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                                 3η Τηλεδιάσκεψη 29 – 11 --2020 

Μια ακόμη βαρύνουσας σημασίας τηλεδιάσκεψη πραγματοποίησε η 

Πανηπειρωτική Ομοσπονδία Ευρώπης στις 29. 11.2020 στην οποία 

συμμετείχαν,  ο καθόλα αρμόδιος Γεν. Γραμ. Δημόσιας Διπλωματίας και 

Απόδημου Ελληνισμού κύριος Ιωάννης Χρυσουλάκης, σημαντικότατα στελέχη  

της Ελληνικής Ομογένειας, όπως ο Πρόεδρος του Παγκοσμίου Συμβουλίου 

Ηπειρωτών Εξωτερικού κύριος Χρυσόστομος Δήμου, ο Γενικός Γραμματέας 

του Π. Σ. Ηπειρ. Εξωτερκού κ. Σπύρος Κωσταδήμας,  η Γενική Πρόξενος της 

Πόλης Ντύσσελντορφ κα. Μαρία Παπακωνσταντίνου, και η Πρόεδρος των 

Ελλήνων Αιρετών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ευρώπης και Αντιδήμαρχος της 

πόλης Solingen, κα. Ιωάννα Ζαχαράκη.  

 

Από τους Ηπειρώτικους Συλλόγους μας συμμετείχαν:  

από το Αννόβερο το μέλος κ. Δημήτρης Οικονόμου, ο Γραμματέας κ. Βασίλης 

Ντάφλος και ο Αντιπόεδρος κ. Βασίλειος Πανταζής, από το Μπίλεφελντ, η 

Πρόεδρος κα. Αγγελίνα Χριστοδούλου, ο Γραμματέας κ. Γεώργιος 

Κουτσοκέρης, η εκπρόσωπος του Συλλ. στην ΠΟΕ κα. Ελένη Δράκου, η 

Πρόεδρος του Σ. Νεολαίας κα. Ματίνα Μπότσιου, η αντιπρόεδρος 

κα.Δέσποινα Μεσημέρη, απο το Γκίτερσλο η Πρόεδρος κα. Χριστίνα Πάκου, 

από το Πλέττενμπεργκ η Πρόεδρος κα. Νικολέτα Τζώρτζη ο Αντιπρόεδρος κ. 

Βασίλης Τζώρτζης, το μέλος της Νεολαίας  Αικατερίνη Τζώρτζη, το  μέλος 

Νεολαίας Πετρούλα Λάζου, το μέλος Νεολαίας η κα. Παναγιώτα Λιάκου, από 

το Λίντενσσαιτ, ο Πρόεδρος κ. Παναγιώτης Μποζιούρης και η Αντιπρόεδρος  

κα. Δήμητρα Οικονομίδη, από το Βούππερταλ, ο Πρόεδρος  κ. Ανδρέας 

Ιωάννου, ο Γραμματέας κ. Φώτης Βασιλείου, από το Ντύσσελντορφ, ο 

Πρόεδρος κ. Κωνσταντίνος Κάσσιας η Αντιπρόεδρος Σ. Νεολαίας κα. 

Αικατερίνη Τσουγκάρι, από την Φρανκφούρτη, ο Πρόεδρος κ. Σπύρος 
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Βέλλιος και ο Αντιπρόεδρος κ. Σπύρος Μπουζούρης, από το 

Λούντβιγκσχαφεν, ο Πρόεδρος κ. Μιχάλης Χριστοδούλου και ο βοηθός 

Χορευτικού, Χρυσοβαλάντης Μολότσιος, από την Νυρεμβέργη, η Πρόεδρος 

κα. Λαμπρινή Κολιοφώτη,  και από το Μόναχο η Γραμματέας κα. Αικατερίνη 

Παπά. 

