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ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β΄

Όργανο
της Πανηπειρωτικής 

Συνομοσπονδίας Ελλάδας 
(ΠΣΕ)

Διανέμεται δωρεάν

Η ΠΣΕ τιμά 
δημιουργούς, 
εικαστικούς 

και λογοτέχνες
 σελ. 6

Ποδαρικό για το 2021 με 
διπλό φύλλο της «Πανηπει-
ρωτικής» για τους μήνες Ια-
νουάριο και Φεβρουάριο. Οι 
συνθήκες της πανδημίας και 
τα μέτρα που έχουν παρθεί 
δεν επιτρέπουν τη μηνιαία 
κυκλοφορία της εφημερί-
δας.

ΓΙΑΝΝΙΝΑ: Πρώτη 
πρωτοποριακή 
καρδιολογική 

επέμβαση 
στην Ελλάδα

 σελ. 7

Ν’ ανταμώσουμε του χρόνου δια ζώσης!

ΠΙΤΑ ΤΟΥ ΗΠΕΙΡΩΤΗ 2021ΠΙΤΑ ΤΟΥ ΗΠΕΙΡΩΤΗ 2021

 σελ 8 - 9, 10

Η κορυφαία εκδήλωση της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας (ΠΣΕ) για την «Πίτα του Ηπειρώτη 
2021», άλλαξε χώρο και μορφή, λόγω της πανδημίας. Έγινε  στα γραφεία της ΠΣΕ, Κλεισθένους 15, με δια-
δικτυακή συμμετοχή, με ορισθέντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Συνομοσπονδίας και με την τήρηση 
όλων των κανόνων υγιεινής, όπως καθορίζει το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ και της Πολιτικής Προστασίας. Ακόμα 
και κάτω από αυτές τις δύσκολες συνθήκες η ΠΣΕ απαίτησε «λύση των καίριων προβλημάτων της Ηπείρου 
και των αποδήμων Ηπειρωτών» όπως υπογράμμισε στην ομιλία του ο πρόεδρος της ΠΣΕ Μάκης Κιάμος-Χή-
τος και τόνισε: «Όλοι μας δίνουμε τον αγώνα μας. Ο καθένας από το δικό του μετερίζι. Υπάρχουν όμως και οι 
συμπολίτες μας που νυχθημερόν προσπαθούν, “ματώνουν” θα λέγαμε, να αντιμετωπίσουν την επέλαση αυτής 
της πανδημίας. Είναι οι υγειονομικοί μας, οι άνθρωποι που πέρα από το καθήκον τους αψηφούν τον κίνδυνο 
για τη ζωή τους και μάχονται ηρωικά για την υγεία των πολιτών. Αυτούς τους συμπολίτες μας, η Πανηπειρωτική 
τιμά φέτος και τους αφιερώνει την σημερινή μας γιορτή». Μηνύματα και διαδικτυακές παρεμβάσεις έκαναν πα-
ράγοντες της πολιτικής ζωής, εκπρόσωποι των οργανώσεων της αποδημίας, της Περιφέρειας και της Τοπικής 
Διοίκησης. 

Χρονιάτικη περιδιάβαση
Ένας ολόκληρος χρόνος από τότε που άνοιξε τα 

φτερά της η «Πανηπειρωτική». Ένας χρόνος γεμάτος 
αγωνία, αλλά και πάθος για το ποθητό αποτέλεσμα. 
Κυρίως, όμως, γεμάτος με  Ηπειρώτικο καημό, αλλά 
και  γλυκύτατο ανασασμό.  Θα πετύχουμε. Τεράστια 
η προσπάθεια καθοδηγούμενη από την επιθυμία της 
προσφοράς. Αποφασίσαμε, σχεδιάσαμε, παλέψαμε, 
πετύχαμε. Εννέα φύλλα εκδόθηκαν στο χρόνο που 
έφυγε. Μεγάλο το εγχείρημα, άκρως ποθητό  το απο-
τέλεσμα. 

Κι αυτή η «χρονιάτικη 
περιδιάβαση» στέκεται σε 
πρόσωπα, πράγματα και 
καταστάσεις που καθόρισαν την πορεία μας. Από 
την πρώτη στιγμή, από την πρώτη πρόσκληση. «Σας 
περιμένουμε. Να δυναμώσουμε τη φωνή μας» μέχρι 
τούτη, την ώρα του χρονιάτικου απολογισμού. Η πα-
ρουσίαση της δικαίωσης του αγώνα της ΠΣΕ για το 
Ζάππειο και ολάκερης της Ηπείρου. Το καλωσόρισμα 
του «νέου γεφυριού της Πλάκας» από τον Σπύρο Μα-
ντά, τον αυθεντικό ερευνητή των Ηπειρώτικων γεφυ-
ριών μέχρι τον αποχαιρετισμό του Θάνου Μικρούτσι-
κου που τόσο αγάπησε και τραγούδησε την Ήπειρο. 
Η κατατοπιστική  ενημέρωση με τίτλο «Η έρευνα και 
παραγωγή υδρογονανθράκων στην Ήπειρο» με την 
εγκυρότητα της υπογραφής του Νίκου Δ. Γιαννούλη, 
Φυσικού – Περιβαλλοντολόγου (PhD, MSc), μέλους 
του ΔΣ της ΠΣΕ.

Η παρουσίαση της «Πίτας του Ηπειρώτη 2020», 
της  κορυφαίας ετήσιας πολιτιστικής εκδήλωσης της 
ΠΣΕ.  Αποχαιρετίσαμε  τη Βάντα Κουτσοκώστα  
και γιορτάσαμε την απελευθέρωση των Ιωαννίνων 
με το εξαιρετικό κείμενο  «Το μέτωπο της Ηπείρου 
στους βαλκανικούς πολέμους  και η απελευθέρω-
ση των Ιωαννίνων στις 20 Φεβρουαρίου 1913» του 
Βαγγέλη Τζούκα. 

Η πανδημία του κορωνοϊού δεν μας απέτρεψε. 
Συνεχίσαμε με κατατοπιστικά - υποδειγματικά άρθρα 
«Μαθήματα σε πολλά επίπεδα από την πανδημία 
του κορωνοϊού», του Τάσου Χατζή, Παιδιάτρου-Ε-
ντατικολόγου,  μέλους του ΔΣ της ΠΣΕ. Μέσα στις 
εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες της πανδημίας του 
κορωνοϊού το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΣΕ κατάφε-
ρε να συνεχίσει τις βασικές συλλογικές  λειτουργίες 
της Συνομοσπονδίας και να πάρει σημαντικές απο-

φάσεις και πρωτοβουλί-
ες που τις παρουσιάσαμε 
στην εφημερίδα μας. Η τη-
λεδιάσκεψη για τα έντυπα 

των Αδελφοτήτων, ο αγώνας  για τον σιδηρόδρομο 
στην Ήπειρο, το ιστορικό αφιέρωμα «Πρωτομαγιά 
στην Ήπειρο». Η ουσιαστική παρέμβαση  της ΠΣΕ 
στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου για τα Αιολικά 
Πάρκα και Διόδια. «Το Ζάλογγο: Τόπος θυσιών και 
απαράμιλλου ηρωισμού», του Σπύρου Τζίμα και  η 
δυνατή κραυγή της ΠΣΕ με τον τίτλο: «Το ΔΣ της ΠΣΕ 
απαιτεί ο λαϊκός μας πολιτισμός να έχει την προστα-
σία της Πολιτείας». 

Ο θρήνος μας για το χαμό του Κώστα Μπατσή 
και το ιστορικό αφιέρωμα στη μάχη του Πέτα: «Ήττα 
σαν… νίκη στις καρδιές των αγωνιστών!», καθώς και 
το αφιέρωμα στο «Άγνωστο Κιλελέρ της Ηπείρου» 
του Αλέξη Τσέκα. «Το Φοιτητικό Αντιδικατορικό Κίνη-
μα (1964-1974) στα Ιωάννινα και την Ήπειρο». 

Το οκτασέλιδο με τον Απολογισμό της δράσης του 
ΔΣ της Πανηπειρωτικής και το αφιέρωμα στον Κώστα 
Μπαλάφα, τον φωτογράφο «της χαμοζωής», καθώς 
και το μνημόσυνό μας για τον μοναδικό Άλκη Αλκαίο. 

Συνεχίζουμε στηριζόμενοι στην αναγνώριση  που 
τύχαμε από όλους τους Ηπειρώτες και τις Ηπειρώτισ-
σες. 

(Φυλλομέτρηση της «Πανηπειρωτικής» στη σελ. 3)

Του Χρήστου Α. Τούμπουρου, 
Εφόρου Τύπου της ΠΣΕ

ΜΝΗΜΗ ΖΗΚΟΥ 
ΝΤΙΝΟΥ

«Τυφεκιοφόρος» 
της Ηπείρου, της αποδημίας 

και της δημοκρατίας

 σελ. 12-13

Το κανάλι της ΠΣΕ 
στο YouTube

Το κανάλι της ΠΣΕ στο 
YouTube θα αρχίσει τη λειτουρ-
γία του στις 21η Μαρτίου 2021, 
ημέρα Κυριακή και ώρα 13.00΄. 

Το πρώτο βίντεο – έναρξη της 
λειτουργίας του αφορά τη μετά-
δοση της εκδήλωσης «Πίτα του 
Ηπειρώτη 2021» που πραγματο-
ποιήθηκε στις 28 Φεβρουαρίου 
2021.

Καλούνται όλα τα μέλη των Δι-
οικητικών Συμβουλίων των σω-
ματείων-μελών της ΠΣΕ, κάθε 
Ηπειρώτης και Ηπειρώτισσα να 
παρακολουθήσει την έναρξη της 
λειτουργίας του Καναλιού. 

Ο σύνδεσμος είναι: https://
www.youtube.com/channel/
UCfzjf52bQNrscsSOuZxSLeA

Το όνομα του καναλιού: 
«Πανηπειρωτική 
Συνομοσπονδία Ελλάδας».
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ΠΣΕ: Να θωρακιστεί 
το ΕΣΥ 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανηπει-
ρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας συνε-
δρίασε και συζήτησε την όλη κατάσταση 
που επικρατεί στην Ήπειρο όσον αφορά 
το Δημόσιο Σύστημα Υγείας, την κατάστα-
ση που έχει δημιουργηθεί λόγω της παν-
δημίας και το σχεδιασμό για τον εμβολι-
ασμό. Ιδιαίτερα συζήτησε τα προβλήματα 
που υπάρχουν στους μικρούς οικισμούς 
από τους οποίους προέρχεται η συντρι-
πτική πλειοψηφία των αποδήμων.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν σημαντι-
κά ζητήματα:

Η κατάσταση του Δημόσιου Συστήμα-
τος Υγείας στην Ήπειρο δεν ήταν καλή και 
πριν την πανδημία και πλέον έχει επιβα-
ρυνθεί ακόμη περισσότερο, με δεδομένο 
ότι γίνεται μετακίνηση υγειονομικών από 
τα Κέντρα Υγείας και τα περιφερειακά και 
αγροτικά ιατρεία στα νοσοκομεία, μεταξύ 
των νοσοκομείων της Ηπείρου και ακόμη 
από τα νοσοκομεία της Ηπείρου σε νοσο-
κομεία εκτός περιφέρειας.

Ο σχεδιασμός για τον εμβολιασμό 
των κατοίκων είναι προβληματικός, έχει 
ανατεθεί ρόλος εμβολιαστικού κέντρου σε 
Κέντρα Υγείας τη στιγμή που δεν έχουν 
τη δυνατότητα να τον υποστηρίξουν ή θα 
το κάνουν σε βάρος της λειτουργίας τους 
για την υποστήριξη του πληθυσμού για 
άλλα προβλήματα υγείας. Διαπιστώνεται 
σοβαρό πρόβλημα με τη μετακίνηση του 
πληθυσμού στα εμβολιαστικά κέντρα, 
αφού σε πολλές περιπτώσεις κλείνονται 
ραντεβού δεκάδες χιλιόμετρα μακριά, στα 
μεγάλα αστικά κέντρα. Το πρόβλημα γίνε-
ται μεγαλύτερο λόγω της αραίωσης ή κα-
τάργησης δρομολογίων των ΚΤΕΛ.

Σε περιπτώσεις μεγάλοι χώροι δου-
λειάς (πχ πτηνοτροφικές μονάδες) μετα-
τράπηκαν σε εστίες μετάδοσης του ιού 
λόγω ελλιπούς τήρησης των μέτρων.

Εκτιμώντας την υπάρχουσα κατάστα-
ση η Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελ-
λάδας, τονίζει ότι η προστασία της υγείας 
του λαού δεν είναι δυνατόν να γίνεται με 
ημίμετρα ούτε με όρους κόστους-οφέλους.

Για τους λόγους αυτούς απαιτείται άμε-
σα:

1. Θωράκιση του δημόσιου συστήμα-
τος υγείας με την αύξηση και διάθεση των 
αναγκαίων κονδυλίων.

2. Πρόσληψη επαρκούς μόνιμου υγει-
ονομικού προσωπικού σε όλα τα νοσοκο-
μεία και Κέντρα Υγείας της περιφέρειας. 
Μονιμοποίηση των εκτάκτων και επιστρο-
φή όσων αποσπάστηκαν σε άλλες μονά-
δες.

3. Τα εμβολιαστικά κέντρα να λειτουρ-
γήσουν με πρόσληψη πρόσθετου προ-
σωπικού και όχι με το υπάρχον, ανεπαρ-
κές και ήδη εξουθενωμένο προσωπικό 
των μονάδων υγείας.

4. Αξιοποίηση - συμμετοχή των ιδιω-
τών ιατρών στο σχεδιασμό για τον εμβο-
λιασμό του πληθυσμού.

5. Να συμμετέχουν οι Δήμοι με το 
μηχανισμό τους στο σχεδιασμό και την 
υλοποίηση του εμβολιασμού των μικρών 
οικισμών, πχ με οργανωμένη μεταφορά 
τους με οχήματα των δήμων σε κεντρικά 
σημεία όπου θα γίνουν εμβολιασμοί ή 
με αξιοποίηση της "Βοήθειας στο Σπίτι". 
Επίσης, όπως έχει γίνει σχεδιασμός στα 
μικρά νησιά να γίνει μια κι έξω ο εμβολι-
ασμός του συνόλου του πληθυσμού, να 
εξεταστούν παρόμοια μέτρα για τους μι-
κρούς οικισμούς στην Ήπειρο.

6. Να ληφθούν ολοκληρωμένα μέτρα 
προστασίας των εργαζομένων, με τακτι-
κούς ελέγχους στις επιχειρήσεις, μέτρα 
προστασίας ευπαθών εργαζομένων, 
άδειες απουσίας σε περίπτωση κρουσμά-
των κλπ. Να ενισχυθεί ο ΣΕΠΕ ώστε να 
διενεργεί τακτικούς ελέγχους τήρησης των 
μέτρων.

Το ίδιο ισχύει και για τους δήμους 
αφού αποτελούν σημαντικούς χώρους 
συγκέντρωσης εργαζομένων.

Τη λήψη αυξημένων μέτρων προ-
στασίας και ελέγχου στους ευαίσθητους 
χώρους (σχολεία, γηροκομεία, κέντρα 
υποδοχής μεταναστών, μέσα μαζικής με-
ταφοράς).

Η Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελ-
λάδας καλεί τις αδελφότητες-ομοσπονδίες 
να επικοινωνήσουν με τους δήμους και 
να ζητήσουν να πάρουν μέτρα για το πώς 
θα συμβάλλουν και θα εξασφαλίσουν τον 
απρόσκοπτο εμβολιασμό των κατοίκων 
της περιοχής τους, χωρίς να απαιτείται 
μετακίνησή τους σε μεγάλες αποστάσεις.

Η Πανηπειρωτική ΣΕ θα αναλάβει και 
αυτοτελώς πρωτοβουλίες και θα συντονί-
σει τη δράση της με τους συλλόγους των 
αποδήμων και τους μαζικούς φορείς στην 
Ήπειρο.

Η ΠΣΕ κοντά 
στους πληγέντες 
της Καρδίτσας

Η πλημμύρα της 18ης Σεπτεμβρίου 
2019  προκάλεσε μεγάλες καταστροφές 
στο νομό της Καρδίτσας. Στα ορεινά κατα-
στράφηκαν οδικά δίκτυα, γέφυρες, έργα 
υποδομής και επιχειρήσεις.  Στην περιοχή 

της Αργιθέας σε μεγάλο τμήμα δεν υπήρ-
χε οδικό δίκτυο.  Η εκτίμηση ήταν πως  θα 
χρειαστούν ίσως και πέντε χρόνια για να 
φτιαχτεί πλήρως το οδικό δίκτυο. Στα χω-
ριά του κάμπου υγειονομική απειλή υπήρ-
ξε  ο μεγάλος αριθμός ζώων που πνίγη-
καν. 

Η ΠΣΕ με απόφασή της εκδηλώνο-
ντας τη συμπαράστασή της -άλλωστε η 
Ήπειρος έχει υποστεί πολλές καταστρο-
φές- συμβολικά  απέστειλε σε τρόφιμα και 
είδη καθαριότητας, μετά από συνεννόηση, 
με το Δήμο Μουζακίου Καρδίτσας.

Τα μέσα δικτύωσης 
και η χρήση τους

Το ΔΣ της ΠΣΕ από την πρώτη στιγμή 
δήλωσε τη σημασία που αποδίδει  στην 
ενημέρωση όλων γενικά των Ηπειρωτών/
σσών. Γι’ αυτό επαναλειτουργήσαμε τον 
ιστότοπο της Πανηπειρωτικής (www.
panepirotiki.com), επανεκδώσαμε την 
«Πανηπειρωτική» και αναβαθμίσαμε τη 
λειτουργία του facebook. Και όλα αυτά για-
τί πιστεύουμε πως αυτά τα μέσα  μάς δί-
νουν τη δυνατότητα να έρθουμε σε επαφή 
με τα μέλη μας και να κοινωνήσουμε με 
τον καλύτερο τρόπο τον Ηπειρώτικο πολι-
τισμό.  Η χρήση τους βέβαια  πρέπει να 

είναι λελογισμένη και να γίνεται σύμφωνα 
με τους κανόνες της δεοντολογίας. 

Σε πολλά facebook Σωματείων-μελών 
της ΠΣΕ  διαπιστώσαμε πως αναρτώνται 
δημοσιεύματα που δεν έχουν καμία σχέση 
με τη δράση των Σωματείων, αλλά υπηρε-
τούν προσωπική  προβολή  όσων αναρ-
τούν αυτά τα δημοσιεύματα. 

Η ΠΣΕ προκειμένου  να προφυλάξει  
τα μέλη της  από τέτοιες ενέργειες-μεμο-
νωμένων άλλωστε ατόμων- εξέδωσε το 
ακόλουθο Δελτίο Τύπου. 

«Αγαπητοί πατριώτες
Ευχόμαστε Χρόνια Πολλά και Καλή 

Χρονιά
Το ΔΣ της Πανηπειρωτικής Συνομο-

σπονδίας Ελλάδας διαπίστωσε πως σε 
πολλά facebook των Σωματείων-Μελών 
της ΠΣΕ αναρτώνται δημοσιεύματα που 
δεν έχουν σχέση με το ήθος και τον αγώ-
να που κάνουμε, ώστε να προάγουμε τον 
Ηπειρώτικο πολιτισμό και να ενδυναμώ-
σουμε τη σχέση μας με τη γενέτειρα και 
τους απανταχού πατριώτες και πατριώτισ-
σές μας. 

Παράλληλα ενημερωθήκαμε πως λει-
τουργούν facebook στο όνομα πολλών 
σωματείων-μελών μας που δεν ανταπο-
κρίνονται στην πραγματικότητα, αλλά είναι 
κατασκεύασμα προσώπων άσχετων με το 
σωματείο, που εκμεταλλεύονται το όνομα 
του σωματείου και την εν γένει ηπειρώτικη 
οργανωμένη αποδημία. 

Η Πανηπειρωτική, προκειμένου να δι-
αφυλάξει το κύρος των σωματείων – με-
λών της, συνιστά τα ακόλουθα:

1. Να αποκλείονται τέτοιες δημοσιεύ-
σεις, οι οποίες άλλωστε δεν έχουν καμία 
σχέση με τη δράση και γενικά το σκοπό 
που υπηρετούν τα σωματεία μας. 

2. Να μας ενημερώσετε, εάν υπάρχει 

και λειτουργεί facebook στο όνομα σωμα-
τείου σας και με το οποίο δεν έχετε καμία 
απολύτως σχέση, ώστε να προβούμε στις 
ανάλογες ενέργειες.

Η Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελ-
λάδας θα διοργανώσει τηλεδιάσκεψη με 
όλα τα σωματεία-μέλη της (κυρίως όσα 
διατηρούν λογαριασμό στο facebook) 
προκειμένου α) να συζητηθεί το θέμα και 
να ληφθούν μέτρα αντιμετώπισης παρό-
μοιων διαλυτικών φαινομένων β) να κα-
ταλήξουμε στον χαρακτήρα που πρέπει 
να έχει ένα τέτοιο μέσο επικοινωνίας και 
γ) να συμφωνήσουμε στα βασικά χαρα-
κτηριστικά μιας άρτιας και με ουσιαστικό 
περιεχόμενο ενημερωτικής τακτικής των 
σωματείων-μελών μας.

Καλή χρονιά και κάθε επιτυχία στο 
έργο σας».

Αιολική απειλή 
στα Τζουμέρκα

Να απορριφθεί η (Γ-011183 
14/12/2020),  αίτηση της εταιρείας με 
την επωνυμία  BR ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥ-
ΝΗΣ  ΗΠΕΙΡΟΥ για μικρό Υ/Η στη θέση 
«Μουζάκι» της Περιφερειακής Ενότητας 
Θεοδωριάνων του Δήμου Κεντρικών 
Τζουμέρκων ζητούν Φορείς και Σύλλογοι 
της Δημοτικής  Ενότητας Θεοδωριάνων 
του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων με 
έγγραφό τους πρός τη Ρυθμιστική Αρχή 
Ενέργειας (ΡΑΕ).

Στο έγγραφο, με ημερομηνία 
18.1.2019, αναφέρεται χαρακτηριστικά: 
«Εδώ και 21  χρόνια την κοινωνία των 
Θεοδωριάνων απασχολεί και ταλανίζει 
το θέμα κατασκευής τεσσάρων μικρών 
υδροηλεκτρικών έργων στους χειμαρ-
ροπόταμους Άσπρη Γκούρα και Μουζάκι 
της περιοχής μας. Το 2004 τα δύο από 
αυτά τα έργα είχαν ακυρωθεί από το 
ΣτΕ, μετά από προσφυγή κατοίκων και 
συλλόγων του χωριού μας. Η εταιρεία 
κατασκευής τους, ωστόσο παρά τις ομό-
φωνες αποφάσεις του κοινοτικού συμ-
βουλίου, που τάσσονταν κατά της κατα-
σκευής οποιουδήποτε υδροηλεκτρικού 
στην περιοχή των Θεοδωριάνων, σχετι-
κές ανάλογες αποφάσεις των φορέων 
και συλλόγων, τη θέληση της συντρι-
πτικής πλειοψηφίας των κατοίκων, τις 
επανειλημμένες αρνητικές γνωμοδοτή-
σεις αρμόδιων υπηρεσιών, επανήλθε εκ 
νέου αρκετές φορές καταθέτοντας τρο-
ποποιημένες τις ίδιες Μελέτες Περιβαλ-
λοντικών Επιπτώσεων».

Σε ανακοίνωσή τους οι φορείς και οι 
σύλλογοι επισημαίνουν: «Μετά την κα-
τακλυσμιαία μορφή, που έχει πάρει η 
κατάθεση αιτήσεων από εταιρείες προς 
την ΡΑΕ (Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας) 
για άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέρ-
γειας από αιολικά, υδροηλεκτρικά και 
φωτοβολταϊκά, σχεδόν σε όλα τα βουνά 
και ποτάμια της χώρας (1.898! αιτήσεις 
μόνο το μήνα Δεκέμβριο του 2020) δια-
πιστώσαμε ότι επανέρχεται εταιρεία για 
την κατασκευή μικρού υδροηλεκτρικού 
στα Θεοδώριανα. Είναι γνωστό ότι με 
τον αγώνα κατοίκων και φορέων των 
Θεοδωριάνων, που κράτησε είκοσι ολό-
κληρα χρόνια, αποτράπηκε η εγκατά-
σταση δύο μικρών υδροηλεκτρικών στα 
ποτάμια του χωριού μας. 

Δυστυχώς είμαστε υποχρεωμένοι 
να ξεκινήσουμε πάλι από την αρχή. Για 
μας και για την συντριπτική πλειοψη-
φία των συγχωριανών μας, τα ποτά-
μια και τα βουνά μας  είναι η ταυτότη-
τα του χωριού μας και είναι άρρηκτα 
δεμένα με το χωριό και τη ζωή των 
κατοίκων, δίνοντας ζωή σε ολόκλη-
ρη την περιοχή, συνθέτοντας ένα 
από τα ομορφότερα οικοσυστήματα 
στην Ελλάδα. Η ανάπτυξη που ορα-
ματιζόμαστε και εφαρμόζουμε, καθώς 
και η πρόοδος του τόπου μας, είναι 
αναπόσπαστα δεμένες με το φυσικό 
πλούτο του χωριού μας και είμαστε 
αποφασισμένοι να δώσουμε ξανά και 
για όσο χρειαστεί μεγάλο αγώνα για 
την προστασία του».

Το ευχαριστήριο έγγραφο του Θεοφάνη Στάθη, Δημάρχου Μουζακίου

Είδη που έστειλε η ΠΣΕ

« »
Όργανο 

της Πανηπειρωτικής 
Συνομοσπονδίας Ελλάδας

Υπεύθυνος σύμφωνα με το νόμο
Χρυσόστομος (Μάκης) 

Κιάμος –Χήτος,
Πρόεδρος της Πανηπειρωτικής 

Συνομοσπονδίας Ελλάδας
Διευθύνεται 

από Συντακτική Επιτροπή
Χρήστος Τούμπουρος

Μαρίνα Τζάκου
Κώστας Παπαπάνος
Κατερίνα Σχισμένου
Γιώργος Μουσγάς

Επιτροπή ύλης
Χρήστος Τούμπουρος

Μαρίκα Γκόνη
Μαργαρίτα Μαραζοπούλου

Ελένη Κοντούλη
Αλέξανδρος Τσέκας
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ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β΄

Όργανο
της Πανηπειρωτικής 

Συνομοσπονδίας Ελλάδας 
(ΠΣΕ)

Διανέμεται δωρεάν

ΚΑΛΩΣ ΑΝΤΑΜΩΘΗΚΑΜΕ

Το Διοικητικό 
Συμβούλιο της 

Πανηπειρωτικής 
Συνομοσπονδίας 
Ελλάδας εύχεται

Χρόνια Πολλά
Ευτυχισμένο και 

δημιουργικό
 το 2020

Η ΠΙΤΑ 
ΤΟΥ ΗΠΕΙΡΩΤΗ

Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας 

26 
Ιανουαρίου 

2020
Εκδήλωση Αφιερωμένη 

στα Εθνικά Κληροδοτήματα

Κοντά μας. Μετά από είκοσι χρόνια η εφημερίδα «Πανηπειρωτική» είναι μαζί μας. Επανεκδί-
δεται. Ένα εγχείρημα «με όνειρο και όραμα». Καλώς ανταμωθήκαμε! 

 Μαζί. Για τη γενέτειρα, την Ήπειρο της καρδιάς μας. Η «Πανηπειρωτική», ο δίαυλος αυτός 
επικοινωνίας αφορά όλους τους Ηπειρώτες και τις Ηπειρώτισσες. Σας περιμένουμε. Να δυνα-
μώσουμε τη φωνή μας. Όλοι στις επάλξεις, για τη φωνή της Πανηπειρωτικής, για την Ήπειρο, 
την πατρίδα μας, που «η πούλια δεν λάμπει πιο καθάρια σ’ άλλους ουρανούς». 

Ομόφωνη και Ομόθυμη η απάντηση των Ηπειρωτών

 σελ. 8 - 9

Να αλλάξει τώρα το θεσμικό πλαίσιο για τα εθνικά κληροδοτήματα

Η σκέψη και η προσπάθεια ιδιωτικής εταιρείας να «διαχειριστεί» 
το Ζάππειο Μέγαρο συνάντησε την καθολική αντίδραση των Ηπει-
ρωτών. Η Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδας, η κορυφαία 
οργάνωση των απόδημων Ηπειρωτών, πρωτοστάτησε και πρωτο-
στατεί στην όλη προσπάθεια, «να μην ιδιωτικοποιηθεί» το Ζάππειο 
και να παραμείνει στο Δημόσιο, στον ελληνικό λαό, «σύμφωνα με 
τη θέληση του διαθέτη και το περιεχόμενο του ευεργετισμού». Η κι-
νητοποίηση των Ηπειρωτών είναι άμεση και η αντίσταση σθεναρή. 

Στα πλαίσια της γενικότερης αντίδρασης η ΠΣΕ συγκάλεσε Γε-
νικό Συμβούλιο στις 23 Οκτωβρίου 2019 και προσκάλεσε όλους 
τους πολιτικούς φορείς προκειμένου να οργανώσουν την άμυνά 
τους και να παραμείνει το Ζάππειο στη σημερινή διαχειριστική του 
κατάσταση.

Είναι αλήθεια πως το μεγαλείο του 
ηπειρωτισμού συνθέτουν αξίες και ιδανι-
κά που έχουν σχέση με τον αλτρουισμό, 
τη μεγαλοψυχία και την υπέρβαση του 
«εγώ». Κάθε Ηπειρώτης νιώθει υπερή-
φανος για την καταγωγή του, γιατί την 
Ήπειρο δεν τη συνθέτει το φτωχό και το 
άγονο του εδάφους, αλλά παράλληλα 
το μεγαλείο της ψυχής, ο ανυπέρβλητος 
ηρωισμός και η αυτοθυσία στην υπόθεση 
της προσφοράς για το κοινό καλό.

Η προσφορά των Ηπειρωτών - ευερ-
γετών είναι μοναδική. Είναι αδύνατο να 
φανταστούμε την Αθήνα χωρίς το Ζάππειο 
και την Ακαδημία, το Καλλιμάρμαρο και το 
Αστεροσκοπείο, τη Σχολή Ευελπίδων και 
το Μέγαρο Μελά, την Εθνική Τράπεζα και 
το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Αρσάκειο, το 
Αρχαιολογικό Μουσείο και τόσα άλλα. Τα 
εθνικά αυτά ευεργετήματα έχουν πάρει 
πανελλήνιο χαρακτήρα και αποτυπώνουν 
την εθνική ηπειρώτικη ψυχή, αφού εκτός 
των άλλων διδάσκουν αξίες και ιδανικά 
και στην ουσία νοηματοδοτούν την ανυ-
πέρβλητη εθνική λαμπρότητα. Είναι στοι-
χεία της εθνικής μας κληρονομιάς και γι’ 
αυτό ανήκουν σ’ όλους τους Έλληνες, δεν 
εντάσσονται, «στα υπό εκμετάλλευση» 
και, φυσικά, δεν είναι δυνατόν να τα δια-
χειριστούν ιδιωτικά συμφέροντα. 

Η Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελ-
λάδας, η κορυφαία οργάνωση των από-
δημων Ηπειρωτών που αριθμεί στις τάξεις 
της πάνω από τετρακόσια Σωματεία Ηπει-
ρωτών, είναι ο θεματοφύλακας της Ηπει-
ρώτικης παράδοσης και του Ηπειρώτικου 
πολιτισμού. Αυτόν τον πολιτισμό στον 
οποίο συμπεριλαμβάνονται και τα εθνικά 
ευεργετήματα υπηρετεί και προασπίζει και 
θα αγωνιστεί, όπως έκανε και παλιότερα, 
για την αποτροπή τυχόν μετατροπής τους 
σε «εμπορικά προϊόντα» και ως εκ τούτου 
της διαχείρισής τους από ιδιωτικά συμφέ-
ροντα. 

Η στάση μας καθοδηγείται από το αξί-
ωμα: Τα εθνικά κληροδοτήματα δεν εκποι-
ούνται, αφού είναι σηματωροί της Ηπει-
ρώτικης εθνικής ψυχής. 

Το Ζάππειο
Μέγαρο δεν 

ΕΚΧΩΡΕΊΤΑΙ…

Οι εξορύξεις υδρογονανθράκων 
στην Ήπειρο.

Άρθρο του Νίκου Γιαννούλη,
μέλους του ΔΣ 

της ΠΣΕ
 σελ. 16

ΚΏΣΤΑΣ 
ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ

Εκατόν πενήντα 
χρόνια 

από τη γέννησή του
 σελ. 10

Τα κάλαντα
της ΠΣΕ 

στον Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας 

και στο «Σπίτι του Αγωνιστή»
 σελ. 2, 7

Ήταν 1η Φεβρουαρίου 2015, όταν 
τα θυμωμένα νερά του θεοπρόσω-
που Αράχθου έριξαν άδικα τη νέ-
μεση πάνω στις βαθιές πληγές του 
γεφυριού της Πλάκας. Η ημέρα της 
καταστροφής. Το γεφύρι της Πλάκας 
«έπεσε».

Στις 2 Δεκεμβρίου 2019, μετά από 
τέσσερα «και βάλε» χρόνια, το γεφύρι 
«κλείδωσε». Το κλείδωμα όπως λένε οι 
μαστόροι είναι η γεωμετρική ολοκλή-
ρωση του τόξου. Δεν μιλάμε δηλαδή 
για μία, αλλά για δεκαοκτώ (18) ειδικά 
λαξευμένες πέτρες, που τοποθετήθηκαν στην κορυφή του τόξου και ολοκλήρωσαν 
την κατασκευή του. Συνεχίζονται πλέον οι εργασίες πλακόστρωσης και αντιστή-
ριξης μεταξύ μεσόβαθρου και ανατολικού βάθρου. Υπολογίζεται πως θα απομα-
κρυνθούν δηλαδή οι κολώνες και όλα τα μεταλλικά στοιχεία, αρχές Ιουλίου, που 
είναι τα νερά χαμηλά.

Ο Σπύρος Μαντάς γράφει για το γεφύρι της Πλάκας, σελ. 7

«ΚΛΕΊΔΩΣΕ» ΤΟ ΓΕΦΎΡΊ ΤΗΣ ΠΛΆΚΆΣ

ΔΗΛΩΣΗ 
ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 

ΧΗΤΟΥ-ΚΙΑΜΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΥ 

ΤΗΣ ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ 
ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ
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ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β΄

Όργανο
της Πανηπειρωτικής 

Συνομοσπονδίας Ελλάδας 
(ΠΣΕ)

Διανέμεται δωρεάν

Μηνύματα και ευχές 

για την επανέκδοση 

της εφημερίδας 

«Πανηπειρωτική» 

 σελ. 2

Προσφορά 

ΠΣΕ

στην Ήπειρο

 σελ. 6

Ο πρόεδρος 

της Ελληνικής Βουλής 

Κωνσταντίνος Τασούλας 

δέχτηκε αντιπροσωπεία 

της ΠΣΕ, η οποία 

του παρέδωσε υπόμνημα  

με τις δράσεις της. 

Η απάντηση του 

προέδρου της Βουλής

 σελ. 3

Το «λιθάρι» της ΠΣΕ στην 

αναστήλωση 

του Γεφυριού της 

Πλάκας 

  σελ. 16

Το ΔΣ της Πανηπειρωτικής 
Συνομοσπονδίας Ελλάδας 
αποφάσισε την διεξαγωγή της 
Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 
στις 22 Μαρτίου 2020. Σε πε-
ρίπτωση μη απαρτίας θα γίνει 
στις 29 Μαρτίου 2020. Καλού-
νται όλα τα Σωματεία –μέλη  
της ΠΣΕ να συμμετάσχουν  για 
να αναπτυχτεί έντονος προ-
βληματισμός και να διατυπω-
θούν  ουσιαστικές προτάσεις 
αντιμετώπισης των προβλημά-
των της αποδημίας.

 σελ. 6

Ετήσια Γενική 
Συνέλευση της ΠΣΕ

Πανδαισία χρωμάτων και ήχων στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στο Φάληρο στην εκδήλωση της 
Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας  στις 26 Ιανουαρίου 2020                                 σελ 8-9

«ΠΙΤΑ  ΤΟΥ  ΗΠΕΙΡΩΤΗ  2020»

Απόφαση για το Ζάππειο 
ασπίδα στα κληροδοτήματα

Δικαιώθηκε ο αγώνας της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελ-
λάδας και όλων των Ηπειρωτών που σήκωσαν ψηλά τη σημαία της 
προστασίας του Ζαππείου. Ο Άρειος Πάγος με απόφασή του απέ-
τρεψε κάθε σκέψη  εκμετάλλευσης του Ζαππείου από ιδιώτες. Μια 
απόφαση, που αποτελεί πρόκριμα για την περιφρούρηση όλων των 
κληροδοτημάτων των Ηπειρωτών ευεργετών, που αποτελούν κλη-
ρονομιά  όλου του ελληνικού λαού.

Η εκδίκαση της δεύτερης δίκης στο Εφετείο Αθηνών (4.2.2020) 
μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου αναβλήθηκε για τις 17.11.2020  
κατόπιν αιτήσεως της ίδιας της εταιρείας. Η Περιφέρεια και οι Δήμοι 
Ηπείρου συμπαραστέκονται στον αγώνα της ΠΣΕ για τα κληροδο-
τήματα.  σελ. 7, 10

Η εφημερίδα μας, η «Πανηπειρωτική» είναι και πάλι 
στα χέρια μας. Ένα όνειρο, μια ευχή και ένας επιδιωκό-
μενος στόχος κάθε διοικητικού συμβουλίου της Πανη-
πειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας έγινε πραγματι-
κότητα. Αυτό λοιπόν το πετύχαμε. Ήδη κυκλοφόρησε 
το πρώτο φύλλο με πλήρη θεμα-
τογραφία και Ηπειρώτικο φυσικά 
άρωμα. Το φύλλο αναρτήθηκε στην 
ιστοσελίδα της Πανηπειρωτικής  
(www.panepirotiki.com) και μοιρά-
στηκε  στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στις 26 Ιανουαρί-
ου 2020, στην «Πίτα του Ηπειρώτη». 

Η πρώτη κίνηση, μπορούμε να πούμε, στέφθηκε με 
επιτυχία αφού η υποδοχή της ήταν από όλους/ες θερμή 
και τα μηνύματα που λάβαμε θετικά. Το σπουδαιότερο 
όμως είναι πως η εκδηλωθείσα συμπαράσταση των 
Ηπειρωτών είναι θαυμαστή. Με επιστολές, τηλεφω-
νήματα, ηλεκτρονικά μηνύματα ή και κατ’ ιδίαν εκδή-
λωσαν τη χαρά τους και διατύπωσαν τη θέλησή τους 
να συμμετάσχουν και να προσφέρουν με οποιοδήποτε 
τρόπο, για να πετύχει απόλυτα  η όλη προσπάθεια. Γι’ 
αυτό οι ευθύνες μας πολλαπλασιάζονται, αλλά και η θέ-
λησή μας δυναμώνεται. 

Συνεχίζουμε… Η εφημερίδα είναι η φωνή της Πα-
νηπειρωτικής και ανήκει σε όλους τους Ηπειρώτες 
και τις Ηπειρώτισσες. Φιλοδοξούμε να φτάνει πα-
ντού. Προγραμματίσαμε να εκδίδεται κάθε μήνα, να 
αναρτάται ηλεκτρονικά και να διανέμεται έντυπη, 
δωρεάν, σε όλους τους Ηπειρώτες και τις Ηπειρώ-
τισσες. Ήδη, μετά από συντονισμένες προσπάθειες, 
πετύχαμε και είναι καλυμμένα τα έξοδα εκτύπωσής 
της για το 2020. Το γεγονός αυτό μας παρέχει την 
ευχέρεια να ασχοληθούμε περισσότερο με την ποι-
ότητα και την καθολικότητα του ηπειρώτικου περιε-

χομένου της εφημερίδας μας. 
Καλούμε κάθε Αδελφότητα-Σωματείο, Ομοσπονδίες, 

κάθε Ηπειρώτη και Ηπειρώτισσα να γίνουν οι  «αντα-
ποκριτές» της «Πανηπειρωτικής». Έχουμε ανάγκη και 
επιδιώκουμε τη συμμετοχή σας. Τα μέλη της Επιτρο-

πής Ύλης καθώς και της Συντακτικής 
Επιτροπής με περισσή κατανόηση 
και ηπειρώτικο φυσικά συναίσθη-
μα είναι πάντοτε στη διάθεση όλων 
των αναγνωστών. Πληροφοριακά, 

πέρα από την προσωπική επικοινωνία όλοι μπορούν 
να αποστέλλουν κείμενα, παρατηρήσεις, προτάσεις 
κλπ. Η «Πανηπειρωτική» είναι εφημερίδα όλων των 
Ηπειρωτών και γι’ αυτό είναι αναγκαίο να βελτιώνεται 
συνεχώς. Η βελτίωση θα επέλθει μόνο με τη δική σας 
προσπάθεια και συμμετοχή. Περιμένουμε τις ειδήσεις, 
σχόλια και αρθρογραφία στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
(email) της εφημερίδας μας που είναι το ακόλουθο: 
info@panepirotiki.com. 

Και μια εξήγηση: Η τελική επιλογή για τη δημοσίευ-
ση (ή αξιοποίηση)  των υλικών ανήκει στη Συντακτική 
Επιτροπή, με την ευθύνη -πάντα- του Διοικητικού Συμ-
βουλίου της ΠΣΕ. Σε όλες τις περιπτώσεις τα υλικά πα-
ραμένουν στο αρχείο της εφημερίδας για την, πιθανή, 
αξιοποίησή τους όταν κρίνεται αναγκαίο και ανάλογα με 
την επικαιρότητα.

Το έλλειμμα που βάρυνε από το 2002  όλα τα Διοικη-
τικά Συμβούλια της ΠΣΕ αντιμετωπίστηκε. «Το χάσμα 
που άνοιξε ο σεισμός (…) εγιόμισε άνθη». Το ηπειρώ-
τικο άνθος της ενημέρωσης, του διαλόγου, της κριτικής 
και της προσφοράς. Η εφημερίδα μας είναι η φωνή 
της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας και 
ελπίζουμε να γίνει η φωνή ολάκερης της Ηπείρου. 
Στο χέρι μας είναι.  

Αγκαλιάστε την «Πανηπειρωτική»
Του Χρήστου Τούμπουρου

Εφόρου Τύπου της ΠΣΕ
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ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β΄

Όργανο
της Πανηπειρωτικής 

Συνομοσπονδίας Ελλάδας 
(ΠΣΕ)

Διανέμεται δωρεάν

Η μεγαλύτερη απειλή για 
την ανθρωπότητα στην αρχή 
του 21ου αιώνα είναι ο «αόρα-
τος εχθρός» του κορονοϊού. Η 
επιδημία του κορονοϊού ξεκίνη-
σε στις 31.12.2019 στην πόλη 
Wuhan της Κίνας. Στις 7.1.2020 
οι Κινέζικες αρχές επιβεβαίω-
σαν ως αίτιο ένα νέο στέλεχος 
του κορωναϊού (2019 n-CoV).  
Χαρακτηρίστηκε ως επείγουσα 
παγκόσμια απειλή για τη δημό-
σια υγεία από τον Παγκόσμιο 
Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) στις 
30.1.2020 και, τελικά, ως πανδη-
μία στις 11.3.2020.

