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ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Μόνναχο 26 – 11 - 2016
Ανακοίνωση:
Θέμα:
"Διοικητικό Συμβούλιο στο Μοναχο".
Αξιότιμα Μέλη του Δ.Σ της Ομοσπονδίας μας.
Όπως γνωρίζατε απο προηγούμνη ειδοποίηση, το Συμβούλιο έλαβε χώρα
στο Μόναχο στις 26.11.2016, και σε αυτό συμμετείχαν 5 Μέλη του Δ.Σ.
" Ένας εξ αυτών, ο Γιώργος Γιωτίτσας συμμετείχε μέσο διαδικτύου". Ηταν
γνώστης των θεμάτων πρός συζήτηση, και μας ανακοίνωσε ότι συμφωνεί με τις
όποιες αποφάσεις της πλειοψηφίας).
Tα θέματα προς συζήτηση ήταν:
1) Θέμα παραίτησης Μέλους της Διοίκησης
2) Έ` Αντάμωμα Ηπειρωτών Ευρώπης
3) Συντονισμός δράσης της Ομοσπονδίας
4) Επανίδρυση Συμβουλίου Νεολαίας
5) Απολογισμός πεπραγμένων της νέας διοίκησης
Στο πρώτο θέμα, τοποθετήθηκαν όλα τα παρόντα Μέλη και αφού
επιδοκίμασαν την διαμαρτυρία του Μέλους μας Απόστολου Τσιρογιάννη, η
οποία εκ μέρους του καταλήγει σε απόφαση αποχώρησης του, αποφάσισαν
ομόφωνα να μη δεχθούν την παραίτηση του για τους λόγους που αναφέρονται
πάρα κάτω.
1) Η αδράνεια που παρατηρήθηκε στο προηγούμενο διάστημα, έχει να

κάνει με σοβαρούς λόγους υγείας σε δύο έκ των Μελών της Διοίκησης, και
2) με επαγγελματικές υποχρεώσεις.
Σε αυτό λοιπόν, ζητούμε την κατανόηση όλων των συναδέλφων μας.
Ο Γενικός Γραμματέας κ. Θεοχάρης Σακελαρίου, αποφάσισε να απέχει απο
το αξίωμα του Γενικού Γραμματέα για σοβαρούς λόγους υγείας και παραμένει
ως απλό Μέλος στη Διοίκηση. Την θέση του αναλαμβάνει ο τωρινός
Γραμματέας. Όλα τα παρόντα Μέλη αποδέχθηκαν την επιβεβλιμένη απόφαση
του συναδέλφου μας η οποία προέκυψε απο τον σοβαρό λόγου που
προαναφέραμε.
Για την αποτελεσματικότερη επικοινωνία τών Μελών της Διοίκησης, στο
εξής αποφασίσθηκε η ανάθεση πρωτοβουλίας, εκτός απο την κ. Πρόεδρο, να
προβαίνουν σε ανακοινώσεις προς τα Μέλη της Διοίκησης, ο Γενικός
Γραμματέας και ο Ταμίας.
Στο 2 Θέμα, Ε` Αντάμωμα Hπειρωτών Ευρώπης,
συζητήθηκαν οι προτάσεις, η 1η να γίνει στο Μόναχο, και η 2η πρόταση, να
γίνει στη Βόρειο Γερμανία. Τονίστηκε επίσης, ότι ο Ηπειρώτικος Σύλλογος
Λουντβιγκσχάφεν, είναι πρόθυμος να αναλάβει και πάλι την διοργάνωση στην
περίπτωση που στις άλλες περιοχές δεν ευοδωθεί.
Η απόφαση ήταν να ξαναγίνει νέα εκτίμηση και συνεννόηση με τους
Συλλόγους Βορείου Γερμανίας και του Μονάχου αντίστοιχα, και σύντομα θα
παρθεί απόφαση για την προετιμασία της μεγαλειώδους πορείας του
Ηπειρωτισμού της Ευρώπης. Για την προετοιμασία της εκδήλωσης, για το E`
Αντάμωμα, θα (στρατευθούν) και οι δυο Περιφερειάρχες της Ομοσπονδίας μας
Απόστολος Τσιρογιάννης και Δημήτριος Ντόκος.
Το 3 Θέμα, (Συντονισμός Δράσης της Ομοσπονδίας),
καλύπτεται στο δεύτερο θέμα όπου αναπροσαρμόζονται οι δραστηριότητες
όλων των Μελών.
Το 4 Θέμα, (Επανίδρυση του Συμβουλιου Νεολαίας)
κρίθηκε αναγκαίο και ζήτημα υψίστης σημασίας, ο καθορισμός, του
Καταστατικού, απο όπου θα λειτουργήσει το νέο Όργανο της Νεολαίας
Ηπειρωτών της Ευρώπης, όπου θα διασφαλίζεται στο ακέραιο η νομιμότητα των
κανόνων που απορρέουν απο το Καταστατικό. Τον συντονισμό του σοβαρού
αυτού θέματος, θα ηγηθούν οι Περιφερειάρχες Βορείου και Νοτίου Γερμανίας,
οι οποίοι θα επικοινωνήσουν με τους Συλλόγους της Περιφέρειας τους
αντίστοιχα και θα ζητήσουν απο τους Συλλόγους να εκλέξουν τα δικά τους
Συμβούλια, απο όπου θα προκύψει στη συνέχεια μετά απο εκλογές το Ανώτατο
Όργανο (Συμβούλιο Νεολαίας Ηπειρωτών Ευρώπης), το οποίο θα λειτουργεί
με βάσει το δικό του Καταστατικό, και την αυτονομία του η οποία θα απορρέει
επίσης απο το Καταστατικό του.
Η Διοίκηση της Ομοσπονδίας, θα είναι δίπλα στους Νέους, και θα τους
συνδράμει σε ότι χρειαστεί. Στα Μέλη του Συμβουλίου Νεολαίας, τα οποία

