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Σ ε ένα µήνα από σήµερα και συγκεκριµένα στις 3 και 4
Απρίλη 2016, οι εκλεγµένοι εκπρόσωποι των µελών

(Αδελφοτήτων, Ενώσεων, Οµοσπονδιών) της Πανηπειρω-
τικής Συνοµοσπονδίας Ελλάδος (ΠΣΕ), θα κληθούν να το-
ποθετηθούν µε την ψήφο τους σε δυο σηµαντικά θέµατα.
Πρώτον να κρίνουν το έργο της απερχόµενης διοίκησης της
ΠΣΕ στην τριετία που πέρασε και ειδικότερα την συµβολή
που είχε χωριστά κάθε µια από τις δύο παρατάξεις (της
Ηπειρωτικής Συσπείρωσης και της Ενότητας για την
Ήπειρο) στην ανακοπή της φθίνουσας πορείας της ΠΣΕ
και των µελών της (Συλλόγων, Αδελφοτήτων, Οµοσπον-
διών κ.λπ). ∆εύτερον να εκλέξουν από τους υποψηφίους
τα 25 νέα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που θα αναλά-
βουν τη διοίκηση της ΠΣΕ για την ερχόµενη τριετία.

Η Ηπειρωτική Συσπείρωση, που συνήλθε πρόσφατα σε
ολοµέλεια:

• Ενέκρινε τον απολογισµό δράσης της µελών της στην
την τριετία που πέρασε, τόσο στην Πανηπειρωτική όσο και
στους Συλλόγους µέλη της ΠΣΕ.

• Εξέλεξε την Εκλογική Επιτροπή της και ενέκρινε την
εκλογική διακήρυξη.

• Σε νέα ολοµέλεια θα επιλέξει και τους υποψηφίους που
θα πλαισιώσουν το ψηφοδέλτιο του συνδυασµού στις εκλο-
γές της 4ης Απρίλη.

Με βάση τα παραπάνω, ο Α΄ αντιπρόεδρος της ΠΣΕ Σω-
τήρης Κολιούσης - επανεκλέχτηκε επικεφαλής της Ηπει-
ρωτικής Συσπείρωσης - τόνισε, µεταξύ άλλων ότι: «Εµείς,
οι Ηπειρώτισσες και Ηπειρώτες της ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΣΥ-
ΣΠΕΙΡΩΣΗΣ:

• Με όλο τον πλούτο της διαφορετικότητας στις καταβολές
µας, µε όλη τη δύναµη τη συνάντησής µας στον κοινό τόπο
του αγώνα, µε όλη την πνοή της συνύπαρξης των διαφο-
ρετικών γενεών στην ίδια, άρρηκτη αλυσίδα της ανιδιοτε-
λούς, ακατάπαυστης προσφοράς, αναδειχθήκαµε
διαχρονικά οι εµπνευστές και πρωτοστάτες στη ζωή, το
έργο και τη δράση της οργανωµένης Ηπειρωτικής αποδη-
µίας, ιδιαίτερα της Πανηπειρωτικής Συνοµοσπονδίας Ελ-
λάδος.

• Έχουµε για υπογραφή µας το ίδιο το έργο µας, κάνο-
ντας πράξη το όνοµά µας (τη Συσπείρωση), την προσφορά
µας στους Απόδηµους Ηπειρώτες και την Ήπειρο. Με
στάση συνεπή, συνετή, πατριωτική και υπεύθυνη, πασχί-

ζουµε να µετατρέψουµε την κοινή αγωνία σε συλλογικό
αγώνα, για να µην γίνει η κρίση, κρίση της Ηπειρωτικής
Αποδηµίας και της Πανηπειρωτικής.

• Επιλέγουµε το εµείς από το εγώ, αποστρεφόµενοι τον
παραγοντισµό της ατοµικής προβολής και της οµαδικής
απραξίας. ∆εν διαγκωνιζόµαστε για καρέκλες και αξιώµατα
αλλά αφιερωνόµαστε ολόψυχα στην άµιλλα της προσφο-
ράς, µε πατριωτικό ήθος, µε Ηπειρωτική πρεπιά. Ενώ εί-
µαστε (οριακή έστω) µειοψηφία στο ∆.Σ., πλειοψηφούµε
συντριπτικά σε έργο και προσφορά.

• Σήµερα, δροµολογούµε την ολοκλήρωση µιας πορείας
που άρχισε τα τελευταία χρόνια και έχουµε στόχο να ενο-
ποιήσουµε και ενιαιοποιήσουµε όσα επί µέρους έχουµε
ήδη επεξεργαστεί στον πολιτισµό, στην ανάπτυξη, στη λει-
τουργία της οργανωµένης Ηπειρωτικής Αποδηµίας.

Στο «δια ταύτα», κάλεσε τους εκλεγµένους αντιπροσώ-
πους στην Πανηπειρωτική που θα ασκήσουν το εκλογικό
τους δικαίωµα στις 3 και 4 Απρίλη, να ενισχύσουν µε την
ψήφο τους την συνδυασµό της Ηπειρωτικής Συσπείρωσης,
αυξάνοντας τον αριθµό των µελών της στο νέο ∆Σ της ΠΣΕ.

Πρωταρχικός µας στόχος
η ανάταση της Πανηπειρωτικής

Με παρακαταθήκη τη µέχρι
τώρα δράση της, η Ηπειρωτική
Συσπείρωση ζητά την ενίσχυση
της παρουσίας της στο νέο ∆.Σ.
της Π.Σ.Ε., ώστε να δώσει από
καλύτερη θέση τη µάχη για την
αναζωογόνηση των Συλλόγων
της Ηπειρωτικής Αποδηµίας και
της Π.Σ.Ε.

Ο ι Ηπειρώτες έχουµε ιδιαίτερη ευαισθησία στα ζητή-
µατα της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς. Πρόσφατη

είναι η καταστροφή του Γεφυριού της Πλάκας και η άµεση
κινητοποίησή µας. Το κενό της τεχνογνωσίας στην πα-
ραδοσιακή τεχνική αναδείχθηκε από την πρώτη στιγµή
ως ένα σηµείο δυσκολίας προσέγγισης της αναστήλω-
σής του «όσο πιο κοντά στο πρωτότυπο, µε τα ίδια υλικά
και τεχνική κατασκευής». Η τεχνική κατασκευής, λοιπόν,
αποτελεί στοιχείο της άυλης πολιτιστικής µας κληρονο-
µιάς, που πρέπει να ανακτηθεί. Το παράδειγµα αυτό ανα-
δεικνύει τη χρηστικότητα της προσπάθειάς µας, όσον
αφορά τη διατήρηση και συντήρηση των µνηµείων µας.

Μιλώντας για την πολιτιστική κληρονοµιά έχουµε πολ-
λές παραµέτρους, πολλές πτυχές του θέµατος να αντι-
µετωπίσουµε. Ας δώσουµε τώρα, προσοχή σε δυο
σηµεία.

Πρώτο, στη θέση της γυναίκας στην κοινωνική και οι-
κονοµική ζωή. Πολλά από τα στοιχεία της πολιτιστικής
µας κληρονοµιάς έχουν αναφορά σε κοινωνίες µισοφε-
ουδαρχικές είτε πρωτοκαπιταλιστικές, αγροτικής κλει-
στής οικονοµίας, µε τη γυναίκα στο σπίτι, στο χωράφι,
χωρίς δικαιώµατα. Η διαφύλαξη και προστασία, η προ-
ώθηση, η αξιοποίηση, η µεταβίβαση, κυρίως µέσω της
τυπικής και της µη τυπικής εκπαίδευσης, καθώς και η
αναζωογόνηση των διαφόρων πλευρών της κληρονο-
µιάς αυτής, δεν επιτρέπεται να αναπαράγει µε καµιά
µορφή τις αντιλήψεις αυτές, άµεσα είτε έµµεσα. Μάλι-
στα πρέπει να υπάρχει πρόνοια ώστε να αναδεικνύεται

η αντίθεση της θέσης της γυναίκας που αντιστοιχεί στις
κοινωνίες αυτές µε την σηµερινή αναγκαιότητα για
πλήρη ένταξη στην παραγωγική διαδικασία, µε πλήρη
απασχόληση, µε ίση αµοιβή για ίση δουλειά, µε κοινω-
νική πρόνοια για τα παιδιά, µε ιατροφαρµακευτική περί-
θαλψη πλήρη κ.λπ.

∆εύτερο, είναι ανάγκη να τονίζεται συνεχώς, ότι ο πο-
λιτισµός δεν είναι ένα άθροισµα εκδηλώσεων, συναυ-
λιών και θεαµάτων προς µαζική κατανάλωση.
Πολιτισµός είναι η καλλιέργεια των αξιών της ειρήνης,
της αλληλεγγύης, της συλλογικότητας, είναι η δυνατό-
τητα για δηµιουργική έκφραση µέσα από δηµόσιες
δοµές που απλώνονται σε κάθε χώρο εργασίας, σπου-
δής, κατοικίας και είναι ανοιχτές για όλους και ιδιαίτερα
στους νέους. Χρειάζονται υποδοµές, στήριξη των πολι-
τιστικών φορέων και συλλόγων, ανάδειξη της ερασιτε-
χνικής δηµιουργίας, συµβολή στην καλλιτεχνική
εκπαίδευση των νέων. Όλα αυτά όµως να κρατηθούν µα-
κριά από τις αντιλήψεις που µετατρέπουν τον πολιτισµό
σε πεδίο κερδοφορίας των «χορηγών». ∆ε θεωρούµε
λοιπόν ότι αποτελεί πεδίο της συζήτησης και κοινής προ-
σπάθειας µας η αναζήτηση µέτρων αξιοποίησης του πο-
λιτισµού και ιδιαίτερα της πολιτιστικής κληρονοµιάς µας
στην κατεύθυνση της εµπορικής, µε όποιον τρόπο, εκ-
µετάλλευσης, ακόµη έστω και «προς όφελος της βιώσι-
µης ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών».

Σε τελική ανάλυση θα χάσουν και η πολιτιστική µας
κληρονοµιά και οι τοπικές κοινωνίες.

Της έκδοσης
Συµπατριώτισσα,
Συµπατριώτη
Τη µικρή αυτή έκδοση που έχεις
στα χέρια σου φιλοδοξήσαµε-
πριν τρία χρόνια που βγήκε το
1ο φύλλο της- να την επαναφέ-
ρουµε σήµερα, για να κάνει απο-
λογισµό της πορείας µας,
διακριτό και καθαρό, ποιοι είµα-
στε και τι επιδιώκουµε στο επό-
µενο διάστηµα στην ΠΣΕ.
Το 1ο φύλλο το είχαµε αφιερώ-
σει στον αείµνηστο πρόεδρο
Ζήκο Ντίνο.
Τούτο, το 2ο φύλλο, αποτυπώνει
τη συλλογική µας προσπάθεια
και αφιερώνεται σε όλους εµάς
που σταθήκαµε στα τρία αυτά
δύσκολα χρόνια ορθοί, κρατή-
σαµε ζωντανές Αδελφότητες,
Συλλόγους, Οµοσπονδίες και
ΠΣΕ και ετοιµαζόµαστε για τη µε-
γάλη ανασύνταξη.

Η πολιτιστική µας κληρονοµιά
- Ο απολογισµός δράσης της Ηπειρωτικής
Συσπείρωσης

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Σελ. 2
Η εκλογική διακήρυξη της Ηπειρωτικής
Συσπείρωσης

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Σελ. 3
Ποιός έχει τη δύναµη να µετατρέψει τα
«προστατευτέα» σε «προστατεύσιµα»;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Σελ. 4
Η συµµετοχή γυναικών στα ∆.Σ. µαζικών
φορέων

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Σελ. 4
Προβληµατισµοί για τον έντυπο και ηλε-
κτρονικό τύπο της αποδηµίας

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Σελ. 5
∆υσβάσταχτα τα διόδια στους αυτοκινη-
τόδροµους

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Σελ. 5
Η “νοµιµοποίηση” των Αδελφοτήτων και η
αντιµετώπιση του θέµατος

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Σελ. 6
Η ανάδειξη του πλούτου και της ποικιλο-
µορφίας της χορευτικής µας παράδοσης

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Σελ. 6
Τι «Ανάπτυξη» και για ποιους θέλουµε;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Σελ. 7
Οι αγώνες των αγροτοκτηνοτρόφων
απέδωσαν τους πρώτους καρπούς

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Σελ. 7
Το αντικείµενο δράσης των Συλλόγων µας
στους ∆ήµους

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Σελ. 8

∆ΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ
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Η ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
έρχεται από τις αρχές της Ηπει-

ρωτικής Αποδηµίας. Βρίσκεται στους
κυνηγηµένους αγωνιστές στην εποχή
της τουρκοκρατούµενης Ηπείρου που
ξέφευγαν στη λεύτερη Ελλάδα και δη-
µιουργούσαν πατριωτικούς θυλά-
κους. Βρίσκεται στην εργατιά και
τους εµπόρους της Πόλης, της Κο-
µοτηνής, της Αλεξάνδρειας και του
Καΐρου. Βρίσκεται σε όσους στο Με-
σοπόλεµο άρχισαν να στήνουν τις
Αδελφότητες της Αθήνας και ίδρυσαν
την Π.Σ.Ε. στα 1937. Βρίσκεται σε
όσους, κυνηγηµένοι από τον εµφύ-
λιο και τη φτώχεια, πληµµύρησαν
την Αττική και τα άλλα αστικά κέντρα
σε όλη την επικράτεια και έδωσαν
µέσα από τις δεκάδες και εκατοντά-
δες Αδελφότητες και Ενώσεις των
Απόδηµων Ηπειρωτών αδελφική
υποστήριξη στους χωριανούς που
ακολουθούσαν την ίδια οδό, στα
χωριά που έσβυναν, κράτησαν βα-
σικά σηµεία των παραδόσεων, ζων-
τάνεψαν γλέντια, χορούς, µουσικές,
παραδόσεις.

Στους καηµούς και στους αγώνες
όλων αυτών βρίσκεται η Συσπεί-
ρωση. Και όσο η Ηπειρωτική Απο-
δηµία φούντωνε και οργανωνόταν, γινόµασταν και µεις
ωριµότεροι να αντιµετωπίζουµε ιδεολογήµατα και αντιλήψεις
του παραγοντισµού, της ατοµικότητας, πληρέστεροι στην κα-
τάκτηση της σύνδεσης µε το σήµερα, να ατενίζουµε το αύριο.

