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ΣΟ 37
ν
 ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΠΑΝΗΠΔΙΡΩΣΙΚΉ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΑΜΔΡΙΚΗ 

 Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΠΑΓΚΟΜΙΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΗΠΔΙΡΩΣΏΝ 

ΔΞΩΣΔΡΙΚΟΤ (ΠΗΔ) 

- Νένο Πξόεδξνο εμειέγε ν θ. Γεκήηξηνο Κνύηνπιαο - 

Με ηελ εθινγή λένπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ νινθιεξώζεθε κε επηηπρία ην 37
ν
  

πλέδξην ηεο Παλεπεηξωηηθήο Οκνζπνλδίαο Ακεξηθήο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην 

μελνδνρείν «Hilton Frontenac Hotel» ζην ελη Λνύηο ζην Μηδνύξη ζηηο  20 θαη 21 Μαΐνπ 

2011.  Νένο Πξόεδξνο εμειέγε ν θ. Γεκήηξηνο Κνύηνπιαο, Αληηπξόεδξνο ν θ. 

Δπζύκηνο Παππάο,  Γεληθή Γξακκαηέαο ε θ. Ακαιία Παππά-Λώιε, Σακίαο  ν θ. Γεώξγηνο 

Νάλεο,  Βνεζόο Γ.Γ. ε θ. ηεθαλία Σζνύκπαλνπ θαη κέιε νη θ.θ. Διενλόξα Μηρνπνύινπ, 

Μελέιανο ωηήξεο,  ηαύξνο Εηώγθαο, Λάδαξνο Γηάλλνο, Υξηζηίλα Λέλε θαη ε 

Διεπζεξία  έθα-Φίηδεξαιλη.  

Σηο εξγαζίεο ηνπ πλεδξίνπ άλνημε ν απειζώλ πξόεδξνο θ. Φώηεο Γθαιίηζεο, ν 

νπνίνο αλαθέξζεθε ζηα πεπξαγκέλα ηεο Οκνζπνλδίαο θαηά ηα δύν ηειεπηαία έηε. 

ην ζπλέδξην παξαβξέζεθαλ θαη ραηξέηηζαλ ε γεληθή πξόμελνο ηεο Διιάδνο ζηε 

Νέα Τόξθε θ. Ιωάλλα Δπζπκηάδνπ θαη ε επηθεθαιήο ηνπ  γξαθείνπ γηα ζέκαηα 

κεηνλνηήηωλ ηεο αιβαληθήο θπβέξλεζεο θ. Κωλζηαληίλα Μπεδηάλε.  

Δθ κέξνπο ηνπ Παγθνζκίνπ πκβνπιίνπ Ζπεηξωηώλ Δμωηεξηθνύ παξαβξέζεθε ν θ. 

Υξπζόζηνκνο Γήκνπ, ν νπνίνο ζην ραηξεηηζκό ηνπ ηόληζε: «Σν ΠΖΔ ραηξεηίδεη θάζε 

πξνζπάζεηα πνπ νδεγεί ζηελ αλαηξνθνδόηεζε ηωλ νξγαλώζεωλ κε λέν αίκα. Ζ 

πξνζέιθπζε ηεο λενιαίαο ζηνπο θόιπνπο ηωλ επεηξωηηθώλ νξγαλώζεωλ είλαη 

επηβεβιεκέλε αλαγθαηόηεηα. Οη λενιαίνη πξέπεη κόλνη ηνπο λα πξνζαξκόζνπλ ηηο 

νξγαλώζεηο απηέο ηωλ απόδεκωλ Ζπεηξωηώλ  θαηά ηέηνην ηξόπν ώζηε λα κπνξνύλ λα 

αληαπνθξηζνύλ ζηηο λέεο απαηηήζεηο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο». Σέινο έθαλε έθθιεζε γηα 

ελόηεηα γηα λα μεπεξαζηνύλ νη πξνθιήζεηο ηεο επνρήο πνπ βηώλνπκε.  ηε ζπλέρεηα 

ελεκέξωζε ην ζπλέδξην  γηα ηηο πνιιαπιέο δξάζεηο ηνπ Παγθνζκίνπ πκβνπιίνπ 

Ηπεηξωηώλ θαη αλαθνίλωζε όηη ζηηο 29 θαη 30 Ινπιίνπ 2011 ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηα 

Γηάλλελα, ζην γλωζηό μελνδνρείν Grand Serai, ην Β΄ Σαθηηθό  Παγθόζκην πλέδξην  

ηωλ Ηπεηξωηώλ ηνπ Δμωηεξηθνύ.  Αλαθνίλωζε επίζεο όηη θαη θέηνο, γηα ηέηαξηε 

ζπλερή ρξνληά, ζα πξαγκαηνπνηεζεί ην θαινθαίξη ζε ζπλεξγαζία κε ην Παλεπηζηήκην 

Ηωαλλίλωλ ην Πξόγξακκα Διιελνκάζεηαο γηα ηνπο απόδεκνπο λένπο επεηξωηηθήο 

θαηαγωγήο. Κιείλνληαο ν θ. Γήκνπ ελεκέξωζε ην θνηλό γηα ηηο εμειίμεηο πνπ ππάξρνπλ 

ζην ζέκα ηνπ «Ζπεηξώηηθνπ Υωξηνύ».   
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Κολωνία/Νέα Υόρκη, 30.05.2011 

  



 
 

 
WCEA- PRESS  OFFICE, Oberstr. 117, 51149 Köln / Germany, E-Mail: typos@world-epirotes.org  

Tel.: 0049 (0) 2203/ 1 43 57, Fax: 0049(0) 3222 375 195 6,  Mobile: 0049(0)171-5374527,  

www.world-epirotes.org 

 

 

Σν βξάδπ ηνπ αββάηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ επίζεκνπ δείπλνπ ηηκήζεθε από 

ηνπο Ζπεηξώηεο ηεο Ακεξηθήο  γηα ηελ πξνζθνξά ηνπ ζηνπο απόδεκνπο Ζπεηξώηεο θαη 

ζηελ ηδέα ηνπ Παλεπεηξωηηζκνύ γεληθά ν πξώελ Πξόεδξνο ηεο Παλεπεηξωηηθήο 

Οκνζπνλδίαο θ. Ζιίαο Μπέδηνο.   

 

Σπύπορ Κωζηαδήμαρ 

Υπεύθςνορ Τύπος και Επικοινωνίαρ  

ηος Παγκοζμίος Σςμβοςλίος Ηπειπωηών Εξωηεπικού(ΠΣΗΕ)  

 
 


