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Ηπειρώτισσες και Ηπειρώτες της αποδηµίας, 

Τα τρία χρόνια που πέρασαν από τις προηγούµενες εκλογές της ΠΣΕ, καθολικά χαρακτηρίζονται ως «µαύρη 

περίοδος» στην ιστορία της.  

Το ∆Σ λειτούργησε µονοπαραταξιακά, αλαζονικά στην αντίθετη άποψη, αντιδηµοκρατικά στις λήψεις των 

αποφάσεων. Τα µέλη του ∆Σ δεν είχαν πρόσβαση ούτε στην αλληλογραφία της Συνοµοσπονδίας. Το καταστατικό 

παραβιάστηκε συστηµατικά. Για να συζητηθούν θέµατα έπρεπε να δοθεί µάχη, η απαίτηση της εφαρµογής 

αποφάσεων των Γ.Σ. θεωρήθηκε έγκληµα, τα προβλήµατα της Ηπείρου, των Ηπειρωτών και κυρίως της λαϊκής 

Ηπειρώτικης οικογένειας της αποδηµίας που χειµάζεται από την κρίση, τους πλειστηριασµούς, τους φόρους, την 

ανεργία…, εξοβελίστηκαν από την οπτική της διοίκησης της ΠΣΕ. Ενώ κυρίαρχο θέµα για την Ήπειρο είναι η 

έκφραση της αντίθεσης στην υλοποίηση των συµβάσεων έρευνας και εξόρυξης υδρογονανθράκων, η διοίκηση της 

ΠΣΕ αγνόησε επιδεικτικά την µε συντριπτική πλειοψηφία ληφθείσα απόφαση της περσινής ΓΣ και έκανε ό, τι 

δυνατόν υπέρ των εταιρειών. Μέχρι που τους έκανε και χορηγούς στο Ηρώδειο για να ξεπλυθούν! Η ανάθεση 

εκδηλώσεων στο όνοµα της ΠΣΕ, χωρίς το ∆Σ να γνωρίζει περιεχόµενο (άγνωστη για πολλούς έννοια), µορφή και 

συντελεστές αναγορεύτηκε ως πολιτιστική παρέµβαση. Η υπόκλιση στην εµπορευµατοποίηση των πάντων 

θεωρήθηκε αντιµετώπιση του οικονοµικού αδιεξόδου. Την φθίνουσα πορεία της οργανωµένης αποδηµίας για τις 

αιτίες της οποίας οφείλουν να κοιτάζονται στον καθρέπτη, πιστεύουν βαθιά πως είναι … νοµοτέλεια. 

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά που θέλουµε να έχει η ΠΣΕ και για τα οποία θα αγωνιστούµε στην νέα περίοδο; 

Η ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ θεωρεί ότι ο στόχος είναι ένας: ΝΑ ΣΤΑΘΟΥΜΕ ΟΡΘΙΟΙ. Να βρεθούµε δίπλα 

σε όποιον θέλει ένα στήριγµα, να δουλέψουµε όλοι µαζί. Τίποτα δεν είναι αυτονόητο. Όλα θα γίνουν µε κόπο, 

σχέδιο, χωρίς να σκύψουµε το κεφάλι στις αδυναµίες µας, στις δυσκολίες, στα πισωγυρίσµατα. Απαιτούνται ορατά 

αποτελέσµατα στη συλλογικότητα, στο σχεδιασµό µεγάλου προγράµµατος και στην υλοποίηση του. Παράλληλα το 

∆Σ της ΠΣΕ πρέπει να βρίσκεται συστηµατικά δίπλα στα ∆Σ των συλλόγων στη λειτουργία, στον 

αναπροσανατολισµό της δράσης τους, να εµπνευστούν και να αναπτύξουν νέους δεσµούς µε τα µέλη τους.  

• Το ζήτηµα της δηµοκρατικής λειτουργίας και συλλογικής δράσης. Αναδειχθήκαµε στη µοναδική δύναµη 

που µε συνέπεια και επιµονή διεκδίκησε την αντιπροσωπευτική-αναλογική εκπροσώπιση στα όργανα, τη 

συγκρότηση των συλλογικών οργάνων (Γενικό Συµβούλιο, επιτροπές, οµάδες δουλειάς), τη λειτουργία της ΠΣΕ ως 

δευτεροβάθµιο και τριτοβάθµιο όργανο έκφρασης των Ηπειρωτικών σωµατείων και όχι ως «µεγιστοποιηµένη 

αδελφότητα». Η οπτική µας είναι η οπτική του συνόλου. 