Στις 31.3.2020, σύμφωνα με την 
ενημέρωση του καθηγητή Σωτήρη 
Τσιόδρα, σε ολόκληρο τον κόσμο 
είχαν καταγραφεί περισσότερα από 
806.000 κρούσματα και 39.000 
θάνατοι. Ταυτόχρονα ανέρρωσαν 
περισσότεροι από 172.000 που μο-
λύνθηκαν από τον ιό. Μετά την Κίνα, 
που κατάφερε να «εγκλωβίσει» την 
επιδημία στην Wuhan, οι ΗΠΑ και η 
Ιταλία είχαν καταγράψει περισσότε-
ρα από 100.000 κρούσματα η κάθε 
μια μέχρι την 31.3.2019.

Η πανδημία του κορονοϊού απο-
τελεί τη μεγάλη δοκιμασία για τις 
αντοχές των δημόσιων συστημά-
των υγείας. Στην Ελλάδα  η  ηρωι-
κή αυταπάρνηση των εργαζομένων 
όλων των ειδικοτήτων υπερκέρα-
σαν τις διαχρονικές ανεπάρκειες σε 
υποδομές και τις ελλείψεις σε προ-
σωπικό στις δημόσιες δομές υγείας 
στην πρώτη και τη δεύτερη φάση 
της πανδημίας. Στα νοσοκομεία της 
Ηπείρου έγιναν πιό έντονες οι αυ-
τές διαχρονικές ελλείψεις και ανε-
πάρκειες.

Επιστήμονες σε πολλά μέρη του 
κόσμου δουλεύουν  πυρετωδώς για 
την ανακάλυψη φαρμάκων για τη 

θεραπεία απ’ τον κορονοϊό και για 
εμβόλια για την πρόληψη από ένα 
νέο, πιθανό, κύμα της επιδημίας. 
Υπάρχουν όμως και οι επιστήμονες 
που συνεχίζουν στα καλύτερα ερευ-
νητικά εργαστήρια την αναζήτηση 
νέων πανίσχυρων ιών για τη δημι-
ουργία βιολογικών όπλων μαζικής 
καταστροφής. 

Αυτή η αναζήτηση βιολογικών 
όπλων μετατρέπει το φόβο απ’ τον 
κορονοϊό κυριολεκτικά σε τρόμο. Σε 
περίοδο πολιτικής, οικονομικής, γε-
ωπολιτικής  κρίσης, όταν κάποιος 
από τους θεωρούμενους ισχυρούς 
του κόσμου αισθανθεί ανίσχυρος, 
ο ιός δεν θα κυκλοφορεί έξω, αλλά 

μέσα στα σπίτια μας! Η πολεμική βι-
ομηχανία, δεν έχει αναστολές. 

Γι’ αυτό σήμερα οι λοιμωξιολό-
γοι –και οι υπόλοιποι επιστήμο-
νες- πρέπει να μιλήσουν επιθετικά 
και θαρραλέα για τον κίνδυνο που 
απειλεί την ανθρωπότητα από εν-
δεχόμενη έστω διαφυγή ενός πανί-
σχυρου ιού από τα πολεμικά εργα-
στήρια. Ο Αϊνστάιν δεν έμεινε στην 
ιστορία μόνο επειδή ανακάλυψε τη 
θεωρία της σχετικότητας, αλλά και 
για την αντίστασή του να χρησιμο-
ποιηθούν τα αποτελέσματά της στα 
καταστροφικά, για την ανθρωπότη-
τα, σχέδια.

Η πανδημία του κορονοϊού 
υποχρεώνει την «Πανηπειρω-
τική» να μην κυκλοφορήσει με 
την προγραμματισμένη θεματο-
λογία και τον αριθμό των σελί-
δων για το φύλλο του Μαρτίου 
2020. Ωστόσο όμως για να δο-
θεί συνέχεια στην επανέκδοση 
της εφημερίδας η Πανηπειρω-
τική Συνομοσπονδία Ελλάδας 
(ΠΣΕ) και η Συντακτική Επιτρο-
πή της «Πανηπειρωτικής» απο-
φάσισαν την κυκλοφορία αυτού 
του συμβολικού φύλλου, που 
έχει ως κεντρικό θέμα την παν-
δημία και την κατάσταση που δι-
αμορφώθηκε σε όλο τον κόσμο 
και ειδικότερα στην Ήπειρο.

Συνέχεια 
στην 

επανέκδοση

Η Πανηπειρωτική Συνομο-
σπονδία Ελλάδας  αμέσως μό-
λις ανακοινώθηκαν τα πρώτα 
μέτρα κατά της εξάπλωσης του 
κορονοϊού  ευαισθητοποιήθηκε 
άμεσα  και αποφάσισε τα εξής:  

«Αναβάλλονται όλες οι προ-
γραμματισθείσες εκδηλώσεις 
της ΠΣΕ.

Προς το παρόν δεν θα ορι-
στεί νέα ημερομηνία για τη Γενι-
κή Συνέλευση. 

Το κτήριο για όσο διάστημα 
χρειαστεί δεν θα μισθώνεται.

Η γραμματέας του ΔΣ  εργά-
ζεται στο σπίτι της. Για το λόγο 
αυτό μεταφέρθηκε ο υπολογι-
στής και πραγματοποιήθηκε 
εκτροπή κλήσεων από τα τη-
λέφωνα των γραφείων στο τη-
λέφωνο του σπιτιού της. Η τη-
λεφωνική επικοινωνία  γίνεται 
από 9 – 15.00΄

Αγοράστηκαν καθαριστικά-α-
πολυμαντικά και η καθαρίστρια 
έλαβε σχετικές οδηγίες για συ-
νολικό επιμελημένο καθαρισμό 
των γραφείων. 

Διαδικτυακά συγκλήθηκε 
ΔΣ και ρύθμισε όλα τα τρέχο-
ντα θέματα. Μέχρι να λήξουν 
τα μέτρα προστασίας  και να 
αποκατασταθεί η κοινωνική λει-
τουργία το ΔΣ της ΠΣΕ εύχεται 
σε όλους/ες  καλή δύναμη  και 
καλό κουράγιο».

ΠΣΕ  
ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ

Όπλα για τον πόλεμο με τον «αόρατο εχθρό» απαίτησαν οι νοσοκομειακοί γιατροί με 
κινητοποίησή τους στο υπουργείο Υγείας που οργάνωσε η Ομοσπονδίας Ενώσεων 
Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ) στις 19 Μαρτίου 2020. Ζήτησαν άμεσο 
εφοδιασμό του υγειονομικού προσωπικού με τα αναγκαία ατομικά μέσα προστασίας, 
να γίνουν άμεσα μαζικές προσλήψεις γιατρών, νοσηλευτών και τραυματιοφορέων, με 
προτεραιότητα τη στελέχωση των τμημάτων πρώτης γραμμής. Απαίτησαν επίσης η 
κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα στο άνοιγμα όλων των κλινών ΜΕΘ αλλά και να 
προχωρήσει στην επίταξη των υποδομών του ιδιωτικού τομέα της Υγείας. 

Υγειονομική λαίλαπα 
απειλεί την ανθρωπότητα

Την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές η παν-
δημία από τον κορωνοϊό είναι σε πλήρη εξάπλωση 
στις περισσότερες χώρες της γης. Η αρχική του απο-
μόνωση από λίγους κατοίκους μιας επαρχίας της Κίνας 
πριν από την αλλαγή του χρόνου γρήγορα έγινε ο εφι-
άλτης για τα εκατομμύρια των κατοίκων αυτής της περι-
οχής. Στη συνέχεια ο ιός μεταφέρθηκε σε όλες σχεδόν 
τις χώρες του κόσμου. Η Κίνα έγκαιρα πήρε δραστικά 
μέτρα, κατάφερε να τιθασεύσει το «θηρίο» και βγαίνει 
από την απομόνωση. Οι υπόλοιπες 
χώρες, στις οποίες έχουν ήδη εντο-
πιστεί κρούσματα, μαζί τους και όλες 
οι ευρωπαϊκές, παλεύουν να προλά-
βουν τα χειρότερα. Μερικές μετρούν 
ήδη πολλά θύματα. Η πατρίδα μας, ως αναμενόταν, δεν 
εξαιρείται του κανόνα. Οι αριθμοί είναι γνωστοί και η πα-
ρουσίαση τους καθημερινή. Είναι όμως ακόμη νωρίς και 
μάλλον άστοχο να κάνουμε ανάλυση των μέχρι τώρα δε-
δομένων γιατί η εμφάνιση νέων ασθενών συνεχίζεται…
Το υγειονομικό μας σύστημα σε πλήρη διάταξη παλεύει 
να αντιμετωπίσει την πρωτόγνωρη για τον 21ο αιώνα 
υγειονομική πρόκληση. 

Ο δρόμος είναι ακόμη μακρύς… Με αιχμή του δό-
ρατος τις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, συνεπικου-
ρούμενες από τα κλινικά και εργαστηριακή τμήματα των 

νοσοκομείων, δοκιμάζεται η επάρκεια και η αντοχή του 
Εθνικού Συστήματος Υγείας. Ενός Εθνικού Συστήμα-
τος Υγείας λαβωμένου από τη μακρά οικονομική κρίση 
και τις λάθος επιλογές πολλών δεκαετιών όσον αφορά 
στη χάραξη και την υλοποίηση των πολιτικών υγείας. 
Στην ήδη υπάρχουσα ανεπαρκή υποδομή και στελέ-
χωση έχουν γίνει κάποιες προσθήκες σε κλίνες ΜΕΘ, 
μηχανήματα, προσωπικό και νοσοκομεία αποκλειστικά 
για ασθενείς με κορωνοϊό σε μια προσπάθεια κάλυψης 

όλων των αναγκών, που η νόσος 
αυτή δημιούργησε. Όμως το πρό-
βλημα είναι ακόμη μπροστά μας και 
κανείς δε μπορεί με σιγουριά να πει 
αν τελικά θα τα καταφέρουμε ή όχι. 

Μέχρι στιγμής τα καταφέρνουμε! Η κοινωνία μας 
και οι πολίτες βιώνουν μια πρωτόγνωρη κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης, που εμπεριέχει πάνω απ’ όλα την 
απειλή του  θανάτου αλλά και της οικονομικής ύφεσης 
με ότι αυτή συνεπάγεται: ανεργία, φτώχεια, μείωση του 
βιοτικού επιπέδου. Είναι ακόμη νωπή η ανάμνηση από 
την πρόσφατη οικονομική κρίση.  Η αρχική ανταπόκριση 
των πολιτών στα περιοριστικά μέτρα, που σύμφωνα με 
τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας είναι η μοναδική απά-
ντηση στον κορωνοϊό, εμπεριείχε και στοιχεία άγνοιας 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΕ ΠΟΛΛΑ ΕΠΙΠΕΔΑ 
ΑΠ’ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

Του Τάσου Χατζή 
Παιδιάτρου – Εντατικολόγου 

Μέλους του ΔΣ της ΠΣΕ

 σελ 3

 σελ 2-3

Καλή 
Ανάσταση

στα σπίτια μας
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ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β΄

Όργανο
της Πανηπειρωτικής 

Συνομοσπονδίας Ελλάδας 
(ΠΣΕ)

Διανέμεται δωρεάν

Για τη λειτουργία των συλλόγων 
υπάρχει σειρά νόμων με βασικό το Ν. 
281/1914. Νόμο εδώ και 106 χρόνια! 
Νόμοι που έχουν ακολουθήσει τα τελευ-
ταία χρόνια φορτώνουν τη γραφειοκρα-
τία ακόμη παραπάνω. Οι συλλογικές 
δράσεις, το βλέπουμε καθημερινά, βρί-
σκονται στο στόχαστρο κάτω από ένα 
μεθοδικό κυνηγητό. Δεν μπορεί να ισχυ-
ριστεί κανείς ότι ενισχύονται στο έργο 
τους από την Πολιτεία. Αντιθέτως όλο 
και περσότερο τους αντιμετωπίζει ως 
επιχειρήσεις, απεργάζεται ό, τι είναι δυ-
νατόν για να δυσκολευτεί η δράση τους. 
Αποκορύφωμα είναι οι διατάξεις του Ν. 
4557/2018 με τις οποίες θεωρούνται οι 
διοικήσεις των Σωματείων εν δυνάμει 
τρομοκράτες, τα σωματεία μας ως πλυ-
ντήρια παράνομου χρήματος και ως εκ 
τούτου πρέπει όλες τους οι ενέργειες θα 
ελεγχθούν κάτω από αυτό το πρίσμα.

Προφανές είναι ότι όσοι σκαρφίζο-
νται τέτοια νομοθετήματα δεν έχουν ιδέα 
πως λειτουργούν τα σωματεία. Για την 
οικονομία του χώρου θα αναφερθούμε 
μόνο στους δικούς μας, τους Ηπειρωτι-
κούς συλλόγους της αποδημίας: Εμείς οι 
Ηπειρώτες, για λόγους που δεν είναι της 
παρούσης, έχουμε ένα υψηλό επίπεδο 
συλλογικής οργάνωσης ιδιαίτερα στο 
χώρο της αποδημίας. Αυτή τη στιγμή η 
Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλά-
δας (ΠΣΕ) έχει 475 εγγεγραμμένα μέλη.
Πολλοί από τους συλλόγους αυτούς, 
έχουν πάνω από 120 χρόνια ιστορία. 
Σύλλογοι που ξεκίνησαν τις δράσεις τους 

από την τουρκοκρατία στην Κωνσταντι-
νούπολη, στην Πάτρα, την Αθήνα. Στον 
αιώνα λειτουργίας τους οι σύλλογοί μας 
έχουν σκαμπανεβάσματα. Ορισμένοι, 
παρουσιάζουν αδιάλειπτη δράση. Άλλοι, 
οι περσότεροι, έχουν περιόδους αδρά-
νειας. Αλλά ορθώνονται και προσπα-
θούν να συσπειρώσουν τα μέλη τους, 
να διοργανώσουν εκδηλώσεις για τον 
λαϊκό μας πολιτισμό, για τα προβλήματα 

της γενέτειρας, για γενικότερα ζητήματα. 
Η ΠΣΕ κεντρικό άξονα της δράσης της 
έχει θέσει ακριβώς αυτόν: Να βοηθάει τα 
σωματεία μέλη στον προσανατολισμό 
τους, στις εκδηλώσεις τους, στη λειτουρ-
γία τους. Να μεταφέρει την εμπειρία, να 
συνοψίζει και να εμπνέει.

Οι διοικήσεις των συλλόγων μας 
αποτελούνται από απόδημους μισθω-
τούς δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, 
μικροεπαγγελματίες, βιοτέχνες, νοικο-
κυρές, συνταξιούχους. Ελάχιστοι έως 
ανύπαρκτοι είναι οι μεγαλοεπιχειρη-
ματίες. Τα οικονομικά των συλλόγων 
είναι ίσα με τις συνδρομές των μελών. 
Ελάχιστοι διαχειρίζονται κάποιο ακίνη-
το (δωρεά συνήθως κάποιου χωρια-
νού) τα ενοίκια του οποίου συμβάλουν 
κυρίως σε κάποια έργα στο χωριό. Οι 
εφημερίδες που εκδίδονται διανέμονται 

δωρεάν. Οι λίγες καταχωρίσεις για ενί-
σχυση, ουσιαστικά απαγορεύτηκαν για 
να μην θεωρηθούμε μεγαλοεκδότες! Τα 
έσοδα από τις εκδηλώσεις (πίτες, συνε-
στιάσεις, πανηγύρια) ίσα που αρκούν 
για την κάλυψη της δαπάνης. Τα χορευ-
τικά καλύπτονται εκ των ενόντων. Τα 
μέλη των ΔΣ εκ των πραγμάτων καλύ-
πτουν εξ ιδίων πολλά από τα τρέχοντα 
έξοδα. Παρόλα αυτά επιμένουμε! Δεν 
κάνουμε πίσω! Εμείς ναι! ΕΙΜΑΣΤΕ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ! Δικαιούχοι της στήριξης 
από την Πολιτεία στις εκδηλώσεις, στην 
έκδοση της εφημερίδας μας. Δικαιούμα-
στε να προσέχουν και να αποδέχονται 
τις προτάσεις μας. Η ΠΣΕ απέστειλε 
έγγραφο στον αρμόδιο υπουργό. Δεν 
απάντησε. Η αντιπροσωπεία μας στη 
συνάντηση με τον πρόεδρο της Βου-
λής, τον συμπατριώτη Κωνσταντίνο Τα-
σούλα, έθεσε ως πρωταρχικό το θέμα. 
Ο πρόεδρος, αντιλήφθηκε αμέσως τη 
σημασία. Το ΔΣ, παρά την καραντίνα, 
διαμόρφωσε την αιτιολογική έκθεση 
και τη νομική-φοροτεχνική διατύπωση. 
Στην απάντηση προσδοκούν και οι συ-
νεργαζόμενες αποδημικές οργανώσεις 
από όλη την Ελλάδα, με τις οποίες δια-
τηρούμε επαφή.

Θα επανέλθουμε, με πρόταση για 
διαμόρφωση σύγχρονου πλαισίου λει-
τουργίας των συλλόγων που δεν τους 
αντιμετωπίζει ως επιχειρήσεις αλλά 
αυτό που πραγματικά είναι: ΚΟΙΝΩΝΙ-
ΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟ-
ΣΦΟΡΑΣ.

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ

Του Σωτήρη Κολιούση
Γ.Γ. του ΔΣ της ΠΣΕ

Στιγμιότυπο απ’ την τηλεδιάσκεψη του ΔΣ της ΠΣΕ στις 15.4.2020

ΠΣΕ: Πρωτοβουλίες παρά την καραντίνα
Μέσα στις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες της παν-

δημίας του κορωνοϊού το Διοικητικό Συμβούλιο της 
ΠΣΕ κατάφερε να συνεχίσει τις βασικές συλλογικές 
λειτουργίες της Συνομοσπονδίας και να πάρει σημα-
ντικές αποφάσεις και πρωτοβουλίες. 

Στις 15.4.2020 έγινε τηλεδιάσκεψη του ΔΣ στην οποία 
αποφασίστηκε η αναβολή όλων των προγραμματισμέ-
νων εκδηλώσεων της ΠΣΕ ως το τέλος του καλοκαιριού. 
Θα γίνει προσπάθεια η προγραμματισμένη πολυήμερη 
εκδήλωση στο Ζάππειο τον Νοέμβριο 2020 με τον τίτλο 
«Ηπειρώτες εικαστικοί και λογοτέχνες» να διοργανωθεί 
στις 26-29.11.2020, άλλως θα μεταφερθεί την άνοιξη του 
2021.

Η ΠΣΕ κατέθεσε πρόταση νόμου προς τον Πρόε-
δρο της Βουλής Κωνσταντίνο Τασούλα για την απαλ-
λαγή των Συλλόγων και των Αδελφοτήτων από την 
υποχρέωση υποβολής δήλωσης στο Κεντρικό Μητρώο 

Πραγματικών Δικαιούχων. Πρόκειται για πρωτοβουλία 
μείζονος σημασίας για όλες τις συλλογικότητες που δεν 
ασκούν καμία εμπορική δραστηριότητα από την οποία 
να αποκτούν φορολογητέο εισόδημα, αλλά έχουν απο-
κλειστικά και μόνο έσοδα που πραγματοποιούνται κατά 
την εκπλήρωση του σκοπού τους.

Τέλος, το ΔΣ της ΠΣΕ αποφάσισε να λειτουργήσει δι-
αδικτυακό κανάλι στο youtube όπου θα αναρτώνται τα 
σχετικά video που θα παρουσιάζουν τη δράση της ΠΣΕ, 
των Συλλόγων, και οτιδήποτε έχει σχέση με την ιστορία, 
τη λαογραφία και γενικότερα τον πολιτισμό της Ηπείρου. 
Οι προκαταρκτικές εργασίες έχουν προχωρήσει ικανοποι-
ητικά ώστε το κανάλι να λειτουργήσει σύντομα και κανο-
νικά. Θα αποτελέσει μια ουσιαστική προσφορά της ΠΣΕ 
και μια εξαιρετική πρωτοβουλία που θα αναβαθμίσει την 
επικοινωνία μεταξύ όλων των απανταχού Ηπειρωτών.

ΠΑΝΔΗΜΙΑ: Προσοχή μετά την αντοχή! ( σελ 2,3)

Μήνυμα 
του προέδρου 

της ΠΣΕ

Ο πρόεδρος της Πανηπειρω-
τικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας 
(ΠΣΕ) Χρυσόστομος (Μάκης) Κιά-
μος-Χήτος έστειλε το παρακάτω 
μήνες για τις ημέρες του Πάσχα.

«Απευθυνόμενος στους Ηπει-
ρώτες/σσες, απόδημους και μη, 
εύχομαι Χρόνια Πολλά, Υγεία και 
ευτυχία. Το φετινό Πάσχα, εμείς οι 
απόδημοι θα το περάσουμε εκτός 
γενέτειρας. Σ’ αυτή τη γιορτή της 
ζωής και της νίκης του θανάτου κα-
λούμαστε να μείνουμεστα σπίτια 
μας και να μην ακολουθήσουμε τα 
πατροπαράδοτα έθιμα. Είναι αλή-
θεια πως η σκέψη μας βρίσκεται 
στην αγαπημένη μας Ήπειρο. Είναι 
ανάγκη, όμως, να πειθαρχήσουμε. 
Θάνατος κι Ανάσταση, Σταύρωση 
και Λύτρωση. Πόνος και Ελπίδα. 
Αυτή λοιπόν, η Ελπίδα μας οδηγεί 
στην αληθινή βίωση του Πάσχα 
των Ελλήνων, έστω και με αυτές 
τις πρωτόγνωρες συνθήκες που 
καλούμαστε να “μείνουμε εσώκλει-
στοι” περιφρουρώντας τη ζωή τη 
δική μας και όλων φυσικά των συ-
νανθρώπων μας. Είναι μια πράξη 
συνειδητή και υπεύθυνη. Καλά να 
είμαστε θα ζωντανέψουνκαι πάλι τα 
χωριά μας και τα τραγούδια της χα-
ράς, της νίκης και της ζωής θα αχο-
λογήσουν σ’ ολόκληρη την Ήπειρο. 
Εκεί θα αλλάξουμε “το φιλὶ της Αγά-
πης, πάνω στο χορό, που στήνουν 
οι μαυρομάτες στα χοροστάσια, 
στις πλατειὲς αυλὲς και στα χορ-
ταρόστρωτα σιάδια των χωριών”, 
όπως γράφει και ο ποιητής μας Κώ-
στας Κρυστάλλης.Η νίκη θα είναι 
νίκη ζωής. Η νίκη θα είναι δική μας. 
Χρόνια Πολλά».

Συνεχίζουμε
την 

επανέκδοση
Η πανδημία του κορωνοϊού μας 

υποχρεώνει να περιορίσουμε την 
προγραμματισμένη ύλη της εφη-
μερίδας μας για δεύτερο μήνα. Το 
τέταρτο φύλλο (Απρίλης 2020) της 
«Πανηπειρωτικής», θα έχει τέσσε-
ρις σελίδες με περιορισμένη θεμα-
τολογία. 

Καλά να είμαστε. Και μετά τη 
μπόρα του κορονοϊού θα έλθει 
και η περίοδος εμπλουτισμού της 
«Πανηπειρωτικής»

 σελ 2,3

Έντυπα Αδελφοτήτων
Παρουσίαση στην «Πανηπειρωτική» 

και ανάρτηση στην ιστοσελίδα 
της ΠΣΕ

 σελ. 4
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ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β΄

Όργανο
της Πανηπειρωτικής 

Συνομοσπονδίας Ελλάδας 
(ΠΣΕ)

Διανέμεται δωρεάν

Η 20ή Μαΐου καθιερώθηκε ως 
γιορτή της μάνας. Φέτος η ΠΣΕ 
είχε προετοιμαστεί για να πραγ-
ματοποιήσει εκδήλωση αφιερω-
μένη στην Ηπειρώτισσα μάνα. 
Αυτή την ανυπέρβλητη ηρωίδα, 
το «αληθινό στοιχειό της φύσης» 
που έταξε και φύλαξε Θερμοπύ-
λες, αντιστάθηκε στους εισβολείς 
και δίδαξε στην οικουμένη πα-
νανθρώπινα ιδανικά. Η πανδη-
μία, και η καραντίνα που επιβλή-
θηκε, απέκλεισαν κάθε σκέψη για 
μια τέτοια εκδήλωση. Η σκέψη 
μας όμως, η πνοή και το συναί-
σθημά μας είναι κοντά της, διδα-
σκόμαστε και παίρνουμε θάρρος 
από το παράδειγμά της που μας 
καθοδηγεί στο δικό μας αγώνα, 
στον αγώνα που έχει κάθε γυναί-
κα εκπλήρωσης των καθηκόντων 
της.

Η ΠΣΕ 
αναγνωρ ί -
ζοντας την 
προσφορά 
της Ηπειρώ-
τισσας, μά-
νας εξέδωσε 
το ακόλου-
θο Δελτίο 
Τύπου: «Η 
γιορτή της 
μάνας ση-
μ α τ ο δ ο τ ε ί 
και την προ-
σφορά της. 
Η Ηπειρώ-
τισσα μάνα 
ό μ ο ρ φ η , 
αγία και σε-
πτή. Έζησε 
πολέμους , 
πίκρες και 
συμφορές , 
δημιούργη-
σε και αντι-
στάθηκε! Γι’ αυτό εκπέμπει έναν 
αυτογενή δυναμισμό όπου απο-
τυπώνεται η αρχοντιά και η Ηπει-
ρώτικη ομορφιά.

Γυναίκες-μανάδες της Ηπεί-
ρου που έχτισαν γεφύρια, διέ-
σχισαν βουνά, έκαναν τη νύχτα 
μέρα, έσκαψαν τον σκληρό τόπο 
που άνθισε, καρποφόρησε και 

έθρεψε γενιές και γενιές. Γυναί-
κες-Ηπειρώτισσες που ύφαναν 
κιλίμια και υφαντά απίστευτης 
ομορφιάς και αισθητικής, χωρίς 
καν ένα μάθημα τέχνης και αυτο-
γνωσίας. Γυναίκες-μανάδες της 
Ηπείρου, ενός τόπου δοξασμέ-

νου, που όμως ποτέ δεν δοξάστη-
καν, δεν ζήτησαν, δεν απαίτησαν 
το παραμικρό. Γυναίκες-μανάδες 
της Ηπείρου που πολέμησαν και 
έδωσαν κάθε μάχη χωρίς κανένα 

βραβείο ή έπαινο.
Γυναίκες ηρωίδες, μανάδες 

της καρδιάς και της δικής μας 
μνήμης, γιατί είναι οι γιαγιάδες 
μας και οι μητέρες μας, γιατί είναι 
η δική μας κληρονομιά και αξία, 
γιατί είναι η δική μας προσωπι-
κή και τοπική ιστορία. Αυτή της 
Ηπείρου!

Οι αφανείς στυλοβάτες και 
ηρωίδες αυτού του τόπου και 
φορείς αυτής της ένδοξης ιστο-
ρίας που δεν γνωρίζουμε, αν σε 
κάποιο άλλο μέρος του κόσμου 
μπορεί να αποτυπωθεί τόσο 
σκληρά αλλά και ταυτόχρονα 
τόσο λαμπρά. Οι ελεύθεροι άν-
θρωποι ελεύθερα σκέπτονται 
και ακόμη περισσότερο, ελεύ-
θερα πράττουν. Είναι δύσκολο 
να διαπιστώσουμε, αν μπορούν 
αυτά τα βλέμματα και τα χέρια 
να εκπέμψουν αλλού τόσο πολύ 
και τόσο λαμπρό φως και ελευ-
θερία.

Γυναίκα και γεννιέσαι και εί-
σαι και γίνεσαι. Και ξέρεις κάθε 
στιγμή να ζεις με μια βαριά κλη-
ρονομιά που φέρει όχι το πρό-
σωπό σου, αλλά το φύλο και η 

δοξασμένη 
κ α τ α γ ω γ ή 
σου χωρίς 
να το αντι-
λαμβάνεσαι 
τις περισ-
σότερες φο-
ρές.

Η γυναί-
κα – Ηπει-
ρ ώ τ ι σ σ α 
μάνα έγινε 
ο αληθινός 
δημιουργός 
και ο σημα-
τωρός του 
Η π ε ι ρ ώ τ ι -
κου πολιτι-
σμού. Την 
ευχαριστού-
με και την 
ε υ γ ν ω μ ο -
νούμε».

Για την 
η ρ ω ί δ α 

αυτή, την 
Ηπειρώτισσα μάνα, που, ασφα-
λώς, η ψυχούλα της δεν έχει 
ανάγκη από μνημόσυνα, κοπετό 
και κλάματα ούτε μοιρολόγια και 
κόλλυβα η ΠΣΕ επιφυλάσσεται 
να οργανώσει μια Πανηπειρώ-
τικη εκδήλωση μνήμης και ανα-
γνώρισης της προσφοράς της. 
Οφείλουμε…».

Η τηλεδιάσκεψη είχε εξαιρετική επιτυχία. Έγινε ουσιαστικός διάλογος 
που κατέληξε σε μια δέσμη έξι προτάσεων για τη συνέχεια στις εκδόσεις των 
εντύπων και κυρίως για την αποστολή τους, η οποία έχει καταστεί οικονομικά 
δυσβάσταχτη. Ακόμα επισημάνθηκε ότι η λειτουργία καναλιού στο youtube 

Για να σφυρίξει 
το τρένο 

και στην Ήπειρο!

Είναι καθολική η απαίτηση 
για τη σιδηροδρομική σύνδεση 
της Ηπείρου με την υπόλοιπη 
Ελλάδα. Ομόφωνο ήταν το ψή-
φισμα του Περιφερειακού Συμ-
βουλίου της Ηπείρου για το έργο 
«που θα ενώσει την Ήπειρο με 
το εθνικό δίκτυο της χώρας και 
που θα φτάσει μέχρι τα Ιωάννινα 
και το επίνειο της Ηπείρου, την 
Ηγουμενίτσα».

Η ΠΣΕ, που εδώ και πολλές δε-
καετίες έχει αγωνιστεί για το έργο 
αυτό ασφαλώς και ενεργοποιήθηκε 
άμεσα και ένωσε τις προσπάθειές 
της και τη φωνή της με τη φωνή 
όλων των Ηπειρωτών αιτούσα και 
απαιτώντας, επιτέλους να συνδεθεί 
η Ήπειρος σιδηροδρομικά με την 
υπόλοιπη χώρα. Με απόφασή του, 
το ΔΣ της ΠΣΕ (σελ. 8) διακηρύσ-
σει πως «μετά από εκατό και πλέ-
ον χρόνια καθυστέρησης επιβάλ-
λεται να υλοποιηθεί αυτό το έργο, 
αφού είναι σίγουρο πως τα οφέλη 
θα είναι πολλαπλά τόσο για την 
Ήπειρο, όσο και για την υπόλοιπη 
Ελλάδα». 

Επιπλέον τονίζει ότι με το έργο 
αυτό ασφαλώς και δεν επιδιώκεται 
να θεραπευτεί κάποια επίκαιρη, 
επιτακτική ανάγκη, αλλά δημιουρ-
γούνται επιπλέον προϋποθέσεις 
για μακροπρόθεσμη σχεδιαζόμενη 
οικονομική ανάπτυξη της Ηπείρου. 

Η Ήπειρος έχει συμβάλει τα 
μέγιστα στην πρόοδο και την οικο-
νομική ανάπτυξη της χώρας, έχει 
προσφέρει -με θυσίες ανείπωτες- 
στην υπόθεση της εθνικής ανεξαρ-
τησίας και δεν είναι παραδεκτό η 
απομόνωσή της και ο γενικός πα-
ραγκωνισμός. Ασφαλώς, το τρένο 
πρέπει να σφυρίξει στην Ήπειρο.

Προσπέρασμα 
των δυσκολιών

Μετά την άρση των περιορισμών 
για την πανδημία, η «Πανηπειρωτι-
κή» βρίσκεται και πάλι στις επάλξεις. 
Ευελπιστεί να συνεχίσει με καλύτε-
ρες προϋποθέσεις.

ΙΣΤΟΡΙΑ: 
Ο σεισμός στην Ήπειρο το 1967

 σελ. 13

ΘΕΟΔΩΡΙΑΝΑ: 
Ένας Παράδεισος

στην καρδιά των Τζουμέρκων
 σελ. 11

Νέα από την Ήπειρο
 σελ. 6-7

Τηλεδιάσκεψη της ΠΣΕ 
για τα έντυπα των Αδελφοτήτων

Η Συνομοσπονδία Ελλάδας (ΠΣΕ) οργάνωσε τηλεδιάσκεψη για τα 
έντυπα των Αδελφοτήτων στις 12.5.2020. Είναι μια πρωτοβουλία στο 
πλαίσιο της αναβάθμισης των δεσμών της Συνομοσπονδία με τους 
φορείς της αποδημίας.

θα αποτελέσει ουσιαστική συνει-
σφορά στην ηπειρώτικη παράδοση 
και ότι ο ιστότοπος της ΠΣΕ μπορεί 
να συμβάλει σημαντικά, ώστε όλα τα 
σωματεία να προωθούν τα νέα τους 
και να αναρτώνται όλα τα έντυπα για 
να έχουν πλήρη πληροφόρηση όλοι 
οι ηπειρώτες.

 σελ 3

Η Ηπειρώτισσα Μάνα

Της Μαρίκας Γκόνη,
Εφόρου Δημοσίων Σχέσεων 

και Προέδρου 
της Επιτροπής Γυναικών 

της ΠΣΕ

Ηπειρώτισσες γυναίκες. Αδούλωτες, ασκλάβωτες ελεύθερες!
(Φωτ.: Αρχείο Δημήτρη Στεργιούλη)
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ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β΄

Όργανο
της Πανηπειρωτικής 

Συνομοσπονδίας Ελλάδας 
(ΠΣΕ)

Διανέμεται δωρεάν

Πέρασαν δεκαπέντε μήνες αφότου το παρόν Διοικη-
τικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα και ανέλαβε τη 
Διοίκηση της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας 
(ΠΣΕ). Δύσκολο και ομολογουμένως βαρύ το φορτίο εκ-
προσώπησης των απόδημων, του προγραμματισμού και 
της υλοποίησης των αποφάσεων του ΔΣ. Γιατί «κακά τα 
ψέματα». Η Πανηπειρωτική είναι η τριτοβάθμια αποδη-
μική οργάνωση που αγκαλιάζει πάνω από τετρακόσια 
σωματεία, τα οποία εκφράζουν και υπηρετούν τον ηπει-
ρώτικο πολιτισμό, την ηπειρώτικη προκοπή και νοσταλ-
γία. Και όλα αυτά δεν είναι απλό ευχολόγιο. Οφείλουμε να 
προωθήσουμε την επαφή, γνωριμία, σύμπνοια, ενότητα 
και συνεργασία των μελών των σωματείων και όλων γενι-

κά των απόδημων Ηπειρωτών. Στόχος η διατήρηση και η 
καλλιέργεια της αλληλεγγύης, των πατροπαράδοτων ευ-
γενών Ηπειρωτικών παραδόσεων, ηθών και εθίμων και 
της αγάπης προς την γενέτειρα, όπως ακριβώς ορίζει το 
Καταστατικό και εν γένει η πολυετής (πάνω από ογδόντα 
χρόνια) δράση της. 

Γι’ αυτό από την πρώτη στιγμή το ΔΣ συγκροτήθηκε 
σε σώμα με συμφωνία όλων των παρατάξεων και με 
γνώμονα το συμφέρον της πανηπειρωτικής αποδημίας. 
Κύριο μέλημά μας τα προβλήματα και η επίλυσή τους. 
Και είναι αλήθεια πως κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε 
σοβαρά και χρονίζοντα προβλήματα οργανωτικής υφής 
και άμεσης πρακτικής. Άλλα επιλύθηκαν και άλλα «πή-
ραν το δρόμο» για τη λύση τους. Κορυφαία πράξη ήταν η 
σύγκληση του Γενικού Συμβουλίου της ΠΣΕ (23.10.2019) 
με τη συμμετοχή πολιτικών, κοινωνικών, αποδημικών και 
αυτοδιοικητικών φορέων, που αφορούσε την υπόθεση 
του Ζαππείου, όπου διατρανώθηκε πως «το Ζάππειο 
είναι πανεθνικό δημιούργημα. Δεν πωλείται, δεν ιδιωτι-
κοποιείται και δεν αλώνεται. Το υπερασπίζει καταρχάς το 
ελληνικό πολιτιστικό μεγαλείο και ο αδούλωτος, υπερή-
φανος και φυσικά άκαμπτος ηπειρωτισμός». Κατά γενική 
παραδοχή η συμβολή της ΠΣΕ στην επίλυση του προβλή-
ματος του Ζαππείου ήταν ουσιαστική. Με αυτό το πάθος 
συνεχίζουμε τον αγώνα μας για τη σωστή διαχείριση των 
εθνικών κληροδοτημάτων. Η ΠΣΕ συγκρότησε επιτροπή 
για τα Εθνικά Κληροδοτήματα προκειμένου να λειτουργή-
σουν σύμφωνα ακριβώς με τη βούληση του διαθέτη και 
στην υπηρεσία πάντοτε του εθνικού ευεργετισμού. 

Παράλληλα η αναβάθμιση της επικοινωνιακής τακτι-
κής είναι άμεση. Το γεγονός ότι μετά από διακοπή είκοσι 
ολόκληρων χρόνων επανακυκλοφόρησε η «Πανηπειρω-
τική», η εφημερίδα της ΠΣΕ πιστώνεται ως μία σημαντική 
επιτυχία η οποία θα συμβάλει τα μέγιστα στην ουσιαστι-
κή και άμεση ενημέρωση. Πέρα από το γεγονός αυτό το 
άλλο μέσον ενημέρωσης το f/b λειτουργεί με όλους τους 
κανόνες της διαφάνειας, της σοβαρότητας και της αλή-
θειας. Συνεχίζουμε και σύντομα θα λειτουργήσει κανάλι 
στο YoyTube με σκοπό να φιλοξενεί τις δράσεις της ΠΣΕ, 
αλλά και όλης της οργανωμένης ηπειρωτικής αποδημίας, 
όπως αυτή διαρθρώνεται με τα μέλη της ΠΣΕ. 

Η ΠΣΕ εκπροσωπήθηκε επαρκώς σε όλες τις εκδη-
λώσεις που είχαν «Ηπειρώτικη χροιά»: Στην απελευθέ-
ρωση των Ιωαννίνων, στο Σούλι, στην παράσταση και 
προσφορά στη Μονή Ντουραχάνι, στις βραβεύσεις από 
το Ίδρυμα Νεότητας (Γιάννινα και Παραμυθιά).

Πλήθος προβλημάτων είχαν δρομολογηθεί προς επί-
λυση, αλλά ο κορωνοϊός μας ανάγκασε να αναστείλουμε 
μερικώς τη δράση μας. Η αναστολή αφορούσε τον πρα-
κτικό τομέα. Οργανώσαμε τηλεδιασκέψεις καθορίσαμε 
και ιεραρχήσαμε μια αέναη δράση. Έτσι συνεχίζουμε τον 
αγώνα για τα Εθνικά Κληροδοτήματα, για τη στέγη του 
Ηπειρώτη, για τον «Πραγματικό Μέτοχο», για την πολι-
τιστική δράση μας το έτος 2021. Ευελπιστούμε πως θα 
«τελειώσει» το πρόβλημα του κορωνοϊού, για να μπορέ-
σουμε ελεύθερα να προγραμματίσουμε και να «δράσου-
με» με τη συμμετοχή και τη βοήθεια όλων των μελών μας. 
Η ΠΣΕ καλεί όλα τα μέλη της, όλα τα Σωματεία σε μια 
καθολική, ουσιαστική και αδιάκοπη δράση. Όλοι μαζί οι 
Ηπειρώτες μεγαλουργούμε! 

Ο μεστός διάλογος για 
τα ζητήματα -τρέχοντα και 
διαχρονικά- της αποδημίας 
ήταν το χαρακτηριστικό της 
συνεδρίασης του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Πανηπειρω-
τικής Συνοσπονδίας Ελλάδας 
(ΠΣΕ), που έγινε στις 26 Ιου-
νίου 2020, με τη φυσική, πλέ-
ον, παρουσία των συμβούλων 
μετά την άρση της καραντίνας 
για την πανδημία.

Το ΔΣ αποφάσισε να συνε-
χίσει τις προσπάθειές του για 
την απαλλαγή των Συλλόγων 
και των Αδελφοτήτων από 
την υποχρέωση υποβολής 
δήλωσης στο Κεντρικό Μη-
τρώο Πραγματικών Δικαιού-
χων, εφόσον δεν ασκούν κα-
μία εμπορι κή δραστηριότητα 
. Ομόφωνα αποφασίστηκε, 
μετά και την κατάσταση που 
διαμορφώνεται απ’ την παν-
δημία, να αναβληθούν όλες οι 

Τη φωνή των 600.000 αποδήμων ηπειρωτών μετέφερε η Πανηπειρωτική Συνομο-
σπονδία Ελλάδας (ΠΣΕ) στο Περιφερειακό Συμβούλιο (ΠΣ) Ηπείρου, που απασχολήθηκε 
με την εγκατάσταση αιολικών πάρκων στα βουνά της ιδιαίτερης πατρίδας μας.

 σελ 3-4

Η συνεδρίαση του ΔΣ έγινε την τήρηση των απα-
ραίτητων μέτρων υγιεινής για την πανδημία

Σημαντικές αποφάσεις 
του ΔΣ 
της ΠΣΕ

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ- ΔΙΟΔΙΑ

Ουσιαστική παρέμβαση 
της ΠΣΕ στο Περιφερειακό 

Συμβούλιο Ηπείρου

Με όνειρο, όραμα 
και Ηπειρώτικη ψυχή

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ!
Το ΔΣ της ΠΣΕ εύχεται στους συμπατριώτες μας και σε όλο τον ελληνικό λαό 

καλές διακοπές, ιδιαίτερα απαραίτητες μετά τη δοκιμασία της πανδημίας. Το φε-
τεινό καλοκαίρι δεν θα συνοδευτεί απ’ τον ήχο του κλαρίνου καθώς τα πανηγύ-
ρια απαγορεύτηκαν για προστασία απ’ τον κορωνοϊό, τουλάχιστον, μέχρι τις 31 
Ιουλίου 2020. «Οι αποφάσεις πρέπει, βεβαίως, να τηρηθούν, αλλά είναι ανάγκη 
να προβλέπεται και η αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργούνται από 
την εφαρμογή αυτή» τονίζει το ΔΣ της ΠΣΕ και ζητά «από την κυβέρνηση να αντι-
μετωπίσει τους εργαζόμενους στον πολιτισμό ως ξεχωριστή ομάδα πέρα από 
ΚΑΔ αναγνωρίζοντας το γεγονός ότι είναι από τις πλέον πληττόμενες ομάδες 
εργαζομένων». (Αναλυτικά στη σελ. 4).  Διακοπές θα κάνει και η «Πανηπειρωτική» 
γι’ αυτό και κυκλοφορεί με διπλό φύλλο (Ιουνίου-Ιουλίου 2020).

