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ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ
Γηα 20εζπλερή ρξνληά ε Οκνζπνλδία καο δηνξγαλώλεη ζηελ Κεθαιινληά ηελ Δηήζηα
πλάληεζε Απνδήκσλ Κεθαιιήλσλ θαη Ηζαθεζίσλ. Ζ θεηηλή ζπλάληεζε ζπλδηνξγαλώζεθε
κε ηελ Πεξηθέξεηα Ηνλίσλ Νήζσλ, θαζώο είρε σο ζθνπό ηελ πινπνίεζε πξόηαζεο από ηνλ
Πεξηθεξεηάξρε θ. Θ. Γαιηαηζάην πεξί ζύζηαζεο Παγθνζκίνπ πκβνπιίνπ Δπηαλεζίσλ,
ζηόρν πνπ ε Οκνζπνλδία καο ζηεξίδεη έλζεξκα .
Μηα πξώηε πξνζπάζεηα πξνζέγγηζεο όισλ ησλ επηαλεζηαθώλ ζπιιόγσλ/θνξέσλ ηεο
δηαζπνξάο έγηλε πέξπζη, ζηελ Κέξθπξα. Με πξόηαζε ηεο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ θαη κε
ηελ άκεζε θαη θύξηα ζπλεξγαζία ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Απόδεκνπ Διιεληζκνύ,
πξαγκαηνπνηήζεθε ην 1νπλέδξην Απόδεκσλ Δπηαλεζίσλ, ζηελ δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ,
θιήζεθαλ θαη θηινμελήζεθαλ ζε όια ηα Ηόληα, λένη θαη λέεο, 3εοθαη 4εογεληάο απνδήκσλ
Δπηαλεζίσλ.
Φέηνο, ε Οκνζπνλδία καο, επηζπκώληαο λα επηθεληξσζεί ζηελ πινπνίεζε απηνύ ηνπ ηόζν
ζεκαληηθνύ ζθνπνύ, ν νπνίνο, ζεσξνύκε όηη θέξεη εζληθά ραξαθηεξηζηηθά, κεηείρε ζε
ζπλάληεζε εξγαζίαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 10 Απγνύζηνπ 2019 ζηελ Κνξγηαιέλεην
Βηβιηνζήθε Αξγνζηνιίνπ. Δπηπιένλ ην Γ.. καο απνθάζηζε λα δνζνύλ νκηιίεο ζηε κλήκε
δπν ζπνπδαίσλ ηέθλσλ ηεο θεθαιιεληαθήο δηαζπνξάο: ησλ παλεπηζηεκηαθώλ θαζεγεηώλ
πύξνπ Βξπώλε θαη Αλδξέα Γεξνιπκάηνπ, κνξθέο θαη νη δπν παγθνζκίνπ θήκεο πνπ καο
άθεζαλ κεγάιε πλεπκαηηθή θιεξνλνκηά θαη πνπ είραλ άκεζε ζρέζε κε ηελ Οκνζπνλδία
καο.
ηελ εθδήισζε παξέζηεζαλ νη εβαζκηώηαηνη Μεηξνπνιίηεο Κεθαιιελίαο θ. Γεκήηξηνο
θαη Εάκπηα θ. Ησάλλεο εθπξνζσπόληαο Δπηαλεζηαθά σκαηεία Εακπηά θαη
Γηνράλεζβνπξγθ, ν θ. Βαζίιεηνο Μαηαξάγθαο Πξόεδξνο ηνπ Διιελνακεξηθαληθνύ Δζληθνύ
πκβνπιίνπ Ακεξηθήο, Καλαδά θαη Κεληξηθήο Ακεξηθήο ζαλ εθπξόζσπνο ηεο Έλσζεο
Εαθπλζίσλ ηθάγνπ, ν θ. σηήξηνο Αληύπαο Πξόεδξνο ηνπ πιιόγνπ Κεθαιιήλσλ Αίλνο
ηνπ Μόληξεαι, ν θ. Γεώξγηνο Μηραιάηνο Πξόεδξνο ηεο ΟΚΗ, ε θ. Ρεγγίλα Μπαιηζαβηά
εθπξνζσπώληαο ηελ Πξόεδξν ηεο Αδειθόηεηαο Κεθαιιήλσλ θαη Ηζαθεζίσλ Πεηξαηά,
εθπξόζσπνη ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίεζεο, απόγνλνη ηνπ ηζηνξηθνύ πύξνπ Βξπώλε θαη
εθιεθηά κέιε ηεο θεθαιιεληαθήο θαη επηαλεζηαθήο δηαζπνξάο.
Ο Πεξηθεξεηάξρεο θ. Γαιηαηζάηνο αλαθέξζεθε ζηελ ηδέα ηεο ζύζηαζεο ηνπ Παγθόζκηνπ
πκβνπιίνπ Δπηαλεζίσλ θαη ζην ζθνπό θαη ζηελ ζεκαζία ηεο ιεηηνπξγίαο απηνύ ηνπ θνξέα.
