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Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 4ο Τακτικού Συνέδριου του Παγκοσμίου
Συμβουλίου Ηπειρωτών Εξωτερικού.
Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 4ου Τακτικού
Συνεδρίου του Π.Σ.Η.Ε. που διεξήχθη στην Πρέβεζα μεταξύ 27-29 Ιουλίου 2017
με βασικές θεματικές ενότητες τον πολιτισμό, την επιχειρηματικότητα και την
αυτοοργάνωση. Συνδιοργανωτές, η Περιφέρεια Ηπείρου και το Επιμελητήριο
Πρέβεζας. Το συνέδριο τελούσε υπό την αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της
Δημοκρατίας Κυρίου Προκοπίου Παυλοπούλου, που ετίμησε και ο ίδιος
προσωπικά, όπου στο επίσημο δείπνο την Παρασκευή 28/7 ήταν ο κύριος
ομιλητής.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κύριος Προκόπιος Παυλόπουλος στην ομιλία
του αναφέρθηκε στην προσφορά των Ηπειρωτών και της Ηπείρου στο Έθνος κι
εξήρε τη συμβολή των μεγάλων Ηπειρωτών ευεργετών κάνοντας ιστορική
αναφορά στο έργο τους και την τεράστια προσφορά τους στη χώρα. Για όλα αυτά∙
τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας η Πολιτεία έχει χρέος ν’ ανοίξει νέες
προοπτικές για την περαιτέρω πολύπλευρη ανάπτυξη της Ηπείρου. Ο Πρόεδρος
της Δημοκρατίας Κύριος Προκόπιος Παυλόπουλος έκανε ιδιαίτερη μνεία για την
Ελληνική Μειονότητα στην Αλβανία και τόνισε ότι κάθε είδους δικαιώματα πρέπει
να γίνονται απολύτως σεβαστά όπως άλλωστε αρμόζει σε πολίτες που διαβιούν σε
καθεστώς κράτους δικαίου.
Στο πλαίσιο του Συνεδρίου το Π.Σ.Η.Ε. βράβευσε τον Περιφερειάρχη
Ηπείρου κ. Αλέξανδρο Καχριμάνη για την προσφορά του στην Αυτοδιοίκηση, τον
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Καθηγητή Γεώργιο Καψάλη για την

προσφορά του στις επιστήμες, τις τέχνες και τα γράμματα, την κ. Νατάσα Μπέγκα
Πρόεδρο της ΕΛΕΠΑΠ Ιωαννίνων για την πολυετή προσφορά της και τον κ.
Κωνσταντίνο Καράλη Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΚΑΡΑΛΗΣ ΑΕ
για την συμβολή του στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην Ήπειρο. Τα
βραβεία απένειμε η Α.Ε. ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κύριος Προκόπιος
Παυλόπουλος.
Η πρώτη ημέρα του Συνεδρίου 27/7 είχε επίκεντρο τον πολιτισμό, όπου η
Επίκουρη Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Βικτώρια Φερεντίνου με μία
εμπεριστατωμένη ομιλία με θέμα «Η Ήπειρος των τεχνών από την αρχαιότητα έως
σήμερα» ταξίδεψε τους παρευρισκομένους στην ιστορία της Ηπείρου. Τα έργα του
καλλιτέχνη Γεώργιο Μήτση «Μοναστήρια, εκκλησίες, εξωκλήσια και εικονίσματα
από την Άνω Δερόπολη» παρουσίασε ο Ιερολογιώτατος Αχριδιάκονος Βησσαρίων
Βακάρος όπου τόνισε ότι ο καλλιτέχνης δεν ήταν απλώς θεατής των κτισμάτων
που απέδωσε αλλά προχώρησε μετά από έρευνα και στην εικονική αποκατάσταση.
Το σημαντικό έργο του για την διάσωση της ιστορικής μνήμης βραβεύτηκε από
την Ακαδημία Αθηνών το 2014.
