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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Αρ. Πρωτ. : PES14/2020       Ημερομηνία 11.08.2020 

«Εύστοχη η δυναμική πρωτοβουλία συσπείρωσης ομογενειακών οργανώσεων» 

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 5 Αυγούστου 2020 με απόλυτη επιτυχία η ημερίδα εργασίας των 
τριτοβάθμιων εθνικοτοπικών παγκοσμίων οργανώσεων. Πρόκειται για μια ισχυρή συνεργασία των 
αποδήμων σε επίπεδο παγκοσμίων οργανώσεων, με στόχο τη συσπείρωση, τη σύσφιξη σχέσεων, τη 
δικτύωση και τη δυναμική προώθηση κοινών αιτημάτων προκειμένου ο απόδημος ελληνισμός να 
αποκτήσει ισχυρή φωνή. Πάντα ο απόδημος ελληνισμός στέκεται αρωγός και συμπαραστάτης στα 
προβλήματα και εθνικά ζητήματα της χώρας μας. Κοινό μας εφαλτήριο είναι η αγάπη μας για την 
πατρίδα. 

Την ημερίδα παρακολούθησαν 31 σύνεδροι εκπρόσωποι των παγκοσμίων εθνικοτοπικών 
οργανώσεων: ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ , ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
ΘΕΣΣΑΛΩΝ «Ο ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ», ΟΜΟΣΠΟΝΔΙA ΘΡΑΚΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΥΡΩΠΗΣ, ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΡΗΤΩΝ, ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ, 
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΝΤΙΩΝ, ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΜΦΙΚΤΙΟΝΙΑ ΒΛΑΧΩΝ, από ΗΠΑ, Καναδά, Ν. 
Αφρική, Γερμανία, Αυστραλία, Κύπρο και Ελλάδα. Την επίσημη έναρξη των εργασιών κήρυξε ο κ. 
Διαμαντής Γκίκας – Πρόεδρος της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Θεσσαλών εκ μέρους της τριμελούς 
συντονιστικής επιτροπής της ημερίδας εργασίας, καλωσορίζοντας τον κ. Ιωάννη Χρυσουλάκη, την κ. 
Εύα Παπαδάτου, τους προέδρους και τους εκπροσώπους των ομογενειακών οργανώσεων.   

Την εκδήλωση χαιρέτησε ο κ. Ιωάννης Χρυσουλάκης - Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Διπλωματίας 
και Απόδημου Ελληνισμού, ο οποίος μεταξύ άλλων τόνισε πως «Ο Ομογενειακός Ελληνισμός 
ξαναενώνεται και ότι στηρίζει αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που ξεκίνησε» και αναφέρθηκε στο 
πρόγραμμα εκδηλώσεων για τον εορτασμό των 200  χρόνων από την ελληνική επανάσταση στις 
οποίες οι ομογενειακές οργανώσεις θα μπορούν να συμμετέχουν. 

Η  κ. Εύα Παπαδάτου - Προϊσταμένη της Δ/νσης Ευρώπης της ΓΓΑΕ καλησπέρισε τους συμμετέχοντες 
εξαίροντας την εξαιρετική συμβολή των εθνικοτοπικών οργανώσεων στη διατήρηση της εθνικής 
συνείδησης και πολιτιστικής ταυτότητας των νέων ομογενών. 

Τον κύκλο των εισηγήσεων άνοιξε ο κ. Χρυσόστομος Δήμου - Πρόεδρος του Παγκοσμίου Συμβουλίου 
Ηπειρωτών Εξωτερικού, ο οποίος αναφέρθηκε στον  ρόλο των εθνικοτοπικών οργανώσεων και στις 
οργανωτικές δομές. Ο κ. Δήμου παρουσίασε το χάρτη της στρατηγικής, αναφέρθηκε στο περιεχόμενο 
και στους σκοπούς της ένωσης και τόνισε την ανάγκη προσέγγισης και ενασχόλησης της νέας γενιάς 
με τις ομογενειακές οργανώσεις ώστε να παραμείνει ζωντανή η φλόγα του ελληνικού πνεύματος. 

