσει την περιοχή.  

Στη συνέχεια Στρατηγικός Σύμβουλος κ. Νίκος Λυγερός, ανέπτυξε το θέμα του στρατηγικού
ρόλου της Ηπείρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στις 1 Ιουλίου 2014, η Ελλάδα, για πρώτη φορά στην
ιστορία, έχει είκοσι «οικόπεδα» στα οποία υπάρχουν υδρογονάνθρακες. Αυτό αφορά και την Ήπειρο
στο σύνολό της. Ο κ. Λυγερός ανέφερε ότι αυτή είναι μία νέα πραγματικότητα, αν και δεν έχουμε
ΑΟΖ. Αυτό που κατάφερε η ελληνική προεδρεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι αυτά τα οικόπεδα
θα ενταχθούν σε ένα Ευρωπαϊκό πλαίσιο που αυτά ανήκουν σε ένα κ-μ της ΕΕ και θα υποστηρίζον-
ται, ειδικά σε περιοχές που συνορεύουν με μη κ-μ της ΕΕ. Τόνισε ότι αυτά τα οικόπεδα είναι στρα-
τηγικά αποθέματα και συμπλήρωσε «Η Ιστορία γράφετε με στρατηγικά αποθέματα!».  
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Ο κ. Χριστόδουλος Γιαλλουρίδης αναφέρθηκε στο θέμα της προστασίας μειονοτήτων και στα
ανθρώπινα δικαιώματα και μίλησε για την περίπτωση της Β. Ηπείρου. Μεγάλωσα με το πρόβλημα
της Β. Ηπείρου είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι δεν είχαμε και δεν έχουμε στρατηγική και
αυτό είναι το πρόβλημά μας. Δυστυχώς, είναι η δύναμη του ισχυρού! Οι ελληνικές κυβερνήσεις δεν
διεκδίκησαν αυτό που δικαιούντο και για την Β. Ήπειρο και για την Κύπρο. Έπρεπε να είχαμε φρον-
τίσει, τόνισε ο κ. Γιαλλουρίδης, την αυτονόμηση της Β. Ηπείρου. Χάθηκαν ευκαιρίες και μαζί με
αυτές χάνονται οι λαοί και οι πολιτισμοί. Οφείλουμε να σχεδιάσουμε ξανά την υπεράσπιση των Βο-
ρειοηπειρωτών μέσω των Βρυξελλών και του Στρασβούργου και η Αθήνα οφείλει να στηρίξει την
παιδεία στην Βόρεια Ήπειρο. Η δημοκρατία είναι η αναγνώριση της άλλης πλευράς, ότι υπάρχει,
και αυτή τη σεβόμαστε! 

Πέραν των προτεραιοτήτων που έθεσε το ΠΣΗΕ για την Ήπειρο επιπλέον ζητήματα που απασχό-
λησαν τους συνέδρους ήταν η θεμελίωση των συνεργασιών με το Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τα
Επιμελητήρια, το Τεχνολογικό Πάρκο και άλλους φορείς, το Ηπειρώτικο χωριό, θέματα που άπτον-
ται της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας στην Αλβανία καθώς και  η χρηματοδότηση και υποστήριξη
του ΠΣΗΕ.

Στη συνέχεια εξελέγη το νέο το νέο Δ.Σ. του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ηπειρωτών Εξωτερικού το
οποίο έχει ως ακολούθως: 

Πρόεδρος: Χρυσόστομος Δήμου 
Αντιπρόεδρος: Φώτης Γκαλίτσης 
Γενικός Γραμματέας: Ελευθέριος Δημητρίου
Ειδικός Γραμματέας: Δήμητρα Πέτσα
Ταμίας: Ηλίας Γαλανός
Βοηθός Ταμίας:                           Εύα Καντλή
Υπεύθυνος Τύπου - Επικοινωνίας: Σπύρος Κωσταδήμας 

Μέλη:                                                  
Νικόλαος Γκατζογιάννης
Αθανάσιος Νασίκας
Δημήτριος Βάρνας
Κωνσταντίνος Μάντζιος
Νικόλαος Βαγεράκας
Μπολάνος Βασίλειος

Μετά το τέλος του συνεδρίου συνεδρίασε για πρώτη φορά με τη νέα σύνθεσή του και υπό την
προεδρεία του Χρυσόστομου Δήμου Διοικητικό Συμβούλιο.

