
Η Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδας, η κορυφαία οργάνωση της Ηπειρώτικης 
αποδημίας, βρίσκεται πάντοτε κοντά στα προβλήματα της Ηπείρου, προσπαθεί και 
αγωνίζεται για την επίλυσή τους. Μια διαρκής προσπάθεια, ένας αδιάκοπος αγώνας, για 
ογδόντα και πλέον χρόνια.  

Η ΠΣΕ ως υπερκείμενη Οργάνωση έχει στις τάξεις της Αδελφότητες, Σωματεία, Ενώσεις 
και Ομοσπονδίες και λειτουργεί διαχρονικά σύμφωνα με το Καταστατικό της, έτσι 
ακριβώς όπως αυτό ορίζει, ο νόμος, τα χρηστά ήθη, τα συμφέροντα και τα δικαιώματα 
όλων των Ηπειρωτών. Στόχος της ΠΣΕ είναι το καλό του τόπου -της γενέτειρας- και η 
αγωνία όλων μας για την προώθηση και μεταλαμπάδευση στη νέα γενιά του 
παραδοσιακού μας πολιτιστικού στερεώματος.   

Η ΠΣΕ στις δράσεις της δεν καθοδηγείται από κανένα μέλος της Σωματείο 
Πρωτοβάθμιο ή Δευτεροβάθμιο. Ως υπερκείμενη Οργάνωση βρίσκεται διαχρονικά, από 
της Ιδρύσεώς της, σε αγαστή συνεργασία με όλα τα μέλη της.   

Έγινε γνωστό από το διαδίκτυο, ότι τις τελευταίες ημέρες πέντε Ομοσπονδίες, μέλη της 
ΠΣΕ, καθόρισαν ημερομηνία «Πανηπειρωτικής κινητοποίησης της αποδημίας», το 
Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2022 στις 11π.μ. με σημείο εκκίνησης έξω από τα γραφεία 
της ΠΣΕ και εξέδωσαν Δελτίο Τύπου με το οποίο καλούν τους απόδημους 
Ηπειρώτες  «να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους, «να αντιδράσουν αγωνιστικά 
στη συνεχιζόμενη ερήμωση της Ηπείρου», «να επιφέρουν ριζική ανατροπή της κρατικής 
πολιτικής» και να «δώσουν μαζικό παρόν». Το θέμα απασχόλησε το ΔΣ της ΠΣΕ στην 
τελευταία συνεδρίαση και με συντριπτική πλειοψηφία (16 κατά και 7 υπέρ) αποφάσισε 
να μην συμμετάσχει στην κινητοποίηση για τους ακόλουθους λόγους:  

1. Η κινητοποίηση αποφασίστηκε και ορίστηκε ημέρα πραγματοποίησης αυτής 
αυθαίρετα χωρίς να τεθεί υπόψη του Δ.Σ. της ΠΣΕ και ως εκ τούτου δεν είναι 
δυνατόν η ΠΣΕ να ακολουθήσει πρακτικές που  δεν συνάδουν με τις 
καταστατικές διατάξεις αυτής και των υποκείμενων Πρωτοβάθμιων και 
Δευτεροβάθμιων Σωματείων της, καθώς και με την κοινή λογική και σκέψη του 
Απόδημου Ηπειρώτη.   

2. Η ανακοίνωση των Ομοσπονδιών τίθεται εν αμφιβόλω, αφού ήδη τις τελευταίες 
ημέρες δημοσιεύθηκαν και γνωστοποιήθηκαν  παραιτήσεις τριών μελών 
συγκεκριμένης Ομοσπονδίας, διατυπώνοντας βαρύτατες κατηγορίες 
αντιδεοντολογικής και αντικαταστατικής συμπεριφοράς τινών εκ των μελών του 
Δ.Σ. αυτής.  

3. Το ΔΣ της ΠΣΕ έκρινε ότι η απόφαση αυτή των Ομοσπονδιών υπερβαίνει τα όρια 
και επιδιώκει να καθοδηγήσει τις δράσεις της ΠΣΕ εντός των πλαισίων που 
θέτουν πολιτικοί σχηματισμοί. Η ΠΣΕ δεν είναι παράρτημα, ούτε συμπλήρωμα 
κανενός Σωματείου και δη μελών της και σε καμία περίπτωση δεν υιοθετεί 
δράσεις που δεν έχουν αποφασιστεί από τα Δ.Σ. των Φορέων που 
εκπροσωπούν οι Ομοσπονδίες.   

Για τους λόγους αυτούς, η ΠΣΕ αποφάσισε να μην συμμετάσχει στην 
κινητοποίηση της 26ης Νοεμβρίου 2022, δηλώνοντας προς κάθε κατεύθυνση, ότι 
οι αγώνες και η αγωνία της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος για την 



επίλυση των προβλημάτων που χρονίζουν και απασχολούν την Ήπειρο και τους 
Απόδημους Ηπειρώτες, για την ερημοποίηση και απομόνωση των Ηπειρωτικών 
χωριών, δεν είναι υπόθεση «συγκεκριμένων» ατόμων ει μη μόνο υπόθεση που 
αφορά όλους τους Ηπειρώτες.  

Δηλώνουμε επίσης, ότι οι αποφάσεις της ΠΣΕ λαμβάνονται με δημοκρατικές 
διαδικασίες και δεν καθοδηγούνται από κανένα πολιτικό σχηματισμό.  

Στοχεύουν πάντα στο καλό της Ηπείρου και των Ηπειρωτών εν συνόλω.  

 


