ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1976

Πρόεδρος: Δήμητρα Πέτσα - Am Hohlacker 36c, - 60435 - Frankfurt am Main – Germany
Mob: + 49(o)1634665111 - eMail: Petsa.dimitra(at)t-online.de
eMail: Proedros-panepirotikis-eu http://www.panepirotiki.eu

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Φρανκφούρτη 20-11-2016

Αναδημοσίευση για την 100στή Επέτειο του Συλλόγου των
Βορειοηπειρωτών «Ο Πύρρος» της Νέας Υόρκης. Νοέμβριος 2016
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Την 100ή επέτειο του Συλλόγου Βορειοηπειρωτών «Πύρρος» γιόρτασαν οι
Βορειοηπειρώτες της Αμερικής
Κ
-Σε μεγαλειώδη εκδήλωση στη Νέα Υόρκη ο
Υπό την επήρεια των γεγονότων που εξελίσσονται το τελευταίο διάστημα λ
στην Αλβανία γιόρτασαν οι Βορειοηπειρώτες της Αμερικής την 100ή επέτειο ω
από την ίδρυση του Συλλόγου τους «Πύρρος» σε μια μεγαλειώδη εκδήλωση η ν
οποία διοργανώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στο» «TerraceonthePark στο ί
α
Φλάσινγκ της Ν.Υ.
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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 πρόξενος Μάνος Κουμπαράκης, η εισαγγελέας της
κομητείας Νάσο Μάντλιν Σίγκα, ο πρόεδρος του Παγκοσμίου Συμβουλίου
Ηπειρωτών Εξωτερικού Χρυσόστομος Δήμου, ο πρόεδρος της Πανηπειρωτικής
Ομοσπονδίας Νικόλαος Γκατζογιάννης, ο πρόεδρος της Ελληνικής
Ομοσπονδίας Πέτρος Γαλάτουλας, ο πρόεδρος της Ιονίου Πολιτιστικής
Ομοσπονδίας Νίκος Μπάρδης και εκπρόσωποι άλλων ομογενειακών
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 γιορτάζουμε 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 ανθρωπίνων
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 Τιράνων, 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 Εισαγγελέως της κομητείας Νάσο συνεχάρη τους
συμπατριώτες της για την 100ή επέτειο και με εμφανή 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 προεκλογική 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 μεταναστών
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 Αλβανίας.

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 Πατριάρχη Βαρθολομαίου, του Αρχιεπισκόπου Αμερικής
Δημητρίου, του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδας Ιερώνυμου του Β’,
των αιρετών αντιπροσώπων του Ελληνισμού της Βορείου Ηπείρου, του
Ιδρύματος Βορειοηπειρωτικών Ερευνών, του γενικού προξένου Κωνσταντίνου
Κούτρα, των προέδρων της Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας, της Ελληνικής

Ομοσπονδίας, του προέδρου του Συλλόγου 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) "

Η Πανηπειρωτική Ομοσπονδία Ευρώπης, χαιρετίζει και συγχαίρει τον
Σύλλογο Βορειοηπειρωτών « Ο Πύρρος» της Νέας Υόρκης για την σπουδαία
και μεγαλειώδη εκδήλωση. Συμπαρίσταται στις δύσκολες στιγμές που
υφίσταται η Ομογένεια της Βορείου Ηπείρου και καταδικάζει την ανάρμοστη
συμπεριφορά της αλβανικής κυβέρνησης, η οποία στόχο έχει τον αφανισμό του
Ελληνισμού της Βορείου Ηπείρου.
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