Ζ δεκηνπξγία ηζρπξώλ ζηνλ ρξόλν ζρέζεσλ κεηαμύ ησλ Δπηαλεζίσλ, δήισζε, κπνξεί λα
ζπλεηζθέξεη ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ ηόζν ησλ απνδήκσλ όζν θαη ηεο ίδηαο ηεο Διιάδαο.
Ζ Αληηπξόεδξόο καο θ. Αγγειηθή Υηόλε ζηνλ ζύληνκν ραηξεηηζκό ηεο αλαθέξζεθε ζηηο δπν
ιακπξέο πξνζσπηθόηεηεο , ηνλ πύξν Βξπώλε θαη ηνλ Αλδξέα Γεξνιπκάην, πνπ ε απνπζία
ηνπο αθήλεη δπζαλαπιήξσην θελό. Ο Δπίηηκνο Πξόεδξνο ηεο Οκνζπνλδίαο καο θ. Μαξίλνο
Υηόλεο κίιεζε ελ ζπλερεία γηα ηηο δξάζεηο καο γηα ην 2019 θαη ηα ζρέδηά καο γηα ηα δπν

επόκελα ρξόληα. πγθεθξηκέλα γηα ην 2019 ε Οκνζπνλδία καο, ζε ζπλεξγαζία κε ην Διιελνακεξηθαληθό Δζληθό
πκβνύιην ρξεκαηνδόηεζε ηελ κεηάθξαζε ζηελ Αγγιηθή θαη ην ληνπκπιάξηζκα ηεο ηαηλίαο-ληνθηκαληέξ ηνπ
πνιπβξαβεπκέλνπ Διιεληζηή, παλεπηζηεκηαθνύ θαζεγεηή θαη θηλεκαηνγξαθηζηή θ. PedroOlalla, γηα ηελ έξεπλα
ηεο θ. Δπξπδίθεο Λεηβαδά πνπ ηεθκεξίσζε ηζηνξηθά ηελ ύπαξμε θαη ηηο δξάζεηο ηνπ κεγάινπ θαη ζρεδόλ
άγλσζηνπ ζαιαζζνπόξνπ Ησάλλε Φσθά (Υνπάλ ληε Φνύθα). Ζ ηαηλία – ληνθηκαληέξ ζρεδηάδεηαη λα
παξνπζηαζηεί ζηελ δηπισκαηηθή θνηλόηεηα, θαζώο θαη ζε παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνύ, πξνβάιινληαο κε ηνλ
ηξόπν απηό ηνλ ηνικεξό Κεθαιινλίηε ζαιαζζνπόξν, θαη κέζσ απηνύ, ηελ Διιάδα, ην νδπζζεηαθό πλεύκα θαη
ηελ πνιππξαγκνζύλε ηνπ Έιιελα. Γηα ην 2020 ζρεδηάδνπκε, πάληα ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Γεληθή Γξακκαηεία
Απόδεκνπ Διιεληζκνύ ηνπ ΤΠΔΞ, Γηεζλέο ζπλέδξην θαη εθδειώζεηο κε ζέκα ηνπο Κεθαιιήλεο θαη Θηαθνύο ηεο
Ρνπκαλίαο θαη επξύηεξα ηνπ Δύμεηλνπ Πόληνπ. Γηα δε ην 2021, κε αθνξκή ηα 200 ρξόληα από ηελ Διιεληθή
Δπαλάζηαζε, αιιά θαη ηα 450 από ηελ Ναπκαρία ηεο Ναππάθηνπ, ηνλ ξόιν ησλ Δπηαλεζίσλ ζε απηήλ θαη δε ηε
ζπκβνιή ηεο Κεθαιιελίαο, ε Οκνζπνλδία καο ζρεδηάδεη ζεηξά εθδειώζεσλ κε ζπκκεηνρή θαη ζπλδηνξγάλσζε
κεγάισλ θνξέσλ εληόο θαη εθηόο Διιάδνο.