Σε τηλεδιάσκεψη του ΠΣ Ηπείρου στις 
26.6.2020 εκφράστηκε η ειλημμένη απόφα-
ση της Γενικής Συνέλευσης της ΠΣΕ για τη μη 
εγκατάσταση αιολικών πάρκων και ανεμογεν-
νητριών στα βουνά της Ηπείρου. Η θέση αυτή 
επαναβεβαιώθηκε και στη συνεδρίαση του Δι-
οικητικού Συμβουλίου της ΠΣΕ που έγινε την 
ίδια μέρα στα γραφεία της Συνομοσπονδίας 
στην Αθήνα.Σε άλλη συνεδρίαση του ΠΣ της 
Ηπείρου η ΠΣΕ εξέφρασε την κατηγορηματι-
κή αντίθεσή της με την υποβληθείσα πρόταση 
για εφαρμογή μέτρων εκπτωτικής πολιτικής, 

για λίγους περιοίκους και ημετέρους που θα 
περνούν από τη σήραγγα Πρέβεζας – Ακτίου, 
ως μικροπολιτική, αφού διαχωρίζει συνειδητά 
τους ντόπιους κατοίκους και τους απόδημους. 
Η ΠΣΕ τόνισε πως η μόνη σωστή απόφαση 
είναι η κατάργηση των πανάκριβων τελών διέ-
λευσης στη γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου και Ακτίου 
– Πρέβεζας, όπως και η κατάργηση των διοδί-
ων στους εθνικούς δρόμους, που έχουν εξε-
λιχθεί σε ανυπέρβλητο εμπόδιο επικοινωνίας 
των αποδήμων με τα χωριά τους.

 σελ 3,8-9

Του Μάκη Κιάμου-Χήτου, 
προέδρου του ΔΣ της ΠΣΕ

εκδηλώσεις της ΠΣΕ μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου.
Τέλος αποφασίστηκε δέσμη μέτρων για την επικοινωνία, την 

ενημέρωση και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης της ΠΣΕ.
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ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β΄

Όργανο
της Πανηπειρωτικής 

Συνομοσπονδίας Ελλάδας 
(ΠΣΕ)

Διανέμεται δωρεάν

Σε τομή στις σχέσεις και τη 
συμπόρευση με τα σωματεία-μέ-
λη της προχωρά η Πανηπειρω-
τική Συνομοσπονδία Ελλάδας 
(ΠΣΕ). Τα περιοριστικά μέτρα για 
την πανδημία δεν επιτρέπουν 
τις συλλογικές δραστηριότητες, 
όπως οι Γενικές Συνελεύσεις, με 
την κλασσική μορφή. Έτσι ανα-
βλήθηκε η ετήσια Γενική Συνέλευ-
ση της ΠΣΕ, που είχε προγραμμα-
τιστεί για τις 20 Μάρτη 2020.

Το ΔΣ δεν σήκωσε ψηλά τα χέ-
ρια στην περίοδο της καραντίνας 
και των μετέπειτα περιοριστικών μέ-
τρων. Αντιμετώπισε αμέσως τη νέα 
κατάσταση, προσάρμοσε τη δράση 
του ίδιου και των επιτροπών στα νέα 
πρωτόγνωρα δεδομένα. Έτσι ως τα 
μέσα του Οχτώβρη του 2020 όλα τα 
ενεργά σωματεία θα έχουν στη διά-
θεσή τους τα κείμενα απολογισμού 
και προγραμματισμού, τα οποία θα 
δοθούν και στη δημοσιότητα μέσα 
από τις στήλες της εφημερίδας, την 
ιστοσελίδα και το facebook. Τα σω-
ματεία θα κληθούν να συνεδριάσουν, 
τηρώντας τα μέτρα του υγειονομικού 
πρωτοκόλλου με την συμμετοχή και 
των αντιπροσώπων. Προτείνεται ο 
συνδυασμός της φυσικής παρου-
σίας και της τηλεδιάσκεψης.

Στο επίκεντρο της δράσης της 
ΠΣΕ παραμένουν τα μεγάλα προβλή-
ματα της Ηπείρου και των Ηπειρω-
τών: Τα ενεργειακά, (Αιολικά πάρκα, 

ανεμογεννήτριες, έρευνα και εξόρυ-
ξη υδρογονανθράκων κλπ), η κατά-
σταση της υγειονομικής περίθαλψης 
στην Ήπειρο, Διόδια, Δημοτικοί φό-
ροι, Διαχείριση αποβλήτων, Εσωτε-
ρική συγκοινωνία στην επαρχία, Κοι-
νωνικές δομές (υγεία, πρόνοια κλπ), 
Προστασία περιβάλλοντος.

Το ΔΣ της ΠΣΕ υπέβαλε αιτήματα 
στη διαδικτυακή πύλη του υπουρ-
γείου Πολιτισμού και είχε δύο πα-
ρεμβάσεις στις τηλεδιασκέψεις του 

Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου 
για τα αιολικά πάρκα και τα διόδια. 
Με ομόφωνη απόφαση του ΔΣ έγινε 
παρέμβαση για τον πραγματικό δι-
καιούχο στον πρόεδρο της Βουλής 
και στη συνέχεια στα πολιτικά κόμ-
ματα και στους Ηπειρώτες βουλευ-

τές. Οργανώθηκε τηλεδιάσκεψη 25 
αδελφοτήτων που εκδίδουν έντυπο, 
όπου αναδείχτηκε η ανάγκη για ορ-
γανωμένο συντονισμό σε μια σειρά 
ζητήματα, όπως η δαπάνη αποστο-
λής.

Το μεικτό εγχείρημα –της 
φυσικής παρουσίας και της τη-
λεδιάσκεψης- στις συλλογικές 
δραστηριότητες αποτελεί ένα 
πρωτόγνωρο εγχείρημα. Πρέπει 
να αγκαλιαστεί από όλα τα σωμα-

τεία, τα οποία πρέπει να ξεπερά-
σουν τις τυπικότητες και μέσα απ’ 
αυτή τη δράση να προσθέσουν 
έναν ισχυρό κρίκο σύνδεσης και 
συμμετοχής στην μελλοντική πο-
ρεία των αποδήμων.

 Σελίδες 8-9

Κορυφαία 
πράξη αλτρουισμού 

η προσφορά 
αίματος 

ΕΚΤΑΚΤΟ: Φτωχότερη η Πανηπειρωτική
Το θλιβερό μαντάτο ήρθε στις 6 Οκτώβρη 2020. Ο Κώστας Μπατσής 

έφυγε απ’ τη ζωή στην Πλατανούσα, το αγαπημένο χωριό του στα Ιωάννινα. 
Στο επόμενο φύλλο η ζωή του Κώστα Μπατσή και η προσφορά του στην 
Ηπειρωτική αποδημία.

Αναπροσανατολισμός 
δράσης της ΠΣΕ με τους Συλλόγους

Του Χρήστου Α. Τούμπουρου, 
Εφόρου Τύπου της ΠΣΕ

Κραυγή αγωνίας για τις εφημερίδες των Αδελφοτήτων
Επόμενο ήταν. Τα ταπεινά λυχνάρια, οι εφημερίδες 

που εκδίδουν οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι-Αδελφότητες που  
με τη φλόγα τους κάνουν τους  χρυσούς θησαυρούς της 
πολιτιστικής μας κληρονομιάς να λάμπουν και να ξεχω-
ρίζουν  μέσα  στο τρομακτικό έρεβος που σήμερα μας 
περιβάλλει, άρχισαν να τρεμοσβήνουν!. Όσες απέμειναν, 
γιατί πάρα πολλές «τελείωσαν». Τα  περισσότερα από τα 
έντυπα αυτά που, τα τελευταία πενή-
ντα και πλέον χρόνια, αποτελούσαν 
τους άμισθους σκαπανείς και τους δι-
απρύσιους  κήρυκες  του τοπικού μας 
πολιτισμού, οδηγούνται  άσπλαχνα και  αχάριστα στον εξ 
ασφυξίας θάνατο. Οι Σύλλογοι θα αναγκαστούν να στα-
ματήσουν  τη  φωτεινή αυτή  προσφορά  τους και άπρα-
γοι, όπως πολλοί άλλοι, θα παρατηρούν την εξαφάνιση 
της όποιας πολιτιστικής κληρονομιάς.

Με σχετικό νόμο καταργήθηκε το μειωμένο ταχυδρο-
μικό τέλος που ίσχυε για την αποστολή των γεμάτων 
πολιτισμό και πατριωτισμό εφημερίδων των Συλλόγων. 
Πολλοί Σύλλογοι  υπό το βάρος του πολλαπλάσιου τα-
χυδρομικού κόστους αναγκάστηκαν «να τις κλείσουν». Κι 
όσοι ακόμη «εκδίδουν εφημερίδα» αντιμετωπίζουν μεγά-
λη δυσκολία εξαιτίας του υψηλού κόστους αποστολής της 
στη γενέτειρα. Έχω την εντύπωση πως ο στόχος, να αυ-
ξηθούν δηλαδή τα κρατικά έσοδα «ουδόλως επετεύχθη» 
και μάλλον λειτούργησε ως  «πολιτισμοκτόνα» τακτική. Το 
κράτος έχασε και θα χάσει και αυτά, τα ελάχιστα μεν αλλά 

σίγουρα, που εισέπραττε ως τώρα. Είναι ανάγκη να γίνει 
κατανοητό πως  στη λειψυδρία δε χαλάς τη μικρή πηγή, 
τη βρυσούλα, την ανάβρα που «δακρύζει», που σταλά-
ζει, επειδή δεν είναι βρυσομάνα και δεν σου δίνει αρκετό 
νερό, για να ξεδιψάς εσύ ο ίδιος και να δροσίζεις και τους 
φίλους σου.

Είναι τα μόνα έντυπα που «ξεκοκαλίζουν» οι σύγχρο-
νοι ακρίτες, που στα χωριά μας «φυ-
λάττουν Θερμοπύλες» και «επιμένουν 
ελληνικά». Είναι η μόνη πηγή από την 
οποία αντλούν ελπίδα και αισιοδοξία 

και η μοναδική φωνή που ακούνε εκεί στην ερημιά και τη 
σκοτεινιά, από την οποία παίρνουν θάρρος να μη σκιά-
ζονται την ανησυχητική, τη νεκρική ησυχία και τα μορμο-
λύκεια της φαντασίας τους... Τα έντυπα αυτά, σε κάθε έκ-
δοσή τους, κάτι ξεχασμένο «ξεχώνουν» από την ιστορία, 
από τα ήθη και τα έθιμά μας, από τους θρύλους, τους μύ-
θους και τις παραδόσεις μας και το προβάλλουν ενώπιον 
όλων και, προπάντων, ενώπιον των νεότερων γενιών. 

Ελπίζω ότι οι υπεύθυνοι θα βρουν τη λύση. Και θα κά-
νουν ό,τι πρέπει για να επανέλθει το μειωμένο ταχυδρομι-
κό τιμολόγιο. Η Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδας 
θα απευθυνθεί σε όλους τους φορείς και  με κάθε μέσον 
θα τονίσει τη μεγάλη προσφορά των εντύπων που στη-
ρίζουν τους δεσμούς των αποδήμων με τη γενέτειρα και 
πασχίζουν για την ανάδειξη των πολιτιστικών μας θησαυ-
ρών. Αυτό το κέρδος είναι απείρως πολλαπλάσιο.

Η συνεδρίαση του ΔΣ πραγματοποιήθηκε με την τήρηση των απαραίτητων μέτρων 
υγιεινής για την πανδημία

Μήνυμα του προέδρου της ΠΣΕ 
Χρυσόστομου- Μάκη 

Κιάμου-Χήτου 
Ο εθελοντισμός, μια λέξη με αν-

θρώπινο περιεχόμενο, είναι στάση 
ζωής και υπηρετεί  ιδιαίτερες αξίες, 
όπως η φιλανθρωπία, η αλληλεγ-
γύη, η κοινωνική δικαιοσύνη και η 
κοινωνική συμμετοχή. Η κάθε εθε-
λοντική πράξη φανερώνει ενέργεια 
και καλοσύνη. Δεν είναι απλά μια 
συνεισφορά στον άνθρωπο, αλλά 
και στον εαυτό μας. Απαιτεί γνώση, 
γενναιοδωρία, κυρίως όμως θέληση 
προσφοράς των καλύτερων στοιχεί-
ων που έχουμε και όχι αυτών που 
μας περισσεύουν.

Ο εθελοντισμός ως παροχή βοή-
θειας άνευ ανταλλάγματος στον συ-
νάνθρωπο συνιστά κορυφαία πράξη 
ανθρωπισμού και συνεισφοράς στο 
κοινωνικό σύνολο. Η δε προσφορά 
αίματος αποτελεί την «κορωνίδα» 
αυτής, γιατί το αίμα του αιμοδότη 
μπορεί να κάνει τη διαφορά μεταξύ 
θανάτου και ζωής.  Και η εθελοντική 
αιμοδοσία σώζει πολλές ζωές.

Αυτές οι σκέψεις κυριάρχησαν σ’ 
όλα τα μέλη του ΔΣ της ΠΣΕ  όταν 
αποφασίσαμε ΟΜΟΦΩΝΑ μετά από 
πρότασή μου, να οργανώσει η ΠΣΕ 
Τράπεζα Αίματος που θα καλύψει τις 
ανάγκες αιμοδοσίας των αποδήμων 
Ηπειρωτών και όχι μόνο. 

Η Τράπεζα Αιμοδοσίας θα εί-
ναι ανοικτή για κάθε πατριώτη, για 
κάθε συμπολίτη, για κάθε άνθρω-
πο. Πιστεύουμε πως η λειτουργία 
της Τράπεζας αίματος θα δώσει νέα  
διάσταση και πνοή στο Ηπειρώτικο 
εθελοντικό κίνημα. Αποδεικνύει και 
διευκολύνει τη θέληση, την προσφο-
ρά και την αγάπη του κάθε ατόμου 
προς τον συνάνθρωπό του. Άλλω-
στε, εμείς  οι Ηπειρώτες το έχουμε 
κάνει τρόπο ζωής. 

Η Τράπεζα αίματος θα  ενισχύσει 
το πνεύμα της αλληλεγγύης και εθε-
λοντικής προσφοράς σε όλα τα μέλη 
των Ηπειρώτικων συλλόγων. Ο εθε-
λοντισμός είναι κατάθεση ψυχής. 
Εμπεριέχει αγάπη, τρυφερότητα και 
κυρίως στοργή. Κυρίως πιστοποιεί 
το ηπειρώτικο ήθος.

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 
ΣΤΙΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΕΣ 

ΑΕΤΟΠΕΤΡΑΣ & ΚΥΨΕΛΗΣ
 σελ. 5

«Πανηγύρι» αλληλεγγύης 
στα Γιάννενα

 σελ. 7

ΛΙΜΑΝΙ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

ΟΧΙ της ΠΣΕ 
στις ιδιωτικοποιήσεις

 σελ. 8
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ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β΄

Όργανο
της Πανηπειρωτικής 

Συνομοσπονδίας Ελλάδας 
(ΠΣΕ)

Διανέμεται δωρεάν

ΠΣΕ: 
Ομάδα εργασίας 

για την Υγεία στην Ήπειρο

 σελ. 13

Μοιρολόι 
για τον 

Κώστα  Μπατσή
Η ζωή και η προσφορά 

στην αποδημία 
του γνήσιου Ηπειρώτη

 σελ. 4-5

Μεταλαμπάδευση 
πολιτισμού 

από την ΠΣΕ
Συνέντευξη 

του Μ. Κιάμου 
στον Ηπειρωτικό Τύπο

 σελ. 3

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΠΣΕ

Οδηγός στη συλλογική μας δράση

Οι περιοριστικές συνθήκες της παν-
δημίας του κορωνοϊού δεν επιτρέπουν 
τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης 
της ΠΣΕ με την κλασσική μορφή της 
φυσικής παρουσίας των εκλεγμέ-
νων αντιπροσώπων. Καινοτομώντας 
το ΔΣ της ΠΣΕ, και ξεπερνώντας τις 
δύσκολες συνθήκες της πανδημίας 
κατάφερε, σε δύο συνεδριάσεις του 
(27.10.2020 και τέλειωσε την επόμενη 
εβδομάδα) να συζητήσει και να εγκρί-
νει τον απολογισμό χρησιμοποιώντας 
το μεικτό σύστημα της φυσικής παρου-
σίας και της τηλεδιάσκεψης. 

Το ΔΣ της ΠΣΕ κοινοποιεί, με κάθε 
διαθέσιμο μέσο και τρόπο, τον απολο-
γισμό πρός τα σωματεία-μέλη της Συ-
νομοσπονδίας για να αποτελέσει τη 
βάση για τον εν γένει προβληματισμό, 
την κριτική, την εύρυθμη λειτουργία 
και αποδοτική δράση. Πρόκειται για 
πρωτόγνωρο εγχείρημα που θα δι-
αρκέσει που θα κρατήσει για περίπου 
δύο μήνες και θα καταλήξει με νέα συ-
νεδρίαση του ΔΣ της ΠΣΕ.

Ο προσανατολισμός και άξονες 
της δράσης των σωματείων-μελών 
της ΠΣΕ, όπως και της ίδιας της Συνο-
μοσπονδίας, θα επικεντρωθούν στον 

πολιτισμό, την ανάπτυξη και το περι-
βάλλον πρός όφελος της Ηπείρου και 
των αποδήμων, την κοινωνική αλλη-
λεγγύη και την προσέγγιση της νεας 
γενιάς. Μετά την επανέκδοση της 
εφημερίδας «Πανηπειρωτική» θα επι-
χειρηθεί και η αναβάθμιση της ιστοσε-
λίδας και του facebook της ΠΣΕ. Επί-
σης θα γίνουν προσπάθειες για την 
βελτίωση του Πνευματικού Κέντρου 
Ηπειρωτών.

Ο απολογισμός καταλήγει: «Το ΔΣ 
της ΠΣΕ, με αίσθημα ευθύνης απευ-
θύνεται σε όλους εσάς, τα μέλη των 

ΔΣ, τους αντιπροσώπους των συλ-
λόγων μας και σας καλεί να μην το 
βάλουμε κάτω. Μην αφήσουμε την 
ηπειρωτική αποδημία, τα χωριά μας, 
την Ήπειρο να σβήσουν. Με συλλογι-
κή δράση, με αγάπη για τον τόπο μας 
και τον λαό μας θα ξεπεράσουμε τα 
προβλήματα. Συζητήστε τον απολο-
γισμό και τον προγραμματισμό μας. 
Συζητείστε τη δική σας δράση. Κάντε 
τις παρατηρήσεις σας, πλουτίστε τον 
προβληματισμό μας και βοηθήστε να 
γίνουν όλα πράξη».

ΒΟΥΛΗ: Δωρεά 106 εκδόσεων 
στην ΠΣΕ

Πλουσιότερη με 106 εκδόσεις του Ιδρύματος 
της Βουλής των Ελλήνων γίνεται η βιβλιοθήκη 
της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας 
(ΠΣΕ), μετά την πρωτοβουλία του προέδρου της 
Βουλής Κωνσταντίνου Τασούλα για τη δωρεά. 

Η Κατερίνα Ζαμπέλη, προϊσταμένη Διεύθυνσης 
Υπηρεσιών του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων 
απέστειλε –με ημερομηνία 2 Οκτωβρίου 2020- την 
παρακάτω επιστολή:

«Αξιότιμε κύριε Χήτο-Κιάμο,
Εκ μέρους του προέδρου της Βουλής σας απο-

στέλλουμε τις 106 εκδόσεις του Ιδρύματος της Βου-

λής των Ελλήνων που έχουν εκδοθεί έως σήμερα, 
για τον εμπλουτισμό του  Πνευματικού Κέντρου της 
ΠΣΕ.

Σας παρακαλούμε να μας σταλεί ο ταξινομικός 
αριθμός καταχώρησης των προαναφερόμενων εκδό-
σεων στις συλλογές της βιβλιοθήκης σας. Παραμέ-
νουμε στη διάθεσή σας». 

Τα βιβλία παρέλαβε η Έφορος Δημοσίων Σχέσε-
ων της ΠΣΕ Μαρίκα Γκόνη στις 12 Οκτωβρίου 2020. 

Η ΠΣΕ και όλοι οι ηπειρώτες ευχαριστούν θερμά 
το Ίδρυμα και τον πρόεδρο της Βουλής για την αξιό-
λογη προσφορά.

Η επιστολή του Ιδρύματος της Βουλής προς την ΠΣΕ (αριστερά) και η παραλαβή των εκδόσεων απ’ τη Μαρίκα Γκόνη (δεξιά).

«Το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας 
Ελλάδας (ΠΣΕ) αποφάσισε να προχωρήσει σε τομή στις σχέσεις 

με τα σωματεία – μέλη της. Εκ των πραγμάτων, λόγω κορωνοϊού, 
δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί Γενική Συνέλευση μ

ε τη συγκεκριμένη μορφή, όπως γινόταν μέχρι σήμερα. Δημοσιεύεται 
ο απολογισμός του ΔΣ, ο οποίος και θα σταλεί σε όλα τα σωματεία-μέλη 

για να αποτελέσει τη βάση για τον εν γένει προβληματισμό, 
την κριτική, ώστε να διατυπωθούν προτάσεις για την εύρυθμη λειτουργία 
και αποδοτική δράση σ’ αυτές τις δύσκολες στιγμές, λόγω της πανδημίας».

ΚΑΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΠΣΕ

Οδηγός δράσης και συλλογικής αυτενέργειας  για τις Ομοσπονδίες, τους Συλλόγους, τις Ενώσεις, τις 
αδελφότητες αλλά και όλους τους απόδημους Ηπειρώτες και Ηπειρώτισσες αποτελεί ο απολογισμός που 
ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας (ΠΣΕ).

ΕΠΟΣ 1940: 

Αποκλειστικές 
φωτογραφίες 
απ’ το Μέτωπο

 σελ. 16

Η άλλη Ελλάδα 
απ’ το φακό 
του Κώστα  
Μπαλάφα  

100 χρόνια από τη γέννηση 
του φωτογράφου

 σελ. 14-15
Αναλυτικά σελίδες 6-12
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ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β΄

Όργανο
της Πανηπειρωτικής 

Συνομοσπονδίας Ελλάδας 
(ΠΣΕ)

Διανέμεται δωρεάν

ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΕΣ: 
Εγκρίνουν 

τον απολογισμό 
της ΠΣΕ 

 σελ. 3 - 4

Οι ακρίτες 
της Ηπείρου 
σε Γολγοθά

 σελ. 8 - 9

Τον τίτλο «ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ-ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ Ο ΚΑΙ-
ΝΟΥΡΓΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ» έχει το μήνυμα του Διοικητικού 
Συμβούλιου της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας 
Ελλάδας (ΠΣΕ) για τις γιορτές και το νέο έτος.

Ολόκληρο το μήνυμα έχει ως εξής: «Ο τελευταίος 
μήνας κάθε χρόνου, ο Δεκέμβριος, είναι μήνας προ-
ετοιμασίας, προκειμένου να εορταστούν τα Χριστού-
γεννα και να υποδεχτούμε το νέο έτος. Δυστυχώς 
όμως για φέτος “η ροή των 
πραγμάτων” είναι διαφορε-
τική. Η πανδημία του κορω-
νοϊού στην ουσία έχει μηδε-
νίσει το εορταστικό πνεύμα 
των ημερών και σκόρπισε όχι 
μόνο θλίψη, αλλά και πολλά 
θύματα σε καθημερινή πλέον 
βάση. Αγωνία επικρατεί και 
κυριαρχεί η αβεβαιότητα της 
επόμενης ημέρας. Σ’ αυτές 
λοιπόν τις δύσκολες συνθή-
κες επιβάλλεται ο καθείς να 
ατσαλωθεί με ψυχραιμία για 
το παρόν και με αισιοδοξία 
και αγωνιστικότητα για το 
μέλλον.

Η πανδημία αυτή, έτσι ή 
αλλιώς κάποτε θα ξεπεραστεί. 
Οι επιπτώσεις δεν είναι εμφα-
νείς ούτε προβλέψιμες. Το ζή-
τημα είναι να ενισχύσουμε και 
να ατσαλώσουμε τη θέληση, 
την αγωνιστικότητα και την αι-
σιοδοξία μας. Η ιστορία διδά-
σκει πως σε δύσκολες εποχές 
ο άνθρωπος λειτουργεί και 
οργανώνεται συλλογικά. Άλ-
λωστε αυτό αποδεικνύει και η 
ιστορία ίδρυσης και λειτουρ-
γίας συλλογικών φορέων, 
Αδελφοτήτων και Ηπειρώτι-
κων Συλλόγων, όπου γης. 

Φυτώρια αγάπης, ειρήνης, 
συλλογικής προσπάθειας και 
ανθρωπιάς. Έτσι λειτούργησαν και μ’ αυτόν τον τρόπο 
προσδοκούμε να λειτουργήσουν και στο μέλλον. Ο Ηπει-
ρώτικος πολιτισμός, η παράδοση και η ιστορία μας, σημα-
τοδοτούν και την ελπίδα για ένα αύριο καλύτερο, ανθρω-
πινότερο, όχι ειρηνοφόρο, αλλά ειρηνικό. Από τη δράση 
μας εξαρτάται. Ο αγώνας είναι συνεχής, αδιάκοπος και 
χωρίς καμιά αναστολή. 

Το ΔΣ της ΠΣΕ σ’ αυτές τις δύσκολες συνθήκες προχώ-
ρησε και πραγματοποίησε τομή στις σχέσεις και τη συμπό-
ρευσή της με τα σωματεία-μέλη της. Ήδη όλα τα σωματεία 
έχουν στη διάθεσή τους τα κείμενα του απολογισμού και 
προγραμματισμού, τα οποία δόθηκαν στη δημοσιότητα 
μέσα από τις στήλες της εφημερίδας μας “Πανηπειρωτική” 
και αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο της Πανη-
πειρωτικής (www.panepirotiki.com). Τα σωματεία άρχισαν 

και συνεδριάζουν (τηρώντας 
τα μέτρα του υγειονομικού 
κανονισμού) και ανάλογα το-
ποθετούνται επί των πεπραγ-
μένων. Πρωτόγνωρο φυσικά 
εγχείρημα, αλλά προσθέτου-
με έτσι, μέσα στις δυσκολίες 
λόγω κορωνοϊού, έναν ισχυ-
ρό κρίκο σύνδεσης και συμμε-
τοχής στην μελλοντική πορεία 
των αποδήμων Ηπειρωτών. 
Άλλωστε η ηπειρώτικη ιστο-
ρία διακρίνεται πάντοτε για το 
προγραμματισμένο, το αλη-
θές και προπάντων το τολμη-
ρό της δράσης κάθε Ηπειρώ-
τη και κάθε Ηπειρώτισσας. 

Καλούμε όλους τους Ηπει-
ρώτες και τις Ηπειρώτισσες 
να ενεργοποιηθούν στα Ηπει-
ρώτικα Σωματεία, ειδικότερα 
τώρα με τις τόσο αντίξοες 
συνθήκες, να δραστηριοποι-
ηθούν. Άλλωστε η κοινή προ-
σπάθεια, το “εμείς”, η συλ-
λογική δράση και η καθολική 
απαντοχή έδωσε και θα δίνει 
πάντοτε σοβαρά θετικά απο-
τελέσματα. Μ’ αυτόν τον τρό-
πο και μ’ αυτή τη δράση δια-
τηρήσαμε τις ανυπέρβλητες 
ηπειρώτικες παραδοσιακές 
περγαμηνές. Η παράδοση 
της Ηπείρου λειτουργεί σαν 
ένας ζωντανός οργανισμός. 

Προσλαμβάνει, αποβάλλει, μεταπλάθει. Στο χέρι μας είναι 
να διατηρήσουμε τη ζωντάνια της. Αυτή θα είναι και η μέ-
γιστη προσφορά μας στην γενέτειρα. 

Μ’ αυτές τις σκέψεις και το ΔΣ της Πανηπειρωτικής Συ-
νομοσπονδίας Ελλάδας εύχεται σε όλους/ες Ηπειρώτες/
σσες ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ, υγεία, ευτυχία και κάθε επιτυχία. 
ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ»

Το Φοιτητικό - 
Αντιδικτατορικό 

κίνημα στην Ήπειρο
 σελ. 6

Η νέα ηλεκτρονική 
εφημερίδα 

της Αδελφότητας 
Αμμοτοπιτών Άρτας

 σελ. 16

ΕΥΧΕΣ ΤΗΣ ΠΣΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ 2021
•

ΠΣΕ: Επικέντρωση στον «Πραγματικό Δικαιούχο»
Το ΔΣ της Πανηπειρωτικής Συ-

νομοσπονδίας Ελλάδας (ΠΣΕ) 
συνεδρίασε στις 4.11.2020 και 
ασχολήθηκε με όλα τα τρέχοντα 
ζητήματα που αφορούν την ΠΣΕ 
καθώς και με τον προγραμματι-
σμό δράσης. Η συνεδρίαση επικε-
ντρώθηκε στο σοβαρό ζήτημα του 
«Πραγματικού Δικαιούχου». 

Η ΠΣΕ με επιστολή της προς τα 
κοινοβουλευτικά πολιτικά κόμματα, 
που κοινοποίησε και στους Ηπειρώ-
τες βουλευτές, αναφέρεται σε θέμα-
τα που αφορούσαν τροποποιήσεις 
του νόμου 4557/2018 «Πρόληψη 
και καταστολή της νομιμοποίησης 
εσόδων από εγκληματικές δραστη-
ριότητες και της χρηματοδότησης 
της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2015/849/EE) και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 139/30.7.2018) 
και όπως τροποποιήθηκε με τον 
νόμο 4607/2019 «Πρόληψη και κα-
ταστολή της νομιμοποίησης εσόδων 
από εγκληματικές δραστηριότητες 
και της χρηματοδότησης της τρο-
μοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδη-
γίας 2015/849/EE) και άλλες διατά-
ξεις» (ΦΕΚ Α' 139/30.7.2018) και 
όπως τροποποιήθηκε με τον νόμο 
4607/2019. 

Με την επιστολή αυτή πρότει-

νε την απαλλαγή της υποχρέωσης 
των πολιτιστικών συλλόγων και των 
οντοτήτων που δεν αποκτούν έσοδα 
υποκείμενα σε φόρο εισοδήματός, 
αλλά αποκλειστικά και μόνο έσοδα 
που πραγματοποιούνται κατά την εκ-
πλήρωση του σκοπού τους. (Η επι-
στολή δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 
8 φύλλο της εφημερίδας «Πανηπει-
ρωτική»). 

Το πρόβλημα αυτό είναι μείζονος 
σημασίας και αφορά την ύπαρξη και 
λειτουργία όλων των Πολιτιστικών 
Συλλόγων. 

Τηλεδιάσκεψη 
με βουλευτές - ευρωβουλευτές
Στις 18.12.2020 και ώρα 13.00, 

μετά από πρόσκληση του ΔΣ της 
ΠΣΕ πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκε-
ψη με τους Ηπειρώτες Βουλευτές 
και Ευρωβουλευτές. Συμμετείχαν οι 
Χρήστος Γκόκας (ΚΙΝΑΛ), βουλευ-
τής Άρτας, Βασίλης Γιόγιακας (ΝΔ), 
βουλευτής Θεσπρωτίας, Κώστας 
Μπάρκας (ΣΥΡΙΖΑ), βουλευτής Πρέ-
βεζας. Τηλεφώνησαν και δήλωσαν 
συμπαράσταση στον αγώνα οι Γιώρ-
γος Αμυράς (ΝΔ), βουλευτής Ιωαννί-
νων, Γιάννης Μπαλάφας (ΣΥΡΙΖΑ), 
βουλευτής Νότιου Τομέα Αθηνών και 
Χρήστος Κατσιώτης (ΚΚΕ), βουλευ-

τής Νότιου Τομέα Αθηνών. 
Σε ανακοίνωσή του το Γραφείο 

Τύπου της ΠΣΕ επισημαίνει: «Όσοι 
συμμετείχαν στην τηλεδιάσκεψη και 
όσοι επικοινώνησαν τηλεφωνικά στη-
ρίζουν το δίκαιο αίτημα του Διοικητι-
κού Συμβουλίου της ΠΣΕ, σε σχέση 
με την διάταξη που αφορά τον πραγ-
ματικό δικαιούχο και ειδικότερα έγινε 
αποδεκτό το προτεινόμενο περιεχό-
μενο της προσθήκης στην εν λόγω 
διάταξη το οποίο έχει ως εξής: “Οι 
πολιτιστικοί Σύλλογοι, ως κοινω-
φελείς και μη κερδοσκοπικοί οργα-
νισμοί, εφόσον δεν ασκούν καμία 
εμπορική δραστηριότητα από την 
οποία να αποκτούν φορολογητέο 
εισόδημα, αλλά αποκλειστικά και 
μόνο έσοδα που πραγματοποιού-
νται κατά την εκπλήρωση του σκο-
πού τους, δεν είναι υπόχρεοι κα-
ταχώρησης στο Κεντρικό μητρώο 
Πραγματικών Δικαιούχων. Όσοι 
από τους παραπάνω φορείς έχουν 
ήδη καταχωρηθεί στο Μητρώο, 
υποβάλουν σχετική δήλωση και 
διαγράφονται αυτόματα”. 

Το ΔΣ της ΠΣΕ θα ετοιμάσει επι-
στολή προς τον αρμόδιο Υπουργό 
την οποία καλούνται να προσυπο-
γράψουν οι Ηπειρώτες Βουλευτές και 
Ευρωβουλευτές».

Οι περιορισμοί απ’ την 
πανδημία υποχρεώνουν 
την «Πανηπειρωτική» να 
κυκλοφορήσει σε διπλό 
φύλλο για τους μήνες 
Νοέμβριο και Δεκέμβριο 
2020.

Παγκόσμια 
αναγνώριση 

για το Πολυφωνικό 
Καραβάνι

 σελ. 12

Άλκης Αλκαίος, 
οκτώ χρόνια 

από το θάνατό του
 σελ. 11
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Στις 2 Φεβρουαρίου 2015 το ΔΣ της 
ΠΣΕ, συγκλήθηκε άμεσα, σε έκτακτη συ-
νεδρίαση με τη συμμετοχή του ΔΣ της 
Ομοσπονδίας Τζουμερκιωτών, του 
Δημάρχου Βόρειων Τζουμέρκων Γιάννη 
Σεντελέ, του Αντιπεριφερειάρχη Ηπείρου 
Περικλή Βασιλάκη, του Κοσμήτορα της 
Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ 
καθηγητή Δημήτρη Κουτσογιάννη, του 
καθηγητή του ΕΜΠ Δημήτρη Καλια-
μπάκου και πολλών άλλων ακόμη συ-
μπατριωτών.

Η κατάληξη της συζήτησης ήταν ομό-
φωνη: «Το γεφύρι της Πλάκας μπορεί 
και πρέπει να αναστηλωθεί με τα υλι-
κά και την τεχνοτροπία του πρωτότυ-
που και όσο είναι δυνατόν ίδιο με το 
καταστραμμένο. (…) Είναι αναγκαίο 
να χαραχθεί χρονοδιάγραμμα ενερ-
γειών με σαφείς στόχους και χρεώ-
σεις ευθυνών. Οι Ηπειρώτες με τους 
φορείς τους θα επαγρυπνούν». 

Την επόμενη μέρα συναντήσαμε με 
τον, τότε, υπουργό Νίκο Ξυδάκη και ομο-
λογουμένως η συμφωνία στα παραπάνω 
ήταν απόλυτη. Βρεθήκαμε με το κλιμάκιο 
του ΕΜΠ στο γεφύρι, στη σύσκεψη στην 
Περιφέρεια στα Γιάννενα, όπου για πρώτη 
φορά έγινε η προσπάθεια «να πάει στην 
άκρη η ΠΣΕ» (ως κύριος φορέας της αντί-
ληψης για την ευθύνη της πολιτείας) και 
να επικρατήσει η άποψη ότι το γεφύρι θα 
στηθεί από τους Ηπειρώτες. 

Το ΔΣ της ΠΣΕ αφιέρωσε το τριή-
μερο στα Γιάννενα για την «ΗΠΕΙΡΟ 
ΤΟΥ ΘΟΔΩΡΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ», 
την «ΠΙΤΑ ΤΟΥ ΗΠΕΙΡΩΤΗ 2015», και 
τρεις ακόμη μεγάλες εκδηλώσεις που 
ακολούθησαν στην Αθήνα, στην προβο-
λή του αιτήματος για άμεσες ενέργειες. 

Τον Αύγουστο η ΠΣΕ σε ένα μεγά-
λο πολιτιστικό καραβάνι στην Ήπειρο, τις 
ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΕΣ ΟΧΘΕΣ 2015, στις 11 και 
12 Αυγούστου από τη Δερόπολη σε εκδή-
λωση γέφυρας πολιτισμού και φιλίας των 
δύο λαών, στους Κήπους στο Ζαγόρι, 
στο γεφύρι του Καλόγερου και στο Γεφύ-
ρι της Πλάκας την Τετάρτη 12 Αυγούστου 
το μεσημέρι, ανάδειξε την ανάγκη για την 
ουσιαστική προστασία της πολιτιστικής 
μας κληρονομιάς. 

Στην εκδήλωση που έγινε 23 Ιου-
λίου 2015 το ΕΜΠ παρουσίασε στο 
Πνευματικό Κέντρο Ηπειρωτών τη 

συμβολή του στην Αναστήλωση του 
Γεφυριού της Πλάκας. Το έργο αυτό 
υλοποιήθηκε από διεπιστημονική ομά-
δα αποτελούμενη από 26 καθηγητές και 
40 ερευνητές του Πολυτεχνείου. Στη συ-
νάντηση αυτή ο υπουργός Πολιτισμού 
Νίκος Ξυδάκης ενεχείρισε στον Περι-
φερειάρχη Ηπείρου την προγραμματική 
σύμβαση για τη δημιουργία δύο επιτρο-
πών υλοποίησης και οικονομικής διαχεί-
ρισης του έργου.

Ανευθυνότητα 
για την... ευθύνη!

Στην αντίληψη ότι το κράτος δεν θα 
έχει την πραγματική ευθύνη και ότι «… 
oι Ηπειρώτες θα στήσουμε το γεφύ-
ρι», εκφράσαμε από την πρώτη στιγμή 
της ρητή μας αντίθεση. Την επιστημονι-
κή, τεχνική και οικονομική ευθύνη έχει η 
πολιτεία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της. 
Αυτά τα είπαμε από την πρώτη μα ανα-
κοίνωση στις 2 Φεβρουαρίου 2015. Και 
βεβαίως δικαιωθήκαμε πλήρως. 

Πήραμε πάλι την πρωτοβουλία και 
ένα χρόνο μετά, την 1η Φεβρουαρίου 
2016 συγκλήθηκε πάλι σε ίδια ευρεία συ-
νεδρίαση το ΔΣ της ΠΣΕ. 

Η απόφαση από τη συζήτηση ήταν 
απλή και καθαρή: «Επιβεβαιώθηκε η 
περσινή μας θέση ότι το γεφύρι της 
Πλάκας μπορεί και πρέπει να αναστη-
λωθεί με τα υλικά και την τεχνοτροπία 
του πρωτοτύπου. Είναι ευθύνη του 
Υπουργείου Πολιτισμού ο συντονι-
σμός των εργασιών και προσφορών, 
καθώς και της όλης διαδικασίας της 
αναστήλωσης. Να φροντίσει το ΔΣ 
της ΠΣΕ για άμεση συνάντηση με τον 
Υπουργό Πολιτισμού, προκειμένου 
να ζητήσει την υλοποίηση όσων έχει 
το Υπουργείο μέχρι σήμερα υποσχε-
θεί και να πραγματοποιήσει με όλους 
τους άλλους φορείς εκδηλώσεις και 
κινητοποιήσεις, εάν χρειαστεί, προ-
κειμένου να ευαισθητοποιήσει και 
ενεργοποιήσει όλο το καλλιτεχνικό 
και πνευματικό δυναμικό της Ηπείρου 
και το σύνολο της κοινωνίας με στόχο 
τη διαρκή διατήρηση του ενδιαφέρο-
ντος και την οριστική ολοκλήρωση 
του έργου». 

Η σταθερή θέση της ΠΣΕ βοήθησε 
το ΕΜΠ να πάρει την απόφαση να ετοι-
μάσει τον πλήρη φάκελο της μελέτης 

που θα εγκριθεί από τις υπηρεσίες του 
υπουργείου πολιτισμού, ώστε να μπορεί 
να συνταχθεί η μελέτη εφαρμογής και να 
δημοπρατηθεί το έργο. 

Η άκαμπτη αυτή θέση της ΠΣΕ έδω-
σε δύναμη και σε άλλους φορείς να διεκ-
δικήσουν και να επιβάλουν την αναγκαι-
ότητα η πολιτεία να αναλάβει την ευθύνη 
αξιοποιώντας και συντονίζοντας όλες τις 
προσφορές του τεχνικού κόσμου (από 
το ΕΜΠ, το ΤΕΕ κλπ) ή την οικονομική 
συνδρομή των επώνυμων και ανώνυμων 
Ηπειρωτών από όλον τον κόσμο. 

Ευγνωμοσύνη στο ΕΜΠ
Τον Μάιο 2016, το Κεντρικό Συμβού-

λιο Νεωτέρων Μνημείων του Υπουργείου 
Πολιτισμού, ενέκρινε την Προκαταρκτική 
Μελέτη για την αναστήλωση του Γεφυ-
ριού της Πλάκας, την οποία εκπόνησε το 
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. 

Για να φθάσουμε στο σημείο αυτό, 
αναντίρρητα οφείλεται και στην καθοριστι-
κή (από την πρώτη στιγμή και συνεχώς) 
εγρήγορση, κινητοποίηση και παρεμβά-
σεις της ΠΣΕ. Κυρίως όμως οφείλεται 
στην αποδοχή του μεγάλου βάρους από 
το ΕΜΠ της εκπόνησης της μελέτης. Οι 
Ηπειρώτες θα ευγνωμονούν το ΕΜΠ.

Στις 14/07/2016 και στο Πνευματικό 
Κέντρο Ηπειρωτών το Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο, σε συνεργασία με την ΠΣ, 
διοργάνωσε εκδήλωση με θέμα: «Η συμ-
βολή του Ε.Μ.Π. στην αναστήλωση 

του Γεφυριού της Πλάκας - ένας χρό-
νος μετά», όπου παρουσιάστηκε η μελέ-
τη. Πλέον οι δικαιολογίες κατέρρευσαν. 
Αλλά οι δυσκολίες κράτησαν σχεδόν δύο 
χρόνια ακόμη, ώσπου να δημοπρατηθεί 
και να ξεκινήσει το έργο. 

Έτσι, μετά από 17 μήνες(!!!) από 
την καταστροφή του γεφυριού, μπορού-
σαν να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για 
την αποκατάσταση του μνημείου. Από 
την αρχή των εργασιών η ΠΣΕ τόνισε 
εμφαντικά: «Χαιρετίζουμε το γεγονός 
και πιστεύουμε πως είναι χρέος της 
Πολιτείας να συντηρήσει τα υπόλοι-
πα γεφύρια και όλα τα αρχιτεκτονικά 
Τζουμερκιώτικα δημιουργήματα. Ευ-
χόμαστε σύντονα να πραγματοποι-
ηθεί και η αναστήλωση της γέφυρας 
του Κοράκου». 