Πριν τρία χρόνια το εκλογικό αποτέλεσµα σε µια πρωτο-
φανή ενίσχυση της ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ µε αύ-
ξηση 50% σε ψήφους, ποσοστό και έδρες, ξεπερνώντας το
45% - το ιστορικά υψηλότερο ποσοστό της στην πολύχρονη
διαδροµή της - ήρθε να επιβραβεύσει τον, έτσι κι αλλιώς,
πρωταγωνιστικό της ρόλο στο έργο του κορυφαίου φορέα της
Ηπειρωτικής Αποδηµίας. Αποτιµώντας τότε το αποτέλεσµα
τονίσαµε «...Την επόµενη µέρα των εκλογών στην Π.Σ.Ε., το
αύριο αρχίζει να γίνεται σήµερα κιόλας. Η ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΣΥ-
ΣΠΕΙΡΩΣΗ, όπως τόσα χρόνια, είναι σήµερα εδώ πιο δυ-
νατή, όπως θα είναι και αύριο ακόµα περισσότερο,
πλειοψηφώντας στο έργο της Πανηπειρωτικής την κάθε επό-
µενη µέρα.». ∆ηλώσεις που δεν έµειναν σχήµα λόγου. Από
την πρώτη κιόλας στιγµή µπήκαµε µπροστά στην υλοποίηση
όσων υποσχεθήκαµε. Η κατάσταση δεν περιγραφόταν σε ό,τι
καλύτερο. Η οικονοµική κρίση βάθαινε. Η γενικευµένη αντί-
ληψη των ατοµικών λύσεων έσπρωχνε στο περιθώριο συλ-
λογικές δράσεις. Οι διεκδικήσεις για καλύτερο αύριο
φάνταζαν µακρινό όνειρο. Ο στόχος ήταν ένας: ΝΑ ΣΤΑ-
ΘΟΥΜΕ ΟΡΘΙΟΙ. Να βρεθούµε δίπλα σε όποιον θέλει ένα
στήριγµα, να δουλέψουµε όλοι µαζί. Τίποτα δεν είναι αυτο-
νόητο. Όλα έγιναν µε κόπο, σχέδιο, χωρίς να σκύψουµε το
κεφάλι στις αδυναµίες µας, στις δυσκολίες, στα πισωγυρί-
σµατα. Παρά το ότι είµαστε µειοψηφία στο ∆Σ αναλάβαµε για
10 δύσκολους µήνες και την πρώτη ευθύνη του ∆Σ της ΠΣΕ,
µε ορατά τα αποτελέσµατα στη συλλογικότητα, στο σχεδια-
σµό µεγάλου προγράµµατος και στην υλοποίησή του. Πα-
ράλληλα οι δυνάµεις µας βρέθηκαν συστηµατικά δίπλα στα
∆.Σ. των συλλόγων να βοηθήσουν στη λειτουργία, στον ανα-
προσανατολισµό της δράσης τους, να εµπνευστούν και να
αναπτύξουν νέους δεσµούς µε τα µέλη τους.

Ιδιαίτερα από πολύ νωρίς αναδείξαµε ως κυρίαρχα ζητή-
µατα στη δράση της ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ-
∆ΙΑΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ, του κορυφαίου οργάνου της Αποδηµίας
µας:

• Το ζήτηµα της δηµοκρατικής λειτουργίας και συλλογικής
δράσης. Αναδειχθήκαµε στη µοναδική δύναµη που µε συνέ-
πεια και επιµονή διεκδίκησε την απλή αναλογική, τη συγ-
κρότηση των συλλογικών οργάνων (Γενικό Συµβούλιο,

επιτροπές, οµάδες δουλειάς) τη λειτουργία της ΠΣΕ ως δευ-
τεροβάθµιο και τριτοβάθµιο όργανο έκφρασης των Ηπειρω-
τικών 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 προ-
βληµάτων του συνόλου της χώρας που έχουν πηγή και αιτία
τη συγκεκριµένη διάρθρωση της οικονοµίας και κοινωνίας.
Μάλιστα, στην Ήπειρο, τα προβλήµατα αυτά, αποκτούν και
µια πιο καθαρή οπτική. Αποσπώντας τον πέπλο της τοπικό-
τητας αποκαλύπτουµε ότι αποτελούν στοιχεία του συνόλου,
αναδεικνύουµε ότι οι όποιες λύσεις στα πλαίσια του συστή-
µατος µπορεί µόνο να µεταθέσουν το πρόβληµα (στην κα-
λύτερη περίπτωση) και ότι οι πραγµατικά βιώσιµες λύσεις
απαιτούν την υπέρβασή του. Με την οπτική αυτή, η Ηπειρω-
τική Συσπείρωση πρωτοστάτησε στις κινητοποιήσεις ενάντια
στις Ειδικές Οικονοµικές Ζώνες (ΕΟΖ), την ιδιωτικοποίηση-
ξεπούληµα της ∆ωδώνης, την ασφάλεια των παραµεθόριων
περιοχών. Ήταν η κινητήρια δύναµη για την ανάδειξη των
προβληµάτων ρύπανσης του Αµβρακικού, του Καλαµά, του
Αώου, στη συζήτηση που ανοίξαµε για τους υδρογονάνθρα-
κες στην Ηπειρο και τόσα ακόµη.

• ∆ΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ, ΜΕ ΑΙΧΜΗ ΤΗ ∆ΙΑΤΗ-
ΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ. Χρειάζεται µεγάλη
προσοχή γιατί εύκολα παρασύρονται πολλοί στον εκχυδαϊ-
σµό, στο λαϊκισµό, στη νόθευση, στον µοντερνισµό, στις µη-
χανιστικές µεταφορές κ.λπ. Χαρακτηριστικό αρνητικό
παράδειγµα οι «χοροί» των αδελφοτήτων που αρκετές
φορές παίρνουν χαρακτήρα σκυλάδικου ή η διδασκαλία των
παραδοσιακών χορών στα παιδιά, από «δασκάλους» που δι-
δάσκουν µηχανιστικά τα βήµατα. Η αντιµετώπιση της παγ-
κοσµιοποίησης, της ισοπέδωσης, της οµοιοµορφίας κ.λπ
είναι πρώτο ζήτηµα. Να προβληθούν οι δηµιουργοί του πο-
λιτισµού που στέκονται στο πλευρό του λαϊκού κινήµατος, να
προβληθεί το έργο τους που αναδεικνύει αυτές τις πλευρές.
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 η θέση ότι ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ
ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΑΓΚΗ. Με την οπτική αυτή βρεθή-
καµε από την πρώτη στιγµή στη µάχη που έδωσε και δίνει

όλη η Ηπειρωτική Αποδηµία από την
Π.Σ.Ε., τις Οµοσπονδίες, τους Συλ-
λόγους για τη διάσωση της πολιτι-
στικής µας κληρονοµιάς µε αιχµή το
Γεφύρι της Πλάκας, τονίζοντας ότι
«�µπορεί και πρέπει να αναστυλω-
θεί µε τα υλικά και την τεχνοτροπία
του πρωτότυπου και όσο είναι δυνα-
τόν ίδιο µε το καταστραµµένο. Είναι
ευθύνη του υπουργείου Πολιτισµού
να συντονίσει όλες τις προσφορές
του τεχνικού κόσµου (από το ΕΜΠ,
το ΤΕΕ κ.λπ) ή την οικονοµική συν-
δροµή των επώνυµων και ανώνυµων
Ηπειρωτών από όλον τον κόσµο που
άρχισε από την πρώτη στιγµή να ξε-
διπλώνεται. Είναι αναγκαίο να χα-
ραχθεί χρονοδιάγραµµα ενεργειών
µε σαφείς στόχους και χρεώσεις ευ-
θυνών. Οι Ηπειρώτες µε τους φορείς
τους θα επαγρυπνούν». Η θέση µας
αυτή στην αρχή αντιµετωπίστηκε µε
σκεπτικισµό, αλλά µετά από ένα
χρόνο, µόλις πρόσφατα, έγινε πανη-
γυρική η ευρύτερη αποδοχή της ορ-
θότητάς της.

• ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΗ ΣΤΑ
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ, ΕΘΝΙ-
ΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ, ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ

ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ. Είµαστε µάρτυρες τόσων και τόσων φαι-
νοµένων καθηµερινά, που τελευταία µε την έξαρση των πο-
λέµων γύρω µας και κυρίως στη Συρία οι πρόσφυγες και οι
οικονοµικοί µετανάστες, πληµµύρισαν τον τόπο µας.Το µόνο
όπλο που έχουµε είναι η ενηµέρωση και η ανύψωση του
αγωνιστικού φρονήµατος µε παράλληλη ανάπτυξη της αντί-
ληψης ότι οι λαοί µπορούν να ζήσουν αδελφωµένα. Από την
πρώτη µέρα της θητείας µας καλέσαµε το ∆.Σ. της Π.Σ.Ε. να
πάρει θέση (οµόφωνη) και καταγγείλαµε ως εγκληµατική ορ-
γάνωση το µόρφωµα της «ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ», χαρακτηρισµός
που πλέον έχει επικρατήσει πανελλήνια. Οργανώνουµε τη
συντονισµένη έκφραση της κοινωνικής, της αγωνιστικής αλ-
ληλεγγύης της Ηπειρωτικής Αποδηµίας σε κάθε πάσχοντα,
σε κάθε ένα που έχει ανάγκη, στους άστεγους του ∆ήµου
Αθήνας, στα νοσοκοµεία, στα παιδιά της απεξάρτησης του
ΚΕΘΕΑ, στους πρόσφυγες.

Η ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ όµως έχει και εσωτερική λει-
τουργία, η οποία είναι άρρηκτα συνδεµένη µε τη δράση της
οργανωµένης Ηπειρωτικής Αποδηµίας. Η συλλογικότητα στις
αποφάσεις, η εσωτερική δηµοκρατική λειτουργία είναι συν-
δεµένη µε την καθηµερινότητά µας. Συνεχείς συνεδριάσεις
των εκλεγµένων στα όργανα, συζητήσεις στη γραµµατεία,
ολοµέλειες. Βασικός προβληµατισµός, πώς µπορεί από τη
µια να ανατραπεί η φθίνουσα πορεία της αποδηµίας, η απο-
µαζικοποίηση, ο ατοµισµός, ο παραγοντισµός και από την
άλλη πώς θα τονωθεί η δράση των πρωτοβάθµιων οργάνων,
πώς οι υπάρχουσες Οµοσπονδίες θα λειτουργήσουν δένον-
τας τη δράση των Συλλόγων τους µε τη γενικότερη πανηπει-
ρωτική αναγκαιότητα.

Ο δρόµος που διανύθηκε τα τρία χρόνια είναι σηµαντικός.
Μας γέµισε προβληµατισµούς και ελπίδες. Μας πλούτισε σε
εµπειρίες, ανέδειξε νέα πρόσωπα. Τώρα όµως είναι τα δύ-
σκολα. ∆εν αρκεί να σταθούµε απλά ορθοί. Οι δυνάµεις που
έχουν συσπειρωθεί, που τα καταφέραµε τα χρόνια αυτά, πρέ-
πει πλέον να οργανώσουµε σχεδιασµένα τη νέα εποχή. Την
εποχή της ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ. Σε διπλανές στήλες παρα-
θέτουµε τις προγραµµατικές θέσεις για τη νέα περίοδο. ∆εν
αποτελούν ευχολόγιο. Ζητάµε καθαρά τη δύναµη για να συν-
τρέξουν όλες οι υγιείς δυνάµεις της Αποδηµίας και να γίνουν
πράξη. Το έχουµε δε αποδείξει ότι µπορούµε να ενώσουµε
και τις µη φιλικά σε µας δυνάµεις σε οραµατικές προσεγγί-
σεις που γίνονται πραγµατικότητα.

Είµαστε περήφανοι για το έργο µας στην Πανηπειρωτική

Ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΕ,
ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΨΗΦΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ∆.Σ. ΤΗΣ Π.Σ.Ε.

Ιδιοκτησία: ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
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της Ηπειρωτικής Συσπείρωσης
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ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
Εφηµερίδα των µελών

της Ηπειρωτικής
Συσπείρωσης

στην Πανηπειρωτική
Συνοµοσπονδία

Ελλάδος

Περιοδική έκδοση

Η ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ, όπως τόσα χρόνια, είναι σήµερα εδώ
πιο δυνατή, όπως θα είναι και αύριο ακόµα περισσότερο,

πλειοψηφώντας στο έργο της Πανηπειρωτικής την κάθε επόµενη µέρα



Συµπατριώτισσες, συµπατριώτες
της Ηπειρωτικής Αποδηµίας

Ο ι µέρες που ζούµε είναι δύσκολες
και όλα δείχνουν ότι η κρίση που

σοβεί στην πατρίδα µας, δύσκολα θα
ξεπεραστεί και σε κάθε περίπτωση ό,τι
ακολουθήσει θα πέσει στην πλάτη των
µισθωτών, των ελεύθερων επαγγελµα-
τιών, των µικροβιοτεχνών, της νεολαίας,
των νοικοκυρών, των συνταξιούχων,
των ανέργων που µάλλον πραγµατικά
θα πληθαίνουν.
Οι ξενιτεµένοι Ηπειρώτες, στη µεγάλη

µας πλειοψηφία, είµαστε άνθρωποι
του µόχθου. Η Ήπειρος και οι Απόδη-
µοι Ηπειρώτες βιώνουµε το χειρότερο
πρόσωπο της εντεινόµενης κρίσης. Ο
τόπος καταγωγής µας που, πολλά
χρόνια τώρα, πρωταγωνιστούσε στις
στατιστικές τής φτώχειας, τώρα έχει
πλέον βρεθεί αντιµέτωπος µε άπειρα
δεινά. Όλοι µας τα βιώνουµε, αλλά δεν
το βάζουµε κάτω. Η Ήπειρος, ολοένα
πιο κοντά στην κρίση, γίνεται ολοένα
και πιο µακρινή για τους Ηπειρώτες,
πιο µακρινή για τους ξενιτεµένους της.
Οι απαγορευτικές τιµές καυσίµων και
διοδίων, τα χαράτσια στα πατρικά µας
σπίτια και σε όσα κάρπισε ο ιδρώτας
της ξενιτιάς, οι φόροι ακόµη και στα
αγροτεµάχια, οι λογαριασµοί της ∆ΕΗ
και τα δηµοτικά τέλη, αποµακρύνουν
την Ήπειρο ολοένα και περισσότερο.

Αγαπητές συµπατριώτισσες
και συµπατριώτες

Εµείς που είµαστε τα θύµατα της κρί-
σης, εµείς θα είµαστε και εκείνοι που
θα την ανατρέψουµε. Και όσα είναι τα
µέτωπα της κρίσης, τόσα και τα µετε-
ρίζια για να την αντιπαλέψουµε. Αυτός
ο αγώνας µας θέλει µαζί. Στην ΗΠΕΙ-
ΡΩΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ αυτό το κά-
νουµε πράξη, χρόνια τώρα.
Εµείς, οι Ηπειρώτισσες και Ηπειρώ-

τες της ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩ-
ΣΗΣ, µε όλο τον πλούτο τής
διαφορετικότητας στις καταβολές µας,
µε όλη τη δύναµη τη συνάντησής µας
στον κοινό τόπο του αγώνα, µε όλη την
πνοή της συνύπαρξης των διαφορετι-
κών γενεών στην ίδια, άρρηκτη αλυ-
σίδα της ανιδιοτελούς, ακατάπαυστης
προσφοράς, αναδειχθήκαµε διαχρο-
νικά οι εµπνευστές και πρωτοστάτες
στη ζωή, στο έργο και στη δράση της
οργανωµένης Ηπειρωτικής Αποδη-
µίας, ιδιαίτερα της Πανηπειρωτικής Συ-
νοµοσπονδίας Ελλάδος. Έχουµε για
υπογραφή µας το ίδιο το έργο µας, κά-
νοντας πράξη το όνοµά µας (τη Συ-
σπείρωση), την προσφορά µας στους
Απόδηµους Ηπειρώτες και την
Ήπειρο. Με στάση συνεπή, συνετή,
πατριωτική και υπεύθυνη, πασχίζουµε
να µετατρέψουµε την κοινή αγωνία σε
συλλογικό αγώνα, για να µην γίνει η
κρίση, κρίση της Ηπειρωτικής Αποδη-
µίας και της Πανηπειρωτικής.