 

Από την διοίκηση της Παν. Ομ. Ευρώπης συμμετείχαν:  

ο Πρόεδρος κ. Δημήτριος Ντόκος, ο Γεν. Γραμ. κ. Θωμάς Γκίνης, η Γραμ. κα. 

Χριστίνα Πάκου, ο Ταμίας κ. Γεώργιος Κουτσοκέρης, το μέλος κ. Βασίλειος 

Τζώρτζης, ο υπ. Νεολαίας κ. Δημήτριος Οικονόμου, και ο Περ. Β. Γερμανίας 

κ. Βασίλειος Ντάφλος. 

  

Τα κύρια θέματα που κυριάρχησαν ήταν: 

1) Η πορεία των Πολιτιστικών Φορέων της Ηπειρωτικής Ομογένειας στην 

Ευρώπη  στη δύσκολη συγκυρία που αντιμετωπίζουμε λόγο του Κορονοϊού. 

 

2)  Το υπό σύσταση «Παγκόσμιο  Συμβούλιο Ελληνικών Εθνικοτοπικών 

Οργανώσεων (ΠΣΕΕΟ) » το οποίο πρόκειται να συσταθεί σε Σώμα τον 

Αύγουστο του 2021, και οι προοπτικές για δραστηριότητες που ανοίγονται. 

3)  Το Πρόγραμμα Ελλάδα 2021. «Εκδήλωση για την επέτειο απελευθέρωσης 

200 χρόνια, 1821-2021». 

4) Ψήφισμα προς έγκριση για την «Ανάγκη συσπείρωσης της ομογένειας για 

την Αμυντική Θωράκιση της Ελλάδας». 

 

Την έναρξη της τηλεδιάσκεψης έκανε ο Πρόεδρος της ΠΟΕ κύριος Δημήτριος 

Ντόκος όπου αφού ευχαρίστησε όλες και όλους τους συμμετέχοντες έδωσε το 

λόγο στον κύριο Ιωάννη Χρυσουλάκη. 

Ο κύριος Χρυσουλάκης, φανερά ενθουσιασμένος,  αφού ευχαρίστησε τα μέλη 

της Διοίκησης της Π.Ο.Ε ονομαστικά, και τους συμμετέχοντες, εξήρε τις 

δραστηριότητες της Ομοσπονδίας λέγοντας:  

«Είμαστε στη μέση μιάς δύσκολης συγκυρίας για όλο τον πλανήτη, όμως 

είμαστε ευγνώμονες που μπορούμε να επικοινωνούμε χάριν στις νέες 

τεχνολογίες. Οι Οργανώσεις σας ευτυχώς αγκάλιασαν από νωρίς τις 

διαδυκτιακές δυνατότητες επικοινωνίας. Είσται άλωστε, όπως μπορώ να σας 

διαβεβαιώσω, από τους πιο δραστήριους Έλληνες του Εξωτερκού με έμπρακτο 

ενδιαφέρον  για τα τεκτενώμενα στην πατρίδα και με μεγάλη γεννεοδωρία και 

ευεργεσίες απέναντι της. Έχω υπόψην επίσης ότι η Νεολαία σας είναι εξίσου 

δραστήρια και όλοι οι σύλλογοι της. Για αυτό χαίρομε ιδιαίτερα και έτσι θέλω 

να αναφερθώ ξεχωριστά και να πω ένα ένθερμο χαιρετισμό στη Νεολαία όλων 

των Συλλόγων και των Οργανώσεων.  



 

 

Πιστεύω, και νομιζω ότι θα σας βρώ σύμφωνους ότι η Νεολαία μας είναι η 

μεγαλύτερη περιουσία. Τα παιδιά μας, μικρότερα ή, μεγαλύτερα σε κάθε ηλικία 

είναι ότι καλύτερο έχουμε. Και εύχομαι να καταλήξεται όπως πάντα σε χρήσιμα 

συμπεράσματα, σε πρακτικές και σε εφαρμόσιμες προσεγγίσεις.  