Αθνινύζεζε ραηξεηηζκόο από ηνλ Αληηδήκαξρν θ. Δπάγγειν Κεθάην, σο εθπξόζσπνο ηνπ Γεκάξρνπ
Κεθαιιελίαο θ. Αιέμαλδξνπ Παξίζε, ε νκηιία ηνπ πξώελ λνκάξρε Κεθαιιελίαο θαη Ηζάθεο θ. Μάθε Μεηαμά
γηα ηνλ αείκλεζην Αλδξέα Γεξνιπκάην, ε νκηιία ηεο Γηεπζύληξηαο ηεο ΓΓΑΔ θ. Δύαο Παπαδάηνπ γηα ηνλ πύξν
Βξπώλε ε νπνία θαηέζεζε πξόηαζε, σο ειάρηζην θόξν ηηκήο πξνο ηνλ παγθνζκίνπ θήκεο ηζηνξηθό, γηα
δηνξγάλσζε πκπνζίνπ ζηελ Κεθαιινληά από ην Ηόλην Παλεπηζηήκην, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Οκνζπνλδία καο,
ηελ ΓΓΑΔ ηνπ ΤΠΔΞ, ηελ Σνπηθή θαη Πεξηθεξεηαθή Απηνδηνίεζε, ηελ θππξηαθή θαη ηελ αξκεληθή θνηλόηεηα,
πξόηαζε ηελ νπνία ε Οκνζπνλδία καο κε ηδηαίηεξε ηηκή θαη ραξά αγθάιηαζε ακέζσο.
Σελ ζεκλή ζπλάληεζε έθιεηζαλ νη δπν Μεηξνπνιίηεο. Ο εβαζκηώηαηνο Κεθαιιελίαο κίιεζε κε ηδηαίηεξε
ζέξκε γηα ηνπο απόδεκνπο. Δίλαη, ηόληζε, ην δεκηνπξγηθόηεξν θνκκάηη ηνπ Διιεληζκνύ, απηή ηε δεύηεξε
Διιάδα, πνπ δελ έρεη όξην, δελ έρεη ζύλνξα, ε Διιάδα σο ηδέα, σο γιώζζα, σο ηξόπνο ζθέςεο. Ζ Διιάδα πνπ
βξίζθεηαη παληνύ. Δπρήζεθε θαιή επηηπρία ζηα ζρέδηα ηεο ζπλάληεζεο απηήο, θαη ζπλεράξε ηελ Πεξηθέξεηα θαη
ηνπο κεηέρνληεο πιιόγνπο ησλ απνδήκσλ γηα ηελ απόθαζε ηεο ζύζηαζεο Παγθόζκηνπ πκβνπιίνπ
Δπηαλεζίσλ.
Ο εβαζκηώηαηνοηεο Εάκπηα θ. Ησάλλεο κίιεζε γηα ην ζπνπδαίν έξγν ηεο Κεθαιινλίηηζζαο θ. Γηβάξε ζην
Υαξάξε. Αλαθέξζεθε ζε πξνζσπηθή κειέηε πνπ ν ίδηνο έρεη αξρίζεη ρξόληα ηώξα ζρεηηθά κε θαηαγξαθή ησλ
Δπηαλεζίσλ αιιά θαη ηελ ηζηνξηθή πνξεία ησλ ζπιιόγσλ ηνπ απόδεκνπ Διιεληζκνύ ηεο Αθξηθήο. ην πιαίζην
απηό, ηόληζε, πσο ν κέρξη ζήκεξα αξραηόηεξνο ζύιινγνο πνπ έρεη εξεπλήζεη είλαη ησλ Ηζαθεζίσλ θαη ζπζηάζεθε
ην 1903.
Αθνινύζσο, θαη ζην πιαίζην ηεο ρζεζηλήο ζπλάληεζεο Δξγαζίαο, νη θ. θ. Βαζίιεηνο Μαηαξάγθαο, σηήξηνο
Αληύπαο θαη Γεώξγηνο Μηραιάηνο κίιεζαλ επξύηεξα γηα ηελ ζεκαζία ησλ απνδήκσλ Δπηαλεζίσλ, γηα ηηο
δξάζεηο θαη ην έξγν ηνπο, γηα ηελ δύλακε ηνπ Διιεληζκνύ θαη ελ ζπλερεία καδί κε ηνπο εβαζκηώηαηνπο
Μεηξνπνιίηεο, ηνλ θ. παζή από ηνλ ζύιινγν Αίλνο ηνπ Μόληξεαι, ηνλ θ. Γεώξγην Φηιηππάην , ηνλ Δπίηηκν
Πξόεδξό καο θ. Μαξίλν Υηόλε, ηελ Αληηπξόεδξν καο θ. Αγγειηθή Υηόλε θαη δπν εθπξνζώπνπο ηεο Οκνζπνλδίαο
καο από ηελ λέα γεληά ησλ απνδήκσλ, ζπδήηεζαλ αλαιπηηθά γηα ην Καηαζηαηηθό ηεο ππό ζύζηαζε Παγθόζκηαο
Οκνζπνλδίαο Δπηαλεζίσλ, αλαθέξζεθαλ ζε πξνβιήκαηα θαη αδπλακίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ζήκεξα όινη νη
ζύιινγνη ησλ απνδήκσλ θαη θαηέζεζαλ πξνηάζεηο γηα έλα πην ειπηδνθόξν θαη επνίσλν αύξην.

Ο Πξόεδξνο
Γηνλύζηνο Βιάρνο

Ο Γξακκαηέαο
Κώζηαο Βαγγειάηνο
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