E πιλέγουµε το εµείς από το εγώ,
αποστρεφόµενοι τον παραγοντι-

σµό της ατοµικής προβολής και της
οµαδικής απραξίας. ∆εν διαγκωνιζό-
µαστε για φωτογραφίες, καρέκλες και
αξιώµατα, αλλά αφιερωνόµαστε ολό-
ψυχα στην άµιλλα της προσφοράς, µε
πατριωτικό ήθος.

∆ώσαµε αναλυτικά τον απολογισµό
της πορείας µας της 3ετίας που πέ-
ρασε.
Συνοψίζουµε εδώ την πρότασή µας

για την πορεία της Ηπειρωτικής Απο-
δηµίας από δω και µπρος και ιδιαίτερα
στα επόµενα τρία χρόνια. Η πρότασή
µας δεν αποτελεί εγκεφαλικό κατα-
σκεύασµα κάποιων «ειδηµόνων»,
«σωτήρων», «κοµητών», που έρχον-
ται και παρέρχονται, προσπαθώντας
να χρησιµοποιήσουν την Πανηπειρω-
τική ως όχηµα για µικροπολιτικές και
προσωπικές επιδιώξεις. Η πρόταση
µας είναι αποτέλεσµα της πραγµατικής

δράσης µας που µε συνέχεια και συ-
νέπεια υπηρετούµε την αποδηµία χρό-
νια. Η πρότασή µας είναι αποτέλεσµα
της δικής σας ξεχωριστής πρότασης
για κάθε καθηµερινό µας πρόβληµα,
την οποία συστηµατικά, µυρµηγκίσια,
δουλέψαµε και συνεχίζουµε να δου-
λεύουµε, γενικεύοντας, κρίνοντας,
διορθώνοντας, προβάλλοντας. Το ψη-
φοδέλτιό µας δεν συγκροτείται εν
κρυφώ σε κάποια κοµµατικά γραφεία.
Συγκροτείται από τις πιο ζωντανές δυ-
νάµεις της Αποδηµίας που δίνουν κα-
θηµερινά τη µάχη στα ∆.Σ., στις
επιτροπές, στις οµάδες δουλειάς, στη
διοργάνωση των εκδηλώσεων. Συγ-
κροτείται ανοιχτά και καθαρά στις ολά-
νοιχτες συναντήσεις µας τρία χρόνια
τώρα.

K οιτάµε κατάµατα την κατάσταση:
Στον καιρό µας οι µαζικοί φορείς

φθίνουν. ∆ιαβλέπουµε συστηµατική,
οργανωµένη επίθεση σε κάθε τι συλ-
λογικό και σοβαρό, σε κάθε τι που δεν
έχει µέτρο και στόχο το κέρδος. Το βλέ-
πουµε παντού. Από το πώς αντιµετω-
πίζει η πολιτεία τους Συλλόγους µας
(περίπου ως εµπορικές εταιρείες), ως
τους διάφορους που έρχονται να που-
λήσουν παραγοντιλίκια.
Ποια είναι τα βασικά σηµεία αυτής

της φθίνουσας πορείας;
Πρώτα απόλα το στένεµα της δράσης

των Αδελφοτήτων, των Συλλόγων, των

Οµοσπονδιών της ίδιας της ΠΣΕ, σε
δράσεις που έχουν αποκλειστική σχε-
δόν αναφορά στον τόπο καταγωγής.
Βλέπεις πολλούς Συλλόγους να κατα-
γίνονται µε τα µικροέργα του χωριού
που είναι µεν απόλυτα αναγκαία για να
κρατηθεί κάθε οικισµός, αλλά δεν εν-
τάσσονται τις περισσότερες φορές σε
ένα πλαίσιο διεκδικήσεων απέναντι
στους δήµους που µένουν στο απυρό-
βλητο µε τη συχνή (φτηνή) δικαιολογία
«1δεν έχουν πόρους και υπηρεσίες».
Ακόµη αρκετοί δίνουν όλη τους την
ενέργεια στη διοργάνωση ενός παρα-
δοσιακού πανηγυριού στο χωριό (τον

Αύγουστο), παραγνωρίζοντας το γεγο-
νός ότι τα µέλη του Συλλόγου που µέ-
νουν στην Αποδηµία και κυρίως στην
Αττική είναι από τα πράγµατα απο-
κοµµένα και αποκλεισµένα στη συµµε-
τοχή. Αφήνουµε βεβαίως στην άκρη το
ζήτηµα της ποιότητας των πανηγυ-
ριών, που αποτελεί θέµα οξύτατης αν-
τιπαράθεσης στην πράξη.

∆ 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, λογική όµως
που δεν οδηγεί πουθενά και απλά κρύ-
βει τα προβλήµατα κάτω από το τρα-
πέζι. Γιατί πλέον έφτασε η στιγµή που
το µαγαζάκι εµφανίζεται να χρεωκοπεί.
Απόδειξη οι γνωστές ρήσεις ότι «1οι
Αδελφότητες πέθαναν, µόνο οι Σύλλο-
γοι στις γειτονιές υπάρχουν» και άλλα
παρόµοια. Χωρίς να παραγνωρίζουµε
τη δουλειά που γίνεται στους Συλλό-
γους των δήµων και µόνο τη µαζικό-
τητα να µετρήσουµε, η σύγκριση είναι
συντριπτική υπέρ των Συλλόγων των
χωριών. Φαντάζουν µαζικές οι εκδη-
λώσεις µε 2000 άτοµα (όχι κατ’ ανάγκη
Ηπειρώτες) σε κάποιον ∆ήµο, αλλά αν
συγκρίνεις µε το πλήθος των Ηπειρω-
τών του δήµου βλέπεις πολύ µικρή
συγκοµιδή. Ενώ σε Γενική Συνέλευση
µικρής αδελφότητας µε 30~40 παρόν-

τες το ποσοστό είναι πολλαπλάσιο.

Τ ο ερώτηµα είναι πλέον ορατό και
σαφές:

ΥΠΑΡΧΕΙ ∆ΡΟΜΟΣ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗΣ
ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ; ΜΠΟΡΕΙ Η
ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΠΟ∆ΗΜΙΑ ΝΑ ΑΝΑ-
ΣΤΡΕΨΕΙ ΜΑΖΙΚΑ ΤΗ ΦΘΙΝΟΥΣΑ
ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙ ΣΕ ΦΑΣΗ
ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΣΥΛΛΟ-
ΓΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΣΕ;
Η απάντηση βρίσκεται στην πρότασή

µας:
Ναι! Ο δρόµος αυτός υπάρχει! Είναι

αναγκαίος, δύσκολος και µε δύο βασι-
κές προϋποθέσεις:

Α) Να αναπροσανατολιστεί το περιε-
χόµενο της δράσης µας σε ένα διαλε-
κτικό σύνδεσµο της ενασχόλησης
αγωνιστικά µε τα προβλήµατα της
Ηπείρου µε συνδυασµένη παράλληλη
συστηµατική ενασχόληση µε τα καθη-
µερινά προβλήµατα των Αποδήµων
Ηπειρωτών όπου ζουν, καθορίζοντας
αυτό το περιεχόµενο από την ιδιαιτε-
ρότητά µας. Είµαστε Απόδηµοι Ηπει-
ρώτες!
Β) Αυτός ο αναπροσανατολισµός της

δράσης περνάει πρώτα και κύρια από
τα πρωτοβάθµια σωµατεία. Ηπειρω-
τική Αποδηµία χωρίς αυτά δεν νοείται!
Η Π.Σ.Ε., οι Οµοσπονδίες, κριτήριο
της δράσης τους πρέπει να έχουν τη
συµµετοχή αυτών ακριβώς των πρω-
τοβάθµιων σωµατείων. Οι ενέργειες, οι
δράσεις, οι εκδηλώσεις της ΠΣΕ πρέ-
πει να γίνονται στην πλειονότητά 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 µα-
ζικοποίηση των πρωτοβάθµιων σωµα-
τείων, 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
Π.Σ.Ε.
Γνωρίζουµε τις δυσκολίες. Γνωρί-

ζουµε ότι όλα αυτά δεν γίνονται µε ψη-
φίσµατα του ∆.Σ. της Π.Σ.Ε. (αναγκαία
βεβαίως για να δίνεται το συνοπτικό
στίγµα της κάθε φορά κατάστασης),
αλλά µε σκληρή καθηµερινή δουλειά
δίπλα στις συνεδριάσεις των ∆.Σ., στις
συναντήσεις εργασίας, στις Γενικές
Συνελεύσεις.

Σ τον δύσκολο, στον κουραστικό
αυτόν δρόµο, καλούµε κάθε συµ-

πατριώτη, να συσπειρωθεί στη Συ-
σπείρωση, να δώσει δύναµη στο
ψηφοδέλτιό µας και να αναδειχθεί η
ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ στις
εκλογές της 4ης του Απρίλη 2016
ακόµη πιο δυνατή, ακόµη πιο ικανή να
οδηγήσει την Π.Σ.Ε. σε νέους δρόµους
ζωντάνιας, µε µαζικά σωµατεία, µε νε-
ολαία, µε γυναίκες µε πλούτο δράσης!
Είµαστε αισιόδοξοι, γιατί έχουµε εµ-

πιστοσύνη στις ιδέες µας, στην αφιλο-
κερδή και ανιδιοτελή µας προσφορά,
στην πείρα µας, στην αγωνιστικότητά
µας, γιατί έχουµε εµπιστοσύνη σε
όλους εσάς!
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ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
Στην ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ

ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΦΘΙΝΟΥΣΑΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟ∆ΗΜΙΑΣ

Καλούµε κάθε συµπατριώτη, να συσπειρωθεί στη Συσπείρωση,
να δώσει δύναµη στο ψηφοδέλτιο µας και να αναδειχθεί
η ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ στις εκλογές της 4ης

του Απρίλη 2016 ακόµη πιο δυνατή, ακόµη πιο ικανή να οδηγή-
σει την ΠΣΕ σε νέους δρόµους ζωντάνιας, µε µαζικά σωµατεία,

µε νεολαία, µε γυναίκες, πλούτο δράσης!

Εµείς, οι Ηπειρώτισσες και Ηπειρώτες της ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ, επιλέγουµε το εµείς από το εγώ.

∆εν διαγκωνιζόµαστε για φωτογραφίες, καρέκλες και αξιώµατα,
αλλά αφιερωνόµαστε ολόψυχα στην άµιλλα της προσφοράς,

µε πατριωτικό ήθος.
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Σ τις 2 Φεβρουαρίου 2015 κατέρ-
ρευσε από την πολυετή αδιαφο-

ρία του Κράτους ένα ιστορικό µνηµείο.
Το ιστορικό Γεφύρι της Πλάκας Ρα-
φταναίων, το µεγαλύτερο µονότοξο
γεφύρι των Βαλκανίων. Για εµένα
όµως ήταν κάτι πολύ περισσότερο.
Ήταν το Γεφύρι του χωριού µου, όπου
έπαιζα από µικρή και µάθαινα µεγα-
λώνοντας την ιστορία του από τον
παππού µου.

Όλοι οι Ηπειρώτες θεωρούσαµε
πως το Γεφύρι της Πλάκας, θα είναι
εκεί για πάντα, ότι είναι κάτι δεδοµένο,
αφού είναι κάτι που πρέπει να προ-
στατεύεται. Αν σκεφτούµε όµως ότι τα
τελευταία χρόνια ανατρέπονται το ένα
µετά το άλλο όλα όσα θεωρούσαµε
δεδοµένα, όλα όσα πρέπει να προ-
στατεύονται, όπως η υγειονοµική πε-
ρίθαλψη όλων µας, η παροχή
συντάξεων, η παιδεία για όλα τα παι-
διά, η εργασία µε ανθρώπινους όρους,
η αξιοπρεπής διαβίωση όλων, µάλλον
δεν ξαφνιάζει η αδιαφορία του Κράτους και της πολιτικής
που εφαρµόζεται.

Μπροστά σε αυτή τη διαρκή αδιαφορία (ή επιλογή;), ο κα-
θένας µας καλείται να απαντήσει στο εξής καίριο ερώτηµα:
Τι είναι εκείνο που έχει τη δύναµη να µετατρέψει τα «προ-
στατευτέα» σε «προστατεύσιµα», είτε αναφερόµαστε στο
Γεφύρι είτε στα δικαιώµατά µας; Η απάντηση που δίνει η
Ηπειρωτική Συσπείρωση είναι «εµείς, συλλογικά». Και η
απάντηση αυτή αφορά τόσο στην κατάρρευση του Γεφυ-
ριού, όσο και σε όλα τα ζητήµατα που προβληµατίζουν έναν
νέο Απόδηµο Ηπειρώτη σαν εµένα, όπως το τροµακτικό
ασφαλιστικό που έρχεται, το κόστος που µας αγχώνει
όποτε θέλουµε να πάµε στο χωριό µας.

Ακριβώς επειδή η απάντηση αυτή είναι η µόνη λύση, δη-
λαδή να µάθουµε να συζητάµε, να καταλαβαί-
νουµε ότι δεν είµαστε µόνοι στο πρόβληµα, άρα
δε θα µπορούσαµε µόνοι να φέρουµε τη λύση του,
µπορούµε και πρέπει να προσεγγίσουµε τους
νέους Απόδηµους Ηπειρώτες. Πρόκειται για αν-
θρώπους κάτω των 35 ετών που κατά βάση χωρί-
ζονται σε δύο κατηγορίες. Εκείνοι που άφησαν τις
οικογένειές τους σε κάποιο χωριό της Ηπείρου και
ήρθαν εδώ «για λίγο» (ώστε να σπουδάσουν, να
εργαστούν κ.λπ), µε την προοπτική να επιστρέ-
ψουν αργότερα στην πατρίδα, και οι άλλοι που µε-
γάλωσαν µε τις οικογένειές τους εδώ, που
θυµούνται τα καλοκαίρια τους στο χωριό.

Οι πρώτοι ενδιαφέρονται άµεσα για τα οικονο-
µικά, περιβαλλοντολογικά και άλλα προβλήµατα της Ηπεί-
ρου, που δυσκολεύουν την καθηµερινότητα των γονιών
τους (από τους οποίους εξακολουθούν κατά βάση να στη-
ρίζονται οικονοµικά), των φίλων και των συγγενών τους. Οι

δεύτεροι, που δυσκολεύονται περισσότερο να επισκεφθούν
τον τόπο καταγωγής τους λόγω του κόστους, µένουν ακόµα
ενδεχοµένως µε τους γονείς τους, πολλές φορές ακόµα κι
αν έχουν δηµιουργήσει οικογένεια. Οι συζητήσεις στις Αδελ-

φότητες πρέπει να καταπιάνονται µε
όλα αυτά τα προβλήµατα, ώστε να
βρίσκουν χώρο έκφρασης των ανη-
συχιών τους και οι δύο κατηγορίες
των συµπατριωτών µας.

