
Πανηπειρωτική Συνομο-
σπονδία Ελλάδας, ο κο-
ρυφαίος φορέας της  

Ηπειρώτικης Αποδημίας στον 
κόσμο, θα διοργανώσει την  
«Πίτα του Ηπειρώτη 2023», τη 
Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2023, 
Κυριακή, στις 10.00' π.μ., στο 
Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.  

Επιτέλους, μετά από μια 
τρίχρονη -ουσιαστικά αναβολή, 
λόγω κορωνοϊού- φέτος έχουμε 
την ευκαιρία να ξανασμίξουμε 
σ’ αυτό το πρωτόφαντο αντά-
μωμα, όπου θα αποτυπωθεί το 
αυθόρμητο, η απλότητα, η ει-
λικρίνεια, το ανεπιτήδευτο της 
κίνησης, αλλά και η καθαρότητα 
της ηπειρώτικης  ψυχής. 

Η «Πίτα του Ηπειρώτη», 
διαχρονικός  θεσμός  που 
συνταυτίστηκε με τη δράση 
της ΠΣΕ.  

Ένας γλυκός ηπειρώτικος 
ανασασμός! 

Μια καθάρια φωνή της 
Ηπειρώτικης αποδημίας!  

Ένας συνεκτικός ηπειρώ-
τικος δεσμός! 

 Φέτος, η οργάνωση  της 
εκδήλωσης θα διαφοροποι-
ηθεί σε πολλά σημεία με 
σκοπό να πετύχουμε την 
ενεργή συμμετοχή όλων των 
ηπειρωτών/σσών.  

Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δο-
θεί στη Γυναίκα της Ηπείρου, 
την πρωταγωνίστρια και θε-
μελιωτή του Ηπειρώτικου Με-
γαλείου!  

Η ΠΣΕ καλεί όλους τους 
Ηπειρώτες και τις Ηπειρώτισ-
σες την Κυριακή 22 Ιανουα-
ρίου, Κυριακή, στις 10.00΄ στο 
Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.  

Στη γιορτή της Ηπείρου!  
Την  Ήπειρο του αγώνα, 

της ξενιτιάς, της προκοπής, 
της διδαχής και της απαντο-
χής για μια καλύτερη, ανθρω-
πινότερη και ειρηνική ζωή.  

Να αχολογήσουν οι ρεμα-
τιές του Γράμμου, των Τζου-
μέρκων, της Πίνδου, με γνή-
σια, ατόφια -Ηπειρώτικα- 
ακούσματα.  

Τραγούδι και χορός. Ηπει-
ρώτικος χορός. Λεβέντες και 
λεβέντισσες πιασμένοι χέρι 
χέρι, με της ψυχής το άναμμα 
και της καρδιάς το πύρωμα.  

Στην «Πίτα του Ηπειρώτη 
2023».  

Ένας γλυκός Ηπειρώτικος 
χαιρετισμός, ένα Ηπειρώτικο 
καλωσόρισμα.  

«Σε τούτη την τάβλα που 
είμαστε…»  

 
Χίλια, καλώς, να ορίσετε!!! 

Η Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία 
Ελλάδας από της ιδρύσεώς της 
πρωτοστατεί στους αγώνες των 
αποδήμων για την επίλυση των 
προβλημάτων που αντιμετωπίζει 
η γενέτειρα, η Ήπειρος. Η δράση 
της αυτή καθορίζεται επακριβώς 
και από το Καταστατικό στο οποίο, 
εκτός των άλλων, μεταξύ των 
σκοπών της Συνομοσπονδίας, 
ορίζεται: «Η μελέτη και η συμ-
βολή στην επίλυση των γενικό-
τερων Ηπειρωτικών προβλημάτων 
(Γεωργία, Βιομηχανία, Βιοτεχνία, Οι-
κοτεχνία, Τουρισμός, Υγεία, Μετα-
νάστευση, Εκπαίδευση, Ιστοριογρα-
φία, Λαογραφία, Λαϊκή Τέχνη, Λαϊκή 
Μουσική, Φυσικό Περιβάλλον κ. λ. 
π.) και γενικά κάθε προβλήματος 
σχετιζόμενου με τους όρους εργα-
σίας και διαβίωσης των Ηπειρωτών, 
που κατοικούν στη γενέτειρα, καθώς 
και η διεκδίκηση και ικανοποίηση 
των δικαιωμάτων και των δικαίων 
αιτημάτων τους».  

Έτσι, στα πλαίσια της δράσης της, όπως 
δημοσιεύθηκε και στο 22 φύλλο της εφη-
μερίδας μας «Πανηπειρωτική», Ιούνιος 
2022, το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανη-
πειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας 
(Π.Σ.Ε.) ενόψει του καλοκαιριού αναλαμ-
βάνει «πρωτοβουλία για κοινή δράση μπρο-
στά στον καταιγισμό των επενδυτικών προ-
τάσεων».  

Στο κάλεσμά του αναφέρει: «Το Διοι-
κητικό Συμβούλιο της Πανηπειρωτικής Συ-
νομοσπονδίας Ελλάδας, με αφορμή τους 
καλοκαιρινούς μήνες, απευθύνεται σε 
όλους τους απόδημους Ηπειρώτες και τις 
Ηπειρώτισσες, στα Διοικητικά Συμβούλια 
των Ομοσπονδιών, των Αδελφοτήτων και 
των Συλλόγων μας και προτείνει να δρα-
στηριοποιηθούν και να προχωρήσουν, σε 
συντονισμό με την Π.Σ.Ε., τον αγώνα για 
την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού 
περιβάλλοντος της γενέτειρας, της Ηπεί-
ρου. 

Η δράση αυτή είναι αναγκαία και την 
προσδιορίζουν τα προβλήματα, εξαιτίας του 
ενεργειακού σχεδιασμού στην Ήπειρο, με τον 
καταιγισμό των επενδυτικών προτάσεων, χω-
ρίς να λαμβάνεται υπόψη η προστασία της 
πολιτιστικής μας κληρονομιάς και του φυσι-
κού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. 

Η ενεργειακή ακρίβεια, η υποβάθμιση 
του τομέα υγείας, το υψηλό κόστος των 

διοδίων, η αναστολή, στην ουσία η 
κατάργηση Ταχυδρομικών γραφείων 
και των Τραπεζικών Υποκαταστημά-
των, και τόσα άλλα δυσκολεύουν 
κατά κύριο τρόπο τη ζωή των μόνι-
μων κατοίκων, αλλά και την επί-
σκεψη των αποδήμων επιτείνοντας 
έτσι το πρόβλημα της ερημοποίησης 
των χωριών μας.  

Η δραστηριοποίηση αυτή επι-
βάλλεται να εξειδικεύεται με υπο-
μνήματα προς την Κυβέρνηση, την 

Περιφέρεια και την Τοπική Αυτοδιοίκηση. 
Επίσης, ανάγκη είναι να αξιοποιηθούν 
όλες οι εκδηλώσεις για την προβολή των 
αιτημάτων μας και να συνεχιστούν οι κοι-
νές εκδηλώσεις της Αποδημίας, με πρω-
τοβουλίες κυρίως των Αδελφοτήτων. 

Σε τελική ανάλυση η αναστροφή της 
ερημοποίησης της υπαίθρου, εξαρτάται 
από όλους/ες μας, από την έγνοια και 
τις προσπάθειές μας. Ή Ήπειρος μας πε-
ριμένει». 

Πολλές Αδελφότητες δραστηριοποι-
ήθηκαν κατά τους καλοκαιρινούς μήνες 
και γενικότερα άρχισε να αναπτύσσεται 
ο προβληματισμός για περαιτέρω πρά-
ξεις και ενέργειες προκειμένου και 
από την πλευρά των αποδήμων να συμ-
βάλουν στην επίλυση των τόσων προ-
βλημάτων που αντιμετωπίζουν κυρίως 
τα χωριά της Ηπείρου.  
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«Σήραγγα Θεοδωριάνων - 
Μελισσουργών  

Οφέλη και προοπτική για τα  
Τζουμέρκα». Οργάνωση  

Ομοσπονδία Τζουμερκιωτών 
 

σελ. 4

TIMH ΣΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ 
 ΤΗΣ ΠΙΝΔΟΥ  

 
 
 
 
 

Μια λιτή εκδήλωση, που διοργά-
νωσε η Π.Σ.Ε., 27 Νοεμβρίου 2022, 

με ουσιαστικό περιεχόμενο,  
αντάξιο της προσφοράς και του 

παραδείγματος της Γυναίκας 
 της Πίνδου  

 
 σελ. 3

«ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ  
ΣΤΟ ΚΑΛΠΑΚΙ» 

 
 Υλοποιείται ένα οφειλόμενο 

ιστορικό χρέος 
 

 σελ. 14

 
«To φοιτητικό  

αντιδικτατορικό κίνημα 
στα Γιάννινα και στην 

Ήπειρο από το 1967 
έως και το 1974» 

 
 σελ. 7

Η «ΠΙΤΑ ΤΟΥ ΗΠΕΙΡΩΤΗ 2023»

«Αναζητώντας τα χνάρια 
του Πόντου στην Ήπειρο» 

 
Mελέτη του Λευτέρη Παπακώστα 

Φιλολόγου, Ιστορικού 

σελ. 12-13

Η Πανηπειρωτική  

Συνομοσπονδία  

Ελλάδας είναι  

πάντα μπροστά  

στους αγώνες  

των αποδήμων

Η

Συνέχεια σελ. 8-9 



Η βία κατά των γυναικών φα-
νερώνει τις ιστορικά άνισες σχέ-
σεις εξουσίας ανάμεσα στους 
άντρες και τις γυναίκες. Οι σχέ-
σεις αυτές έχουν οδηγήσει στην 
κυριαρχία των αντρών απέναντι 
στις γυναίκες, στις διακρίσεις εις 
βάρος των γυναικών και στην πα-
ρεμπόδιση της πλήρους ανάπτυ-
ξής τους. Ουσιαστικά είναι μια 
επαίσχυντη εγκληματική πράξη 
που μηδενίζει οποιαδήποτε πολι-
τιστική παραγωγή και καταρρα-
κώνει κάθε έννοια ανθρωπισμού. 
Γι’ αυτό και η 25η Νοεμβρίου είναι 
η ημέρα η οποία έχει οριστεί από 
τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, το 
1991, ως η Διεθνής Ημέρα για την 
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυ-
ναικών.  

Η Π.Σ.Ε. με αφορμή την ημέρα 
αυτή εξέδωσε το ακόλουθο Δελτίο 
Τύπου.  

 «Η 25η Νοεμβρίου είναι η 
ημέρα η οποία έχει οριστεί από τη 
Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, το 1991, 
ως η Διεθνής Ημέρα για την Εξά-
λειψη της Βίας κατά των Γυναικών.  

Η απεχθέστατη αυτή πράξη κα-

ταργεί και διαλύει κάθε 
έννοια δικαιώματος και 
κάθε συζήτηση για ανθρώ-
πινη υπόσταση και ανα-
γνώριση της προσωπικότητας του 
ατόμου.  

Το έγκλημα αυτό ασφαλώς 
είναι απόλυτα κατακριτέο.  

Ο πολιτισμός κάθε λαού και 
κάθε κοινωνίας εξαρτάται και από 
τη θέση της γυναίκας.  

Τα περιστατικά έμφυλης βίας 
και γυναικοκτονίας, ακόμη και βια-
σμού ανηλίκων, που συντάραξαν τον 
τελευταίο καιρό την ελληνική κοι-
νωνία προκαλούν αποτροπιασμό και 
βαθύτατη θλίψη. Παράλληλα όμως 
προάγουν την ανησυχία και τον προ-
βληματισμό για την αντιμετώπιση 
αυτών των φαινομένων.  

Ο προβληματισμός αυτός μας 
οδηγεί στα προληπτικά μέτρα που 
κυρίως αφορούν την παιδική ηλικία. 
Η λειτουργία της οικογένειας στη 
βάση των δημοκρατικών αρχών, το 
παράδειγμα, η διδασκαλία από τους 
φορείς αγωγής, η ισότητα και η 
αναγνώριση της προσωπικότητας 
και περισσότερο το δικαίωμα στη 

ζωή κάθε ανθρώπου πρέπει να γίνει 
βίωμά τους. Από την άποψη αυτή η 
προσφορά των Συλλόγων-μελών της 
Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας 
Ελλάδας είναι μοναδική αφού με-
ταλαμπαδεύουν, και κάνουν κοινω-
νούς τους νέους, την παράδοση, τα 
ήθη και έθιμα και, γενικότερα, τον 
Ηπειρώτικο πολιτισμό.  

Η Πανηπειρωτική Συνομοσπον-
δία Ελλάδας στηριζόμενη στις πα-
τροπαράδοτες Ηπειρώτικες πολιτι- 
στικές αξίες υψώνει τη φωνή της 
και τονίζει ότι η έμφυλη βία είναι 
στο χέρι μας να εξαλειφθεί. Είναι 
αναγκαιότητα.  