Τα πέντε χρόνια που μεσολάβησαν 
αποδείχθηκαν πολύ διδακτικά. Η ΠΣΕ 
είχε προειδοποιήσει από χρόνια πολλά 
πριν για τον κίνδυνο κατάρρευσης στα 
βάθρα. Είχε προειδοποιήσει και συνεχώς 
τονίζει για την αναγκαιότητα προστασί-
ας της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. 
Τα μνημεία, οι αρχαιολογικοί μας χώροι, 
από την προϊστορία ως σήμερα, απαι-
τούν, προστασία, ανάδειξη, συντήρηση, 
πρόσβαση. Η ΠΣΕ προσπαθεί να φέρνει 
τα θέματα στην επιφάνεια, να κρατάει ζω-
ντανή την εγρήγορση των Ηπειρωτών και 
να ευαισθητοποιεί την κοινή γνώμη.
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Την 1η Φεβρουαρίου 2015 η γέ-
φυρα της Πλάκας έπαψε να «υπεν-
θυμίζει την εθνικήν μας δόξαν». 
Έπεσε θύμα της σφοδρής και παρα-
τεταμένης νεροποντής που έπληξε 
την Ήπειρο και ενταφιάστηκε στον 
υγρό του τάφο, στον Άραχθο…

Το ιστορικό γεφύρι, έμφορτο ηρω-
ικής ιστορίας, θρύλων και παραδό-
σεων, αλλά και θαυμαστής τοπικής 
αρχιτεκτονικής, κτισμένο το 1866 από 
τοπικούς μαστόρους με πρωτομάστο-
ρα τον Πραμαντιώτη Κώστα Μπέκα 
και τοπικά υλικά μέχρι το 1913 ήταν 
το σύνορο μεταξύ της ελεύθερης με τη 
σκλαβωμένη Ήπειρο. 

Επρόκειτο για το μεγαλύτερο μο-
νότοξο, (άνοιγμα τόξου 40,20 μέτρα 
και ύψος στο κέντρο 21 μέτρα), γεφύ-
ρι στα Βαλκάνια. Εκεί λειτουργούσε το 
τελωνείο της ελεύθερης Ελλάδας με τη 
σκλαβωμένη Ήπειρο και εκεί έγινε, στις 
29 Φεβρουαρίου 1944, η συμφωνία 
της Πλάκας - Μυρόφυλλου ανάμεσα 
στον ΕΔΕΣ, τον ΕΛΑΣ, την ΕΚΚΑ και 
των εκπροσώπων του Στρατηγείου Μέ-
σης Ανατολής και της Ελληνικής Στρα-
τιωτικής Διοίκησης, του Αμερικανού 
ταγματάρχη Ουάινς και του Βρετανού 
συνταγματάρχη Γουντχάους.

Το πρώτο σημαντικό πλήγμα, εκτός 
από τον καιρό και τα στοιχεία της φύ-
σης, η Γέφυρα της Πλάκας το δέχθηκε 
από τους Γερμανούς Οι Γερμανοί τον 
Οκτώβριο 1943 κατά τις εκκαθαριστι-

Καλό αντάμωμα στο νιο γιοφύρι!

κές τους επιχειρήσεις στο χώρο των 
Τζουμέρκων, προκειμένου να «αφή-
σουν αληθινά ερείπια» και να πολλα-
πλασιάσουν τη συμφορά προσπάθη-
σαν να ανατινάξουν το γεφύρι. 

Το ξεκαλούπωμα του γεφυριού 
της Πλάκας υπολογιζόταν θα γίνει 
την Άνοιξη. Παρά ταύτα «αφού όλα 
πήγαν καλά» έγινε και το ξεκαλού-
πωμα!

Το καλοκαίρι, λοιπόν, θα περάσου-
με, επιτέλους, πάνω από τον Άραχθο, 
πατώντας στο ανακατασκευασμένο 
καλντερίμι. Έτσι θα «επουλώσουμε» 
μια προδιαγεγραμμένη πληγή. 

Ο καθηγητής Μ. Κορρές με τη βαθιά επιστημονική του βεβαιότητα καθήλωσε 
ουσιαστικά το ακροατήριο και μετέφερε στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Ηπει-

ρωτών την «αναστηλωμένη» γέφυρα της Πλάκας στην εκδήλωση της ΠΣΕ 
στις 23.7.2015. «Εγώ συνταξιοδοτούμαι, αλλά θα είμαι στην σκαλωσιά 

και θα φτιάχνουμε το γεφύρι…» είπε ο Μ. Κορρές.

Η Γέφυρα της Πλάκας βομβαρισμένη απ’ 
τους Γερμανούς το 1943 (Φωτ.: Tom Barnes)

Δύο γιοφύρια που κτίστηκαν με διαφορά 154 χρόνων, αλλά με την ίδια νοοτροπία 
μαστοριάς (Πάνω φωτ: Κώστας Μαυροπάνος. Κάτω φωτ.: Θανάσης Κοντοπάνος) 

Η παρακαλιά, δηλαδή «η ὁμαδικὴ ἄμισθος ἐργατικὴ ἀρωγὴ συνειθιζομένη 
εἰς ἐκτάκτους περιστάσεις παρὰ τοῖς χωρικοῖς», της Πανηπειρωτικής Συνομο-
σπονδίας Ελλάδας (ΠΣΕ) για την ανοικοδόμηση του γεφυριού της Πλάκας, ξεκί-
νησε την επόμενη μέρα της μεγάλης συμφοράς...

Η πρώτη συνεδρίαση της Συντακτικής Επιτροπής έγινε το Νοέμβριο του 2019 με 
την παρουσία του Α’ Αντιπροέδρου της ΠΣΕ Βασίλη Παπαϊωάννου (δεύτερος από 
δεξιά). Διακρίνονται (από δεξιά): Μαρίνα Τζάκου, μέλος του ΔΣ της ΠΣΕ, Χρήστος 

Τούμπουρος, Έφορος Τύπου της ΠΣΕ, Κώστας Παπαπάνος, μέλος ΔΣ του ΔΣ 
της ΠΣΕ, Κατερίνα Σχισμένου, φιλόλογος-συγγραφέας και Γιώργος Μουσγάς, 

δημοσιογράφος.

Επανακυκλοφορία κόντρα και στην πανδημίαΕπανακυκλοφορία κόντρα και στην πανδημία!
ΕΝΑΣ ΧΡΌΝΌΣ

Συμπληρώθηκε ένας χρόνος απ’ την επανέκδοση και την επανακυκλοφο-
ρία της «Πανηπειρωτικής». Η εφημερίδα επανασχεδιάστηκε παίρνοντας 
υπόψιν τα βασικά χαρακτηριστικά της «Πανηπειρωτικής» της πρώτης 

περιόδου. Για να αποτελέσει το «όργανο ζωτικής σημασίας για την πατρώα γη 
και των απανταχού Ηπειρωτών, που ήρθε να εκφράσει και να δώσει επίσημη 
φωνή στην προβολή του τόπου μας, ν’ αναδείξει τα προβλήματά του, να προτείνει 
λύσεις σε σοβαρά θέματα που ταλανίζουν επί χρόνια τη γενέτειρά μας, να διαφω-
νήσει και ν’ αντιταχθεί σε τυχάρπαστους κερδοσκόπους οι οποίου ερήμην των 
Ηπειρωτών επιχειρούν εις βάρος κατοίκων και περιβάλλοντος», όπως έγραψε 
στο μήνυμά του συμπατριώτης δημοσιογράφος μετά την επανακυκλοφορία.

Η «Πανηπειρωτική» είναι το όργανο της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας 
Ελλάδας (ΠΣΕ). Δεν είναι, δηλαδή, μια ακόμα εφημερίδα. Είναι η μηνιαία εφημε-
ρίδα που προτάσσει τη φυσιογνωμία της ΠΣΕ και των συλλόγων της αποδημίας 
και προβάλλει τη δράση τους. Είναι το μέσο που κρατά γερά το νήμα σύνδεσης 
με τις γνήσιες λαϊκές παραδόσεις της Ηπείρου και αναδεικνύει τη δημιουργία σε 
όλα τα επίπεδα της ζωής.

Η «Πανηπειρωτική» δεν αφίσταται των μεγάλων προβλημάτων. Με την κήρυ-
ξη της Ελλάδας σε κατάσταση πανδημίας, απ’ την πρώτη σελίδα (Μάρτιος 2020), 
και υπό τον τίτλο «υγειονομική λαίλαπα απειλεί την ανθρωπότητα», επισήμανε: 
«Η πανδημία του κορονοϊού αποτελεί τη μεγάλη δοκιμασία για τις αντοχές των 
δημόσιων συστημάτων υγείας. Στην Ελλάδα η ηρωική αυταπάρνηση των εργαζο-

μένων όλων των ειδικοτήτων υπερκέρασαν τις διαχρονικές ανεπάρκειες σε υπο-
δομές και τις ελλείψεις σε προσωπικό στις δημόσιες δομές υγείας στην πρώτη και 
τη δεύτερη φάση της πανδημίας. Στα νοσοκομεία της Ηπείρου έγιναν πιό έντονες 
οι αυτές διαχρονικές ελλείψεις και ανερπάρκειες». Η επισήμανση αυτή βρήκε ιδι-
αίτερη απήχηση στους Ηπειρώτες και, δυστυχώς, οι μετέπειτα δραματικές εξελί-
ξεις στο μέτωπο της πανδημίας δικαίωσαν εκείνη την προειδοποίηση.

Η  «Πανηπειρωτική» «σέρνει στην καμπούρα» της κι αυτή τις αδυναμίες της 
οργανωμένης αποδημίας. Η πανδημία πρόσθεσε ακόμα μεγαλύτερα εμπόδια. 
Σχεδόν ακύρωσε τη λειτουργία της Συντακτικής Επιτροπής, που είναι βασικό όρ-
γανό στο σχεδιασμό, την εκτέλεση και την περαίωση κάθε φύλλου. Έχουν σχεδι-
αστεί έντεκα φύλλα εφημερίδας για κάθε χρόνο. (Το φύλλο Ιουλίου-Αυγούστου θα 
είναι διπλό). Κυκλοφόρησαν εννέα φύλλα. Οι συνθήκες της πανδημίας επέβαλαν 
την έκδοση δύο, επιπλέον, δίμηνων φύλλων. Δεν είναι δά και μικρό πράγμα στις 
συνθήκες αυτής της απομόνωσης.

Συνεχίζει η «Πανηπειρωτική». Για να αποτελέσει έναν ισχυρό κρίκο στην ενη-
μέρωση και την επικοινωνία της ΠΣΕ. Θα συνεχίσει χέρι-χέρι με το site της ΠΣΕ 
(www.panepirotiki.com/), το Facebook και το κανάλι στο YouTube (https://www.
youtube.com/channel/UCfzjf52bQNrscsSOuZxSLeA). Στόχος είναι όλοι  μαζί αυ-
τοί οι κρίκοι να μετατραπούν και σε ισχυρούς ιμάντες σύνδεσης –και αλληλοσύν-
δεσης- των οργανισμών της αποδημίας με τη δράση της ΠΣΕ, η οποία έχει το 
χρέος να πρωτοπορεί. 
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Την 1η Δεκεμβρίου 2020 
έφυγε απ’ τη ζωή η γιαννω-
τοεβραία Εσθήρ Κοέν (1924-
2020). Ήταν μια από τους 
εκατό εβραίους που επέζη-
σαν απ’ το κολαστήριο του 
Άουσβιτς, όπου οι Γερμανοί 
μετέφεραν 1.825 Γιαννιώτες 
εβραίους το 1944. Κηδεύτη-
κε στο Εβραϊκό Νεκροταφείο 
των Ιωννίνων στις 3 Δεκεμ-
βρίου 2020.

Στις 7 Μαρτίου 2014 ο, τότε, 
πρόεδρος της Γερμανίας Γιό-
ακιμ Γκάουκ επισκέφτηκε το 
μαρτυρικό χωριό Λιγγιάδες των 
Ιωαννίνων, που ισοπέδωσαν 
οι ναζί στην κατοχή. Ζήτησε να 
συναντηθεί με την Εσθήρ Κοέν, 
που τη γνώριζε, πρίν τον πόλε-
μο, απ’ την εβραϊκή συναγωγή 
των Ιωαννίνων. 

Όταν συναντήθηκαν η 
Εσθήρ Κοέν στάθηκε μπρο-
στά στο Γερμανό πρόεδρο και 
σε στάση προσοχής του συ-
στήθηκε στα γερμανικά: «Ζιί-
μπεν Ζίμπτσιχ τάουζεν χου-
ντάτ τσβάι». Δηλαδή αριθμός 
77.102. Το ανεξίτηλο νούμερο 
του χεριού της με το οποίο ήταν 
υποχρεωμένη να αναφέρεται 
στα καθημερινά προσκλητήρια, 
πρωί-απόγευμα, στο Άουσβιτς, 
επι δώδεκα μήνες.

«Εντσουλντιγκουνγκ» 
(συγγνώμη), είπε ο Γερμανός 
πρόεδρος όταν αγκάλιασε δα-
κρυσμένος την Εσθήρ Κοέν. 
«Τη στιγμή εκείνη δεν είχα ει-
κόνα ούτε του εαυτού μου, ούτε 
των γύρω μου. Νόμιζα ότι βρι-
σκόμουν στο στρατόπεδο συ-
γκέντρωσης…» εξομολογήθηκε 

η Εσθήρ Κοέν στο δημο-
σιογράφο Σταύρο Τζίμα 
(«Καθημερινή») μετά τη 
συνάντησή της με τον, τότε, 
πρόεδρο της Γερμανίας.

Η Εσθήρ Κοέν επέζη-
σε χάρη σε μια Γερμανίδα 
Εβραία γιατρό και κάποιων 
ομοθρήσκων της νοσηλευ-
τριών που την έκρυψαν, 
όταν οι Eς-Ες ζήτησαν από 
τον νοσοκομείο «έναν ολό-
κληρο θάλαμο για το κρε-
ματόριο». Επέστρεψε στην 
Ελλάδα, αφού ανάρρω-
σε για ένα διάστημα στην 
εβραϊκή κοινότητα στις 
Βρυξέλλες.

Τιμή απ’ το Ίδρυμα 
της Βουλής

Φόρο τιμής στη μνήμη 
της Εσθήρ Κοέν αποτέλε-
σε εκδήλωση «Ρωμανιώ-
τικη τέχνη. Εκδήλωση στη 
μνήμη της Εσθήρ Κοέν», που 
διοργάνωσε το Ίδρυμα της Βου-
λής των Ελλήνων για τον Κοινο-
βουλευτισμό και τη Δημοκρατία, 
με τη συμβολή του Εβραϊκού 
Μουσείου Ελλάδος, στην αίθου-
σα της Γερουσίας του Ελληνικού 
Κοινοβουλίου. 

Μετά από μια σύντομη ει-
σαγωγή  του Γενικού Γραμμα-
τέα του Ιδρύματος της Βουλής, 
καθηγητή Ευάνθη Χατζηβασι-
λείου, ο οποίος και συντόνισε 
την εκδήλωση, τον λόγο πήρε ο 
Πρόεδρος της Βουλής των Ελ-
λήνων και Πρόεδρος του Ιδρύ-
ματος της Βουλής, Κωνσταντί-
νος Τασούλας. 

Ανατρέχοντας ο Κ. Τασού-

λας σε μια μαρτυρία για το πώς 
ο Γιόζεφ Γκαίμπελς, υπουρ-
γός προπαγάνδας του Χίτλερ, 
παρέσυρε σε μια εκδήλωση 
το μαινόμενο πλήθος να ζητω-
κραυγάσει υπέρ του ολοκληρω-
τικού πολέμου, ο Πρόεδρος της 
Βουλής παρατήρησε ότι όταν ο 
άνθρωπος μεταμορφώνεται σε 
θηρίο, τότε αλλάζει η ζωή εκα-
τομμυρίων ανθρώπων, όπως 
άλλαξε και η ζωή της Εσθήρ 
Κοέν. Αν η ευθύνη ειναι κάτι το 
οποίο μας τρομάζει και συνή-
θως αποποιούμαστε, άλλο τόσο 
το δίδαγμα από αυτές τις δοκι-
μασίες θα πρέπει να μας κάνει 
να σκεφθούμε ότι η ευθύνη έχει 
δύο όψεις. Αν ευθυνόμαστε για 
τα κακά, εξίσου ευθυνόμαστε 

για την αποτροπή τους.  
Ο Δήμαρχος Ιωαννιτών, 

Μωυσής Ελισάφ, αναφέρθηκε 
στην «επώδυνη μνήμη» αλλά 
και στο χρέος όλων μας απέ-
ναντι στη «μικρή Εσθήρ, που 
στα 17 χρόνια της σύρθηκε βί-
αια στην κόλαση του Άουσβιτς», 
τονίζοντας την ανάγκη να ανα-
ρωτηθούμε για τα βαθύτερα αί-
τια που προκάλεσαν αυτή την 
πρωτόγνωρη και εφιαλτική βαρ-
βαρότητα. 

Στην εισήγησή του με τίτ-
λο «Για τους Ρωμανιώτες, εκ 
των υστέρων», ο συγγραφέ-
ας Σταύρος Ζουμπουλάκης, 
Πρόεδρος του Εφορευτικού 
Συμβουλίου της Εθνικής Βιβλιο-
θήκης  και μέλος της Επιστημο-
νικής Επιτροπής του Ιδρύματος 
της Βουλής, επισήμανε το γεγο-
νός ότι η σπουδαία ρωμανιώ-
τικη κοινότητα των Ιωαννίνων, 
με τα ξεχωριστά γνωρίσματα, 
ουσιαστικά  δεν υπάρχει πια 

ως κοινότητα ζωής, λατρείας και 
πολιτισμού, αλλά ως μια κοινό-
τητα μνήμης, έχοντας ως κύριο 
συνεκτικό δεσμό τη μνήμη του 
Ολοκαυτώματος, όπως συμβαί-
νει παντού στον κόσμο, κυρίως 
στις μικρές κοινότητες της εβρα-
ϊκής διασποράς.

Ακολούθησε η εισήγηση της 
αρχαιολόγου Ζανέτ Μπαττί-
νου, Διευθύντριας του Εβραϊκού 
Μουσείου Ελλάδος, με τίτλο: 
«Ώρα για Σσαμπάτ! Μια σύ-
ντομη περιήγηση στην καθη-
μερινή ζωή και τη θρησκευ-
τική τέχνη των Ρωμανιωτών 
Εβραίων».  

Κλείνοντας τον κύκλο των 
εισηγήσεων, ο αρχιτέκτονας και 
μουσικός  Σάκης Νεγρίν,   Δι-
ευθυντής του Πνευματικού 
Κέντρου της Ισραηλιτικής Κοι-
νότητας Αθηνών, αναφέρθη-
κε διεξοδικά στα «Μελωδικά 
ακούσματα της Συναγωγής 
και της Ρούγας».

Σε μήνυμά του το Γραφείο Τύπου 
της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδί-
ας Ελλάδας (ΠΣΕ) αναφέρει: 

«Γιορτάζουμε φέτος τα 108 χρόνια 
από την απελευθέρωση των Ιωαννίνων. 
Η φετινή γιορτή σηματοδοτείται οπωσδή-
ποτε από τις συνθήκες που επέβαλε ο 
κορωνοϊός. Ένα τέτοιο όμως γεγονός-ο-
ρόσημο στην ιστορική πορεία του έθνους 
μας- είναι στενά συνδεδεμένο με την εθνι-
κή συνείδηση του Έλληνα και της Ελλη-
νίδας, κάθε Ηπειρώτη και Ηπειρώτισσας. 
Οι αγώνες, οι θυσίες και τα αιματοποτι-
σμένα βουνά της Ηπείρου εννοιοδοτούν 
την ελευθερία μας και φωτίζουν τη συνε-
χή προσπάθεια για εθνική ανεξαρτησία, 
αξιοπρέπεια και κοινωνική προκοπή.

Η ΠΣΕ θεωρεί πως η καλύτερη γιορ-
τή για την απελευθέρωση των Ιωαννίνων 
είναι ο αγώνας αυτός να είναι συνεχής, 
αδιάφθορος και αδιάκοπος».
Εκδηλώσεις με αυστηρό πρωτόκολλο

Ο φετεινός εορτασμός για την απε-
λευθέρωση των Ιωαννίνων, στις 20 και 
21 Φεβρουαρίου 2021, δεν θύμιζε σε 
τίποτα αυτούς των προηγούμενων ετών 
καθώς έγινε με πολύ αυστηρό πρωτό-
κολλο και τήρηση όλων των μέτρων για 
τον περιορισμό της πανδημίας.

Στις εκδηλώσεις παραυρέθηκε η Πρό-
εδρος της Δημοκρατίας (ΠτΔ) Κατερίνα 
Σακελλαροπούλου, η οποία , την πρώ-
τη μέρα, παραβρέθηκε στην πανηγυρική 
διαδικτυακή εκδήλωση και απηύθυνε χαι-
ρετισμό. Την επόμενη μέρα μετά τη δοξο-
λογία, που είχε περιορισμένη συμμετοχή, 
η ΠτΔ κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο των 
Μπιζανομάχων, και είχε εθιμοτυπικές συ-
ναντήσεις στην Περιφέρεια Ηπείρου και 
το Δημαρχείο.

Στην Περιφέρεια Ηπείρου η ΠτΔ συ-
ναντήθηκε με τον περιφερειάρχη Αλέ-
κο Καχριμάνη, ενώ στο Δημαρχείο την 
υποδέχθηκε ο δήμαρχος Μωυσής Ελι-
σάφ. Το Δημαρχείο επισκέφθηκαν, επί-
σης, ο πρόεδρος της Βουλής Κώστας 
Τασούλας, ο υφυπουργός Περιβάλλο-
ντος Γιώργος Αμυράς και οι βουλευτές 
του νομού, Σταύρος Καλογιάννης, Μα-
ρία Κεφάλα και Μερόπη Τζούφη.

Η επίσκεψη της ΠτΔ στα Ιωάννινα 
ολοκληρώθηκε με επίσκεψη στα Γενι-

κά Αρχεία του Κράτους και την Ιστορική 
Εβραϊκή Συναγωγή.

Σε ανάρτησή της στο προσωπικό της 
λογαριασμό η ΠτΔ ανέφερε: « Βρέθηκα το 
σαββατοκύριακο στα Γιάννενα, τα “γυάλι-
να και μαλαματένια”, όπως τα ονομάζει 
ένας αγαπητός μου ποιητής, ο Μιχάλης 
Γκανάς. Στον ανθότοπο των ονείρων, 
όπως τα χαρακτήριζε σε ένα ποίημά του 
ο Γιοσέφ Ελιγιά. Στην πόλη των θρύλων, 
των παραδόσεων, της ποίησης, των δη-

μοτικών τραγουδιών, της μυστηριακής 
γοητείας, αλλά και την πόλη τη ζυμωμένη 
με το αίμα των ανυπότακτων Ελλήνων. 
Στην κοιτίδα των δασκάλων του Γένους, 
των ηρωικών υπερασπιστών του αγώ-
να “της σπάθης και της διανοίας”, των 
εθνικών ευεργετών, των πολυμήχανων 
εμπόρων, των επιδέξιων τεχνουργών, 
του ελληνικού διαφωτισμού, της αναγέν-
νησης του νεότερου ελληνισμού. Ήρθα, 
με αφορμή την 108η επέτειο της απελευ-
θέρωσης των Ιωαννίνων, για να τιμήσω 
όλους εκείνους που αγωνίστηκαν ώστε 
να επιστρέψει η πόλη στους κόλπους της 
μητέρας πατρίδας. Τους νέους που πο-
λέμησαν ασταμάτητα 85 μέρες ώσπου 

να καταλάβουν την πόλη, και τις γυναίκες 
που τάχθηκαν στο πλευρό των ανδρών 
μαχόμενες σαν λέαινες, όπως έγραψε η 
Καλιρρόη Παρέν στην Εφημερίδα των 
Κυριών το φθινόπωρο του 1913. Εκείνες 
που από την ίδρυση της Ηπειρωτικής 
Εταιρίας, το 1906, εντάχθηκαν στις τά-
ξεις της από την πρώτη στιγμή. Εκείνες 
που προσχώρησαν εθελοντικά στο Μει-
κτό Στράτευμα Ηπείρου. Την καπετάνισ-
σα Μαρία Ναστούλη Κιτσοπούλου. Τη 

Λαμπρινή Λώλη. Τη νοσοκόμα Ασπασία 
Ράλλη, που πολέμησε γενναία στη μάχη 
του Δρίσκου. Τις “άντρισσες” των Τσερι-
τσάνων που κουβάλησαν όπλα, πυρο-
μαχικά και τρόφιμα, κάτω από εξαιρετικά 
αντίξοες συνθήκες, στα δυο βουνά της 
Ολύτσικας, όταν ο ελληνικός στρατός έδι-
νε την κρίσιμη μάχη για να πέσει η Μα-
νωλιάσα και το Μπιζάνι.

Διαβάζοντας τα πρωτοσέλιδα των 
εφημερίδων, τις ανταποκρίσεις από το 
μέτωπο, τα αποσπάσματα από τα ημε-
ρολόγια των μαχητών του Μπιζανίου που 
διασώθηκαν στο χρόνο, βλέπει κανείς 
ολοκάθαρα πόσο μεγάλη, συμβολική ση-
μασία είχε για τους Έλληνες η ενσωμά-

τωση των Ιωαννίνων στον εθνικό κορμό. 
Κι αυτό δεν οφειλόταν μόνο στο ότι τα 
Γιάνεννα συνέλαβαν από πολύ νωρίς την 
ιδέα της εθνεγερσίας, αλλά στην δυναμι-
κή της παιδείας τους, που ενίσχυε ήθος, 
πνεύμα και φρόνημα και ενέπνεε εθνική 
ανάταση. Γι’ αυτό και έσπευσαν εθελο-
ντές απ’ όλη την Ελλάδα να πολεμήσουν 
στο ηπειρωτικό μέτωπο, κάνοντας με τον 
ηρωισμό τους την Θάλεια Φλωρά-Καρα-
βία –τη σπουδαία ζωγράφο που εγκατέ-
λειψε την ασφάλεια του σπιτιού της στην 
Αλεξάνδρεια, ακολούθησε τον ελληνικό 
στρατό στην Ήπειρο, αποτύπωσε με 
συγκλονιστική ζωντάνια στο χαρτί στρατι-
ωτικούς, νοσοκόμες, κληρικούς, απλούς 
στρατιώτες, σκηνές από τα πεδία μάχης 
και τα νοσοκομεία εκστρατείας, και μπήκε 
θριαμβευτικά στην πόλη, μαζί με τους νι-
κητές– να γράψει στο ημερολόγιό της: “Το 
Μπιζάνι παραδόθηκε με τριάντα χιλιάδες 
Τούρκων! Εδώ παύει πλέον η δύναμη 
της πέννας και των λόγων”.

Όμως όχι, η δύναμη των λόγων δεν 
παύει. Για όλους εμάς τους μεταγενέστε-
ρους, τα γραπτά όσων έζησαν από κοντά 
τις ηρωικές μάχες και την αγαλλίαση της 
νίκης είναι ένας αγωγός μνήμης, μέσα 
από τον οποίο περνάει και σε μας η βιω-
μένη εμπειρία τους, μας συγκινεί και μας 
συνεγείρει. Και κάθε φορά που τιμάμε τις 
κορυφαίες στιγμές και τα ηρωικά πρό-
σωπα της ιστορίας μας επιβεβαιώνουμε 
τη συνεχή παρουσία του παρελθόντος 
στο παρόν μας, το αναζωογονούμε με το 
νόημά του, βαθαίνουμε την ιστορική μας 
συνείδηση. Η απελευθέρωση των Ιω-
αννίνων, κορυφαία στιγμή της νεότερης 
ιστορίας μας, δεν είναι μόνο μια στρατιω-
τική και πολιτική επιτυχία. Είναι, κυρίως, 
επιτυχία πνευματική.

Αυτή την πνευματικότητα, την καλαι-
σθησία, την αγάπη για την πρόοδο συνα-
ντά και σήμερα κανείς σε κάθε του βήμα 
στην πόλη των Ιωαννίνων. Κι όταν ο τό-
πος επανέλθει σε κανονικές συνθήκες 
λειτουργίας, η Ήπειρος μπορεί να παίξει 
πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάπτυξη 
προς όφελος όλης της χώρας. Το εγγυ-
άται το ρηξικέλευθο, βαθιά προοδευτικό 
πνεύμα των Ηπειρωτών. Πιστεύω ότι 
όπως άλλοτε, έτσι και σήμερα, θα κάνει 
το θαύμα».

 108η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΣΕ: Φωτίζει τη συνεχή προσπάθεια για εθνική ανεξαρτησία

Η Κ. Σακελλαροπούλου καταθέτει στεφάνι στο Μνημείο των Μπιζανομάχων

Στο μπράτσο της Εσθήρ Κοέν το 
«Ζιίμπεν Ζίμπτσιχ τάουζεν χουντάτ 

τσβάι». Δηλαδή αριθμός 77.102

Στιγμιότυπο απ’ την εκδήλωση του Ιδρύματος Βουλής 
στη μνήμη της Εσθήρ Κοέν

Έφυγε η Εσθήρ Κοέν με άσβεστη τη στάμπα 77.102 απ’ το Άσβουιτς
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 Δημοσιεύθηκε, λοιπόν, ο 
απολογισμός του ΔΣ για την 
περίοδο από την 1η Απριλί-
ου 2019 (εκλογές) μέχρι 30 
Σεπτεμβρίου 2020, μαζί και 
ο προγραμματισμός για την 
προσεχή περίοδο και στάλθη-
καν σε όλα τα σωματεία-μέλη 
για να αποτελέσουν τη βάση 
προβληματισμού, κριτικής και 
προπάντων οδηγό δράσης. 
Περιμένουμε να διατυπωθούν 
προτάσεις για την εύρυθμη 
λειτουργία και αποδοτική δρά-
ση σ’ αυτές τις δύσκολες στιγ-
μές, λόγω της πανδημίας. Το 
ΔΣ καλεί τα μέλη της ΠΣΕ να 
αποτινάξουν τον φόβο και την 
αδράνεια, να εκμεταλλευτούν 
τις δυνατότητες της τεχνολογί-

ας και να λειτουργήσουν δια-
δικτυακά, με τηλεδιασκέψεις, 
να ενημερώνουν τα μέλη 
τους, να αποκαταστήσουν 
όσο γίνεται επαφή μαζί τους.

Ήδη πολλά σωματεία συ-
νεδρίασαν και διατύπωσαν τις 
σκέψεις και 

τις προτάσεις τους. Στην 
εφημερίδα μας συστηματικά 
αρχίσαμε και δημοσιεύουμε 
ενημερωτικά σημειώματα για 
τις συνεδριάσεις αυτές, όπου 
εκτός της συζήτησης για τα 
πεπραγμένα του ΔΣ της ΠΣΕ, 
συζητούνται, αποφασίζονται 
και προγραμματίζονται σει-
ρά δράσεων των σωματείων 
μας.

Πανηπειρωτικός 
Σύλλογος Πατρών

Το ΔΣ του Πανηπειρωτι-
κού Συλλόγου Πατρών συ-
νεδρίασε και με την υπ’ αριθμ. 
13.1.2021 επιστολή που υπο-
γράφεται από τον πρόεδρο 
του ΔΣ Αλέξανδρο Χάιδα και 
τη Γενική Γραμματέα Καλλιό-
πη Παπαχρηστοδήμα ανα-
φέρονται τα εξής:

« Αγαπητοί/-ές πατριώ-
τες/-τισσες,

Θα θέλαμε να σας ενη-
μερώσουμε πως κατά τη 
συνεδρίαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου μήνα Δεκέμβρη 
(πράξη 66/2020), συζητήθη-
κε στην ημερήσια διάταξη το 
θέμα του απολογισμού για τα 
έτη 2019-20 της Πανηπειρω-
τικής Συνομοσπονδίας Ελλά-
δος.

Η προσπάθεια επανα-
προσδιορισμού της φύσης 
και του σκοπού των δράσεων 
της ΠΣΕ μας βρίσκει σύμφω-
νους σε πολλά σημεία. Σημει-
ώνεται ασμένως η συστημα-
τική επαφή της ΠΣΕ με τους 
συλλόγους και τις αδελφό-
τητες ανά το πανελλήνιο, οι 
επισκέψεις στην περιφέρεια 
κλιμακίων σας με αφορμή τις 
εκεί δραστηριότητες τοπικών 
συλλόγων, η επανακυκλοφο-
ρία της εφημερίδας ΠΑΝΗ-
ΠΕΙΡΩΤΙΚΗ, όπως επίσης η 
παράλληλη προώθηση των 
εκδηλώσεων των ηπειρω-
τικών συλλόγων μέσω των 

ηλεκτρονικών εργαλείων κοι-
νωνικής δικτύωσης της Συνο-
μοσπονδίας. 

Παράλληλα, στεκόμαστε 
στην αξιέπαινη προσπάθειά 
σας για την προάσπιση κε-
κτημένων αιώνων για τον 
Ηπειρωτικό κόσμο, όπως 
είναι οι ενέργειες για τα κλη-
ροδοτήματα (ιδέ Ζάππειο Μέ-
γαρο). 

Επιπλέον, εξαίρουμε τον 
κοινωνικά ευαισθητοποιημέ-
νο και διεκδικητικό χαρακτή-
ρα της ΠΣΕ. Ειδικότερα, στον 
Τομέα της Ανάπτυξης και του 
Περιβάλλοντος συμπαρα-
στεκόμαστε στον αγώνα της 
Συνομοσπονδίας για τη μεί-
ωση  και τον εξορθολογισμό 

του κόστους διέλευσης στη 
γέφυρα της περιοχής μας που 
αφορά το πέρασμα Ρίου-Α-
ντιρρίου. Τα διόδια είναι απα-
γορευτικά για τη μετάβαση 
στην ιδιαίτερη πατρίδα μας 
την Ήπειρο όχι μόνο λόγω 
του κόστους τους, αλλά και 
γιατί ισχύουν άλλες κατηγορί-
ες διερχόμενων οχημάτων σε 
σχέση με άλλους σταθμούς 
διοδίων ανά την επικράτεια. 
Ενδεικτικά αναφέρω πως 
στην κατηγορία των επιβα-
τικών Ι.Χ. εμπίπτουν τα οχή-
ματα ύψους μόνο έως 2 μέ-
τρων, ενώ άνω των 2 μέτρων 
εντάσσονται στην κατηγορία 
των φορτηγών. Αντίθετα, στα 
διόδια της Ιονίας Οδού, της 
Εθνικής Οδού Πατρών-Αθη-
νών κ.ο.κ., στην ίδια κατηγο-
ρία των επιβατικών Ι.Χ. (ελα-
φρών οχημάτων) εμπίπτουν 
τα οχήματα ύψους έως 2,20 
μέτρων (εντοπίζεται διαφορά 
20 εκατοστών). Αυτό έχει ως 
αποτέλεσμα να εμπίπτουν 
περισσότεροι πολίτες (πχ. 
επαγγελματίες με ελαφρά 
οχήματα) στα –ούτως ή άλ-
λως– ακριβότερα τέλη (20,30 
ευρώ), την ίδια στιγμή που 
δεν ισχύουν τα ίδια κριτήρια 
σε άλλους σταθμούς διοδίων 
πανελλαδικά. 

Προτείνουμε:
α) την καθιέρωση ετήσι-

ου ειδικού βραβείου για την 
επιστημονική, λογοτεχνική ή 
πνευματική παραγωγή Ηπει-
ρώτη-μέλους διαφορετικού 
ηπειρωτικού συλλόγου ανά 
κατηγορία και περιφέρεια 
κάθε χρονιά.

β) τον επαναπροσδιορι-
σμό του κινήτρου της εκδήλω-
σης «η Πίτα του Ηπειρώτη» 
(φθίνει χρόνο με το χρόνο) 
μιας εκδήλωσης που ήταν η 
κορωνίδα κάποτε των εκδη-
λώσεων.

γ) τη διενέργεια σεμινα-
ρίων/ημερίδων ηπειρωτικής 
φορεσιάς/ενδυμασίας (πολύ 
συχνό είναι το φαινόμενο δια-
μαχών μεταξύ των συλλόγων 
σε αυτό το θέμα) για κάθε 
νομό ή/και χωριό όπου να 
περιλαμβάνεται παρουσίαση, 
ανάλυση, αποκωδικοποίηση 

κάθε εξαρτήματος της κάθε 
φορεσιάς. 

δ) τη δημιουργία θεατρι-
κού Εργαστηρίου. 

ε) να περιληφθεί στην εφη-
μερίδα ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ και 
μία στήλη με ντοπιολαλιές, 
ορολογία ηπειρωτικών ιδιω-
ματισμών, ήθη, δρώμενα και 
έθιμα, τόσο για να μαθαίνουν 
οι νεότεροι που δεν έζησαν 
στην γενέτειρα (δεύτερης και 
τρίτης κυρίως γενιάς) όσο και 
για να θυμούνται οι παλαιοί 
πράγματα-στοιχεία του λαϊ-
κού μας πολιτισμού που τεί-
νουν να ξεχαστούν, εξαιτίας 
κυρίως της αστυφιλίας. 

Στ) Οργάνωση οργανω-
μένων επισκέψεων σε λαϊκά 
μουσεία ανά την Ήπειρο και 
την Περιφέρεια.

ζ) Υλοποίηση κοινών δρά-
σεων συλλόγων με στόχο 
την γνωριμία των πολιτιστι-
κών-λαογραφικών στοιχείων 
κάθε γωνιάς της Ηπείρου 
(ηπειρώτικη κουζίνα, υφαντι-
κή-κεντητική, κ.α.), καθώς και 
της φυσικής της ομορφιάς, οι 
οποίες μπορεί να είναι ψυ-
χαγωγικού χαρακτήρα όπως 
π.χ. πεζοπορία σε ορειβατικά 
μονοπάτια, δραστηριότητες 
στη φύση, οικολογικές δρά-
σεις (λόγου χάρη συμμετοχή 
σε καθαρισμό ακτών, δενδρο-
φυτεύσεις κ.α.) και εκδρομές 
θρησκευτικού περιεχομένου. 
Ευχόμαστε να συνεχίσετε με 
αυτό τον ζήλο και την όρεξη 
και τα επόμενα χρόνια».
 Σύνδεσμος Βούρμπιανης 

Στις 2/12/2020 συνεδρί-
ασε σε τηλεδιάσκεψη το ΔΣ 
του Συνδέσμου Βούρμπια-
νης, με τα εξής θέματα προς 
συζήτηση: 1. Ψήφιση του 
Απολογισμού της ΠΣΕ – Τρό-
ποι συμμετοχής στην Έκθεση 
Εικαστικών-Λογοτεχνών. 2. 
Δράσεις Συνδέσμου παρελ-
θούσες και μελλοντικές. 3. 
Διαχείριση προφίλ μέσων δι-
κτύωσης (Facebook). Συμμε-
τείχαν οι Νατάσα Κοντούλη, 
πρόεδρος, Ελένη Κοντούλη, 
Γενικός Γραμματέας, και τα 
μέλη: Δημήτρης Μπάρκης, 
Έρση Σωτηρίου, Πάνος Ευ-
θυμίου, Χρήστος Μπόνιος, 

Βασιλική Τσούκα - Μπακά-
λη. 

Οι αποφάσεις που πάρθη-
καν ήταν οι εξής: Η πρόεδρος 
Νατάσα Κοντούλη, έκανε 
μια παρουσίαση των πεπραγ-
μένων της Πανηπειρωτικής 
Συνομοσπονδίας. Είχαμε όλοι 
διαβάσει τον απολογισμό που 

μας είχε σταλεί την προηγού-
μενη εβδομάδα. Συζητήσαμε 
πάνω στις δράσεις της Πα-
νηπειρωτικής και παμψηφεί 
εγκρίναμε τον απολογισμό 
της. Επίσης μελετήσαμε τη 
δράση της ΠΣΕ για την ψη-
φιακή εκδήλωση αρχικά και 
κατόπιν για την έκθεση στο 
Ζάππειο των εικαστικών και 
των συγγραφέων που έλκουν 
την καταγωγή τους από την 
Ήπειρο. Είπαμε πως μπο-
ρούμε και εμείς να βοηθή-
σουμε στην υλοποίηση της 
έκθεσης. Αρχικά θα έρθουμε 
σε επαφή με τους συγγραφείς 
και τους ζωγράφους που εί-
ναι η καταγωγή τους από την 
Βούρμπιανη. Θα τους ενημε-
ρώσουμε για όλα τα θέματα 
τα σχετικά με την εκδήλωση 
και θα τους δώσουμε οποια-
δήποτε πληροφορία ή διευ-
κρίνιση χρειαστούν. Επίσης 
είπαμε και εμείς ως Σύνδε-
σμος να βοηθήσει την Π.Σ.Ε 
για την οργάνωση της εκδή-
λωσης, αν η Π.Σ.Ε το επιθυ-
μεί. Να έρθουμε σε επαφή και 
να μας πει σε τι ας χρειάζεται. 
Έγινε απολογισμός της δρά-

σης του Συνδέσμου κατά το 
έτος 2020 και αποφασίστηκε 
η δημιουργία τιμητικής εκ-
δήλωσης στη Βούρμπιανη ή 
δυνατόν και στην Αθήνα για 
τον συμπατριώτη μας Γιώρ-
γο Χαλκιά, όπου θα διανεμη-
θεί και η ηχογράφηση, που 
έκανε ο Σύνδεσμος το καλο-

καίρι. Επίσης αποφασίστηκε 
η εκτύπωση του χάρτη του 
χωριού με τις ιστορικές ονο-
μασίες, που μέρα με την μέρα 
χάνονται. Αποφασίστηκε η 
οργανωμένη και συστηματι-
κή παρουσία στο Facebook. 
Θα παρουσιάζονται θέματα 
σχετικά με το χωριό, με την 
παράδοση αλλά και τις νέες 
δράσεις.

«ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ “Η ΤΣΟΥΚΑ”»

Το ΔΣ της Αδελφότητας 
Ελληνικού «Η ΤΣΟΥΚΑ» συ-
νεδρίασε με τηλεδιάσκεψη 
στις 11/02/2021 και ομόφωνα 
αποφασίστηκαν τα ακόλουθα: 
1. Να γίνει προετοιμασία του 
ΔΣ, για να είναι έτοιμες οι κα-
ταστάσεις των μελών, για την 
προκήρυξη εκλογών για νέο 
ΔΣ στην Αδελφότητα, όταν 
οι συνθήκες το επιτρέψουν, 
δεδομένου ότι η θητεία του 
παρόντος ΔΣ, έχει λήξει από 
το τέλος Οκτώβρη του 2020. 
2. Να ξεκινήσει η προετοιμα-
σία μεταξύ των μελών μας, 
για τη συγκέντρωση της ύλης 
του φύλλου 136, της ΦΩΝΗΣ 
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ, που θα 
εκδοθεί στο τέλος του επό-
μενου μήνα.3. Εγκρίνουν τον 
αποσταλέντα Διοικητικό και 
Οικονομικό απολογισμό της 
ΠΣΕ για όλο το προηγούμε-
νο διάστημα και συγχαίρουν 
τα μέλη του ΔΣ, για τον κάτω 
από δύσκολες και πρωτόγνω-
ρες συνθήκες, διεξαχθέντα 
αγώνα για την ενίσχυση και 
εμψύχωση της Ηπειρωτικής 
Αποδημίας. Επίσης εκφρά-
ζουν την ευαρέσκεια τους για 
την αποφασισθείσα από το 
ΔΣ, εκδήλωση με τίτλο «Ηπει-
ρώτες εικαστικοί και λογοτέ-
χνες» και δηλώνουν ότι μέλη 
της δικής μας Αδελφότητας, 
εικαστικοί και λογοτέχνες θα 
συμμετάσχουν, όπως σας 
έχουμε κάνει γνωστό και με 
προηγούμενη επιστολή μας, 
στην εκδήλωση και τέλος μέλη 
της Αδελφότητας μας, θα συμ-
βάλλουν με κάθε πρόσφορο 
τρόπο για την επιτυχή υλοποί-
ηση της εν λόγω εκδήλωσης.