Το κυριότερο όµως είναι ότι οι νέοι
και των δύο κατηγοριών έχουµε
ανάγκη να εκφραστούµε για τη ζωή
που ζούµε εδώ, καθηµερινά: ανεργία,
ηµιαπασχόληση, απλήρωτη ή κακο-
πληρωµένη εργασία, δυσκολία να τα
βγάλουµε πέρα, ανασφάλεια για το
µέλλον. Ο κοινός προβληµατισµός
είναι το πώς θα αλλάξουµε αυτή την
κατάσταση, πώς θα ζήσουµε ένα κα-
λύτερο µέλλον.

Μία πρώτη λύση είναι η ζωή των
Αδελφοτήτων, που µπορεί και πρέπει
να δίνει τη δυνατότητα στους νέους να
απαντήσουµε, χορεύοντας στο χο-
ρευτικό µας, συµµετέχοντας µε το
Ηπειρώτικο σωµατείο µας στο διαγω-

νισµό φωτογραφίας που θα διεξαχθεί,
στις αθλητικές και πολιτιστικές δραστη-

ριότητες του Συλλόγου µας, της Οµοσπονδίας µας. Μπορεί
και πρέπει να είναι η απάντηση στο µοντέλο που µας πα-
ρουσιάζουν ως µόνη διέξοδο, δηλαδή τη «διασκέδαση» σε
ένα µπαρ όπου δεν µπορούµε να ανταλλάξουµε ούτε µία
κουβέντα, πόσο µάλλον στην «επικοινωνία» µε «like» σε
ποσταρισµένες φωτογραφίες στο facebook, ή πολύ περισ-
σότερο στη «φυγή» από την πραγµατικότητα µε ποτό και
«ελαφριές» εξαρτήσεις.

Η συµµετοχή µας, η λήψη συλλογικών αποφάσεων για
οτιδήποτε µας αφορά, αποτελεί απάντηση στο παρόν που
µας έχουν φτιάξει και µια προετοιµασία για τη συλλογική
απάντηση µέσα και από άλλους µαζικούς φορείς, όπως το
σωµατείο στο χώρο δουλειάς µας, η λαϊκή επιτροπή της γει-
τονιάς µας.

∆ίνοντας ζωντάνια στους Συλλόγους µας, παίρ-
νουµε ζωή νέοι και µεγαλύτεροι, καταλαβαίνουµε
ότι εµείς πρέπει να βγούµε µπροστά για να προ-
στατεύσουµε τα «προστατευτέα» και να σταµατή-
σουµε να αναθέτουµε σε κάποιον να αποφασίσει
να προστατεύσει την ασφάλιση, την παιδεία, την
εργασία, τα γεφύρια µας.

Ο παππούς µου έλεγε ότι το Γεφύρι της Πλάκας
χτίστηκε από όλους τους κατοίκους των Τζουµέρ-
κων, «όλοι έδωσαν από µία ντουζίνα αυγά και όσοι
µπορούσαν και χρήµατα, µεγάλο πράγµα τότε»,
έλεγε. Εποµένως, µόνο µε συλλογική προσπάθεια
µπορούµε να ξαναχτίσουµε το Γεφύρι, να χτίσουµε
τις ζωές µας όπως πρέπει, να κάνουµε «µεγάλα

πράγµατα».
∆άφνη Κωστούλα

Από το συνοικισµό
Πλάκας Ραφταναίων

Ποιός έχει τη δύναµη να µετατρέψει
τα «προστατευτέα» σε «προστατεύσιµα»;

Το γεφύρι της Πλάκας, πριν από την καταστροφή του στις 2 Φλεβάρη 2015	

	 και όπως είναι σήµερα...

Γράφει η Μένια Βαζούκη
Μέλος του ∆.Σ. της Π.Σ.Ε.
Πρόεδρος Αδελφότητας
∆εσποτικού Ιωαννίνων

Γ ια την Ηπειρωτική Συσπείρωση, τα προ-
βλήµατα της λαϊκής οικογένειας αποτε-

λούν αντικείµενο προβληµατισµού και
δράσης των ∆ιοικητικών Συµβουλίων της ορ-
γανωµένης Ηπειρωτικής Αποδηµίας. Η συµ-
µετοχή των γυναικών στα ∆ιοικητικά
Συµβούλια των Συλλόγων µας είναι περίπου
15%, ενώ το ποσοστό σε υπεύθυνες θέσεις
των διοικήσεων πολύ µικρότερο. Παλιότερα
θεωρούνταν αδιανόητο να βρίσκεται γυναίκα
σε ∆.Σ. Αδελφότητας, πολύ περισσότερο σε
θέση προέδρου. Σήµερα έχουν αρθεί µια
σειρά αναχρονιστικές αντιλήψεις, χωρίς να
σηµαίνει ότι έχουµε ξεπεράσει την ανισότιµη
θέση της.

Το ποσοστό συµµετοχής των γυναικών δεν
πρόκειται να αυξηθεί, αν δεν γνωρίσουµε τι
πρέπει να αντιµετωπίσουµε. Στις µέρες µας,
η πλειοψηφία των γυναικών βιώνει νέα επί-
θεση στη ζωή της, χάνει συνεχώς κατακτη-
µένα εργασιακά και κοινωνικά δικαιώµατα.

Όσο η µόρφωση, ο πολιτισµός, η υγεία- πρό-
νοια και η εργασία θεωρούνται κόστος και µε-
τριούνται µε το επιχειρηµατικό κέρδος, οι
γυναίκες θα είναι διπλά καταπιεσµένες.

Η ανισότιµη θέση της σήµερα εκφράζεται µε
τις διαφορές στους µισθούς. Η ανεργία των
γυναικών είναι 45%, ενώ στις νέες γυναίκες
φτάνει το 60%. Επίσης τα ποσοστά των ευέ-
λικτων µορφών εργασίας και της µαύρης ερ-
γασίας στις γυναίκες, σε σχέση µε τους

άνδρες, είναι διπλάσια. Εργαζόµενες µητέρες
απολύονται µετά την άδεια µητρότητας. Χι-
λιάδες νέες γυναίκες εκβιάζονται να υπογρά-
ψουν δήλωση ότι δεν θα δηµιουργήσουν
οικογένεια, ως προϋπόθεση για να προσλη-
φθούν, επειδή η µητρότητα θεωρείται κόστος
για την εργοδοσία. Λόγω της απουσίας και
της υποβάθµισης των κοινωνικών υποδο-
µών, της αύξησης των πληρωµών σε υγεία-

παιδεία- πρόνοια, οι γυναίκες των λαϊκών οι-
κογενειών επιφορτίζονται µε τη φροντίδα του
ατοµικού νοικοκυριού, των παιδιών, των ηλι-
κιωµένων ως ατοµική ευθύνη.

Αυτές οι ανισοτιµίες, οι διακρίσεις και η επί-
θεση στα εργασιακά και κοινωνικά δικαιώ-
µατα, συνιστούν καθηµερινό εµπόδιο στην
κοινωνική δράση της γυναίκας µέσα από
τους Συλλόγους µας. Επιδιώκουµε τη συµ-
µετοχή των γυναικών στα όργανα της οργα-

νωµένης Αποδηµίας µε στόχο την ανάπτυξη
της γυναικείας πρωτοβουλίας και αγωνιστι-
κής δράσης.

Θέλουµε η δράση µας να συναντηθεί µε τα
εκατονταδες σωµατεία της Ηπειρωτικής Απο-
δηµίας. Γι’ αυτό και στην επιτροπή του ∆.Σ.
της Π.Σ.Ε. προσπαθήσαµε να φέρουµε θέ-
µατα που ακουµπάνε τις γυναίκες σήµερα και
που µε απόφαση του ∆.Σ. έγιναν πράξη. Στο

πλαίσιο αυτό, εντάσσονται και οι παρακάτω
δραστηριότητες:

• Η εκδήλωση για τη σχολική υγιεινή σε συ-
νεργασία µε την Οµοσπονδία Γυναικών Ελ-
λάδος.

• Η εκδήλωση για την πρόληψη των καρ-
διοπαθειών και του τραχήλου της µήτρας σε
συνεργασία µε την Ελληνική Καρδιολογική
Εταιρεία.

• Η προσπάθεια που έγινε για να αναδειχτεί
το πρόβληµα των παιδικών σταθµών και να
τεθεί ως πρώτιστο θέµα στα ∆.Σ. των Ηπει-
ρωτικών Συλλόγων της Αποδηµίας, κυρίως
των Συλλόγων των ∆ήµων της Αττικής.

Επίσης, µε τη µέριµνα της Επιτροπής Γυναι-
κών οργανώθηκαν οι επισκέψεις που πραγµα-
τοποιήθηκαν µε τη χορωδία της Π.Σ.Ε., στους
άστεγους του∆ήµουΑθήνας, στη µονάδα απε-
ξάρτησης του ΚΕΘΕΑ, στο νοσοκοµείο Ευαγ-
γελισµός και στη «Στέγη του Αγωνιστή».

Η προσπάθεια για περισσότερες γυναίκες
στα ∆.Σ. και στα προεδρεία, καθώς και για
τον προσανατολισµό της δράσης µας σε
σύγχρονα θέµατα, που µας αγγίζουν όλες και
όλους, πρέπει να δυναµώσει. Και γι’ αυτό
χρειάζεται επιµονή, αλλά και υποµονή.

Η συµµετοχή γυναικών στα ∆.Σ. µαζικών φορέων

Με το ζωντάνεµα των συλλόγων µας, νέοι και µεγα-
λύτεροι, παίρνουµε ζωή. Καταλαβαίνουµε ότι εµείς
πρέπει να βγούµε µπροστά για να προστατεύσουµε τα
«προστατευτέα» αλλά και να σταµατήσουµε να ανα-
θέτουµε σε άλλους την προστασία της κοινωνικής
ασφάλισης, της παιδείας, της εργασίας ή των γεφυ-
ριών µας.

ΧΡΟΝΟ ΜΕ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ∆Σ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟ∆ΗΜΙΑΣ

Όσο η µόρφωση, ο πολιτισµός, η υγεία- πρόνοια και η εργασία
θεωρούνται κόστος και µετριούνται µε το επιχειρηµατικό κέρδος,

οι γυναίκες θα είναι διπλά καταπιεσµένες
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Γράφουν οι:
Σπύρος Τζίµας - Λάµπρος Τόκας

Έ να από τα βασικά στοιχεία σύνδεσης
των απόδηµων Ηπειρωτών, είναι και ο

Τύπος (έντυπος ή ηλεκτρονικός). Υπάρχουν
δεκάδες µέλη της Πανηπειρωτικής Συνοµο-
σπονδίας Ελλάδος (Σύλλογοι, Ενώσεις,
Οµοσπονδίες), που ασχολούνται µε την έκ-
δοση εντύπων (εφηµερίδες και περιοδικά) ή
ηλεκτρονικών µέσων ενηµέρωσης. Ωστόσο,
η Πανηπειρωτική, εδώ και αρκετά χρόνια,
από τότε που διακόπηκε η έκδοση της δικής
της εφηµερίδας, δεν έχει τη δική της φωνή,
µε ό,τι αυτό συνεπάγεται για την προβολή
της πλούσιας δράσης καθώς και των θέ-
σεών της. Η επισήµανση αυτή γίνεται για να
υπογραµµιστεί η επιτακτική ανάγκη να βρε-
θεί λύση, για την ταχύτερη επανέκδοση της
εφηµερίδας της Πανηπειρωτικής- σε έντυπη
ή ηλεκτρονική έκδοση- που θα µπορούσε
να συµβάλει σηµαντικά στην καλύτερη ενη-
µέρωση, αλλά και σύνδεση µε τους Απόδη-
µους Ηπειρώτες και τους Συλλόγους µέλη
της ΠΣΕ.

Το περιεχόµενο των µέσων ενηµέρωσης
που εκδίδονται από µέλη της ΠΣΕ, καθορί-
ζεται, συνήθως, από τον εκδότη ή τη συν-
τακτική επιτροπή κάθε φορέα (Συλλόγου,
Αδελφότητας κ.λπ). Βασικός στόχος κάθε
φορέα που εκδίδει έντυπο ή ηλεκτρονικό
µέσο ενηµέρωσης, θα πρέπει να είναι, µε-
ταξύ άλλων:

• Η ενηµέρωση των Αποδήµων Ηπειρω-
τών και των αναγνωστών - φίλων της Ηπεί-
ρου - για τη δράση του Συλλόγου τους
(σοβαρές αποφάσεις ∆Σ και Γενικών Συνε-
λεύσεων κ.λπ).

• Η προβολή ειδήσεων µε πληροφορίες
από τον τόπο καταγωγής των µελών του
Συλλόγου, σχετικά µε αποφάσεις φορέων
της Πολιτείας που επηρεάζουν θετικά ή αρ-
νητικά τη ζωή των µόνιµων κατοίκων της
Ηπείρου κ.λπ.

• Η φιλοξενία άρθρων και σχολίων συνερ-
γατών, που να προβάλλουν την παράδοση
και τον πολιτισµό της Ηπείρου και ειδικό-
τερα του τόπου καταγωγής των µελών κάθε
Συλλόγου.

• Να διεκδικεί την επίλυση συγκεκριµένων
προβληµάτων που αφορούν µεγάλες κοι-
νωνικές οµάδες του χωριού, προβάλλον-
τας- από τις σελίδες της εφηµερίδας ή της
ιστοσελίδας- τα ψηφίσµατα του Συλλόγου
και της ΠΣΕ, καθώς και σχετικά άρθρα
µελών του Συλλόγου.

• Να επιβραβεύει τους συµπατριώτες µας
που διαπρέπουν στη µόρφωση, στον πολι-
τισµό, στον αθλητισµό, στην κοινωνική
δράση κ.λπ, ανεξαρτήτως αν πρόκειται για

µόνιµους κατοίκους της Ηπείρου ή Απόδη-
µους Ηπειρώτες.

• Να συµβάλλουν στην ενεργοποίηση,
όσο γίνεται περισσότερων Αποδήµων
Ηπειρωτών, µε τη συµµετοχή τους είτε στο
γράψιµο της εφηµερίδας είτε σε άλλες δρα-
στηριότητες των Αδελφοτήτων και άλλων
µελών της ΠΣΕ.

Βέβαια, αποτελεί κοινό µυστικό, πως η θε-
ωρία, δεν συµβαδίζει πάντοτε µε την
πράξη, καθώς υπάρχουν και ΜΜΕ µελών
της ΠΣΕ, τα οποία ελάχιστα ασχολούνται µε
τα παραπάνω ζητήµατα. Κι αυτό οφείλεται
στο γεγονός ότι υπάρχουν δύο σχολές δη-
µοσιογραφίας, σχετικά µε το περιεχόµενο
που θα «πρέπει» να έχουν τα ΜΜΕ οι Σύλ-

λογοι, Αδελφότητες, Ενώσεις και Οµο-
σπονδίες και άλλοι µαζικοί φορείς.

