
1

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΓΡΗΓΟΡΗ ΝΙΩΤΗ 
Α΄ Αντιπροέδρου της Βουλής των Ελλήνων 

Στο 2ο Παγκόσμιο Συμβούλιο Ηπειρωτών της Διασποράς 
Ιωάννινα, 29-30 Ιουλίου 2011 

ΓΚΡΑΝΤ  ΣΕΡΑΙ - ΞΕΝΙΑ 

Κυρίες και κύριοι, 

Εκ μέρους της Βουλής των Ελλήνων,  του Προέδρου κ. Φίλιππου Πετσάλνικου, τον οποίο έχω την 
τιμή να εκπροσωπώ, σας απευθύνω θερμό και εγκάρδιο χαιρετισμό, στο δεύτερο Παγκόσμιο 
Συνέδριο σας, το οποίο αποτελεί, ακόμα, ένα σταθμό στη συνεισφορά των Ηπειρωτών και της 
Ηπείρου ευρύτερα, στην συνολική εξέλιξη των πραγμάτων της Ελλάδας.  Για την, αναγκαία στις 
δύσκολες στιγμές που διερχόμαστε  πορεία αναγέννησης, μετά την επιτυχημένη έκβαση της 
πρόσφατης Ευρωπαϊκής Συνόδου Κορυφής, για την Ελληνική Οικονομία και γενικότερα την 
πορεία της χώρας.

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να τονίσω τη μεγάλη, την ιστορική  σημασία της Ευρωπαϊκής Συνόδου 
Κορυφής τόσο για την Ευρωπαϊκή οικοδόμηση όσο και για την Ελλάδα. 

Οι τιτάνιες προσπάθειες του Πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου δικαιώθηκαν πλήρως. 
Προσβλέπουμε τώρα, χωρίς τις απειλές πλέον του χθες, να χαράξουμε ένα ελπιδοφόρο μέλλον 
δικαίωσης των θυσιών του Ελληνικού λαού. 

Πετύχαμε τη μείωση των επιτοκίων στο 3,5% από 4,5% των δανείων από τον Ευρωπαϊκό 
Μηχανισμό Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Τον τελευταίο, θυμίζω, ότι δημιουργήθηκε ύστερα 
από συντονισμένες προσπάθειες του Πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου που οδήγησε  που 
οδήγησε στο Δάνειο της Ε.Ε. και του ΔΝΤ ύψους 120 δις  και αποσοβήθηκε έτσι η χρεοκοπία της 
χώρας. 

Πετύχαμε επίσης τον διπλασιασμό του χρόνου διάρκειας των Ομολόγων στη 15ετία τουλάχιστον.  

Διασφαλίσαμε επίσης τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, δηλ. των Τραπεζών σε εθελοντική βάση 
για το πρόγραμμα επαναγοράς ομολόγων. 

Συγκεκριμένα, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα αγοράζει εφεξής 
Ελληνικά ομόλογα και από τη δευτερογενή αγορά, δηλ. όχι μόνο από την πρωτογενή. 

Πετύχαμε ακόμη την ομόθυμη απόφαση της Ευρωζώνης δηλ. των Υπουργών Οικονομικών των 
χωρών του Ευρώ ότι θα παρέχει εγγυήσεις στην Ε.Κ.Τ.  εάν χρειαστεί δηλ σε κάθε αναγκαία 
περίπτωση. Βάζοντας έτσι, στο περιθώριο τις γνωστές πιέσεις ορισμένων οίκων αξιολόγησης. 

Εν κατακλείδι, το δεύτερο πακέτο στήριξης της Ελλάδας ανέρχεται στα 159 δις  Ευρώ (109 δις από 
τον ΕΜΣΧΣ και το ΔΝΤ – 37 δις Ευρώ από τον ιδιωτικό τομέα και 13 δις από το πρόγραμμα 
επαναγοράς ομολόγων).  

Οι παραπάνω αποφάσεις συγκροτούν πρωτόγνωρες αποφάσεις για την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση 
αποκτώντας στοιχεία Οικονομικής διακυβέρνησης και την Πατρίδα για την αντιμετώπιση του 
Δημόσιου χρέους για την προοπτική της ανάπτυξης. 