• Το ζήτηµα της Βασικής µας αντίληψης ότι τα προβλήµατα στην Ήπειρο αποτελούν οξυµένη 

αντανάκλαση των προβληµάτων του συνόλου της χώρας που έχουν πηγή και αιτία την συγκεκριµένη 

διάρθρωση της οικονοµίας και κοινωνίας. Μάλιστα, στην Ήπειρο, τα προβλήµατα αυτά, αποκτούν και µια πιο 

καθαρή οπτική. Αποσπώντας τον πέπλο της τοπικότητας αποκαλύπτουµε ότι αποτελούν στοιχεία του συνόλου, 

αναδεικνύουµε ότι οι όποιες λύσεις στα πλαίσια του συστήµατος µπορεί µόνο να µεταθέσουν το πρόβληµα (στην 

καλύτερη περίπτωση)  και ότι οι πραγµατικά βιώσιµες λύσεις απαιτούν την υπέρβαση του. Με την οπτική αυτή, η 

Ηπειρωτική Συσπείρωση πρωτοστάτησε στις κινητοποιήσεις ενάντια στις συµβάσεις έρευνας και εξόρυξης για τους 

υδρογονάνθρακες στην Ήπειρο και τόσα ακόµη. 

• ∆ΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ, ΜΕ ΑΙΧΜΗ ΤΗ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ. 

Χρειάζεται µεγάλη προσοχή γιατί εύκολα παρασύρονται πολλοί στον εκχυδαϊσµό, στο λαϊκισµό, στη νόθευση, στον 

µοντερνισµό, στις µηχανιστικές µεταφορές κλπ. Η αντιµετώπιση της παγκοσµιοποίησης, της ισοπέδωσης, της 

οµοιοµορφίας κλπ είναι πρώτο ζήτηµα. Να προβληθούν οι δηµιουργοί του πολιτισµού που στέκονται στο πλευρό 

του λαϊκού κινήµατος. Να προβληθούν αγωνιστικά πρότυπα από τη µακρόχρονη αγωνιστική ιστορία των 

Ηπειρωτών. Να βοηθηθεί ιδιαίτερα η νεολαία να έλθει σε επαφή µε αντίστοιχες ιστορικές στιγµές. Να ενισχυθεί και 

βοηθηθεί η ερασιτεχνική έκφραση. Βασική οπτική µας, η θέση ότι ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ ΕΙΝΑΙ 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΑΓΚΗ. 

• ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΗ ΣΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ, ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ 
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ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ. Ιδιαίτερη σηµασία δίνουµε στην κατάσταση στα ∆υτικά Βαλκάνια µε την ολοένα και 

µεγαλύτερη έξαρση των εθνικιστικών φαινοµένων ένθεν κακείθεν των συνόρων µε Νατοϊκής έµπνευσης «λύσεις» 

των ζητηµάτων που οδηγούν σε αλλαγές συνόρων και αποσταθεροποίηση της περιοχής.  

Κοιτάµε κατάµατα την κατάσταση: Στον καιρό µας οι µαζικοί φορείς φθίνουν. ∆ιαβλέπουµε συστηµατική, 

οργανωµένη επίθεση σε κάθε τι συλλογικό και σοβαρό, σε κάθε τι που δεν έχει µέτρο και στόχο το κέρδος. Το 

βλέπουµε παντού. Από το πώς αντιµετωπίζει η πολιτεία τους συλλόγους µας (περίπου ως εµπορικές εταιρείες), ως 

τους διάφορους που έρχονται να πουλήσουν παραγοντιλίκια και παρέλαση στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

Ποια είναι τα βασικά σηµεία αυτής της φθίνουσας πορείας;  

Πρώτα απ΄ όλα το στένεµα της δράσης των αδελφοτήτων, των συλλόγων, των Οµοσπονδιών της ίδιας της 

ΠΣΕ, σε δράσεις που έχουν αποκλειστική σχεδόν αναφορά στον τόπο καταγωγής, παραγνωρίζοντας το γεγονός ότι 

τα µέλη του συλλόγου που µένουν στην αποδηµία και κυρίως στην Αττική έχουν υπαρκτά, σοβαρά προβλήµατα από 

την φύση τους ως απόδηµοι. Τους απόδηµους πρώτα και κύρια κτυπάνε τα διόδια, οι µεγάλοι δηµοτικοί φόροι, οι 

νέοι φόροι για τα απόβλητα που έρχονται, τα κτηµατολόγια, οι δασικοί χάρτες, η ανύπαρκτη συγκοινωνία στα 

χωριά, η τραγική κατάσταση των νοσοκοµείων στην Ήπειρο, το πετσόκοµα των συντάξεων που εµποδίζουν τους 

συνταξιούχους να ζήσουν στα χωριά µας. 