Η πρώτη σχολή, θέλει τα ΜΜΕ, άχρωµα
και άοσµα. Να έχουν, κυρίως, ρόλο δηµο-
σίων σχέσεων και να αποφεύγουν κριτικές
παρατηρήσεις και σχόλια, για όσα συµβαί-
νουν γύρω µας και στα χωριά ή τις πόλεις
της Ηπείρου που γεννηθήκαµε. Η δεύτερη
σχολή, υπέρµαχος της οποίας είναι η Ηπει-
ρωτική Συσπείρωση, είναι αυτή που θέλει
τα ΜΜΕ, µε κριτικές θέσεις- παρατηρήσεις

και σχόλια. ∆ηλαδή να στέκονται κριτικά
στις αποφάσεις της κεντρικής διοίκησης,
των αυτοδιοικητικών οργάνων και άλλων
φορέων, που επηρεάζουν- θετικά ή αρνη-
τικά- την καθηµερινή ζωή της µεγάλης πλει-
οψηφίας των Αποδήµων Ηπειρωτών,
καθώς και εκείνων που εξακολουθούν να
ζουν στα χωριά και τις πόλεις της Ηπείρου.

Με βάση τις παραπάνω επισηµάνσεις, ως
Ηπειρωτική Συσπείρωση, θα θέλαµε να
διατυπώσουµε κάποιες προτάσεις, οι
οποίες - κατά τη γνώµη µας - θα συµβάλ-
λουν στην αποτελεσµατικότερη λειτουργία
του έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου των
µελών της ΠΣΕ.

Πρώτον, η ΠΣΕ να αναλάβει τη διοργά-

νωση
µιας ηµερίδας, στην οποία θα κλη-
θούν να πάρουν µέρος, κυρίως, όλα τα
µέλη της (Οµοσπονδίες, Ενώσεις, Αδελφό-
τητες κ.λπ) που εκδίδουν κάποιο Μέσο
Ενηµέρωσης. Στόχος της ηµερίδας θα πρέ-
πει να είναι η ανταλλαγή απόψεων, σχετικά
µε τη βελτίωση της ποιότητας της ενηµέ-
ρωσης και την καλύτερη προβολή της δρά-
σης κάθε Συλλόγου και της ΠΣΕ και η
συνδιαµόρφωση ενός πλαισίου που θα
συµβάλλει στην αποτελεσµατικότερη λει-
τουργία των ΜΜΕ µελών της ΠΣΕ.

∆εύτερον, να ενταθούν οι προσπάθειες,
για την επανέκδοση της εφηµερίδας- έντυ-
πης ή ηλεκτρονικής- της ΠΣΕ, κάτι για το
οποίο θα πρέπει να δεσµευτεί η νέα διοί-
κηση που θα εκλεγεί . Μόνο αν αποκτήσει η
ΠΣΕ τη δική της φωνή, θα µπορεί να διεκ-
δικεί αποτελεσµατικότερα τη βελτίωση των
συνθηκών διαβίωσης των µόνιµων κατοί-
κων της Ηπείρου, αλλά και την επίλυση
προβληµάτων των Αποδήµων Ηπειρωτών.

Γράφει ο Γιάννης Νάκης

Στα πλαίσια της πολιτικής του «λιγότερου κράτους»
και περισσότερης «ιδιωτικής πρωτοβουλίας», ο ελ-

ληνικός λαός βιώνει και την ιδιωτικοποίηση των εθνι-
κών δρόµων, η οποία προωθείται, µε σκοπό την
ενίσχυση της κερδοφορίας των µεγάλων κατασκευα-
στικών οµίλων. Έτσι, µε συµβάσεις που κυρώθηκαν
από τη Βουλή, παραχωρήθηκε σε πολυεθνικές εταιρίες
η κατασκευή και εκµετάλλευση- για πάνω από 30 χρό-
νια- µεγάλων οδικών αξόνων, όπως η Εγνατία Οδός, η
Αττική Οδός, η Ολυµπία Οδός και ο Μορέας (για την
Πελοπόννησο), η Νέα και η Κεντρική οδός, ο αυτοκι-
νητόδροµος Αιγαίου (για την Κεντρική και Βόρειο Ελ-
λάδα) και η Ιόνια οδός (για τη ∆υτική Στερεά και
Ήπειρο).

Οι µεγάλοι οδικοί άξονες, έγιναν ή γίνονται µε χρή-
µατα που προέρχονται από την άγρια φορολόγηση του
Ελληνικού λαού, αφού- σύµφωνα µε τα επίσηµα στοι-
χεία- η συµµετοχή των κατασκευαστικών εταιριών στο
κόστος κατασκευής, ανέρχεται σε µόλις 8%. Το υπό-
λοιπο 92% του κόστους καλύπτεται είτε από υπέρογκα
διόδια που πληρώνει ο χρήστης (ακόµη και για δρό-
µους που δεν έχουν κατασκευαστεί) είτε µε τις διάφο-
ρες επιχορηγήσεις (του ελληνικού δηµοσίου,
προγράµµατα ΕΣΠΑ δάνεια µε εγγύηση του Ελληνικού
δηµοσίου κ.λπ), που πάλι φορτώνονται στις πλάτες
των φορολογουµένων.

Στο δρόµο-καρµανιόλα Κορίνθου – Πάτρας, παρά τα
υπέρογκα διόδια που εισπράττονται, οι εργασίες γί-
νονται µε ρυθµό χελώνας. Αντίθετα, οι ρυθµοί κατα-
σκευής της Ιόνιας οδού είναι εντατικοί και η ολική
παράδοσή της προβλέπεται να γίνει µέσα στο 2017.

Θετικές και αρνητικές πλευρές
Όπως κάθε έργο έτσι και οι µεγάλοι οδικοί άξονες,

έχουν θετικές και αρνητικές πλευρές. Στα θετικά, είναι
ότι µε την αποπεράτωσή τους θα συντοµευθεί ο χρό-
νος µετακίνησης από την Αθήνα στα Γιάννενα κατά πε-
ρίπου δύο ώρες. Επίσης, η µετάβαση θα γίνεται µε
µεγαλύτερη ασφάλεια, αφού θα περιοριστούν τα τρο-
χαία ατυχήµατα και οι ανθρώπινες ζωές που χάνονται

σε ένα επικίνδυνο και άθλιο οδικό δίκτυο.
Στα αρνητικά, είναι το µεγάλο κόστος µετακίνησης

καθώς και οι τσουχτερές αυξήσεις στα διόδια (τα τε-
λευταία χρόνια ξεπέρασαν το 400%) που αποφασί-
ζονται από τους κυβερνώντες για να ικανοποιήσουν
την κερδοσκοπική ασυδοσία εκείνων στους οποίους
ανέθεσαν την κατασκευή και εκµετάλλευση των αυτο-
κινητοδρόµων. Μόνο για το τµήµα από το Αντίρριο
µέχρι τα Γιάννενα, µήκους 196 χιλιοµέτρων, προβλέ-
πεται η λειτουργία πέντε σταθµών διοδίων και τουλά-
χιστον τεσσάρων πλευρικών (σε κόµβους για
διαδροµές σε τοπικά δίκτυα για όσους κινούνται για να
πάνε από το σπίτι στο εργοστάσιο, στο χωράφι, στη
στάνη). Αν προστεθούν και τα τρία (3) διόδια µέχρι το
Αντίρριο (δύο µέχρι την Κόρινθο και ένα στη γέφυρα
Ρίου - Αντιρρίου) και τα τέλη της γέφυρας, το συνολικό
κόστος για κάθε διαδροµή- από ή προς την Ήπειρο-
θα ξεπεράσει τα 40 ευρώ. Πρόκειται για ένα ποσό δυ-
σβάστακτο και ληστρικό.

Οι απόδηµοι Ηπειρώτες (είτε ζουν στο λεκανοπέδιο
Αττικής είτε σε άλλα αστικά κέντρα εκτός Ηπείρου) που
πληρώνουν τα σπασµένα της κρίσης (µείωση µισθών
και συντάξεων, ανεργία, δυσβάστακτοι φόροι κ.λπ) αν-
τιµετωπίζουν άλλο ένα εµπόδιο στην επιθυµία τους να
επισκέπτονται τους συγγενείς τους στα χωριά µας.
Χωριά που διαρκώς ερηµώνουν, αλλά κρατάνε µια
µικρή ζωή χάρη στη στήριξη της Αποδηµίας.

Με γνώµονα όλα τα παραπάνω, η Πανηπειρωτική
Συνοµοσπονδία Ελλάδος µε ψηφίσµατα ή αποφάσεις
των Γενικών Συνελεύσεών της τάχτηκε κατά της πλη-
ρωµής κάθε είδους τελών στους εθνικούς δρόµους και
ζήτησε- σε συνεργασία και πάλη µε τις Οµοσπονδίες
και τους Συλλόγους- την κατάργησή τους.

Απαίτηση σύσσωµου του Ελληνικού λαού είναι οι αυ-
τοκινητόδροµοι- όπως και συνολικά οι δηµόσιες υπο-
δοµές της χώρας- να είναι λαϊκή κοινωνική ιδιοκτησία.
∆ηλαδή να κατασκευάζονται και να συντηρούνται από
το κράτος (που εισπράττει φόρους, χαράτσια, τέλη κυ-
κλοφορίας κ.λπ) και να λειτουργούν µε µοναδικό γνώ-
µονα την ελεύθερη και ασφαλή µετακίνηση των
ταξιδιωτών και εµπορευµάτων.

Προβληµατισµοί για τον
έντυπο και ηλεκτρονικό

Τύπο της αποδηµίας

Η Ηπειρωτική Συσπείρωση, επιλέγει τη σχολή δηµοσιογραφίας,
που θέλει τα µέσα ενηµέρωσης (έντυπα ή ηλεκτρονικά) να µην
είναι άχρωµα και άοσµα αλλά να εκφράζουν θέσεις- σχόλια-
απόψεις και κριτικές παρατηρήσεις για όσα συµβαίνουν γύρω
µας ή στις πόλεις και τα χωριά της Ηπείρου που γεννηθήκαµε.

∆υσβάσταχτα τα διόδια
στους αυτοκινητόδροµους

Σχόλιο για τον Τύπο
των Αδελφοτήτων

Ο Τύπος της Ηπειρωτικής ∆ιασποράς κινείται κυρίως προς δύο κατευ-
θύνσεις, αλλά µε πολλές παραµέτρους. Με ειδησεογραφία που αφορά
στον γενέθλιο τόπο, στα προβλήµατά του, στην πρόοδό του, στην προ-
οπτική του και στα νέα από τον ίδιο χώρο των Αποδήµων συντοπιτών,
όπως προκύπτουν µέσα από τη δράση της Αδελφότητας.

Έτσι, λοιπόν, το κύριο άρθρο µπορεί να είναι ένα θέµα του χωριού ή
µιας εκδήλωση της Αδελφότητας. Πρέπει να υπογραµµίσουµε ότι τελευ-
ταία γίνεται µια προσπάθεια από όλα τα έντυπα να συµπεριλάβουν στην
κύρια αρθρογραφία τους Πανηπειρωτικά θέµατα, όπως προκύπτουν και
µέσα από τη δράση της Πανηπειρωτικής Συνοµοσπονδίας.

Η υπόλοιπη ειδησεογραφική ύλη δεν έχει σταθερές αναφορές, εκτός
από τη στήλη των λεγοµένων κοινωνικών, που συµπεριλαµβάνονται σε
όλα τα έντυπα. Λαογραφικά και ιστορικά κείµενα, αναφορές σε σύγχρονα
κοινωνικά προβλήµατα. λογοτεχνικές αναφορές και διαφηµίσεις συντο-
πιτών επαγγελµατιών, καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα ενδιαφερόντων των
αναγνωστών.

Οι πηγές των ειδήσεων είναι οι αρχές του χωριού ή του ∆ήµου, η ίδια η
Αδελφότητα, η Πανηπειρωτική και ο τοπικός τύπος. Από εδώ αντλείται
το υλικό, µε πολύ κόπο και µε πολλές δυσκολίες και διαµορφώνεται το
ρεπορτάζ και το σχόλιο.

Παρ’ όλες τις αδυναµίες και τις καθυστερήσεις δεν µειώνεται σε καµία
περίπτωση ο αναντικατάστατος ρόλος που διαδραµατίζει ο τύπος της
Ηπειρωτικής ∆ιασποράς, στην πληροφόρηση και επικοινωνία των συν-
τοπιτών, στην προσφορά του προς τον γενέθλιο τόπο και στη διατήρηση
των συνεκτικών ιστών της Ηπειρωτικής κοινότητας.

Και από αυτή την άποψη ο Τύπος της Ηπειρωτικής ∆ιασποράς πρέπει
να ενισχυθεί κυρίως µε θεσµικές παρεµβάσεις της Πανηπειρωτικής Συ-
νοµοσπονδίας. Για παράδειγµα µία Τράπεζα Πληροφοριών και ειδήσεων
για ό,τι αφορά στον Ηπειρωτικό χώρο θα αποτελούσε πηγή ζωής για τα
Ηπειρωτικά έντυπα των Αδελφοτήτων. Ακόµη η Πανηπειρωτική, ως κο-
ρυφαία οργάνωση, µαζί µε τις Αδελφότητες που εκδίδουν έντυπα, να δυ-
ναµώσουν τον αγώνα τους να καταργηθούν οι απαράδεκτες διατάξεις
των µνηµονίων που τα αφορούν (ΕΛΤΑ, φορολογία κ.λπ.).Η Πολιτεία
πρέπει να στηρίξει τον ειδικό αυτόν τύπο και να µην τον εξισώνει µε επι-
χειρηµατικά και εκδοτικά συγκροτήµατα.

Οι εφηµερίδες, γράφει ο Γιώργος Αναστασιάδης του Πανεπιστηµίου Θεσ-
σαλονίκης, έστω µε παραµορφώσεις, µεγάλες ή µικρές, αναπόφευκτες ή
µεθοδευµένες, αντικατοπτρίζουν το πολύµορφο και πολύπλοκο ιστορικό
γίγνεσθαι. Παρέχουν, κάτω από ορισµένους όρους, το ψυχογράφηµα µιας
εποχής: τον συγκεκριµένο τρόπο έκφρασης και διάθλασης των ιδεών στο
χώρο. Έτσι η έρευνά τους µπορεί να αποδειχθεί πολλαπλά χρήσιµη.

ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΡΙΖΟΣ
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Η “νοµιµοποίηση”
των Αδελφοτήτων και

η αντιµετώπιση του θέµατος
Γράφει ο Νίκος Τσιούνης

Η όλη νοµοθεσία σε σχέση µε την ερασιτεχνική συλλογικότητα,
είναι εχθρική, δεν επιτρέπει και δεν εξυπηρετεί την οµαλή λει-

τουργία των φορέων µας. Οι Σύλλογοι της Αποδηµίας, αντιµετω-
πίζονται φορολογικά- σε πολλά ζητήµατα- σαν φοροδιαφεύγουσες
Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.) ή και κερδοσκοπικές επι-
χειρήσεις. Τα πολλαπλά πρόστιµα- φοροπαγίδες που προβλέ-
πονται από τη φορολογική νοµοθεσία για τυπικές παραβάσεις, αν
εφαρµοστούν στο σύνολό τους, θα µας αναγκάσουν να πληρώ-
σουµε σηµαντικά ποσά από την τσέπη µας, καθώς οι Σύλλογοί
µας δεν διαθέτουν αποθεµατικά και φυσικά κάποιοι κινδυνεύουν
να οδηγηθούν σε αναστολή λειτουργίας. Στην ίδια κατάσταση βρί-
σκονται και µια σειρά άλλοι φορείς, όπως οι πολιτιστικοί και αγρο-
τικοί σύλλογοι, διάφορες άλλες συλλογικότητες, καθώς και οι
συνδικαλιστικές οργανώσεις.