Χρέος και οφειλή στην Ηπει-
ρώτισσα γυναίκα που κράτησε στη 
ράχη της ζαλίκα όλη την Ελλάδα. 
Στην Ελληνίδα. Πανανθρώπινο χρέος, 
αν θέλουμε “να λεγόμαστε άνθρω-
ποι”». 

Την κοινωνική κωμωδία «Ο Θά-
νατος σου η ζωή μου» του Αλέ-
κου Σακελλάριου παρουσιάζει 
το Σάββατο 17 Δεκεμβρίου και 
ώρα 20:00, στη θεατρική σκηνή 
«Νίκος Κούρκουλος», Ολυμ-
πίας 5, του Δήμου Ελληνικού 
Αργυρούπολης, η «Δωδωναία 
Σκηνή», η θεατρική ομάδα του 
Πνευματικού Κέντρου Δήμου 
Δωδώνης, σε αγαστή συνεργα-
σία με την Πανηπειρωτική Συ-
νομοσπονδία Ελλάδος και την 
Αδελφότητα Ηπειρωτών Αρ-
γυρούπολης. 

Η έξυπνη και σπιρτόζικη 
κοινωνική κωμωδία «Ο Θάνατος 
σου η ζωή μου», είναι ένα από 
τα ελάχιστα θεατρικά του έργα 
του Αλέκου Σακελλάριου που 
δε μεταφέρθηκαν στον κινημα-
τογράφο. Πρωτοπαρουσιάστηκε 
το 1956, με τον Βασίλη Λογοθε-
τίδη στον πρωταγωνιστικό ρόλο. 
Ο κεντρικός ήρωας Λαυρέντης 
Πιτσιλός, είναι εργολάβος κη-
δειών, η δουλειά του οποίου είναι εντελώς… πεθα-
μένη. Στην προσπάθειά του να ορθοποδήσει μέσα 
στην κρίση σκαρφίζεται κόλπα για να καπαρώσει ως 
πελάτη έναν ετοιμοθάνατο βιομήχανο. Δεν είναι 
όμως ο μόνος. Πέρα από τον ανταγωνιστή του όλοι 
σχεδόν στη γειτονιά περιμένουν το συγκεκριμένο 
θάνατο για να πιάσουν την καλή…  

Τα νοήματα του έργου, βαθιά και ουσιαστικά 
αλλά και τα διαχρονικά μηνύματα του συγγραφέα, 
μεταφέρονται έξυπνα κι ανάλαφρα, τόσο με τον κα-
θημερινό και άμεσο λόγο των ηρώων όσο και με την 
ανατρεπτική πλοκή. Ο θεατής φεύγει από το θέατρο 
με μια γλυκόπικρη αίσθηση και ερωτήματα όπως: Τι 
είναι τελικά ο άνθρωπος, αθώα περιστερά ή κοράκι; 
Είναι προτιμότερο να εκμεταλλεύεσαι τον άλλον όσο 
ζει ή αφού πεθάνει; Σε πόσα πτώματα, εντέλει, επι-
τρέπεται να πατήσει κανείς για να βγάλει λεφτά και 
να ανέλθει κοινωνικά; 

Τη σκηνοθεσία της παράστασης υπογράφει ο 
Δημήτρης Κατσάνος, ο οποίος έχει και την οργανω-
τική διεύθυνση της ομάδας. 

Στην παράσταση, που διαρκεί 95 λεπτά και είναι 

κατάλληλη για όλη την οικογένεια, συμμετέχουν συ-
νολικά δεκαέξι ερασιτέχνες ηθοποιοί, η συντριπτική 
πλειοψηφία των οποίων έλαβε το βάπτισμα του 
πυρός το φετινό καλοκαίρι, οπότε και η παράσταση 
παρουσιάστηκε με μεγάλη επιτυχία σε περιοδεία σε 
κοινότητες του Δήμου Δωδώνης. 

Η «Δωδωναία Σκηνή» δημιουργήθηκε από το 
Πνευματικό Κέντρο Δήμου Δωδώνης τον χειμώνα του 
2021 και φιλοδοξεί να προσφέρει στο ευρύ κοινό 
της περιοχής άρτιες παραγωγές αλλά και να απο-
τελέσει μια κυψέλη πολιτιστικής δημιουργίας για 
τους δημότες και κατοίκους του Δήμου Δωδώνης. 
Με πολύ ενθουσιασμό, και την υπόσχεση να δώσουν 
τον καλύτερο εαυτό τους, τα μέλη της «Δωδωναίας 
Σκηνής» καλούν το κοινό της Αττικής να απολαύσει 
μια ευχάριστη και επίκαιρη κωμωδία. 

 
Πληροφορίες παράστασης 
Κείμενο: Αλέκος Σακελλάριος 
Σκηνοθεσία – σκηνογραφία: Δημήτρης Κατσά-

νος  
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Όργανο της  

Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας  
Κλεισθένους 15, 105 52, Αθήνα • Τηλ.: 210 3241137-3243822 • Fax: 210 324382 e-mail: info@panepirotiki.com 

Facebook: Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδας  
site: www.panepirotiki.com  

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ:  
Χρυσόστομος (Μάκης) Κιάμος-Χήτος, 

Πρόεδρος της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας   
 

ΔΙΕΥΘΥΝΕΤΑΙ από Συντακτική Επιτροπή: 

Χρήστος Τούμπουρος • Γιάννης Βέλλης • Μαρίκα Γκόνη • Μηνάς Ζέρβας  
Ελένη Κοντούλη • Γιώργος Μουσγάς • Κατερίνα Σχισμένου  

Μαρίνα Τζάκου • Ηλίας Χρηστάκος  

Η Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδας με 
οδύνη πληροφορήθηκε το θάνατο του Ηπει-
ρώτη Γιώργου Τσουκαλά, προέδρου του Σω-
ματείου Αρτοποιών Πειραιώς και Νήσων, από 
τη Βρυσέλα Φιλιατών Ηπείρου.  

Ο Γεώργιος Τσουκαλάς υπήρξε ενεργό 
μέλος της Ηπειρώτικης Αποδημίας και έμ-
πρακτα ήταν χορηγός εκδηλώσεων που διορ-
γάνωσε η Π.Σ.Ε. Πέραν τούτων ήταν ένας 
άνθρωπος προοδευτικός, ευγενής και διεκ-
δικητικός στα προβλήματα του κλάδου του 
αρτοποιού, που ήταν και το επάγγελμά του. Με 
όραμα και Ηπειρώτικο φιλότιμο πορεύτηκε 
στη ζωή του και άφησε ευγενή παρακαταθήκη 
ήθους και δημοκρατικότητας.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Σ.Ε. εκ-
φράζει στους οικείους του τα θερμά συλλυ-
πητήρια.

25 Νοεμβρίου – Διεθνής Ημέρα 
για την Εξάλειψη της Βίας  

κατά των Γυναικών Η εξέγερση του Πολυτεχνείου, τον Νοέμβριο του 
1973, ήταν η κορυφαία αντιδικτατορική εκδή-
λωση, στοιχειοθετημένη από το αγωνιστικό 
πάθος της νεολαίας και τη δημοκρατική συνεί-
δηση του ελληνικού λαού. 

Ήταν αληθινά η δημοκρατική και αποφασι-
στική αντίδραση του λαού κατά της Χούντας των 
Συνταγματαρχών, η οποία την 21η Απριλίου 1967 
είχε επιβάλει το στυγνό δικτατορικό καθεστώς.  

Το Πολυτεχνείο συνιστά μέγιστη στιγμή αν-
τίστασης του λαϊκού κινήματος και οποιοσδή-
ποτε εορτασμός του είναι ανάγκη να διακρίνεται 
από την αγωνιστικότητα και τον έντονο προβλη-
ματισμό για την προκοπή του τόπου.  

Γέννησε πρότυπα συμπεριφοράς, αυτοθυ-
σίας και ήθους, χρήσιμα για την ειρηνική πολι-
τική ζωή.  

Το Πολυτεχνείο δεν αφορά μόνο το παρελ-
θόν. Αφορά και το παρόν αλλά και το μέλλον, 
γιατί η αντίσταση στη διάρκεια της δικτατορίας 
ήταν και παραμένει αναπόσπαστο τμήμα της δη-
μοκρατικής συνείδησης της ελληνικής κοινω-
νίας.  

Είναι μια διαρκής πράξη εγρήγορσης, γιατί 

σήμερα αδήριτη καθίσταται η ανάγκη να προ-
σπαθούμε, να αγωνιζόμαστε και να μην εφη-
συχάζουμε, για να είμαστε βέβαιοι ότι ποτέ πια 
δεν θα ανθίσει σ’ αυτόν τον τόπο ο φασισμός.  

Η Π.Σ.Ε. χαιρετίζει τον αγώνα της νεολαίας 
για Ψωμί – Παιδεία - Ελευθερία και Εθνική Ανε-
ξαρτησία. 

Τιμούμε τους νεκρούς του Πολυτεχνείου, τη 
μνήμη και τη συνεισφορά τους για Ελευθερία, 
Ειρήνη, Δημοκρατία και Κοινωνική Δικαιοσύνη.  

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 49 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 1973

Γεώργιος Τσουκαλάς 

Διενεργήθηκαν οι εκλογές για την ανά-
δειξη νέου Διοικητικού Συμβούλιο για τον 
Ηπειρωτικό Σύλλογο Κέρκυρας. Την Τρίτη 
6.12.2022 συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο 
Διοικητική Συμβούλιο ως εξής: 

Εκλέγονται οι 7 πρώτοι. 
Πρόεδρος: Κατσώρας Α. Κυριάκος 
Αντιπρόεδρος: Καβαδία -Σίνδρα 

Πηνελόπη 
Γενικός Γραμματέας: Σπυράκος Σ. Σωκρά-

της 
Υπεύθυνη Πολιτιστικού Τομέα: Κόκκαλη Αι-

κατερίνη-Αλεξάνδρα 
Ταμίας: Κώστας Α. Αθανάσιος (Σάκης) 

Ειδικός Γραμματέας: Μπασιάκος Ε. Κων-
σταντίνος 

Μέλος: Τότσικα Βασιλική  
Εξελεγκτική Επιτροπή: Μπασιάκου Δήμη-

τρα και Μάντζιος Δημήτριος. 

«Ηπειρωτικός Σύλλογος Κέρκυρας»  

Η «Δωδωναία Σκηνή» στην Αθήνα



Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδας διορ-
γάνωσε εκδήλωση προς τιμή της Γυναίκας της 
Πίνδου. Η εκδήλωση έγινε την Κυριακή 27.7.2022 

στα γραφεία της Π.Σ.Ε., Κλεισθένους 15, 7ος όροφος.  
Ήταν μια λιτή εκδήλωση, με ουσιαστικό περιεχόμενο, 

αντάξιο της προσφοράς και του παραδείγματος της Γυ-
ναίκας της Πίνδου.  

Εκ μέρους της Επιτροπής Γυναικών καλωσόρισε 
τους παρευρισκόμενους η Α΄ Αντιπρόεδρος της Π.Σ.Ε. 
Μαρίκα Γκόνη.  

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας, 
 Τα ιστορικά γεγονότα-σημάδια που στύλωσαν την 

εθνική μας αξιοπρέπεια και στήριξαν τη συνέχεια του 
έθνους μας, οφείλουμε, κάθε φορά, να τα αναδεικνύουμε 
και με σεβασμό να τα μνημονεύουμε. Σε πρόσωπα που 
με τον αγώνα τους και το παράδειγμά τους συνέβαλαν 
στη διαμόρφωση της εθνικής μας ταυτότητας, έχουμε 
υποχρέωση, όχι μόνο να τα μνημονεύουμε, αλλά και να 
τα ανάγουμε σε σηματωρούς της εθνικής μας συνέχειας. 
Από την άποψη αυτή «Οι Γυναίκες της Πίνδου» δεν 
έχουν ημερομηνία δράσης και επομένως μνημόνευσης 
και τιμής. Είναι διαρκή σύμβολα εθνικής συνέχειας και 
αξιοπρέπειας. 

Σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας.  
Ακολούθησε ο χαιρετισμός του Προέδρου της Π.Σ.Ε. 

Χρυσόστομου (Μάκη) Κιάμου-Χήτου  
 

Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί 
πατριώτες και πατριώτισσες, 

Η μνήμη, η ικανότητα αυτή 
του νου να συγκρατεί γεγονότα, 
παραστάσεις, προηγούμενες 
εμπειρίες και να τα ανακαλεί 
με το κατάλληλο ερέθισμα 
πρέπει, για πράξεις που στοί-

χειωσαν το έθνος μας, να είναι πάντα παρούσα, να συ-
νοδεύει το είναι μας, να ακολουθεί τη ζωή μας. 

