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Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή για την πόλη της  Πρέβεζας να φιλοξενεί το   4ο Τακτικό Παγκόσμιο
Συμβούλιο  Ηπειρωτών Εξωτερικού .

Σε μια εποχή όπου  οι αξίες και τα ιδανικά της σύγχρονης κοινωνίας μας δοκιμάζονται,  επανέρ-
χονται στο προσκήνιο   μνήμες, παραδόσεις, ήθη  και έθιμα  που κράτησαν ζωντανό τον λαό μας
στις δύσκολες δοκιμασίες που χρειάστηκε να  αντιμετωπίσει στο πέρασμα του χρόνου.

Η  Ήπειρος, η   απομακρυσμένη  αυτή γωνιά της Ελλάδας     είναι ένας τόπος   στον οποίο τίποτα
δεν χαρίστηκε απλόχερα. 

Το παρελθόν της σμιλεύτηκε στην  πέτρα των βουνών της   .
Τα όνειρα των ανθρώπων της ταξίδεψαν μέσα από τα ποτάμια της, έφτασαν στην  θάλασσα  της

και από εκεί κατάφεραν να  κατακτήσουν τα πέρατα της γης.
Παρόλα αυτά οι  Ηπειρώτες   όσο μακριά  κι αν βρέθηκαν δεν ξέχασαν ποτέ την πατρίδα τους.
Δεν ξέχασαν ποτέ την μέρα που αποχαιρέτησαν  τους δικούς τους ανθρώπους και παίρνοντας

μαζί τους οι περισσότεροι μόνο την ευχή των γονιών τους, κατάφεραν όχι μόνο να επιβιώσουν αλλά
να μεγαλουργήσουν.

Ο πόνος της  ξενιτιάς έγινε τραγούδι, έγινε μοιρολόι, έγινε  παραμύθι όμως ποτέ δεν έγινε
αφορμή  για κανέναν Ηπειρώτη να    σβήσει από τη μνήμη του το πατρικό του σπίτι,  τον καθημερινό
μόχθο στο χωράφι, το γέλιο, το δάκρυ, το πανηγύρι στην πλατεία του χωριού . 

Σήμερα , χιλιάδες  οικογένειες αναγκάζονται να ζήσουν ξανά τον πόνο του μισεμού  αποχαιρε-
τώντας τα παιδιά  τους τα οποία αναγκάζονται  να αναζητήσουν δουλειά  σε άλλες χώρες.

Η αλήθεια είναι ότι η τεχνολογία δίνει πλέον την  δυνατότητα της τακτικής επικοινωνίας κι έτσι
ετούτος ο σύγχρονος  “ζωντανός χωρισμός”  είναι ίσως λιγότερο σκληρός.

Ωστόσο για τους ανθρώπους εκείνους που  τον έχουν ζήσει  φαντάζει πάντα σαν μια πληγή που
δεν μπορεί να κλείσει παρά μόνο με την επιστροφή του ξενιτεμένου.

Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που  αυτή η επιστροφή για όλους  εσάς γίνεται φέτος στην  φιλόξενη αγ-
καλιά της Πρέβεζας.

Και δεν μπορεί παρά να μας συγκινεί βαθιά  το ότι η καρδιά των απανταχού Ηπειρωτών χτυπά
σε τούτο τον τόπο.

“Φίλοι καλώς ορίσατε” λοιπόν.
Φίλοι αγαπημένοι.
Εύχομαι αυτές οι μέρες να μείνουν αξέχαστες  σε όλους .
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