Αν και τα παραπάνω τα είχαµε επισηµάνει και πριν από δυο χρό-
νια, όταν ασχοληθήκαµε πιο συστηµατικά µε το πρόβληµα, στο
διάστηµα που πέρασε- παρά τις υποσχέσεις- δεν άλλαξε τίποτε.

Στη Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων της Πανηπειρωτικής
Συνοµοσπονδίας Ελλάδος, που θα γίνει στις 3 Απρίλη 2016, η
Ηπειρωτική Συσπείρωση, πρέπει να απαιτήσει από το νέο ∆.Σ.
που θα εκλεγεί, να προσπαθήσει- σε συνεργασία και µε άλλους
φορείς της ερασιτεχνικής συλλογικότητας- την αλλαγή της ισχύου-
σας νοµοθεσίας και ειδικότερα:

• Να αλλάξει άµεσα η νοµοθεσία για τις υποχρεώσεις µας απέ-
ναντι στην Περιφέρεια που ψηφίστηκε πριν από 102 χρόνια !!!
(281/ 25.6.1914), ώστε οι φορείς µας να υποβάλλουν στην Περι-
φέρεια ΜΟΝΟ τον αριθµό του Καταστατικού από το Πρωτοδικείο
και τον ΑΦΜ. Όποια άλλα στοιχεία χρειάζεται η Περιφέρεια (αλή-
θεια τί να τα κάνει;) µπορεί να τα παίρνει από τις ∆.Ο.Υ. και το Πρω-
τοδικείο.

• Το Υπουργείο Οικονοµικών να δηµιουργήσει µια νέα κατηγορία
νοµικών προσώπων, αυτή της ερασιτεχνικής συλλογικότητας, για
την οποία θα πρέπει να υπάρχει ειδική φορολογική και νοµική µε-
ταχείριση.

• Στις ∆.Ο.Υ. οι φορείς µας πρέπει να υποβάλλουν ΜΟΝΟ Φο-
ρολογική ∆ήλωση, στην οποία από τα έσοδα να αναγράφουν µόνο
τα φορολογητέα. Μόνο στην περίπτωση που κάποιος έχει έσοδα
τα οποία φορολογούνται (π.χ. ενοίκια), τότε η Εφορία θα µπορεί να
του ζητήσει και κάποια επιπλέον στοιχεία.

• Τα έσοδα από ενοίκια που έχουν κάποιοι φορείς της ερασιτε-
χνικής συλλογικότητας- που αποτελούν και πόρο συνέχισης της
δραστηριότητάς τους- να φορολογούνται µε ειδική κλίµακα, η οποία
για κάποια ποσά, θα πρέπει να περιέχει και τον συντελεστή µηδέν
(0%) και σίγουρα δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη από την κλίµακα
των φυσικών προσώπων.

• Για τους φορείς της Αποδηµίας να καταργηθεί η υποχρέωση
υποβολής των διαφόρων εντύπων Μ3, Μ7, Μ8 κ.ά. στην Εφορία.
Σε ένα απλό και κατανοητό- από κάθε φορολογούµενο- έντυπο,
µπορεί να δηλώνονται τα στοιχεία του Φορέα και να αποδίδεται ο
Αριθµός Φορολογικού Μητρώου. Η έδρα, ο νόµιµος εκπρόσωπος
και η ιδιότητά του, µπορούν να δηλώνονται στην ετήσια φορολο-
γική δήλωση και από κει αυτόµατα να ενηµερώνεται και το Μη-
τρώο, όπως γίνεται µε κάποια στοιχεία που δηλώνουν στο Ε1 τα
φυσικά πρόσωπα. Ακόµη να παρέχεται η δυνατότητα µεταβολής
αυτών των στοιχείων µέσω των κωδικών του TAXISNET.

• Οι καταστάσεις τιµολογίων πελατών και προµηθευτών, να υπο-
βάλλονται για καθαρή αξία πάνω από 500 ή 1.000 ευρώ.

• Από φορολογικής πλευράς να αντιµετωπιστεί ορθολογικά το ζή-
τηµα της έδρας. Είναι πασίγνωστο, πως η µεγάλη πλειοψηφία των
φορέων µας δεν διαθέτει στέγη και έτσι αναγράφει σαν έδρα την
ΠΣΕ, κάποια Οµοσπονδία, το σπίτι του Προέδρου του ή το γραφείο
κάποιου επαγγελµατία. Αυτό πρέπει να το κατανοήσει και η φορο-
λογική αρχή και να το κάνει δεκτό, χωρίς άλλες διατυπώσεις.

• Να καταργηθεί η επιβολή τέλους επιτηδεύµατος σε φορείς ερα-
σιτεχνικής συλλογικότητας, εκτός αν τα έσοδα της εµπορικής δρα-
στηριότητας υπερισχύουν, τόσο που να αλλάζει ο χαρακτήρας του
φορέα. Το ίδιο πρέπει να ισχύσει και για τους προέδρους ή τους
νόµιµους εκπροσώπους των συλλόγων που εκδίδουν κάποια εφη-
µεριδούλα για την ενηµέρωση των συµπατριωτών τους.

• Τέλος για την τακτοποίηση της νοµιµοποίησης των φορέων της
ερασιτεχνικής συλλογικότητας απέναντι στην Περιφέρεια και των
φορολογικών εκκρεµοτήτων, είναι απαραίτητο αυτή να µπορεί να
γίνεται, µέχρι το τέλος του 2016, ΧΩΡΙΣ πρόστιµα και µε βάση όλα
τα προαναφερόµενα.

Κλείνοντας να σηµειώσουµε, ότι αν η Πολιτεία έχει την πολιτική
βούληση και κινηθεί µε "ανοικτά µυαλά", πολλά µπορούν να αλ-
λάξουν προς όφελος των φορέων µας.

Στην εποχή µας, όπως είναι φυσικό, έχει αλλάξει ο
τρόπος µετάδοσης της χορευτικής παράδοσης

από γενιά σε γενιά. ∆εν γίνεται µε τον παλιό τρόπο,
που το παιδάκι έµπαινε στο χορό και προσπαθούσε
να µιµηθεί, όχι µόνο τα βήµατα, αλλά και το ύφος του
χορού από τους µεγαλύτερους χορευτές. Ακόµη και
στο σπίτι, οι γονείς και συνήθως η µητέρα έδειχναν κά-
ποια βήµατα στα παιδιά, για να είναι έτοιµα για το πα-
νηγύρι. Μεταδιδόταν έτσι και το τοπικό χρώµα της κάθε
περιοχής.

Σήµερα, στις σχολές χορού διδάσκονται τα βήµατα
του χορού µε µέτρηµα, εναλλάσσονται οι περιοχές για
να µη γίνει το µάθηµα βαρετό και όλοι µιµούνται µόνο
ένα άτοµο, τον δάσκαλο,
που µπορεί να κατάγεται
από άλλη περιοχή µε
διαφορετικά βιώµατα,
ενώ ενδεχοµένως να τα
έχει µάθει κι αυτός από
άλλο δάσκαλο µε ό,τι
αυτό συνεπάγεται για την
τυποποίηση και την έλ-
λειψη αυθόρµητης έκ-
φρασης.

Παλιότερα, όταν οι άνθρωποι δεν είχαν την ευκολία
της µετακίνησης και η διάδοση της µουσικής ήταν σχε-
δόν ανύπαρκτη, το µικρό παιδί από τη γέννησή του
άκουγε κυρίως τη µουσική του τόπου του σε κάθε κοι-
νωνική εκδήλωση. Η µουσική µε αυτόν τον τρόπο πέρ-
ναγε ως ρυθµός στο κορµί του. Λικνιζόταν, χόρευε από
την αγκαλιά της µητέρας του και µεγαλώνοντας, ο
χορός κατέληγε στα πόδια, µε τη µορφή των χορευτι-
κών βηµάτων. Η διδασκαλία του χορού σήµερα ακο-
λουθεί ακριβώς την αντίθετη πορεία. Αρχίζει µε τα
βήµατα, όπου συχνά για την ευκολία της διδασκαλίας
αφαιρούµε λεπτοµέρειες, µεγεθύνουµε τον δρασκελι-
σµό και µετά τον συνδέουµε µε τη µουσική, χωρίς καν
σε πολλές περιπτώσεις να µεσολαβεί το κορµί, χωρίς
δηλαδή τη συνολική χορευτική κίνηση ολόκληρου του
σώµατος.

Η χώρα µας έχει τεράστια ποικιλία µουσικής, χορού,
ρυθµών, που είναι εντελώς διαφορετικοί µεταξύ τους.
Ιδιαίτερα στο δικό µας γεωγραφικό διαµέρισµα, την
Ήπειρο, υπάρχει µεγάλη ποικιλία από περιοχή σε πε-

ριοχή στο µουσικό ιδίωµα, στη µελωδία, στο χρώµα
και στους ρυθµούς. Η πρόσβαση στην τυπική εκµά-
θηση των παραδοσιακών χορών είναι κάτι εύκολο σή-
µερα. Το δύσκολο είναι η διατήρηση και η απόδοση του
τοπικού χρώµατος στο χορό καθώς και στη µουσική.
Προφανώς οι προσεγγίσεις αυτές είναι δύσκολες. Είναι
όµως σηµαντικό να συνειδητοποιήσουµε καταρχάς
την ανάγκη της αποκατάστασης της χορευτικής ποικι-
λοµορφίας και την απόδοσή της.

Τι θα µπορούσαµε να κάνουµε, όσοι ασχολούµαστε
µε τους παραδοσιακούς χορούς; Θα µπορούσαµε, για
παράδειγµα, να παίρνουµε µέρος σε γλέντια όπου
συµµετέχουν ντόπιοι βιωµατικοί χορευτές. Να παρα-

τηρούµε πως χορεύουν «οι
παλιοί». Να αναπτύσσουµε
στους µαθητές των χορευτι-
κών την επιθυµία, τον ζήλο
της παρατήρησης αυτών
των ανθρώπων. Οι βιωµα-
τικοί χορευτές εκτός από
την αυθεντικότητα και την
ιδιαίτερη τοπική έκφραση
που έχουν, αυτοσχεδιά-

ζουν, φτιάχνουν καινούργιες φιγούρες, που κι αυτές εν-
σωµατώνονται στην ιδιαιτερότητα της περιοχής.

Πρέπει να πείσουµε τους µαθητές µας ότι ο χορός
δεν τελειώνει όταν µάθουµε τα βήµατά του, αλλά, αν-
τίθετα, µόλις τότε αρχίζει. Καλό είναι να διδάσκονται
από πολλούς και διαφορετικούς δασκάλους και των
δύο φύλων κατά το δυνατόν. Κανείς δεν δικαιούται, νο-
µίζουµε, να αντιπροσωπεύει από µόνος του µια πε-
ριοχή. Την περιοχή την εκφράζουν πολλοί. Είναι ένα
πολύ ευρύτερο συλλογικό ζήτηµα. Χρειάζεται, εποµέ-
νως, να παρατηρούν ντόπιους, έµπειρους και καλούς
χορευτές, ώστε να αποκτήσουν και οι µαθητές µας την
εµπειρία και την ελευθερία να αυτοσχεδιάζουν ως
πρωτοχορευτές. Να εντοπίζουµε όσους κατάγονται
από τη διδασκόµενη περιοχή και όλους όσοι έχουν το
τοπικό χρώµα, ώστε να είναι σε θέση να τους µιµηθούν
οι υπόλοιποι.

Οι νέοι χορευτές είναι πολύ ικανοί κι έχουν µεράκι γι’
αυτό που κάνουν. Ας τους δώσουµε επιτέλους το ανα-
γκαίο πλαίσιο που χρειάζονται για να συµµετάσχουν
στη δηµιουργική εξέλιξη της παράδοσης!

Η ΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Η ανάδειξη του πλούτου και
της ποικιλοµορφίας της

ΜΕΡΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ
ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ

Γράφουν οι: Κώστας Μπατσής - Μαρίνα Τζάκου

Πρέπει να πείσουµε τους µαθητές µας
ότι ο χορός δεν τελειώνει όταν
µάθουµε τα βήµατά του, αλλά,

αντίθετα, ότι µόλις τότε αρχίζει!
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Γράφει ο Ν. ∆. Γιαννούλης,
Φυσικός- Περιβαλ/λόγος (Ph D, Msc)

Κ άθε εποχή ''σηµαδεύεται'' από κοινωνικοπολιτικά γεγο-
νότα που καθορίζουν και το επίπεδο της προόδου της

πατρίδας µας. Κοινωνία και οικονοµία είναι αλληλένδετες.
Και φυσικά το µοντέλο της οικονοµίας είναι που κατευθύνει
τις πτυχές της “Ανάπτυξης”.
Το περιβάλλον που βιώνουµε δεν είναι µόνο το Φυσικό Πε-
ριβάλλον (έδαφος, νερό και αέρας). Είναι επίσης το κοινω-
νικό (κοινωνικά προβλήµατα, εργασιακές σχέσεις,
εκπαίδευση, υγεία, ανεργία, βιοτικό επίπεδο, φτώχεια,
αναλφαβητισµός, πρόνοια κ.λπ.), το τεχνητό (οικισµοί,
οδοί, γέφυρες, νοσοκοµεία, σχολεία, συγκοινωνίες, εργο-
στάσια κ.λπ.) και το ιστορικό- πολιτισµικό (µνηµεία, εκκλη-
σιές, ο γραπτός λόγος, το τραγούδι, το θέατρο, τα ήθη και
έθιµα, οι τέχνες, τα γράµµατα γενικώς).

Κυρίαρχο κριτήριο στην καθηµερινότητα, για την ποιότητα
της ζωής µας, έχει επικρατήσει να είναι η κατάσταση του
φυσικού περιβάλλοντος. Τα κατεξοχήν κριτήρια που κυ-
ριαρχούν είναι οι δείκτες υποβάθµισης ενός υδατικού οικο-
συστήµατος, π.χ. η ρύπανση και η µόλυνση του νερού,
αέρα και εδάφους, οι φυσικοχηµικές παράµετροι και οι βιο-
λογικοί δείκτες.
Όµως, δεν αρκεί µόνο αυτό. Όπως προαναφέρθηκε υπάρ-

χει και το ανθρωπογενές περιβάλλον (Κοινωνικό, Τεχνητό
και Ιστορικό-Πολιτισµικό). ∆εν είναι µόνο το περιβάλλον
που, µέχρι πρόσφατα τουλάχιστον, έπλαθε τον πολιτισµό,
αλλά εξαρχής η εξέλιξη του ανθρώπινου πολιτισµού έπλαθε
επίσης το περιβάλλον. Η µέχρις σήµερα πρακτική σε θε-
σµικό και ερευνητικό επίπεδο εξαντλείται σε διαπιστώσεις,
όπως ρύπανση-µόλυνση, ευτροφισµός, νιτρορύπανση,
βιοσυσσώρευση κ.λπ., αγνοώντας ότι υπάρχει και ο “κοι-
νωνικός ευτροφισµός”, η “πολιτισµική ρύπανση” κ.λπ. του
Ανθρωπογενούς Περιβάλλοντος.
Από την ηµερίδα που διοργάνωσε η Πανηπειρωτική το ∆ε-
κέµβρη του 2014 µε θέµα την εκµετάλλευση υδρογοναν-
θράκων στην Ήπειρο.