Έτσι για να θυμούνται οι παλιότεροι και να διδάσκονται 
οι νέοι. Κι αυτή η διδαχή είναι απαραίτητη για εθνική 
επιβίωση. Οι Ηπειρώτες και οι Ηπειρώτισσες τιμούν 
την ιστορία και τους ανθρώπους που την έγραψαν με 
τα κατορθώματά τους, τις ένδοξες και χρυσές ελπίδες 
του ελληνισμού.  

Και είναι πολλές οι σελίδες, καθώς και εκείνοι 
που τις έγραψαν.  

Ανάμεσά τους -δόξα και καμάρι μας-,  
Οι γυναίκες της Πίνδου, αυτά τα ξαφνιάσματα της 

φύσης. 
Oι πρωταγωνίστριες του ηρωικού Έπους του 1940, 

οι οποίες αγωνίστηκαν, ισάξια των ανδρών, ενάντια 
στους ξένους εισβολείς, στα κακοτράχαλα βουνά της 
Πίνδου.  

Οι γυναίκες της Πίνδου, που στον πόλεμο κατά του 
Ιταλικού φασισμού έδωσαν με αξιοπρέπεια το «παρών», 
στην πρώτη γραμμή του μετώπου. Η προσφορά τους, 
μοναδική! Αγρότισσες από τα Ηπειρώτικα χωριά, από 
την Κόνιτσα, το Ζαγόρι, το Πωγώνι, τη Φούρκα, τον Πεν-
τάλοφο, τον Επτάλοφο, τη Βούρμπιανη κ.λπ., σχημάτιζαν 
ατέλειωτες φάλαγγες, σκαρφαλώνοντας σε υψόμετρο 
2.000 και 2.500 μέτρων, φορτωμένες πολεμοφόδια, 
όπλα και τρόφιμα στο ανέβασμα, και κουβαλώντας 
τραυματίες στο κατέβασμα. 

Με τέτοιον τιτάνιο αγώνα, η Γυναίκα της Πίνδου, 
επιβίωσε και γαλούχησε το δικό της κόσμο, τον κόσμο 
των γυναικών της Ηπείρου. 

Σ’ αυτήν, λοιπόν, την γυναίκα, το καμάρι και στολίδι 
της Ηπείρου, της Ελλάδας, κλίνουμε ευλαβικά το γόνυ. 
Η μνήμη είναι διαρκής, «άκαυτη βάτος» και από την 
έννοια αυτή δεν μιλάμε για επικαιρότητα. Το δίδαγμα 
της Γυναίκας της Πίνδου είναι μόνιμο και μας συνοδεύει 
παντού και πάντοτε. Εμείς την τιμούμε και την γιορτά-
ζουμε, πέρα από την όποια επικαιρότητα.  

Καλώς ήλθατε λοιπόν. Μια εκδήλωση για τη Γυναίκα 
της Πίνδου που επιμελήθηκε η Επιτροπή Γυναικών της 
Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας με σεβασμό 
και μεράκι στην ηρωίδα αυτή που στην κυρτωμένη 
ράχη της κράτησε ζαλίκα την Ελλάδα, την ελεύθερη 
Ελλάδα.  

Χαιρετισμό απηύθυνε και ο πρόεδρος της Θεσσαλικής 
Στέγης, Στέφανος Κούτρας, που τόνισε πως η σημερινή 
ημέρα για τους Θεσσαλούς είναι σημαδιακή, αφού 
γιόρτασαν τα 141 χρόνια από την απελευθέρωση της 

Θεσσαλίας. 141 χρόνια ελευθερίας. Αυτή που τη θεμελίωσαν 
οι πρόγονοί μας και την σφυρηλάτησαν οι Γυναίκες της 
Πίνδου, οι ηρωίδες αυτές.  

 
Γιατί πρέπει να τιμάμε  
τους ήρωες και τις ηρωίδες 
 
Δεν είναι αδεξιότητα να τιμάς τους νεκρούς σου, 
αλλά βαθύτατη υποχρέωση. 

 Δεν είναι αναπηρία να ξέρεις την τοπική σου 
ιστορία, αλλά βαθύτατο χρέος σου για και στον τόπο, 
όπου ζεις και δημιουργείς.  

Δεν είναι  εορτασμός και λόγια  το μνημόσυνο 
για τους ήρωες, αλλά σπίθα για να βρεις το μέλλον 
 μέσα από το παρελθόν σου. Γιατί αυτό είναι το 
παρελθόν μας και η κληρονομιά μας, η γνώση μας.  

Το χρέος μας στην ελευθερία, το χρέος μας για 
μια ελεύθερη ζωή. 

Αν δεν είχαμε αυτούς τους νεκρούς πώς θα 
ήμασταν εμείς τώρα ζωντανοί;   

Αν δεν είχαν θυσιαστεί αυτοί για εμάς πώς θα 

ζούσαμε εμείς τώρα ελεύθεροι;   
Αν δεν υπήρχε Ελλάδα πώς θα υπήρχε 

η Ευρώπη;  
Αλλά όπως τονίζει και ο ποιητής .....οι 

ήρωες προχωρούν στα σκοτεινά.... Εκεί 
ίσως να βρίσκεται η μοίρα τους. 

… 
Στη συνέχεια προβλήθηκε βίντεο το 

οποίο με φωτογραφίες από τη ζωή της 
Ηπείρου «καλωσορίζει» όλους όσοι/ες έρ-
χονται στην Ήπειρο της αγνότητας, της 
χαράς, της προσφοράς, της παράδοσης, 
της αργατιάς, του κεφιού και του γλεντιού, 
της μάθησης και του αγώνα. Στην Ήπειρο 
της ξενιτιάς, της μοναξιάς και της αγιοσύνης. Στην 
Ήπειρο «όπου αυτές οι λεβέντισσες, ολόιδιες λιόντισσες, 
κράτησαν ζαλίκα στην πλάτη τους, ολόκληρη την Ελλάδα».  

Ηχητικά ακούσματα: Νικηφόρος Βρεττάκος, εξι-
στόρηση του Αλβανικού έπους. «Εκεί είδα την πατρίδα 
μας. Το παρελθόν και το μέλλον της. Είδα μιαν ευγένεια 
που δεν έλεγα πως υπάρχει ακόμη στον κόσμο. Δεν θα 
ξεχάσω ποτέ την ανθρωπιά των ταλαιπωρημένων 
φαντάρων της. Τους θυμάμαι να ξενυχτάνε π.χ. τους 
Ιταλούς τραυματίες όχι σαν εχθρούς αλλά σαν αδελφούς. 
Μοίραζαν μαζί τους το τσιγάρο και σε πολλές περιπτώσεις 
είδα πολλούς στρατιώτες να δακρύζουν μπροστά σε 
έναν Ιταλό στρατιώτη που πέθαινε. Είδα στη ρίζα του 
λαού μας το ελληνικό θαύμα».  

Μπενίτο Μουσολίνι σε δημόσια ομιλία του διατύπωσε 
την έκπληξή του από την προέλαση των Ελληνικών 
στρατιωτικών δυνάμεων.  

Ηχητικό Χίτλερ. Ομιλία στην οποία αναγνωρίζει τη 
γενναιότητα του ελληνικού λαού.  

Τα κείμενα εμπλουτίστηκαν με ποιήματα του Νι-
κηφόρου Βρεττάκου, Γιάννη Δάλλα, Γιάνη Ρίτσου και 
Άγγελου Σικελιανού  

 
Τα κείμενα ανέγνωσαν η Γεωργία  
Ζώη και η Μαρίκα Γκόνη  
 
Μοναδική η απαγγελία του ποιήματος  
του Γιάννη Ρίτσου «Οχτώβρης 1940»  
από τη Γεωργία Ζώη 
 
Οχτώβρης 1940 
Ακέρια η γης εσείστηκε κι εβρόντηξε όλη η πλάση – 
μια φούχτα άνθρωποι ανίσκιωτοι, μες σε μια φούχτα 
τόπο, 
κάτι σπασμένα μάρμαρα, κάτι φαρδιά πλατάνια, 
μόνο μπαρούτι τους το φως και σκάγια τους οι ελιές 
τους 
και δίπλα τους η Παναγιά, κι η Λευτεριά μπροστά τους 
να φέγγει απ’ το βαθύ καημό κι απ’ τα πορτοκαλάνθια. 
Κι εκεί, στου δρόμου το σταυρό, στο μυστικό δαφνώνα, 
να οι Θερμοπύλες έτοιμες, να και το Εικοσιένα, 
όρθια τ’ αλέτρια κι οι πηγές, όρθιοι κι οι αποθαμένοι, 
η Ελλάδα η μυριοπίκραντη με τα γαλάζια μάτια, 
μ’ ένα σταμνί στην κεφαλή, μ’ ένα σπαθί στο χέρι, 

κι απάνου στο χωμάτινο σπασμένο κεραμίδι 
δυο καρβουνάκια κόκκινα κι ένα κουκκί λιβάνι, 
η φλόγα της καλής αντρειάς, του δίκιου ο δυναμίτης – 
κι ακέρια η γης εβρόντηξε κι ο κόσμος εφωτίστη 

 
Γιάννης Ρίτσος 

 
Η Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδας ευχαριστεί 

θερμά τον Θανάση Ευθυμίου για την άψογη οργάνωση 
από τεχνικής πλευράς της παράστασης και τον Σπύρο 
Μπενέκο για τη βιντεοσκόπηση.  

 
Ακόμη, ευχαριστεί θερμά τη Ρωξάνη Μαύρου, τον 

Αλέξανδρο Μάτσικα, την Νεφέλη Τσαπραλή και την 
Ηλέκτρα Ξέρρα για την σημαντική βοήθειά τους.  

Το δίδαγμα 
Εκεί στα βουνά της Ηπείρου, όπου «δεν κατείχαν 

από καθημερινή και σχόλη».  
Δεν κοιμάται ποτέ η πατρίδα. 
Δεν τελειώνει ο αγώνας γι’ αυτήν.  
Αυτό το αξίωμα γράφτηκε με αίμα εκεί, στα βουνά 

της Ηπείρου.  
Κι από πάνω η γυναίκα της Πίνδου. Το ξάφνιασμα 

αυτό της φύσης 
«Την είδα να αποχαιρετά το στρατιώτη της και δεν 

την αναγνώρισα.  
Τι έγινε η τρομαγμένη γυναικούλα που δεν είχε 

άλλη έγνοια παρά το χάδι και τη λατρεία του παιδιού 
της.  

Αποφασιστική ατάραχη, περήφανη  
του έδωσε με γενναιότητα το χέρι,  
τον φίλησε στο μέτωπο  
κι ενώ οι γείτονες συγκινημένοι εθώπευαν τον 

φαντάρο,  
αυτή δε βρήκε τίποτε άλλο να του πει παρά δυο 

ξερές λέξεις: 
-Καλή τύχη 
Της είπε με φωνή τραχειά, σαν να ήταν θυμωμένη.  
Ευχή μαζί και προσταγή.  
 Έτσι αδάκρυτη, στάθηκε το κατώφλι της ώσπου ο 

φαντάρος χάθηκε στη γωνιά του δρόμου».  
Ιερή και αγία που δημιούργησε και άφησε παρα-

καταθήκη μια ελεύθερη Ελλάδα. 
. 
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Φωτογραφία που προβλήθηκε στο βίντεο (Φωτ.: Κώστας Μαυροπάνος) 

Ακολούθησε ηπειρώτικο κέρασμα

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΝΤΟΣ 
Ε Ι Δ Ι Κ Ο Σ  Π Α Ι Δ Ι Α Τ Ρ Ο Σ  
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Μιλάνου 

τ. ΙΑΤΡΟΣ Α΄ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΉΣ  
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΙΔΩΝ «Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ» 

Καβάφη 20 & Μακαρίου 23 (συνέχεια Αγ. Τριάδος),  
Αγ. Παρασκευή (Πευκάκια) 
Τηλ.: 210 600 1418 • Κιν.: 693 600 1418 • Φαχ: 210 639 1787  
• e-mail: antoniskontos5@gmail.com ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ: 17.30-20.30 

Η



ε μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή πραγματο-
ποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 28 Νο-
εμβρίου στην αίθουσα εκδηλώσεων της Πα-
νηπειρωτικής Συνομοσπονδίας η εκδήλωση 

της παρουσίασης της μελέτης για τη σήραγγα Θεο-
δωριάνων- Μελισσουργών. Το ερευνητικό έργο το 
οποίο ανέθεσε η Περιφέρεια Ηπείρου στο Μετσόβιο 
Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας του ΕΜΠ αφορά σε 
ένα καινοτόμο έργο που όπως σημειώνεται από το 
ΜΕΚΔΕ -ΕΜΠ ολοκληρώνει τον «δακτύλιο των Τζου-
μέρκων» και ενοποιεί των χώρο δίνοντας παράλληλα 
μια νέα σύνδεση από και προς την Περιφέρεια Θεσ-
σαλίας, προς και από το κέντρο της Περιφέρειας Ηπεί-
ρου.  

