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Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Τ Υ Π Ο Υ 

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή, 21 Σεπτεμβρίου, η Διεθνής 

Ομογενειακή Διαδικτυακή Εκδήλωση που διοργανώθηκε από τη Γενική Γραμματεία 

Δημόσιας Διπλωματίας και Απόδημου Ελληνισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, το 

Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο των Νοτιοδυτικών Πολιτειών και το Ελληνικό Ίδρυμα 

Πολιτισμού, για την επέτειο των 2500 ετών της Ναυμαχίας της Σαλαμίνας. 

Η εκδήλωση υλοποιήθηκε με τη συνεργασία της Ομοσπονδίας Ελληνικών Ιατρικών 

Εταιρειών Βόρειας Αμερικής (New York, ΝΥ), της Ελληνικής Ιατρικής Εταιρείας της Νέας 

Υόρκης (New York, ΝΥ), του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου της Νέας 

Υόρκης (NewYork, ΝΥ),  της Ομοσπονδίας Ελληνοαμερικανικών Οργανισμών του Ιλλινόις 

(Chicago, IL), της Ομοσπονδίας Ελληνοαμερικανικών Οργανισμών της Νέας Ιερσέης 

(Voorhees, NJ), της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας της Φλόριντα (Tampa, FL), και πολλών 

ακόμη Ομοσπονδιών και Ενώσεων. 

Ο Πρόεδρος του Ελληνικού Κέντρου Πολιτισμού των Νοτιοδυτικών Πολιτειών 

Αμερικής, κ. Γιάννης Ρεμεδιάκης, ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Διπλωματίας και 

Απόδημου Ελληνισμού, Ομότ. Καθ. Ιωάννης Χρυσουλάκης, ο Ελληνοαμερικανός 

Γερουσιαστής Λέο Ραπτάκης, ακαδημαϊκοί, λόγιοι και Πρέσβεις συμμετείχαν με ομιλίες, 

διαλέξεις και αναφορές που καθήλωσαν κοινό και ακροατές σε Ελλάδα, Αμερική αλλά και 

όλο τον κόσμο. 

Ο κ. Γιάννης Ρεμεδιάκης έδωσε τον λόγο στον επίτιμο καλεσμένο κ. Γιώργο 

Παναγόπουλο, Δήμαρχο Σαλαμίνας, ο οποίος χαίρετησε ενθέρμως την πρωτοβουλία και 

αναφέροντας στον πρόλογο του ότι: «Στην εποχή μας ο κόσμος στρέφεται και πάλι στις 

σελίδες του παρελθόντος, καθώς ο ρόλος της Ιστορίας γίνεται θεραπευτικός». Ο Γενικός 

Γραμματέας συνεχάρη τον Δήμαρχο για την ενεργητική και δυναμική παρουσία του ενώ δεν 

παρέλειψε να δείξει τον ενθουσιασμό και συγκατάθεση του στην πρόσκληση του Δημάρχου 



 
 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ  ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

Λ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ & ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 1  18900  ΣΑΛΑΜΙΝΑ 
ΤΗΛ: 213 2027300  FAX: 215 5602127 

για να επισκεφτεί την ιστορική νήσο - τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι ο ίδιος θα είναι ο πρώτος 

που θα το πράξει και με μεγάλη χαρά και τιμή. 

Εν συνεχεία, ο Δήμαρχος προανήγγειλε το υψηλό χρέος που ο Δήμος Σαλαμίνας 

φέρει προκειμένου να εορταστεί η επέτειος της Ναυμαχίας του 480 π.χ. με τέτοιο τρόπο 

ώστε να ξαναεστιάσουμε στην ιστορία του παρελθόντος που είναι πλέον κράμα της 

παγκόσμιας ιστορίας.  

Η γέννηση της φιλοσοφίας, της Δημοκρατίας με τον Δυτικό πολιτισμό να αποκτά το 

ηθικό που του αρμόζει και η υποχώρηση του κινδύνου εξ’ ανατολών, του δεσποτισμού και 

των καθεστώτων βίας χάρη στην αντίσταση των Ελλήνων στους Περσικούς πολέμους.  

Ο Γιώργος Παναγόπουλος επεσήμανε πως η επέτειος, συνεπώς, που σε λίγο θα 

γιορτάζουμε δεν αφορά απλά ένα ιστορικό γεγονός αλλά μια από τις πιο κρίσιμες καμπές 

στην πορεία της ανθρωπότητας που ασφαλώς και σημέρα, με τις προκλήσεις που 

αντιμετωπίζουμε, καθίσταται ικανή να μας αφυπνίσει και προστατεύσει και να ανακαλέσει το 

ρόλο μας που πάντα ήταν το σύμβολο της Δημοκρατίας, της ενότητας και ειρήνης.  

 

Εκ του Γραφείου Τύπου 

 

 

 