Όσο σοβαρό είναι το πρόβληµα της αλλαγής του τοπίου,
άλλο τόσο είναι και το πρόβληµα της ανεργίας της περιο-
χής. Η υποβάθµιση του φυσικού περιβάλλοντος έχει άµεση
σχέση µε την αντίστοιχη υποβάθµιση του Ανθρωπογενούς
Περιβάλλοντος. Και οι τέσσερις παράµετροι του Περιβάλ-
λοντος που προαναφέρθηκαν είναι αλληλένδετες και επη-
ρεάζονται µεταξύ τους. Αυτό δε που πυροδοτεί και την
ποιότητα τους είναι τα χαρακτηριστικά του κοινωνικού πε-
ριβάλλοντος που τα διαµορφώνουν αντίστοιχα οι εκάστοτε
επικρατούσες επιστήµες της οικονοµίας (καπιταλισµός, νε-
οφιλελευθερισµός, σοσιαλδηµοκρατία, σοσιαλισµός-κοµ-
µουνισµός).

Αλλά γιατί αυτά τα ζητήµατα πρέπει να απασχολούν τον
Ηπειρώτη που συµµετέχει ενεργά στα δρώµενα της Πανη-
πειρωτικής Συνοµοσπονδίας Ελλάδος; Το τραγούδι και ο
χορός, η αναπαράσταση των εθίµων δεν φθάνουν που µας
ταξιδεύουν σε όµορφες αναµνήσεις και σε πανηγύρια, µας
µαλακώνουν τις ψυχές και πάνω απ' όλα µας “ενώνουν” και
δεν µας οδηγούν σε διαχωρισµούς και φανατισµούς;
Το Γεφύρι της Πλάκας πάει αντάµα µε τον Αµβρακικό, το
µαράζωµα της κτηνοτροφίας και των βοσκοτόπων µοιρο-
λογάει την καταστροφή του Καλαµά, Λούρου και της Παµ-
βώτιδας.
Το ''πουλάκι µ' ξένο ξενιτεµένο'' µε ταρακουνάει και µου δεί-
χνει διόδια-διόδια-διόδια..., οι υδρογονάνθρακες στάζουν
δηλητήριο ''πλούτου'' και ξεχνάω, µα ο τόπος είναι ευλογη-

µένος και παράγει τόσα που µπορεί να λύσει αρκετά προ-
βλήµατα.
Το προσφυγόπουλο µου χαµογελά µε απορία και µου θυ-

µίζει πολέµους και καταστροφές για το κέρδος των εκµε-
ταλλευτών της γης.
Και ο πατριώτης από τη Θεσσαλία, ο συνάδελφος από τη

Θράκη και τη Ζάκυνθο, την Κρήτη και το Αγρίνιο µου λένε
θαρρετά και ξάστερα: Τα ίδια ''τσουγκρίσµατα'' έχουµε και
'µεις, τον ίδιο καηµό. Είµαστε 2οι παγκοσµίως στο πρόβειο
γάλα, 3οι στις ελιές, 3οι παγκοσµίως στον κρόκο, στα ακτι-
νίδια, στα ροδάκινα, 5η σε εξαγωγές σπαραγγιών. Είµαστε
1οι στον κόσµο σε νικέλιο, 1οι σε λευκόλιθο, 1οι στον κόσµο
σε υδροµαγνησίτη, 1οι στον κόσµο σε περλίτη, (1.600.000
τόννοι), 2οι παγκοσµίως σε µπετονίτη (1.500.000 τόννοι),
1οι στην ΕΕ σε βωξίτη (2.174.000 τόννοι), 1οι και σε χρω-
µίτη, 1οι και σε ψευδάργυρο, 1οι και σε αλουµίνα, δεύτερη
χώρα στον κόσµο µετά τις Ηνωµένες Πολιτείες στην εξό-
ρυξη σµηκτιτών.

Αλλά τι είδους “Ανάπτυξη” και για ποιούς θέλουµε; Τα ση-
µερινά αδιέξοδα του βάρβαρου καπιταλιστικού συστήµατος
αποτελούν σε µια άλλη κλίµακα τα αποτελέσµατα του στρε-
βλού τρόπου “Ανάπτυξης”, µοντέλου που σαν υπέρτατη

αξία έχει το κέρδος και τη συγκέντρωση του πλούτου που
παράγουν οι λαοί στα χέρια λίγων (σύµφωνα µε επίσηµα
στοιχεία των οικονοµικών θεσµών των ΗΠΑ, 62 δισεκα-
τοµµυριούχοι έχουν πλούτο όσο ο µισός πληθυσµός του
πλανήτη µας).
Αυτή η “Ανάπτυξη” είναι που δηµιουργεί τα κριτήρια “αξιο-

ποίησης” του ορυκτού και φυσικού πλούτου, που φυσικά
καταλήγει σε υπερεκµετάλλευση και καταστροφή του περι-
βάλλοντος. Που µε βάση την κερδοφορία ελαχιστοποιεί τις
θέσεις εργασίας και το κόστος παραγωγής, µε συµπίεση
των αµοιβών και την απαξίωση αρχών δικαίου στις εργα-
σιακές σχέσεις.

Είναι το µοντέλο που βασική του αρχή είναι η εκµετάλ-
λευση Ανθρώπου από Άνθρωπο, που τα µέσα παραγωγής
ανήκουν στους λίγους και φυσικά µεγάλα κοινωνικά ζητή-
µατα όπως η Παιδεία, η Υγεία, η Πρόνοια και η Ασφάλιση
αντί να είναι κτήµα όλων µε ίσες ευκαιρίες, αποτελούν πεδίο
κερδοφορίας και άγριας εκµετάλλευσης.
Υπάρχει όµως και µια άλλη πραγµατική Ανάπτυξη όπου το

οικονοµικό σύστηµα δεν εκµεταλλεύεται και έχει βασική
αρχή την κοινωνική δικαιοσύνη! Οι εθνικοί πολιτισµοί πα-
ραµένουν οι στυλοβάτες της κοινωνίας! Ο άνθρωπος επα-
νακτά το χαµένο σεβασµό του προς τη ζωή και τη φύση, η
ανάπτυξη δεν υπερβαίνει το µέτρο και δεν είναι ποσοτική
αλλά ποιοτική, η ευηµερία είναι δικαίωµα όλων στο παρόν
και στο µέλλον.

Στα χτήµατα βαδίσαµε όλη µέρα
µε τις γυναίκες, τους ήλιους, τα σκυλιά µας
παίξαµε, τραγουδήσαµε, ήπιαµε νερό
φρέσκο, που ξεπήδαγε από τους αιώνες...
Ο∆. ΕΛΥΤΗΣ “Ήλιος ο πρώτος’’

Τι “Ανάπτυξη” και για ποιούς θέλουµε;

Το γεφύρι της Πλάκας πάει αντάµα
µε τον Αµβρακικό, το µαράζωµα

της κτηνοτροφίας και των βοσκοτόπων
µοιρολογάει την καταστροφή του Καλαµά,

του Λούρου και της Παµβώτιδας.

Τ ην ώρα που γραφόταν αυτό το κείµενο (Κυριακή 28 Φλε-
βάρη), η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ είχε «παγώσει» κά-

ποια από τα άγρια µέτρα, που σχεδίαζε να επιβάλει σε βάρος
των οικονοµικά ασθενέστερων στρωµάτων, µε τις νέες φοροει-
σπρακτικές ρυθµίσεις στο ασφαλιστικό/ συνταξιοδοτικό και φο-
ρολογικό σύστηµα. Τα 40 µερόνυχτα των αγροτοκτηνοτρόφων
στα µπλόκα που πάλευαν από κοινού µε τους φυσικούς τους
συµµάχους (µισθωτούς, συνταξιούχους, ανέργους, αυτοαπα-
σχολούµενους κλπ) για να µην περάσουν τα εξοντωτικά µέτρα
της κυβέρνησης και των κάθε είδους συνεταίρων της, απέδωσαν
τους πρώτους καρπούς.
Οι πολυήµερες και µαζικές κινητοποιήσεις των ανθρώπων του
µόχθου και της δουλειάς (εργατοϋπαλλήλων, συνταξιούχων,
ανέργων αλλά και των αυτοαπασχολούµενων ή µικροµεσαίων
νοικοκυριών των αγροτοκτηνοτρόφων- επαγγελµατιών- βιοτε-
χνών και εµπόρων), ανάγκασαν την κυβέρνηση να κάνει ορι-
σµένους συµβιβασµούς. Μετά τη συνάντηση του
πρωθυπουργού µε τους εκπροσώπους µπλόκων και ειδικότερα
την προσωπική δέσµευση στους εκπροσώπους των µπλόκων
της Νίκαιας, ότι η κυβέρνηση θα ικανοποιήσει κάποια από τα 5
αιτήµατά τους (για το αφορολόγητο και το ασφαλιστικό), οι αγρο-
τοκτηνοτρόφοι ανέστειλαν τις κινητοποιήσεις. Ωστόσο, αν και
αποχώρησαν από το µπλόκα, οι αγροτοκτηνοτρόφοι δήλωσαν
ότι παραµένουν «µε το όπλο παρά πόδα», µέχρι να γίνουν
πράξη µε ψήφιση των σχετικών νοµοθετικών ρυθµίσεων, οι δε-
σµεύσεις του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα.

Τα σηµαντικότερα αιτήµατα

Τα πέντε βασικά αιτήµατα προς την κυβέρνηση, στα οποία είχαν
συµφωνήσει οι αγροτοκτηνοτρόφοι- πριν την κάθοδο τους στην
Αθήνα για τη συµµετοχή στο πανελλαδικό συλλαλητήριο της
13ης Φλεβάρη- ήταν τα εξής:

• Να αποσυρθεί το σχέδιο της κυβέρνησης για το ασφαλιστικό
(που προβλέπει µεγάλες αυξήσεις στις ασφαλιστικές εισφορές,
την κατάργηση της αυτονοµίας του ΟΓΑ κλπ).
• Να καθιερωθεί αφορολόγητο ατοµικό αγροτικό εισόδηµα 12.000
ευρώ, προσαυξηµένο κατά 3.000 ευρώ για κάθε παιδί, να κα-
ταργηθούν τα µέτρα για το Φορολογικό και το κόστος παραγω-
γής που έχουν ήδη ψηφιστεί ως προαπαιτούµενα του 3ου
µνηµονίου κι εφαρµόζονται (φόρος από το πρώτο ευρώ του ει-
σοδήµατος, φορολόγηση µε τεκµήρια διαβίωσης, αύξηση στο
23% του ΦΠΑ στα αγροτικά µέσα και εφόδια) και µετά να γίνει
συζήτηση στη βάση επιβίωσης των µικροµεσαίων αγροτών.
• Να καθιερωθεί αφορολόγητο πετρέλαιο για τους αγρότες, όπως
στους εφοπλιστές και να µειωθεί η τιµή του αγροτικού ρεύµατος
κατά 50%.
• Να µην γίνει καµιά κατάσχεση πρώτης, δεύτερης κατοικίας ή
χωραφιού, από δάνεια που βρίσκονται στο «κόκκινο», συνολι-
κής αντικειµενικής αξίας µέχρι 300.000 ευρώ. Παράλληλα να δια-
γραφούν οι τόκοι και να γίνει «κούρεµα» (µείωση) του κεφαλαίου
σε ποσοστό 30% για επαγγελµατικά δάνεια µέχρι 200.000 ευρώ
για τα φτωχά νοικοκυριά αγροτοκτηνοτρόφων και ψαράδων.
• Να καταργηθεί ο φόρος στο κρασί και να αποσυρθούν τα νέα
µέτρα για φορολογία στο τσίπουρο. Επίσης, να καθιερωθούν εγ-
γυηµένες τιµές για τα αγροκτηνοτροφικά προϊόντα, που να κα-
λύπτουν το κόστος παραγωγής και να αφήνουν εισόδηµα για
επιβίωση και συνέχιση της αγροτικής δραστηριότητας, να εξο-

φληθούν άµεσα όλα τα χρωστούµενα σε νέους αγρότες, να ενι-
σχυθεί η κτηνοτροφία και να εξασφαλιστούν οι αναγκαίες βο-
σκήσιµες εκτάσεις κλπ.

Οι δεσµεύσεις του πρωθυπουργού

Μέσα από το τις πολύµορφες κινητοποιήσεις και τα µπλόκα, οι
αγροτοκτηνοτρόφοι- από κοινού µε τις αγωνιστικές κινητοποι-
ήσεις των εργατοϋπαλλήλων και άλλων κοινωνικών οµάδων-
υποχρέωσαν την κυβέρνηση να µην καταθέσει στη Βουλή τα
σχέδια νόµου για το ασφαλιστικό και φορολογικό και παράλληλα
να δεσµευτεί- δια στόµατος πρωθυπουργού- για:
• Ατοµικό αφορολόγητο 9.500 ευρώ.
• Να µην φορολογούνται η συνδεδεµένη και εξισωτική ενίσχυση,
καθώς και οι αποζηµιώσεις από τον ΕΛΓΑ, ενώ πριν ξεκινήσουν
οι κινητοποιήσεις και στηθούν τα µπλόκα, η κυβέρνηση δε έκανε
κουβέντα για αφορολόγητο όριο.
• Προσπάθεια να µην γίνουν κατασχέσεις κατοικιών και χωρα-
φιών αγροτών για τα λεγόµενα «κόκκινα δάνεια».
• Παρέµβαση στη Βουλή ώστε να σταµατήσουν τα «αγροτοδικεία».
Η κυβέρνηση δεν διευκρίνισε µε ποιο τρόπο θα εφαρµόσει τον
όρο "κατά κύριο επάγγελµα αγρότης", που αποτελεί ένα από τα
εργαλεία ξεκληρίσµατος των αγροτοκτηνοτρόφων, ενώ απέρριψε
τα αιτήµατα των αγροτοκτηνοτρόφων για το κόστος (αφορολό-
γητο πετρέλαιο, µείωση της τιµής του αγροτικού ρεύµατος, κα-
τάργηση του ΦΠΑ) κι αναφέρθηκε στην "κάρτα του αγρότη".
Παρά την υπόσχεση της κυβέρνησης να ικανοποιήσει ορισµένα
από τα αιτήµατα των αγροτοκτηνοτρόφων, ο πυρήνας της πολι-
τικής που τους οδήγησε στα µπλόκα και στους δρόµους παρα-
µένει ο ίδιος. Γι’ αυτό η µικροµεσαία αγροτιά δηλώνει
αποφασισµένη να συνεχίσει τον αγώνα της, µέχρι να ληφθούν
τα εκείνα τα µέτρα που θα εξασφαλίζουν την επιβίωση της.