Στο συνέδριο έλαβαν μέρος 120 σύνεδροι από τις ομοσπονδίες της
Ευρώπης, των Η.Π.Α., του Καναδά και της Αυστραλίας. Το αρχικό καλωσόρισμα
απεύθυνε ο Πρόεδρος του Συμβουλίου κ. Χρυσόστομος Δήμου ο οποίος τόνισε ότι
φιλοδοξία του Συμβουλίου αποτελεί το συγκεκριμένο Συνέδριο να γίνει θεσμός και
σημείο συνάντησης για τους απανταχού Ηπειρώτες. Ο κ. Δήμου χαρακτήρισε
ιδιαίτερα σημαντική παράμετρο την διεύρυνση της διασύνδεσης μεταξύ των
Ηπειρωτών του Εξωτερικού καλώντας την ομογένεια να αυτόοργανωθεί και να
αναδείξει τα μεγάλα προβλήματα της περιοχής. Ζήτησε να προχωρήσουν τα
αιτήματα που έχουν κατατεθεί όπως η ψήφος των αποδήμων, η ίση φορολογική
μεταχείριση και η δημιουργία ΚΕΠ αποδήμων.
Ο Υφυπουργός Εξωτερικών και εκπρόσωπος της κυβέρνησης κ. Τέρενς
Κουϊκ, τόνισε μεταξύ άλλων ότι οι Ηπειρώτες έχουν ένα Παγκόσμιο Συμβούλιο
κυρίως αυτοχρηματοδοτούμενο που το οργάνωσαν και το εξέλεξαν μόνοι χωρίς
την ανάμειξη της Ελλάδας και των κυβερνήσεών της μέσα από αυτοργανωμένα
συμβούλια που έχουν εκλέξει σε κράτη και Ηπείρους. Κινούμενος στο ίδιο μήκος
κύματος, ο κ. Κουίκ επισήμανε πως την κορυφή της Παγκόσμιας Ηπειρωτικής
Διασποράς απαρτίζουν νέοι και επιτυχημένοι άνθρωποι όπως ο σημερινός
Πρόεδρός της, Χρυσόστομος Δήμου. Είναι το «νέο αίμα» που προωθούν, χωρίς
εγωισμούς, χωρίς να είναι γαντζωμένοι σε καρέκλες οι Ηπειρώτες της
προηγούμενης ομογενειακής γενιάς, πατριώτες με ωριμότητα και σοφία,
υπογράμμισε ο Υφυπουργός.

Τον χαιρετισμό του Ελληνικού Κοινοβουλίου μετέφερε, ως εκπρόσωπος
του Προέδρου της Βουλής, ο Βουλευτής Πρέβεζας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Κώστας
Μπάρκας δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους οδικούς άξονες που πλέον βγάζουν
την Ήπειρο από την απομόνωση.
Τον χαιρετισμό του Προέδρου της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης Κυριάκου
Μητσοτάκη μετέφερε ο Βουλευτής Πρέβεζας κ. Στέργιος Γιαννάκης εκφράζοντας
την πεποίθηση ότι με την κοινή προσπάθεια όλων θα έρθουν καλύτερες μέρες για
την Ήπειρο.
Ο Αντιπεριφερειάρχης Πρέβεζας κ. Στράτος Ιωάννου καλωσόρισε εκ
μέρους της Περιφέρειας τους συνέδρους και τους επίσημους προσκεκλημένους,
μίλησε για την ενότητα «Υπηρετώντας την τουριστική ανάπτυξη της Ηπείρου» και
ανέπτυξε τους λόγους που μπορεί να επισκεφθεί κανείς την Ήπειρο και ανέλυσε
την στρατηγική πολιτική της Περιφέρειας Ηπείρου για την Ήπειρο των τεσσάρων
εποχών.
Ο πρόεδρος του Σωματείου «Διάζωμα» κ. Σταύρος Μπένος παρουσίασε την
«Πολιτιστική Διαδρομή των Αρχαίων Θεάτρων της Ηπείρου» σημειώνοντας
χαρακτηριστικά πως χτίζουμε συνέργειες ενώ ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου κ.
Γιάννης Γιαμάς μίλησε για την επιχειρηματικότητα στην Πρέβεζα.
Ο πρόεδρος του Σωματείου «Διάζωμα» κ. Σταύρος Μπένος παρουσίασε
την «Πολιτιστική Διαδρομή των Αρχαίων Θεάτρων της Ηπείρου» σημειώνοντας
χαρακτηριστικά πως χτίζουμε συνέργειες ενώ ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου κ.
Γιάννης Γιαμάς μίλησε για την επιχειρηματικότητα στην Πρέβεζα.
Ο πρόεδρος της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος κ. Γεώργιος
Δόσης μίλησε για τη δύναμη της ενότητας και της συνεργασίας, ανέλυσε τις
διαχρονικές προσπάθειες της αποδημικής οργάνωσης για να επιτευχθεί ο στόχος
που είναι η ισόρροπη ανάπτυξη της Ηπείρου.
