ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ηπειρώτισσες και Ηπειρώτες της αποδημίας,
Την Κυριακή 10 Απριλίου 2022 θα γίνει η Γενική εκλογικοαπολογιστική συνέλευση των αντιπροσώπων της ΠΣΕ και την Δευτέρα 11 Απριλίου 2022 οι
εκλογές για τα νέα όργανα.
Η Ηπειρωτική Συσπείρωση απευθύνεται σε όλους σας και σας καλεί να στηρίξετε το ψηφοδέλτιο μας, να αναδείξετε την ΗΣ πρώτη δύναμη στο νέο ΔΣ.
Το ζητάμε
Όχι μόνο για την για δεκαετίες συνεπή αγωνιστική πορεία μας. Όχι μόνο για τη δράση μας στην παρούσα θητεία του ΔΣ της ΠΣΕ όπου κάθε θετική
ενέργεια της, είχε τη σφραγίδα μας και καθορίσαμε, αν και μειοψηφία, την πορεία της. Κυρίως το ζητάμε, γιατί η οργανωμένη Ηπειρωτική αποδημία, οι
αδελφότητες, οι σύλλογοι, οι Ομοσπονδίες και η ΠΣΕ, βρίσκονται σε μια συνεχή φθίνουσα πορεία και μόνο η ΗΣ μπορεί να ηγηθεί τηνς ενιαίας συντονισμένης δράσης όλων μας για την ανακοπή της φθοράς, για να μπουν οι βάσεις αντιστροφής της κατάστασης.
Το Ζητάμε,
Όχι μόνο γιατί βρεθήκαμε στην πρώτη γραμμή των αγώνων ενάντια στις συμβάσεις για τους υδρογονάνθρακες, για την ανεξέλεγκτη εγκατάσταση αιολικών πάρκων σε κάθε κορυφογραμμή, για τα φράγματα σε κάθε ρέμα, για τα φωτοβολταϊκά στο Πουρνάρι. Όχι μόνο γιατί βρεθήκαμε στην πρώτη
γραμμή για την κατάργηση των διοδίων, για τη διαχείριση των αποβλήτων που τα πληρώνουμε διπλά, για τη μείωση των δημοτικών φόρων, για την
προστασία του περιβάλλοντος στα χωριά μας, για την προστασία και ανάδειξη του λαϊκού μας πολιτισμού. Όχι μόνο γιατί βρεθήκαμε στο πλάι κάθε
σωματείου μας βοηθώντας στο ξεπέρασμα προβλημάτων, συντονίζοντας κοινές δράσεις.
Το Ζητάμε,
Γιατί αυτή μας η δράση, αυτή η πορεία είναι καιρός να γίνει δράση και πορεία όλης της οργανωμένης Ηπειρωτικής αποδημίας, ξεκινώντας από την
ΠΣΕ.
Η πανδημία, η τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων, η συνακόλουθη αναστολή των συγκεντρώσεων, των «εκδηλώσεων» άφησε στον αέρα όλους
εκείνους που οι ενέργειες, η λογική και η δράση τους συντείνουν στα φαινόμενα φθοράς. Όσους είναι προσανατολισμένοι μόνο στις πίτες, στα πανηγύρια,
στους χορούς. Έφερε στο προσκήνιο αυτή η κατάσταση και εκείνους που βρίσκονται στη φάση αναπροσανατολισμού της δράσης όπως αναφέρθηκε παραπάνω και δυναμώνουν τους δεσμούς των χωριανών. Δράσεις που αν ακόμη είναι λίγες και σποραδικές στηρίζονται όμως στις προσπάθειες χρόνων
και πρέπει να μπουν στο άμεσο στόχαστρο της οργανωμένης, συντονισμένης προσοχής μας, για να πολλαπλασιαστούν και γενικευτούν.
Σήμερα, πολύ περσότερο οι σύλλογοι μας οφείλουν να θέσουν στις προτεραιότητες τους συμβαδίζοντας με το λαϊκό κίνημα, τη μάχη ενάντια στην
ακρίβεια που τρώει τα εισοδήματα μας και τον πόλεμο που πλησιάζει και η χώρα μας εμπλέκεται όλο και περσότερο, την υπεράσπιση της υγείας, της
παιδείας και του πολιτισμού, της προστασίας του περιβάλλοντος, της κάλυψης όλων των σύγχρονων αναγκών των οικογενειών μας.
Γιατί τώρα η ΗΣ;
Μπορεί να προβάλλεται η ΗΣ ως εκείνη που κάνει τα πάντα στην ΠΣΕ. Είναι εκείνη που σχεδιάζει, οργανώνει και εκτελεί. Πραγματικότητα βεβαίως,
αλλά δεν είναι το καθοριστικό που μας διακρίνει. Είμαστε η συσπείρωση όσων δραστηριοποιούνται στην οργανωμένη ηπειρωτική αποδημία και
προτάσσουμε στη δράση μας:
Τη δημοκρατική λειτουργία τη συλλογικότητα των οργάνων των σωματείων αυτών. Αυτό, ναι, είναι διακριτό γνώρισμα μας.
Απευθυνόμαστε στις λαϊκές οικογένειες των απόδημων ηπειρωτών και η οπτική μας είναι η οπτική της αγωνίας τους, της πάλης τους για καλύτερο
αύριο με αξιοπρέπεια και περηφάνεια. Εντάσσουμε τη δράση μας, των συλλόγων μας, στο πλάι του λαϊκού κινήματος. Αυτό, ναι, είναι διακριτό
γνώρισμα μας.
Την εμφανή πλέον φθίνουσα πορεία των συλλόγων και της ΠΣΕ την αποδίδουμε στον μονομερή προσανατολισμό στη δουλειά στο χωριό (στον τόπο
καταγωγής) και όχι στον τόπο που μένουμε και δουλεύουμε, στον συνακόλουθο παραγοντισμό και στο στένεμα της δράσης σε παρωχημένα σχήματα.
Στην υπόκλιση στην εμπορευματοποίηση του πολιτισμού και της παράδοσης. Αυτό, ναι, είναι διακριτό γνώρισμα μας.
Η πρόταση μας για αναστροφή της φθίνουσας πορείας εντοπίζει ως κεντρικό πυρήνα τον αναπροσανατολισμό της δράσης των συλλόγων και της ΠΣΕ και κυρίως την όποια δράση της ΠΣΕ να έχει στο επίκεντρο τη νέα θεματολογία, το πέρασμα
της δράσης από τους συλλόγους, την οπτική από τη μεριά του λαϊκού κινήματος. Προφανώς αυτό πολύ περσότερο αυτό,
ναι, είναι διακριτό γνώρισμα μας.

Γνωρίζουμε ότι αυτή η ανακοπή της φθοράς, η αρχή της αντιστροφής της κατάστασης,
θα είναι πολύχρονη και κοπιώδης. Δεν πρόκειται να υποχωρήσουμε όποιο και να είναι
το αποτέλεσμα των εκλογών.
Σε αυτόν τον αγώνα πιο ώριμα πιο συστηματικά πιο οργανωμένα σας καλούμε με τις δυνάμεις
και το χρόνο του καθενός σας να συμβάλλετε.
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