Την εκδήλωση, την οποία συντόνισε ο δημοσιογρά-
φος Άρης Ραβανός, συνδιοργάνωσαν η Ομοσπονδία 
Αδελφοτήτων Τζουμερκιωτών και οι Δήμοι Κεντρικών 
και Βορείων Τζουμέρκων.  

Το θέμα της ήταν: «Σήραγγα Θεοδωριάνων -Μελισ-
σουργών. Οφέλη και προοπτική για τα Τζουμέρκα».  

 Την εκδήλωση άνοιξε ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας 
Χρήστος Λαναράς ο οποίος αφού καλωσόρισε τους 
συμμετέχοντες αναφέρθηκε στους αγώνες των Τζου-
μερκιωτών για την ακύρωση του φράγματος στον Άραχθο, 
την αναστήλωση του Γεφυριού της Πλάκας και την ανά-
πτυξη της περιοχής. 

Ακολούθως μίλησε ο πρόεδρος της Πανηπειρωτικής 
Συνομοσπονδίας Ελλάδας Χρυσόστομος (Μάκης) Κιά-
μος-Χήτος ο οποίος τόνισε πως η Ήπειρος καλύπτεται 
από ορεινό όγκο και μακάρι να γίνονται τέτοια έργα που 
σηματοδοτούν οπωσδήποτε την ανάπτυξη και τον επα-
ναπατρισμό των αποδήμων.  

 Την παρουσίαση της μελέτης έκανε ο Δημήτρης 
Καλιαμπάκος, καθηγητής του ΕΜΠ, Επιστημονικός Υπεύ-
θυνος Έργου και Διευθυντής ΜΕΚΔΕ-ΕΜΠ.  

Στην παρουσίαση της μελέτης, που κράτησε μιάμιση 
περίπου ώρα, ο καθηγητής Δημήτρης Καλιαμπάκος 
αναφέρθηκε στους στόχους του έργου και την σημασία 
που έχει για την περιοχή η άμεση υλοποίησή του και τα 
ευρύτερα οφέλη που θα προκύψουν όχι μόνο για τους 
δύο οικισμούς, αλλά και τους δήμους Κεντρικών και 
Βορείων Τζουμέρκων. 

  Παρουσίασε αναλυτικά τα προβλήματα των ορεινών 
περιοχών και το πώς πρέπει να αντιμετωπισθεί το κύριο 
πρόβλημα, η προσβασιμότητα κάνοντας εκτεταμένη ανα-
φορά στη διεθνή εμπειρία, ιδιαίτερα στην Αυστρία και 
στην Ελβετία, αλλά και στα πλεονεκτήματα των σηράγγων 
σε σχέση με άλλες επιλογές για την προστασία του πε-
ριβάλλοντος και την μείωση των αποστάσεων.  

Περιέγραψε με συγκεκριμένα στοιχεία το αναπτυ-
ξιακό πρόβλημα της περιοχής, ενώ παρουσίασε με εξαι-
ρετικά γραφήματα και πίνακες την αδυναμία αποτελε-
σματικής σύνδεσης των δύο Δήμων που δεν επιτρέπει 
την υλοποίηση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της πε-
ριοχής και τα οφέλη από την ολοκλήρωση του «δακτυλίου 
Τζουμέρκων» με την κατασκευή της σήραγγας. 

Ιδιαίτερη μνεία έκανε στον ορεινό τουρισμό και 
στα Τζουμέρκα αναδεικνύοντας τα θετικά αποτελέσματα 
για την ανάπτυξη του τουρισμού από την ολοκλήρωση 
του έργου. Τόνισε ότι είναι ένα έργο στρατηγικής ση-
μασίας για τα Τζουμέρκα και την Ήπειρο γενικότερα 
.Ολοκληρώνει τον «δακτύλιο των Τζουμέρκων» και απο-
καθιστά την ιστορική, πολιτισμική και παραγωγική ενό-
τητα των Τζουμέρκων . Μειώνει άμεσα την απομόνωση 
σε 48 οικισμούς των Τζουμέρκων.  

Αναφέρθηκε ακόμη αναλυτικά στο έργο, στην προ-
στασία του περιβάλλοντος και της ενότητας του οικο-
συστήματος που διασφαλίζεται με τη σήραγγα. 

Σε ότι αφορά το οικονομικό μέρος, ο προϋπολογι-
σμός κρίνεται απολύτως αιτιολογημένος συγκρινόμενος 
με τα αναπτυξιακά και περιβαλλοντικά οφέλη που προ-
κύπτουν την υλοποίηση του έργου. Τόνισε, τέλος, ότι το 
έργο θα το πάρουν στις πλάτες τους οι τοπικές κοινωνίες. 
Ο κόσμος θα κάνει την σήραγγα όπως έκανε το Γεφύρι 
της Πλάκας, κατέληξε χειροκροτούμενος θερμά από 
όλους τους παρευρισκόμενους. 

 
Χαιρετισμοί  
Στη συνέχεια χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυναν ο 
υφυπουργός Γεωργίας και βουλευτής Αρτας της ΝΔ 
Γιώργος Στύλιος, η Όλγα Γεροβασίλη, γραμματέας της 
ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτής Άρτας του κόμματος, ο 
Χρήστος Γκόκας, βουλευτής Άρτας του ΠΑΣΟΚ και ο 
Γιάννης Μπαλάφας βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ καταγόμενος 
από την Κυψέλη. Όλοι αναφέρθηκαν στην σπουδαιότητα 
της μελέτη και εξέφρασαν τη θέλησή τους να στηρίξουν 
την ανάγκη χρηματοδότησης και υλοποίησης του έργου.  

Χαιρετισμό στην εκδήλωση έστειλε ο βουλευτής 
Ιωαννίνων της ΝΔ Σταύρος Καλογιάννης, 

  Ακολούθησαν οι δήμαρχοι Κεντρικών και Βορείων 
Τζουμέρκων. Ο Χρήστος Χασιάκος αναφέρθηκε στην 
σημασία του έργου για την ανάπτυξη, υπογραμμίζοντας 
ότι δεν πρέπει να αναφερόμαστε απλά σε μια σήραγγα, 
αλλά στον « δακτύλιο των Τζουμέρκων» ο οποίος με το 
έργο αυτό ολοκληρώνεται και θα αποτελέσει στήριγμα 
για την περιοχή. Ο Γιάννης Σεντελές μίλησε για το ση-
μαντικό ρόλο που θα έχει το έργο στην ανάπτυξη των 
Τζουμέρκων, τονίζοντας την ανάγκη διαβούλευσης για 
να πεισθούν όλοι και όσοι έχουν ενστάσεις (αναφέρθηκε 
στην εγκατάλειψη του δρόμου Πραμάντων-Συρράκου 
και στις αντιδράσεις που υπάρχουν, αν χρηματοδοτηθεί 
μόνο η σήραγγα). Ακόμη στην ανάγκη συντονισμού των 
ενεργειών και με τους όμορους δήμους της Θεσσαλίας 
και κινητοποίησης της Περιφέρειας της Ηπείρου επι-
σημαίνοντας την απουσία εκπροσώπου της από την εκ-
δήλωση παρότι ανέθεσε και χρηματοδότησε την μελέτη 
του έργου. 

Παρέμβαση στην εκδήλωση έκανα ο πρώην πρό-
εδρος της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας 
Κώστας Αλεξίου που κατάγεται από Βουργαρέλι.  

Τον προβληματισμό του για την εγκατάλειψη της 
περιοχής, τις υποσχέσεις για μεταρρυθμίσεις και έργα 
που ξεχνιούνται και ποτέ δεν υλοποιούνται και τις αρ-
νητικές συνέπειες που έχουν αυτές οι πρακτικές εξέ-
φρασε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ξενοδόχων Τζου-
μέρκων, ο οποίος αναφέρθηκε στα προβλήματα του 
τουρισμού και των ξενοδοχειακών μονάδων που λει-
τουργούν στα Τζουμέρκα. 

 
Η παρέμβαση του Γιάννη Φλώρου 
Τέλος να σημειώσουμε και την σύντομη παρέμβαση του 
δημοσιογράφου Γιάννη Φλώρου καταγόμενου από την 
Μηλέα Καταρράκτη ο οποίος εξέφρασε την άποψη ότι 
δεν υπάρχει σοβαρό σχέδιο και πρόγραμμα για την ανά-
πτυξη της περιοχής. Η μελέτη για τη σήραγγα (η οποία 
είναι ουσιαστικά δρόμος με σήραγγα), έργο έγκριτων 
καθηγητών, που θεωρείται από τους ειδικούς τεχνικά 
άρτια, δυστυχώς δεν εντάσσεται σε κανένα σχέδιο ανά-
πτυξης των Τζουμέρκων. Και δυστυχώς δεν έχει πα-
ρουσιασθεί κάτι τέτοιο ούτε από την Περιφέρεια, ούτε 
από τους δήμους. Απαιτείται επομένως διαβούλευση 
για να καταθέσουν όλοι την άποψή τους για σχέδιο και 
πρόγραμμα που να αφορά το σύνολο των Τζουμέρκων, 

και τους 48 οικισμούς, καθώς 
και την ανάπτυξή τους στις 
σημερινές συνθήκες. Και σε 
αυτό το σχέδιο αφού κριθεί 
στρατηγικά αναγκαία και χρή-
σιμη να εντάσσεται και η σή-
ραγγα, όπως και άλλα έργα. 

Μια μελέτη ενός έργου και η κατασκευή του δεν απο-
τελεί το Άγιο Δισκοπότηρο για την ανάπτυξη και την στή-
ριξη των Τζουμέρκων, όταν μάλιστα υπάρχει πλούτος 
υποσχέσεων και φτώχεια πράξεων από την εξουσία. 
Και θα είναι σοβαρό λάθος να αντιμετωπισθεί έτσι, γιατί 
αν υποθέσουμε ότι θα βρεθούν αύριο τα 30 εκατομμύρια 
για την κατασκευή της σήραγγας η περιοχή σε ποια κα-
τάσταση θα βρίσκεται την επομένη; Καλύτερα ή στα ίδια 
-και λίγο χειρότερα - αν τα θεμέλια ανασυγκρότησης 
και ανάπτυξης πάλι δεν θα υπάρχουν; 

… 
Στην εκδήλωση παρά τις άσχημες καιρικές συνθή-

κες της ημέρας συμμετείχαν πολλοί Τζουμερκιώτες, γε-
γονός που όπως επεσήμανε ο Άρης Ραβανός δείχνει 
το ενδιαφέρον των συντοπιτών για το έργο της σήραγγας 
και την διάθεση αγώνα για την υλοποίησή του. Δυστυχώς 
στην εκδήλωση δεν έγιναν άλλες παρεμβάσεις επειδή 
ο χώρος έπρεπε να κλείσει λόγω του προχωρημένου 
της ώρας. Έγινε μάλιστα πρόταση από τον Γιάννη Σεντελέ 
να πραγματοποιηθεί αντίστοιχη εκδήλωση ενημέρωσης 
και συζήτησης στα Γιάννενα ή στην Άρτα. 