 

Μάλιστα, όσο πλησιάζει το νέο έτος, το ιδιαίτερα αυτό επετειακό έτος του 

2021, είναι πολύ σημαντικό να είμασται όλοι πολύ καλά οργανωμένοι και 

ενωμένοι για να το γιορτάσουμε σε όλη τη Γη με την τιμή που αρμόζει, γιατί 

όπως έχω πεί, θέλουμε όλοι να πλημυρίσουμε όλο τον πλανήτη με Ελλάδα.  

 

Και εμείς είμαστε προετιμασμένοι και θα σας στείλουμε και πάρα πολλές 

ψηφιακές δράσεις για όσους δεν μπορούν να συμμετέχουνε ζωντανά στις 

δράσεις τους για να φτάσει η εικόνα για να φτάσει ο ήχος σε κάθε γωνιά του 

πλανήτη. » 

Την επόμενη ημέρα, ο Γεν. Γραμματέας Aπόδημου Eλληνισμού, έκανε την εξής 

ανάρτηση στα ΜΜΕ για την τηλεδιάσκεψη μας. 

« Με ξεχωριστό ενδιαφέρον συνάντησα διαδικτυακά και χαιρέτισα τα 

Διοικητικά Συμβούλια των Συλλόγων και της Νεολαίας των Ηπειρωτών 

Ευρώπης, έπειτα από πρόσκληση της Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας 

Ευρώπης με Πρόεδρο τον κ. Δημήτρη Ντόκο και Γενικό Γραμματέα τον κ. 

Θωμά Γκίνη  οποίος μίλησε για την «Ανάγκη συσπείρωσης της ομογένειας 

για την αμυντική θωράκιση της Ελλάδας».  

Μαζί και η Γενική Πρόξενος του Ντύσελντορφ, κα Μαρία 

Παπακωνσταντίνου, η Πρόεδρος των Ελλήνων Αιρετών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης Ευρώπης και Αντιδήμαρχος της πόλης Solingen, κα. Ιωάννα 

Ζαχαράκη, ο Πρόεδρος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ηπειρωτών Εξωτερικού, 

κ. Χρυσόστομος Δήμου, καθώς και ο Γεν. Γραμματέας, κ. Σπύρος 

Κωσταδήμας. 

Απευθύνθηκα ιδιαιτέρως στην αξιολογότατη Νεολαία των Ηπειρωτών 

Ευρώπης, η οποία έχει πραγματοποιήσει εξαιρετικές προσπάθειες για τη 

διατήρηση της παράδοσης της πατρίδας και έχει συνδράμει σε όλες τις 

πρωτοβουλίες των Συλλόγων των Ηπειρωτών. Πιστεύω ακράδαντα πως 

«…η Νεολαία μας είναι η μεγαλύτερή μας περιουσία! Τα παιδιά μας, 

μικρότερα ή μεγαλύτερα, είναι ό,τι καλύτερο έχουμε. Όχι μόνο όσοι είμαστε 

γονείς, αλλά και η Ελλάδα ολόκληρη». 

 

(Κάτω απεικονίζεται ο κ. Χρυσουλάκης με φόντο την Ακρόπολη) 



 

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ηπειρωτών Εξωτερικού, κύριος 

Χρυσόστομος Δήμου, στην σύντομη ομιλία του αναφέρθηκε στις νέες 

δυνατότητες που προκύπτουν και την ανάγκη συνένωσης της Ελληνικής 

Ομογένειας ανά την υφήλιο όπου μεταξύ άλλων τόνισε: 

«ΟΙ Εθνικοτοτοπικές Οργανώσεις σήμερα, αντιπροσωπεύουν περίπου το 

τριάντα τις εκατό της δυναμικής των Οργανώσεων του Απόδημου Ελληνισμού 

περίπου τέσσερις χιλιάδες Οργανώσεις ανά τον κόσμο. Γνωρίζουμε ότι η 

οργανωτική δραστηριότητα ήταν ιδιαίτερα έντονη στις πατρίδες μαζικής 

μετανάστευσης από την Ελλάδα. Σήμερα δε, φαίνεται να διαγράφει μια 

κατιούσα καμπύλη στις περισσότερες χώρες της διασποράς.  