Η Οργανωτική Επιτροπή του Γ΄ Τακτικού Συνεδρίου και το ΠΣΗΕ εκφράζουν τις ευχαριστίες τους
στους χορηγούς του Συνεδρίου, ήτοι: Novartis, Cumberland, Vodafone και τα Εκπαιδευτήρια Γεί-
τονα, το ξενοδοχείο Grand Serai -Xenia για τη δωρεά παραχώρηση των συνεδριακών αιθουσών για
τη διεξαγωγή των εργασιών του συνεδρίου, το «ΚΤΗΜΑ ΓΚΛΙΝΑΒΟΣ» για την προσφορά των υπέ-
ροχων κρασιών στο δείπνο, την εταιρεία «ΚΟΛΙΟΝΑΣΙΟΣ Ν & ΣΙΑ ΟΕ» για την προσφορά των εδε-
σμάτων καθ' όλη τη διάρκεια του συνεδρίου, το Ριζάρειο Ίδρυμα για την υποστήριξη του στην
έκθεση φωτογραφίας καθώς και την κ. Νεκταρία Ζαγοριανάκου - Μακρυδήμα για τη δωρεά των
βιβλίων της προς τους ομιλητές. Η Οργανωτική Επιτροπή και το ΠΣΗΕ θέλουν να εκφράσουν επίσης
τις ευχαριστίες σε όλους τους συνεργάτες που υποστήριξαν τη διοργάνωση αυτή και βέβαια τις θερ-
μές ευχαριστίες προς όλους του ομιλητές. 

Σπύρος Κωσταδήμας
Υπεύθυνος Τύπου και Επικοινωνίας
Παγκοσμίου Συμβουλίου Ηπειρωτών Εξωτερικού
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ιωάννινα  04.09.2014

Στην τελετή παράδοσης και παραλαβής της Πρυτανείας του Πανεπιστημίου
ο Υπεύθυνος Τύπου του ΠΣΗΕ και Πρόεδρος της Πανηπειρωτικής 

Ομοσπονδίας Ευρώπης κ. Σπύρος Κωσταδήμας 

Στην τελετή παράδοσης και παραλαβής της Πρυτανείας του Πανεπιστημίου έλαβε μέρος ο Υπεύ-
θυνος Τύπου και Επικοινωνίας του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ηπειρωτών Εξωτερικού και Πρόεδρος
της Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας Ευρώπης κ. Σπύρος Κωσταδήμας Η τελετή έλαβε χώρα στη γε-
μάτη αίθουσα τελετών του Πανεπιστημίου.

Την εκδήλωση άνοιξε ο απερχόμενος Πρύτανης κ. Τριαντάφυλλος Αλμπάνης, ο οποίος έκανε
έναν απολογισμό για τα τέσσερα δύσκολα χρόνια της θητείας  του.
Κατόπιν ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστη-
μίου κ. Παναγιώτης Σουκάκος στο σύντομο χαιρετισμό του ανα-
φέρθηκε στην καθ όλη επιτυχή θητεία του απερχόμενου Πρύτανη
τον οποίο ονόμασε «άριστο» και πιστεύει απόλυτα ότι ο καινού-
ριος Πρύτανης θα συνεχίσει με επιτυχία το έργο του προκατόχου
του.

Κατόπιν στο βήμα ανέβηκε ο νέος Πρύτανης κ. Γεώργιος Καψάλης, ο οποίος αφού ευχαρίστησε
την πανεπιστημιακή κοινότητα για την τιμή που του έκανε να του αναθέσει το ρόλο του Πρύτανη
που είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με μια μεγάλη ευθύνη που αναλαμβάνει μαζί με τους συνεργάτες
του, αντιπρυτάνεις, εξαιρετικά δύσκολη οικονομική και κοινωνική περίοδο που διέρχεται η χώρα.
Στη συνέχεια  παρουσίασε αναλυτικά το πρόγραμμα της Πρυτανικής Αρχής για την κάλυψη των
αναγκών κυρίως στον εκπαιδευτικό και ερευνητικό τομέα. 

Ως γνωστό στη θέση των αντιπρυτάνεων αναλαμβάνουν οι κ.κ. Τριαντάφυλλος Αλμπάνης, Αν-
δρέας Φωτόπουλος και Θωμάς Μπάκας.

