
Ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της Ηπειρωτικής Συσπείρωσης,  

σχετικά με την Πανηπειρωτική κινητοποίηση της 15ης Φλεβάρη 2023 

Την Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2023, οι Ηπειρώτες της αποδημίας, μετά από κάλεσμα των Ομοσπονδιών τους Καλαμά, 
Κόνιτσας, Μουργκάνας, Ραδοβιζίων Άρτας και Τζουμέρκων συγκεντρώθηκαν μαζικά, αγωνιστικά έξω από τη Βουλή και διεκδίκησαν 
ουσιαστικά μέτρα ενάντια στην ερήμωση της Ηπείρου και τις αιτίες που την προκαλούν. Είναι η πρώτη φορά, μετά από πολλά 
χρόνια, που τόσοι και τέτοιοι φορείς της ηπειρώτικης αποδημίας, βλέποντας ότι «ο κόμπος έφτασε στο χτένι», αποφάσισαν να 
συντονίσουν τη δράση τους και να διεκδικήσουν αγωνιστικά λύσεις.  

Με τη μαζική συμμετοχή τους στη συγκέντρωση οι απόδημοι Ηπειρώτες, ακύρωσαν και στην πράξη τα υπονομευτικά 
σχέδια της πλειοψηφίας στο ΔΣ της ΠΣΕ. Στα σχέδια αυτά εντάσσεται και η απόφαση της πλειοψηφίας ΔΣ της ΠΣΕ να ανα-
κοινώσει στις 10:30 της 15ης Φλεβάρη 2023 αναβολή της συγκέντρωσης - δηλαδή λίγες ώρες πριν την έναρξή της - με πρόσχημα 
(αυτή τη φορά) την απουσία του προέδρου της Βουλή (!) πηγαίνοντας συνειδητά κόντρα στην επιλογή της πλειοψηφίας των από-
δημων Ηπειρωτών να διεκδικήσουν οργανωμένα και αγωνιστικά λύσεις στα κοινά τους προβλήματα. Με τη συγκεκριμένη στάση 
της, η πλειοψηφία του ΔΣ της ΠΣΕ το μόνο που κατάφερε, ήταν να κατακτήσει τον θλιβερό ρόλο του… απόντα και του υπονο-
μευτή! 

 
Σε αντίθεση με την πλειοψηφία της ΠΣΕ οι εκατοντάδες συμπατριώτες που μετείχαν στη συγκέντρωση με αυτοσχέδια πλακάτ 

και πανό των Ομοσπονδιών και Αδελφοτήτων (αναφέρονταν στην ερήμωση των χωριών, στην επέλαση των αιολικών, στην 
εξόρυξη υδρογονανθράκων και- πάνω από όλα- στην αγωνία για το σήμερα και το αύριο των χωριών, της Ηπείρου), ένωσαν τη 
φωνή τους και διεκδίκησαν από την Πολιτεία και τους αρμόδιους φορείς της: 

• Την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας και ειδικά της πρωτοβάθμιας  με την ανάπτυξη του δικτύου των Κέντρων Υγείας και 
Σταθμών Πρώτων Βοηθειών, πλήρως εξοπλισμένων και στελεχωμένων. 

• Την ανάπτυξη επαρκούς δικτύου συγκοινωνιών, που θα συνδέουν τα χωριά μεταξύ τους, τις κωμοπόλεις και τις πόλεις. 
• Την κατάργηση των διοδίων και των τελών διέλευσης των γεφυρών Ρίου -Αντιρρίου και Άκτιου-Πρέβεζας. 
• Την επανεξέταση του ανταποδοτικού χαρακτήρα των υπηρεσιών καθαριότητας και του σχεδιασμού διαχείρισης των απο-

βλήτων προς όφελος των πολιτών. 
• Την αναστολή όλων των διαδικασιών αδειοδότησης και υλοποίησης υποδομών ΑΠΕ, μέχρι την ολοκλήρωση του Ενεργειακού 

Περιφερειακού Σχεδιασμού, με κριτήριο την αντιμετώπιση του περιβάλλοντος ως πηγή ζωής και όχι ως εμπόρευμα. Καθο-
ρισμός του ενεργειακού μείγματος που πρέπει να επιλεγεί, ορισμός περιοχών αποκλεισμού χωροθέτησης ΑΠΕ, καθορισμός 
της φέρουσας ικανότητας στα υδροηλεκτρικά  έργα, εκπόνηση ολοκληρωμένης μελέτης  για την προστασία των πηγών 
ύδατος, εφαρμογή έμπρακτων κανόνων αειφορίας  για κάθε επίπτωση κάθε έργου.  