Αυτός είναι και ο κύριος λόγος για τον οποίο πρέπει να επικεντρωθούμε το 

επόμενο διάστημα στα παρακάτω ερωτήματα.  

Ποιός είναι ο ρόλος των ομογενειακών οργανώσεων σήμερα και ποιά είναι η 

κύρια αποστολή τους.  

Ποιό είναι το πεδίο δράσεως των και πως θα προσελκύσομε τμήματα της 

Ομογένειας για να αυξήσομε τη δυναμικότητα.  

Ποιά είναι η τοποθέτηση μοναδικότητα αυτών των οργανώσεων, ποιά είναι 

ιδιομορφία των οργανώσεων δηλαδή ποιός είναι ο λόγος συμμετοχής των μελών 

αυτών. 

Τέλος, πρέπει να δούμε και τις οργανωτικές δομές αυτών των Οργανώσεων μας 

και πως, κάθε βαθμίδα, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, ή, τριτοβάθμια θα 

μπορέσει να εμπλουτίσει τις υπόλοιπες. Εν γένει θα έλεγα έχει να κάνει με το 

ζήτημα του επαναπροσδιορισμού του ρόλου των Ομογενειακών και των 

Εθνικοτοπικών Οργανώσεων, θέμα συνένωσης των διάφορων ομοειδών ομάδων 

για να προσελκύσομε το ενδιαφέρον  και των νεότερων γενεών και να 



 

 

εξασφαλιστεί η συνέχεια. » 

 

 

Στη συνέχεια το λόγο έλαβε η Γενική Πρόξενος του Ελληνικού Προξενείου της 

πόλης του Ντύσσελντορφ, κα. Μαρία Παπακωνσταντίνου, όπου μας 

ενημέρωσε για τα προγράμματα που έχουν δρομολογηθεί από το Προξενείο και 

την Περιφέρεια Ηπείρου, για την προώθηση των ελληνικών προϊόντων στην 

γερμανική αγορά, την προβολή της Ηπείρου και όχι μόνο από τα γερμανικά 

ΜΜΕ.καθώς και τις εκδηλώσεις που θα γίνουν στην Πόλη Schwerte όπου εκεί 

έχουμε τον πρώτο έλληνα και ηπειρώτη Δήμαρχο κ. Δημήτριο Αξούργο τον 

Μάιο και Ιούνιο του 2021. Αναφέρθηκε στα όσα μέχρι τώρα έγιναν όπως τα 

ελληνικά Φεστιβάλ στη μεγάλη γιορτή του ελληνισμού του 2017 και 2018 στη 

βόρεια Ρινανία Βεστφαλία, την παρουσία ελληνικών τροφίμων και ποτών στην 

έκθεση Anuga στην Κολωνία και ην διεξαγωγή του Φεστιβάλ Ηπείρου και 

φίλων της Ηπείρου στην πόλη του Schwerte τονΜάιο του 2021. 

 

Ακολούθος το λόγο έλαβε η κα. Ιωάννα Ζαχαράκη, η οποία αφού ενημέρωσε 

τους παριστάμενους για την ανάγκη να αυξηθούν οι ελληνικής καταγωγής 

αιρετοί δημοτικοί σύμβουλοι, προέτρεψε τους έλληνες ομογενείς να 

συμμετέχουν στα γερμανικά τοπικά Κοινά στις περιοχές που ζουν διότι έτσι θα 

μπορούν να προσλαμβάνονται σε δημόσιες υπηρεσίες να πολιτεύονται να 

συμμετέχουν στις τοπικές εκλογές δυναμώνοντας έτσι την ελληνική παρουσία. 