Την εκδήλωση έκλεισε ο καθηγητής Δημήτρης Κα-
λαμπιάκος. Αναφέρθηκε στην συμμετοχή των συντοπιτών 
στην εκδήλωση και τα θετικά μηνύματα για την υλοποί-
ηση του έργου, που σηματοδοτεί αυτή, στην ανάγκη 
πρωτοβουλιών από τους Δήμους και την Περιφέρεια 
καθώς και στην ανάγκη ενημέρωσης για το έργο που 
μπορεί να ανοίξει ορίζοντες και να δημιουργήσει νέες 
συνθήκες για την ανάπτυξη των αγαπημένων μας Τζου-
μέρκων. 
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EKΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ 
Σήραγγα Θεοδωριάνων - Μελισσουργών. Οφέλη και προοπτική για τα Τζουμέρκα

 Άρης Ραβανός, Δημήτρης Καλιαμπάκος και Χρήστος Λαναράς  

Χρήστος Χασιάκος, Δήμαρχος Κεντρικών Τζουμέρκων Γιάννης Σεντελές, Δήμαρχος Βορείων Τζουμέρκων

Όλγα Γεροβασίλη, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ  Γεώργιος  Στύλιος, Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

1. Δ. Καλιαμπάκος, Καθηγητής ΕΜΠ , Επιστημονικός υπεύθυνος Έργου, 
Διευθυντής ΜΕΚΔΕ-ΕΜΠ 

2. Α. Μπενάρδος, Αν. Καθηγητής ΕΜΠ. Κύριος ερευνητής 
3. Π. Νομικός, Καθηγητής ΕΜΠ 
4. Ι. Ζευγώλης, Επ. Καθηγητής ΕΜΠ 
5. Β. Μαρίνος, Επ. Καθηγητής ΕΜΠ 
6. Ε. Βλαχογιάννη, Αν. Καθηγήτρια ΕΜΠ 
7. Α. Μπούγας, Γεωλόγος 
8. Γ. Παναγιωτόπουλος, Γεωπόνος, Δρ. ΕΜΠ 
9. Δ. Παππά, Μηχανικός Περιβάλλοντος, MSc Επιστήμη και Τεχνολογία 

Υδατικών Πόρων 
9. Ι.Ο. Παππάς, Μηχ. Μεταλλείων-Μεταλλουργός, MSc Περιβάλλον και 

Ανάπτυξης Ορεινών Περιοχών 
11. Β. Τριανταφύλλου, Μηχ. Μεταλλείων-Μεταλλουργός 
12. Μ. Καραγιάννη, Μη. Μεταλλείων, Υπ. Διδάκτορας ΕΜΠ 
13. Α. Παπαδά, Δρ ΕΜΠ, Πολιτικός Μηχανικός-Συγκοινωνιολόγος

Η ομάδα έργου που συμμετείχε στην εκπόνηση της 
μελέτης είναι η ακόλουθη:

Μ
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Στα πλαίσια των πολιτιστικών δραστηριοτήτων του ο «Πο-
λιτιστικός Σύλλογος Κυψελιωτών Άρτας “ Ο Πατροκο-
σμάς”», πραγματοποίησε 13.11.2022 επίσκεψη - 
συνάντηση των μελών του στην Αρχαία Αγορά και το 
Μουσείο της. Η αφήγηση τη επίσκεψης και τα διδάγματα 
αναφέρονται τα περιγράφει χαρακτηριστικά στο κείμενό 
του το μέλος του Συλλόγου Γιάννης Καραμπούλας. 

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κυψελιωτών Άρτας “Ο Άγιος 
Κοσμάς” υλοποιούσε πάντα ποικίλες εκδηλώσεις και δρά-
σεις, προσπαθώντας να γνωρίσουν τα μέλη του και άλλες 
πτυχές του πολιτισμού μας χωρίς να περιορίζεται μόνο στην 
τοπική παράδοση, η οποία, βέβαια, αποτελεί τον πυρήνα 
των δράσεων, είναι αναγκαία για πολλούς λόγους και επι-
βάλλεται να τη διασώσουμε. Έτσι, οργάνωσε κατά καιρούς 
παρουσιάσεις βιβλίων, παρακολουθήσεις θεατρικών έργων, 
ξεναγήσεις σε αρχαιολογικούς χώρους κ.λπ. Όμως, μετά 
την επέλαση του κορονοϊού οι εκδηλώσεις περιορίστηκαν 
αισθητά. Τώρα αποφασίσαμε να επανέλθουμε πάλι. Έτσι, 
οργανώσαμε ξενάγηση στην Αρχαία Αγορά, την Κυριακή 13 
Νοεμβρίου 2022. 

 Ήταν μία ημέρα ηλιόλουστη, λαμπερή και διαυγής που 
ταίριαζε σε ένα χώρο, που σκόρπιζε το φως του πάντα, 
όπως είναι η Αρχαία Αγορά, όπου θριάμβευε η λειτουργία 
της άμεσης Δημοκρατίας της Αθήνας στα αρχαία χρόνια.  

Η Αρχαία Αγορά της Αθήνας, στην οποία ξετυλίγεται το 
νήμα της αθηναϊκής ιστορίας από τη Νεολιθική εποχή μέχρι 
την αυγή της δημοκρατίας, ήταν η καρδιά της αρχαίας 
πόλης και της δημόσιας ζωής: μια μεγάλη, ανοικτή πλατεία, 
η οποία περιβαλλόταν από κτήρια και στις τέσσερις πλευ-
ρές της και αποτελούσε την έδρα της δικαιοσύνης, το πο-
λιτικό, οικονομικό, διοικητικό, κοινωνικό, φιλοσοφικό και 
θρησκευτικό και πολιτιστικό κέντρο της πόλης, όπου όλοι 
οι πολίτες της συγκεντρώνονταν για να πραγματοποιήσουν 
κάθε είδους δραστηριότητα.  

Όλοι όσοι συμμετείχαμε απολαύσαμε την ξενάγηση 
στην καρδιά της αρχαίας πόλης της Αθήνας και περπατή-
σαμε ανάμεσα στα μνημεία, όπως την oδό των Παναθηναίων 
από την οποία διερχόταν η μεγάλη πομπή προς την Ακρό-
πολη, τη Στοά του Αττάλου, χώρο συνάντησης, περιπάτου 
και εμπορικό κέντρο της εποχής, τον Βωμό των 12 Θεών, ο 
οποίος ήταν κατασκευασμένος στο σημαντικότερο σταυρο-
δρόμι και από αυτόν ξεκινούσε η μέτρηση των οδικών απο-
στάσεων, την κυκλική Θόλο, που ήταν το εντευκτήριο των 
Πρυτάνεων της Βουλής, το Νέο Βουλευτήριο στο οποίο συ-
νεδρίαζε η Βουλή των 500, το Νομισματοκοπείο, όπου κό-
βονταν τα νομίσματα της αρχαιότητας, το υποδηματοποιείο 
του Σίμωνος, χώρο συνάντησης του Σωκράτη με τους μα-
θητές του, το βυζαντινό εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων, 
κτισμένο επάνω σε τμήμα των θεμελίων του Νυμφαίου, την 
Ποικίλη Στοά, την πιο φημισμένη στοά της Αθήνας, αλλά 
και τον καλύτερα σωζόμενο ναό της αρχαιότητας και ανέ-
παφο από τον χρόνο, τον Ναό του Ηφαίστου, γνωστό ως Θη-

σείο. 
Ταυτόχρονα ανακαλέσαμε αρχαίους μύθους και θρύ-

λους και ακολουθήσαμε τα βήματα του Σωκράτη, του Πε-
ρικλή και του Αδριανού, μαθαίνοντας παράλληλα ιστορίες 
για την καθημερινότητα των κατοίκων και τα πιο ενδιαφέ-
ροντα μυστικά των αρχαίων Αθηναίων και του πολιτισμού 
τους. Έτσι, το ενδιαφέρον μας παρέμεινε αμείωτο καθ’ όλη 
τη διάρκεια της περιήγησης στα αρχαιολογικά μνημεία και 
αυτό οφείλεται, εν πολλοίς, στον υπέροχο ξεναγό μας 
Κώστα Αγγέλη, ο οποίος με τον μαγικό του τρόπο μας με-
τέφερε σ’ εκείνη την εποχή και δεν αποτελεί υπερβολή να 
πούμε ότι κάποιες στιγμές αισθανθήκαμε ότι είμαστε μέρος 
της πομπής των Παναθηναίων και κρατήσαμε το πέπλο της 
Αθηνάς, ακούσαμε τις σοφές διδαχές του Σωκράτη, αλλά 
και τους κατηγόρους του, προετοιμάσαμε νομοσχέδια για 
την Εκκλησία του Δήμου, ψάλλαμε ύμνους αφιερωμένους 
στον Ήφαιστο, κάναμε θυσίες στον Βωμό των 12 Θεών, πή-
ραμε μέρος στους μουσικούς αγώνες στο Ωδείο Αγρίππα… 

Η απολαυστική αυτή ξενάγηση-μυσταγωγία στον πα-
νέμορφο αυτό αρχαιολογικό χώρο μας ταξίδεψε στην ιστο-
ρία της πόλης μας. Ήταν μια υπέροχη βόλτα και μια 
ξεχωριστή εμπειρία σε ένα από τα ομορφότερα σημεία της 
Αθήνας! 

… 
Πολύ ευχάριστο το γεγονός ότι τα Σωματεία μας άρχι-

σαν και δραστηριοποιούνται προσφέροντας ουσιαστικό πο-
λιτιστικό περιεχόμενο στα μέλη τους. Ο ελληνικός 
πολιτισμός. Η περιουσία μας!  

«Η Σαρακατσάνικη Βιβλιογραφία Ιστορία-Πρόσωπα-
Πολιτισμός» είναι το νέο βιβλίο του πρώην Πρύτανη 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Γιώργου Καψάλη. 

Πρόκειται για ένα βιβλίο στο οποίο παρουσιάζεται 
η διαχρονική πορεία και παρουσία των Σαρακατσα-
ναίων. 

Το σύνολο των μελετών και των άρθρων που πα-
ρουσιάζονται στο συγκεκριμένο βιβλίο προσεγγίζει τις 
τέσσερις χιλιάδες, αποτελώντας έναν πνευματικό 
πλούτο για κάθε Σαρακατσάνο, αλλά και για κάθε 
ερευνητή, φυσικά, της παράδοσης. 

Τα ονόματα των συγγραφέων και των προσώπων 

για τα οποία γίνεται λόγος υπερβαίνουν τα 1250 ενώ 
σε 730 ανέρχονται οι λέξεις και οι όροι που παρου-
σιάζονται και διευκολύνουν σημαντικά τον αναγνώστη 
στην προσέγγιση θεμάτων. 

Επίσης υπάρχουν 250 αναφορές σε συλλόγους, 
σε συνέδρια, σε βουνά και χειμαδιά των Σαρακατσα-
ναίων τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Βουλγαρία. 

Η πρώτη μελέτη του βιβλίου αναφέρεται στον 
πρωτοκλέφτη Αντώνη Κατσαντώνη. 

Θερμά συγχαρητήρια στον αεικίνητο Γιώργο Κα-
ψάλη που «κρατάει γερά» της Θερμοπύλες της κατα-
γωγής και της παράδοσής.  

Υπόδειγμα δράσης, δημιουργίας 
και προώθησης του Ηπειρώτικου 
Πολιτισμού έχει γίνει ο Σύλλογος 
Ηπειρωτών Άνω Λιοσίων. Μέσα 
στον Νοέμβριο διοργάνωσε 
5.11.2022 σκακιστικό τουρνουά 
που συμμετείχαν όλοι οι ενδια-
φερόμενοι, ανεξαρτήτως ηλικίας. 
Η επιτυχία ήταν απόλυτη. Έτσι κα-
θιερώθηκε και ένα επιπλέον 
τμήμα δημιουργικής απασχόλη-
σης.  

Επίσης, στη Στέγη Ηπειρωτών 
Άνω Λιοσίων, πέρα από όλα τα 
άλλα τμήματα, λειτουργεί Θεα-
τρική ομάδα για ενήλικες! 

Τα μαθήματα απευθύνονται 
σε όλους όσοι αγαπούν το θέατρο, 
χωρίς προϋπόθεση εμπειρίας. 

Οι συμμετέχοντες ασχολούν-

ται με τον αυτοσχεδιασμό, την 
ανακάλυψη των εκφραστικών 
τους μέσων, την καλλιέργεια ρυθ-
μού και επικοινωνίας. Ανι-
χνεύουν, ακόμη, τα όριά τους 
μέσα στην ομάδα. Επιδίωξη να 
γνωρίσουν το σώμα τους και μα-
θαίνουν να προσεγγίζουν θεα-
τρικά ένα κείμενο και να συμμε-
τάσχουν στη δημιουργία μιας 
παράστασης ανοιχτή στο κοινό! 

«Η Ένωση Ηπειρωτών Αγίου Δη-
μητρίου Αττικής το Κούγκι”» έχει 
δημιουργήσει Θεατρική ομάδα 
από μέλη του Συλλόγου και πα-
ρουσιάζει πρωτότυπα Θεατρικά 
έργα, που σκοπό έχουν την κα-
λύτερη προβολή των ηθών και 
εθίμων της Ηπείρου, αλλά και 
Ιστορικών γεγονότων και μορ-
φών. 

Η ιστορία της «Κυρά Βασι-
λικής» ζωντάνεψε σε δυο Θεα-
τρικές- Μουσικοχορευτικές πα-
ραστάσεις για τα «200 χρόνια από 
την Ελληνική επανάσταση» με 
τίτλο «Κυρά Βασιλική», που συν-
διοργάνωσαν η «Ένωση Ηπειρωτών Αγίου Δημητρίου 
“Το Κούγκι”», ο «Σύνδεσμος Συρρακιωτών Πρέβεζας» 
και ο «Σύνδεσμος Συρρακιωτών Ιωαννίνων».  

Την Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2022 παρουσιάστηκε στο 
Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Πρέβεζας «ΟΑΣΗ» υπό την 
Αιγίδα του Δήμου Πρέβεζας και το Σάββατο 29 Οκτω-
βρίου 2022 στην αίθουσα του Πολιτιστικού Πολυχώρου 
«Δημ. Χατζής» στα Ιωάννινα, υπό την Αιγίδα της Περι-
φέρειας Ηπείρου και του Δήμου Ιωαννιτών. 

