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Στο Λευκό Οίκο, καλεσμένος για τον ετήσιο εορτασμό της 25ης
Μαρτίου ο Αντιπρόεδρος του ΠΣΗΕ κ. Λευτέρης Δημητρίου.
Στο Λευκό Οίκο, καλεσμένος για τον ετήσιο εορτασμό της 25ης Μαρτίου βρέθηκε ο
Αντιπρόεδρος του ΠΣΗΕ κ. Λευτέρης Δημητρίου.
Ο Πρόεδρος Τραμπ παρουσία εκπροσώπων της Ομογένειας
θερμά λόγια για την Ελλάδα και είπε μεταξύ άλλων:

αναφέρθηκε με ιδιαίτερα

«Οι κοινές πολιτισμικές αξίες αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία οι ΗΠΑ και η Ελλάδα
θα αντιμετωπίσουμε μαζί τις όποιες προκλήσεις εμφανιστούν στο μέλλον».
«Παντού γύρω μας, εδώ στις ΗΠΑ, βλέπουμε την βαθιά επίδραση του ελληνικού
πολιτισμού, της τέχνης και της φιλοσοφίας. Οι πατέρες (της αμερικανικής δημοκρατίας)
συμβουλεύτηκαν την σοφία των αρχαίων ελληνικών πόλεων-κρατών όταν έγραφαν το
δικό μας Σύνταγμα. Ήξεραν τι έκαναν. Οι στρατηγοί, οι επιστήμονες, οι δικηγόροι και οι
εκπαιδευτικοί μας συνεχίζουν να βρίσκουν έμπνευση στα έργα των αρχαίων Ελλήνων. Και
σε όλη αυτή την πρωτεύουσα, από το Ανώτατο Δικαστήριο μέχρι το Μνημείο του Λίνκολν
και τον όμορφο Λευκό Οίκο, βλέπουμε την μεγαλοπρέπεια της ελληνικής
αρχιτεκτονικής».
«Τιμούμε την ελληνική ανεξαρτησία εδώ στο Λευκό Οίκο από το 1987, μια παράδοση
που γνωρίζουμε ότι θα συνεχιστεί για πολλά ακόμα χρόνια. Θα είμαι μαζί σας μόνο για τα
επόμενα επτά»… και έκλεισε με την ευχή «Ο Θεός να ευλογεί τους Έλληνες».
Κατά τη διάρκεια παραμονής στη Νέα Υόρκη ο κύριος Δημητρίου ήταν προσκεκλημένος
στη δεξίωση που διοργάνωσαν προς τιμήν του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας
Κυριάκου Μητσοτάκη οι ομογενείς Τζον Κατσιματίδης και Μιχαήλ Ψαρρός, στις 15
Μαρτίου στο “Metropolitan Club” της Νέας Υόρκης.
Στις 17 Μαρτίου συναντήθηκε στην Αστόρια με τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας
Ελληνικών Σωματείων Μείζονος Νέας Υόρκης κ. Πέτρος Γαλάτουλα και συζήτησαν για
θέματα που αφορούν τον Οικουμενικό Ελληνισμό.
Την ίδια ημέρα μαζί με τον Πρόεδρο Χρυσόστομο Δήμου συμμετείχε σε κοινή
συνεδρίαση των Προέδρων των Ελληνοαμερικανικών Ομοσπονδιών και των μελών της
προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής του Hellenic Congress of America, κατά τη διάρκεια
της οποίας έγινε συζήτηση σχετικά με την προετοιμασία του Συλλαλητηρίου για τη
Μακεδονία από τη Συντονιστική Επιτροπή.
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Την Κυριακή, 18 Μαρτίου εκπροσώπησε τον Πρόεδρο Χρυσόστομο Δήμου, ο οποίος
απουσίαζε στο εξωτερικό, στο Παναμερικανικό Συλλαλητήριο για την ελληνικότητα της
Μακεδονίας, το οποίο συνδιοργανώθηκε από
Ομοσπονδία Ελληνικών Σωματείων
Μείζονος Νέας Υόρκης, την Παμμακεδονική ένωση ΗΠΑ και το Ελληνικό Κογκρέσο
Αμερικής, με κεντρικό σύνθημα : «Μακεδονία είναι Ελλάδα».
Στις 20 Μαρτίου, ο κύριος Δημητρίου ήταν προσκεκλημένος σε δεξίωση, την οποία ο
Δήμαρχος της Νέας Υόρκης Μπιλ ντε Μπλάσιο και η πρώτη κυρία Σαρλέιν ΜαΚρέιν,
διοργάνωσαν στην οικία τους στο «Gracie Mansion» στο Μανχάταν, μεν την ευκαιρία
της 25ης Μαρτίου, στην οποία ήταν προσκεκλημένοι οι εκπρόσωποι της Ομογένειας στην
Νέα Υόρκη.
Τέλος, ο κύριος Δημητρίου συναντήθηκε με τη Γενική Διευθύντρια του Ελληνικού
Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ) ΗΠΑ και Καναδά, κυρία Γρηγορία Καματερού με την οποία
συζήτησαν για θέματα τουρισμού στην Ελλάδα και ειδικότερα στην Ήπειρο.
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