Στιγμιότυπο από εκδήλωση του Συλλόγου Πάτρας

Η Τσούκα με φόντο τον ουρανό.

Σαν παλιό μπουλούκι
Ξενάγηση στο κέντρο 

της Αθήνας σε τρία κτήρια 
που έχουν χτιστεί με τη 
συμμετοχή Βουρμπιανιτών 
μαστόρων έγινε πρίν δύο 
χρόνια. 

Στην απόφασή του το ΔΣ 
της Αδελφότητας αναφέρει: 
«Σαν μπουλούκι δεμένο περ-
πατήσαμε τους δρόμους και 
τις ανηφοριές που διάβηκαν οι 
παππούδες και οι πατεράδες 
μας, το ζεστό πρωινό του Ιού-
νη, πριν από δύο χρόνια, στο 
πλαίσιο ξενάγησης στο κέντρο 
της Αθήνας σε τρία κτήρια 
που έχουν χτιστεί με τη συμ-
μετοχή Βουρμπιανιτών μαστόρων. Το πρώτο  κτήριο ήταν ο 
Ναός της Παναγίας της Χρυσοσπηλιώτισσας,  το επόμενο η 
Εθνική Τράπεζα στην οδό Αιόλου και τέλος η παλαιά Βου-
λή. Για την αρχιτεκτονική τους μας μίλησε η αρχιτεκτόνισσα 
Μένια Βαζούκη. Μετά το πέρας της ξενάγησης ακολούθησε 
διάλεξη από τη Ζωή Ευαγγέλου, με θέμα: Μαστόροι της 
πέτρας, τα γνωστά σε μας τους Ηπειρώτες μπουλούκια. Ο 
Σύνδεσμος Βούρμπιανης Αθηνών με την εκδήλωση αυτή, 
συνέδεσε το χθες με το σήμερα και έφερε στο προσκήνιο 
τη δράση των τόσων “αφανών ηρώων”, που βοήθησαν στη 
θεμελίωση μιας πρωτεύουσας».

Τα σωματεία εγκρίνουν τον απολογισμό του ΔΣ της ΠΣΕ
Το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας  Ελλάδας (ΠΣΕ) 

αποφάσισε και προχώρησε σε τομή στις σχέσεις με τα σωματεία – μέλη της. Εκ των 
πραγμάτων, λόγω κορωνοϊού, δεν είναι  δυνατόν να πραγματοποιηθεί Γενική Συνέλευ-
ση με την κλασική μορφή της προσέλευσης των αντιπροσώπων σε ένα χώρο.



6  Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2021, Αρ. φύλλου 10

Συνολικά μέχρι σήμερα, τις 
τελευταίες 3 δεκαετίες, έχουν 
γίνει τρείς κύκλοι αφιερωμά-
των για τους Ηπειρώτες δημι-
ουργούς.

 Πρώτος κύκλος. Τριή-
μερη έκθεση με παράλληλες 
πολιτιστικές εκδηλώσεις για 
τους Ηπειρώτες εικαστικούς 
δημιουργούς. Στην εκδήλωση 
αυτή που έγινε στις επιβλητι-
κές αίθουσες του Ζαππείου 
Μεγάρου, πήραν μέρος 80 
Ηπειρώτες εικαστικοί δημι-
ουργοί. Για την εκδήλωση τυ-
πώθηκε καλαίσθητος κατάλο-
γος, με την ευγενική χορηγία 
Ιδιωτών επαγγελματιών από 
την Ήπειρο. Σημαντική για την 
επιτυχία της έκθεσης, ήταν η 
συμβολή του Γιαννιώτη Ζω-
γράφου-Χαράκτη, καθηγητή 
της ΑΣΚΤ, Βασίλη Καζάκου. 
Καθοριστική επίσης για την 
υλοποίηση της έκθεσης ήταν 
η βοήθεια που προσέφεραν 
εκπρόσωποι Αδελφοτήτων 
και Ομοσπονδιών. Στη διάρ-
κεια του κύκλου των παράλ-
ληλων εκδηλώσεων του τρι-
ημέρου, έγιναν διαλέξεις για 
θέματα τέχνης και πολιτισμού, 
συζητήσεις για αναπτυξιακά 
θέματα της Ηπείρου και ομιλί-
ες για τους σπουδαίους Ηπει-
ρώτες εικαστικούς, Χρήστο 
Δαγκλή και Παύλο Βρέλλη, 
από σπουδαίους Ηπειρώτες 
ομιλητές. Η επιτυχία της εκδή-
λωσης ήταν πολύ μεγάλη και 
πολλοί απόδημοι έδωσαν το 
παρόν. Η προβολή της εκδή-
λωσης έγινε μέσω της εφημε-
ρίδας μας «Πανηπειρωτική», 
με τη βοήθεια του Ηπειρωτι-
κού τύπου και με τη ζωντανή 
μέσα από την οργανωμένη 
αποδημία διαφήμιση. 

 Το δεύτερο αφιέρωμα έγι-
νε δέκα χρόνια μετά, το έτος 
2008, με θέμα τους Ηπειρώτες 
εικαστικούς και λογοτέχνες. 
Στην τριήμερη αυτή εκδήλω-
ση, που και πάλι έγινε στους 
εξαιρετικούς και μεγαλοπρε-
πείς χώρους του Ζαππείου 
Μεγάρου, έλαβαν μέρος 100 
Ηπειρώτες εικαστικοί και 55 
λογοτέχνες. Στην υλοποίηση 
της εκδήλωσης βοήθησαν ο 
ζωγράφος χαράκτης Βασί-
λης Σταύρου, από το κάτω 
Αθαμάνιο και ο λογοτέχνης 
Μιχάλης Σπέγγος από τα 
Γιάννενα. Καθοριστική βέβαια 
και πάλι ήταν η βοήθεια που 

έδωσαν τα μέλη των Αδελφο-
τήτων. Και πάλι με τη βοήθεια 
Ηπειρωτών χορηγών, εκδό-
θηκε καλαίσθητος κατάλογος. 
Κατά τη διάρκεια του κύκλου 
των παράλληλων εκδηλώσε-

ων του τριημέρου, έγιναν και 
πάλι ομιλίες, διαλέξεις και συ-
ζητήσεις για θέματα τέχνης και 
πολιτισμού, καθώς και θέματα 
αναπτυξιακά. Στο πλαίσιο 
της εκδήλωσης, τιμήθηκαν 
ο σπουδαίος ηπειρώτης λο-
γοτέχνης Δημήτρης Χατζής 
και οι επίσης σπουδαίοι εικα-
στικοί Κώστας Μαλάμος και 
Βασίλης Καζάκος. Για την 
προβολή της εκδήλωσης, η 
οποία ήταν πολύ πετυχημέ-
νη, χρησιμοποιήθηκαν όλα 
τα πρόσφορα μέσα, δηλαδή 
τύπος, ραδιόφωνο και φυσικά 
η ζωντανή διαφήμιση της από 
τα μέλη και τους φίλους των 

αποδημικών μας σωματείων. 
 Να αναφέρουμε εδώ ότι 

για την επιτυχή υλοποίηση 
των πιο πάνω δράσεων δού-
λεψε με ιδιαίτερο ζήλο και 
μεράκι, ο σημερινός αντιπρό-
εδρος Βασίλης Παπαϊωάν-
νου και φυσικά πολύ σημα-
ντική ήταν η συμβολή του τότε 
προέδρου του ΔΣ της ΠΣΕ, 
Κώστα Αλεξίου.

 Στη συνέχεια κατά τη 
διετία 2010-2011, η ΠΣΕ σε 
συνεργασία με το Πανεπιστή-
μιο Ιωαννίνων και με τη βοή-
θεια της κας Γεωργίας Λα-
δογιάννη, καθηγήτριας νέας 
Ελληνικής φιλολογίας, του ως 
άνω Πανεπιστημίου, έγιναν 
στο χώρο της Παλιάς Βουλής, 
μια σειρά από αφιερώματα 
για σπουδαίους ηπειρώτες 
δημιουργούς, εικαστικούς 
και λογοτέχνες. Τιμήθηκαν ο 
λογοτέχνης Χριστόφορος 
Μηλιώνης και ο ποιητής 
Μιχάλης Γκανάς και οι Νί-

κος Χουλιαράς, μουσικός, 
λογοτέχνης, ζωγράφος και 
γλύπτης και ο Θόδωρος Πα-
παγιάννης, γλύπτης. Για την 
επιτυχία των αφιερωμάτων 
αυτών, εργάστηκε με ιδιαίτε-
ρο μεράκι ο τότε νεοεκλεγείς 
έφορος πολιτισμού του ΔΣ της 
ΠΣΕ, ο Αλέξανδρος Λαμπρί-
δης και φυσικά ο Γραμματέας 
του ΔΣ της ΠΣΕ, Ιπποκράτης 
Κατσένης. Τα αφιερώματα 
αυτά δεν είχαν συνέχεια, εξ 
αιτίας της κοινωνικοοικονομι-
κής κρίσης που ενέσκηψε στη 
χώρα μας, από το 2010 και 
μετά.

 Με τα αφιερώματα αυτά 
η ΠΣΕ προσπάθησε να κατα-
γράψει το δημιουργικό ηπει-
ρωτικό δυναμικό, να φέρει σε 
επαφή τη νέα γενιά με τους 
μεγαλύτερους και καταξιω-
μένους δημιουργούς για τη 
δημιουργία της επιθυμητής 
όσμωσης και να αποτίσει 
φόρο τιμής σε εκλιπόντες δη-
μιουργούς, που με τη δράση 
τους συνέβαλαν τα μέγιστα 
στην ανάδειξη του Ηπειρωτι-
κού πνεύματος και στην πρό-
οδο της Ηπείρου.

 Με βάση τα πιο πάνω 
εκτεθέντα, αβίαστα προκύ-
πτει, ότι η σημερινή διοί-
κηση της ΠΣΕ, με την ικανή 
στελέχωση που διαθέτει, 
έχει όλα τα εχέγγυα, να δι-
οργανώσει με τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο το ήδη απο-

φασισθέν για το 2021 αφιέ-
ρωμα (σε ψηφιακή μορφή 
και δια ζώσης), για τους 
Ηπειρώτες δημιουργούς, με 
τίτλο «Ηπειρώτες εικαστικοί 
και λογοτέχνες».

Η ΠΣΕ τιμά δημιουργούς, εικαστικούς και λογοτέχνες
Η  Πανηπειρωτική  Συνομοσπονδία  Ελλάδας (ΠΣΕ), τόσο  στο  χώρο   της  αποδημί-

ας, όσο  και  στην  Ήπειρο, έχει  σαν  κύριο  προορισμό  την  προβολή  του  πολιτισμού  
της  Ηπείρου  και  για  το λόγο  αυτό υποστηρίζει  σθεναρά  την  ανάδειξη  του  έργου  των  
Ηπειρωτών  δημιουργών, ήτοι  των  εικαστικών  και  των  λογοτεχνών. Στην  κατεύθυνση  
αυτή  κινούμενα  τα  Διοικητικά  Συμβούλια  της  ΠΣΕ, διοργάνωσαν   κατά  καιρούς, αφι-
ερώματα  για  την  ανάδειξη  του  έργου  όλων  των  Ηπειρωτών   δημιουργών.

Επιστολή με θέμα «Μεγάλο αφιέρωμα  της  
ΠΣΕ  με  τίτλο  ‘’Ηπειρώτες  εικαστικοί  και  λο-
γοτέχνες’’» έστειλε η η Πανηπειρωτική Συνομο-
σπονδία  Ελλάδας (ΠΣΕ) πρός τα Σωματεία μέλη 
της (Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Ομοσπον-
δίες-Ενώσεις-Σύλλογοι -Αδελφότητες).

Η επιστολή, με ημερομηνία 11.2.2021, συνο-
δεύεται με τους πατριωτικούς χαιρετισμούς του 
προέδρου Μάκη Κιάμου και του Γενικού Γραμμα-
τέα Σωτήρη Κολιούση για λογαριασμό του  Διοι-
κητικού Συμβουλίου  και έχει ως εξής: 

«Αγαπητοί   συμπατριώτες,
Σε συνέχεια της από 20/10/2020 επιστολής  μας, 

σχετικής  με το  θέμα, έχουμε  να  σας  πληροφορή-
σουμε  τα  ακόλουθα.

  Το  αφιέρωμα  αυτό, την  υλοποίηση του οποίου 
έχει αποφασίσει το Δ.Σ της  Συνομοσπονδίας μας και 
έχει τίτλο ‘’Ηπειρώτες εικαστικοί και λογοτέχνες’’, 
εξ  αιτίας της πανδημίας που ενέσκηψε λόγω του κο-
ρωνοϊού, θα  γίνει σε δύο  φάσεις, εντός του έτους 
2021.

  Στην  πρώτη φάση θα γίνει η προβολή του αφιε-
ρώματος στο διαδίκτυο, με  διαδικτυακή έκθεση, στην 
οποία θα αναρτηθούν τα στοιχεία που θα  λάβουμε  
από  τους συμμετέχοντες, ήτοι τα βιογραφικά και τα 
δύο έργα τους για τους  εικαστικούς  και αντίστοιχα 
τα βιογραφικά και οι τίτλοι των πονημάτων τους, για 
τους  λογοτέχνες. Τα στοιχεία αυτά, για τους Ηπειρώ-
τες δημιουργούς θα αποτελέσουν  και τον βασικό υλι-
κό για την  δημιουργία του καταλόγου για τη  δεύτερη 
φάση του αφιερώματος.

Στη δεύτερη φάση το αφιέρωμα θα διοργανωθεί 
στην πληρότητα του δια  ζώσης, όταν οι συνθήκες 
το επιτρέψουν-ελπίζουμε τον Οκτώβριο ή Νοέμβριο 
του  2021- στο Ζάππειο Μέγαρο, όπως είχε γίνει και 
το  2008. Για τη φάση  αυτή  που  θα  συνδυασθεί  
με  κύκλο  τετραήμερων  πολιτιστικών  εκδηλώσεων,  
θα  τυπωθεί  και  ο προαναφερθείς καλαίσθητος έγ-
χρωμος κατάλογος με όλους  τους  συμμετέχοντες. 
Διευκρινίζεται ότι οι συμμετέχοντες δημιουργοί δεν 
επιβαρύνονται με καμία  ατομική δαπάνη.

  Δικαίωμα συμμετοχής στην έκθεση των εικαστι-
κών, έχουν απόφοιτοι  Ανωτάτων Σχολών Καλών Τε-
χνών του Εσωτερικού η του Εξωτερικού και μέλη του 
Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος. Διευκρι-
νίζεται ότι μεταξύ της διαδικτυακής, ψηφιακής έκθε-
σης και της δια ζώσης πραγματοποίησης στο Ζάπ-
πειο, όταν οι συνθήκες την επιτρέψουν, θα υπάρξει 
επικαιροποίηση των συμμετοχών σε ό,τι αφορά τον 
αριθμό των έργων κάθε καλλιτέχνη και, ενδεχόμενα, 
και τις διαστάσεις τους.

  Αντίστοιχα δικαίωμα συμμετοχής  στην έκθεση 
των λογοτεχνών, έχουν οι  Ηπειρώτες λογοτέχνες, 
που έχουν εκδώσει ένα τουλάχιστον βιβλίο με ποιή-
ματα η  λογοτεχνικά κείμενα.

 Για την επιτυχή διεξαγωγή και υλοποίηση της ως 
άνω εκδήλωσης, έχει  συσταθεί  5μελής  Επιτροπή 
από  μέλη του ΔΣ της ΠΣΕ με  επικεφαλής τον  Έφο-
ρο  Πολιτισμού κ. Αλέξανδρο Λαμπρίδη, η οποία θα 
στελεχωθεί  και  από  εκπροσώπους  των εικαστικών 
και των λογοτεχνών. Η επιτροπή αυτή θα εισηγηθεί 
το τελικό πρόγραμμα στο ΔΣ της Πανηπειρωτικής 
Συνομοσπονδίας.

  Από σας αγαπητοί συμπατριώτες ζητάμε να  μας 
υποδείξετε εικαστικούς η  λογοτέχνες από την Περι-
οχή σας, που να ενδιαφέρονται να  πάρουν μέρος 
στην  εκδήλωση αυτή και να μας κάνετε γνωστά μέ-
χρι 20/03/2021, τα στοιχεία τους, δηλαδή, ονοματε-
πώνυμο, ειδικότητα, κινητό κατά προτίμηση η στα-
θερό  τηλέφωνο  και οπωσδήποτε το μέιλ. Ζητάμε 
επίσης να κοινοποιήσετε στα μέλη σας και σε  άλλους 
συμπατριώτες μας, τόσο την πρώτη  φάση του πιο 
πάνω  αφιερώματος, για  να μπορέσουν να την πα-
ρακολουθήσουν μέσα από το site της ΠΣΕ, όσο και 
κύρια  την βοήθεια σας στη δεύτερη φάση, στο Ζάπ-
πειο Μέγαρο, όπου θέλουμε την  συστράτευση σας, 
για να στεφθεί με απόλυτη επιτυχία η σπουδαία αυτή  
εκδήλωση καταγραφής και ανάδειξης, δύο σοβαρών 
συνιστωσών του Ηπειρωτικού  Πολιτισμού».

Πρόσκληση συμμετοχής

«Κυριακές, Κόκκινα Σπίτια» 
του Βασίλη Καζάκου, 
καθηγητή  της  ΑΣΚΤ

Παύλος Βρέλλης Κώστας Μαλάμος
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Κόσμε που να σε γυρίσω...
Έντεκα τραγούδια απ’ το δίσκο ηχογραφήθηκαν στον παραδοσιακό ξενοδοχείο 

«Ξενείον», που διατηρεί ο Γιώργος Μεράντζας στα Τζουμέρκα της Άρτας. Άλλα δυο 
ηχογραφήθηκαν στις εγκαταστάσεις των Antart Studios. Όλα τα τραγούδια ηχογρα-
φήθηκαν με τον παλιό αυθεντικό τρόπο, που ηχογραφούνταν κάποτε οι δίσκοι, πρίν 
η σύγχρονη τεχνολογία προσθέσει τη μοναχική μίξη κάθε δημιουργού σε διαφορε-
τικό χρόνο: Δηλαδή οι μουσικοί παίζουν ταυτόχρονα και ο τραγουδιστής, ανάμεσά 
τους τραγουδά, σε πραγματικό χρόνο.

Μελωδίες με ηπειρώτικες... στάλες!
Ο Γιώργος Μεράντζας 

περιγράφει στην «Πανηπει-
ρωτική» αυτή τη συναισθη-
ματική μίξη «όλων μαζί», την 
ώρα της δημιουργίας.

Τη μέρα που θα γινόταν 
η ηχογράφηση του τραγου-
διού «Μπάντες παιανίζου-
νε», έβρεχε καταρρακτωδώς 
στους πρόποδες της Στρογ-
γούλας των Τζουμέρκων, 
εκεί που ο Γ. Μεράντζας έχει 
δημιουργήσει, με μεράκι και 
σεβασμό στο μαγευτικό το-
πίο, τον παραδοσιακό ξενώ-
να «Ξενείον». Οι δημιουργοί 
ήταν στην αίθουσα, που δια-
θέτει εξαιρετική ηχομόνωση 
σαν στούντιο. Είχαν πάρει 
και τις θέσεις τους και ήταν 
έτοιμοι για να ξεκινήσουν την 
ηχογράφηση, όπως την είχαν 
σχεδιάσει.

Έξω θεομηνία. Η δυνα-
τή βροχή μαστίγωνε τα τζά-
μια της αίθουσας. Και τότε 
ακούστηκε η φωνή της Εύας 
Ατματζίδου, που παίζει κι-
θάρα στο δίσκο.

-Παιδιά! Αφήστε μου 
δυό μέτρα να παίξω κάτι 
πριν ξεκινήσουμε. 

«Eίχε την έμπνευση της 
βροχής! Η κιθάρα άρχι-
σε να παίζει λιτά, σαν να 
στάζει κι αυτή μαζί με τη 
βροχή» λέει ο Γ. Μεράντζας. 
«Οι νότες δεν είναι τίποτε 
επιδέξιο. Είναι το ηχητι-
κό αποτέλεσμα μιας συ-
ναισθηματικής φόρτισης. 
Αυτά τα δυό μουσικά μέτρα 
των πενήντα δελευτερολέ-
πτων στην εισαγωγή του 
τραγουδιού είναι συγκλο-
νιστικά, γιατί είναι η αίσθη-
ση της στιγμής για να παί-
ξει. Αυτό δεν υπήρχε μέσα 
μας. Ήταν η έμπνευση της 
Εύας εκείνη τη στιγμή... 
Αυτό είναι και το μεγαλείο. 
Ο καθένας πορεύεται όπως 
θέλει. Αν αναζητήσεις θα 
πετύχεις αρκετά από αυτά 
που αναζητάς. Αν δεν τα 
αναζητήσεις ποτέ, δεν 
υπάρχουν για σένα. Δηλα-
δή στη ζωή τι θα ψάξεις, 
άμα δεν ξέρεις;».

Ο Γ. Μεράτζας αφιέρωσε 
τα τραγούδια στη Μάγδα 
Φύσσα, τη μάνα του αντι-
φασίστα μουσικού Παύλου 
Φύσσα, τον οποίο δολοφό-
νησε μέλος της ναζιστικής 
οργάνωσης «Χρυσή Αυγή» 
στις 18 Σεπτεμβρίου 2013 
στο Κερατσίνι. «Στην γυναί-
κα σύμβολο αγάπης, πί-
στης και αντοχής. Τη μάνα 
όλων των παιδιών, που αν 
και μικρότερή μου είναι και 
δικιά μου μάνα», όπως λέει 
ο Γ. Μεράντζας.

Μιλά με συγκίνηση για 

τη μέρα που επισκέφτηκε το 
σπίτι της Μ. Φύσσα και της 
χάρισε το δίσκο. «Αυτός που 
στέλνει ένα δώρο, νοιώθει 
μεγαλύτερη χαρά απ΄τον 
αποδέκτη του δώρου, λέει 
ο Γ. Μεράντζας. Έκανα αυ-
τόν το δίσκο με αυτά τα 
λόγια, με αυτή την ηχο-
γράφηση, δώρο σε αυτούς 
που θα τον διαλέξουν για 
να τον έχουν στη ζωή. Έχω 
μάθει, στην πενηντάχρονη 
μοναχική πορεία, ότι ποτέ 
δεν ξέρεις ποιός σε ακούει 
και με ποιά συναισθήματα 
δένεται μαζί σου. Άλλωστε 
και ΄γώ από ένα τετράστι-
χο και μια μελωδία έχω 
κρατηθεί στη ζωή».

Ο τίτλος του δίσκου
Ο δίσκος κυκλοφορεί απ’ 

το «Ogdoo Music Group» 
και ο τίτλος προέρχεται από 
το στίχο του Βαγγέλη Βελώ-
νια «Κόσμε πού να σε γυρί-
σω που δεν έχεις γόνατα…» 

Ο Βαγγέλης Βελώνιας 
υπογράφει τα οχτώ τραγού-
δια του δίσκου. Ένα ποίημα 
είναι του μεγάλου ποιητή 
Κώστα Βάρναλη, ένα του 
Χιώτη ποιητή Φώτη Αγγου-
λέ και ένα του Δημήτρη Λέ-
ντζου, σημαντικού επίσης 
σύγχρονου στιχουργού και 
ποιητή.

Το τραγούδι «Απ’ το 
Στρόμπολι» σε στίχους του 
Βαγγέλη Βελώνια και μουσι-

κή του Γιώργου Καζαντζή 
είναι γραμμένο για τον Θάνο 
Μικρούτσικο, ακριβό φίλο 
-το «Φούλη», όπως λένε 
στην τον «Αδερφούλη» στην 
Ήπειρο- του Γιώργου Μερά-
ντζα. 

Τη μουσική των τραγου-
διών συνθέτουν οι δημιουρ-
γοί: Δύο τραγούδια ο Τάσος 
Γκρους, δύο τραγούδια ο 
Παντελής Θαλασσινός, δύο 
τραγούδια ο Ντάσο Κούρτι, 
δύο τραγούδια ο Δημήτρης 
Σίντος και από ένα τραγού-
δι οι Γιώργος Καζαντζής, 
Δημήτρης Μπάκουλης και 
Μανώλης Πάππος.

Οι μουσικοί και όσοι συ-
νέπραξαν στο δίσκο, κατά 
αλφαβητική σειρά, είναι: Εύα 
Ατματζίδου (κιθάρα), Διο-
νύσης Θεοδόσης (κλαρίνο), 
Ντάσο Κούρτι (ακορντεόν), 
Βασίλης Προδρόμου (κι-
θάρες, μπαγλαμάς), Νίκος 
Σαμαράς (τρομπέτα), Δη-
μήτρης Σίντος (πιάνο, λα-
ούτο, κιθάρα, όρθιο μπάσο), 
Δέσποινα Σπανού (βιολο-
ντσέλο και φωνητικά), Μα-
νώλης Πάππος (μπουζούκι, 
ακουστική κιθάρα), Θάνος 
Τσελεμπής (κρουστά), Ανα-
στασία Χατζηαποστολίδου 
(φωνητικά) και Παιδική Χο-
ρωδία Σπύρου Λάμπρου σε 
ένα τραγούδι. Την ενορχή-
στρωση υπογράφει ο Δημή-
τρης Σίντος.

Ανάπαυλα στη διάρκεια 
των ηχογραφήσεων στο 
«Ξενείον». Διακρίνονται: 

Θάνος Τσελεμπής, Γιώργος 
Μεράντζας, Δημήτρης Σίντος, 

Εύα Ατματζίδου, Ντάσο Κούρτι 
(όρθιοι), Βασίλης Προδρόμου  

και Δέσποινα Σπανού (καθιστοί)
Τα κείμενα έγραψε ο Γιώργος Μουσγάς

Το ΠΓΝΙ και στην ένθετη φωτογραφία ο καθηγητής Λ. Μιχάλης

ΓΙΑΝΝΙΝΑ: Πρώτη πρωτοποριακή 
καρδιολογική επέμβαση 

στην Ελλάδα!

Με επιτυχία έγινε στην Ελλάδα επέμβαση αγγειο-
πλαστικής υψηλού κινδύνου στο Πανεπιστημικό Γενι-
κό Νοσοκομείο Ιωαννίνων (ΠΓΝΙ) στις 16 Φεβρουαρίου 
2021. To ΠΓΝΙ είναι το πρώτο νοσοκομείο στην Ελλάδα 
στο οποίο γίνονται τέτοιου είδους επεμβάσεις.

Η επέμβαση σε ασθενή 
μικρής ηλικίας πραγματο-
ποιήθηκε από επιστημονική 
ομάδα ιατρών και νοσηλευ-
τών υπό τον καθηγητή Καρ-
διολογίας και διευθυντή της 
Β΄ Καρδιολογικής Κλινικής 
Λάμπρο Μιχάλη. Για την 
επέμβαση χρησιμοποιήθηκε 
η συσκευή Impella. Πρόκει-
ται για μια «τεχνητή καρδιά» 
που τοποθετείται διαδερμικά 
σε ασθενείς με επηρεασμέ-
νη καρδιακή λειτουργία. Η 
συσκευή χρησιμοποιείται 
είτε για πραγματοποίηση 
επεμβάσεων σε τέτοιους 
ασθενείς, είτε για προσω-
ρινή υποκατατάσταση της 
καρδιακής τους λειτουργίας. 

Μιλώντας στην ΕΡΤ ο Λ. 
Μιχάλης εξέφρασε την ικα-
νοποίησή του τονίζοντας: 
«Ακόμη και σε αυτούς 
τους δύσκολους καιρούς 
υπάρχουν ρηξικέλευθες 
και καινοτόμες προσπά-
θειες που ανοίγουν τους 
ορίζοντες της επιστήμης 
και εν προκειμένω της 
ελληνικής καρδιολογίας 
και είναι σημαντικό ότι η 
επιτυχής αυτή επέμβαση 
έγινε για πρώτη φορά στο 
ΠΓΝΙ».

Το ΠΓΝΙ έχει δημιουρ-
γήσει ειδικό πρόγραμμα 
πραγματοποίησης τέτοιων 
υψηλής εξειδίκευσης επεμ-
βάσεων από ομάδα ιατρών 
και νοσηλευτών της Α΄ και 
Β΄ Καρδιολογικής Κλινικής, 
της Καρδιοχειρουργικής, της 
Αγγειοχειρουργικής και της 
Αναισθησιολογικής Κλινικής 
υπό τον Λ. Μιχάλη.

«Ιατρική 
και προσφορά, 

έννοιες αλληλένδετες»
Το επίπεδο της προσφο-

ράς αυτών των υπηρεσιών 
στους ασθενείς και τους 
τρόπους με τους οποίους 
οργανώνονται περιέγραψε ο 
Λ. Μιχάλης λίγες μέρες πρίν 
την επέμβαση. 

Σε συνέντευξή του στη 
δημοσιογράφο Ανθή Αγ-
γελοπούλου (Nextdeal 
1.2.2021) ο Λ. Μιχάλης 
ανέφερε: «Πιστεύω ακρά-
δαντα ότι η επιστήμη όπως 
και όλοι οι άνθρωποι για να 
επιβιώσουν πρέπει να είναι 

διασυνδεδεμένοι. Κανείς δεν 
μπορεί να τα κάνει όλα μό-
νος του. Η ικανότητα να δια-
συνδέεσαι με αντίστοιχα διε-
θνή κέντρα βοηθά όχι μόνο 
στο να μαθαίνεις έγκαιρα τη 
γένεση κάθε προβληματι-
σμού αλλά και να συμμετέ-
χεις στη λύση του. Να φέρ-
νεις τις νέες τεχνολογίες που 
επικρατούν παγκόσμια, να 
εκπαιδεύεις το εντόπιο προ-
σωπικό για να αποδεχθεί και 
να εφαρμόσει στη συνέχεια 
αυτές τις τεχνολογίες. Διότι 
το σημαντικό δεν είναι μόνο 
να φέρεις τις νέες τεχνολογί-
ες στο νοσοκομείο ή την κλι-
νική σου, αλλά να ξέρεις να 
τις λειτουργήσεις σωστά και 
να τις προσφέρεις μετά στην 
κοινωνία και στον άνθρωπο. 
Γιατί οι έννοιες της ιατρικής 
και της προσφοράς είναι αλ-
ληλένδετες!»

Ο Λ. Μιχάλης γεννήθηκε 
το 1960 στην Άρτα, όπου και 
ολοκλήρωσε τις σπουδές 
του στην πρωτοβάθμια και 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 
Το 1978 εισήχθη 5ος στην 
Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ 
από όπου αποφοίτησε το 
1984 με Άριστα. Έλαβε υπο-
τροφίες από το Εθνικό Ίδρυ-
μα Υποτροφιών για όλα σχε-
δόν τα  έτη φοίτησης στην 
Ιατρική Σχολή. Το 1989 έλα-
βε τη διδακτορική του δια-
τριβή από την Ιατρική Σχολή 
Αθηνών με Άριστα, ενώ το 
1992 έγινε μέλος του Royal 
College of Physicians του 
Λονδίνου (MRCP) μετά από 
εξετάσεις. Ειδικότητα Καρδι-
ολογίας και μετεκπαίδευση 
στην Επεμβατική Καρδιολο-
γία έκανε στη Μεγάλη Βρε-
τανία όπου, μετά το τέλος 
της εκπαίδευσής του εκλέ-
χθηκε Λέκτορας στη Σχολή 
Μεταπτυχιακής Ιατρικής του 
Πανεπιστημίου Keele και ερ-
γάστηκε για δύο έτη. 

Το 1995 εκλέχτηκε Λέ-
κτορας Καρδιολογίας στην 
Ιατρική Σχολή Ιωαννίνων και 
επέστρεψε στην Ελλάδα και 
το 1999 εκλέχτηκε Αναπλη-
ρωτής Καθηγητής Καρδιο-
λογίας. Το 2005 εκλέχτηκε 
καθηγητής Καρδιολογίας 
στην ίδια Ιατρική σχολή και 
από το 2014 διευθύνει τη 
Β’ Καρδιολογική Κλινική του 
ΠΓΝΙ.
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Ανάγκη δυναμικής παρουσίας 
στη δράση της ΠΣΕ

Η Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδας (ΠΣΕ) τήρησε την σαραντάχρονη παράδοση με την εκδήλωση για 
την «Πίτα του Ηπειρώτη 2021» και μέσα στις συνθήκες της πανδημίας. Η εκδήλωση έγινε με διαδικτυακή συμμετο-
χή στις 28 Φεβρουαρίου 2021 στα γραφεία της ΠΣΕ, Κλεισθένους 15, 7ος όροφος. Ειδικότερα φέτος  η εκδήλωση 
πήρε τη μορφή μαθήματος  επιμονής, ετοιμότητας και αγωνιστικής Ηπειρώτικης δημιουργίας.  Ήταν αφιερωμένη 
στους υγειονομικούς, στους ανθρώπους που πέραν από το καθήκον τους αψηφούν τον κίνδυνο για τη ζωή τους 
και μάχονται ηρωικά για τη ζωή των πολιτών. Πραγματοποιήθηκε με ορισθέντα μέλη του ΔΣ και με την τήρηση 
όλων των κανόνων υγιεινής, όπως καθορίζει το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ και της Πολιτικής Προστασίας.

Την εκδήλωση άνοιξε ο πρόεδρος της 
ΠΣΕ Μάκης Κιάμος, ο οποίος είπε: 

«Αξιότιμες Κυρίες, 
Αξιότιμοι Κύριοι προσκεκλημένοι,
Ηπειρώτισσες και Ηπειρώτες,
Φίλες και φίλοι της Ηπείρου.
Καλώς ανταμώσαμε σήμερα, στην 

κορυφαία εκδήλωση της Ηπειρωτικής 
Αποδημίας, στη μεγάλη μας γιορτή, της 
κοπής της πίτας του Ηπειρώτη, έστω και 
κάτω από αυτές τις ιδιαίτερες συνθήκες 
της πανδημίας, που βιώνει ολόκληρος ο 
πλανήτης.

Ο κορυφαίος αυτός θεσμός της Π.
Σ.Ε., που ενώνει τους Ηπειρώτες όπου 
γης, λειτούργησε τόσες δεκαετίες και 
καταξιώθηκε στη συνείδηση όλων μας. 
Είναι ένας θεσμός που αποδεικνύει τη 
διαχρονικότητα των Ηπειρώτικων αξιών 
και την αλήθεια της παράδοσης. Συνιστά 
όμως και αιτία προβληματισμού για τη 
σύγχρονη πραγματικότητα. Συνήθειες 
και απόψεις, τρόπος ζωής, σκέψης και 
δράσης κατευθύνονται από τον αόρατο 
μεν, θανατηφόρο δε, αυτόν εχθρό της 
ανθρωπότητας. Όλοι μας δίνουμε τον 
αγώνα μας. Ο καθένας από το δικό του 
μετερίζι. Υπάρχουν όμως και οι συμπολί-
τες μας που νυχθημερόν προσπαθούν, 
«ματώνουν» θα λέγαμε, να αντιμετωπί-
σουν την επέλαση αυτής της πανδημίας. 
Είναι οι υγειονομικοί μας, οι άνθρωποι 
που πέρα από το καθήκον τους αψη-
φούν τον κίνδυνο για τη ζωή τους και μά-
χονται ηρωικά για την υγεία των πολιτών. 

Αυτούς τους συμπολίτες μας, η Πα-
νηπειρωτική τιμά φέτος και τους αφιερώ-
νει την σημερινή μας γιορτή.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς 
σε όλους τους υγειονομικούς, στους αν-
θρώπους αυτούς που δίνουν τη μάχη 
με μοναδική αντοχή και αυταπάρνηση. 
Υποκλινόμαστε! 

Αξιότιμες Κυρίες, 
Αξιότιμοι Κύριοι προσκεκλημένοι,
Ηπειρώτισσες και Ηπειρώτες,
Φίλες και φίλοι της Ηπείρου.
Στην κορυφαία αυτή εκδήλωση της 

Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελ-
λάδας, την «Πίτα του Ηπειρώτη», δηλώ-
νεται φανερά και κοινοποιείται σε όλους 
τους Ηπειρώτες και τις Ηπειρώτισσες 
η δράση και ο προγραμματισμός δρά-
σης της. Σ’ αυτή τη γιορτή πέρυσι βρο-
ντοφωνάξαμε πως «το Ζάππειο είναι 

πανεθνικό δημιούργημα. Δεν πωλείται, 
δεν ιδιωτικοποιείται και δεν αλώνεται. Το 
υπερασπίζει καταρχάς το ελληνικό πολι-
τιστικό μεγαλείο και ο αδούλωτος, υπε-
ρήφανος και φυσικά άκαμπτος ηπειρωτι-
σμός». Και το πετύχαμε.

Η Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία 
Ελλάδας πιστή στο καθήκον της, όπως 
απορρέει από το ίδιο το Καταστατικό 
της και καθοδηγούμενη από τις αποφά-
σεις της Γενικής Συνέλευσης, προγραμ-
ματίζει, διεκδικεί και απαιτεί λύση των 
καίριων προβλημάτων της Ηπείρου και 
των αποδήμων Ηπειρωτών. Η επικοι-
νωνία, η μετάβαση στη γενέτειρα, είναι 
πλέον πολύ δύσκολη και για πολλούς 
ακατόρθωτη. Τα έξοδα μετακίνησης και 
ιδιαίτερα τα διόδια και η γέφυρα του Ρί-
ου-Αντιρρίου είναι βασικοί ανασταλτικοί 
παράγοντες. Παράλληλα όμως πρέπει 
να αναφέρουμε, ότι δεν μας βρίσκει σύμ-
φωνους και ο καταιγισμός αδειών, για 
την εγκατάσταση σε κάθε γωνιά και σε 
κάθε Ηπειρώτικο βουνό, ανεμογεννητρι-
ών που σε τελική ανάλυση όχι απλά αλ-
λοιώνουν το τοπίο, αλλά καταστρέφουν 
το μοναδικό της ηπειρώτικης ομορφιάς. 
Και να πούμε τέλος, πως τα Ηπειρώτικα 
χωριά πρέπει να ζήσουν. Ταχυδρομεία, 
Τράπεζες, ΚΤΕΛ και λοιπές υπηρεσίες, 
αναβάθμιζαν το βιοτικό επίπεδο των 
πολιτών. Σήμερα, η κατάργησή τους όχι 
μόνο υποβαθμίζει το βιοτικό επίπεδο, 
αλλά συντελεί τα μέγιστα στην ερήμωση 
και τον πλήρη μαρασμό της Ηπειρώτικης 
υπαίθρου.

Η Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία 
Ελλάδας σας θέλει όλους και όλες κοντά 
της. Έχει μεγιστοποιήσει τη δράση της και 
έχει επεκταθεί ουσιαστικά η παρέμβασή 

της σε τομείς που αφορούν την επίλυση 
των χρόνιων προβλημάτων της Ηπείρου 
και της Ηπειρωτικής Αποδημίας. Γι’ αυτό 
είναι ανάγκη και καθήκον να είναι έντονη, 
δυναμική και καθολική η παρουσία κάθε 
Ηπειρώτη και Ηπειρώτισσας στις δρά-
σεις της Πανηπειρωτικής.

Όλοι και όλες μαζί κοντά στην Πανη-
πειρωτική μας για την Ήπειρο της καρ-
διάς μας.

Σας ευχαριστώ θερμά όλους για την 
συμμετοχή σας στη σημερινή μας γιορ-
τή και εύχομαι αυτές οι δύσκολες στιγμές 
που βιώνουμε σύντομα να γίνουν πα-
ρελθόν».

Οι υπουργοί
Την εκδήλωση χαιρέτησαν οι υπουρ-

γοί: 
Κυριάκος Πιερρακάκης, υπουργός 

Ψηφιακής Διακυβέρνησης: «Να σας ευ-
χαριστήσω για την ιδιαίτερα τιμητική σας  
πρόσκληση να βρίσκομαι σήμερα μαζί 
σας. 

Θέλω να πω ότι στο Υπουργείο Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης έχουμε μεγάλη 
αγάπη για την Ήπειρο. Η Ήπειρος έχει 
μια ευρύτερη τάση, ευρύτερη δυνατότη-
τα να συνδέεται και με ανθρώπους που 
δεν είναι αμιγώς παιδιά τους, να αποκτά 
δεσμούς με τους επισκέπτες της που 
υπερβαίνουν τις κλασικές συντεταγμένες 
καταγωγής.  Κι αυτό σίγουρα συμβαίνει 
με την περίπτωση του υποφαινόμενου 
εκ Μάνης Υπουργού.

Παρόλα αυτά οφείλω να πω ότι ερ-
μηνεύω τη σημερινή σας πρόσκληση 
και με έναν ευρύτερο χαρακτήρα, αυτού 
του μέσου με το οποίο βρισκόμαστε. 
Των ψηφιακών μέσων που μέσα σε μια 
πολύ δύσκολη χρονιά μας έφεραν όλους 

κοντά. Ο στόχος και η ελπίδα μας είναι 
αυτό να είναι η διαχείριση μιας συγκεκρι-
μένης κατάστασης. Τα μέσα αυτά έρχο-
νται να επικουρήσουν  γιατί εντέλει τίποτε 
δεν αποκαθιστά την ανθρώπινη επαφή.  
Άρα, εύχομαι του χρόνου να βρεθούμε 
με τον παραδοσιακό τρόπο και αυτά τα 
μέσα να είναι μόνο πρόσθετα.  Το 2021 
είναι μια χρονιά ελπίδας...Τις καλύτερες 
ευχές  μου για ένα  πολύ παραγωγικό 
έτος, για ένα έτος ελπίδας». 

Γιώργος Στύλιος, υφυπουργός Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης: «Είναι μεγάλη η 
χαρά που σήμερα βρίσκομαι, έστω και 
μ’ αυτόν τον τρόπο, διαδικτυακά κοντά 
σας. Η συγκίνησή μου είναι μεγάλη κάθε 
φορά που συναντιέμαι και βρίσκω Ηπει-
ρώτες-πατριώτες μας.  Η Ήπειρος έχει 
το χαρακτηριστικό να έχει πολλά από τα 
παιδιά της στην αποδημία, τόσο στην 
Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Μας 
συνδέει όμως ένα αόρατο νήμα, ισχυρό 
και δυνατό και αυτό είναι η αγάπη μας 
για τον τόπο μας, η αγάπη για την πα-
τρίδα μας...Εύχομαι σ’ ό0λους σας  μια 

Την κοπή της «Πίτας του Ηπειρώτη 2021», 
ευλόγησε ο Ηπειρώτης αρχιμανδρίτης, 
πατήρ Σπυρίδων Κατραμάδος. Αδυναμία 
συμμετοχής δήλωσαν, τηλεφωνικά, ο 
Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης 
και ο πρόεδρος ΕΤΑΔ Αντώνης Μπέζας. 
Η ΠΣΕ νοιώθει ιδιαίτερη υποχρέωση να 
ευχαριστήσει τον Γρηγόρη Ζαφείρη που 
βιντεοσκόπησε όλη την εκδήλωση. Επίσης 
τους πατριώτες Γρηγόρη και Γεράσιμο 
Ζιάκα  που και φέτος δώρισαν την πίτα. 
Θερμές ευχαριστίες και στον πατριώτη μας  
Νικόλαο Μπέσιο, (ανθοπωλείο Μυροβόλος), 
που δώρισε τα λουλούδια με τα οποία 
στολίστηκε ο χώρος. Μετά την εκδήλωση 
η ΠΣΕ ανακοίνωσε: «Η “Πίτα του Ηπειρώτη 
2021”, έστω και με αυτές τις συνθήκες που 
επέβαλε φέτος ο κορονοϊός, συνιστά αληθινό 
μάθημα συνύπαρξης και συμμετοχικής 
δράσης στην υπηρεσία και την προώθηση 
του Ηπειρώτικου πολιτισμού.  Ευχόμαστε 
σύντομα να αλλάξουν οι συνθήκες, για να 
προγραμματίσουμε και να διοργανώσουμε 
μια αντάξια εκδήλωση συνάντησης, όπου 
θα αποτυπωθεί η διάρκεια, η αντοχή και 
το μέγεθος του Ηπειρώτικου πολιτιστικού 
μεγαλείου.  Έτσι, όπως κάθε χρόνο».