Την εκδήλωση μεταξύ των άλλων παρακολούθησαν ο Μητροπολίτης Ιωαννίνων  Μάξιμος, ο Πε-
ριφερειάρχης κ. Αλέκος Καχριμάνης και οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Οδυσσέας Πότσης και Θωμάς
Πιτούλης, οι Δήμαρχοι Ιωαννίνων κ. Θωμάς Μπέγκας και Ηγουμενίτσας κ. Ιωάννης Λώλος, οι Βου-
λευτές κ.κ. ΄Αννα Ασημακοπούλου και Σταύρος Καλογιάννης,  καθηγητές και στελέχη από τις υπη-
ρεσίες του Ιδρύματος καθώς και εκπρόσωποι των στρατιωτικών αρχών και φορέων, πρώην
βουλευτές και δήμαρχοι.

Σπύρος Κωσταδήμας
Υπεύθυνος Τύπου και Επικοινωνίας
του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ηπειρωτών Εξωτερικού (ΠΣΗΕ)
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Νέα Υόρκη/Κολωνία 04.08.2014

Το ΠΣΗΕ εκφράζει τη θλίψη του για το χαμό του πρώην Συντονιστή 
ΣΑΕ ΗΠΑ Θεόδωρου Σπυρόπουλου 

To Παγκόσμιο Συμβούλιο Ηπειρωτών Εξωτερικού (ΠΣΗΕ) ενώνει τη φωνή του με τον απανταχού
Ελληνισμό, αλλά κυρίως με τους απόδημους Έλληνες για να εκφράσει τη θλίψη του για τον χαμό
του μεγάλου Έλληνα Θεόδωρου Σπυρόπουλου, πρώην Συντονιστή του ΣΑΕ Ηνωμένων Πολιτειών
Αμερικής και μέλους του Ελληνο – Αμερικάνικου Εθνικού Συμβουλίου.

Η συνεισφορά του εκλιπόντος προς τον απανταχού Ελληνισμό, αλλά κυρίως προς τον αλύτρωτο
Ελληνισμό της Βορείου Ηπείρου, υπήρξε μεγάλη και προ πάντων ανιδιοτελής και υποδειγματική.

Το ΠΣΗΕ διερμηνεύοντας τα αισθήματα των απανταχού της Γης Ηπειρωτών εκφράζει προς του
οικείους του εκλιπόντος θερμά συλλυπητήρια με την ευχή ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή τους εις
τας αιωνίους μονάς και εν σκηναίς δικαίων.

Αιωνία ας είναι η μνήμη του και ελαφρύ ας είναι το χώμα που τον σκεπάζει. 

Σπύρος Κωσταδήμας
Υπεύθυνος Τύπου και Επικοινωνίας
του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ηπειρωτών Εξωτερικού (ΠΣΗΕ)

Οι σπουδάστριες και σπουδαστές του προγράμματος έλαβαν μέρος στις εργασίες του Γ΄ Τακτικού
Συνεδρίου του ΠΣΗΕ, οι οποίοι σε ειδική τελετή τιμήθηκαν για την επιτυχή παρακολούθηση του
προγράμματος.

Το πρόγραμμα χρηματοδότησαν το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ηπειρωτών Εξωτερικού σε συνεργα-
σία με την Πανηπειρωτική Ομοσπονδία Αμερικής, η Γενική Γραμματεία Αποδήμου Ελληνισμού
και τα Εκπαιδευτήρια Γείτονα.

Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας 
του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ηπειρωτών Εξωτερικού(ΠΣΗΕ)
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Ιωάννινα 04.08.2014

ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΠΟΔΗΜΟΥΣ ΗΠΕΙΡΩΤΕΣ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε για έβδομη συνεχή χρονιά το Πρόγραμμα Ελληνικής Γλώσσας και
Πολιτισμού για Απόδημους Ηπειρώτες με συμμετοχή 12 νέων Αποδήμων από την  Αμερική και την
Ευρώπη. Το Πρόγραμμα υλοποίησε το Κέντρο Διδασκαλίας Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού
«Σταύρος Νιάρχος» του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 

Η τελετή λήξης πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο την Πέμπτη, 24 Ιουλίου 2014 παρουσία
του πρυτάνεως του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κ. Τριαντάφυλλου Αλμπάνη. Ο αντιπρύτανης και πρό-
εδρος του Κέντρου Καθηγητής κ. Γεώργιος Καψάλης  στην ομιλία του αναφέρθηκε στο πρόγραμμα
αυτό που τέθηκε υπό την Αιγίδα του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ηπειρωτών Εξωτερικού και γίνεται
βάσει πρωτοκόλλου συνεργασίας που έχει υπογραφεί με το Πανεπιστήμιο. Στη συνέχεια τόνισε ότι
η σπουδαιότητα του συγκεκριμένου Προγράμματος για τους Νέους Απόδημους Ηπειρώτες  είναι
προφανής, και η συνέχισή του καθίσταται αναγκαία, γιατί καλύπτει πολύπλευρες ανάγκες των από-
δημων Ηπειρωτόπουλων.

