ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Πρός

Κονέκτικατ 06.02.2020

- τις Ομοσπονδίες Ηπειρωτών Εξωτερικού
- τους Συλλόγους Μέλη
- Στις έδρες τους με e-mail Κοινοποίηση: - Επίτιμο Πρόεδρο
- Μέλη Δ.Σ.

ΘΕΜΑ: «Μετάθεση Συνεδρίου ΠΣΗΕ για το 2021»
Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,
Αξιότιμα Μέλη του Δ.Σ.

Θα ήθελα να σας ενημερώσουμε ότι το Προεδρείο του ΠΣΗΕ αποφάσισε ομόφωνα
την μετάθεση του προγραμματισμένου για το επικείμενο καλοκαίρι συνέδριο του ΠΣΗΕ κατά
ένα έτος, δηλαδή για το τέλος Ιουλίου 2021.
Τις τελευταίες εβδομάδες μας ρώτησαν αρκετά άτομα από τις ομοσπονδίες εάν θα
μπορούσαμε να αναβάλουμε το συνέδριο κατά ένα έτος.
Οι λόγοι για την αναβολή ποικίλουν:
1. Εορτασμός για την επέτειο των 200 χρόνων από την έναρξη της επανάστασης του
«21».
2. Καλύτερη προετοιμασία του Συνεδρίου με σκοπό τη μεγαλύτερη συμμετοχή και
μεγαλύτερη απήχηση στην ΄Ηπειρο αλλά και σε όλη την Ελλάδα.
3. Η δυνατότητα που υπάρχει το 2021 να ενώσουμε τις δυνάμεις μας με τις άλλες
παγκόσμιες εθνικοτοπικές ομοσπονδίες. Όπως σας ενημερώσαμε με το Δελτίο τύπου
προγραμματίζεται συνδιάσκεψη στην Αθήνα, με πρωτοβουλία του ΠΣΗΕ, για τις
05.08.2020 με τις άλλες εθνικοτοπικές ομοσπονδίες, όπου μεταξύ των άλλων θα
συζητηθούν και τρόποι συνεργασίας μεταξύ των.
4. Διεξαγωγή πριν το Συνέδριο της προγραμματισμένης ημερίδας στην Κύπρο με θέμα την
οικονομική ανάπτυξη. Αυτή θα γίνει με πρωτοβουλία του Αντιπροέδρου του ΠΣΗΕ κ.
Δημητρίου και τέλος
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5. Η επαναδραστηριοποίηση του Προγράμματος Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού σε
συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
Θα σας παρακαλούσα πολύ όπως ενημερώσετε όλα τα μέλη της Ομοσπονδία σας.
Επίσης σας γνωρίζουμε ότι το επόμενο Δ.Σ. θα γίνει στα Γιάννενα και στο Ξενοδοχείο «Grand
Serai» το Σάββατο, 1η Αυγούστου.

Με εκτίμηση
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος

Χρυσόστομος Δήμου

Ο Γεν.Γραμματέας

Σπύρος Κωσταδήμας
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