Κατόπιν το λόγο έλαβε ο Γεν.. Γραμματέας του Π.Σ.Η.Εξωτερικού & επίτιμος 

Πρόεδρος της ΠΟΕ, κ. Σπύρος Κωσταδήμας, και μίλησε για την ανάγκη 

στήριξης της ελληνικής γλώσσας, την δομή των πολιτιστικών Συλλόγων και την 



 

 

παρακολούθηση από την Νεολαία μας του προγράμματος 

« Μαθαίνω Ελληνικά » 

Στη συνέχεια, μίλησε η Γραμματέας της ΠΟΕ κα. Χριστίνα Πάκου, η οποία 

αναφέρθηκε στο Πρόγραμμα «Ελλάδα 2021», το οποίο πρόκειται να γίνει στο 

Nτύσσελντορφ, και την συμμετοχή της Νεολαίας στο διαγωνισμό με θέμα τους 

Αγωνιστές της Εθνικής Επανάστασης του 1821. 

Τέλος, το λόγο έλαβε ο Γεν. Γραμματέας της Παν. Ομ. Ευρώπης  κ. Θωμάς 

Γκίνης, ο οποίος αφού έκανε μια σύντομη ιστορική αναδρομή στα 

επαναστατικά κινήματα των προγόνων μας πριν το 1821, κατέθεσε προς 

έγκριση στα μέλη των Συλλόγων μας Ψήφισμα (το οποιο είχε σταλθεί από πριν) 

για ίδρυση ειδικού τραπεζικού λογαριασμού για την ενίσχυση της  Αμυντικής 

Θωράκισης της Χώρας μας, εξηγώντας ότι αυτό, αφού εγκριθεί,  θα 

παραδοθεί στο Π.Σ.Η.Εξωτερικού και αφού εγκριθεί εκ νέου, να κατατεθεί στο 

Παν.Συμ.Eλλην. Εθνικοτοπικών Οργανώσεων το οποίο θα συγκροτηθεί σε 

Σώμα τον Αύγουστο του 2021, με την επισήμανση ότι η οικονομική προσφορά 

θα είναι εθελοντική! Οι εκπρόσωποι των Ηπειρωτικών Συλλόγων, υποσχέθηκαν 

ότι θα απαντήσουν  λίαν προσεχώς, αφού θα το συζητήσουν με τα μέλη των 

Δ.Σ. τους.  

 

Η τηλεδιάσκεψη μας, προσέλκυσε το ενδιαφέρον του γνωστού Καναλιού 

(Ήπειρος  TV1), το οποίο την πρόβαλε με τα εξής κολακευτά σχόλια. 

 

«Ενεργούς και κοντά της προσπαθεί να κρατήσει τους πολιτιστικούς 

συλλόγους η Πανηπειρωτική Ομοσπονδία Ευρώπης διοργανώνοντας 

διασκέψεις και παραμερίζοντας τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει η 

αποστασιοποίηση λόγο της πανδημίας. Το μεσημέρι της κυριακής 29 

του Νοέμβρη πραγματοποιήθηκε η τρίτη κατά σειρά τηλεδιάσκεψη αυτή τη 

φορά παρουσία εκλεκτών καλεσμένων, όπως….. » 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ακολουθούν φωτογραφίες από την τηλεδιάσκεψη,  

(όσες μπορέσαμε να αντιγράψουμε) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

Η Πανηπειρωτική Ομοσπονδία Ευρώπης  

ευχαριστεί θερμά όλες και όλους τους συμμετέχοντες  

που μας συντρόφευσαν στην τηλεδιάσκεψη. 

Ευχαριστούμε θερμά τα ΜΜΕ για την συμπαραστάτη τους 

Με εκτίμηση 

εκ μέρους του Δ.Σ. και του Γραφείου Τύπου της ΠΟΕ 

Panepirotscher Verband Europas e,V 1976   President Dimitrios Ntokos – Amtsgericht Sttutgard- WR339 

 