Εκ μέρους του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ηπειρωτών Εξωτερικού  χαιρετισμό  απηύθυνε ο Υπεύ-
θυνος Τύπου και πρόεδρος της Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας  Ευρώπης  κ. Σπύρος Κωσταδήμας ο
οποίος αφού μετέφερε τους χαιρετισμούς του Προέδρου κ. Χρυσόστομου Δήμου, ευχαρίστησε το
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και ιδιαίτερα  τον πρύτανη κ. Αλμπάνη και τον αντιπρύτανη και νέο πρύ-
τανη κ. Καψάλη  για την άψογη συνεργασία που είχαν όλα αυτά τα χρόνια Ακόμη ευχαρίστησε το
πανεπιστήμιο για την πολλαπλή βοήθεια που πρόσφερε για να υλοποιηθεί το πρόγραμμα ελληνο-
μάθειας. Απηύθυνε και πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ  προς όλο ανεξαιρέτως το προσωπικό του Κέν-
τρου Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού που με μεγάλη αγάπη αγκάλιασε το Πρόγραμμα .αυτό.
Επίσης το ευχαριστώ ανήκει στην συντονίστρια του Προγράμματος  κ. Ρενάτα Δαλιανούδη και το
υπόλοιπο διδακτικό προσωπικό.

Οι συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα, παρουσίασαν κατά τη διάρκεια της τελετής τα αποτελέσματα
των εργασιών τους. Η εκδήλωση έκλεισε με παραδοσιακούς χορούς και τραγούδια. 

Στην εκδήλωση παρέστησαν  εκτός του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού του Κέντρου και
των παραπάνω προαναφερομένων,  μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης του Ιδρύματος, μέλη του του
Δ.Σ. του  Κέντρου, η συντονίστρια Εκπαιδευτικού έργου κ. Ρενάτα Δαλιανούδη, μέλη του Παγκο-
σμίου Συμβουλίου Ηπειρωτών Εξωτερικού και ο Ηπειρώτης ιδιοκτήτης Εκπαιδευτηρίων κ. Ελευθέ-
ριος Γείτονας. Οι σπουδάστριες και σπουδαστές του προγράμματος έλαβαν μέρος στις εργασίες
του Γ΄ Τακτικού Συνεδρίου του ΠΣΗΕ, οι οποίοι σε ειδική τελετή τιμήθηκαν για την επιτυχή παρακο-
λούθηση του προγράμματος.

Το πρόγραμμα χρηματοδότησαν το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ηπειρωτών Εξωτερικού σε συνεργα-
σία με την Πανηπειρωτική Ομοσπονδία Αμερικής, η Γενική Γραμματεία Αποδήμου Ελληνισμού
και τα Εκπαιδευτήρια Γείτονα.

Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας 
του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ηπειρωτών Εξωτερικού(ΠΣΗΕ)
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Γιάννινα, 27.07.2014

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο 
του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ηπειρωτών Εξωτερικού 

Οι εργασίες του Γ΄ Τακτικού Συνεδρίου Ηπειρωτών Εξωτερικού έκλεισαν με την ανάδειξη του
νέου Διοικητικού Συμβουλίου για την επόμενη τριετία. 

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο έχει ως ακολούθως: 

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:

Πρόεδρος: Χρυσόστομος Δήμου
Αντιπρόεδρος: Φώτης Γκαλίτσης
Γενικός Γραμματέας: Ελευθέριος Δημητρίου 
Ειδικός Γραμματέας: Δήμητρα Πέτσα 
Ταμίας: Ηλίας Γαλανός 
Βοηθός Ταμία: Εύα (Ευανθία) Καντλή 
Εκπρόσωπος Τύπου & Επικοινωνίας: Σπύρος Κωσταδήμας 

ΜΕΛΗ:

Νικόλαος Γκατζογιάννης 
Αθανάσιος Νασίκας 
Κωνσταντίνος Μάντζιος 
Νικόλαος Βαγεράκας 
Δημήτρης Βάρνας 
Βασίλειος Μπολάνος 

Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας 
Παγκοσμίου Συμβουλίου Ηπειρωτών Εξωτερικού (ΠΣΗΕ) 
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