Τη σκυτάλη στη συνέχεια πήρε ο κ. Μανώλης Κουγιουμουτζής - Πρόεδρος του Παγκοσμίου 
Συμβουλίου Κρητών. Ο κ. Κουγιουμουτζής μίλησε για την πορεία του ΣΑΕ, καθώς και τον ρόλο της 
ΓΓΑΕ. Επίσης παρουσίασε την κατανομή των απόδημων Ελλήνων ανά ηπείρους. Ζήτησε από την 
πολιτική ηγεσία να μεριμνήσει για μια ισχυρή ΓΓΑΕ, για την δημιουργία ενός νέου αναβαθμισμένου 
οργανισμού που θα είναι στην υπηρεσία του απόδημου ελληνισμού και το αναφαίρετο δικαίωμα 
ψήφου των αποδήμων. 

Στην Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό αναφέρθηκαν στις εισηγήσεις τους η κ. Πολυάνθη 
Γιάνναρου- Γραμματέας της Ομοσπονδίας Θεσσαλών Ευρώπης «Βασίλης Τσιτσάνης» και ο κ. 
Παναγιώτης Ιασωνίδης - Μέλος Δ.Σ της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ποντίων Ελλήνων. 
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Η κ. Γιάνναρου παρουσίασε τα ελληνικά σχολεία και τα τμήματα ελληνικής γλώσσας στην Ευρώπη 
καθώς και τον τρόπο λειτουργίας τους. Επεσήμανε τα προβλήματα και τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης 
τους ώστε να αποτελούν πυλώνες εξέλιξης και διατήρησης της ελληνικής γλώσσας. 

Ο κ. Ιασωνίδης ζήτησε να δημιουργηθούν δράσεις με στόχο τη διατήρηση και διάδοση της ελληνικής 
γλώσσας, του πολιτισμού και της ιστορίας της Ελλάδας. Τόνισε επίσης τη σημασία του προγράμματος 
«Παιδεία Ομογενών» (και υλοποιήθηκε από το «Εργαστήριο Μεταναστευτικών και Διαπολιτισμικών 
Μελετών» (ΕΔΙΑΜΜΕ) του Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε. Πανεπιστημίου Κρήτης, σε συνεργασία με 
άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό) με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης σε ομοεθνείς μαθητές, αλλά και σε 
αλλοεθνείς που μαθαίνουν την Ελληνική και γίνονται κοινωνοί του ελληνικού πολιτισμού. Tέλος, ο κ. 
Ιασωνίδης πρότεινε την επαναφορά των εκπαιδευτικών εκδρομών φιλοξενίας προς την Ελλάδα, για 
μαθητές πάνω των 12 ετών, με αντικείμενο την γλώσσα, τον πολιτισμό, την ιστορία καθώς και τα 
τοπία της Ελλάδας. 

Η κ. Νίνα Γκατζούλη, συντονίστρια της Παγκόσμιας Επιτροπής Μακεδονικών Οργανώσεων, 
αναφέρθηκε στην επίσκεψη μελών των Παμμακεδονικών Ενώσεων στα Σκόπια όπου διαπιστώθηκε 
πως τίποτε δεν έχει αλλάξει από τις εθνικιστικές απόψεις των βορείων γειτόνων. Επίσης αναφέρθηκε 
στις συνεχείς παραβιάσεις της Συμφωνίας των Πρεσπών, από τη γείτονα χώρα και τόνισε την ανάγκη 
διεξαγωγής δημοψηφίσματος με το ερώτημα: «αν η Ελλάδα πρέπει να συνεχίσει να τηρεί μία 
μονομερώς παραβιασμένη συμφωνία ή όχι». 