Στηριζόμαστε σήμερα, στην  ομόθυμη στήριξή σας, σ’ όλους τους τομείς, σε όλα τα επίπεδα, 
συνεχίζοντας την μακρά παράδοση των ευεργετών και την αντανάκλαση της δύναμης, που οι 
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Ηπειρώτες κατέχουν διαχρονικά στην Ελληνική Ιστορία, με πρόσωπα που λάμπρυναν το στερέωμα, 
όπως οι Ζωσιμάδες, ο Καπλάνης, ο Σίνας, ο Αβέρωφ, αλλά και οι Κρυστάλλης, Βηλαράς, Χατζής. 
Πραγματικά, μια ατελείωτη χορεία διανοητών, επιστημόνων και ευεργετών ιστορικής προσφοράς 
για την πατρίδα. 

Αυτοί είναι, που στήριξαν με το συνάλλαγμα που εισέρρευσε πολλές επενδύσεις και πρότυπα 
μοντέλα και προγράμματα ανάπτυξης και άνοιξαν δρόμους σε άλλους μιμητές από άκρο εις άκρον 
της Ελλάδας. 

Το σημερινό Συνέδριο των Αποδήμων Ηπειρωτών  αποτελεί μια συνέχεια προηγουμένων 
Συνεδρίων, και αναφέρομαι όχι μόνο στην προ τετραετίας Συνδιάσκεψη σας αλλά και το 1ο 
Συνέδριο σας, που έθεσαν τους στόχους της  ισχυροποίησης των δεσμών των Αποδήμων 
Ηπειρωτών με την Ήπειρο και γενικότερα τον Ελληνισμό απανταχού της γης στο πλαίσιο του  
Σ.Α.Ε. Είναι πράγματι ένα Παγκόσμιο Συνέδριο Ηπειρωτών της Διασποράς. 

Σας καλωσορίζουμε στη γενέθλια γη, διότι αποτελείτε κεντρικό πόλο της άρθρωσης των σχέσεων 
του Ελληνισμού της διασποράς. Και το Συνέδριο σας σήμερα προσαποκτά νέο περιεχόμενο π.χ.  

α/ Για τον ρόλο των Αποδήμων Ηπειρωτών σήμερα, στα Εθνικά μας θέματα 

β/ για την ενότητα των αποδήμων στο Σ.Α.Ε τον Συνταγματικό θεσμό ενότητας των Αποδήμων.  

γ/ για τον ρόλο των Αποδήμων στην στήριξη της Ελλάδας 

δ/ για την αξιοποίηση της Διεθνούς επιτυχίας του Πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου σε κάθε 
τομέα και ιδιαίτερα στα μεγάλα έργα της Ηπείρου. 

Ενθυμούμαι με ιδιαίτερη συγκίνηση το ρόλο που διαδραμάτισε ο σεβαστός μας Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας κ. Κάρολος Παπούλιας, άξιο τέκνο της Ηπείρου, στην διοργάνωση της πρώτης 
Παγκόσμιας Συνέλευσης του Σ.Α.Ε. ως τότε Υπουργός των Εξωτερικών.  Ηχούν, ακόμη, οι 
παραινέσεις του για την ενότητα και τη συνεργασία ανάμεσα στους Έλληνες της Διασποράς με την 
πατρίδα για την ανάγκη πολύπλευρων συνεργασιών σε όλους τους τομείς, παραινέσεις, που εσείς, 
οι Ηπειρώτες του Απόδημου και του ΄Ενδημου Ελληνισμού, κάνατε πράξη και κάνετε σταθερά με τη 
δυναμική σας δράση και παρουσία. 

Πράγματι, στηριζόμενοι στα βήματα, που εσείς έχετε πρώτοι διανύσει, θέσαμε, ως Πολιτεία, πρώτο 
εθνικό μας στόχο τη στήριξη της ενότητας του Ελληνισμού, όπου γης, στηριζόμενοι σε 
εθνικοτοπικές οργανώσεις όπως οι ομογενείς Ηπειρώτες και Βορειοηπειρώτες, απανταχού της γης, 
θέτοντας  σε λειτουργία το Σ.Α.Ε. για να αποτελέσει το πλαίσιο ενότητας και συνεργασίας σε 
περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο των 3000 οργανώσεων της Ελληνικής διασποράς και  μιας 
πολύπλευρης δικτυακής σχέσης σε πολλούς τομείς, όπως της οικονομικής ανάπτυξης και των 
επενδύσεων, τις διεπιστημονικές συνεργασίες, την παιδεία και τον Ελληνικό πολιτισμό. 