Συγγραφέας-Σεναριογράφος-Σκηνοθέτης της πα-
ράστασης είναι ο Ηλίας Δήμας. 

Πολλά Συγχαρητήρια στους συντελεστές της παρά-
στασης και σ’ όλα τα μέλη του Συλλόγου για την εξαι-
ρετικό αυτό πολιτιστικό έργο.

«ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΥΨΕΛΙΩΤΩΝ ΑΡΤΑΣ “Ο ΠΑΤΡΟΚΟΣΜΑΣ”» 
Επίσκεψη στην Αρχαια Αγορά και στο Μουσείο της

«ENΩΣΗ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ “ΤΟ ΚΟΥΓΚΙ’’» 
Δύο θεατρικές παραστάσεις στην Πρέβεζα και τα Γιάννινα

Νέο βιβλίο του Γιώργου Καψάλη  
για τους Σαρακατσαναίους

ΈΝΩΣΗ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΒΥΡΩΝΑ 
Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο 

Από την ξενάγηση των μελών στην Αρχαία Αγορά. (Φωτ.: 
Γιάννης Καραμπούλας) 

Μετά τις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν 
την Κυριακή 06 Νοεμβρίου 2022 το νεοε-
κλεγμένο 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο συγ-
κροτήθηκε σε σώμα ως εξής:  

Πρόεδρος: Αλέκα Σιώζιου  
Α΄ Αντιπρόεδρος: Ελευθερία Γκαρτζο-

νίκα  
Β ΄ Αντιπρόεδρος: Κώστας Μπάρκας  
Γεν. Γραμματέας: Βαλάντης Παρδάλης  
Ειδικός Γραμματέας: Θανάσης Γκου-

τσιουκώστας  
Ταμίας: Φωτεινή Φλώτσιου  
Κοσμήτορας: Ανδρομάχη Ρούμπι  
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων: Δημή-

τρης Κωσταβασίλης Ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο έργο του Συλλόγο.υ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 
Αληθινό Δημιουργικό-Πολιτιστικό Εργαστήριο  

ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ -ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΩΝ

Όπου και όταν συμμετέχουν νέοι,  
η επιτυχία είναι δεδομένη 

Ο αεικίνητος πρόεδρος  
του Συλλόγου Χρήστος Ρούσσας 

κηρύσσει την έναρξη του  
1ου Τουρνουά Σκακιού στην 

Στέγη Ηπειρωτών Άνω Λιοσίων 
 
 

Από την παράσταση στα Γιάννινα 
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Είναι φυσιολογικό να επιλέγεται για την απο-
φυγή πλημμυρών, αλλά και για την καλύτερη ροή 
των ποταμών, παραποτάμων, ή χειμάρρων, ο καθα-
ρισμός από εμπόδια, ίσως και η μερική διαπλάτυνση 
σε σημεία που στενεύουν απότομα. Πάντα με την 
ανάλογη επιστημονική μελέτη, ώστε να αποφευχ-
θούν τυχόν καταστροφές στο υπάρχον οικοσύστημα. 
Αυτό το βλέπουμε να γίνεται σχεδόν κάθε χρόνο σε 
όλη την Ελλάδα. Και δεν είναι κακό, αντίθετα ανα-
γκαίο. 

Τα τελευταία χρόνια όμως -δυστυχώς- παρατη-
ρούμε να κυριαρχεί παράλληλα μια εγκληματική απλο-
ποίηση, για να εξασφαλιστεί μικρότερο κόστος στα 
έργα δήμων και περιφέρειας. Να γίνεται με ανάθεση 
ή με διαγωνισμό το έργο καθαρισμού και διαπλάτυνσης 
χειμάρρων, ρεμάτων, ποταμών, παραποτάμων, χωρίς να 
συνοδεύεται από την απαίτηση ύπαρξης κάποιας έστω 
υποτυπώδους οικολογικής μελέτης ή την επίβλεψη του 
έργου από περιβαλλοντολόγο που γνωρίζει καλά την 
περιοχή. Έτσι, χωρίς σχεδιασμό, προχωράνε οι εργο-
λαβίες σε άστοχες διαπλατύνσεις ή καθαρισμούς, κα-
ταστρέφοντας ολοκληρωτικά οικολογικά συστήματα, 
που υπάρχουν χρόνια ή έχουν αρχίσει να δημιουργούν-
ται. Όταν βλέπεις το ποτάμι σαν οικόπεδο και προχω-
ράς, χωρίς μελέτη, σε διάνοιξη αριστερά ή δεξιά και 
ίσιωμα, καταστρέφοντας την επιφάνεια, το στρώμα 
εδάφους που κρατάει το νερό, τότε όχι μόνο νερό δεν 
στέκεται, αλλά ούτε ασφαλή σημεία μένουν για να μπο-
ρέσουν να κρατήσουν ψάρια, οστρακοειδή, γόνο, καραβίδες ή ό,τι 
άλλο έχει το ποτάμι αυτό.  

Αυτό είδαμε και στον ποταμό Λούρο. Από τα έργα καθαρισμού 
φτάσαμε στη μετατροπή του σε πολλά σημεία σε κρανίου τόπο… 

Ψάρια, οστρακοειδή, καραβίδες, ενδημικές πέστροφες, νεκρά 
σε πολλά σημεία. Αφού το νερό μειώθηκε εάν δεν εξαφανίστηκε εν-
τελώς από πολλά σημεία, από τις άσκοπες παρεμβάσεις. Και άλλα να 
παλεύουν να επιβιώσουν στο λίγο τρεχούμενο νερό που προσπαθούσε 
να διατηρηθεί στις ρίζες των δέντρων του ποταμού και των καλαμιών. 

Και σε άλλους δήμους της περιφέρειας Ηπείρου, έχουμε δει αν-
τίστοιχες καταστροφές. Αυτό, φυσικά, δεν μειώνει τις ευθύνες που 
υπάρχουν για τον ποταμό Λούρο. Αντίθετα η αναφορά μας γίνεται ώστε 
το κράτος, η επίσημη πολιτεία, να θεσμοθετήσει άμεσα ένα νέο αυ-
στηρό πλαίσιο που θα καθορίζει στους δήμους και τις περιφέρειες, 
αναλόγως το έργο σε ποταμούς, παραπόταμους, ρέματα, χειμάρρους 
και την κατηγορία επιστημονικής μελέτης που θα κρίνεται αναγκαία 
πριν την ανάληψη του εργολάβου, αλλά και την παρακολούθηση του 
έργου του από περιβαλλοντολόγο, ώστε να σταματήσουν αυτές οι κα-
ταστροφές των οικοσυστημάτων.  

Λούρος ποταμός: Μια νέα χωμάτινη  
επαρχιακή οδός που δεν οδηγεί πουθενά 
 
«Δεν φθάνει που η χώρα μας τα τελευταία 50 χρόνια έχασε το 70% των 
υγροτοπικών της πόρων, τώρα έχουμε και τις βίαιες, καταστροφικές, 
απαράδεκτες παρεμβάσεις σαν αυτή στον Λούρο, ενώ, την ίδια στιγμή, 
η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ορίζοντα το 2030 είναι η 
αποκατάσταση 25.000 χλμ. ποταμών ώστε να γίνουν ποτάμια ελεύθε-
ρης ροής. 

………………………………… 
 
Δυστυχώς, ο ποταμός αποκόπηκε, η κοίτη ισοπεδώθηκε, ο Λούρος 

θυμίζει επαρχιακή οδό που δεν οδηγεί πουθενά. Τα κλιμάκια της Μο-
νάδας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Ηπείρου, στις αυτο-
ψίες που πραγματοποίησαν, αναδεικνύουν σε γενικές γραμμές το 
πρόβλημα και περιγράφουν την οδυνηρή κατάσταση που προέκυψε. 
Αναμένουμε τη συνέχεια με μια οικολογική καταστροφή να μας βα-
ραίνει όλους μας, δυστυχώς, ο ποταμός δεν αξιώθηκε να συνεχίσει 
τη φυσική του πορεία… .» Γιάννης Πάσχος, ιχθυολόγος 18/11/2022 
«Ηπειρώτικος Αγών»  

Πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση μνήμης 
30.10.2022 στο μαρτυρικό χωριό Καταρράκτης 
Άρτας. 

Ήταν το διήμερο 26 και 27 Οκτωβρίου του 
1943, όταν η ορεινή ταξιαρχία Εντελβάις των 
Ναζί, πυρπόλησε σπίτια, έκαψε σοδειές και 
εκτέλεσε 18 κατοίκους που δεν μπόρεσαν να 
διαφύγουν από το χωριό. Η θηριωδία, είχε χα-
ρακτήρα αντιποίνων όπως υποστήριξαν οι Ναζί, 
για τις εχθροπραξίες που προκάλεσαν οι δυ-
νάμεις της Εθνικής Αντίστασης σε εκκαθαρι-
στικές επιχειρήσεις των κατακτητών. 

Το μαρτυρικό χωριό Καταρράκτης Άρτας, 
είναι το πρώτο στην περιοχή των Τζουμέρκων, 
που εντάσσεται πλέον στον κατάλογο των Μαρ-
τυρικών χωριών, με Προεδρικό διάταγμα που 
δημοσιεύτηκε (ΦΕΚ Α/79/1-06-2017). 

Toν «τελειώσαμε» τον Λούρο:  
Οικολογική καταστροφή στον Λούρο από προχειρότητες στον καθαρισμό  
του με ευθύνη του δήμου και την περιφέρειας Ηπείρου

Η «διευθέτηση» του ποταμού είχε ως συνέπεια να πεθάνουν χιλιάδες ψάρια και άλλα υδρόβια! 

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ HΠΕΙΡΟ

Μετά από ενημέρωση για το πρό-
βλημα των ελάτων που ξεραίνονται 
στους Μελισσουργούς από τον 
υπεύθυνο του Ορειβατικού Κατα-
φυγίου Μελισσουργών Φώτη Δελη-
μήτρο, το Μετσόβιο Κέντρο 
Διεπιστημονικής Έρευνας προσκά-
λεσε τους ειδικούς επιστήμονες 
του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών 
του Ελληνικού Γεωργικού Οργανι-
σμού ΔΗΜΗΤΡΑ ερευνητές Δρ. Δη-
μήτρη Αβτζή, δασικό εντομολόγο, 
και τον Δρ. Φώτιο Ξυστράκη, με ειδίκευση στην 
φυτοκοινωνιολογία, για αυτοψία στην περιοχή. 

Όπως ενημερωσε ο διευθυντής του Μετσόβιου 
Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.Δ.Ε.), κα-
θηγητής Δημήτρης Καλιαμπάκος, συνόδευσε τους 
ειδικούς επιστήμονες στην αυτοψία που πραγμα-
τοποιήθηκε την Τετάρτη 09.11.22 στους Μελισσουρ-
γούς. Η πρώτη εκτίμηση της κατάστασης οδηγεί στο 
συμπέρασμα ότι πρόκειται για νέκρωση εξαιτίας 
προσβολής των ελάτων από το φλοιοφάγο έντομο 
Pityokteines curvidens (Coleoptera, Curculionidae, 

Scolytinae) σε συνδυασμό με ξυλοφάγα έντομα της 
οικογένειας των Cerambycidae. Αναμένεται ανα-
λυτική έκθεση επί των ευρημάτων από τους ειδι-
κούς επιστήμονες καθώς επίσης και πρόταση για 
τα ενδεδειγμένα μέτρα αντιμετώπισης του συγκε-
κριμένου προβλήματος. 

Αν το κακό επεκταθεί και στα έλατα, η ζημιά 
θα είναι ανυπολόγιστη.  

Οι «Μερακλήδες της Άρτας»  
συνάντησαν τον Σύλλογο Ηπειρωτών 
Λασιθίου στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης  

Μετά τα πλατάνια ξεραίνονται και τα έλατα;  
Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας – ΜΕΚΔΕ

 Επιτόπια έρευνα των αρμοδίων 

 Τα μέλη του συγκροτήματος «Μερακλήδες» μετέβησαν στο χώρο της Λίμνης, ντυμένοι με 
τις παραδοσιακές ενδυμασίες τους, περπατώντας από κεντρικούς δρόμους της πόλης 

Ο Σύλλογος Ηπειρωτών νομού Λασιθίου διοργάνωσε, το απόγευμα του Σαβ-
βάτου 5 Νοεμβρίου στο χώρο της Λίμνης της πόλης του Αγίου Νικολάου Κρήτη, 
την εκδήλωση «Αντάμωμα και Χορός». Συμμετείχαν το συγκρότημα «Μερα-
κλήδες» της Άρτας και χορευτές από το Λύκειο των Ελληνίδων Αγίου Νικο-
λάου. 

