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ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ 

ΚΑΛΑΜΑ, ΚΟΝΙΤΣΑΣ, ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ, ΡΑΔΟΒΙΖΙΝΩΝ ΑΡΤΑΣ ΚΑΙ ΤΖΟΥΜΕΡΚΙΩΤΩΝ  
 
Η Ηπειρωτική αποδημία μίλησε! 
 
Η Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2023 σημειώθηκε στο συλλογικό ημερολόγιο του Ηπειρώτη σαν ένα σημαντικό ορόσημο. 
Εκατοντάδες συμπατριώτες από κάθε γωνιά της Ηπείρου αψήφησαν το κρύο, τη σύγχυση και τις υποχρεώσεις τους, 
πιάστηκαν αντάμα ενώνοντας τα χέρια και τις φωνές τους και στάθηκαν στο πλευρό των πέντε Ομοσπονδιών που εδώ 
και μήνες έχουν συντονιστεί και είναι ταγμένες σε έναν και μοναδικό σκοπό: να αναδείξουν την απελπιστική κατάσταση 
που επικρατεί στον τόπο μας και να παλέψουν για λύσεις. 
 
Τα χωριά μας ερήμωσαν. Η Ήπειρος σβήνει, αλλοιώνεται. 
Οι Ηπειρώτες, ντόπιοι και απόδημοι, στενάζουν. 
 
Οι Ομοσπονδίες των απόδημων Ηπειρωτών από τον Καλαμά κι από την Κόνιτσα Ιωαννίνων, από τη Μουργκάνα Θε-
σπρωτίας, από τα Ραδοβίζια κι από τα Τζουμέρκα Άρτας, οργάνωσαν μια συγκέντρωση έξω από τη Βουλή ενώ την 
ίδια ώρα οι Πρόεδροί τους, Χ. Γκατζόγιας, Γ. Μανιώτης, Ν. Παπαθανασίου, Μ. Μαρτσέκης και Θ. Τσεκούρας 
(Αντ/δρος), συνοδευόμενοι από δύο συμβούλους της Πανηπειρωτικής, τον Σ. Κολιούση, Γεν. Γραμματέα και τον Α. 
Λαμπρίδη, Αντιπρόεδρο, υπέβαλαν το υπόμνημα με τα αιτήματά τους στο γραφείο του Προέδρου της Βουλής και 
στους εκπροσώπους τριών Κοινοβουλευτικών Ομάδων: της ΝΔ κ Βασίλη Γιόγακα, του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ κ Χρήστο Γκόγκα 
και του ΚΚΕ κ Χρήστο Κατσώτη. Με τα υπόλοιπα κόμματα προγραμματίστηκαν συναντήσεις για το ερχόμενο διάστημα. 
 
Παράλληλα με την επίδοση, έγινε αναλυτική παρουσίαση όλων των ζητημάτων, δηλώθηκε ξεκάθαρα η ανάγκη για 
άμεση στροφή της κρατικής πολιτικής ώστε να υπάρξει ουσιαστική αντιμετώπιση του μαρασμού των χωριών μας, ενώ 
προτάθηκαν λύσεις και μέτρα που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν άμεσα. Κυρίαρχα στις συζητήσεις, ήταν φυσικά 
τα ζητήματα των υποδομών (δρόμοι, δίκτυα), των υπηρεσιών υγείας, των κλειστών σχολικών μονάδων και των ανύ-
παρκτων επαγγελματικών επιλογών. 
 
Οι Ομοσπονδίες μας, οι Σύλλογοι και οι Αδελφότητές μας με τα μέλη τους, μαζί με όλους τους Ηπειρώτες που πονάμε 
τον τόπο μας, θα συνεχίσουμε ενωμένοι και δυναμικά τις διεκδικήσεις μέχρι να δούμε πράξεις και όχι υποσχέσεις. Τα 
αιτήματά μας είναι δίκαια και λογικά. Είμαστε αποφασισμένοι, συσπειρώνοντας όλους τους Ηπειρώτικους φορείς, 
να δώσουμε αγώνα μέχρι να δικαιωθούμε. 
 

Για τα Δ.Σ. των πέντε Ομοσπονδιών, οι Πρόεδροι 
 

Κώστας Στεργίου Ομ. Καλαμά 
Μιχαήλ Μαρτσέκης Ομ. Κόνιτσας 
Νίκος Παπαθανασίου Ομ. Μουργκάνας 
Γιώργος Μανιώτης Ομ. Ραδοβιζινών Άρτας 
Χρήστος Γκατζόγιας Ομ. Τζουμερκιωτών 