∆εύτερο το θέµα της απόσπασης των πρωτοβάθµιων συλλόγων από τα δευτεροβάθµια και την ΠΣΕ. Αποτελεί 

την έκφραση της επιλογής της ατοµικής λύσης, της λογικής να κοιτώ το µαγαζάκι µου, λογικής όµως που δεν οδηγεί 

πουθενά και απλά κρύβει τα προβλήµατα κάτω από το τραπέζι. Γιατί πλέον έφτασε η στιγµή που το µαγαζάκι 

εµφανίζεται να χρεωκοπεί. Απόδειξη οι γνωστές ρήσεις ότι «…οι αδελφότητες πέθαναν, µόνο οι σύλλογοι στις 

γειτονιές υπάρχουν» και άλλα παρόµοια.  

Συνεπώς το ερώτηµα προκύπτει µε σαφήνεια: 

 

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΠΟ∆ΗΜΙΑ; 

 

Η ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ απαντάει θετικά: 

ΝΑΙ! Η ΟΙ Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΕΣ ΜΑΣ, ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΜΑΣ, ΟΙ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΕΣ ΜΑΣ,  

Η ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΜΑΣ, ΕΧΟΥΝ ΛΟΓΟ ΥΠΑΡΞΗΣ 
Η απάντηση βρίσκεται στην πρόταση µας: 

Ναι! Ο δρόµος αυτός υπάρχει! Είναι αναγκαίος, δύσκολος, πρέπει ως περιεχόµενο να συµβαδίζει µε τα 4 

κυρίαρχα ζητήµατα που αναφέραµε παραπάνω και µε 2 βασικές προϋποθέσεις: 

Α) Να αναπροσανατολιστεί το περιεχόµενο της δράσης µας σε ένα διαλεκτικό σύνδεσµο της ενασχόλησης 

αγωνιστικά µε τα προβλήµατα της Ηπείρου µε συνδυασµένη παράλληλη συστηµατική ενασχόληση µε τα 

καθηµερινά προβλήµατα των απόδηµων Ηπειρωτών όπου ζουν, καθορίζοντας αυτό το περιεχόµενο από την 

ιδιαιτερότητα µας. Είµαστε απόδηµοι Ηπειρώτες! 

Β) Αυτός ο αναπροσανατολισµός της δράσης περνάει πρώτα και κύρια από τα πρωτοβάθµια 

σωµατεία. Ηπειρωτική αποδηµία χωρίς αυτά δεν νοείται! Η ΠΣΕ, οι Οµοσπονδίες κριτήριο της δράσης τους πρέπει 

να έχουν τη συµµετοχή, αυτών ακριβώς των πρωτοβάθµιων σωµατείων. Οι ενέργειες, οι δράσεις, οι εκδηλώσεις της 

ΠΣΕ πρέπει να γίνονται στην πλειονότητα τους µε τη συµµετοχή των σωµατείων στον σχεδιασµό, στην οργάνωση, 

στην εκτέλεση και στον απολογισµό τους. Οι ενέργειες, οι δράσεις, οι εκδηλώσεις της ΠΣΕ, πρέπει να λειτουργούν 

πραγµατικά ως «εργαλεία» για τη µαζικοποίηση των πρωτοβάθµιων σωµατείων, µε θέµατα που θα συνεγείρουν 

ΟΛΟΥΣ τους απόδηµους Ηπειρώτες 365 µέρες το χρόνο και όχι µόνο 10 µέρες στο χωριό και λίγους τυχερούς που 

µπορούν να πάνε! 

Αυτόν τον δρόµο διαλέγουµε και θα τον υπηρετήσουµε στη νέα θητεία της ΠΣΕ. Γνωρίζουµε τις δυσκολίες. 

Γνωρίζουµε ότι όλα αυτά δεν γίνονται µε ψηφίσµατα του ∆Σ της ΠΣΕ (αναγκαία βεβαίως για να δίνεται το συνοπτικό 

στίγµα της κάθε φορά κατάστασης), αλλά µε σκληρή καθηµερινή δουλειά στα σωµατεία της αποδηµίας, δίπλα στις 

συνεδριάσεις των ∆Σ τους, στις συναντήσεις εργασίας, στις Γενικές τους συνελεύσεις. 

Για να σταµατήσει ο κατήφορος, για να αλλάξει ρότα η Ηπειρωτική Αποδηµία απαιτείται να 

εκλεγεί ΠΡΩΤΗ δύναµη η ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ στις εκλογές της Πανηπειρωτικής 

Συνοµοσπονδίας Ελλάδας 

 

Αθήνα, Μάρτιος 2019 


