ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΔΕΚΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Πανηπειρωτική Ομοσπονδία Ευρώπης, Ιωάννινα 27 -7- 2018.
(Συνερδίαση του Παγκ .Συμβ. Ηπειρ. Εξωτερκού.)
Σημαντικότατη ήταν η συμμετοχή των συνέδρων στη Συνεδρίαση του Δ.Σ. του
Π.Σ.Η.E. η οποια έλαβε χώρα στα Ιωάννινα στις 27 Ιουλίου του 2018.

Την συνεδρίαση άνοιξε ο Πρόεδρος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ηπειρωτών
Εξωτερικού, και επίτιμος Πρόεδρος της Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας
Ευρώπης , κύριος Χρυσόστομος Δήμου, οποιος με μια ακριβέστατη εκτεταμένη
αναφορά για το παρόν και το μέλλον του Ηπειρωτισμού της Διασποράς,
ενημέρωσε όλους τους παρευρισκόμενους Σύνεδρους.

Τα θέματα που κυριάρχησαν στη Συνεδρίαση και τοποθετήθηκαν όλοι οι
σύνεδροι ήταν: 1) η προσπάθεια συνέχισης του Προγράμματος της Ελληνικής
Γλώσσας με τη συνεργασία και συμμετοχή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, της
Περιφέρειας Ηπείρου και φυσικά όλων των Διοικήσεων των αποδήμων
Ηπειρωτών στον κόσμο. 2) το ψήφισμα για το δικαίωμα ψήφου των Ομογενών,
3) η συμπαράσταση στις Παμμακεδονικές Οργανώσεις που λειτουργούν σε όλη
την Υφήλιο. 4) η σθεναρή αντίδραση μας στο ανύπαρκτο για εμάς θέμα των
Τσιάμηδων, που θέτουν οι (γείτονες) μας.
Βεβαίως μας απασχόλησε ιδιαίτερα η εθνική τραγωδία των συμπατριωτών μας
στην Αθήνα, όπου τόσο ο Γενικός Γραμματέας του Π.Σ.Η.E. κύριος Σπύρος
Κωσταδήμας, όσο και ο Γενικός Γραμματέας της Πανηπειρωτικής
Ομοσπονδίας Ευρώπης έστηλαν μηνύματα συμπαράστασης με αποδέκτες τους
συγγενείς των θυμάτων παροτρύνοντας τους Ηπειρώτες να δείξουν την
αλληλεγγύη τους.
Την Πανηπειρωτική Ομοσπονδία Ευρώπης, με εντολή του Προέδρου κ.
Δημητρίου Ντόκου εκπροσώπησε ο Γενικός Γραμματέας Θωμάς Γκίνης, και
το αναπλ. μέλος Βασίλης Τζώρτζης.

Την Παν. Oμοσπονδία Αμερικής εκροσώπησε ο Πρόεδρος της και επίτιμο
μέλος του Π.Σ.Η.E. κ. Νικόλαος Γκατζογιάννης, ο οποιος έκανε ειδική
αναφορά στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συμπατριώτες μας στη Βόρειο
Ήπειρο, τις επαφές του με κυβερνητικά μέλη του State Dipartment.
Την Παν. Ομοσπονδία της Αυστραλίας εκροσώπησε το μέλος του Δ.Σ. κ.
Θεόφιλος Πρεμετής οι οποιος έθεσε και θέμα Πανεπιστημίου Αυστραλίας μαζί
με το ενεργό μέλος κ. Nαπολαίων Τσάνη.

Την Βόρειο Ήπειρο εκροσώπησε ο Πρόεδρος της Ομόνοιας κ. Βασίλης Κάγιος,
ο οποιος μας έκανε εκτενέστερη ενημέρωση για τις αυθαιρεσίες που γίνονται σε
βάρος των ελλήνων της Βορείου Ηπείρου και στις περιουσίες τους απο το
αλβανικό κράτος και την σημαντικότατη προσφορα του Μητροπολίτη
Αναστασίου στο εκπαιδευτικό θέμα που ταλαιπωρούνται τα ελληνόπουλα απο
το καθεστώς της γείτονος χώρας.
Την Παν.Ομοσπονδία Κύπρου εκροσώπησε ο πρόεδρος κ. Ελευθέριος
Δημητρίου, ο οποιος αναφέρθηκε στην ανεπάρκεια εκπαιδευτικού προσωπικού
στη Βόρειο Ήπειρο, και τον ανθελληνισμό που επικρατεί στην Αλβανία.
Ως παρατηρητής συμμετήχε και ο πρόεδρος της Κοινότητας Ελευθερίου
Θεσπρωτίας, κ. Λάμπρος Χήρας, ο οποιος έζησε αρκετά χρόνια ως μετανάστης
και είναι συνοδοιπόρος στα Ηπειρωτικά Κοινά .
Ο Γενικός Γραμματέας του Π.Σ.Η.Ε. κ. Σπύρος Κωσταδήμας ο ταμίας του
Π.Σ.Η.Ε. κ. Ηλίας Γαλανός, και η εκπρόσωπος του Παγκοσμίου Συμβουλίου
Ηπειρωτών Εξωτερικού στην Eλλάδα κ. Ελευθερία Βασιώτη και ο Γραμματέας
του Π.Σ.Η.Ε. κ. Θεοφάνης Καλυβιώτης ο οποιος μεταξύ άλλων τόνισε ότι οι
συμπατριώτες μας στην Βόρειο Ήπειρο, <<δεν πρέπει να αισθάνονται μόνοι
τους.>>

Κλείνοντας τη συνεδρίαση ο Πρόεδρος του Π.Σ.Η.Ε. κ. Δήμου ανέγνωσε τις
αποφάσεις (ψηφίσματα) οι οποιες έγιναν ομόφωνα αποδεκτές απο όλους.
Τέλος ακολούθησαν: ο Απολογισμός πεπραγμένων, ο οικονομικός απολογισμός
του Π.Σ.Η.Έ για το πρώτο έτος, οι επαφές του Προεδρείου με κρατικούς φορείς
και άλλα διάφορα θέματα, όπως η ημερίδα στην ʼΑρτα με τη συμμετοχή της
Συνομοσπονδίας Ελλάδος, το επόμενο συνέδριο στην Κύπρο, το θέμα του
Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού και η συμμετοχή των Ηπειρωτών στο
Forum των απανταχού Nέων Ελλήνων.
Ευχαριστούμε θερμά το Ήπειρος TV 1, για την κάλυψη και προβολή του
Συνεδρίου μας, που για μια ακόμη φορά στέκεται αρωγός του Ηπειρωτισμού
της Διασποράς βοηθώντας έτσι στο μέγιστο το έργο μας.
Από το Γραφείο Τύπου της Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας Ευρώπης.
Ο Γενικός Γραμματέας &Υπεύθυνος Τύπου
Θωμάς Γκίνης

