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Κυρίες και κύριοι, 

Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση χαιρετίζω την έναρξη των εργασιών του τέταρτου Τακτικού 

Συνεδρίου του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ηπειρωτών Εξωτερικού, που πραγματοποιείται στην 

Πρέβεζα από σήμερα μέχρι τις 29 Ιουλίου. 

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το οποίο έχω, ως Πρύτανής του, την ύψιστη τιμή να εκπροσωπώ 

είναι, ως γνωστόν, το μεγαλύτερο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Ηπείρου, ένα Ίδρυμα με 

διεθνή και παγκόσμια αναγνώριση και καταξίωση. Σε όλες τις παγκόσμιες κατατάξεις, το 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων καταλαμβάνει μία περίοπτη θέση, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι 

παρά τη γενικότερη οικονομική και κοινωνική κρίση, στέκεται όρθιο, αποτελώντας έναν φάρο 

ελπίδας και προοπτικής για τον τόπο μας. Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων από ιδρύσεως, στην 

ουσία, του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ηπειρωτών Εξωτερικού, βρέθηκε στο πλάι του 

Συμβουλίου, συνεργάστηκε μαζί του και ανέδειξε, με επιστημονικά επιχειρήματα, θέματα που 

έχουν να κάνουν  αφενός με την ανάπτυξη και αφετέρου με τον πολιτισμό της Ηπείρου. Για 

επτά ολόκληρα χρόνια, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων υλοποίησε το Πρόγραμμα Ελληνικής 

Γλώσσας και Πολιτισμού για απόδημους Νέους Ηπειρώτες, το οποίο, δυστυχώς, παρά τη 

μεγάλη προσφορά του, δεν κατέστη δυνατόν να πραγματοποιηθεί κατά τα τρία τελευταία 

χρόνια. 

Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, 



Κυρίες και κύριοι Σύνεδροι,  

Ύστερα από την εξόχως τιμητική απόφαση του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ηπειρωτών 

Εξωτερικού προς το πρόσωπό μου να με τιμήσει στην αυριανή εκδήλωση για τη συμβολή του 

Πανεπιστημίου μας στην ανάπτυξη της Ηπείρου, θα έχω ο ίδιος αύριο τη δυνατότητα να 

αναδείξω τα βασικά επιτεύγματα του Πανεπιστημίου μας, κατά το τελευταίο χρονικό 

διάστημα, όπως και τους παραπέρα στόχους που έχουμε θέσει. Εκείνο, ωστόσο, που θα ήθελα 

να επισημάνω σήμερα είναι ότι εμείς ετοιμάσαμε πρόσφατα και θα θέσουμε και στη διάθεση 

του Παγκοσμίου Συμβουλίου Αποδήμων Ηπειρωτών Εξωτερικού έναν Οδηγό με τα Ερευνητικά 

Εργαστήρια του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στη βάση του οποίου μπορεί και πρέπει να 

υπάρξει ένας συστηματικός και ενδελεχής διάλογος ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και 

το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ηπειρωτών Εξωτερικού, ώστε να προσδιοριστούν οι τομείς κοινής 

δράσης και παρέμβασης που πρέπει να αναλάβουν και να υλοποιήσουν οι δύο φορείς. 

Ολοκληρώνοντας, επιθυμώ να συγχαρώ τον Πρόεδρο του Παγκοσμίου Συμβουλίου Απόδημων 

Ηπειρωτών, εκλεκτό και αγαπητό φίλο κύριο Χρυσόστομο Δήμου, το Διοικητικό Συμβούλιο του 

Συμβουλίου, καθώς και την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου, για τη διοργάνωση του Δ΄ 

Συνεδρίου, γεγονός που αποδεικνύει την αστείρευτη αγάπη τους για την Ήπειρο, για τον κοινό 

μας τόπο, για τη μάνα γη. Εύχομαι ολόψυχα κάθε επιτυχία στις εργασίες του Συνεδρίου. 