Για την επιχειρηματικότητα αναφέρθηκαν ο κ. Ντίνος Παπαπολύζος
Διευθύνων Σύμβουλος TREK Development A.E., «The zero billion € Business for
Greece» για το πως μπορεί να επενδύσει κανείς τα επόμενα χρόνια κυρίως σε
περιφερειακό επίπεδο.
Πιο συγκεκριμένα ο κ. Παπαπολύζος ανέφερε ότι με βάση την οικονομική
θεωρία, το ελατήριο της ανάπτυξης ενδεχομένως δίνει επενδυτικές ευκαιρίες σ’ ένα
συγκεκριμένο φάσμα κλάδων της οικονομίας, όμως η βασική παράμετρος είναι ο
«χρονισμός» της αναμενόμενης ανάπτυξης. Έχοντας ως καλή πρακτική ένα
ιδιαίτερα καινοτόμο επενδυτικό έργο, μοναδικό για την Ελλάδα, που υλοποιείται
τώρα στην Ήπειρο και μοχλεύει πόρους και διεθνή κεφάλαια, προσδιορίζουμε τον
τρόπο και το είδος των επενδυτικών ευκαιριών στην Ελλάδα σήμερα. Σίγουρα, τα

νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, η τοπική/περιφερειακή διάσταση της
δραστηριοποίησης και οι καθετοποιημένοι επενδυτικοί άξονες είναι οι βασικοί
παράμετροι επιτυχούς επένδυσης»
Για τις προοπτικές του Ελληνικού τουρισμού μίλησε ο κ. Υψηλάντης
Τζούρος διαχειριστής της Ependysis Business Consultants και αναφέρθηκε στο
πως μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις πλήρεις δυνατότητες του αποκομίζουμε τα
μέγιστα δυνατά έσοδα από τον τουρισμό και ποιο πρέπει να είναι το μείγμα
στρατηγικής για να αυξηθεί το εισόδημα των άμεσα κι έμμεσα εμπλεκομένων. Ο κ.
Τζούρος τόνισε επίσης γιατί η τουριστική δαπάνη είναι εξαιρετικά σημαντικό
ζήτημα για την επιχειρηματικότητα και σε ποιες μορφές επιχειρήσεων πρέπει να
επενδύσουμε στο παρόν και το μέλλον δίνοντας έμφαση στις συνεργασίες σε
τοπικό και υπερτοπικό επίπεδο.
Το Συνέδριο παρακολούθησαν και χαιρέτισαν Βουλευτές κι αρκετά
πρόσωπα τόσο από το χώρο της αυτοδιοίκησης όσο και από το επιχειρηματικό
γίγνεσθαι της Ηπείρου.
Τον συντονισμό της συνεδρίας «Εξωστρέφεια – Οργάνωση» έκανε η
δημοσιογράφος Αθηνά Παππά.
Το Σάββατο 29/7 έγινε ο απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου και των
Επιτροπών, εισηγήσεις Προέδρων Ομοσπονδιών καθώς παρουσίαση και ψήφιση
πορισμάτων επιτροπών και έγκριση από το Συνέδριο. Τα ψηφίσματα θα
αναρτηθούν σύντομα στην ιστοσελίδα
http://www.world-epirotes.org/frontend/index.php
Τέλος εξελέγη το νέο Δ.Σ. του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ηπειρωτών
Εξωτερικού το οποίο έχει ως ακολούθως:
Πρόεδρος Χρυσόστομος Δήμου, Αντιπρόεδρος Ελευθέριος Δημητρίου, Γενικός
Γραμματέας Σπύρος Κωσταδήμας, Ειδικός Γραμματέας Χρυσούλα Ζηκοπούλου
Ταμίας Ηλίας Γαλανός, Βοηθός Ταμία Εύα (Ευανθία) Καντλή, Εκπρόσωπος Τύπου
& Επικοινωνίας Θεοφάνης Καλυβιώτης και μέλη Νικόλαος Γκατζογιάννης,
Δήμητρα Πέτσα, Κωνσταντίνος Μάντζιος, Βασίλειος Αγγέλης, Δημήτρης Βάρνας,
Λεωνίδας Παππάς. Αναπληρωματικά Μέλη οι Θωμάς Γκίνης και Γεώργιος
Καλλίδης.
Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζουν τις ευχαριστίες σε
όλους όσους συνέβαλαν στην άρτια διοργάνωση του Συνεδρίου.
Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας
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