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ΔΕΛΤΙΟ ΤΎΠΟΥ
Διαδικτυακή Εκδήλωση αφιερωμένη στα 200 Χρόνια από την Επανάσταση
για την Λευτεριά της Πατρίδας μας 1821-2021
Με μια μεγαλειώδη διαδικτυακή εκδήλωση η οποια ξεπέρασε κάθε προσδοκία,
γιόρτασε η Πανηπειρωτική Ομοσπονδία Ευρώπης στις 7 Μαρτίου 2021
συμμετέχοντας στο πρόγραμμα >>Ελλάδα 1821-2021>> για την Επέτειο της
Απελευθέρωσης της Χώρας μας, με κύριο Θέμα <<Την συμβολή και την
Προσφορά των Ηπειρωτών στην Εθνική Επανάσταση του 1821>>.

Στην άρτια οργανωμένη εκδήλωση είχαν προσκληθεί και συμμετείχαν
εκπρόσωποι της Κυβέρνησης, οι οποίοι απηύθηναν χαιρετισμό όπως ο Γενικός
Γραμματέας Δημόσιας Διπλωματίας και Απόδημου Ελληνισμού κ. Ιωάννης

Χρυσουλάκης, η συνεργάτης του κα. Ευανθία Παπαδάτου, η Γενική Πρόξενος
του Ελλην. Προξενείου του Ντύσσελντορφ, κα. Μαρία Παπακωνσταντίνου, ο
Περιφερειάρχης της Περιφέρειας Ηπείρου κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης, της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης ο Δήμαρχος κ. Μωησής Ελισάφ των Ιωαννίνων, ο
Δήμαρχος Πρεβέζης κ. Νικόλαος Γεωργάκος, ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας κ.
Ιωάννης Λώλος και η Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Πολιτισμού κα. Χριστίνα
Τζέλου, ο Αντιδήμαρχος Άρτας και υπεύθυνος Πολιτισμού-Τουρισμού κ.
Κώστας Χαρακλιάς, έκ μέρους του Σεβασιωτάτου Μητροπολίτου
Αυγουστίνου της Ιεράς Μητροπόλεως Βόνης ο αρχιμανδρήτης π. Γεώργιος
Σιώμος, από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ηπειρωτών Εξωτερικού (ΠΣΗΕ)
συμετείχαν ο Πρόεδρος κ. Χρυσόστομος Δήμου, ο Επίτιμος Πρόεδρος της
ΠΟΕ και νύν Γραμματέας του ΠΣΗΕ κ. Σπύρος Κωσταδήμας, ο Αντιπρόεδρος
του ΠΣΗΕ κ. Ελευθέριος Δημητρίου, μέλη των Δ.Σ. των Συλλόγων μας καθώς
και μέλη της Νεολαίας μας. Από άλλους φορείς της ελληνικής Ομογένειας ο
Πρόεδρος της Ηπειρωτικής Ομοσπονδίας Αμερικής κ. Ιωάννης Κατσίμπαρης,
της Ωκαιανίας & Αυστραλίας κ. Κώστας Βασιλείου.
Ώς κεντρικός Ομιλιτής ήταν ο διακεκριμένος Γεωστρατηγικός Αναλυτής κ.
Νίκος Λυγερός. ο οποιος με γλαφυρότητα και σαφήνεια αναφέρθηκε στα
ιστορικά γεγονότα για την προετοιμασία της επανάστασης, και τον καθοριστικό
ρόλο που διαδραμάτισε η Φιλική Εταιρία, οι Ηπειρώτες Ευεργέτες, η τακτική
του Οπλαρχηγού του Γένους μας Θεόδωρου Κολοκοτρώνη και του Μάρκου
Μπότσαρη, καθώς και οι διαρκείς αγώνες των Ηπειρωτών ώστε να
κερδίσουν χρόνο οι επαναστάτες στον Μοριά, στα νησιά και στη Ρούμελη......
Οι τηλεθεατές είχαν την ευκαιρία να θέσουν ερωτήματα στα οποια απάντησε με
μεγάλη προθυμία ο κ. Λυγερός. Περισσότερα για την εξαιρετική ομιλία του
κυρίου Λυγερού, θα δείτε στο σχετικό βίντεο στο διαδίκτυο.
Την εκδήλωση μας η οποια μεταδίδονταν life από το Ήπειρος TV1
παρακολούθησαν παρά πολλά στελέχη και μέλη από τους Συλλόγους μας και
της Νεολαίας μας, φορείς της ελληνικής Ομογένειας όπως από την ΟΣΕΠΕ
Ποντίων, από την Παγκρήτια Ομοσπονδία Ευρώπης κα. Ευτυχία, Όλοφσον –
Σαβιολάκη , η Πρόεδρος των Ελλήνων Αιρετών Τοπικής Αυτοδιοίκησης της
Ευρώπης κα. Ιωάννα Ζαχαράκη καθώς και συμπατριώτες μας από όλα τα μέρη
της χώρας μας.
Τα μηνύματα που έφθασαν τόσο στην Ομοσπονδία όσο και στο Ήπειρος TV1
ήταν συγκινητικά από εκατοντάδες Έλληνες από όλα τα μέρη του κόσμου.
Συγχαρητήρια μας έστειλαν πάρα πολλοί συμπατριώτες όπως ο Βελιανίτης
ιστορικός κ. Μάριος A. Μπίκας για την εκδήλωση. Η ακροαματικότητα μόνον
στο FB ξεπέρασε της οκτώ χιλάδες.
Η Πανηπειρωτική Ομοσπονδία Ευρώπης ευχαριστεί θερμά τα μέλη των
Συλλόγων και τα μέλη της Νεολαίας μας για την τεράστια συμμετοχή τους.

Ευχαριστούμε επίσης τον Περιφερειάρχη Βορείου Γερμανίας της ΠΟΕ κ.
Βασίλειο Ντάφλο για την βοήθεια του που μας πρόσφερε το πρόγαμα για την
τηλεδιάσκεψη, ευχαριστούμε το Ήπειρος TV1 και ιδιαίτερα την κα. Έλενα
Χριστοφορίδου για την συμβολή της, Ευχαριστούμε όλες και όλους τους
προσκεκλημένους οι οποιοι μας τίμησαν με την συμμετοχή τους, τον κ. Λυγερό,
τον κύριο Χρυσουλάκη, τον κ. Καχριμάνη, την (Πρόξενο της καρδιάς μας) κα.
Παπακωνσταντίνου, τους δημάρχους και αντιδημάρχους τα μέλη των Δ.Σ του
Παγκοσμίου Συμβουλίου Ηπειρωτών Εξωτερικού (ΠΣΗΕ), τους Ελληνες
Ομογενείς από όλη την Υφήλιο.
Με ιδιαίτερη εκτίμηση,
έκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου
της Ομοσπονδίας μας
και του Γραφείο Τύπου.
Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Ντόκος

Γενικός Γραμματέας
Θωμάς Γκίνης

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

