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Για μια ακόμη φορά είμαι στην ευχάριστη θέση να καλωσορίσω τους απόδημους Ηπειρώτες στο
Παγκόσμιο Συνέδριό τους, από το οποίο- όπως πάντα- αναμένονται χρήσιμα συμπεράσματα για την
Ήπειρο.

Το φετινό - όπως και το προηγούμενο- συνέδριο γίνεται στη σκιά της οικονομικής κρίσης που
ταλανίζει την πατρίδα μας και φυσικά την Ήπειρο.

Υπάρχουν όμως και θετικές εξελίξεις που αφορούν τον τουρισμό, τις υποδομές, την περιβαλ-
λοντική θωράκιση του παράκτιου μετώπου της Ηπείρου, την ανάδειξη των μοναδικών ιστορικών
και πολιτιστικών μνημείων μας.

Η Περιφέρεια Ηπείρου, με τη συνεργασία της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης, των Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων και των άλλων φορέων- δημοσίων και ιδιωτικών- αξιοποιεί στο έπακρο τους Ευρωπαϊ-
κούς πόρους, αναζητά νέα χρηματοδοτικά προγράμματα, σχεδιάζει και πιέζει για την ολοκλήρωση
όλων των μεγάλων υποδομών, που θα μετατρέψουν την περιοχή μας, σε μια περιοχή που αξίζει να
την επισκεφτεί κάποιος και περισσότερο να ζεις και να εργαστείς.

Είμαστε αισιόδοξοι ότι δεν θα αργήσει να ξεπεραστεί η κρίση. Καμία όμως υποδομή, δεν μπορεί
από μόνη της να οδηγήσει στην ανάπτυξη, αν δεν δραστηριοποιηθούν οι πολίτες, αν δεν αναλη-
φθούν επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, αν δεν προσελκυσθούν επενδύσεις. Πάνω από όλα πρέπει
όλοι μας να στηρίξουμε τα Ηπειρωτικά προϊόντα, την εξωστρέφεια των οποίων η Περιφέρεια στη-
ρίζει και προωθεί με την προβολή τους σε εκθέσεις του εξωτερικού και ειδικά σε πόλεις που διαβιούν
πολλοί απόδημοι συμπατριώτες μας.

Στην αλλαγή της αναπτυξιακής "σελίδας" οι Απόδημοι Ηπειρώτες έχουν το δικό τους ρόλο. Έναν
ρόλο που σε άλλες εποχές είχαν " επωμιστεί" οι μεγάλοι Ηπειρώτες Εθνικοί Ευεργέτες που σε δύ-
σκολες περιόδους, δραστηριοποιούμενοι σε χώρες του εξωτερικού, συνέδραμαν στην οικοδόμηση
του σύγχρονου ελληνικού κράτους. Το παράδειγμά τους είναι επίκαιρο. Κανείς βέβαια δεν ζητά σή-
μερα χορηγίες, δωρεές κλπ. Προσδοκά όμως από τους Απόδημους με τις γνώσεις, τις εμπειρίες και
όπου είναι εφικτό με τις επενδύσεις τους να συμβάλουν στην ενεργοποίηση του επιστημονικού και
επιχειρηματικού δυναμικού της Ηπείρου.

Με αυτές τις σύντομες σκέψεις, εύχομαι καλή και ευχάριστη διαμονή στην Πρέβεζα και να στε-
φθεί με επιτυχία το Δ΄ Παγκόσμιο Συνέδριο, που αφορά όλους τους Ηπειρώτες.