Λ.

Οι αγώνες των αγροτοκτηνοτρόφων απέδωσαν τους πρώτους καρπούς
Παρά την πρωθυπουργική δέσµευση για
µερική ικανοποίηση των αιτηµάτων τους

οι µικροµεσαίοι αγρότες παραµένουν
µε το “όπλο παρά πόδα”
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Γράφει ο Κώστας Λιάγκος

Τ α προβλήµατα των Αποδήµων
Ηπειρωτών και των οικογενειών

τους δεν µπορεί παρά να αποτελούν τους
βασικούς τοµείς δράσης τόσο της ΠΣΕ
όσο και των Συλλόγων - µελών της. Ως
Πανηπειρωτική, κύρια κάτω από τις πρω-
τοβουλίες της Ηπειρωτικής Συσπείρω-
σης, έχουµε αναδείξει µια σειρά τέτοια
θέµατα. Τι γίνεται όµως µε τους Συλλό-
γους και ειδικά µε αυτούς των ∆ήµων;

Οι Ενώσεις Ηπειρωτών στους ∆ήµους,
συνήθως, περιορίζουν τη δράση τους σε
πολιτιστικές δραστηριότητες, στο χορευ-
τικό τους ή στο κόψιµο της πίτας. Είναι
αυτό αρκετό, σε σχέση µε αυτό που χρει-
άζονται οι συµπατριώτες µας; Οι απόδη-
µοι Ηπειρώτες, στην πλειοψηφία τους
άνθρωποι των λαϊκών στρωµάτων
(υπάλληλοι, εργάτες, ελεύθεροι επαγγελ-
µατίες, µικροβιοτέχνες κ.λπ) βιώνουν κα-
θηµερινά τις συνέπειες της κρίσης. Η
οργανωµένη Ηπειρωτική Αποδηµία δε
µπορεί να µένει µακριά από τα προβλή-
µατα που αντιµετωπίζουν οι Απόδηµοι
και οι οικογένειές τους. Αντίθετα, επιβάλ-
λεται να συµµετέχει στη διεκδίκηση λύ-
σεων στα προβλήµατά τους και να
συντονίζει τη δράση τους για τα ζητήµατα
αυτά, µε άλλους φορείς του µαζικού λαϊ-
κού κινήµατος.

Ως Ηπειρωτική Συσπείρωση έχουµε
πάρει πρωτοβουλίες και έχουν αναδειχτεί
σε επίπεδο ΠΣΕ ζητήµατα τέτοιου είδους.
Ενδεικτικά αναφέρουµε θέσεις και δρα-
στηριότητες που ανέπτυξε η ΠΣΕ, για τα
προβλήµατα των βρεφονηπιακών σταθ-
µών, τους πληµµυροπαθείς στη ∆υτική
Αττική, την κατάσταση στο χώρο της
Υγείας κ.λπ. Ωστόσο, υπάρχει εξ αντικει-
µένου ανάγκη να επεκταθεί η συζήτηση
και σε άλλα θέµατα όπως, η πρόσβαση
σε πολιτιστικές δράσεις, το δικαίωµα στην
άθληση (ένα θέµα για το οποίο µπορεί να
ανοίξει γενικότερα η συζήτηση και µε
αφορµή το πρωτάθληµα 5×5 των συλλό-
γων που διοργανώνει η ΠΣΕ), κ.λπ.
Στις µέρες µας, που οι ανάγκες των λαϊ-

κών στρωµάτων µεγαλώνουν, οι φορείς
Τοπικής Αυτοδιοίκησης- ∆ήµοι και Περι-
φέρειες- λειτουργούν ως το µακρύ χέρι
του κράτους και γίνονται όλο και πιο αντι-
λαϊκοί. Εκτός από το γεγονός ότι το θε-
σµικό πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
γίνεται όλο και πιο αντιδραστικό, η πλει-
οψηφία των δηµάρχων και περιφερειαρ-
χών υπηρετεί συνειδητά αυτήν την
πολιτική, µε ορισµένους, µάλιστα, να
πρωτοστατούν στην υλοποίησή της.

Στο πλαίσιο αυτό περικόπτουν κοινωνι-
κές παροχές, επιβάλλουν ή αυξάνουν
τροφεία στους παιδικούς σταθµούς ή
συνδροµή στις αθλητικές και πολιτιστικές
δράσεις, συρρικνώνουν ή κλείνουν δηµο-
τικά ιατρεία, αυξάνουν δηµοτικούς φόρους
και τέλη, µειώνουν τη χρηµατοδότηση στις
σχολικές επιτροπές κ.λπ.

Αντί λοιπόν οι Σύλλογοί µας στους ∆ή-
µους να διεκδικούν τα δικαιώµατα και την
κάλυψη των λαϊκών αναγκών, συχνά πα-
ρατηρούνται φαινόµενα χρησιµοποίησής
τους για την ανάδειξη παραγοντίσκων ή

για την ανέλιξή µελών του ∆Σ του Συλλό-
γου στα δηµοτικά πράγµατα. Επίσης,
ορισµένες διοικήσεις Συλλόγων, αποφεύ-
γουν την αντιπαράθεση σε σοβαρά προ-
βλήµατα της εφαρµοζόµενης αντιλαϊκής
πολιτικής από τον ∆ήµο, ελπίζοντας ότι
µε τη σιωπή τους θα εξασφαλίσουν την
οικονοµική στήριξη της δηµοτικής αρχής
για τη δράση του Συλλόγου. ∆ηµιουργεί-
ται έτσι µια σχέση διαπλοκής των Συλλό-
γων µε τη δηµοτικές αρχές, η οποία
µειώνει παραπέρα τη δυνατότητα των
Συλλόγων να ασχοληθούν µε προβλή-
µατα της καθηµερινής ζωής ακόµα και
όταν- έστω και στοιχειωδώς- υιοθετούν
έναν τέτοιον προσανατολισµό.

Η πιο συνηθισµένη δράση των Συλλό-
γων των ∆ήµων είναι η διοργάνωση εκ-
δηλώσεων προβολής της µουσικής
παράδοσης της Ηπείρου, όπου θα χορέ-
ψει το χορευτικό του Συλλόγου, ενώ
άλλες φορές ο Σύλλογος συµµετέχει σε
εκδήλωση παραδοσιακής µουσικής που
διοργανώνει ο ∆ήµος. Ειδικά όταν η εκ-
δήλωση γίνεται από τον Σύλλογο, η προ-
βολή της παράδοσης είναι συνήθως το
πρόσχηµα, καθώς η εκδήλωση γίνεται για
να έχει έσοδα ο Σύλλογος, ενώ το περιε-
χόµενο και η ποιότητα είναι δευτερεύου-
σας σηµασίας.
Η Ηπειρωτική Συσπείρωση έχει πρωτο-

στατήσει στην προσπάθεια ανάδειξης συ-
νολικά του ζητήµατος τι είναι σήµερα η

παράδοση και πώς προβάλλεται η παρά-
δοση στις µέρες µας. Όλα τα προβλή-
µατα που έχουµε αναδείξει για τα
πανηγύρια και τις πολιτιστικές εκδηλώ-
σεις τόσο των Συλλόγων όσο και στα
χωριά µας είναι εµφανή στον έναν ή στον
άλλο βαθµό: Σκυλοδηµοτικό. Ζυγιές που
µόνο παραδοσιακές δεν είναι. Εκκωφαν-
τικός ήχος. Echo σε βαθµό που δεν κα-
ταλαβαίνει κανείς τι πραγµατικά παίζουν
οι µουσικοί, αλλά απλά αντιλαµβάνεται
και χορεύει το ρυθµό. Οι µουσικοί να παί-
ζουν όλους τους σκοπούς σε 2-3 το πολύ
ρυθµούς, πολύ συχνά και αυτούς τόσο
παραποιηµένους που µόνο Ηπειρώτικοι
δεν είναι1
Ένα άλλο ζήτηµα, που όµως θέλει ιδιαί-

τερη προσοχή µε τους Συλλόγους αυ-
τούς, είναι η προβολή ενός γενικά και
αόριστα «Ηπειρωτικού πολιτισµού». Αν
σε έναν βαθµό οι Σύλλογοι και οι Αδελ-
φότητες των χωριών έχουν στοιχειωδώς
σηµείο αναφοράς την παράδοση της πε-
ριοχής τους και αυτό συχνά κάπως συµ-
µαζεύει τα πράγµατα, µε τους Συλλόγους
των ∆ήµων όπου πραγµατικά µετέχουν

Ηπειρώτες από όλες τις περιοχές, είναι
πιο δύσκολο να αναδειχτούν οι ιδιαιτερό-
τητες.

Υπάρχει όµως Ηπειρωτικός πολιτισµός
γενικά; Ακόµα και αν (κακώς) επικεντρω-
θούµε µόνο στη µουσική µας παράδοση
(που δυστυχώς κατά κανόνα µόνο αυτό
γίνεται) κάτι τέτοιο δεν υφίσταται. Είναι,
για παράδειγµα, ίδια η παράδοση της πε-
ριοχής της πόλης των Ιωαννίνων, όπου
ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα υπάρ-
χουν στοιχεία αστικοποίησης µε έντονη
επίδραση στα µουσικά ακούσµατα της

περιοχής, µε τη µουσική των Τζουµέρκων
ή πολύ περισσότερο του Πωγωνίου ή της
Μουργκάνας; Ή των καµποχωρίων της
Άρτας µε τα χωριά της Πρέβεζας κ.λπ;

Πέρα από το ότι µια τέτοια οµογενοποί-
ηση αποτελεί φτωχή προβολή της τερά-
στιας µουσικής παράδοσης της Ηπείρου,
συντελεί και στο φτώχεµα της ίδιας της
παράδοσης, µε την έννοια του τι παραδί-
δεται από γενιά σε γενιά. Επιπλέον και
από τη σκοπιά της αντίληψής µας ως
Ηπειρωτική Συσπείρωση για τη δράση
της Αποδηµίας, µέσα από την ανάδειξη
αυτής της πολιτιστικής διαφορετικότητας
και των αιτίων της, την επιδίωξη για συ-
ζήτηση πάνω σε διάφορα ζητήµατα
(όπως: γιατί υπάρχει αυτή η διαφοροποί-
ηση, ποιες κοινωνικές, οικονοµικές, ιστο-
ρικές συνθήκες την καθόρισαν;) µπορεί
να βγουν σηµαντικά συµπεράσµατα για
το σήµερα, να δεθεί µε τη συζήτηση που
ανοίγουµε σήµερα για ζητήµατα ανάπτυ-
ξης στην Ήπειρο κ.λπ.

Ανεξάρτητα από πλευρές της δουλειάς
τους σε σχέση µε τον πολιτισµό, την
ανάγκη για δράση για τα προβλήµατα

των Αποδήµων Ηπειρωτών στον τόπο
κατοικίας, υπάρχει η δυνατότητα- και εµείς
πρέπει να το επιδιώκουµε- οι Σύλλογοι να
συζητάνε για τα προβλήµατα των κατοί-
κων της Ηπείρου όχι µόνο σε επίπεδο ∆Σ
αλλά και µε τα ίδια τα µέλη τους.

Στο πλαίσιο της συζήτησης που προ-
σπαθούµε να ανοίξουµε στην ΠΣΕ για τα
θέµατα ανάπτυξης, ιδιαίτερα σηµασία
έχουν αυτά του πρωτογενή τοµέα, τα
προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι
αγροτοκτηνοτρόφοι. Οι πρόσφατες αγρο-
τικές κινητοποιήσεις θα µπορούσαν και
θα έπρεπε να απασχολήσουν τους Συλ-
λόγους µας. Για παράδειγµα, δε θα µπο-
ρούσαν οι Σύλλογοι να συζητήσουν, να
πάρουν θέση και να παρευρεθούν µαζικά
ως Σύλλογοι στις συγκεντρώσεις των
αγροτοκτηνοτρόφων στην Αθήνα; ∆ε θα
µπορούσαν για παράδειγµα αντιπροσω-
πείες Συλλόγων της Αθήνας (Ασπροπύρ-
γου, Ελευσίνας, Χαϊδαρίου, Περιστερίου,
Ιλίου, Αχαρνών, Ν. Φιλαδέλφειας κ.λπ) να
παρευρεθούν στην αγωνιστική υποδοχή
των αγροτοκτηνοτρόφων που ήρθαν από
Πελοπόννησο- Ήπειρο- Βορειοδυτική Ελ-
λάδα και οι Σύλλογοι Λαυρεωτικής, Αρτέ-
µιδας κ.λπ να είχαν επαφή µε τα µπλόκα
στα Μεσόγεια;

Όσα αναφέραµε αποτελούν ένα µόνο
µέρος των προβληµάτων που υπάρχουν
και των θεµάτων µε τα οποία θεωρούµε
σκόπιµο να ασχοληθούν οι Σύλλογοι των
∆ήµων.

Όµως, σήµερα που τα προβλήµατα των
λαϊκών στρωµάτων πολλαπλασιάζονται
και ταυτόχρονα στην πλειοψηφία των πε-
ριπτώσεων οι Σύλλογοι βρίσκονται σε
στασιµότητα ή φθίνουσα πορεία, η αλλαγή
του προσανατολισµού τους, η διεύρυνση
των τοµέων δράσης τους, η ενασχόλησή
τους µε τα προβλήµατα των µελών τους
όχι µόνο µπορούν να συµβάλουν στην
αναζωογόνηση των Συλλόγων και το ξε-
πέρασµα ή τη µείωση των προβληµάτων
τους, αλλά αποτελούν τον µόνο δρόµο
στον οποίο πρέπει να κινηθεί το κίνηµα
της Ηπειρωτικής Αποδηµίας για να επιτε-
λέσει τον ουσιαστικό ρόλο του.

Να αποτελέσει πραγµατικά κίνηµα για
τις ανάγκες των συµπατριωτών µας, σε
συνεργασία και συντονισµό µε άλλους
φορείς του µαζικού λαϊκού κινήµατος.

Το αντικείµενο δράσης των
Συλλόγων µας στους ∆ήµους

ΑΝΑΓΚΑIΑ Η ΑΛΛΑΓH ΣΤAΣΗΣ ΤΩΝ
ΣΥΛΛOΓΩΝ ΜΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧEΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΜΕ

ΤΙΣ ∆ΗΜΟΤΙΚEΣ ΑΡΧEΣ, ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜO,
ΤΑ ΠΡΟΒΛHΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΠΟ∆HΜΩΝ

Η οργανωµένη Ηπειρωτική αποδηµία δεν µπορεί να µένει
µακριά από τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι Απόδηµοι
και οι οικογένειες τους. Αντίθετα, επιβάλλεται να συµµετέχει,
στη διεκδίκηση λύσεων στα προβλήµατά τους και να συντονί-

ζει τη δράση τους για τα ζητήµατα αυτά, µε άλλους φορείς
του µαζικού λαϊκού κινήµατος