Για την σύνδεση του τοπικού σας γίγνεσθαι με τις συνολικές προτάσεις στρατηγικής για τον 
Απόδημο Ελληνισμό, που καλλιεργούν το πλέγμα ενότητας, ανάμεσα στους Αποδήμους και την 
πατρογονική εστία και ρίζα θα ήθελα να παραθέσω τις προτάσεις για μια στρατηγική του 
Ελληνισμού στον Παγκόσμιο χώρο 

Θα ήθελα να αναφερθώ σε ορισμένα σημεία – σταθμούς της συμβολής των Αποδήμων Ηπειρωτών.  

Να θυμηθούμε το γεγονός ότι χάρις στη συνεργασία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων εκπονήθηκε και 
προωθήθηκε στους ελληνόπαιδες μαθητές του εξωτερικού, το πρώτο διδακτικό υλικό, υπό τους 
καθηγητές Δαμανάκη και Δήμου.

Χάρις στον αείμνηστο Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων  Δημήτρη Γλάρο, είχαμε, την 
εκπόνηση και υλοποίηση του πρώτου προγράμματος για τους Βορειοηπειρώτες αδελφούς μας,  την 
δύσκολη πρώτη περίοδο. Βέβαια, σήμερα έχουν γίνει σημαντικά βήματα και, με την ευκαιρία, θα 
ήθελα να εξάρω και πάλι, το ρόλο των ευαγών Ιδρυμάτων, όπως το Ίδρυμα Λάτση, για την 
επαγγελματική εκπαίδευση των Βορειοηπειρωτών. 
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Θα ήθελα να εξάρω το γεγονός ότι στο Εκπαιδευτήριο της Πωγωνιανής κάθε χρόνο φιλοξενούνται 
και εκπαιδεύονται πάνω από εκατό (100) Νεολαίοι, ενώ από την λειτουργία του μέχρι σήμερα στο 
πλαίσιο του Ιδρύματος Αποκαταστάσεως Ομογενών εξ Αλβανίας (Ι.Α.Ο.Α.) έχουν φιλοξενηθεί 
περισσότεροι από χίλιοι (1.000) σπουδαστές επαγγελματικής εκπαίδευσης και αυτονόητα 
εκμάθησης της Ελληνικής Γλώσσας, εισαγωγής στον Ελληνικό πολιτισμό με ένα ολοκληρωμένο 
εκπαιδευτικό σχεδιασμό.  

Επίσης να αναφερθώ στα θετικά βήματα που γίνονται από το 2007 για την απόδοση της Ιθαγένειας 
στους πιο γνήσιους, άξιους, αγνούς, σπουδαίους, ηρωικούς και αυθεντικούς Έλληνες του κόσμου.  
Τους αγαπημένους αδελφούς μας Βορειοηπειρώτες, τους Έλληνες αδελφούς μας σε όλη την 
Αλβανία. Η απόδοση ιθαγενειών από το έτος 2006 έως το έτος 2011 σε 35.000 ομογενείς αποτελεί 
ένα μικρό ποσοστό των εκκρεμούντων αιτήσεων, Με το Νόμο 3838/2010 έγιναν συγκεκριμένες 
προβλέψεις για τους κατόχους ΕΔΤΟ ώστε οι υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεως 
παραλαμβάνουν και εξετάζουν, αρμοδίως, τα αιτήματα πολιτογράφησης και παράλληλα 
καταργείται η υποχρέωση υποβολής δήλωσης πολιτογράφησης στο δήμο του τόπου κατοικίας των 
αιτούντων ομογενών αλλοδαπών κατόχων ΕΔΤΟ. Στο πλαίσιο της επιτάχυνσης των διαδικασιών και 
για την αντιμετώπιση του αργού ρυθμού απόκρισης των υπηρεσιών ασφαλείας προωθήσαμε 
νομοθετική ρύθμιση ώστε να θεσπίζεται για τις υποθέσεις αυτές τετράμηνη προθεσμία μετά το 
πέρας της οποίας η μη απάντηση από τη πλευρά των υπηρεσιών ασφαλείας δεν θα κωλύει την 
έκδοση της υπουργικής απόφασης για την πολιτογράφηση.    