είναι κάτω των 18 ετών θα πρέπει απαραιτήτος να συνοδεύονται απο τους
νόμιμους κηδεμόνες τους, οι οποίοι θα έχουν υπογράψει ότι αναλαμβάνουν την
ευθύνη για κάθε άτομο που τελεί κάτω απο την κηδεμονία τους.
Το 5 Θέμα, (Απολογισμός Δράσης του Δ.Σ.,
η απόφαση που πάρθηκε στα Ιωάννινα την 1η Αυγούστου του 2016 , για το
επόμενο Συνέδριο το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Μέτσοβο στις 28-29-και 30
Αυγούστου του 2017.
Η συνέχιση του Προγράμματος Εκμάθησης της Ελληνικής Γλώσσας,
και η στήριξη των Ηπειρωτών Παραγωγών στην Έκθεση Food&Life του
Μονάχου. Στα τρία αυτά θέματα η Ομοσπονδία με επιτυχία πιστεύουμε
εκπλήρωσε τους στόχους της.
Η ιστοσελίδα, πληροφορεί και ενημερώνει με Δελτία Τύπου, όλες της
ανακοινώσεις που φτάνουν στα χέρια της και συμπαρίσταται στους αδελφούς
μας στη Βόρειο Ήπειρο, όπως στο θέμα που αντιμετώπισαν πρόσφατα οι
συμπατριώτες μας στη Χιμάρα. της Βορείου Ηπείρου.
Επίσης η παρουσία της Προέδρου της Π.Ομ.Ευρώπης στις εκδηλώσεις των
Συλλόγων της Βορείου Γερμανίας, και η δυναμική παρουσία τριών Μελών της
Διοίκησης της Ομοσπονδίας, στην Έκθεση Food&Life στο Μόναχο, και η
συνάντηση με τους Αντιπεριφεριάρχες Ηπείρου, στον ίδιο χώρο για τον ίδιο
σκοπό, πιστεύουμε ότι ήταν θετικές.
Εκτός απο αυτά τονίζουμε την αγαστή συνεργασία μας με το Παγκόσμιο
Συμβούλιο Ηπειρωτών Εξωτερικού, και τους ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε
επίσης τον απερχόμενο Πρόεδρο μας κ. Σπύρο Κωσταδήμα, που εξακολουθεί
και μας συμπαρίσταται σε οποιοδήποτε θέμα.
Τέλος, η Πανηπειρωτική Ομοσπονδία Ευρώπης, ευχαριστεί τον
Αρχιμανδρίτη Πάτερ Γεώργιο, για την διάθεση γραφείου που μας παραχώρησε
για την συνάντηση των Μελών της Ομοσπονδίας μας.
Ο στόχος της Ομοσπνδίας μας είναι η συσπείρωση και η στράτευση όλων
όσων έχουν ιδέες και οράματα για τον Ηπειρωτισμό και αγάπη για την ιδιαίτερη
Πατρίδα μας. Χρέος όλων μας είναι συνοχή μας γιατί εκεί είναι η δύναμη μας.
Κοιτάζουμε μπροστά, και προχωράμε στα οράματα μας που κληρονομήσαμε
απο τους Προγόνους μας.
Με εκτίμηση
έκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου
Η Πρόεδρος
Δήμητρα Πέτσα

Ο Γραμματέας & Υπεύθυνος Τύπου
Θωμάς Γκίνης
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