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Αγαπητές	  φίλες	  και	  φίλοι,	  	  
	  
Ηπειρώτες	  του	  κόσμου,	  
Με	  μεγάλη	  χαρά	  χαιρετίζω	  τις	  εργασίες	  του	  Συνεδρίου	  σας.	  	  
	  
Ενός	  Συνεδρίου,	  που	  διοργανώνεται	  φέτος	  σε	  μια	  κομβική,	  ιστορική	  στιγμή	  για	  την	  πατρίδα	  μας.	  	  	  
	  
Η	  χώρα	  μας	  όπως	  ξέρετε,	  δοκιμάστηκε	  και	  εξακολουθεί	  να	  δοκιμάζεται	  σκληρά	  το	  τελευταίο	  διάστημα,	  εξαιτίας	  
της	  παγκόσμιας	  οικονομικής	   κρίσης	  αλλά	  και	   των	   χρόνιων	  στρεβλώσεων,	  που	  για	   χρόνια	   ταλάνισαν	   τον	   τόπο	  
μας,	  δημιουργώντας	  μια	  πρωτοφανή	  πολιτική,	  κοινωνική	  και	  θεσμική	  κρίση.	  	  	  
	  
Όμως,	  σε	  αυτές	  τις	  δύσκολες	  στιγμές	  είναι	  πολύ	  σημαντικό	  να	  αναλογιζόμαστε	  όσα	  μπορούμε	  εμείς	  οι	  Έλληνες	  
να	  πετύχουμε	  με	  κόπο	  και	  σκληρή	  δουλειά,	  όταν	  εργαζόμαστε	  μαζί,	   ενωμένοι,	   για	  έναν	  κοινό	  σκοπό.	  Να	  μην	  
ξεχνάμε	  τα	  προτερήματα	  μας,	  την	  φιλεργατικότητα,	  το	  δημιουργικό	  πνεύμα,	  το	  μεράκι,	  το	  φιλότιμο,	  το	  μέτρο,	  
αλλά	  και	  τις	  απεριόριστες	  δυνατότητες	  που	  έχει	  η	  χώρα	  μας	  για	  ανάπτυξη,	  πρόοδο	  και	  καινοτομία.	  	  
	  
Να	   μην	   ξεχνάμε	   επίσης	   και	   τα	   συγκριτικά	   μας	   πλεονεκτήματα	   που	   είναι	   μεγάλα,	   από	   την	   ιστορία	   μας,	   τον	  
πολιτισμό	  μας,	  το	  περιβάλλον	  μας,	  μέχρι	  τον	  τουρισμό,	  τη	  ναυτιλία	  μας,	  τις	  εναλλακτικές	  μορφές	  ενέργειας	  και	  
την	  πράσινη	  ανάπτυξη.	  
	  
Και	  πράγματι,	  τους	  τελευταίους	  μήνες	  έχουμε	  καταφέρει	  πολλά	  και	  μπορούμε	  πλέον	  να	  αισιοδοξούμε	  όλοι	  οι	  
Έλληνες,	  σε	  κάθε	  γωνιά	  του	  πλανήτη,	  ότι	  η	  πατρίδα	  μας	  θα	  τα	  καταφέρει.	  Ότι	  	  αν	  συνεχίσουμε	  την	  προσπάθειά	  
μας	  αυτή,	  η	  χώρα	  μας	  θα	  σταθεί	  και	  πάλι	  στα	  πόδια	  της	  	  και	  θα	  βγει	  από	  αυτήν	  την	  περιπέτεια	  πιο	  δυνατή	  από	  
ποτέ.	  	  
	  
Η	   πρωτοβουλία	   σας,	   λοιπόν,	   σήμερα,	   είναι	   ιδιαίτερα	   αξιόλογη	   διότι	   διδάσκει	   στις	   νεότερες	   γενιές	   τα	   όσα	  
κατάφεραν	  οι	  πρόγονοί	  τους,	  οι	  Ηπειρώτες,	  και	  δίνει	  το	  λαμπρό	  παράδειγμα	  για	  όσα	  μπορούν	  και	  οι	  νέοι	  μας	  να	  
καταφέρουν	  εντός	  αλλά	  και	  εκτός	  των	  συνόρων	  της	  πατρίδας	  μας.	  
	  
Και	  όπως	  όλοι	  μας	  γνωρίζουμε,	  ο	  τόπος	  σας,	  η	  'Ήπειρος,	  έχει	  προσφέρει	  πολλά	  στον	  Ελληνισμό.	  Με	  την	  πλούσια	  
ιστορία,	  της,	  την	  παράδοση	  και	  τον	  πολιτισμό	  της	  αλλά	  και	  με	  το	  πλούσιο	  ανθρώπινο	  δυναμικό	  της,	  πρωτοπόρο	  
πάντα	   στην	   εθελοντική	   και	   αφιλοκερδή	   προσφορά	   στον	   τόπο	   του,	   την	   Ήπειρο,	   αλλά	   και	   σε	   όλη	   την	   Ελλάδα,	  
αποτελεί	  ανεκτίμητη	  κληρονομιά	  και	  πυξίδα	  όχι	  μόνο	  για	  τους	  ξενιτεμένους	  συμπατριώτες	  μας,	  αλλά	  για	  όλους	  
μας,	  για	  όλους	  τους	  Έλληνες.	  	  
	  



Αλλά	  και	  σήμερα,	  με	  τις	  φυσικές	  ομορφιές	  της	  και	  τους	  φιλόξενους	  ανθρώπους	  της,	  συγκεντρώνει	  πολλά	  από	  τα	  
προτερήματα	  της	  πατρίδας	  μας,	  που	  αν	  αξιοποιηθούν	  σωστά,	  δίκαια,	  με	  διαφάνεια	  και	  με	  επίκεντρο	  τη	  βιώσιμη	  
ανάπτυξη,	  η	  Ελλάδα	  θα	  μπορέσει	  να	  δημιουργήσει	  ένα	  καλύτερο	  μέλλον	  με	  γοργούς	  ρυθμούς.	  	  
	  
Καλώ	  όλους	  εσάς	  τους	  ξενιτεμένους	  και	  περήφανους	  Ηπειρώτες,	  που	  αν	  και	  βρίσκεστε	  μακριά	  από	  την	  πατρίδα	  
σας,	  ποτέ	  δεν	  σταματάτε	  να	  την	  έχετε	  στην	  καρδιά	  σας,	  να	  συνεχίσετε	  να	  προσφέρετε	  και	  να	  τιμάτε	  την	  πατρίδα	  
μας,	  μέσα	  από	  τη	  δουλειά	  σας,	  τις	  σπουδές	  σας,	  τις	  δραστηριότητές	  σας,	  ώστε	  να	  είστε	  πάντα	  άξιοι	  πρεσβευτές	  
της	  χώρας	  μας	  σε	  όλα	  τα	  μήκη	  και	  τα	  πλάτη	  της	  γης.	  
	  
Σας	  ευχαριστώ	  θερμά	  και	  εύχομαι	  επιτυχία	  στις	  εργασίες	  του	  Συνεδρίου	  σας.	  
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