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Προέδρου του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ηπειρωτών Εξωτερικού 

Αγαπητές συμπατριώτισσες, αγαπητοί συμπατριώτες, με ιδιαίτερη χαρά αλλά και ικανοποίηση σας 
καλωσορίζω εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου στο Β΄ Τακτικό Συνέδριο του Παγκοσμίου 
Συμβουλίου Ηπειρωτών Εξωτερικού (ΠΣΗΕ). 

Το Συνέδριο αυτό συνέπεσε να γίνει φέτος σε μια περίοδο όπου η πατρίδα μας βιώνει μεγάλα 
προβλήματα. Εμείς, το Διοικητικό Συμβούλιο και παρά τις αντίθετες φωνές που ακούγονταν 
αποφασίσαμε να πραγματοποιήσουμε το Β΄ Συνέδριο του ΠΣΗΕ στα Γιάννενα. Αυτό και σαν ένδειξη 
αλληλεγγύης προς το λαό της Ηπείρου σ΄ αυτούς τους δύσκολους καιρούς. 

Αγαπητές συμπατριώτισσες, αγαπητοί συμπατριώτες, 

Είναι τιμή μας να σας έχουμε σήμερα κοντά μας. Η συμμετοχή σας μας δίνει τη δυνατότητα να 
αφουγκραστούμε τις δικές σας σκέψεις , τους δικού σας προβληματισμούς για το ρόλο που 
καλείστε και οφείλετε να διαδραματίσετε στα πλαίσια των Ηπειρωτικών Συλλόγων και των 
οργανωμένων φορέων της ηπειρωτικής αποδημίας. 

Το ΠΣΗΕ αφού έκλεισε με επιτυχία το πρώτο μέρος της οργανωτικής δομής των ηπειρωτικών 
οργανώσεων του εξωτερικού που σαν αρχικό στόχο είχε βάλει την επαφή και σύσφιγξη των 
σχέσεων των ηπειρωτικών οργανώσεων συνέχισε με το συνέδριο του 2008 με τη ψήφιση του νέου 
καταστατικού, τα ψηφίσματα και τέλος τα πορίσματα που αποτέλεσαν τη βάση για να 
προχωρήσουμε στη δυναμική υλοποίηση αυτών. 

Το ΠΣΗΕ σαν κορυφαίο τριτοβάθμιο όργανο των Ηπειρωτών του Εξωτερικό αποτελεί το 
γνωμοδοτικό και εισηγητικό όργανο προς την Ελληνική Πολιτεία για θέματα που αφορούν τους ανά 
τον κόσμο Απόδημους Ομογενείς Ηπειρώτες. Συντονίζει τις δραστηριότητες όλων των Ηπειρωτικών 
Ομοσπονδιών, Ηπειρωτικών Συλλόγων και Αδελφοτήτων με απώτερο σκοπό την προβολή της 
Ηπείρου και της Ηπειρωτικής ταυτότητας στο Εξωτερικό. Δημιουργεί παγκόσμια Δίκτυα δράσης 
ξεκινώντας από τη Νεολαία, οργανώνοντας στα Γιάννενα το πρώτο Παγκόσμιο Συνέδριο αυτής. 

Φροντίζει για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπου αυτά καταπατούνται και 
ιδιαίτερα των συμπατριωτών μας της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας στην Αλβανία και φροντίζει 
επίσης και για την εξασφάλιση καλύτερων συνθηκών διαβίωσής των. 

Η συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και τα εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια της 
Ηπείρου είναι στόχοι που παραμένουν στην καθημερινή ατζέντα του ΠΣΗΕ. Τέλος η επιτυχής και 
στενή συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων συνεχίζεται και θα συνεχιστεί με την εκπόνηση 
διδακτορικών διατριβών για την καταγραφή των ανά τον κόσμο Ηπειρωτών και τη συνέχιση του 
Προγράμματος Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού για την Απόδημη Ηπειρωτική Νεολαία. 

Τέλος κλείνοντας τονίζουμε άλλη μια φορά ότι κεντρικός στόχος του Συμβουλίου είναι να φέρει 
τους απόδημους Ηπειρώτες πιο κοντά στην ΄Ηπειρο και κάθε τι που γίνεται αποβλέπει σ΄ αυτό το 
σκοπό. 
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