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Τις τελευταίες ημέρες, γίναμε (άλλη μια φορά) μάρτυρες της παραβίασης των αποφάσεων του ΔΣ της ΠΣΕ και 

καταστατικών διατάξεων. 
A. Σε «Δελτίο Τύπου της ΠΣΕ» (6.8.2022) αναφέρεται ο ρόλος των παρατάξεων στο πλαίσιο λειτουργίας και 

δράσης της Συνομοσπονδίας: «Οι παρατάξεις –αναγκαίες για την ομαλή λειτουργία και αποτελεσματική δράση 
της ΠΣΕ-  δεν επιβάλλουν τακτική και δεν χειραγωγούν Σωματεία, Αδελφότητες και Ομοσπονδίες –μέλη της ΠΣΕ 
ούτε είναι αρμόδιες να δημοσιοποιήσουν τις αποφάσεις τους, πολύ δε περισσότερο τη δραστηριοποίηση των ορ-
γάνων της ΠΣΕ». Και καταλήγει: «Σε κάθε περίπτωση η ενημέρωση πραγματοποιείται από τις Ανακοινώσεις και 
τα Δελτία Τύπου». 

Ποιος κώδικας μαζικής δράσης επιβάλλει αυτούς τους αφορισμούς;  
Δεν υπάρχουν πουθενά τέτοιοι περιορισμοί στη δράση φορέων και παρατάξεων. Μήπως ενοχλείται η πλει-

οψηφία του ΔΣ της ΠΣΕ απ’ τη δράση της «Ηπειρωτικής Συσπείρωσης», η οποία, σεβόμενη απόλυτα τη φυσιογνωμία 
και την αυτοτέλεια των φορέων της αποδημίας, πήρε πρωτοβουλίες ενημέρωσης για τη δράση της ΠΣΕ, των Ομο-
σπονδιών, των Αδελφοτήτων και των Σωματείων; Μήπως αποδεικνύεται πολύ ενοχλητική η δράση της Ηπειρωτικής 
Συσπείρωσης, γιατί διαταράσσει τη δική τους απραξία στο πλαίσιο δράσης των φορέων της αποδημίας; 

Η «Ηπειρωτική Συσπείρωση» δεν θα ζητήσει την άδεια κανενός για τη δράση και τις πρωτοβουλίες της. 
Πολύ περισσότερο όταν αυτή η δράση και οι πρωτοβουλίες της είναι στην κατεύθυνση των αποφασισμένων 
δράσεων και πρωτοβουλιών της ΠΣΕ και των φορέων της αποδημίας. 

 
B. Ο Έφορος Τύπου στις 8.8.2022 προχώρησε σε ανάρτηση στην οποία ανέφερε: «Υπό την αιγίδα της ΠΣΕ το 

Διεθνές Κέντρο Ηπειρωτικής Μουσικής (ΔΙΚΗΜ) διοργανώνει μια συναυλία αυθεντικής ηπειρώτικης μουσικής 
την Τετάρτη 10 Αυγούστου, ώρα 20:30, στο εξαιρετικής ομορφιάς ...στο Μονοδένδρι Ζαγορίου, σε συνδιοργάνωση 
με την Περιφέρεια Ηπείρου, το Δήμο Ζαγορίου και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κήπων Ζαγορίου “Η Μπάγια”». 

H ανάρτηση έγινε xωρίς να ληφθεί απόφαση του ΔΣ της Συνομοσπονδίας, έστω και δια περιφοράς. Φαίνεται 
ότι προέχει της τήρησης των δημοκρατικών κανόνων στη λειτουργία της ΠΣΕ, η επιλογή επικοινωνιακών σχημά-
των. 

Και στις δύο περιπτώσεις παραβιάστηκε η ομόφωνη απόφαση του ΔΣ της ΠΣΕ για  την έκδοση Δελτίων Τύπου 
(ΔΤ) της Συνομοσπονδίας. 

Το θέμα είχε φέρει στο ΔΣ η «Ηπειρωτική Συσπείρωση» και με  εισήγηση του προέδρου αποφασίστηκε η δια-
δικασία που είναι σύμφωνη με το καταστατικό για την έκδοση των ΔΤ. Σύμφωνα με αυτήν, ο Έφορος Τύπου στέλνει 
το σχέδιο του ΔΤ σε όλα τα μέλη του ΔΣ τα οποία πρέπει σε εύλογο χρόνο (24 ώρες) να τοποθετηθούν. Στη συνέχεια 
γίνεται συνεργασία με τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα  και εκδίδεται το ΔΤ. Η διαδικασία αυτή δεν ακο-
λουθήθηκε. 

Η ΠΣΕ, κατάφερε με δυσκολίες να ανατρέψει στην προηγούμενη θητεία, τις αντιδημοκρατικές πρακτικές που 
επικρατούσαν και που ηχηρά καταδικάστηκαν στη Γενική Συνέλευση. Ποιος λόγος παρουσιάστηκε ώστε να ολι-
σθαίνουν κάποιοι πίσω στα παλιά; 

Για την Ηπειρωτική Συσπείρωση η δημοκρατική λειτουργία, η τήρηση των καταστατικών αρχών δεν είναι 
διαπραγματεύσιμη. 


