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Ανακοίνωση της Ηπειρωτικής Συσπείρωσης για τη
Γενική Συνέλευση της 31ης Μαρτίου 2019
Η ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ χαιρετίζει όλους τους πατριώτες αντιπροσώπους,
που με δυναμισμό έδωσαν βροντερό, μαζικό παρόν σήμερα, σε μια πρωτοφανή σε
μαζικότητα εκλογοαπολογιστική γενική συνέλευση της ΠΣΕ.
Η Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων της Πανηπειρωτικής Σ.Ε., έστειλε ένα
καθαρό μήνυμα:
Με συντριπτική πλειοψηφία οι αντιπρόσωποι καταψήφισαν τον διοικητικό και
οικονομικό απολογισμό του απερχόμενου ΔΣ.
Οι αντιπρόσωποι καταδίκασαν τις αντιδημοκρατικές συμπεριφορές, την
αλαζονεία, τον αυταρχισμό, την ανυπαρξία πολιτιστικής πρότασης, καταψήφισαν τον
εναγκαλισμό της ΠΣΕ με τις εταιρείες πετρελαίου, καταψήφισαν την απουσία
οποιασδήποτε δράσης στα προβλήματα της Ηπείρου και των απόδημων Ηπειρωτών.
Η Γενική Συνέλευση υπερψήφισε την εκκαθάριση του μητρώου της
συνομοσπονδίας από τους ανύπαρκτους συλλόγους, από τους συλλόγους που δεν
έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν σύμφωνα με το καταστατικό.
Η Γενική Συνέλευση υπερψήφισε την αναγκαιότητα της δράσης της
συνομοσπονδίας, όλης της Ηπειρωτικής αποδημίας ενάντια στις συμβάσεις έρευνας
και εξόρυξης υδρογονανθράκων. Υπερψήφισε την αγωνιστική αντιμετώπιση του
ζητήματος της φορολογικής και Διοικητικής απαξίωσης των συλλόγων. Υπερψήφισε
την αγωνιστική δράση της συνομοσπονδίας και όλης της ηπειρωτικής αποδημίας για
την κατάργηση όλων των διοδίων και τελών στους εθνικούς δρόμους.
Η Γενική Συνέλευση έδωσε εντολή η Πανηπειρωτική να γυρίσει σελίδα και να
αγκαλιάσει τις αδελφότητες, τα μέλη της.
Η μάχη που έδωσε η ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ τα τελευταία χρόνια για το
κλείσιμο της μαύρης τρύπας στην ιστορία της Πανηπειρωτικής, αρχίζει να δίνει
καρπούς. Το πρώτο βήμα έγινε.
Καλούμε όλους τους αντιπροσώπους αύριο Δευτέρα 1/4/2019 από τις 8 το
πρωί ως τις 8 το βράδυ να έρθουν μαχητικά να ψηφίσουν μαζικά το ψηφοδέλτιο της
ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ. Να καταδικαστούν και στην κάλπη οι έκπτωτοι στην
συνείδηση του απόδημου Ηπειρώτη.
Η ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ πρέπει να είναι πρώτη δύναμη, να πάρουν τις
τύχες της Πανηπειρωτικής Σ.Ε. στα χέρια τους οι αδελφότητες, να έλθουν στο
προσκήνιο οι δυνάμεις της δημοκρατίας, της συλλογικότητας, της συνεργασίας. Να
εκφραστούν επί τέλους οι ανάγκες της λαϊκής Ηπειρωτικής οικογένειας της
αποδημίας.
Αθήνα, 31 Μαρτίου 2019
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