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Ηπειρωτών Λασιθίου Γιώργος Στάμος καλωσό-
ρισε τους συμπατριώτες του από την Ήπειρο «στη δεύτερη πατρίδα μας, το Λασίθι. 
Σας ευχαριστούμε που μας δίνεται την ευκαιρία να απολαύσουμε χορούς και 
τραγούδια του τόπου που γεννηθήκαμε». 

Ευχαρίστησε ιδιαίτερα την πρόεδρο του Λυκείου Αγίου Νικολάου Παρούλα 
Κουτσάκη, το δήμαρχο Αγίου Νικολάου Αντώνη Ζερβό, τον αντιδήμαρχο Χάρη 
Αλεξάκη, καθώς και όλους τους μουσικούς που πλαισίωσαν την εκδήλωση. 

 Μαρτυρικό Χωριό 

Καταρράκτης Άρτας 

79 χρόνια  

από τη Γερμανική  

θηριωδία 

Επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο 
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σως να μην έχει τονιστεί όσο 
έπρεπε, ωστόσο φαίνεται πως στα 
Γιάννινα έλαβε χώρα η πρώτη αν-

τιστασιακή πράξη κατά της χούντας των 
Απριλιανών, ενώ έγιναν η πρώτη αλλά 
και η τελευταία δίκη εναντίον όσων δεν 
«συνεμορφώθησαν προς τας υποδεί-
ξεις».  

Μετά ήδη από σαράντα οχτώ χρόνια 
από την πτώση της χούντας των συνταγματαρχών 
και 55 από το πραξικόπημα της 21ης του Απρίλη 
του 1967, αν θα ήθελε κανείς να πιάσει το νήμα 
μιας εντελώς συνοπτικής εξιστόρησης των γεγο-
νότων της αντίστασης από τη σκοπιά μάλιστα ενός 
που τα βίωσε ως ένα βαθμό άμεσα, θα στέκονταν 
στα παρακάτω επεισόδια κατ’ εξοχήν: 

Ήδη από τον Ιανουάριο του 1967 σοβεί κρίση 
στο Πανεπιστημιακό παράρτημα Ιωαννίνων μετά 
την παραίτηση των Προέδρων της Φιλοσοφικής και 
Μαθηματικής Σχολής Στ. Καψωμένου και Ι. Ανα-
στασιάδη λόγω «πολεμικής παραγόντων της πόλης 
επί προοδευτισμώ». Επρόκειτο για την πρώτη σύγ-
κρουση του δημοκρατικού Πανεπιστημίου με τη 
θνήσκουσα συντηρητική εξουσία της πόλης που 

έληξε προσωρινά με την κατάθεση συγγνώμης του 
Δήμου, αναίρεση των παραιτήσεων και επιστροφή 
των Καθηγητών. Ανήμερα λοιπόν της 21ης Απριλίου 
έγινε το πρώτο φοιτητικό συλλαλητήριο μέσα 
στο Πανεπιστήμιο και πορεία στο κέντρο της πό-
λης με πρωτεργάτες τους ηγέτες των φοιτητών 
αλλά και με την αρωγή του Δημάρχου τότε και 
του δημοτικού Συμβουλίου. Πρόκειται για την 
πρώτη άμεση πράξη αντίστασης κατά της χούντας 
στη χώρα. 

Ακολούθησαν βέβαια οι συλλήψεις των πρω-
τεργατών, δηλαδή του Δημάρχου Αλ. Σόφη και 
μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και της ηγεσίας 
των Φοιτητών. Οι πρώτοι μεταφέρονται αρχικά στις 

φυλακές Πρέβεζας και εκείθεν εκτοπίζονται στα 
νησιά Γυάρο, Πάρο, ενώ οι φοιτητές προφυλακί-
ζονται. Το Μάη του 1967 στήνεται το Πρώτο Στρα-
τοδικείο εναντίον μερικών από αυτούς, ενώ το 
Νοέμβριο του 1967 γίνεται η κανονική δίκη από 
το Στρατοδικείο εναντίον των πρωτεργατών με 
ποινές τριών έως και εφτά ετών «επί προσηλυ-
τισμώ και παρανόμω συγκεντρώσει».  

Ακολούθησαν οι απολύσεις και των καθηγητών 
Σ. Δάκαρη και Στ. Καρατζά για «ηθικήν και εθνικήν 
εξυγίανσιν ΑΕΙ …». Πυκνά γεγονότα, όπως η από-
πειρα του Α.Παναγούλη κατά του Παπαδόπουλου 
και η κηδεία του Γ. Παπανδρέου ενεργοποιούν τις 
αντιδράσεις κατά της χούντας: Οι καθηγητές Λου-
κάτος και Κακριδής τίθενται επί 6μηνο σε δια-

θεσιμότητα γιατί προκάλεσαν την έκδοση 
ψηφίσματος στη μνήμη του ιδρυτή του 
Πανεπιστημίου, πράγμα που προκάλεσε 
τολμηρές δράσεις συμπαράστασης από 
φοιτητές και αντίδρασης στους διορι-
σμένους στα φοιτητικά Συμβούλια και 
στα όργανα της Ασφάλειας. 

Ο Κακριδής για τον παραπάνω λόγο, 
αλλά και επειδή με επιστολή του στο ΒΗΜΑ 
ζητούσε την αποφυλάκιση όσων ήταν στις 
φυλακές από αποφάσεις εκτάκτων στρα-
τοδικείων, κυρίως φοιτητών και καθηγητών, 
τίθεται σε αργία ενός έτους. Το ίδιο συμ-
βαίνει εναλλάξ και στον Μ. Παπαθωμόπουλο 
που υποστηρίζει διαρκώς κάθε αντίδραση 
κατά της χούντας. Στο πειθαρχικό δίωξής 
τους αντιδρούν κατά της Πρυτανείας του 
Θεοχαρίδη περισσότεροι από 150 φοιτητές, 
με ηγέτες τη Βουτσινά και άλλους. 

Στις 26 Μαίου 1972 δεκατρείς φοι-
τητές καταθέτουν αίτηση αντικατάστασης 
του διορισμένου Δ.Σ. του φοιτητικού Συλ-
λόγου ενώπιον του Πρωτοδικείου Ιωαν-
νίνων. Παρόντων των αιτούντων Παπαδη-
μάκη, Βλάχου, Ρετάλη, Μεζίλη, Μπασκώτου, 
Κυρμανίδη, Καβουρίδη, Μουρέλου, Ηλιάδη, 
Μουρατίδη, Κουρεμένου, Παλαμίδη, Τζίμα 
και Σαμαρά και με μάρτυρες υπεράσπισης 
τους Ν. Ράπτη και Κ. Βουτσινά και δικηγόρο 
το Λ. Ζώλα σήκωσαν το ανάστημά τους έν-
τονα. Η αίτηση απορρίφθηκε βέβαια, πιά-
στηκαν και καταδικάστηκαν δύο φοιτητές 
(οι Κρισίλιας και Στέργιος) σε δίκη με μάρ-
τυρες τους Δημούδη, Παπαθωμόπουλο και 
άλλους, γιατί δήθεν λοιδώρησαν το δικα-
στήριο .Όμως το κίνημα φούντωσε, ενώ η 
Βουτσινά αναδεικνύεται αδιαμφισβήτητη 
ηγέτιδά του. 

Στις 6 Οκτ.1972 η Πόπη Βουτσινά 
αναρτά ανακοίνωση καταγγελίας του διο-
ρισμένου Δ.Σ. του Φοιτητικού Συλλόγου 
για σκόπιμη ολιγωρία για τη διενέργεια 
νόμιμων εκλογών που προκαλεί την κλήση 
της σε δίκη ενώπιον του πειθαρχικού του 
Πανεπιστημίου. Το ίδιο θα συμβεί και 
εναντίον του Στ. Κουρεμένου που καταγ-
γέλλοντας νόθες τις εκλογές στις 20 

Νοέμ. 1972 έσκισε φανερά το ψηφοδέλτιο μπρο-
στά στην εφορευτική επιτροπή. Στις δύο αυτές 
δίκες τόσο οι αγορεύσεις και εν γένει τοποθε-
τήσεις των ανωτέρω, όσο και των μαρτύρων ήταν 
συγκλονιστικές, ωστόσο θα περιοριστούμε σε 
δυό μόνο φράσεις πρώτα της Βουτσινά: στην κα-
τηγορία ότι «επέδειξε συμπεριφοράν απάδουσα 
σε φοιτητή (να λέει δημόσια δηλαδή και ελεύθερα 
αυτό που σκέφτεται)» απάντησε «…για την κα-
τηγορία σας αυτή δεν έχω παρά να πω ότι σε 
μένα τουλάχιστο η κίνηση άρμοζε. Συνάδει κατ΄ 
εξοχήν. Και ύστερα του Κουρεμένου: «Αυτό που 
θέλω είναι ένα Πανεπιστήμιο ελεύθερο και δη-
μοκρατικό και όχι ένα Πανεπιστήμιο εξαρτημένο.»  

Αργότερα ο Κουρεμένος αναγκάστηκε σε 
υποχρεωτική στράτευση, ενώ συνελήφθη στην 
Αθήνα στα γραφεία του Νίκου Καραμανλή ο Ν. 
Ράπτης που βασανίστηκε πολύ και άντεξε κρα-
τούμενος στην ΕΑΤ-ΕΣΑ. Εν τω μεταξύ φοιτητές 
προχώρησαν σε διοργάνωση διαλέξεων και 
ίδρυση Κιν/κής Λέσχης, ενώ άλλες ομάδες προ-
χώρησαν στην έκδοση και των λογοτεχνικών πε-
ριοδικών Σηματωρός και Λέξη με συνεργασίες 
πολύ υψηλού επιπέδου. Όλα αυτά, μαζί με τις 
παράλληλες δράσεις των εθνικοτοπικών φοιτη-
τικών Συλλόγων και τις αντιστασιακές κινήσεις 
στη Νομική Αθήνας και σε όλη τη χώρα που επι-
δρούν, γιγαντώνουν το φρόνημα πολλών. 

Στις 17 Νοέμβρη 1973 και την επομένη στο 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων υπήρξε ανοιχτή αυ-
θόρμητη συγκέντρωση με 
εκλογή 10μελούς επιτροπής 
αγώνα και προώθησης των 
παμφοιτητικών αιτημάτων στην 
Πρυτανεία με κύριους ηγέτες 
τους Ευθυμίου, Κολοκυθά, Να-
ξάκη, Σπ. Παπαδόπουλο και 
Σπαρτιάτη. Παρά την εισβολή 
του τανκ στο Μετσόβιο, την επο-
μένη η Συγκέντρωση επανα-
λαμβάνεται και καταλήγει σε 
μεγαλειώδη πορεία. 

Ακολούθησε η τελευταία 
μεγάλη δίκη στο Στρατοδικείο 
Ιωαννίνων τον Ιούνιο του 1974 
και η καταδίκη με μεγάλες ποι-
νές που έφταναν και τα 10 
χρόνια των 27 μελών της ορ-
γάνωσης Άρης Βελουχιώτης  
«επί παραβάσει… άρθρων του 
ΑΝ 509\47 και πολλών άλλων..». 
Μαζί δικαστήκαμε ο υπογράφων 
μαζί με άλλους 13 φοιτητές του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Πολλοί 
είχαν αρχίσει να μεταφέρονται 
στον Κορυδαλλό, αλλά μετά τα 
τραγικά γεγονότα στην Κύπρο η 
χούντα καταρρέει επιτέλους και 
αποφυλακιστήκαμε όλοι οι πο-
λιτικοί κρατούμενοι στα τέλη Ιου-
λίου 1974 . 

Αφήσαμε για το τέλος την 
υπόμνηση της ύπαρξης και προ-
σπαθειών δυναμικής αντίστα-
σης από φοιτητές αλλά και κα-
θηγητές, αν άμεσα στους 
οποίους κι ο δραστήριος Χάρης 
Καμπουρίδης, που χάσαμε πρό-
σφατα, όπως και ότι Μνεία τι-
μής οφείλεται σε πολλούς και 
πολλές που, αν και στην πρώτη 
γραμμή του αγώνα, μένουν κά-
πως αφανείς ακριβώς γιατί 
ποτέ δεν πιάστηκαν. Καθόσον 
με αφορά θα ήθελα να μου επι-
τραπεί να αφιερώσω το σημείωμα τιμής στη Βου-
τσινά, τους συντοπίτες μου Χρήστο Καραλή και 
Σπύρο Γουρνάρη (που επίσης έφυγαν νωρίς) και 
όλες και όλους τους συγκρατούμενους και συ-
ναγωνιστές σε ένα ωραίο αγώνα που αν μη τι 
άλλο υπήρξε αγώνας για αξιοπρέπεια που άξιζε 
και που ήταν τιμή μας που τον ζήσαμε.  