Η οφειλόμενη αυτή απόφαση της Ελληνικής Πολιτείας, στηρίχθηκε στους αγώνες των αδελφών 
Βορειοηπειρωτών, ασφαλώς, δε, στη μεταβολή των δεδομένων στις Ελληνοαλβανικές σχέσεις, που 
θα αναφερθώ παρακάτω, αλλά και στο νέο περιβάλλον ασφάλειας, σταθερότητας και συνεργασίας 
που οικοδομούμε με κεντρικό και ενεργό ρόλο της Ελλάδας στα Βαλκάνια.  Στο δεσπόζοντα και 
καταλυτικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Ευρωπαϊκή προοπτική των Βαλκανικών χωρών, 
ιδιαίτερα της Αλβανίας.  Αλλά και στην παρουσία χιλιάδων Βορειοηπειρωτών στην Ελλάδα μετά το 
1990.

Τώρα, επιθυμώ να αναφερθώ  στην ακώλυτη χορήγηση των συντάξεων του Ο.Γ.Α. στους 
υπερήλικους Βορειοηπειρώτες μας επισημαίνοντας ότι στο πλαίσιο της σωστής εφαρμογής του 
Νόμου ισχύουν ότι ισχύει και τους ΄Ελληνες συνταξιούχους και θα συνεχίζουν να παίρνουν ο ένας 
ή και οι δύο, αν δεν υπάρχουν άλλοι πόροι, τη σύνταξη τους.   

Θα ήθελα να εξάρω τα έργα που έχουν συντελεστεί για την υποστήριξη της παιδείας, όπως είναι το 
Αρσάκειο, ο Όμηρος, το Σχολείο στη Χιμάρα.  Τα προγράμματα αυτά συνεχίζονται απρόσκοπτα και 
διευρύνονται.  

Γνωρίζουμε και γνωρίζετε το μεγάλο θέμα που προέκυψε πρόσφατα από την απόφαση της 
Αλβανικής Κυβέρνησης για την απάλειψη του στοιχείου της Εθνικής καταγωγής από τα νέα 
πιστοποιητικά προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης χωρίς προηγούμενη συνεννόηση με 
την Ελληνική και άλλες μειονότητες που διαβιούν στην χώρα. Η μεταβολή μιας πρακτικής 
δεκαετιών εγείρει εύλογα ερωτήματα και προβληματισμό και σχετικά με τα κίνητρα που την 
υπαγόρευσαν. 

Συνδυαζόμενη πάντως,  με την αναβολή διεξαγωγής απογραφής πληθυσμού, υπό την πίεση 
εθνικιστικών κύκλων, που αντιτίθενται στην συμπερίληψη προαιρετικών ερωτημάτων για την 
Εθνική καταγωγή, τη Γλώσσα και τη Θρησκεία, δίνει την εντύπωση σταδιακής διολίσθησης των 
κυβερνητικών αποφάσεων στην Αλβανία. Τα γεγονότα αυτά στρέφονται εναντίον της 
αποτύπωσης ύπαρξης μειονοτήτων στην χώρα και υπονομεύουν τις διμερείς σχέσεις της χώρας 
μας με την  Αλβανία. 

Αναμένουμε από την Αλβανία να εκπληρώσει στο ακέραιο τις υποχρεώσεις και τους όρους που έχει 
έναντι της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης  από τους οποίους ακριβώς όρους εξαρτάται η ομαλή συνέχιση της 
ενταξιακής πορείας της Αλβανίας. 
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Η κυβέρνησή ασφαλώς παρακολουθεί με μεγάλη προσοχή τις εξελίξεις, με γνώμονα το σεβασμό 
των δικαιωμάτων της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας. 

Προσβλέπουμε ότι θα εξευρεθεί μία λύση που θα λαμβάνει υπόψη τις εύλογες ανησυχίες μας. 

Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ στην πρόοδο που έχει γίνει την τελευταία περίοδο και ιδιαίτερα 
στον Τομέα Υγείας.  

Τα δύο αξιέπαινα νοσοκομεία των Ιωαννίνων, τα νοσοκομεία σε Άρτα, Πρέβεζα και Θεσπρωτία, τα 
Κέντρα Υγείας στα απομακρυσμένα χωριά της Ηπείρου αλλά και οι νέες κτιριακές εγκαταστάσεις 
που έχουν δρομολογηθεί τους τελευταίους μήνες και μάλιστα σε περίοδο κρίσης, καθιστούν την 
΄Ηπειρο πρότυπη υγειονομική περιφέρεια. 

