
 
 

Δελτίο Τύπου για την συμμετοχή του συλλόγου μας στο φόρουμ 

των απανταχού νέων Ελλήνων. «Hellenic Youth in Action». 
 

Πολλά συγχαρητήρια αξίζουν στην Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου 

Νεολαίας μας, Σταματία Μπότσιου για την επάξια αντιπροσώπευση του 

Συλλόγου μας αλλά και του Ηπειρώτικου Απόδημου Ελληνισμού της περιοχής 

μας στο Φόρουμ των απανταχού νέων Ελλήνων, που έλαβε χώρα στις 31 

Μαρτίου και 1
η
 Απριλίου 2018 στην Αθήνα. 

 

Το Φόρουμ αποτέλεσε ένα σημαντικό βήμα για τη συνεργασία των Απανταχού 

Νέων Ελλήνων με σκοπό την επίτευξη και την υλοποίηση κοινών στόχων και 

επιδιώξεων, και αποτέλεσε πρωτοβουλία 9 παγκόσμιων ελληνικών 

οργανώσεων, στο πλαίσιο των Ολυμπίων 2016-2018 της Επιτροπής Ολυμπίων 

και Κληροδοτημάτων του Ζαππείου Μεγάρου και με την υποστήριξη του 

Φιλανθρωπικού Ιδρύματος Σαββίδη. 
 

Σχετικά με τις εκδηλώσεις του διημέρου, το Σάββατο 31 Μαρτίου στο Ζάππειο 

Μέγαρο (δωρεά του μεγάλου μας Εθνικού Ηπειρώτη Ευεργέτη Ευάγγελου 

Ζάππα), ημέρα έναρξης των εργασιών του φόρουμ, η τελετή πραγματοποιήθηκε 

παρουσία πλήθους εκπροσώπων της Πολιτείας, Θεσμικών Φορέων και της 

Εκκλησίας της Ελλάδος, ενώ παράλληλά οι 9 εκπρόσωποι των Νεολαίων 

παρουσίασαν τις δραστηριότητες των οργανώσεών τους και πρότειναν τρόπους 

συνεργασίας μεταξύ των Ελληνικών Νεολαίων και της ιστορικής τους πατρίδας. 

 

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, πραγματοποιήθηκε και ο «Χορός Φιλίας» στο 

Σύνταγμα και όλοι οι συμμετέχοντες του Φόρουμ παρακολούθησαν μια 

αξέχαστη γιορτή για τον Ελληνισμό. 500 Νέες και Νέοι από τις πέντε Ηπείρους, 

με ένα «Χορό Φιλίας» σχημάτισαν μία συμβολική (σπείρα), που αγκάλιασε το 

σήμερα με το χθες και το αύριο. 

 

Κατά την δεύτερη ημέρα του Φόρουμ, 1
η
 Απριλίου 2018, οι συμμετέχοντες, 

παρακολούθησαν την Λειτουργία που τελέσθηκε στον Μητροπολιτικό Ναό 

Αθηνών, ενώ ακολούθησαν work-shops στο Ζάππειο Μέγαρο με θέματα 

αναφορικά με την διασπορά και τους Απόδημους Έλληνες. Αξιοσημείωτο είναι 

το ότι το  απόγευμα της ίδιας ημέρας, οι  Νεολαίοι ένωσαν τις φωνές τους 

στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα στον κόσμο ότι έφτασε η στιγμή τα Μάρμαρα 



του Παρθενώνα να επιστρέψουν στην πατρίδα τους με την εκστρατεία 

#bringthemarbleshome, που κορυφώθηκε με μία πορεία από το Ζάππειο 

Μέγαρο προς τον ιερό λόφο της Πνύκας, αιώνιο σύμβολο της αρχαίας 

αθηναϊκής δημοκρατίας.  

 

Στην Πνύκα πραγματοποιήθηκε η τελετή λήξης της εκδήλωσης, όπου οι 350 

εκπρόσωποι της ελληνικής διασποράς, διάβασαν το  ψήφισμα του Φόρουμ. 

Η ημέρα έκλεισε με μια ιδιαίτερα σημαντική διάλεξη του διευθυντή του 

Μουσείου της Ακρόπολης, καθηγητή κ. Δ. Παντερμαλή, στο αμφιθέατρο του 

Μουσείου. 

 

Το Φόρουμ διοργανώθηκε από τις εξής 9 οργανώσεις: Παγκόσμια 

Συντονιστική Επιτροπή Ποντιακής Νεολαίας, Νεολαία Παγκόσμιας 

Ομοσπονδίας Αποδήμων Κυπρίων, Νεολαία Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας 

Θεσσαλών, Νεολαία Παγκόσμιου Συμβουλίου Ηπειρωτών Εξωτερικού, 

Νεολαία Παγκόσμιου Συμβουλίου Κρητών, Νεολαία Παγκόσμιας 

Αμφικτυονίας Βλάχων, Νεολαία Παναρκαδικού Παγκόσμιου Συμβουλίου, 

Νεολαία Παμμακεδονικής Ομοσπονδίας ΗΠΑ, Νεολαία Ομοσπονδίας 

Θρακικών Συλλόγων Ευρώπης. 

Χορηγοί επικοινωνίας του Φόρουμ : ΕΡΤ, RIK, NETV, Europolitis, National 

Herald, Neos Kosmos, YAGREK, Hellasfm. 

 

 

 

Μαζί με την δική μας αντιπρόεδρο Σταματία Μπότσιου μέρος στο Φόρουμ 

πήραν και οι εξής αντιπρόσωποι του Ηπειρώτικου απόδημου Ελληνισμού: 

 

Μαρίνα Διαμαντή, Γερμανία  

Paul F. Economou, Αμερική 

George - Constantine Lekkas, Αμερική  

Liam - Paul Baxter, Αυστραλία  

Χριστόφορος Σταμάτης, Γερμανία 

Απόστολος Τσιρογιάννης, Γερμανία  

  

Εκ μέρους των διοικητικών συμβουλίων του συλλόγου μας πολλά 

συγχαρητήρια στους διοργανωτές του Φόρουμ και ένα μεγάλο εύγε για την 

πρωτοβουλία αυτή. 

 

Με πατριωτικούς χαιρετισμούς. 

Εκ μέρους του Δ.Σ. του Συλλόγου μας 

Ο Αναπληρωτής Γραμματέας και υπεύθυνος τύπου:  

 

Κουτσοκέρης Γέώργιος 

 



 

Ακλουθεί φωτογραφικό υλικό απο το διαδύκτιο: 

 

 
 

 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