Για τη γενοκτονία των Ποντίων μίλησε ο κ. Βασίλειος Μωυσίδης – Γενικός Γραμματέας της Διεθνούς 
Συνομοσπονδίας Ποντίων. Ο κ. Μωυσίδης αναφέρθηκε στη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, 
κάνοντας μια ιστορική αναδρομή στις συνθήκες και στους τρόπους συστηματικής εξόντωσης του 
Ποντιακού ελληνισμού καθώς και για τη διεθνή αναγνώριση του θέματος από τα κράτη Ελλάδα, 
Σουηδία, Αρμενία και Ολλανδία. Η Τουρκία δεν αναγνωρίζει ότι υπήρχε γενοκτονία και αποδίδει τους 
θανάτους σε απώλειες πολέμου.  

Ο κ. Ελευθέριος Ν. Δημητρίου – Αντιπρόεδρος Παγκοσμίου Συμβουλίου Ηπειρωτών Εξωτερικού, 
έκανε μια αναδρομή στην πορεία και στην ιστορία της Βορείου Ηπείρου,. Τόνισε ότι ο Ελληνισμός της 
Βορείου Ηπείρου αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του Οικουμενικού Ελληνισμού και χρειάζεται τη 
στήριξη του Ελληνικού και του Κυπριακού κράτους. Κάλεσε την Αλβανία να εφαρμόσει τις 
υπογεγραμμένες συνθήκες και να αποδώσει στους Βορειοηπειρώτες τα δικαιώματά τους καθώς η 
ασφάλεια, η ευημερία και τα δικαιώματα των Βορειοηπειρωτών, είναι βασικότατες προϋποθέσεις 
για να προχωρήσει η Ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας. 

Το λόγο στη συνέχεια έλαβε ο κ. Μιχαήλ Μαγειρίας - Πρόεδρος της Παγκόσμιας Βλαχικής 
Αμφικτιονίας. Ο κ. Μαγειρίας έκανε προτάσεις για την ενίσχυση της συνεργασίας ομογενειακών 
οργανώσεων με φορείς του μητροπολιτικού ελληνισμού, μέσα από τη διάσωση και προβολή 
ιδιαίτερων εθνικοτοπικών πολιτιστικών στοιχείων. Τα κύρια σημεία είναι: η Ίδρυση φορέα με την 
Ονομασία «Ελληνική Ακαδημία Πολιτισμού και Παράδοσης» (ΕΑΠΠ) με σκοπό την διάδοση (και 
προώθηση) της ελληνικής ιστορίας, λαογραφικής (και παραδοσιακής) τέχνης , γλώσσας, πολιτισμού, 
φιλοσοφίας και τεχνών  και ο οποίος θα είναι ο συνδετικός κρίκος του απανταχού Ελληνισμού με την 
Ελλάδα. 

Στο θέμα της ψήφου των αποδήμων επικεντρώθηκε στην εισήγησή του ο κ. Αντώνιος Τσουρδαλάκης 
– Πρόεδρος της Κρητικής Ομοσπονδίας Αυστραλίας & Νέα Ζηλανδίας. Τόνισε τη σημασία του 
δικαιώματος ψήφου των αποδήμων και ζήτησε: Να δοθεί το δικαίωμα ψήφου σε όλους τους Έλληνες 
της διασποράς χωρίς εξαιρέσεις, οι απόδημοι Έλληνες να ψηφίζουν και να στέλνουν στο Ελληνικό 
Κοινοβούλιο απόδημους Έλληνες Βουλευτές, η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού να 
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αναβαθμιστεί σε Υπουργείο Απόδημου Ελληνισμού στελεχωμένο από απόδημους και η ψήφος να 
γίνεται ηλεκτρονικά σε ειδική ηλεκτρονική πύλη ή αυτοπροσώπως στο αρμόδιο Προξενείο όπως 
γίνεται και με άλλες χώρες. 