΄Ετσι, τόσο οι Ηπειρώτες όσο και οι επισκέπτες, έχουν πλέον εμπεδώσει το αίσθημα ασφάλειας με 
αποτέλεσμα να αρθεί ένα σημαντικό μειονέκτημα του παρελθόντος. 

Ως προς την Παιδεία, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και τα ΤΕΙ Ηπείρου με τις νέες κτιριακές 
υποδομές, τα νέα ερευνητικά κέντρα, τα αναβαθμισμένα προγράμματα σπουδών και την 
καθοριστική συμβολή τους στην τοπική ανάπτυξη, έχουν αναβαθμιστεί και συγκαταλέγονται  στα 
σημαντικότερα της Ελλάδας και των Βαλκανίων. 

Ως προς τις υποδομές όλοι γνωρίζουμε ότι η ΄Ηπειρος ήταν οδικά και κατ΄ επέκταση και οικονομικά, 
εμπορικά και κοινωνικά για πολλά χρόνια αποκλεισμένη. Με την Εγνατία Οδό που σχεδιάστηκε, 
χρηματοδοτήθηκε και υλοποιήθηκε αλλά και με την Ιόνια Οδό, παρά τα προβλήματα που 
παρουσιάζονται,  προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί, η Ήπειρος μετατρέπεται,  πλέον, σε  ένα από 
τα μεγαλύτερα σταυροδρόμια των Βαλκανίων με προφανή τα πλεονεκτήματα που απορρέουν από 
τη νέα πραγματικότητα. 

Τέλος, η έλευση και όχι απλά η διέλευση, από μόνη της, του φυσικού αερίου απ΄ την Ήπειρο 
δημιουργεί πραγματικές προϋποθέσεις ανάπτυξης.

Στα θετικά βήματα προόδου στον Τομέα ισχυροποίησης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που έγιναν την 
τελευταία περίοδο θα ήθελα να εξάρω ότι με τους νόμους  Καποδίστρια αλλά και Καλλικράτη 
ισχυροποιείται η τοπική Αυτοδιοίκηση στην ΄Ηπειρο. 

Συγκεκριμένα, οι παλιές κοινότητες που είχαν περιορισμένη δυναμική και αδυναμία να 
αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις των καιρών αντικαταστάθηκαν από ισχυρούς και ανταγωνιστικούς 
Δήμους που έχουν ήδη καταφέρει,  να απορροφήσουν κονδύλια τόσο από Ευρωπαϊκούς όσο και 
από Εθνικούς πόρους για να επιλύσουν ζητήματα βασικών υποδομών στην επαρχία και να 
εφαρμόσουν την αναγκαία κοινωνική πολιτική για τους πολίτες. 

Επίσης απ΄ το 2002 ξεκίνησε μια προσπάθεια απ΄ την Κεντρική Διοίκηση, σε συνεργασία με την 
τοπική Αυτοδιοίκηση, να εκπονηθούν σοβαρές μελέτες χρήσης γης (ΣΧΟΟΑΠ, ΓΠΣ).  Προσβλέπουμε 
όχι μόνο να ολοκληρωθούν σύντομα οι μελέτες, αλλά  κάθε περιοχή να διαθέτει ένα σημαντικό 
αναπτυξιακό εργαλείο αποφεύγοντας τις άναρχες δράσεις, την άναρχη ανάπτυξη. 

Εν κατακλείδι πιστεύουμε, πάντοτε, ότι μαζί μπορούμε να εμπνεόμαστε και να υλοποιούμε τα 
μεγάλα και τα ουσιαστικά.   

Να προχωρούμε σε συνεργασίες πρωτότυπες, να σφυρηλατούμε την ενότητα και να 
οραματιζόμαστε το καλύτερο Μέλλον. Για να υπερβούμε σύντομα τις δυσκολίες της Διεθνούς και 
Εσωτερικής συγκυρίας.

Εύχομαι και πάλι καλή επιτυχία στο  2ο Συνέδριό σας και καλή διαμονή στην πατρίδα μας. 

Ραντεβού στο 3ο Συνέδριο. 