• Την μη υλοποίηση των συμβάσεων έρευνας και εξόρυξης υδρογονανθράκων στην  Ήπειρο 
• Την μείωση της εισφοράς ΕΤΜΕΑΡ,  που επιβαρύνει τους λογαριασμούς ρεύματος. 
• Την βελτίωση των υποδομών  και των δικτύων  ενέργειας και  τηλεπικοινωνιών. Πλήρη ανάπτυξη των ευρυζωνικών υπηρεσιών 

σε κάθε χωριό. 
• Την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών, που ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα και ειδικά των κτηνοτρόφων, προς 

όφελος των ιδίων, αλλά και των καταναλωτών. 
• Να μην προωθηθεί η  ιδιωτικοποίηση του λιμανιού της Ηγουμενίτσας. 
• Να προσφέρονται τραπεζικές υπηρεσίες με  ΑΤΜ σε κάθε χωριό με ευθύνη και δαπάνες της πολιτείας. 
Να προωθηθεί η οδική διασύνδεση της Ηπείρου με την Θεσσαλία  και των περιοχών της Ηπείρου με την Ιόνια Οδό και την 

Εγνατία Οδό,   με δρόμους σύγχρονων προδιαγραφών, καθώς σήμερα οι υφιστάμενοι δρόμοι είναι αδιάβατοι για μεγάλο 
χρονικό διάστημα του χρόνου, λόγω παλαιότητας και ελλιπούς συντήρησης.  Να βελτιωθεί, συντηρηθεί και αναπτυχθεί το οδικό 
δίκτυο που συνδέει  τα χωριά μας μεταξύ τους και τα χωριά με τις πόλεις . 

• Να ληφθούν σοβαρά μέτρα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος από κάθε είδους  ανεξέλεγκτες παρεμβάσεις. 
Στη διάρκεια της συγκέντρωσης, αντιπροσωπεία των 5 Ομοσπονδιών από τους Αθ. Τσεκούρα (Καλαμά), Μ. Μαρτσέκη 

(Κόνιτσα), Ν. Pαπαθανασίου (Μουργκάνα), Γ. Μανιώτη (Ραδοβίζια) και Χρ. Γκατζόγια (Τζουμέρκα), επέδωσε το υπόμνημα με τα 
αιτήματα των απόδημων Ηπειρωτών στο γραφείο του προέδρου της Βουλής και στους εκπροσώπους των κοινοβουλευτικών 
ομάδων της ΝΔ Βασίλη Γιόγακα, ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Χρήστο Γκόγκα και ΚΚΕ Χρήστο Κατσώτη και παρουσίασαν αναλυτικά τα 
ζητήματα που απασχολούν τους Ηπειρώτες. Την αντιπροσωπεία συνόδευαν ο Σωτήρης Κολιούσης  Γ. Γρ. και ο Αλέξανδρος 
Λαμπρίδης Αντιπρόεδρος της ΠΣΕ. Το γραφείο του προέδρου της Βουλής ήδη προώθησε το υπόμνημα σε όλες τις κοινοβου-
λευτικές ομάδες, ενώ προγραμματίστηκαν συναντήσεις και με τα άλλα κόμματα.  

Οι εκλεγμένοι στο ΔΣ της ΠΣΕ με την  Ηπειρωτική Συσπείρωση, στήριξαν από την αρχή, τις προσπάθειες των 5 Ομοσπονδιών 
και συλλόγων των αποδήμων Ηπειρωτών για τη διοργάνωση της κινητοποίησης στην οποία και μετείχαν μαζικά. Η ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ θα συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα στις Ηπειρωτικές οργανώσεις της αποδημίας στηρίζοντας τις προσπάθειες των 
Σωματείων της ΠΣΕ για ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα που ταλανίζουν τους απόδημους Ηπειρώτες και την Ήπειρο.

   Η  ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΠΟΔΗΜΙΑ 
Συντονίζεται 

   Οργανώνεται 
     Διεκδικεί 


