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Καλωσορίζω στην πρωτεύουσα της Ηπείρου τους συνέδρους του 
Γ΄ Συνεδρίου των Αποδήμων Ηπειρωτών.   
 
Η διοργάνωση του φετινού Συνεδρίου γίνεται στη σκιά της 
οικονομικής κρίσης που έχει επηρεάσει σε σημαντικό βαθμό τους 
κατοίκους και την Ήπειρο συνολικά.   
 
Ως εκ τούτου  η θεματολογία του, όχι απλά είναι επίκαιρη, αλλά 
και είναι  απόλυτα στοχευμένη στις αναπτυξιακές  προοπτικές της 
Περιφέρειάς μας.  
 
Είναι γεγονός ότι η Ήπειρος, τα τελευταία χρόνια έχει κάνει 
σημαντικά βήματα μπροστά. Με την αξιοποίηση και των 
Ευρωπαϊκών πόρων, έχουν κατασκευαστεί ή ολοκληρώνονται την 
περίοδο που  διανύουμε  οι βασικές υποδομές σχεδόν σε όλες τις 
πόλεις και τους οικισμούς, αναδεικνύεται ο πολιτιστικός της 
πλούτος,  βελτιώνεται   η παροχή υπηρεσιών όπως στον τομέα της 
επιχειρηματικότητας, στον τουρισμό κ.α..  
 
Η θωράκιση όμως της οικονομίας, η ανάκαμψη, απαιτεί πρόσθετες 
παρεμβάσεις. Απαιτεί την ολοκλήρωση των μεγάλων οδικών 
αξόνων, της Ιόνιας Οδού, του Ε-65, των οδικών συνδέσεων με την 
Αλβανία,  την ολοκλήρωση των εργασιών στο Αεροδρόμιο των 
Ιωαννίνων, την παροχή φυσικού αερίου στις επιχειρήσεις και τα 
νοικοκυριά της Ηπείρου.  
 
Το βασικό "κλειδί" της ανάπτυξης είναι η προσέλκυση 
επενδύσεων. Είναι επίσης η αξιοποίηση όλων των παραγωγικών 
δυνατοτήτων του τόπου μας, με πρώτο και κυρίαρχο του 
πρωτογενή τομέα. Στόχευση όλων, πρέπει να είναι η εξωστρέφεια 
των επιχειρήσεων μας, που μπορεί να επιτευχθεί μέσω της 
ανταγωνιστικότητας, που προϋποθέτει πλέον την ανάπτυξη 
καινοτόμων δράσεων και συνεργειών.  
 
 Η αιρετή Περιφέρεια Ηπείρου, σε ο, τι την αφορά έδωσε και δίνει 
τη δική της μάχη. Έχει να επιδείξει σημαντικά επιτεύγματα στην 
υλοποίηση του ΕΣΠΑ, έχει ήδη καταθέσει το νέο πρόγραμμά της 
για την περίοδο 2014-2020 που είναι προσαρμοσμένο στις  
σύγχρονες ανάγκες, έχει στηρίξει τις επιχειρήσεις αξιοποιώντας 



στο έπακρο τις δυνατότητες που παράσχουν οι αναπτυξιακοί 
νόμοι.  
 
Απαιτείται όμως η ενεργοποίηση όλου του επιστημονικού και 
επιχειρηματικού δυναμικού. Στην κατεύθυνση αυτή, με τις 
γνώσεις, τις εμπειρίες  αλλά και όπου είναι εφικτό και με 
επενδύσεις,  μπορούν και πρέπει να παίξουν ουσιαστικό ρόλο οι 
Απόδημοι Ηπειρώτες. 
 
Με τις σκέψεις αυτές  καλή διαμονή στους συνέδρους και  επιτυχία 
στις εργασίες του Συνεδρίου, τα συμπεράσματα του οποίου θα 
αποτελέσουν χρήσιμο οδηγό για την Περιφερειακή Αρχή.  

  

 