 σελ 10

Οι χαιρετιστήριες επιστολές του προέδρου της Βουλής των Ελλήνων ΚωνσταντίνουΤασούλα (αριστερά) 
και του Περιφερειάρχη Ηπείρου Αλέξανδρου Καχριμάνη (δεξιά)



Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2021, Αρ. φύλλου 10   9

Τα επίκαιρα μηνύματα των προέδρων των Ομοσπονδιών
Στον πληθυσμιακό αφανισμό των εκατοντάδων χωριών της Ηπείρου και την περαιτέρω οικονομική της φτωχο-

ποίηση επικεντρώθηκαν τα μηνύματα των εκπροσώπων των Ομοσπονδιών.
Μιχάλης Μαρτσέκης, πρόεδρος 

Ομοσπονδίας Κονίτσης: «Σήμερα που 
γιορτάζουμε, έστω και διαδικτυακά, 
η παραδοσιακή γιορτή της Πίτας του 
Ηπειρώτη στην Ήπειρο συντελείται  με 
γοργό και ανεξέλεγκτο ρυθμό η πληθυ-
σμιακή της ερήμωση, ιδίως των ορει-
νών περιοχών και γι’ αυτό μεγιστοποιεί-
ται η φτωχοποίηση της Ηπείρου και των 
κατοίκων της. Έτσι επιβάλλεται η κινη-
τοποίηση της οργανωμένης αποδημίας 
της Ελλάδας, αλλά και του ζωντανού 
Ελληνισμού του εξωτερικού, ώστε να 
αποτρέψουμε τον πλήρη πληθυσμιακό 
αφανισμό των εκατοντάδων χωριών της 
Ηπείρου και την περαιτέρω οικονομική 
της φτωχοποίηση... Προετοιμάζει κά-
ποιος φορέας Ηπειρωτικός, με πρωτα-
γωνίστρια πιστεύω την ΠΣΕ, αλλά και 
με όλες τις μεγάλες Ηπειρώτικες Συνο-
μοσπονδίες του εξωτερικού ,να εντάξου-
με πρωτοβουλίες και εκδηλώσεις για τη 
γιορτή, την εθνική των 200 χρόνων από 
την παλιγγενεσία μέχρι σήμερα και να 
προτάξουμε και να εκθέσουμε τη μεγά-
λη συμμετοχή των εθνικών ευεργετών 
τόσο στην παλιγγενεσία του 1821, όσο 
και κυρίως στο στήσιμο του Ελληνικού 
Κράτους από το 1821 μέχρι σήμερα δε-
δομένου ότι από το σύνολο των εθνικών 
ευεργετών το μεγαλύτερο μέρος είναι 
Ηπειρώτες ευεργέτες.  Ευελπιστώ ότι 
ενωμένοι οι Ηπειρώτες θα πετύχουμε 
τόσο να αποτρέψουμε τη συρρίκνωση 
την πληθυσμιακή, αλλά και περαιτέρω 
την φτωχοποίηση της Ηπείρου, γιατί το 
Κράτος οφείλει στην Ήπειρο πάρα πολ-
λά.  Ευχαριστώ και εύχομαι σε όλους 
χρόνια πολλά και υγεία». 

Αλέξης Τσέκας,  πρόεδρος Ομο-
σπονδίας Μουργκάνας: «Η Ομοσπον-
δία Μουργάνας,  μέλος της Πανηπει-
ρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος 
προσδοκά και ελπίζει την νέα χρονιά 
να αφήσουμε πίσω μας την μακρινή 
πολιτιστική και κοινωνική νύχτα στην 
οποία βρισκόμαστε. Την αναγκαστική 
αυτή αδράνεια ,τη στασιμότητα που 
μας επέβαλε, τόσο αναπάντεχα, η πα-
γκόσμια ασθένεια. Ταυτόχρονα βαραί-
νει τους ωμούς όλων μας, των πολιτι-
στικών στελεχών και των ανθρώπων 
της Ηπειρωτικής αποδημίας, το χρέος 
να σταθούμε όρθιοι αυτή  την περίοδο, 
να εμπνεύσουμε αισιοδοξία και δύνα-
μη, αλλά και να πείσουμε ότι είμαστε 
εδώ. Παρόντες! Το απαιτεί η ιστορία 

της συνομοσπονδίας, το επιβάλουν οι 
τεράστιες προσωπικότητες που προϋ-
πήρχαν πριν από μας, σε αντίστοιχες 
κομβικές περιόδους. Συντηρώντας 
τώρα τον πολιτιστικό μας πλούτο και 
αναδεικνύοντας τις απαιτήσεις και τα 
προβλήματα των καιρών, έως την ώρα 
που θα βγούμε πάλι στο ξέφωτο…Με 
αυτές τις σκέψεις εύχομαι καλή χρονιά 
σε όλους!»

Βασίλης Μάνος, Αντιπρόεδρος 
Ομοσπονδίας Πωγωνησίων: «Ο πρόε-
δρος και τα μέλη του ΔΣ της Ομοσπον-
δίας Πωγωνησίων σας ευχόμαστε από 
την καρδιά μας το νέο έτος να είναι ευ-
τυχισμένο, δημιουργικό, ανέφελο, με 
υγεία για όλους, με προκοπή για την 
Ήπειρο και πάνω απ’ όλα να φέρει το 
τέλος της πανδημίας που ζούμε, ώστε 
να μπορέσουμε κάποια στιγμή να συ-
ναντηθούμε με το καλό από κοντά.  Στο 
σημείο αυτό θα πρέπει να πούμε ότι 
αξίζουν συγχαρητήρια στην ΠΣΕ για 
τη σημερινή εκδήλωση η οποία, έστω 
εξ αποστάσεως μας δίνει τη δυνατότη-
τα να ανταμώσουμε εμείς, να δώσουμε 
και να ανταλλάξουμε  ευχές και, κυρίως 
αποδεικνύει ότι κανένας αστάθμητος 
παράγοντας δεν μπορεί να καταργήσει 
και να αποτρέψει αυτές τις κορυφαίες 
και πολιτιστικές ανθρώπινες εκδηλώ-
σεις, όπως είναι η Πίτα του Ηπειρώτη...
Ελπίζουμε και ευχόμαστε ότι βαδίζουμε 
την αρχή του τέλους και ότι το προσεχές 
καλοκαίρι θα μπορέσουμε να σμίξουμε 
όλοι μαζί και να γιορτάσουμε στα χωριά 
μας υπό τους μελωδικούς ήχους των 
κλαρίνων την επανεκκίνηση κάθε δρα-
στηριότητας και κυρίως την επιστροφή  
των ανθρώπινων σχέσεων στην κανο-
νική ντους μορφή.  Καλή χρονιά σε όλες 
και όλους και μακάρι να ανταμώσουμε 
στα χωριά μας». 

Χρήστος Λαναράς, πρόεδρος της 
Ομοσπονδίας Τζουμερκιωτών: «Εκ μέ-
ρους της Ομοσπονδίας Τζουμερκιωτών 
εύχομαι υγεία σε όλους τους συμπατρι-
ώτες και γρήγορα να ξεπεράσουμε τον 
μεγάλο εχθρό, την πανδημία.  Εύχομαι 
σε όλους τους Τζουμερκιώτες το καλο-
καίρι να βρεθούμε στα Τζουμέρκα και 
τον Αύγουστο να ανταμώσουμε στον 
Παρθενώνα των Τζουμέρκων, το ιστο-
ρικό γεφύρι της Πλάκας... Είναι καιρός 
όλοι μαζί ενωμένοι  να αγωνιστούμε και 
να διεκδικήσουμε περισσότερα για τον 
τόπο μας, γιατί τα δικαιούμαστε. Σας ευ-

χαριστώ». 
Γιώργος Κουρτέσας, πρόεδρος 

της Ομοσπονδίας Ραδοβιζινών Άρτας: 
«Χαιρετίζω και εγώ εκ μέρους της Ομο-
σπονδίας  την πρωτοβουλία αυτή της 
ΠΣΕ, την διοργάνωση της Πίτας του 
Ηπειρώτη. Ένας θεσμός  που καλύφθη-
κε τα προηγούμενα χρόνια και δεν θα 
πρέπει να παραλείπεται. Εύχομαι να 
είμαστε όλοι καλά.  Σαν έθνος περάσα-
με πολλά αλλά τα ξεπεράσαμε όλα...Η 
δύναμη του Έλληνα καταφάνηκε στον 
μέγιστο βαθμό στα βάθη της ιστορίας. 
Πριν ακριβώς 200 χρόνια δείξαμε ότι 
ποτέ δεν καταβαλλόμαστε. Χρόνια Πολ-
λά». 

Κώστας Στεργίου, Ομοσπονδί-
ας Αδελφοτήτων Καλαμά: «Το ΔΣ της 
Ομοσπονδίας Αδελφοτήτων Καλαμά 
αναλογιζόμενο τις ευθύνες αλλά και τις 
υποχρεώσεις του θέλει να εκφράσει τη 
συμπαράστασή του στην υγεία των συ-
μπατριωτών μας αλλά και ολόκληρου 
του ελληνικού λαού.  Ευτυχώς έχουμε 
στη διάθεσή μας το νοσοκομείο Χατζη-
κώστα, που κάποιοι ανόητοι ήθελαν 
πριν μερικά χρόνια να το κλείσουν,  και 
προσφέρει επάξια τις υπηρεσίες  του. 
Ο αόρατος εχθρός  θα έχει σίγουρα την 
τύχη  των δημιουργών του. Δεν ξεχνά-
με όμως και θα αγωνιστούμε με περισ-
σότερο πάθος να αντιμετωπίσουμε τον 
ορατό εχθρό που προσπαθεί να κατα-
στρέψει ό,τι πολυτιμότερο διαθέτει η 
Ηπειρώτικη φύση.  Τα βουνά και τα πο-
τάμια.  Γλέντια και πανηγύρια θα ξανα-
κάνουμε. Επιβάλλεται όμως  να είμαστε 
σε εγρήγορση για να προστατεύουμε το 
φυσικό πλούτο της Ηπείρου. Να προ-
στατεύσουμε ό,τι κληρονομήσαμε από 
τους προγόνους μας. Να προστατεύ-
σουμε ό,τι κληρονομήσαμε   από τους 
Ηπειρώτες ευεργέτες». 

Γιώργος Τζομάκας, Πρόεδρος της 
Ομοσπονδίας Λιβαδιάς Βορείου Ηπεί-
ρου: «Θα ήθελα αν απευθύνω ένα μή-
νυμα σε όλους τους Ηπειρώτες απα-
νταχού της γης αλλά ειδικότερα στους 
συμπατριώτες Βορειοηπειρώτες που 
μένουν  μόνιμα στην Ήπειρο. Εκτός 
από τη δυσκολία της πανδημίας οι συ-
μπατριώτες Βορειοηπειρώτες  βιώνουν 
και άλλες δυσκολίες. Εύχομαι ειλικρινά 
να περάσουμε αυτά τα εμπόδια... και 
να μπορέσουμε να διοργανώσουμε τις 
εκδηλώσεις μας με  τον παραδοσιακό 
τρόπο».

Οι υγειονομικοί
Αφροδίτη Ρέτζιου,  πρόεδρος 

της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσο-
κομειακών Γιατρών Ελλάδας: «Νιώ-
θω ιδιαίτερα συγκινημένη γιατί κα-
τάγομαι από την Ήπειρο. Aπό την  
Βροσύνα, που επισκέπτομαι συχνά. 
Οι νοσοκομειακοί γιατροί στο σύνο-
λο της υγείας, δίνουμε έναν τιτάνιο 
αγώνα  για τη ζωή των ασθενών 
κάτω από ιδιαίτερα αντίξοες συνθή-
κες, εξαιτίας της τραγικής υποστε-
λέχωσης του δημόσιου συστήματος 
υγείας. Είμαστε στο πλευρό των 
αλλά και όλου λαού μας που δοκι-
μάζεται σκληρά. Θα συνεχίσουμε με 
το σύνθημα: “Κάτω από τη μάσκα 
έχουμε φωνή και θέλουμε να ακού-
γεται δυνατά”». 

Τάσος Χατζής, μέλος του ΔΣ της 
ΠΣΕ, μέλος του ΔΣ του ΙΣΑ. «Είναι 
αυτονόητο ότι όλοι οι χαιρετισμοί 
εμπεριέχουν τη λέξη υγεία.  Αυτό 
περνάει μέσα από την υποδομή και 
τις προτάσεις που διατύπωσε η κ. 
Ρέτζιου. Περνάει όμως και από τη 
δική μας συμπεριφορά. Γιατί δεν 
είναι  μόνο η πανδημία. Είναι και ο 
τρόπος ζωής, είναι οι εμβολιασμοί, 
το κάπνισμα, ο αλκοολισμός. Είναι η 
άσκηση, η άθληση.. Όλα αυτά μαζί 
είναι που θα μας βοηθήσουν να 
ζήσουμε και να ζήσουμε με υγεία. 
Καλή χρόνια».

Πρώην πρόεδροι 
της ΠΣΕ

Ο χαιρετισμός του Παύλου Κο-
σοβίτσα: «Συμπατριώτες και συ-
μπατριώτισσες απανταχού της γης. 
Ας σηκωθούμε λίγο ψηλότερα, ας 
σηκωθούμε για τη σωτήρια συλλογι-
κή και ατομική πράξη.  Ας σηκωθού-
με αντλώντας  από την ιστορική μας 
φιλοπατρία, τον πόνο του καθενός 
για τον τόπο μας, την γενναιοδωρία 
των ευεργετών μας και με τη δύνα-
μη που μας όπλισε η τραχύτητα της 
ζωής μας ενωμένοι ας κάνουμε  το 
άλμα πέρα από τη φθορά.  Κοινό 
χρέος, κοινός αγώνας η σωτηρία 
της Ηπείρου. Υγιαίνετε αγαπητοί συ-
μπατριώτες και συμπατριώτισσες.  
Υγιαίνετε και μακροημερεύετε αγω-
νιζόμενοι». 

Η χαιρετιστήρια επιστολή του 
Κώστα Αλεξίου: «Συμπατριώτισ-
σες και συμπατριώτες. Η μάστιγα 
της πανδημίας που πλήττει την υφή-
λιο υπήρξε κατ’ ανάγκη αποτρεπτι-
κή και για την κατ’ έτος πανηγυρική 
κοπή της πίτας του Ηπειρώτη στο 
Στάδιο Ειρήνης και φιλίας, που απο-
τελεί ήδη θεσμό. Μια μεγαλειώδης 
γιορτή των αποδήμων Ηπειρωτών 
στην οποία, πέραν των καθιερωμέ-
νων ευχών για τη νέα χρονιά, δίνεται 
και η αφορμή ανάδειξης μιας πτυχής 
του τεράστιου πολιτιστικού αποθέ-
ματος της Ηπείρου και την ενεργού 
παρουσίας των αποδήμων συμπα-
τριωτών μας. Ωστόσο μέσα απ’ την 
κατ’ ανάγκη, περιορισμένης σε πα-
ρουσίες και απέριττης, αλλά συμβο-
λικής φετινής σχετικής τελετής που 
διοργανώνει το Δ.Σ της ΠΣΕ, ας μου 
επιτραπεί να προτείνω την αφιέρω-
ση της στην ΥΓΕΙΑ κα στην υγειο-
νομική θωράκιση της γενέτειρας, 
παράλληλα με τις ευχές μου στην 
όπου γης Ηπειρωτική διασπορά για 
προσωπική και οικογενειακή υγεία 
και προκοπή, όπως και του χρόνου 
απαλλαγμένοι από τη μάστιγα, όλοι 
μαζί, καλό αντάμωμα στο ΣΕΦ. Χρό-
νια Πολλά».

Στιγμιότυπο απο την «Πίτα του Ηπειρώτη 2021». Διακρίνονται (από αριστερά): Βασίλης Παπαϊωάννου, Α΄ Αντιπρόεδρος της ΠΣΕ, Μαρίκα 
Γκόνη, Έφορος Δημοσίων Σχέσεων της ΠΣΕ, ο Αρχιμανδρίτης Σπυρίδων Κατραμάδος, Χρυσόστομος-Μάκης Κιάμος-Χήτος, πρόεδρος της 

ΠΣΕ και Κώστας Γαβριήλ, Β΄ Αντιπρόεδρος της ΠΣΕ.
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Ανήμερα των Φώτων 
έφυγε απ’ τη ζωή ο τραγου-
διστής δημοτικών τραγου-
διών Χρύσανθος Κακιώνης 
σε ηλικία 64 χρονών, αφού 
πάλεψε με τον καρκίνο.

Γενήθηκε στο Διχομοίρι της 
Άρτας. Ήταν γιός του κλαριτζή 
Μήτσου Κακιώνη, που με τον 
αδερφό του Νίκο στην κιθάρα, 
όργωναν τα Ραδοβύζια στα 
γλέντια, τους γάμους και τα 
πανηγύρια τις δεκαετίες μετά 
το 1960.

Μέσα απ’ αυτά τα ακού-
σματα ο Χρύσανθος κατέληξε 
στο τραγούδι. Για πάνω από 
δέκα χρόνια ήταν τραγουδι-
στής στην κομπανία «Παιδιά 
της Άρτας».

Οι μανάδες μας ήταν αδερ-
φές. 

Στο καλό ξάδερφε,
Και μην ξεχάσεις να πείς 

τα δέοντα στο θείο το Μήτσο 
και το μπάρμα-Νικόλα. Χαιρε-
τισμούς και στους Τσαμπαί-
ους, τους κοντοχωριανούς. 
Το μπαρμπα-Αλέξανδρο στο 
κλαρίνο, και τους γιούς του, 
τον Κώστα στο τραγούδι και 
το Λάζαρο στην κιθάρα. Έτοι-
μη η παραδοσιακή κομπανία 
απο δυό οικογένειες των Ρα-
δοβυζίων. Ξεκινήστε με την 
«Κουμπάρα». Με το τραγούδι 
που αρχίνησε κι ο πατέρας 
σου να παίζει το κλαρίνο. Το 
κουβαλούσε μαζί του και μέ-
ρες προσπαθούσε να «φτειά-
ξει» ένα τραγούδι, αλλά δεν τα 
κατάφερνε. Μια βραδιά πήγε 
σε ένα χωράφι να φυλάξει τα 
καλαμπόκια απ’ τους ασβούς. 

Άναψε φωτιά και προσπαθού-
σε να «πιάσει ένα σκοπό». 
Παιδεύτηκε πολύ, αλλά και 
πάλι δεν τα κατάφερε. Αποκα-
μωμένος, και στενοχωρημέ-
νος, αποκοιμήθηκε πλάι στη 
φωτιά. Και τότε ονειρεύτηκε 
πως έπαιζε την «Κουμπάρα». 
Γύρισε έπιασε το κλαρίνο. Με 
κλειστά μάτια, μη χάσει τ’ όνει-
ρο, άρχισε να φυσά μέσα απ’ 
την ψυχή του... Απέναντι ξε-
νυχτούσε κι ο μπαρμπα-Γιαν-
νάκης στα καλαμπόκια. Σαν 
άκουσε το Μήτσο να ξελιγώνει 
το κλαρίνο μουρμούρισε: «Ε, 
είναι η ώρα να βγούν τα σαϊ-
ταν’κά!»

Παράγγειλε και στον Κώ-
στα τον Τσαμπά τους «Κλέ-
φτες. Για να χορέψεις. Όπως 
χόρεψες εκείνο το Πάσχα στο 

στρατό. Που με τις φιγούρες 
σου διάβηκες «ψηλά στην Κω-
στηλάτα», όπως έλεγες. Εν-
θουσιάστηκε ο στρατηγός και 
σου έδωσε άδεια τιμητική...

Γιώργος Μουσγάς 

χρονιά με υγεία και του χρόνου όλοι 
μαζί από κοντά να κάνουμε ξανά την 
“Πίτα του Ηπειρώτη”.  

Υγεία και καλή χρονιά σε όλους 
μας». 

Γιώργος Αμυράς, υφυπουργός 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: «Θέλω 
να σας δώσω συγχαρητήρια γιατί σή-
μερα δείχνετε ότι οι Ηπειρώτες είμα-
στε πλήρως αποφασισμένοι να συνε-
χίσουμε τις παραδόσεις μας σ’ ένα νέο 
τοπίο, το ψηφιακό τοπίο.  Δεν μπο-
ρούσα εγώ να λείπω από αυτή την εκ-
δήλωση... Θέλω να ευχηθώ σε όλους 
υγεία  και να πω ότι περιμένω να αντα-
μώσουμε του χρόνου διά ζώσης. Οι 
Ηπειρώτες είμαστε αποφασισμένοι να 
συνεχίσουμε τις παραδόσεις μας, σε 
ένα νέο τοπίο, της ψηφιακής. Νομίζω 
ότι είναι μια παρακαταθήκη που μας 
οδηγεί στην έξοδο.... Εύχομαι Χρόνια 
Πολλά και του χρόνου να ανταμώσου-
με πρόσωπο με πρόσωπο». 

Η Φ. Γεννηματά 
Η Φώφη Γεννηματά, πρόεδρος 

του ΚΙΝΑΛ, έστειλε χαιρετιστήρια 
επιστολή:  «Είναι μεγάλη χαρά και 
τιμή που σήμερα, όπως κάθε χρόνο 
βρίσκομαι  μαζί σας. Έστω και μέσω 
διαδικτύου θέλω να ενώσω τη φωνή 
μου με όλους τους Ηπειρώτες και τις 
Ηπειρώτισσες σε όλον τον κόσμο. Να 
ευχηθώ χρόνια πολλά, να ευχηθώ  να 
έχουμε υγεία πάνω από όλα, να βγού-
με σύντομα από αυτήν την περιπέτεια. 
Ζούμε δύσκολες στιγμές. Η πανδημία 
χτυπά όλες τις χώρες, όλες τις τάξεις, 
αλλάζει τις ζωές μας. Επηρεάζει την 
εργασία, την κοινωνική μας ζωή, την 
ψυχολογία μας, την προοπτική της 
χώρας και των τοπικών  κοινωνιών. 
Και εμείς οι Έλληνες έχουμε μεγάλη 
αγάπη για τον τόπο καταγωγής μας, 
ενδιαφερόμαστε και συμμετέχουμε, 
ανεξάρτητα από το μέρος που ζούμε 

στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό...
Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. 

Το Κίνημα Αλλαγής θα είναι πάντα στο 
πλευρό της Ηπείρου και των Ηπειρω-
τών. Εύχομαι σε όλους και όλες, να 
αγκαλιάσουνε σύντομα τα αγαπημένα 
μας πρόσωπα και δίνουμε ραντεβού 

του χρόνου, να βρεθούμε όλοι μαζί 
από κοντά στη γιορτή της Συνομο-
σπονδίας. Σας ευχαριστώ»

Οι δήμαρχοι
Διαδικτυακούς χαιρετισμούς έκα-

ναν ηπειρώτες δήμαρχοι.
Μωυσής Ελισάφ, Δήμαρχος Ιω-

αννιτών: «Ευχαριστώ  την ΠΣΕ  για 
την σημερινή τιμητική πρόσκληση, 
δυστυχώς διαδικτυακή, για την «Πίτα 
του Ηπειρώτη», αυτής της μεγάλης 
παραδοσιακά γιορτής των Ηπειρω-
τών, όπου γης. Ελπίζω του χρόνου να 
είμαστε όλοι μαζί και να γιορτάσουμε 
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ξέρω 
ότι οι Ηπειρώτες δεν ξεχνούν την πα-
τρίδα τους και συμβάλλουν με όλες τις 
δυνάμεις τους για την προκοπή τους. 

Είμαι απόλυτα σίγουρος ότι, όταν κα-
ταλυτικά την επόμενη δύσκολη ημέρα 
που μετά την υγειονομική θα ακολου-
θήσει η οικονομική κρίση τις διαστά-
σεις  της οποίας πιθανόν να μην τις 
έχουμε ξεκαθαρίσει  στο μυαλό μας 
ακόμη». 

Χρήστος Τσιρογιάννης, Δήμαρ-
χος Άρτας: «Σήμερα είναι μια ιδιαίτε-
ρη  “Πίτα του Ηπειρώτη”. Την “Πίτα 
του Ηπειρώτη” την έχουμε συνηθίσει 
να μαζευόμαστε στο Στάδιο Ειρήνης 
και Φιλίας, να υπάρχει η διατήρηση 
της παράδοσης, να χορεύουμε, να 
υπάρχει αυτό το αντάμωμα.  Πέρα 
από τις εργασίες που κάνει η ΠΣΕ όλο 
το διάστημα, εμείς ο Δήμος Αρταίων 
είχαμε τη χαρά να συνεργαστούμε με 
την ΠΣΕ σε πολλά θέματα που μας 
στήριξε στις δράσεις που κάναμε στην 
Αθήνα. Και την  ευχαριστούμε πάρα 
πολύ. Ιδιαίτερη  “Πίτα του Ηπειρώτη”. 
Καλώς γίνεται το αντάμωμα, έστω και 
μ’ αυτόν τον τρόπο, να βρεθούμε, να 
ευχηθούμε, να ελπίσουμε να είναι η 

τελευταία φορά γιατί η πανδημία μας 
έχει αλλάξει πάρα πολλά προγράμμα-
τα… Εγώ μ’ αυτές τις λίγες κουβέντες 
εύχομαι  να είμαστε όλοι δυνατοί, να 
είμαστε γεροί, να κάνει ο καθένας το 
καλύτερο δυνατό από το πόστο το 
οποίο υπηρετεί. Χρήσιμοι στον τόπο 
μας, χρήσιμοι στην  πατρίδα μας και 
να συνεργαστούμε για το κοινό καλό.  
Χρόνια πολλά, καλή χρονιά με υγεία 
και καλή δύναμη σε όλους εύχομαι». 

Ιωάννης Λώλος, Δήμαρχος 
Ηγουμενίτσης: «Θα ήθελα να ευχηθώ 
και στα μέλη του ΔΣ της ΠΣΕ να έχουν 
δύναμη και υγεία για να συνεχίσουν 
την μεταλαμπάδευση της παράδοσής 
μας, της πολιτιστικής κληρονομιάς  σε 
όλες τις επόμενες γενιές. Είναι ένα 
δύσκολο έργο που θέλει μεγάλο αγώ-
να και μεγάλη δύναμη. Εγλώ δεν θα 
επεκταθώ ποαραπάνω. Εκείνο που 
θα ευχηθώ είναι να βγούμε όλοι από 
αυτή την πανδημία, από αυτή τη δύ-
σκολη ζωή που ζούμε... Να ευχηθώ 
σε όλους τους απανταχού Ηπειρώτες 
Χρόνια Πολλά, Καλή Χρονιά, δύναμη 
και υγεία».

Νίκος Γεωργάκος, Δήμαρχος 
Πρεβέζης: «Ευχαριστώ πάρα πολύ 
για την τιμητική πρόσκληση. Να ευ-
χηθώ Χρόνια Πολλά, Καλή Χρονιά 
στους απανταχού Ηπειρώτες και ιδιαί-
τερα στους Πρεβεζάνους στην Αθήνα. 
Πραγματικά η βοήθεια που έχω από 
όλους εσάς είναι μεγάλη, έτσι ώστε 
να αναδείξουμε την Ήπειρο και να την 
φτάσουμε εκεί που πρέπει να είναι, 
στα πολύ ψηλά σκαλοπάτια της Ευ-
ρώπης, διότι έχει τη δυνατότητα, έχει 
τη ν υποδομή, τα πολιτιστικά της …
Να ευχηθώ για άλλη μια φορά Χρόνια 
Πολλά, Καλή Χρονιά. Και του χρόνου 
να χορέψουμε όλοι μαζί στο Στάδιο 
Ειρήνης και Φιλίας, για να διασκε-
δάσουμε και να ξεφύγουμε από την  
πανδημία». 

Η ΠΙΤΑ ΤΟΥ ΗΠΕΙΡΩΤΗ 2021

Οι εκδηλώσεις μ’ «αγόρια στο χορό, κορίτσια στα τραγούδια» θα ζωντανέψουν 
ξανά. Είναι απ’ τους ισχυρότερους κρίκους της λαϊκής παράδοσης, την οποία η ΠΣΕ 

υπηρετεί με συνέπεια.

Απ. Ζέρβας Λ. Κωνσταντίνου

Στο καλό, ξάδερφε

Λ. Μαντζίκας, 
«Μέγας Ηπειρώτης Ευεργέτης»

Στις 28.2.2021 συμπληρώθηκαν 
δεκατρία χρόνια από το φευγιό του 
Λευτέρη Μαντζίκα, του «Μεγάλου 
Ηπειρώτη Ευεργέτη», όπως τον ανα-
κήρυξε (1984) η Πανηπειρωτική Συνο-
μοσπονδία Ελλάδας (ΠΣΕ). 

Ο Λευτέρης Μαντζίκας διετέλεσε 
πρόεδρος της ΠΣΕ για δώδεκα συ-
ναπτά χρόνια (1965-1977). Το 1957 
ίδρυσε στην Αθήνα την «Αδελφότητα 
Λιγοψάς», -η γενέτειρά του- της οποί-
ας υπήρξε πρόεδρος του Διοικητικού 
Συμβουλίου για 31 ολόκληρα χρόνια. Ανακηρύχθηκε επίτι-
μος πρόεδρος και ευεργέτης της Ομοσπονδίας Πωγωνη-
σίων και Μουργκάνας. Η συμβολή του στην απόκτηση των 
ιδιόκτητων γραφείων της ΠΣΕ ήταν μοναδική. Για το λόγο 
αυτό η μεγάλη αίθουσα των γραφείων της Πανηπειρωτικής 
(Κλεισθένους 15) φέρει το όνομά του. Η ΠΣΕ επιφυλάσσεται 
να τιμήσει τη μνήμη του, μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν. 
Χρέος και καθήκον μας γι’ αυτόν τον Ηπειρώτη-Ευεργέτη».

H ΠΣΕ αποχαιρετά τον Απ. Ζέρβα και Λ. Κωνστανίνου
Η Πανηπειρωτική Συ-

νομοσπονδία Ελλάδας με 
θλίψη πληροφορήθηκε το 
θάνατο του Απόστολου Μ. 
Ζέρβα, εξαιρετικού και φλο-
γερού πατριώτη, με διαρκή 
και αληθινή συνεισφορά 
στην Ηπειρώτικη αποδη-
μία.

Σε ανακοίνωσή της ανα-
φέρει: «Ο Απόστολος Ζέρβας 
διετέλεσε πρόεδρος της Αδελ-
φότητας των Αραχωβιτών της 
Αθήνας, υπήρξε ένας από 
τους ιδρυτές του Συλλόγου 
Ηπειρωτών Ζεφυρίου.

Έγραψε τρία βιβλία με 
καθαρά Ηπειρώτικο περιεχό-
μενο:  «“Ό,τι θυμιέμαι”- Μουρ-
γκάνα - ο τόπος, ο χρόνος 
και οι άνθρωποι», «Σε βρήκα 
Κώστα Ζέρβα» και το «Αρά-
χωβα το Χωριό μας». Και στα 
τρία εντυπώνεται η αγάπη, ο 
καημός και η πίστη στη γενέ-
τειρα. 

Από το 1982 μέχρι το 
2009 δραστηριοποιήθηκε 
στον Δήμο Ζεφυρίου Αττικής 
όπου διετέλεσε επί οκτώ χρό-
νια Δήμαρχος της πόλης.

Συνεπής, εργατικός, αγα-
πητός, συμπατριώτης αλη-
θινός. Το έργο του είναι μια 
σοβαρή παρακαταθήκη στην 
Ηπειρώτικη αποδημία.

Στην οικογένειά του εκ-
φράζουμε τα θερμά μας συλ-
λυπητήρια». 

*Τη βαθιά θλίψη της εξέ-
φρασε η ΠΣΕ «για το χαμό 
του Λευτέρη Κωνσταντίνου, 

Χρ. Κακιώνης

ενός αληθινού στυλοβάτη 
της δημοτικής μας μουσικής. 
Απλός και ταπεινός, και με 
χαμόγελο, υπηρέτησε την 
παράδοση με συνέπεια και 
αξιοπρέπεια. Ήταν πάντα κο-
ντά στην Πανηπειρωτική και 
συμμετείχε με χαρά σε όλες 
τις εκδηλώσεις της. 

Αθόρυβος και μεθοδικός, 
με μεράκι και πίστη τραγού-

δησε με πάθος και αυταπάρ-
νηση τον καημό, τη δημιουρ-
γία, την ξενιτιά, τα βάσανα, 
αλλά και την προκοπή του 
Ηπειρώτη. 

Με θλίψη εκφράζοντας τα 
συλλυπητήρια στην οικογέ-
νειά του διατυπώνουμε πα-
ράλληλα και τις ευχαριστίες 
μας για τη μεγάλη του προ-
σφορά».

 από 8
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Έχετε γειά Βρυσούλες...
Μια οµάδα γυναικών χορεύει και παρεµβαίνει δηµόσια για τις εξορύξεις πετρελαίου στην Ήπειρο και στην υπόλοιπη
Ελλάδα. Ανοίγει έτσι τον δηµόσιο διάλογο που δεν άνοιξε ποτέ από τη Βουλή την ίδια στιγµή που δίνονταν το πράσινο
φως στις πολυεθνικές για προγράµµατα εκµετάλλευσης σε τεράστιες εκτάσεις της χώρας. Ντύσιµο που παραπέµπει
σε στολή ηπειρώτικη, χορεύοντας και τραγουδώντας το «Έχετε γειά Βρυσούλες» µε παραλλαγµένους στίχους, κρα-
τώντας πανό µε συνθήµατα που προτρέπουν στην ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης και των πολιτικών.

Ποιες είναι οι «Βρυσούλες;»
Πώς παρουσιάζονται οι ίδιες: 
Οι «Βρυσούλες» είµαστε γυναίκες που
χορεύουµε και τραγουδάµε για να ανα-
δείξουµε το µείζον θέµα της επικείµενης
καταστροφής του εδάφους και του υπε-
δάφους αλλά και των θαλασσών από τις
εξορύξεις πετρελαίου και φυσικού αερίου
και τους αγωγούς που έχουν δροµολο-
γηθεί στη χώρα µας. 

Οι δράσεις µας ξεκίνησαν στο Ηρώ-
δειο, όταν αρχίσαµε να χορεύουµε συρτό
(στο ρυθµό του «Έχετε γεια βρυσούλες»),
κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης «η
Ήπειρος Ταξιδεύει» στις 3 Νοέµβρη του
2018. Από τότε οι δράσεις συνεχίστηκαν
σε πλατείες, σε εκδηλώσεις, σε δρόµους
στην Ήπειρο και στην Αθήνα. 

Οι «Βρυσούλες» σήµερα
Ακολουθεί  κείµενό τους που δηµοσιεύ-
τηκε τον Ιανουάριο του 2021.

ΚΟΝΤΑ ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ,
και οι «Βρυσούλες» αναστείλαµε τις
δράσεις µας µέσα στο 2020, συµµορ-
φούµενες στις οδηγίες της κυβέρνησης,
αλλά κυρίως στις υποδείξεις των ειδικών.
Προτιµήσαµε να µη βγούµε στους δρό-
µους για να προφυλάξουµε εµάς, τους
συνανθρώπους µας, αλλά και το δηµόσιο
σύστηµα υγείας που δοκιµάζεται σκληρά.
Επίσης σωπάσαµε µπροστά στην αγωνία
της κοινωνίας για το αύριο, για τη ζωή,
την αρρώστια, την ανεργία και την οικο-
νοµική καταστροφή.

Εµείς οι «Βρυσούλες» δεν επιθυµούµε
να σιωπούµε άλλο και θα κάνουµε ό,τι
είναι εφικτό από τη µεριά µας για να ευαι-
σθητοποιήσουµε όσο περισσότερους µπο-
ρούµε. Θα κάνουµε ότι µπορούµε για να
αναδείξουµε τα φλέγοντα περιβαλλοντικά
ζητήµατα που υπάρχουν και τρέχουν πα-
ράλληλα µε την υγειονοµική κρίση.

Η Ελλάδα κινδυνεύει να γίνει ένα

καταπατηµένο βιοµηχανικό τοπίο.
Φρονούµε πως τα φαραωνικά έργα

των ΑΠΕ, χωρίς προσεκτικά σχεδιασµένο
χωροταξικό σχεδιασµό και αποκλεισµό
των προστατευόµενων περιοχών προς
αποφυγήν κατακερµατισµού των οικο-
συστηµάτων, θα επισπεύσουν τις συνέ-
πειες της κλιµατικής αλλαγής.

Εµείς οι «Βρυσούλες» προσπαθούµε
να υπερασπιστούµε τον πλούτο που κλη-
ρονοµήσαµε ώστε να συνεχίσουµε να τον
χαιρόµαστε εµείς και οι απόγονοί µας.

Τα κίνητρά µας είναι καθαρά ωφελι-
µιστικά. Παλεύουµε να διατηρήσουµε το
δικαίωµά µας σε καθαρό νερό, σε αµό-
λυντο αέρα και σε επαρκή και καλής
ποιότητας τροφή διότι αυτά τα θεωρούµε
βασικά ανθρώπινα δικαιώµατα µαζί µε
την υγεία, την εργασία, την παιδεία και
την ελευθερία. 

•Αντιλαµβανόµαστε ως κοµβικής ση-
µασίας τη διαφύλαξη και διάσωση των
υδάτινων πόρων που µας έχουν αποµείνει
και την υπεράσπιση του νερού ως δηµό-
σιου αγαθού.

•Αντιλαµβανόµαστε ως κοµβικής ση-
µασίας την αναχαίτιση του κατακερµατι-
σµού των οικοσυστηµάτων µας. Είµαστε
υπέρ των πολιτικών εκείνων που δια-
µορφώνουν τον τρόπο παραγωγής, κα-
τανάλωσης πόρων και οικοδόµησης των
πόλεων έχοντας στο επίκεντρο σαν ανώ-
τερη αρχή τη βιοποικιλότητα...

•Θεωρούµε ότι τα ορυκτά καύσιµα
όπως ο λιγνίτης, το πετρέλαιο και το φυ-
σικό αέριο πρέπει να βγουν από το ενερ-
γειακό µας µείγµα (το ίδιο ισχύει και για
την ενέργεια που προέρχεται από πυρη-
νικά µε τη σηµερινή τους µορφή).

•Είµαστε ξεκάθαρα ενάντια στην
ιδέα ότι το φυσικό αέριο µπορεί να απο-
τελέσει γέφυρα για τη µετάβαση σε χα-
µηλότερες ή µηδενικές εκποµπές διο-
ξειδίου του άνθρακα. Άρα εναντιωνόµαστε
στη χρηµατοδότηση τέτοιων πρότζεκτ
από κυβερνήσεις, δήµους και χρηµατο-
πιστωτικούς οργανισµούς.

•Αναγνωρίζουµε και σεβόµαστε τους
αγώνες όλων των κινηµάτων, παλιών και
νέων, που σχετίζονται µε θέµατα ενέρ-
γειας και περιβάλλοντος, και παρακο-
λουθούµε µε ενδιαφέρον τις µελέτες
και προτάσεις πολλών επιστηµόνων, φο-
ρέων, οργανώσεων και ατόµων στην Ελ-
λάδα και στο εξωτερικό.

•Αντιλαµβανόµαστε ως κοµβικής ση-
µασίας τη διαφάνεια, τη δηµόσια δια-
βούλευση και τον κοινωνικό έλεγχο σε
κρίσιµες αποφάσεις διαχείρισης των πό-
ρων του περιβάλλοντος.

•Θα επιδιώξουµε να συµµετάσχουµε
σε όποιο ανοιχτό κοινωνικό διάλογο προκύψει
για να αποφασιστεί από όλους και όλες
µας πόσες και ποιες ΑΠΕ χρειαζόµαστε,
αλλά και πού. Ελπίζουµε το νέο χωροταξικό
για τις ΑΠΕ να περάσει από πραγµατική
και σοβαρή δηµόσια διαβούλευση.

•Επιδιώκουµε τη δίκαιη ενεργειακή
µετάβαση σε χαµηλότερες εκποµπές
διοξειδίου µε σύγχρονη πρόβλεψη για
εξάλειψη της ενεργειακής φτώχειας.

Περιµένουµε επίσης πολύ πιο σθε-
ναρά βήµατα στην κατεύθυνση της εξοι-
κονόµησης ενέργειας.

Καταλαβαίνουµε ότι η κρίση δεν είναι
µόνο υγειονοµική, ούτε µόνο κλιµατική,
αλλά συστηµική (και πολιτιστική, πνευ-
µατική, υπαρξιακή). Άρα και οι λύσεις
πρέπει να είναι συστηµικές. Και θα είναι
δύσκολες.

Πιστεύουµε ακράδαντα ότι η συνει-
δητοποίηση της πραγµατικότητας είναι
ο µισός δρόµος προς την αλλαγή.

Εµείς οι «Βρυσούλες» θα αγωνι-
στούµε µέσα στην καραντίνα, µε σεβασµό
στους κανόνες που επιβάλλει η πανδηµία,
µε τα δικά µας µέσα και όπλο τη φαντασία
και το κέφι µας.

Η φορεσιά µας είναι ένα σύµβολο
και έτσι θέλουµε να λειτουργήσει. Ακόµα
κι αν δεν χορεύουµε, ακόµα κι αν δεν
τραγουδάµε.

Καλή λευτεριά σε όλους και όλες µας
ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ «ΒΡΥΣΟΥΛΕΣ» 18/1/2021

vrisoules.blogspot.com

Από τη δράση στο Ηρώδειο κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης «η
Ήπειρος Ταξιδεύει» στις 3/10/2018

Από τη συµµετοχή µας στην πορεία ενάντια στις εξορύξεις 
υδρογονανθράκων στην Ήπειρο στις 22/2/2019 στην Αθήνα

Εξω από τα «Ελληνικά Πετρέλαια» στο Μαρούσι

Έξω από το Υπουργείο Ενέργειας στη Λ. Κηφισίας

Από τη δράση στον εορτασµό «Καλπάκια» στις 28/10/2019

Η εµφάνιση της οµάδας στη συναυλία των VIC στο ΣΕΦ το 2020

Στην «πίττα του Ηπειρώτη» στις 3/2/19

∆ράση στο Σύνταγµα στην ψήφιση του Πε-
ριβαλλοντικού Νοµοσχεδίου 5/5/2020

Με  αφορµή την έκθεση φωτογραφίας
«’Ηπειρος Μελανόεσσα» στο Μπάγκειο

στις 30/11/2019

Έχετε γειά Βρυσούλες...
Επιµέλεια: Ματίνα Χελιδώνη
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Γράφει ο Σωτήρης Κολιούσης,
Γενικός Γραµµατέας της ΠΣΕ

Ταυτίστηκε, και ηγήθηκε 
στο αποδηµικό κίνηµα

Στις 10 Φεβρουαρίου 1997, έσβησε ο Ζήκος
Ντίνος, επίτιµος πρόεδρος της ΠΣΕ, ο Ηπει-
ρολάτρης, ο επιστήµονας δικηγόρος, ο αγω-
νιστής της δηµοκρατίας και των κοινωνικών
αγώνων, ο λογοτέχνης, ο πρόεδρος επί δύο
θητείες πρόεδρος του ∆Σ της ΠΣΕ, που για
πολλές δεκαετίες υπηρέτησε την Ηπειρωτική
αποδηµία και την Ήπειρο, ο κοµµουνιστής.
Πέθανε ο άνθρωπος που εξέφρασε ενιαία και
µε συνέπεια όλες του τις παραπάνω ιδιότη-
τες.

