
Οι απόδημοι Ηπειρώτες «βάζουν μπροστά τη μηχανή»  
 

Οι Ομοσπονδίες μέλη της ΠΣΕ καθώς και αρκετά Σωματεία, αποφάσισαν να επιδιώξουν από κοινού την 
αντιμετώπιση χρόνιων προβλημάτων  
 

Μετά από το κάλεσμα του ΔΣ της ΠΣΕ καθώς και την «Ανοιχτή Επιστολή της Ηπειρωτικής Συσπείρωσης», οι Ομοσπονδίες 
(Μουργκάνας, Καλαμά, Κόνιτσας, Ραδοβιζινών και Τζουμερκιωτών) και παράλληλα διάφορα Σωματεία (Σύλλογοι, Αδελφότητες 
κλπ), ανέλαβαν πρωτοβουλίες, στην κατεύθυνση να προβάλλουν και να διεκδικήσουν από κοινού λύσεις τα προβλήματα της 
αποδημίας και της Ηπείρου. Αξίζει εδώ να σημειωθεί, ότι σημαντικό ρόλο στη δραστηριοποίηση των Σωματείων της ΠΣΕ, 
έπαιξαν αρχικά η πρωτοβουλία που ανέλαβε η πρωτοπορούσα Ομοσπονδία Μουργκάνας και στη συνέχεια αρκετά άλλα Σω-
ματεία- μέλη της ΠΣΕ. 

Συγκεκριμένα 
• Στις 8  Ιούνη 2022, η Ομοσπονδία Μουργκάνας, συγκάλεσε ευρεία σύσκεψη των σωματείων της, με θέμα «Αιολικά 

Πάρκα στη Μουργκάνα! Θα μείνει τίποτα όρθιο?». Την ίδια μέρα, πραγματοποιήθηκε και σύσκεψη των σωματείων 
της Ομοσπονδίας Τζουμέρκων με αντίστοιχο θέμα. 

• Στις 21 Ιούνη 2022, πραγματοποιήθηκε η σύσκεψη των Προεδρείων 4 Ομοσπονδιών (ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ, ΚΑΛΑΜΑ, ΡΑΔΟ-
ΒΙΖΙΝΩΝ ΑΡΤΑΣ και ΤΖΟΥΜΕΡΚΙΩΤΩΝ) με τη συμμετοχή αντιπροσωπείας του ΔΣ της ΠΣΕ από τον Γ.Γ. του ΔΣ Σωτήρη Κο-
λιούση και το μέλος του ΔΣ Νίκο Γιαννούλη, που κατέληξε στην απόφαση να συντονίσουν τη δράση τους. (Βλέπε σχετικά 
Δελτία Τύπου).  

• Στις 26 Ιούνη 2022, διοργανώθηκε η ημερίδα από την Ομοσπονδία Ραδοβιζινών Άρτας με θέμα «Η εγκατάλειψη των 
ορεινών χωριών. Τα μεγάλα και διαχρονικά προβλήματα των Ραδοβιζίων Αρτας». Στην ημερίδα υπήρξε ευρεία συμμετοχή 
εκπροσώπων των πολιτικών κομμάτων, της αυτοδιοίκησης και πολλών στελεχών της Ηπειρωτικής Αποδημίας καθώς 
και μεγάλης αντιπροσωπείας του ΔΣ της ΠΣΕ.  

Ακολούθησαν στις 11 Ιούλη οι ανακοινώσεις του ΔΣ της ΠΣΕ και της Ηπειρωτικής Συσπείρωσης, με τις οποίες καλούν 
τα Σωματεία- μέλη της ΠΣΕ, να συντονίσουν τη δράση τους, για την επίλυση των προβλημάτων της Ηπειρωτικής αποδημίας 
και της Ηπείρου. 

Έτσι, στις19 Ιουλίου 2022, με πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας Μουργκάνας, πραγματοποιήθηκε η 2η συνάντηση και των 
5 Ομοσπονδιών της ΠΣΕ (αυτή τη φορά μετείχε και η Ομοσπονδία Κόνιτσας) με σκοπό τον «Καθορισμό κοινών ενεργειών, 
δράσεων και αντιδράσεων για τη προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και του φυσικού και ανθρωπογενούς περι-
βάλλοντος της Ηπείρου, της αντιμετώπισης των προβλημάτων των αποδήμων και της Ηπείρου». 

Στο ίδιο διάστημα, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της ΠΣΕ και της Ηπειρωτικής Συσπείρωσης, μια σειρά πρωτοβάθμια 
Σωματεία (Σύλλογοι, Αδελφότητες κλπ) εξέδωσαν ανακοινώσεις, με τις οποίες δηλώνουν πως συμφωνούν με το κάλεσμα 
της ΠΣΕ για κοινή δράση και διεκδικούν λύσεις σε επιμέρους προβλήματα (ενεργειακό, διόδια, κλπ). 

Από σήμερα και για το επόμενο διάστημα, η Ηπειρωτική Συσπείρωση, θα προβάλλει στα διαδικτυακά της μέσα (ιστοσελίδα 
& FB), τις δραστηριότητες των Ομοσπονδιών και αδελφοτήτων ΠΣΕ για την  επίλυση των προβλημάτων της Ηπειρωτικής απο-
δημίας αλλά και της Ηπείρου γενικότερα, όπως αυτές αποτυπώνονται Δελτία Τύπου και στις ανακοινώσεις τους.  

 

   Η  ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΠΟΔΗΜΙΑ 
Συντονίζεται 

   Οργανώνεται 
     Διεκδικεί 