Τον κύκλο των εισηγήσεων ολοκλήρωσε ο κ. Διαμαντής Γκίκας – Πρόεδρος της Παγκόσμιας 
Συνομοσπονδίας Θεσσαλών «Ο ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ». Ο κ. Γκίκας εστίασε σε προτάσεις για διεξαγωγή ενός 
πρώτου συνεδρίου Ένωσης παγκοσμίων οργανώσεων καθώς και στον παγκόσμιο εορτασμό της 
ελληνικής επανάστασης του 1821. Αναφέρθηκε αρχικά στην αναγκαιότητα συστράτευσης των 
ομογενών και τους λόγους αυτής. Πρότεινε την  Ίδρυση του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εθνικοτοπικών 
Οργανώσεων «ΟΔΥΣΣΕΑΣ» με έδρα την Αθήνα, με μέλη τριτοβάθμιες παγκόσμιες οργανώσεις καθώς 
και δευτεροβάθμιες οργανώσεις των Ηπείρων που δεν έχουν ακόμα τριτοβάθμια παγκόσμια 
οργάνωση. Επίσης πρότεινε τη διοργάνωση του 1ου συνεδρίου του Παγκοσμίου Συμβουλίου 
Εθνικοτοπικών Οργανώσεων στην Βουλή των Ελλήνων (Αθήνα), ανοιχτό συνέδριο με 300 
εκπροσώπους στις 31 Ιουλίου 2021. Η ημερομηνία αποφασίστηκε να μεταφερθεί στις 1 Αυγούστου 
2021. Επίσης όσον άφορα τον εορτασμό του 2021 πρότεινε στις 25 Μαρτίου 2021 και ώρα 18:21 
Ελλάδος να ψαλεί από όλους τους Έλληνες ταυτόχρονα όπου και αν βρίσκονται ο Εθνικός μας Ύμνος 
και 1 Αυγούστου 2021 και ώρα 18:21 να ψαλεί από 1821 άτομα ο Εθνικός μας  Ύμνος μπροστά από 
το Σύνταγμα. 

Στη συνέχεια όλοι οι σύνεδροι είχαν την ευκαιρία να πάρουν το λόγο και να τοποθετηθούν. Έγινε μια 
αρμονική συζήτηση όπου εκφράστηκαν ποικίλες,  ενδιαφέρουσες απόψεις και προτάσεις. Η 
συντονιστική επιτροπή αποφάσισε τα ψηφίσματα που παρουσιάστηκαν να τεθούν σε διαβούλευση 
ώστε οι οργανώσεις να έχουν στην διάθεσή τους αρκετό χρόνο για να τοποθετηθούν γραπτώς μέσω 
των προέδρων τους. 

Η κ. Φωτεινή Μίχου, η οποία κάλυψε το γραμματειακό μέρος της ημερίδας εργασίας και παρουσίασε  
όλους τους εισηγητές έκανε την αποφώνηση της ημερίδας εργασίας με μια σύνοψη όλων όσων 
ειπώθηκαν, τα οποία αποτυπώθηκαν στο δελτίο τύπου. 

Τη λήξη της ημερίδας εργασίας έκανε ο κ. Διαμαντής Γκίκας - Πρόεδρος της Παγκόσμιας 
Συνομοσπονδίας Θεσσαλών «Ο ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ» ευχαριστώντας όλους τους παρευρισκόμενους και 
δηλώνοντας ικανοποιημένος για την επιτυχία της ημερίδας εργασίας. 

 

Με εκτίμηση 

Φωτεινή Μίχου - Γραμματειακή υποστήριξη 

 

Για τα μέλη της συντονιστικής επιτροπής  

Χρυσόστομος Δήμου, Πρόεδρος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ηπειρωτών Εξωτερικού 

Διαμαντής Γκίκας, Πρόεδρος της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Θεσσαλών «Ο ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ» 

Μανώλης Κουγιουμουτζής, Πρόεδρος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών 