Ο Ζήκος Ντίνος, γεννήθηκε το 1921 στο
µικρό χωριό της Κοκκινίστας (Κοκκινιάς) στις
υπώρειες της Μουργκάνας, στην κοιλάδα του
Καλαµά, της επαρχίας Φιλιατών. Η αγάπη του
για τη γνώση, για τη µόρφωση τον χαρακτήρισε
από µικρό. Έλεγε η Βούλη Στεφανίδου, η γυ-
ναίκα του, συντρόφισσα στη ζωή και στους
αγώνες «…Στο γυµνάσιο της Παραµυθιάς
ήταν ο πιο φτωχός, αλλά και ο πιο µελετηρός,
ο πιο έξυπνος µαθητής». 

Εκεί στο γυµνάσιο της Παραµυθιάς, που
είχαν βρεθεί φωτεινά µυαλά και δάσκαλοι και
µαθητές, δεν διέπρεψε µόνο για τις επιδόσεις
στα µαθήµατα. Από το Σεπτέµβριο του 1941,
αµέσως µόλις άρχισε η κατοχή  µπήκε απ’
τους πρώτους στον αγώνα και ήταν απ’ τους
ιδρυτές της πρώτης αντιστασιακής οργάνωσης
ΕΑΜ Νέων Παραµυθιάς. Βγήκε µε την πρώτη
αντάρτικη οµάδα στη Μουργκάνα για να πο-
λεµήσει τους κατακτητές. Στα τέλη του 1942
ήταν απ’ τα ιδρυτικά µέλη της Εθνικής Πανη-
πειρωτικής Οργάνωσης Νέων (ΕΠΟΝ ΗΠΕΙ-
ΡΟΥ) και µετά στέλεχος του Συµβούλιου Πε-
ριοχής Ηπείρου της Πανελλαδικής ΕΠΟΝ,  µε
δράση στο Ζαγόρι, τη Ζίτσα και τη Θεσπρωτία.
Υπήρξε µέλος της Συντακτικής Επιτροπής του
περιοδικού της ΕΠΟΝ ΗΠΕΙΡΟΥ “ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ
ΝΙΑΤΑ” και κατάφερε µε τη δύναµη της γρα-
φής του, να φλογίσει τις ψυχές των νέων να
τους εµπνεύσει ιδανικά και να τους προτρέψει
στον αγώνα για ελευθερία.

«Αµείφθηκε» για την πατριωτική του
δράση από το µετά τη Βάρκιζα κράτος µε διώ-
ξεις και βασανιστήρια, µε την εξορία στη Μα-
κρόνησο.

Με την απόλυση του από το ξερονήσι τέ-
λειωσε τις σπουδές του στη Νοµική και διορ-

στηκε δικηγόρος Αθήνας. Οι διώξεις δεν µπο-
ρούσαν να καταβάλουν την καρδιά του που
φλογίζονταν από υψηλά ιδανικά. Η συµµετοχή
του στους αγώνες για δηµοκρατία και κοινω-
νική προκοπή ήταν αδιάλειπτη και στα κοινω-
νικά κινήµατα στον συνδικαλισµό και στην πο-
λιτική δράση µέσα από τις γραµµές της Ε∆Α.

Νέα ανταµοιβή, συνελήφθη από τη χούντα
και εξορίστηκε ξανά στη Γυάρο.

Με την µεταπολίτευση ξαναοργανώθηκε
στο Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας ως την τε-
λευταία του πνοή. Μετά την δικτατορία, οι συ-
νάδελφοι και συναγωνιστές του τον ανέδειξαν
ως ηγέτη της «Νέας Κίνησης ∆ικηγόρων»,
της κίνησης που εξέλεξε προέδρους στον ∆ι-

κηγορικό Σύλλογο Αθήνας και µε την ενεργή
συµµετοχή του, δόθηκαν σηµαντικοί αγώνες
για την προώθηση των αιτηµάτων του δικηγο-
ρικού κλάδου, για την προάσπιση των λαϊκών
δικαιωµάτων.

Έβαλε σφραγίδα στην ΠΣΕ

Η ζωή του Ζήκου Ντίνου είναι συνυφασµένη
µε την Ήπειρο και την Ηπειρωτική αποδηµία.
Απ’ της αρχές της δεκαετίας του 1950 ασχο-
λήθηκε ενεργά και µε πάθος µε  το αποδηµικό
κίνηµα των Ηπειρωτών και εκλεγόταν συνεχώς
µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Πανη-
πειρωτικής Συνοµοσπονδίας Ελλάδας (Π.Σ.Ε.)
µε εξαίρεση  την περίοδο της δικτατορίας
όταν και  παύτηκε µε απόφαση της χούντας.

Ηγήθηκε µαζί µε τον Κώστα Νάση της κί-
νησης για τον εκδηµοκρατισµό της ΠΣΕ. Από
το 1977 επανεκλέγεται στο ∆.Σ της ΠΣΕ
πρώτα ως µέλος, στη συνέχεια αντιπρόεδρος,
µέχρι και το 1986 οπότε εκλέχτηκε Πρόεδρος,
για δύο συνεχείς θητείες έως το 1992 όταν
και αποχώρησε  ανακηρυσσόµενος επίτιµος
Πρόεδρος.

Σε αυτά τα 15 χρόνια έβαλε τη σφραγίδα
του. Η Πανηπειρωτική του 1977 αριθµούσε
λίγες δεκάδες ενεργές αδελφότητες, λει-
τουργούσε µε καταστατικό της χούντας, χωρίς
επαφή µε τα µέλη της. Η ΠΣΕ του 1992 είχε
στη δύναµη της εκατοντάδες ενεργά σωµα-
τεία, σύγχρονο καταστατικό ανοιχτό σε όλες
τις δυνάµεις, είχε ήδη οργανώσει 3 παγκόσµια
πανηπειρωτικά συνέδρια, είχε µηνιαίο όργανο
την «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ», είχε φύγει από τις
κλειστές αίθουσες και είχε φέρει την παρά-

δοση στις ανοιχτές αρένες του Σταδίου Ειρή-
νης και Φιλίας (ΣΕΦ), στις συναυλίες του θε-
άτρου Πέτρας, στο τριήµερο Ηπειρώτικου πο-
λιτισµού στο άλσος της Καισαριανής. Χιλιάδες
απόδηµα Ηπειρωτόπουλα διδάσκονταν παρα-
δοσιακούς χορούς του τόπου καταγωγής, έρ-
χονταν σ’ επαφή µε τον λαϊκό πολιτισµό. Η
ΠΣΕ αναδείχθηκε σε ηγεµονική δύναµη µεταξύ
των άλλων αποδηµικών οργανώσεων, αναλαµ-
βάνοντας, µε τον Ζήκο Ντίνο πρώτο πρόεδρο,
την προεδρία της Συντονιστικής Επιτροπής
των τοπικών (αποδηµικών) οργανώσεων Ελ-
λάδας (ΣΕΤΟΕ).

Σωµατείο: κύτταρο 
οργανωµένης αποδηµίας

Ο Ζήκος Ντίνος, ως επικεφαλής της «ΗΠΕΙ-
ΡΩΤΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ» (όπως διαχρονικά
εκφράστηκε), εξέφρασε προς τα έξω µια νέα
αντίληψη στο χώρο της αποδηµίας. Την αντί-
ληψη της δηµοκρατικής λειτουργίας από το
πρωτοβάθµιο σωµατείο ως την ΠΣΕ. Την αντί-
ληψη ότι βασικό κύτταρο της οργανωµένης
αποδηµίας είναι το σωµατείο του τόπου κατα-
γωγής, γιατί σ’ αυτό υπηρετείται ο λαϊκός πο-
λιτισµός µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του
και τις διαφοροποιήσεις που αποτελούν τον
πλούτο, τη δύναµη του, σ’ αυτό συσπειρώνον-
ται οι µεγάλες µάζες των αποδήµων. Τη αντί-
ληψη ότι η Ηπειρωτική αποδηµία µπορεί και
πρέπει να είναι διεκδικητική απέναντι στην
εξουσία και την κρατική και την τοπική τόσο
για την Ήπειρο, όσο και για την ίδια την ύπαρξή
της στα µεγάλα αστικά κέντρα της χώρας,
πάντα στο πλάι του λαϊκού κινήµατος. Την αν-
τίληψη ότι δεν έχουµε όλοι την ίδια γνώµη για
την κατεύθυνση των διεκδικήσεων µας, για την
ουσία του πολιτισµού, των δηµοκρατικών δια-
δικασιών. Και αυτή η διαφορετικότητα πρέπει
να αποτυπώνεται παντού και η διαπάλη των
ξεχωριστών κατευθύνσεων να οδηγεί στην
υπεράσπιση των συµφερόντων των αδύνατων,
των φτωχών, των καταπιεσµένων.

Έτσι, βρέθηκε στην εµπροσθοφυλακή των
κινητοποιήσεων ενάντια στη µόλυνση του Κα-
λαµά, όχι από µια γενική «οικολογική» αί-
σθηση, αλλά επειδή το ποτάµι, η φύση δεν
µπορεί να χρησιµοποιείται ως εµπόρευµα,
αλλά είναι αγαθό καθολικό. Στην κινητοποίηση
για το ξεπούληµα και το κλείσιµο του εργο-
στασίου Φιλιατών.

Έτσι, πρωτοστάτησε στη διοργάνωση των
παγκόσµιων πανηπειρωτικών συνεδρίων και
συνέβαλε ουσιαστικά στο να λάβουν πραγ-
µατικά διεκδικητικό χαρακτήρα. Στο Γ΄ Συνέ-
δριο (1982) στα Γιάννενα υπερασπίστηκε
σθεναρά την αναγκαιότητα και να γίνει η γε-
νική καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης
και ταυτόχρονα να δοθεί ο λόγος σε όσους
µπορούσαν να προτείνουν αναπτυξιακές δυ-
νατότητες. Σιγά-σιγά συσπειρώθηκε γύρω
από το ∆Σ της ΠΣΕ ένα αξιόλογο επιστηµο-
νικό δυναµικό. Με την ανάληψη της προ-
εδρίας από τον Ντίνο το 1986, όλο αυτό το
δυναµικό ξεδιπλώθηκε και λίγο αργότερα, το
καλοκαίρι του 1988, στο ∆΄ συνέδριο στην

Ζ Η Κ Ο Σ  Ν Τ Ι Ν Ο Σ  
«Τυφεκιοφόρος» της Ηπείρου, 
της αποδηµίας και της δηµοκρατίας

Ο Ζήκος Ντίνος (1921-1997), ήταν ο Ηπειρώτης αγωνιστής της Εθνικής Αντίστασης, διακεκριµένος ∆ικηγόρος, λόγιος,
µέλος της Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού της ΕΠΟΝ ΗΠΕΙΡΟΥ, «ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΝΙΑΤΑ», εµπνευστής της στήλης «Λια-
νολίθαρα» στην οποία έγραφε µε το ψευδώνυµο «Ν. Καλαµάς» στην εφηµερίδα «Πανηπειρωτική». Υπήρξε για πολλά χρόνια
µέλος του ∆Σ της Πανηπειρωτικής Συνοµοσπονδίας Ελλάδας (ΠΣΕ) και για δύο θητείες (1986-1992) υπηρέτησε την ΠΣΕ
ως πρόεδρος του ∆Σ. Με την  αποχώρησή του (1992) ανακηρύχθηκε επίτιµος πρόεδρος.
Ένα «ηπειρώτικο διαµάντι», ανάµεσα στα  «Λιανολίθαρα» της Ηπειρώτικης προσφοράς στην  εθνική και πολιτιστική διαδροµή
του τόπου µας. 

Πάνω: Γυµνάσιο Παραµυθιάς (1938). Κάτω:Απάνω στα ψηλά βουνά.

Ο Ζ. Ντίνος ανάµεσα σε συναγωνιστές του 
στη Β΄ Επέτειο της ίδρυσης της ΕΠΟΝ

(23.2.1945) 

Έναρξη του ∆΄ Παγκόσµιου Πανηπειρωτικού Συνεδρίου (Άρτα, 1988)
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Γράφει ο Σωτήρης Κολιούσης,
Γενικός Γραµµατέας της ΠΣΕ

Ταυτίστηκε, και ηγήθηκε 
στο αποδηµικό κίνηµα

Στις 10 Φεβρουαρίου 1997, έσβησε ο Ζήκος
Ντίνος, επίτιµος πρόεδρος της ΠΣΕ, ο Ηπει-
ρολάτρης, ο επιστήµονας δικηγόρος, ο αγω-
νιστής της δηµοκρατίας και των κοινωνικών
αγώνων, ο λογοτέχνης, ο πρόεδρος επί δύο
θητείες πρόεδρος του ∆Σ της ΠΣΕ, που για
πολλές δεκαετίες υπηρέτησε την Ηπειρωτική
αποδηµία και την Ήπειρο, ο κοµµουνιστής.
Πέθανε ο άνθρωπος που εξέφρασε ενιαία και
µε συνέπεια όλες του τις παραπάνω ιδιότη-
τες.

Ο Ζήκος Ντίνος, γεννήθηκε το 1921 στο
µικρό χωριό της Κοκκινίστας (Κοκκινιάς) στις
υπώρειες της Μουργκάνας, στην κοιλάδα του
Καλαµά, της επαρχίας Φιλιατών. Η αγάπη του
για τη γνώση, για τη µόρφωση τον χαρακτήρισε
από µικρό. Έλεγε η Βούλη Στεφανίδου, η γυ-
ναίκα του, συντρόφισσα στη ζωή και στους
αγώνες «…Στο γυµνάσιο της Παραµυθιάς
ήταν ο πιο φτωχός, αλλά και ο πιο µελετηρός,
ο πιο έξυπνος µαθητής». 

Εκεί στο γυµνάσιο της Παραµυθιάς, που
είχαν βρεθεί φωτεινά µυαλά και δάσκαλοι και
µαθητές, δεν διέπρεψε µόνο για τις επιδόσεις
στα µαθήµατα. Από το Σεπτέµβριο του 1941,
αµέσως µόλις άρχισε η κατοχή  µπήκε απ’
τους πρώτους στον αγώνα και ήταν απ’ τους
ιδρυτές της πρώτης αντιστασιακής οργάνωσης
ΕΑΜ Νέων Παραµυθιάς. Βγήκε µε την πρώτη
αντάρτικη οµάδα στη Μουργκάνα για να πο-
λεµήσει τους κατακτητές. Στα τέλη του 1942
ήταν απ’ τα ιδρυτικά µέλη της Εθνικής Πανη-
πειρωτικής Οργάνωσης Νέων (ΕΠΟΝ ΗΠΕΙ-
ΡΟΥ) και µετά στέλεχος του Συµβούλιου Πε-
ριοχής Ηπείρου της Πανελλαδικής ΕΠΟΝ,  µε
δράση στο Ζαγόρι, τη Ζίτσα και τη Θεσπρωτία.
Υπήρξε µέλος της Συντακτικής Επιτροπής του
περιοδικού της ΕΠΟΝ ΗΠΕΙΡΟΥ “ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ
ΝΙΑΤΑ” και κατάφερε µε τη δύναµη της γρα-
φής του, να φλογίσει τις ψυχές των νέων να
τους εµπνεύσει ιδανικά και να τους προτρέψει
στον αγώνα για ελευθερία.

«Αµείφθηκε» για την πατριωτική του
δράση από το µετά τη Βάρκιζα κράτος µε διώ-
ξεις και βασανιστήρια, µε την εξορία στη Μα-
κρόνησο.

Με την απόλυση του από το ξερονήσι τέ-
λειωσε τις σπουδές του στη Νοµική και διορ-

στηκε δικηγόρος Αθήνας. Οι διώξεις δεν µπο-
ρούσαν να καταβάλουν την καρδιά του που
φλογίζονταν από υψηλά ιδανικά. Η συµµετοχή
του στους αγώνες για δηµοκρατία και κοινω-
νική προκοπή ήταν αδιάλειπτη και στα κοινω-
νικά κινήµατα στον συνδικαλισµό και στην πο-
λιτική δράση µέσα από τις γραµµές της Ε∆Α.

Νέα ανταµοιβή, συνελήφθη από τη χούντα
και εξορίστηκε ξανά στη Γυάρο.

Με την µεταπολίτευση ξαναοργανώθηκε
στο Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας ως την τε-
λευταία του πνοή. Μετά την δικτατορία, οι συ-
νάδελφοι και συναγωνιστές του τον ανέδειξαν
ως ηγέτη της «Νέας Κίνησης ∆ικηγόρων»,
της κίνησης που εξέλεξε προέδρους στον ∆ι-

κηγορικό Σύλλογο Αθήνας και µε την ενεργή
συµµετοχή του, δόθηκαν σηµαντικοί αγώνες
για την προώθηση των αιτηµάτων του δικηγο-
ρικού κλάδου, για την προάσπιση των λαϊκών
δικαιωµάτων.

Έβαλε σφραγίδα στην ΠΣΕ

Η ζωή του Ζήκου Ντίνου είναι συνυφασµένη
µε την Ήπειρο και την Ηπειρωτική αποδηµία.
Απ’ της αρχές της δεκαετίας του 1950 ασχο-
λήθηκε ενεργά και µε πάθος µε  το αποδηµικό
κίνηµα των Ηπειρωτών και εκλεγόταν συνεχώς
µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Πανη-
πειρωτικής Συνοµοσπονδίας Ελλάδας (Π.Σ.Ε.)
µε εξαίρεση  την περίοδο της δικτατορίας
όταν και  παύτηκε µε απόφαση της χούντας.

Ηγήθηκε µαζί µε τον Κώστα Νάση της κί-
νησης για τον εκδηµοκρατισµό της ΠΣΕ. Από
το 1977 επανεκλέγεται στο ∆.Σ της ΠΣΕ
πρώτα ως µέλος, στη συνέχεια αντιπρόεδρος,
µέχρι και το 1986 οπότε εκλέχτηκε Πρόεδρος,
για δύο συνεχείς θητείες έως το 1992 όταν
και αποχώρησε  ανακηρυσσόµενος επίτιµος
Πρόεδρος.

Σε αυτά τα 15 χρόνια έβαλε τη σφραγίδα
του. Η Πανηπειρωτική του 1977 αριθµούσε
λίγες δεκάδες ενεργές αδελφότητες, λει-
τουργούσε µε καταστατικό της χούντας, χωρίς
επαφή µε τα µέλη της. Η ΠΣΕ του 1992 είχε
στη δύναµη της εκατοντάδες ενεργά σωµα-
τεία, σύγχρονο καταστατικό ανοιχτό σε όλες
τις δυνάµεις, είχε ήδη οργανώσει 3 παγκόσµια
πανηπειρωτικά συνέδρια, είχε µηνιαίο όργανο
την «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ», είχε φύγει από τις
κλειστές αίθουσες και είχε φέρει την παρά-

δοση στις ανοιχτές αρένες του Σταδίου Ειρή-
νης και Φιλίας (ΣΕΦ), στις συναυλίες του θε-
άτρου Πέτρας, στο τριήµερο Ηπειρώτικου πο-
λιτισµού στο άλσος της Καισαριανής. Χιλιάδες
απόδηµα Ηπειρωτόπουλα διδάσκονταν παρα-
δοσιακούς χορούς του τόπου καταγωγής, έρ-
χονταν σ’ επαφή µε τον λαϊκό πολιτισµό. Η
ΠΣΕ αναδείχθηκε σε ηγεµονική δύναµη µεταξύ
των άλλων αποδηµικών οργανώσεων, αναλαµ-
βάνοντας, µε τον Ζήκο Ντίνο πρώτο πρόεδρο,
την προεδρία της Συντονιστικής Επιτροπής
των τοπικών (αποδηµικών) οργανώσεων Ελ-
λάδας (ΣΕΤΟΕ).

Σωµατείο: κύτταρο 
οργανωµένης αποδηµίας

Ο Ζήκος Ντίνος, ως επικεφαλής της «ΗΠΕΙ-
ΡΩΤΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ» (όπως διαχρονικά
εκφράστηκε), εξέφρασε προς τα έξω µια νέα
αντίληψη στο χώρο της αποδηµίας. Την αντί-
ληψη της δηµοκρατικής λειτουργίας από το
πρωτοβάθµιο σωµατείο ως την ΠΣΕ. Την αντί-
ληψη ότι βασικό κύτταρο της οργανωµένης
αποδηµίας είναι το σωµατείο του τόπου κατα-
γωγής, γιατί σ’ αυτό υπηρετείται ο λαϊκός πο-
λιτισµός µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του
και τις διαφοροποιήσεις που αποτελούν τον
πλούτο, τη δύναµη του, σ’ αυτό συσπειρώνον-
ται οι µεγάλες µάζες των αποδήµων. Τη αντί-
ληψη ότι η Ηπειρωτική αποδηµία µπορεί και
πρέπει να είναι διεκδικητική απέναντι στην
εξουσία και την κρατική και την τοπική τόσο
για την Ήπειρο, όσο και για την ίδια την ύπαρξή
της στα µεγάλα αστικά κέντρα της χώρας,
πάντα στο πλάι του λαϊκού κινήµατος. Την αν-
τίληψη ότι δεν έχουµε όλοι την ίδια γνώµη για
την κατεύθυνση των διεκδικήσεων µας, για την
ουσία του πολιτισµού, των δηµοκρατικών δια-
δικασιών. Και αυτή η διαφορετικότητα πρέπει
να αποτυπώνεται παντού και η διαπάλη των
ξεχωριστών κατευθύνσεων να οδηγεί στην
υπεράσπιση των συµφερόντων των αδύνατων,
των φτωχών, των καταπιεσµένων.

Έτσι, βρέθηκε στην εµπροσθοφυλακή των
κινητοποιήσεων ενάντια στη µόλυνση του Κα-
λαµά, όχι από µια γενική «οικολογική» αί-
σθηση, αλλά επειδή το ποτάµι, η φύση δεν
µπορεί να χρησιµοποιείται ως εµπόρευµα,
αλλά είναι αγαθό καθολικό. Στην κινητοποίηση
για το ξεπούληµα και το κλείσιµο του εργο-
στασίου Φιλιατών.

Έτσι, πρωτοστάτησε στη διοργάνωση των
παγκόσµιων πανηπειρωτικών συνεδρίων και
συνέβαλε ουσιαστικά στο να λάβουν πραγ-
µατικά διεκδικητικό χαρακτήρα. Στο Γ΄ Συνέ-
δριο (1982) στα Γιάννενα υπερασπίστηκε
σθεναρά την αναγκαιότητα και να γίνει η γε-
νική καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης
και ταυτόχρονα να δοθεί ο λόγος σε όσους
µπορούσαν να προτείνουν αναπτυξιακές δυ-
νατότητες. Σιγά-σιγά συσπειρώθηκε γύρω
από το ∆Σ της ΠΣΕ ένα αξιόλογο επιστηµο-
νικό δυναµικό. Με την ανάληψη της προ-
εδρίας από τον Ντίνο το 1986, όλο αυτό το
δυναµικό ξεδιπλώθηκε και λίγο αργότερα, το
καλοκαίρι του 1988, στο ∆΄ συνέδριο στην

Ζ Η Κ Ο Σ  Ν Τ Ι Ν Ο Σ  
«Τυφεκιοφόρος» της Ηπείρου, 
της αποδηµίας και της δηµοκρατίας

Ο Ζήκος Ντίνος (1921-1997), ήταν ο Ηπειρώτης αγωνιστής της Εθνικής Αντίστασης, διακεκριµένος ∆ικηγόρος, λόγιος,
µέλος της Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού της ΕΠΟΝ ΗΠΕΙΡΟΥ, «ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΝΙΑΤΑ», εµπνευστής της στήλης «Λια-
νολίθαρα» στην οποία έγραφε µε το ψευδώνυµο «Ν. Καλαµάς» στην εφηµερίδα «Πανηπειρωτική». Υπήρξε για πολλά χρόνια
µέλος του ∆Σ της Πανηπειρωτικής Συνοµοσπονδίας Ελλάδας (ΠΣΕ) και για δύο θητείες (1986-1992) υπηρέτησε την ΠΣΕ
ως πρόεδρος του ∆Σ. Με την  αποχώρησή του (1992) ανακηρύχθηκε επίτιµος πρόεδρος.
Ένα «ηπειρώτικο διαµάντι», ανάµεσα στα  «Λιανολίθαρα» της Ηπειρώτικης προσφοράς στην  εθνική και πολιτιστική διαδροµή
του τόπου µας. 

Πάνω: Γυµνάσιο Παραµυθιάς (1938). Κάτω:Απάνω στα ψηλά βουνά.

Ο Ζ. Ντίνος ανάµεσα σε συναγωνιστές του 
στη Β΄ Επέτειο της ίδρυσης της ΕΠΟΝ

(23.2.1945) 

Έναρξη του ∆΄ Παγκόσµιου Πανηπειρωτικού Συνεδρίου (Άρτα, 1988)

Άρτα οργανώθηκε τόσο στην µακρά
προσυνεδριακή περίοδο, όσο και
στο ίδιο το συνέδριο, ο επιστηµονι-
κός διάλογος. Με την οργανωτική
βοήθεια του ∆ηµήτρη Χατζηγιάννη,
ο συντονισµός από τον πρόεδρο
αποδείχθηκε υποδειγµατικός. Ενω-
τικός στις συνθετικές διαδικασίες,
άτεγκτος στην υπεράσπιση της επι-
στηµονικότητας και των συµφερόν-
των της Ηπείρου, αρνούµενος τις
δηµόσιες σχέσεις και τους εναγκα-
λισµούς µε την εξουσία, συσπεί-
ρωσε την ολότητα σχεδόν του ∆Σ,
των αντιπροσώπων, των φορέων.
∆εν βγήκαν λόγοι για πόσο αγαπάµε
την Ήπειρο («κούφια λόγια και υπο-
κρισίες» τα έλεγε υποµειδιώντας). Η ΠΣΕ
στηρίχθηκε στο κύρος της και διοργάνωσε
συνέδριο µε εκατοντάδες συνέδρους, πραγ-
µατικούς εκπροσώπους φορέων που ήταν γε-
νικά «καλά διαβασµένοι» και οι προσπάθειες
µεγαλοσχηµόνων έπεσαν στο κενό. Παρά τις
εµφανείς πιέσεις τα συµπεράσµατα ήταν κα-
ταιγιστικά (και δυστυχώς ακόµη σήµερα
ισχύουν εν πολλοίς): Η Ήπειρος είναι καθυ-
στερηµένη απόλυτα (σε σχέση µε τις ανάγκες
και τις δυνατότητες) και σχετικά (σε σχέση
µε τις άλλες περιφέρειες). Και η καθυστέ-
ρηση αυτή έχει όνοµα, δεν είναι φυσικό φαι-
νόµενο, έχει αιτίες. Έτσι έγινε η πρώτη από-
πειρα να εντοπιστούν τα αίτια της
καθυστέρησης και να προσδιοριστούν οι δρό-
µοι ανατροπής της. Στα Γιάννενα µιλήσαµε
γενικά για την ανάγκη άρσης της αποµόνω-
σης, στην Άρτα καθορίστηκε ότι η άρση γί-
νεται µόνο µε το τρένο. Στα Γιάννενα διε-
ρευνούσαµε τις παραγωγικές δυνατότητες
γενικά. Με δεδοµένο ότι στο ενδιάµεσο χρο-
νικό διάστηµα, το γενικό προσδιορίστηκε, η
αναγκαιότητα της σιδηροδροµικής σύνδεσης
έγινε συγκεκριµένη και έδεσε µε την παρα-
γωγική διαδικασία. Αυτή η σύνδεση παραγω-
γής και υποδοµών, ουσιαστικά παραγωγής
και διανοµής, παραγωγής από ποιους και δια-
νοµής σε ποιους, αποτέλεσε την καρδιά της
συζήτησης. Παρά το ότι δεν µπήκε για συζή-
τηση το ζήτηµα των σχέσεων παραγωγής, τα

πορίσµατα του συνέδριου της Άρτας αποτέ-
λεσαν κόλαφο για την κρατούσα αντίληψη.

Η ΠΣΕ, µέχρι το 1980 βρισκόταν κλεισµένη
στους τοίχους του ΟΡΦΕΑ. Μια µικρή στην
πραγµατικότητα γιορτή µε τυπικές διαδικα-
σίες. Η παράδοση ήταν κάτι γενικό, νεφελώ-
δες για τα αστικά κέντρα θεωρούµενη «κα-
τώτερη» κουλτούρα. Και όµως βγήκε ανοιχτά
στο θέατρο Πέτρας, στο ΣΕΦ, στην Καισα-
ριανή, για να αγκαλιαστεί από δεκάδες χιλιά-
δες, να διαµορφώσει «κλίµα» που ανέδειξε
τη νέα γενιά των µουσικών, την αναβίωση των
πολυφωνικών, τις εκατοντάδες των ερασιτε-
χνικών χορευτικών. 

Καθοριστική ήταν η συµβολή του στη δια-
µόρφωση του σύγχρονου καταστατικού της
ΠΣΕ και κυρίως της τοµής στο εκλογικό σύ-
στηµα, που καθιερώθηκε η απλή και ανόθευτη
αναλογική. Στην εποχή που η διαφορετική προ-
σέγγιση έγινε αναγκαιότητα και η αποτύπωση
της ανάγκης ωρίµασε, έπρεπε να βρεθούν οι
δυνάµεις, οι προσωπικότητες που θα την έκα-
ναν πράξη. Αυτό εξέφρασε ο Ζήκος Ντίνος
µε τον Σπύρο Μαλάµη στην ιστορική καταστα-
τική Συνέλευση του 1983.

Η Λογοτεχνική του αξία σηµαντική. Καθο-
ριζόταν από την καθαρότητα της σκέψης, την
άριστη γνώση της ελληνικής και τον βαθύ συ-
ναισθηµατισµό του. 

««ΛΛιιααννοολλίίθθααρραα»»,,
τταα  λλοογγοοττεεχχννιικκάά  δδιιααµµάάννττιιαα

Τα «Λιανολίθαρα» ήταν ο τίτλος του χρονο-
γραφήµατος στην εφηµερίδα «Ηπειρώτικα
Νιάτα» που έβγαλε η ΕΠΟΝ στην Ήπειρο το
1944. Το χρονογράφηµα ανέλαβε να γράψει
για τα «Λεύτερα Νιάτα» ο νεαρός τότε ΕΠΟ-
Νίτης  Ζήκος Ντίνος. Στη θύελλα του Εµφυλίου
χάθηκαν τα «Λιανολίθαρα» της Αντίστασης.

Όµως το 1980 ο Ζ. Ντίνος µετέφερε τα
«Λιανολίθαρα» στη µηνιαία εφηµερίδα «Πα-
νηπειρωτική» της ΠΣΕ µε το ψευδώνυµο Ν.
Καλαµάς. Μετά από επίµονη προτροπή φίλων
του, είχε κάνει µια επιλογή απ’ τα «Λιανολί-
θαρα» για να τα εκδώσει σε βιβλίο. Όµως τον
πρόλαβε ο θάνατος και το υλικό έµεινε στον
εκδότη. Έτσι, η σύζυγός του Βούλη Στεφα-
νίδου - Ντίνου προχώρησε στην έκδοση αυτή
(Εκδόσεις «Τοπική Κοινωνία», Αθήνα 1998)
και παρέδωσε στους αναγνώστες αυτά τα πο-
λύτιµα πετράδια του γραπτού λόγου. Ο συγ-
γραφέας αφιερώνει το βιβλίο του «στους ΕΠΟ-
Νίτες της Ηπείρου που έγραψαν µε το αίµα
τους το έπος της Εθνικής Αντίστασης». Όµως
ο συγγραφέας µε τα κείµενα δεν περιορίζεται

µόνο στην περίοδο της Αντίστασης. Βρίσκει
το νήµα σύνδεσης της ιστορίας, της παράδο-
σης και των βιωµάτων του λαού και το δένει
µε την καθηµερινή ζωή των αποδήµων Ηπει-
ρωτών στα αστικά κέντρα, αλλά και στις ξένες
χώρες.

Τα κείµενα αυτά έχουν µεγάλη λογοτε-
χνική δύναµη και αποκαλύπτουν τη βαθιά ου-
µανιστική φιλοσοφία του συγγραφέα., που
µέσα από αυτά δίνει την αγωνιώδη µάχη µε
το θάνατο στη γενική του έννοια. «Ίσως γιατί
ο θάνατος δονεί και ζωντανεύει λιγότερο τις
νοητικές λειτουργίες και περισσότερο τις ψυ-
χικές χορδές» όπως σηµειώνει ο ίδιος σε ένα
«Λιανολίθαρο» (Μάης 1993) για µνηµόσυνο
στο θάνατο του Λέανδρου Βρανούση. ∆ε φαί-
νεται να είναι και τυχαίο ότι το «Λιανολίθαρο»
για τον Βρανούση το προτάσσει στο βιβλίο
του. Το αρχίζει µε το τραγούδι «Σε γέλασα
και απόψε Γερµανέ/ και τα κρυφά έχω διαβεί
καρτέρια» και το τελειώνει ως εξής: «Σε γέ-
λασα κι απόψε Γερµανέ... Οµως το χάρο ποιος
θα τον γελάσει;». 

Μας λείπει, αλλά βοηθάει να ορθοπερπα-
τούµε καθηµερινά.
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Κοκκινιά Θεσπρωτίας

To ∆Σ της ΠΣΕ µε πρόεδρο το Ζ. Ντίνο 

Με το επώνυµό του ΝΤΙΝΟΣ –ως ψευδώ-
νυµο όµως- έγραφε ο Ζήκος Ντίνος το χρο-
νογράφηµα «Λιανολίθαρα»  στη σελίδα «ΠΕΝΝΑ
ΚΑΙ ΣΠΑΘΙ» στα «ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΝΙΑΤΑ».  ∆ια-
σώθηκε το «Λιανολίθαρο» µε τίτλο «Έλληνες
είµαστε...», το οποίο και αναδηµοσιεύουµε:

Ταµπουρωµένοι καλά τους προσµέναµε
να φανούν, καθώς, θα βάδιζαν για το Μακρυ-
νόρος. Μια οµοβροντία τουφεκιών και αυτο-
µάτων τους υποδέχτηκε. Ανακατώθηκαν τρο-
µαγµένοι κι άλλοι σωριάστηκαν καταγής. Μα
ξάφνου ακούµε µια φωνή:

―Αδέρφια µη χτυπάτε! Έλληνες είµαστε!
Συγχιστήκαµε. Τα χέρια µας µούδιασαν. Κάποια
παρεξήγηση θα ‘ναι. Και προσπαθούσαµε να
δούµε καλά.

―Είσαι προδότρα! Βαράτε! φωνάζει ο
ταγµατάρχης µας και όρθιος ρίχνει πρώτος
κατά πάνω της…

Πέρασαν λίγες στιγµές σιωπής ενώ στο
µυαλό µου γύρναγε ζωντανή η  ίδια εικόνα:
Μια «Ελληνίδα» προδότρα ανάµεσα στους
εχθρούς να φωνάζει: «Έλληνες είµαστε»!...

Σε µια στιγµή γυρνάει ο πολεµιστής και

µου λέει µ’  έναν τόνο δραµατικό και  γιοµάτο
µίσος που µόνο στα χαρακώµατα του Ελασίτη
το βρίσκεις. Κάθε κουβέντα του πέφτει έτσι
βαριά σαν η τουφεκιά τους.

―Έτσι είναι συναγωνιστή µου. Πάρε αυτήν
την γυναίκα σαν ένα  µικρό παράδειγµα για τη
στρατιά των προδοτών που γνώρισε η Ελλάδα
σ’ αυτές τις κακές µέρες της. Τι να δει; Την
προδοσία προσωποποιηµένη, ντυµένη τα ελ-
ληνικά φορέµατα, να σε πλησιάζει ύπουλα και
να σου λέει στη  γλώσσα των γονιών µας «Έλ-
ληνες είµαστε» προσπαθώντας να σου µπήξει
πισώπλατα το δολοφονικό στιλέτο. Θυµάµαι
την εισβολή των Γερµανοτσολιάδων.  «Η Ελλάδα
µας φώναζαν οι Τσολάκογλοι και η χωροφυλακή.
Και δώστου και αλυσόδεναν τους Έλληνες στη
φυλακή. Για το όνοµα της Ελλάδας φώναζαν οι
καλοφαγάδες της Αθήνας! Με τους Γερµανούς
έχουµε ανοίξει χρυσές δουλειές…

Είµαστε Έλληνες φώναζαν οι Γλύξµπουργκ,
Ζερβάδες, Τσουδεροί, Παπανδρέου… Κι όλοι
τους κατευθύνουν εναντίον µας τα γερµανικά
βόλια και άδικα του σκοτώνουν ΧΧΧΧΧ* οι
(ένστολοι;) για να τα µπήξουν ακόµα µια φορά

στις πλάτες της Ελλάδας φωνάζοντας ίσως
Είµαστε Έλληνες!

Και σφίγγοντας στα χέρια το ντουφέκι
αγριεµένα πρόστεσε: 

―Αυτό θα κρίνει τον καθένα…

* δυσανάγνωστη λέξη που µάλλον γράφει «άδικα τους
σκοτώνουν οι ένστολοι»

Υπηρέτησε µε πάθος την ΠΣΕ
Το Γραφείο Τύπου της ΠΣΕ εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση:
«Συµπληρώθηκαν 24 χρόνια από τότε που έφυγε από

κοντά µας ο Ζήκος Ντίνος, διαπρεπής δικηγόρος, λογοτέ-
χνης και επί σειρά ετών πρόεδρος της Πανηπειρωτικής
Συνοµοσπονδίας Ελλάδας (ΠΣΕ). Ένας πνευµατικός άν-
θρωπος, ιδεολόγος, αγωνιστής, συντάκτης και υπηρέτης
πολιτιστικών εντολών. Υπηρέτησε την Πανηπειρωτική µε
πάθος απ’ όλες σχεδόν τις θέσεις. 

Η ανθρωπιά του µοναδική και η προσφορά του εξαιρε-
τική, γι’ αυτό οι απόδηµοι Ηπειρώτες/σσες µε αγάπη και
σεβασµό τον θυµούνται.»

Ένα χαµένο «Λιανολίθαρο»

Το ετήσιο µνηµόσυνο
Η Πανηπειρωτική Συνοµοσπονδία Ελλάδας, µε αφορµή τη

συµπλήρωση ενός χρόνου από το θάνατό του,  διοργάνωσε
εκδήλωση στις 18 Φεβρουαρίου 1998,  αφιερωµένη στη
µνήµη του Ζήκου Ντίνου.

Μέσα από τις οµιλίες αναδείχτηκε η προσωπικότητα
εκείνη, που µε τη στάση  της ζωής του, την πρακτική του κι
την πνευµατική του καλλιέργεια, αποτελεί διδαχή και παρόρ-
µηση για δράση. «Η ζωή σου ήταν µια αδιάλλακτη παρουσία
στους πολύχρονους  αγώνες του λαού µας; Για την προκοπή
αυτού του τόπου». 

Πρόλογος για την Κοκκινιά
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«Στοιχειωμένη Ήπειρος»
Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις «Πηγή» το βιβλίο της Κατερίνας Σχισμένου με τον τίτλο «Στοιχειωμένη 

Ήπειρος». Πρόκειται για μια συλλογή 18 διηγημάτων, αυτοτελή, έχουν όμως σχέση με ιστορίες που απεικο-
νίζουν την υφή και τη δομή της Ηπειρώτικης ζωής. Ιστορίες που έμειναν κρυμμένες -χρόνια πολλά- και που 
αποκαλύπτονται με έντεχνο αφηγηματικό, αλλά και παθιασμένα αποκαλυπτικό τρόπο και που ουσιαστικά 
συνθέτουν «ένα χρονογράφημα του σκοτεινού μυστηρίου μιας ολότελα άγνωστης Ηπείρου, που έχει ακόμα 
πολλά να μας αφηγηθεί και να φέρει στο φως».

Ο όρος στοιχειώνω σημαίνει 
πως θυσιάζω άνθρωπο ή ζώο στα 
θεμέλια ενός κτίσματος για να γίνει 
στοιχειό που θα το προστατεύει. Η 
στοιχειωμένη Ήπειρος έχει και στοι-
χειωμένα γεφύρια, ναούς, σχολεία… 
Άλλα καταγεγραμμένα κι άλλα κα-
ταχωνιασμένα. Αυτά τα καταχωνια-
σμένα, πολλά από αυτά, βγαίνουν 
στο φως. Άνθρωποι που έζησαν στο 
περιθώριο αλλά διψούσαν για ζωή, 
γυναίκες με παρθενική αγνότητα και 
με ιώβεια υπομονή.

Περήφανες και επιβλητικές φω-
νές που τις καταπάτησε η επιβολή, η 
εκμετάλλευση και η σιωπή. Συμπε-
ριφορές και καταστάσεις απαράδε-
κτες, μάρτυρες και μαρτύρια, «κεκο-
πιότες και πεπονημένοι» υψώνονται 
και καταξιώνονται στη συνείδηση 
του αναγνώστη. Ένας κόσμος, μια 
ζωή αβίωτη. Ο διπλανός μας, ο γεί-
τονάς μας. Η δράση της «ακατανό-
μαστης», της φουρλαΐδας.

Σ’ αυτό το βιβλίο περνά όλη η 
κοινωνική πραγματικότητα, όλα όσα 
γίνονται αλλά δεν φαίνονται, βιώνο-
νται όμως και δεν «καταπίνονται». 
Τα κρυφά και τα φανερά, τα όσια και 
τα ανόσια, τα άδικα και κυρίως ευτε-
λή, η λειτουργία της σκάλας, όχι το 
ανέβασμα αλλά το «πέσιμο», η αγο-
ρά αλλά και η εξαγορά της ευτυχίας 
καθόσον «η ευτυχία αγοράζεται και, 
ενίοτε εξαγοράζεται».

Συχνά ζωγραφίζεται η αγωνιώ-
δης ταραχή-προσπάθεια εξιλέωσης 
ή λύτρωσης. Τάξιμο για παρηγοριά 
και κάθαρση. Που στην ουσία δεν 
την πετυχαίνεις ούτε με τα χρυσά 
ρολόγια, μα ούτε με το τάξιμο και την 
παράκληση στην Παρηγορήτισσα. 
Στρατιώτης ή άνθρωπος, πολίτης ή 
καταδότης, ελεήμων ή «καρπωτής», 
κληρονόμος ή άπατρις; Γιατί απλά, 
«και την πατρίδα δεν την κληρονο-
μείς, αλλά τη διεκδικείς».

Ιστορία δραματική, θρήνου, 
κλαυθμού και οδυρμού. Ιστορίες κα-
τάδοσης και παράδοσης ανθρώπων 
«για το χωράφι», «για την όμορφη 
γυναίκα». Ιστορίες αίματος που ο 
κύκλος του αίματος αιμορροεί και 
αποδίδει δικαιοσύνη. Αυτό επιτάσσει 
η νομοθεσία της ζωής. Το έγκλημα 
θα τιμωρηθεί. «Ποτέ, κανένα έγκλη-
μα δεν έμεινε ατιμώρητο, πάντα η τι-
μωρία και η δικαιοσύνη παραφυλά». 
Φυλάγει όμως αξίες και την ανθρώ-
πινη αξιοπρέπεια; Ο προβλημα-
τισμός… Ο κύκλος, ο κανόνας της 
ζωής, η άγραφος-όχι απρόβλεπτη 
τιμωρία- η θεία Δίκη και η αποκατά-
σταση δια της τιμωρίας. Ηθικώς επί-
μεμπτον σε ανήθικη συμπεριφορά. 
Δράματα που εκτυλίχτηκαν, μαρτυ-
ρίες που έμειναν κρυφές από μάρ-
τυρες που το μαρτύριό τους βίωσαν 
τα καταράχια της Πίνδου.

«Το χάσμα π’ άνοιξε ο σεισμός ευ-

θύς εγιόμοσ’ άνθη». Μπορεί να είναι 
κανόνας, μπορεί να «βρέχει» άνθη 
και καταλάγιασμα ψυχής, όμως εν-
δέχεται να κατατρύχεται η «άκαρδη 
ψυχή» από μίσος και απανθρωπιά, 
από κακία και μοχθηρία. Η βροχή 
ποτίζει, αλλά αν είναι ιογενής μας 
πλημμυρίζει με μίσος, πάθος και συ-
μπεριφορά ανεκδιήγητη. Και σε βά-
ρος παιδιών ακόμη. Ο παθιασμένος 
δεν ορρωδεί. Ανείπωτα εγκλήματα, 
καταχωνιασμένα, αμπαρωμένα και 
ασφαλισμένα με βαριές κλειδαριές, 
σε «παλάτια και ακριβά τείχια» που 
όζουν κακία και μοχθηρία. Παράλ-
ληλα όμως κι ανεπούλωτες πληγές. 
Ευχή να μην κακοφορμίσουν…

Ιερά είναι τα κειμήλια όταν βρί-
σκονται σε χέρια με συνείδηση και 
λεβεντιά. Η αξία τους αναντικατά-
στατη, εφόσον το νιώθουν οι κάτο-
χοι. Τα αυτιά κοσμούνται στην ουσία 
με ό,τι ακούνε από την ψυχή, γιατί 
με τα κλεμμένα σκουλαρίκια οι με-
γάλες Κυρίες παρακούνε και γίνο-
νται χαμερπείς υπηρέτες ατιμίας και 
«σάπιων χαμόγελων».

Αληθινές ιστορίες, ανασκαλεμέ-
νες από το βαθύτατο και θεοσκότει-
νο κατάβαθο της μνήμης. Βασανι-
στικά διδάγματα, καταιονισμός από 
συμφορές, η σφαγή των 317 και η 
συνέχεια της «κοινωνικής σφαγής» 
διδάσκουν πως «Χαρές και πλούτη 
κι αν χαθούν, και τα βασίλεια κι όλα, 

τίποτα δεν είναι σαν στητή, μένει η 
ψυχή κι ολόρθη». Γι αυτό το βιβλίο 
είναι οπωσδήποτε και διδακτικό. «Η 
ζωή κάνει κύκλους και μας βρίσκει 
εκεί που χρωστάμε ή μας χρωστά».

Το βιβλίο είναι ένας ωκεανός 
όπου συμφύρεται το ωραίο και το 
πικρό, το αντικειμενικό και το λα-
τρευτό, το αποκρουστικό και το δι-
δακτικό. Με λεπτότητα και υψηλή 
γλωσσική επάρκεια διαπραγματεύ-
εται τα θέματα, με αντικειμενικότητα 
παρουσιάζει γεγονότα και ζωγραφί-
ζει πρόσωπα. Μια φωνή υπεράσπι-
σης, όσοι/ες πόνεσαν, εδώ θα βρουν 
απάγγειο, κι όσοι/ες σιώπησαν, εδώ 
κραυγάζουν. Ένας αληθινός τηλεβό-
ας, μια δυνατή στεντόρεια φωνή.

Καλοτάξιδο…
Χρήστος Α. Τούμπουρος

ΟΙ ΜΕΤΟΙΚΕΣΙΕΣ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ

Το βιβλίο (αριστερά). Στιγμιότυπο απ’ την παρουσίαση 
στα Γιάννινα στις 14.2.2019

Μια διεπιστημονική προσέγγιση –και εξομολόγηση- 
του Σπυρίδωνα Ι.  Ευσταθίου, που έφτασε στο Διδυμό-
τειχο ως Αξιωματικός του Στρατού, δέθηκε με τον τόπο 
και έκανε πάρα πολλούς και καλούς Θρακιώτες φίλους.

Η εξομολόγηση του 
συγγραφέα: «Το 2009 με-
τοίκησα και εγώ στην περι-
οχή του βορείου Έβρου και 
συγκεκριμένα στην πόλη του 
Διδυμοτείχου με μετάθεση, 
ως Αξιωματικός του Στρατού 
Ξηράς.  Η πρώτη μου σκέψη 
ήταν ότι πήγα σε μία περιο-
χή μακρινή και τελείως δια-
φορετική από την Ήπειρο, 
μέσα βεβαίως από τις τότε 
γνώσεις μου σχετικά με την 
μουσικοχορευτική παράδο-
ση των δύο περιοχών που 
είχα γνωρίσει μέχρι εκείνη 
την στιγμή στους διάφορους 
πολιτιστικούς συλλόγους 
που συμμετείχα στην Ήπει-
ρο και αλλού. 

Από την πρώτη στιγ-
μή δέθηκα με τον τόπο και 
έκανα πάρα πολλούς και 
καλούς Θρακιώτες φίλους. 
Γνώρισα την αξιέπαινη φι-
λοξενία τους, την απλότητά 
τους και την αγάπη τους για 
την παράδοση. Με την πά-
ροδο του χρόνου και μέσα 
από την συμμετοχή μου σε 
πολιτιστικό σύλλογο της πε-
ριοχής αλλά κυρίως μέσα 
από την συμμετοχή μου σε 
χαρές, πανηγύρια στα χωριά 
και κοινωνικές εκδηλώσεις 

των ντόπιων φίλων μου άρ-
χισα να παρατηρώ πολλά 
κοινά στοιχεία μεταξύ των 
δύο περιοχών, της Ηπείρου 
και της Θράκης. Αρχικά πί-
στεψα ότι αποτελούν κοινά 
στοιχεία της κοινής ελληνι-
κής παράδοσης και όχι κάτι 
περισσότερο. Όμως μετά 
από μαρτυρία φίλου δικηγό-
ρου από το χωριό Μεταξά-
δες Διδυμοτείχου ότι πολλές 
οικογένειες είχαν μετοικίσει 
εκεί από την Ήπειρο αλλά 
και ενός συναδέλφου ότι στο 
χωριό του το Ελληνοχώρι 
Διδυμοτείχου, αναφέρει η 
παράδοση ότι ήρθαν από 
Ήπειρο, διαπίστωσα ότι κάτι 
πιο συγκεκριμένο συνδέει 
τις δύο περιοχές και μου δό-
θηκε το ερέθισμα να ξεκινή-
σω μια ερασιτεχνική, αρχι-
κά, έρευνα προς αναζήτηση 
ιστορικών και πολιτιστικών 
στοιχείων που ενώνουν τις 2 
περιοχές.

Η αγάπη μου για την ιστο-
ρία μεγάλη, οπότε αποφάσι-
σα να φοιτήσω στο τμήμα 
Ιστορίας και Εθνολογίας του 
Δημοκριτείου Πανεπιστη-
μίου στην Κομοτηνή. Κατά 
την διάρκεια αναζήτησης την 
διαδικασίας υποβολής αίτη-

σης, δημοσιεύθηκε η προ-
κήρυξη του μεταπτυχιακού 
προγράμματος σπουδών  
“Τοπική Ιστορία, διεπιστη-
μονικές προσεγγίσεις”  του 
ιδίου τμήματος. Άμεσα δή-
λωσα συμμετοχή και μάλι-
στα με τις αντίστοιχες εξετά-
σεις εισήχθη πρώτος, με τον 
ανώτερο βαθμό, στο τμήμα, 
όπου υπό αξιολογοτάτων 
καθηγητών διδάχθηκα την 
ορθή επιστημονική έρευνα 
όπου η εμπεριστατωμένη 
τεκμηρίωση των δεδομένων 
υπερκαλύπτει την όποια 
προσωπική γνώμη ή συναί-
σθημα.

Μετά την διετή φοίτηση 
δήλωσα ως πρόταση της 
διπλωματικής μου εργασίας 
την έρευνα των μετοικεσιών 

των Ηπειρωτών στην περι-
οχή του βορείου Έβρου. Η 
πρώτη αντίδραση κάποιων 
καθηγητών μου ήταν ότι αυτό 
το θέμα “δεν υπάρχει” και ότι 
δεν θα έβρισκα αντίστοιχη 
βιβλιογραφία. Απάντησα ότι 
αποτελεί αντικείμενο προ-
σωπικής μου έρευνας και 
ότι δεν έχω απαίτηση για κά-
ποιο μεγάλο βαθμό σε αυτή, 
αφού το μεταπτυχιακό αφο-
ρά τα προσωπικά μου εν-
διαφέροντα, χωρίς να προ-
σμετρά κάπου στην εργασία 
μου. Τελικά υπό την αμέρι-
στη βοήθεια και καθοδήγηση 
του Ηπειρώτη καθηγητή μου 
κ. Δαλκαβούκη Βασίλειου 
ολοκλήρωσα την εργασία, η 
οποία αποτελεί και το μετέ-
πειτα βιβλίο μου «Λόγοι» για 
τις μετοικεσίες Ηπειρωτών 
στην περιοχή του βορείου 
Έβρου. Μια διεπιστημονική 
προσέγγιση. Μάλιστα κατά 
την παρουσίαση της εργα-
σίας ενώπιον του καθηγητή 
μου, του καθηγητή Οθωμα-

νικής Ιστορίας κ. Μπακιρτζή 
Ιωάννη και του προέδρου 
του τμήματος και κορυφαίου 
λαογράφου της εποχής μας 
κ. Βαρβούνη Εμμανουήλ, 
πέραν της αξιολόγησής της 
με άριστα, μου προτάθηκε 
από αυτούς η συνέχιση της 
έρευνάς μου σε διδακτορικό 
επίπεδο, καθώς αποτελεί 
έρευνα που αφορά αντι-
κείμενο που εξετάζεται για 
πρώτη φορά. 

Πρόταση που αποδέ-
χθηκα βεβαίως και υπό την 
καθοδήγηση του καθηγητού 
Λαογραφίας και προέδρου 
του τμήματος  κ. Βαρβού-
νη Εμμανουήλ, συνεχίζω 
από τον Μάιο του 2019 την 
έρευνα αυτή τη φορά στην 
αναζήτηση των μετοικεσιών 
Ηπειρωτών σε όλη την πε-
ριοχή της ιστορικής Θράκης 
(δυτικής, ανατολικής και βό-
ρειας) από το 1400 έως και 
σήμερα, ιστορικά και λαο-
γραφικά!»
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Η ΠΟΔΙΑ

«Ένας ξαφνικός απογευματινός
αέρας βρήκε απροετοίμαστο πολύ
κόσμο που δεν είχε μαζί του ζα-
κέτα. Όχι όμως τη μαμά μου που
ανήκοντας στη γενιά των γυναικών
που δεν αποχωρίζονται την ποδιά,
απλά την έλυσε από τη μέση και
την έριξε στην πλάτη της!

Η ποδιά λοιπόν. Ένα κομμάτι
πανί που θαρρείς ότι μπορεί να κά-

νει τα πάντα! Να κρατήσει καθαρά
τα ρούχα, να χωρέσει φρούτα και
λαχανικά που μόλις έκοψες από
τον κήπο και να κρύψει φιλέματα
που δε θέλεις να δουν οι άλλοι.

Η ποδιά κάθε πρωί αρχίζει τη
μέρα μαζί με τις γυναίκες που αψη-
φούν το χρόνο και που με ένα μα-
γικό τρόπο παρότι μετρούν πολλές
δεκαετίες ζωής, μοιάζουν να ξεκι-
νούν τον κόσμο από την αρχή.

Ηρωίδες της διπλανής πόρτας

που μπορεί να έχουν άσπρα μαλλιά
όμως στην ψυχή τους είναι πάντα
τα κορίτσια με τα μικρά όνειρα.

Αερικά που κρύβονται σε κή-
πους και αυλές.

Και με ένα βλέμμα μπορούν να
τα πουν όλα..» 

Σοφία Γιαμά
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Ήπειρος κρατάει στον κόρφο της μια μοναδική κι ατόφια παράδοση.  Η παράδοση αυτή, πλούσια αφού εκτείνεται σε όλες τις
εκφάνσεις της ζωής του Ηπειρώτη, αλλά και μακρόχρονη. Ποιος δεν γεύτηκε την κ’λούρα. Την παρασκεύασε και τη φωτογράφισε
ο Θανάσης Νικολός. Η παρουσίαση από το βιβλίο του αείμνηστου Χρήστου Παπακίτσου «Από την Τζουμερκιώτικη Λαλιά στη Λαϊκή
μας Παράδοση». Συνέχεια «Το ζαλίκωμα» όπως το αποτύπωσε φωτογραφικά ο Κώστας Μαυροπάνος. Η Σοφία Γιαμά παρουσιάζει
τη χρηστικότητα της «ποδιάς». Τέλος, στην Ήπειρο, όπου καημός και αγώνας, ξενιτιά και δεσμός, χωρισμός και προκοπή συμφύ-
ρονται και συνθέτουν ένα μοναδικό αμάλγαμα   δημιουργίας και προκοπής. Ήπειρος και ξενιτιά. Μιχάλης Γκανάς, «Μητριά
Πατρίδα». Μια δραματική αποτύπωση.

«ΚΛΟΥΡΑ» (Κουλούρα ροκίσια)
«Ψωμί σκέτο καλαμποκάλευρο, “αγένωτο”,
δηλαδή χωρίς μαγιά (“προζύμι”), που το έψη-
ναν στη γάστρα. 

Φρόντιζαν, το ζυμάρι που το ζύμωναν στη
σκάφη να είναι πολύ πηχτό για να έχει συνοχή
επάνω στο “πλαστήρι”, το οποίο προηγουμένως
το έστρωναν με γκουτσουπόφυλλα, για να μην
έρθει σε επαφή με τη στάχτη. Έπλαθαν το ζυ-
μάρι, με οδηγό το πλαστήρι, για να πάρει σχήμα
στρογγυλό, το συμπίεζαν για να γίνει σαν πίτα
και χάραζαν στην επιφάνειά του, με το δάχτυλο,
δύο κάθετες διαμέτρους, σαν σταυρό, ώστε να
σχηματιστούν τέσσερα τεταρτημόρια (μοιράδια).
Ο σταυρός έδειχνε και το σεβασμό των ανθρώ-
πων προς το ευλογημένο ψωμί.

Το ψήσιμο γινόταν ως εξής: “Ξεδρακονού-
σαν” τη γωνιά (εστία) με τη μάσια για να δημι-
ουργήσουν ανάμεσα στη θράκα χώρο ελεύθερο
και καθαρό, τον φυσούσαν δυνατά με το στόμα

δυο-τρεις φορές για να φύγει η στάχτη και
άδειαζαν εκεί το ζυμάρι με προσεκτικές-πα-
λινδρομικές-κινήσεις του πλαστηριού και τέλος
το σκέπαζαν με την πυρακτωμένη γάστρα,
επάνω στην οποία άπλωναν ισομερώς τη χό-
βολη. Το ψωμί σε δύο περίπου ώρες, ανάλογα
με το πάχος του και την ποιότητα της χόβολης,
ήταν έτοιμο. 

Ζεστό ήταν πολύ νόστιμο, προπαντός όταν
το τρώγαμε με τυρί, που για τους πολλούς
ήταν σπάνιο� αυτό το γεύονταν μόνο οι κτηνο-
τρόφοι και οι “εχούμενοι”. Οι φτωχοί έτρωγαν
ξερό ψωμί μπαγιάτικο, γιατί ζεστό δεν “φτού-
ραγε”! Γι’ αυτό μερικοί, μόλις στόμωναν λίγο
την πείνα τους, σταματούσαν να τρώνε για να
απαλλαγούν από τη δοκιμασία του ροκανίσμα-
τος! Και όταν σκλήρυνε πολύ και “δεν το τρυ-
πούσε ούτε ο γκρας”, δεν το πετούσαν� το
“ανακύκλωναν” το “μαγείρευαν”, το έκαναν
προσφάι, “ζεματούρα”, αλλιώς θα τους “ξε-
δοκίμαζε ο θεός”!». 

Ζεματούρα, η = φαγητό εύκολο γρήγορο
και οικονομικό, με βασικό υλικό το μπαγιάτικο
(δύο-τριών ημερών) σκληρό καλαμποκίσιο
ψωμί. Λέγεται και παπάρα. 

Χρήστος Α. Παπακίτσος, 
Από την Τζουμερκιώτικη Λαλιά στη Λαϊκή μας

Παράδοση, Έκδοση τ. Δήμου Αγνάντων, 
Αθήνα

ΤΟ ΖΑΛΙΚΩΜΑ

«Δεν ξέρεις, όταν κοιτάς τη φωτογραφία τι βαραίνει την ηπειρώτισσα
αυτήν. Την βαραίνει το βάρος των κλαδιών ή το βάρος της μοίρας και
της ιστορίας; Γιατί ο τόπος μας έχει ιστορία βαριά, καθηλωτική, ισοπε-
δωτική. Ιστορία που χάνεται στα χρόνια, που έχει δροσιστεί στις βελα-
νιδιές της Δωδώνης και έχει ξεπλυθεί στα νερά του Αχέροντα. Η
γυναίκα αυτή είναι η συνέχειά της. Σε ηλικία μεγάλη, σε ηλικία που

άλλοι έχουν παραιτηθεί, αυτή συνεχίζει να αγωνίζεται. Συνεχίζει να
μοχθεί. Να σηκώνεται πρωί, να περπατά ώρα έξω από το χωριό για να
βρει το δάσος, να πάει να μάσει κλαρί. Η στοιβανιά βαραίνει τις αδύνατες
πλάτες της. Όμως αυτή είναι δυνατή και βάζει πάνω απ’ όλα το χρέος.
Το χρέος για τα ζωντανά που την έχουν ανάγκη. Θα τα θρέψει, θα τα
φροντίσει και θα τα μεγαλώσει. Αυτό έκανε πάντα. Τώρα στα γεράματα
δεν θα αλλάξει, δεν θα τα αφήσει να την αλλάξουν».

Ελένη Κοντούλη 

(Φωτ.: Αχιλλέας Λεμονιάς)

ΗΠΕΙΡΟΣ ΚΑΙ ΞΕΝΙΤΙΑ
Στην ξενιτιά όλα είναι βαριά και δύσκολα,
η ζωή, ο βηματισμός, η μνήμη, η προσ-
δοκία, η αγάπη και ο έρωτας, τα πάντα
είναι μια φυλακή. Μια εξαιρετική αφή-
γηση του Μιχάλη Γκανά που αποτυπώνει
το δράμα της ξενιτιάς στην Ήπειρο. 

«(…) Με το κλείσιμο του μαγαζιού
παντρεύτηκε η Πολυξένη. Πήραν τους
πάγκους και τα τραπέζια για το γάμο,
βοηθήσαμε και εμείς. Ο Παναγιώτης με
το κλειδί στο χέρι, βιαζότανε. Άδειο μας
φάνηκε μικρό και βρώμικο. Ο γαμπρός
ξενομερίτης. Απάνω στους δύο μήνες
έφυγε για τη Γερμανία. Αυτή στο χωριό
με τη μάνα της και τη γιαγιά της, ο πα-
τέρας χρόνια στην Αυστραλία ούτε φωνή
ούτε ακρόαση.

Είχανε λίγα γελάδια, δυο τρεις γίδες,
κότες, τους κήπους, έραβε κι αυτή καμιά
ποδιά, κανένα φόρεμα, κάτι έστελνε κι
ο άντρας της, τα φέρνανε βόλτα. Ώσπου
ήρθε η ώρα της και γέννησε το Θοδωρή.
Μια σταλιά πράμα, το ’χαν στα όπα, όπα,
τίποτε μην του λείψει. Δε θα ’τανε πέντε
έξι μηνών που έφυγε κι αυτή για τη Γερ-
μανία, να δουλέψει μαζί με τον άντρα
της λίγα χρόνια, να τους μείνει κανένα
φράγκο, κάτι να φτιάξουν. Την πήγανε
στο λεωφορείο η μάνα της και δυο τρεις
γριές. Ερχότανε τώρα ως μέσα στο χω-
ριό και σε άλλα χωριά ένα γύρω. “Για να
φεύγει ο κόσμος ευκολώτερα” έλεγε ο
μπάρμπα Θόδωρος.

Η Πολυξένη έστελνε κάρτες με συν-
τριβάνια και άλλες ομορφιές του Ντί-
σελντορφ, λίγα μάρκα και πολλά φιλιά
στο Θοδωρή, που μεγάλωνε με τη γιαγιά
του. Τη φώναζε μάνα. Αυτή δεν το ‘θελε
και όλο του ‘λεγε πως άλλη είναι η μάνα
του, πως θα έρθει με τον πατέρα του
από μακριά και θα του φέρει τούτο και τ’
άλλο. Ο Θοδωρής την άκουγε καλά καλά
σαν να μην πίστευε.

Όταν ήρθαν οι γονείς του, πού να
τους πλησιάσει. Τον είχε πάρει η γιαγιά
του στο μοναστήρι, που κάνει στάση το
λεωφορείο, να τους καλοδεχτούνε.  Θα
‘τανε τριώ χρονώ, καλοντυμένος, ομορ-
φούλης, έκανε χαρές όσο να ‘ρθει το λε-
ωφορείο.  Άμα τους είδε  και του είπανε
να η μανούλα, να ο πατερούλης και έπε-
σαν πάνω του και οι δυο να τον φυλάνε
και να τον χαϊδεύουν, άρχισε να κλαίει
και να κλωτσάει, γύρευε τη γιαγιά του.

Όσοι χωριανοί βρέθηκαν εκεί κοιτά-
ζανε καλά καλά, “Τι λες, το άτιμο”, “Δίκιο
έχει το παιδί” και από κοντά οι γριές
“Έρημη Γερμανία”.

Ο Θοδωρής είχε κουρνιάσει στην αγ-
καλιά της γιαγιάς του και κοίταζε τους
γονείς του αμίλητος και δακρυσμένος,
αφήνοντας κάθε τόσο ένα λυγμό.  Όταν
άπλωσε  πάλι τα χέρια της η Πολυξένη
να τον αγγίξει λίγο, γύρισε και αγκάλιασε
τη γιαγιά του σκούζοντας. “Μανούλα, μη
με δίνεις, πες τους να φύγουν, να φύ-
γουν…”

Έτυχε γνωστός ο οδηγός και λίγο
συγγενής τους, πήγε κι αυτός να του μι-
λήσει με το καλό, “θείε”, του λέει “βάλ’
τους στη ρόδα, να τους πατήσεις, θείε…
”. Έκανε το σταυρό του ο άνθρωπος».

Μιχάλης Γκανάς, Μητριά Πατρίδα,
εκδόσεις Μελάνι, 2011

Παραγωγή και φωτογράφιση: Θανάσης Νικολός

Η Ηπειρώτισσα έκοψε το κλαρί για τα γίδια το έβαλε στοιβανιά (σταβανιά)
και περνάει τις τριχιές και τις αλιμαριές στο λαιμό

Θα τραβήξει τις αλιμαριές, μία δεξιά και μία αριστερά Και φορτωμένη πλέον θα περπατήσει…

Θα  σηκωθεί...κρατώντας στη ράχη της «το βιος όλου του κόσμου»

(Φωτ.: Λένα Ε. Γιαννακόπουλου)

Η

To ζαλίκωμα σε φωτογραφίες από τον Κώστα Μαυροπάνο: Ζαλικώνομαι (ζαλ’κώνομαι) και ζαλώνομαι σημαίνει φορτώνομαι το «ζαλίκι», δένω με
τριχιά φορτίο στους ώμους μου για να το μεταφέρω. Ζαλίκι είναι το γυναικοφόρτι, φορτίο που μεταφέρει η γυναίκα δεμένο στις πλάτες της, η
«ζαλιά». 



16  Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2021, Αρ. φύλλου 10

Τ Α  Ε Ν Τ Υ Π Α  Τ Ω Ν  Α Δ Ε Λ Φ Ο Τ Η Τ Ω Ν - Η Π Ε Ι Ρ Ω Τ Ι Κ Α  Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ ΑΤ Α  Ε Ν Τ Υ Π Α  Τ Ω Ν  Α Δ Ε Λ Φ Ο Τ Η Τ Ω Ν - Η Π Ε Ι Ρ Ω Τ Ι Κ Α  Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Α

Επιμέλεια: Ελένη Κοντούλη 

ΤΟ ΗΡΩΙΚΟ ΣΟΥΛΙ: Εφημερί-
δα της Αδελφότητας «Το Ηρωικό 
Σούλι», Αγίου Κωνσταντίνου 4 - 
104 32 Αθήνα, Χρόνος 12ος, Αριθ-
μός Φύλλου 46, Νοέμβρης-Δεκέμ-
βρης 2020, Γενάρης 2021

Το 2021, που είναι το 200ο έτος 
από την ελληνική επανάσταση, η 
ανάγκη αναφορών στη σημαντική 
αυτή ενέργεια των Ελλήνων, που ξε-
σηκώθηκαν στον μακραίωνο τουρκι-
κό ζυγό γίνεται συνεχώς εντονότερη. 
Μια τέτοια αναφορά δεν θα μπορού-
σε να λείψει απ’ την εφημερίδα ΤΟ 
ΗΡΩΙΚΟ ΣΟΥΛΙ, αφού έτσι κι αλλιώς 
τα χωριά της κεντρικής Ηπείρου 
πρωταγωνίστησαν στα γεγονότα της 
εποχής εκείνης. 

Στο άρθρο της η Λαμπρινή Πα-
νταζή – Ντόκου, «ΤΟ ΦΡΟΥΡΙΟ 
ΤΩΝ ΒΑΡΙΑΔΩΝ» 200 ΧΡΟΝΙΑ» 
Αγώνες των Σουλιωτών στην Ήπει-
ρο από το 1820 βάζει ως υπότιτλο 
μια φράση του Σουλιώτη αγωνιστή 
Σπύρου Τζίπη, που γράφει: «Η ανά-
γκη νόμο δεν έχει και η ανάγκη εστά-
θηκε όπου μας έκανε να συμμαχή-
σουμε με τον Αλή Πασά». Η φράση 
αυτή είναι πολύ σημαντική και δεί-
χνει την κατάσταση των αγωνιζόμε-
νων Ελλήνων.

Το άρθρο ξεκινάει με τη συμφω-
νία των Σουλιωτών με τον Αλή Πασά 
και την ανταλλαγή των ομήρων, στις 
4 Δεκέμβρη 1820. Οι Σουλιώτες φεύ-
γουν από τα σουλτανικά στρατεύ-
ματα και φτάνουν στους Βαριάδες. 
Όμως το φρούριο φρουρείται από 
τους Τούρκους. Ο Νότης Μπότσα-
ρης είπε πως το φρούριον τούτο 
πρέπει να το λάβωμεν εξ εφόδου εις 
την εξουσίαν μας δια να τοποθετή-
σουμε τα πολεμοφόδια και άλλα ανα-
γκαία, άλλως θα έχωμεν μεγίστην 
δυσκολίαν εις τας επιχειρήσεις μας. 
(Λ. Κουτσονίκας, Γενική Ιστορία της 
Ελληνικής Επανάστασης). Πραγμα-
τικά με έναν ευρηματικό τρόπο κα-
ταφέρνουν και καταλαμβάνουν το 
φρούριο. Η συγγραφέας του άρθρου 
τονίζει  πως αυτή ήταν η πρώτη επα-
ναστατική πράξη των Ελλήνων και 
συνέβη στις 7 Δεκέμβρη 1820.

Η ιστορία όμως δεν τελειώνει με 
αυτήν τη νίκη των Ελλήνων. Κάνο-
ντας λάθος οι Σουλιώτες και μην 
αφήνοντας την κατάλληλη φρουρά, 
οι Οθωμανοί ανακατέλαβαν το φρού-
ριο. Η Λ. Πανταζή – Ντόκου, γράφει 
πως οι Σουλιώτες αποφάσισαν να το 
ξαναπάρουν με δεύτερη πολιορκία. 
Η δεύτερη πολιορκία κράτησε πολ-
λές ημέρες. Οι Οθωμανοί από την 
πείνα και τη δίψα αναγκάστηκαν να 
συνθηκολογήσουν με τους Σουλιώ-
τες και να παραδώσουν το φρούριο. 
Την πολιορκία αυτήν την αφηγείται 
παραστατικά ο Σουλιώτης αγωνι-
στής Σπύρος Τζίπης: «…Μέσα στο 
χωριό βρίσκονται χίλιοι Τούρκοι κι 
εμείς τους εφυλάγαμε από το βουνό 
για δεκαοκτώ μέρες. Εμείναμε χω-
ρίς ψωμί, γιατί είμαστε μακριά από 
το Σούλι και οι γυναίκες δεν ημπο-
ρούσαν να μας φέρουν το ψωμί. 
Ετρώγαμε κρέας, επίναμε νερό. Το 
βουνό όπου είναι οι Βαριάδες λογιέ-
ται Ολύτσικα και φαίνεται από εδώ. 
Οι Τούρκοι ήσαν χίλιοι, εμείς είμα-
στε εκάτο και μας εφοβούνταν. Δεν 
μπορούσαν να βγουν, εβαστούσαμε 
όλα τα πατήματα, κι αν τολμούσαν 
να βγουν, θα επέφτανε όλοι στα χέ-
ρια μας. Εμείς εβαστούσαμε και τα 

νερά..». Οι Τούρκοι δεν άντεξαν χω-
ρίς νερό και ένα βράδυ, που είχαν 
βγει για να πάρουν, οι Σουλιώτες 
τους περίμεναν και άρχισε η μάχη 
που έληξε με νίκη των Σουλιωτών 
για ακόμη μία φορά. 

Από τη μάχη αυτή και από τη γε-
νικότερη στάση των Σουλιωτών η Λ. 
Πανταζή – Ντόκου, οδηγείται στο 
συμπέρασμα πως οι αγώνες των 
Σουλιωτών στην Ήπειρο, όπου απα-
σχόλησαν και συγκράτησαν για δύο 
χρόνια τα σουλτανικά στρατεύματα 
και τον Χουρσίτ πασά της Τρίπολης, 
έδωσαν την ευκαιρία στους επανα-
στατημένους Έλληνες της Πελοπον-
νήσου να εδραιώσουν την Επανά-
σταση 

Κυκλοφόρησε το 108 φύλλο της 
εφημερίδας «Τα Τζουμέρκα», Ιού-
λιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος, που 
εκδίδει η Ομοσπονδία Τζουμερκι-
ωτών Ηπείρου.  Πλούσιο το περιε-
χόμενο της εφημερίδας και γεμάτο 
Τζουμέρκα. Παρουσιάζεται η επίσκε-
ψη του πρωθυπουργού Κυριάκου 
Μητσοτάκη στην Πράμαντα και στο 
γεφύρι της Πλάκας καθώς και οι δρα-
στηριότητες  της Ομοσπονδίας  που 
αφορούν  όλο το φάσμα των προ-
βλημάτων που αντιμετωπίζουν τα 
Τζουμέρκα. 

Ένα εξαιρετικό αφιέρωμα στο 
γεγονός πως οι «Κύκλες» του Βα-
πτιστή και των Χουλιαράδων εγγρά-
φηκαν στο Εθνικό Ευρετήριο  Άυλης 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλά-
δας. 

«Οι Κύκλες, ο παραδοσιακός κυ-
κλικός χορός των χωριών Βαπτιστής 
και Χουλιαράδες του νομού Ιωαννί-
νων, που χορεύεται και τραγουδιέται 
χω-ρίς τη συνοδεία οργάνων, με τους 
άνδρες να ξεκινούν το τραγούδι και 
τις γυναίκες να το επαναλαμβάνουν, 
είναι ένα από τα 16 νέα στοιχεία άυ-
λης πολιτιστικής κληρονομιάς, που 
εγγράφονται στο Εθνικό Ευρετήριο 
Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της 
Ελλάδας».

Αφιέρωμα-προβληματισμός  για 
την αξιοποίηση της λίμνης του Πουρ-
ναρίου. Αναφορά στη συνάντηση 
που «διοργάνωσε η Ομάδα Πολιτών 
για την αξιοποίηση της Παραλίμνιας 
περιοχής του φράγματος Πουρνα-
ρίου με συνεργασία το Επιμελητή-
ριο Άρτας, την Τρίτη  18 Αυγούστου 
2020 στο συνεδριακό κέντρο του 
Επιμελητηρίου Άρτας».

Άρθρο του Δημήτρη Καραβα-
σιλη, ειδικού συνεργάτη του Δήμου 
Κεντρικών Τζουμέρκων  με τον τίτλο: 
«Προτάσεις τουριστικής προβολής 
για το Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων 
για το έτος 2021». Μεταξύ των άλ-
λων προτείνει: 

«Η ισχυρή παρουσία του ∆ήμου 
σε μια σειρά από ουσιαστικές δρά-
σεις για την τουριστική προβολή εί-
ναι αναγκαία, για να μεταβεί η περιο-
χή σε μια σύγχρονη αντίληψη για τον 
τουρισμό. Έτσι για το 2021 ο ∆ήμος  
μεταξύ των άλλων θα πρέπει να 
συμμετέχει σε εκθέσεις που έχουν 
σχέση με την προβολή και την ανά-
δειξη τουριστικών προορισμών στην 
Ελλάδα. Η παρουσία του ∆ήμου σε 
εκθέσεις με τουριστικά περίπτερα εί-
ναι επιβεβλημένη και προσανατολι-
σμένη με τις αρχές ενός σύγχρονου 
μείγματος marketing, πάντα σε συ-
νεργασία με τους επαγγελματίες- εκ-
προσώπους επιχειρήσεων της περι-
οχής,  με γνώμονα την εξωστρέφεια 

σε υπάρχουσες και νέες αγορές, για 
την ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρα-
κτηριστικών του τόπου μας».

Άρθρο του Δημήτρη Μπανιά 
με τον τίτλο «Οι αγωνιστές από την 
Άρτα και οι Τζουμερκιώτες το 1821» 
με κατάλογο νεκρών  από κάθε χω-
ριό. 

Ο Νίκος Καρατζένης με την 
έρευνά του «Ο πολιτισμός του τυ-
ριού στην Ήπειρο κατά την εξηκο-
νταετία 1960-2020).   Έρευνα πρω-
τότυπη και μοναδική. «Στη χρονική 
αυτή περίοδο παρατηρούνται τρια

στάδια. Το πρώτο (1960 - 1980) 
είναι μεταβατικόαπό την εμπειρική 
στην τεχνολογική και επιστημονι-
κή παραγωγή τυριών, στο δεύτερο 
(1981 -

2014) κυριαρχεί η παραγωγή τυ-
ροκομικών προϊόντων σύμφωνα με 
τα πρότυπα που επιβάλλουν οι κα-
νόνες της ευρωπαϊκής κοινότητας 
και το

τρίτο (2015 - 2020) χαρακτηρί-
ζεται από τη μεγάλη κρίση της κτη-
νοτροφίας λόγω της μείωσης της 
τιμής του γάλακτος. Κατά το πρώτο 
στάδιο η κτηνοτροφία στην Ήπειρο 
αρχίζει να εκσυγχρονίζεται, γεγονός 
που οφείλεται στις δανειοδοτήσεις 
των παραγωγών από την Αγροτική 
Τράπεζα

με χαμηλά επιτόκια, στα αναπτυ-
ξιακά προγράμματα, στην πληρωμή 
από το κράτος των φορτηγών αυτο-
κινήτων, που μεταφέρουν τα κοπά-
δια των μετακινούμενων ποιμένων 
κατά τις εποχικές μετακινήσεις, κυ-
ρίως όμως με την ανοδική τάση της 
τιμής του γάλακτος. Η αιγοπροβα-
τοτροφία όμως στην Ήπειρο εξελίσ-
σεται με βραδείς ρυθμούς ως προς 
την τεχνολογική ανάπτυξη (γενετική 
βελτίωση, μηχανικό άρμεγμα, υγιει-
νή και στέγαση ζώων) σε σύγκριση 
με την αγελαδοτροφία της οποίας η 
εξέλιξη στους τομείς της διατροφής 
των ζώων, της αναπαραγωγής,της 
βελτίωσης των εγχώριων φυλών, 
της υγιεινής και του σταβλισμού είναι 
ραγδαία (…)».

«Το οδοιπορικό στα Τζουμέρ-
κα» του Κώστα Μαργώνη, πρώην 
προέδρου της ΙΛΕΤ αφορά το υπό 
έκδοση  βιβλίο , Γ.Κ. Κοτζιούλα, 
Ηπειρωτικές περιοδείες - Ηπειρώτι-
κα αφηγήματα και άλλα στα βουνά 
της Ηπείρου -Σημειώσεις ενός φυ-
σιολάτρη. Πρόλογος-Εισαγωγή-Έκ-
δοση-Υπονηματισμός-Πίνακες, 
Γιώργος Ν. Γιαννάκης – Κώστας 
Γ. Μαργώνης . «Ο αναγνώστης, με 
το νοερό ταξίδι στα Τζουμέρκα, στην 
Άρτα και στο Ξηροβούνι –ακολου-
θώντας τα χνάρια του Γ. Κοτζιού-

λα– δεν θα εντυπωσιαστεί μόνο 
από την περιηγητική του τέχνη.

Θα γνωρίσει το πολιτισμικό του 
υπόβαθρο και τις αξίες των ορεσίβι-
ων της περιοχής». Επίσης την εφη-
μερίδα κοσμεί το άρθρο του Ευάγ-
γελου Αυδίκου, Ομότιμου καθηγητή 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με 
τον τίτλο 

«Τα Τζουμέρκα: το νερό και οι πα-
λιοί».

Ένα ενδιαφέρον άρθρο, που 
θίγει τις ανθρώπινες εργασιακές 
σχέσεις και την πορεία του καθε-
νός από εμάς μέσα στον χώρο που 
περνάει τις περισσότερες ώρες 
της ημέρας, έγραψε ο Δημήτρης 
Γ. Λεβέντης με τίτλο: Σκοτώνουν 

τ’ άλογα όταν γεράσουν.
Ξεκινάει το άρθρο του κάνοντας  

μια ιστορική αναδρομή στις κοινω-
νίες και στην προσπάθεια που έγι-
νε για να μπορέσει να καθιερωθεί 
στον πολιτισμένο κόσμο η οχτάωρη, 
πενθήμερη εργασία με αξιοπρεπείς 
αμοιβές, υγειονομική περίθαλψη και 
ασφάλιση. Όμως αυτό το κεκτημένο 
ανθρώπινο δικαίωμα καταστρατηγή-
θηκε με την έλευση της τεχνολογίας. 
Η τεχνολογία εισέβαλε με δύναμη 
και στους χώρους δουλειάς και εκτό-
ξευσε την αλαζονεία και την απλη-
στία των αφεντικών και την σταδιακή 
αποδυνάμωση των εργαζομένων. 

Ο Δημήτρης Γ. Λεβέντης τονίζει 
πως κινούμενοι οι εργοδότες πάντα 
με βάση το κέρδος και μην έχοντας 
κανέναν ανθρωπιστικό σχεδιασμό, 
οι εργαζόμενοι είτε εκτοπίστηκαν 
στην κόλαση της ανεργίας είτε μετα-
τράπηκαν σε απλά διεκπεραιωτικά 
εργαλεία. Μη θέλοντας να υπάρξουν 
αντιδράσεις από τους ανθρώπους 
που βάλλονται το κράτος όμως βρή-
κε τη λύση. Εφηύρε τον βαρύγδουπο 
αποπροσανατολιστικό όρο της «δια-
γενεακής αλληλεγγύης», δηλαδή, 
της αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών. 
Πολιτική που οδηγεί στην αντιπαρά-
θεση των γενεών αφού στηρίζει τη 
λογική πως πρέπει να οδηγηθούμε 
στη μείωση ή και την εξάτμιση των 
εργασιακών και συνταξιοδοτικών 
αμοιβών, για να έχουν οι μελλούμε-
νες γενιές, για να έχουν τα παιδιά και 
τα εγγόνια μας. 

Η εξουσία, γράφει ο συγγραφέ-
ας, θέτει ένα ψευτοδίλημμα,  που 
δυστυχώς πολλοί το ασπάζονται. Ο 
άνθρωπος που έχει καταθέσει ώρες, 
κόπο, προσπάθεια, ιδρώτα και τελι-
κά την ίδια του τη ζωή, στον βωμό 
της εργασίας, πρέπει τώρα να απο-
συρθεί, χωρίς να μπορεί να γευτεί 
τίποτα για να δημιουργήσει μια οικο-
νομική αποθήκη για τις επόμενες γε-
νιές. Οδηγεί τους ανθρώπους στην 
πιο δύσκολη ηλικία τους στη ζητια-
νιά. Η τρίτη ηλικία πληρώνει, για να 
θησαυρίζουν οι βιομήχανοι, η Τρίτη 
ηλικία γίνεται ο πρόχειρος οικονομι-
κός μπαλαντέρ που καλύπτει κάθε 
οικονομικό κενό που δημιουργεί η 
άπληστη και απάνθρωπη ελίτ που 
κυβερνά τις κοινωνίες.

Η απάντηση στο  ηθικής φύσης 
ερώτημα για το πώς θα ένιωθε η 
τάξη που κυβερνά για την εκμετάλ-
λευση των ανθρώπων της τρίτης 
ηλικίας θα έδειχνε και το επίπεδο 
του πολιτισμού. Κανείς δεν μπορεί 
να σχηματίσει καθαρή αντίληψη για 
τον συνάνθρωπό του, αν δεν μπει 
στη θέση του. Για να γίνει κάτι τέτοιο 
θα πρέπει να υπάρχει η πνευματική 
και ψυχική δύναμη. Δεν είναι τυχαίο 
ότι λέγεται πως ο πολιτισμός μιας 
κοινωνίας φαίνεται από τον τρόπο 
που αυτή αντιμετωπίζει την τρίτη 
ηλικία. Όχι άδικα. Πολιτισμός είναι 
να αναγνωρίζεις, να σέβεσαι και να 
υπολογίζεις αυτούς που έχτισαν τον 
κόσμο που εσύ απολαμβάνεις. Πρέ-
πει η κοινωνία μας να τιμάει την τρί-
τη ηλικία. Δεν πρέπει να είναι αόρα-
τοι  όσοι δεν έχουν σωματική ρώμη. 
Δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως 
βάρος και ως υποχρέωση.  

Η άποψη του Δ. Λεβέντη για το 
μέλλον δεν είναι αισιόδοξη. Πιστεύει 
Δεν πως με τη μορφή που έχει πά-
ρει ο κόσμος μας και με τον ολοένα 
και περισσότερο αυξανόμενο ηλικι-
ακό ρατσισμό, ότι και οι μελλοντικές 
γενιές των γερόντων θα έχουν την 
τύχη των αλόγων… που τα σκοτώ-
νουν όταν γεράσουν.