 
ΑΘΗΝΑ, Νοέμβριος 2022 

 
ΣΠΥΡΟΣ ΤΖΙΜΑΣ, Φιλόλογος και μέλος  
Σωματείου Φυλακισθέντων Εκτοπισθέντων 
και Βασανισθέντων 1967-1974     
 
Καταδίκες έως  10 ετών στους 27 των Ιωαννί-

νων» ανήγγειλε απ’ την πρώτη σελίδα η «Απογευ-
ματινή» στις 13.7.1974.  

Στις 9/7/1974 ξεκίνησε στα Ιωάννινα το τελευ-
ταίο Έκτακτο Στρατοδικείο της επτάχρονης δικτα-
τορίας. Είκοσι επτά μέλη, ανάμεσά τους και ο Σπ . 
Τζίμας, της Αντιδικτατορικής οργάνωσης «Άρης 
Βελουχιώτης», στην πλειονότητά τους φοιτητές, 
κυρίως από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, αλλά και 
νεολαίοι εργάτες από την Πρέβεζα,  

Καθώς και φοιτητές από τη Θεσσαλονίκη και 
την Αθήνα, καταδικάστηκαν σε ποινές από 6 μήνες 
έως 10 χρόνια, με την απόφαση του στρατοδικείου 
στις 12 Ιουλίου 1974. 

Φάνης Κακριδής και Σωτήρης Δάκαρης. Δυο εμβληματικές 
 προσωπικότητες με επιστημονικό έργο στον τόπο, που άφησαν  

το αποτύπωμά τους στο πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 1973. (Φωτ.: ΓΙΑΝΝΕΝΑ - Typos-i.gr) 

«Και είναι πάρα πολλοί. Αυτοί που δεν πρόβαλαν τη δράση τους. Κι ας ταλαι-
πωρήθηκαν. Βασανίστηκαν, φυλακίστηκαν. Γιατί έκαιγε μέσα τους η φλόγα της 
προσφοράς, έχοντας πάρει τη σκυτάλη από την προηγούμενη γενιά της Αντί-
στασης. Σ’ αυτή τη χορεία των σκοπίμως αφανών ανήκει και η Πόπη Βουτσινά. 
Μικρόσωμη με γενναίο φρόνημα και σώμα ακατάβλητο από τη βαρβαρότητα των 
βασανιστών. Απροσποίητη, με καθαρό βλέμμα, με καρδιά που χωρούσε όλους 
όσοι ονειρεύονταν- σε οποιοδήποτε γωνιά του κόσμου. Σήκωσε στους ώμους 
της, μαζί με άλλους/ες, το φοιτητικό κίνημα στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Αδια-
φόρησε για τα πειθαρχικά συμβούλια. Εντολές δεχόταν μόνο από τη δημοκρατική 
της συνείδηση. (…) Σήκωσε στους ώμους της, μαζί με άλλους/ες, το φοιτητικό 
κίνημα στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Αδιαφόρησε για τα πειθαρχικά συμβούλια. 
Εντολές δεχόταν μόνο από τη δημοκρατική της συνείδηση.» Βαγγέλης Αυδίκος, 
Πόπη Βουτσινά, η ασυμβίβαστη, 17.11.2020, Εφημ. των Συντακτών

Το «Αποφυλακιστήριο» του Σπύρου Τζίμα από τις  
«Δικαστικές Φυλακές Ιωαννίνων» 

Αλέκος Σόφης (1938-2020) δικηγόρος. Δήμαρχος  
Ιωαννιτών πριν τη χούντα, η οποία τον καθαίρεσε.  
Άνθρωπος με μεγάλη θητεία στα κοινά  
της πόλης, με βαθιά καλλιέργεια  

To φοιτητικό αντιδικτατορικό  
κίνημα στα Γιάννινα και  

στην Ήπειρο από το 1967  
έως και το 1974

Ί
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Πρώτη συνάντηση Προεδρείων 
Απόδημων Ηπειρωτών 
 
Στις 8 Ιουνίου 2022 πραγματοποιήθηκε σύσκεψη 
με τη συμμετοχή εκπροσώπων από τις Αδελφότη-
τες της Ομοσπονδίας Μουργκάνας Θεσπρωτίας και 
την Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδας (ΠΣΕ) 
και είχε ως θέμα: «Αιολικά Πάρκα στη Μουργκάνα! 
Θα μείνει τίποτε όρθιο;»  

Συμμετείχε αντιπροσωπεία του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Π.Σ.Ε. με επικεφαλής τον Πρόεδρο 
του Δ.Σ. Χρυσόστομο (Μάκη) Κιάμο-Χήτο και τους: 
Αλέξανδρο Λαμπρίδη, Β΄ Αντιπρόεδρο, Χρήστο 
Τούμπουρο, Έφορο Τύπου, Αντώνη Κοντό, Έφορο 
Δημοσίων Σχέσεων, Γιάννη Βέλλη και Γιώργο 
Μουσγά, μέλη του ΔΣ της Π.Σ.Ε. 

Επίσης συμμετείχε ο πρόεδρος της Ομοσπον-
δίας Ραδοβιζινών Άρτας Γιώργος Μανιώτης.  

Ο πρόεδρος της Π.Σ.Ε. παρουσίασε τις θέσεις 
της Π.Σ.Ε. για τα ενεργειακά θέματα, υπογραμμί-
ζοντας: 

«Είμαστε σε εγρήγορση. Φυσικά, ως Πανηπει-
ρωτική Σ.Ε. δεν είμαστε αντίθετοι με κάθε έργο για 
την ενέργεια. Να γίνει εκεί που χρειάζεται και με 
μέτρο, χωρίς να δημιουργούνται προβλήματα. Όχι 
η Ήπειρος να φορτωθεί ένα μεγάλο βάρος της πα-
ραγωγής ενέργειας της χώρας μας. Να υπάρχει 
ισορροπία σ’ αυτό. Είμαστε έτοιμοι για δυναμικές 
κινητοποιήσεις, εάν αυτό χρειαστεί, γιατί υπάρχουν 
μεγάλα συμφέροντα στο χώρο των επενδύσεων της 
ενέργειας». 

 
Δεύτερη συνάντηση Προεδρείων 
Απόδημων Ηπειρωτών  
 
Ύστερα από πρόσκληση της Ομοσπονδίας Μουργ-
κάνας, πραγματοποιήθηκε η 2η συνάντηση των 
Προεδρείων των Δ.Σ. των Ομοσπονδιών ΚΑΛΑΜΑ, 
ΚΟΝΙΤΣΑΣ, ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ, ΡΑΔΟΒΙΖΙΝΩΝ ΑΡΤΑΣ και 
ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ. 

Η συνάντηση έγινε στις 19 Ιουλίου 2022 στα 
γραφεία της Ομοσπονδίας Μουργκάνας με θέμα: 
«Συντονισμός δράσεων και αντιδράσεων για τη 
προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και 
του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος 
της Ηπείρου».  

Στη συνάντηση αυτή ο πρόεδρος του Δ.Σ. της 
Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας (Π.Σ.Ε.) 
Χρυσόστομος (Μάκης) Κιάμος-Χήτος τόνισε ιδι-
αίτερα τη σημασία της κοινής σύσκεψης και δρά-
σης με αναφορά στο πρόσφατο κάλεσμα του ΔΣ 
«...σε όλους τους απόδημους Ηπειρώτες και τις 
Ηπειρώτισσες, στα Διοικητικά Συμβούλια των Ομο-
σπονδιών, των Αδελφοτήτων και των Συλλόγων 
μας και προτείνει να δραστηριοποιηθούν και να 
προχωρήσουν, σε συντονισμό με την ΠΣΕ, τον 
αγώνα για την προστασία του φυσικού και πολιτι-
στικού περιβάλλοντος της γενέτειρας, της Ηπεί-
ρου...». 

Και κατέληξε: «Θα είμαστε δίπλα σας».  
 
Γενικό Συμβούλιο 
 
Στις 26.9.2022 συγκλήθηκε το Γενικό Συμβούλιο 
της Π.Σ.Ε. στο οποίο ο πρόεδρος Χρυσόστομος 
(Μάκης) Κιάμος-Χήτος κλείνοντας τις εργασίες 
του τόνισε επί λέξει: «Αφού συγχαρώ τα εκλεγέντα 
μέλη του Γενικού Συμβουλίου της Π.Σ.Ε. οφείλω να 
τονίσω ότι η αποψινή μας συζήτηση, πέρα από την 
εκλογή των μελών του Γενικού Συμβουλίου, σημα-

τοδοτεί και επικαθορίζει το ρόλο της Π.Σ.Ε., της κο-
ρυφαίας οργάνωσης των Απόδημων Ηπειρωτών. Η 
Π.Σ.Ε. έχει στις τάξεις της σχεδόν 500 σωματεία 
αποδήμων Ηπειρωτών. Ο αριθμός αυτός μεταφρά-
ζεται σε 700.000 τουλάχιστον Ηπειρώτες και Ηπει-
ρώτισσες που οι σχέσεις τους με τη γενέτειρα είναι 
απόλυτα στερεές, δηλαδή άρρηκτες.  

Την έχουμε κλείσει στην ψυχή μας για τα καλά 
την  Ήπειρο, την νιώθουμε, την αγαπάμε και θα την 
υπηρετούμε, με όλες τις δυνάμεις μας, παντού και 
πάντα. Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό σε όλους 
και όλες.  

Έχουμε κάνει τεράστιο αγώνα αναβάθμισης 
του κύρους της Π.Σ.Ε. Η διοίκηση αυτή πέτυχε 
ώστε η φωνή μας να εισακουστεί παντού, να είναι 
φωνή με κύρος και με ουσιαστική αποτελεσμα-
τικότητα. 

Οποιοσδήποτε επιχειρήσει την υποβάθμιση 
του κύρους της Π.Σ.Ε., θα μας βρει αντιμέτωπους. 
Θα είναι ισχυρή και σοβαρή η απάντησή μας. Κα-
ταπέλτης. Και φυσικά δεν θα αφήσουμε να γίνει 
κάτι τέτοιο. Δεν το επιτρέπει η συνείδησή μας και 
το Ηπειρώτικο φιλότιμο. Η προσφοράτης Π.Σ.Ε. 
είναι δεδομένη, το κύρος της καθολικό και όχι 
συζητήσιμο.  

Η Π.Σ.Ε., φυσικά, δεν έχει αποφασιστική αρ-
μοδιότητα. Έχει όμως τη δυνατότητα παρέμβασης. 
Εμείς, θα είμαστε πάντα μπροστά και με δυνατή 
φωνή και άκαμπτη θέληση θα παρουσιάζουμε, θα 
αναπτύσσουμε τα προβλήματα της Ηπείρου, θα αι-
τούμε και θα απαιτούμε λύσεις.  

Η Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδας 
είναι η δυνατή φωνή της Ηπείρου. 

Αυτό θα γίνει κατανοητό.  
Στον αγώνα για την επίλυση όλων των προβλη-

μάτων που αντιμετωπίζει η Ήπειρος, θα πρωτοστα-
τούμε μεθοδικά, συστηματικά και οργανωμένα».  

 
Κινητοποίηση και Πορεία 
 
Σχετικά με την προκήρυξη κινητοποίησης των 
απόδημων Ηπειρωτών την 26 Νοεμβρίου 2022 το 
Γραφείο Τύπου της Π..ΣΕ. εξέδωσε το ακόλουθο 
Δελτίο Τύπου  

«Το Δ.Σ. της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας 
Ελλάδας, ασχολήθηκε επισταμένως με το θέμα της 
κινητοποίησης που κήρυξαν Ομοσπονδίες-μέλη 
της (Μουργκάνας, Ραδοβιζίων, Τζουμερκιωτών, Κα-
λαμά και Κονίτσης).  

Με σχετικό Δελτίο Τύπου γνωστοποίησε προς 
πάσα κατεύθυνση ότι «Η Π.Σ.Ε. στις δράσεις της 
δεν καθοδηγείται από κανένα μέλος της Σωματείο 
Πρωτοβάθμιο ή Δευτεροβάθμιο. Ως υπερκείμενη 
οργάνωση βρίσκεται διαχρονικά, από της ιδρύ-
σεώς της, σε αγαστή συνεργασία με όλα τα μέλη 
της».  

Έτσι, όπως ακριβώς ορίζει το Καταστατικό της 
και επιτάσσει κάθε έννοια δημοκρατικής δράσης.  

Αρχικά καθορίστηκε ημερομηνία «Πανηπειρω-
τικής κινητοποίησης της αποδημίας», το Σάββατο 
26 Νοεμβρίου 2022. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Σ.Ε. συνεδρίασε 
για το θέμα αυτό και με συντριπτική πλειοψηφία 
(16 κατά και 7 υπέρ) αποφάσισε να μην συμμετά-
σχει στη συγκεκριμένη κινητοποίηση, για τους λό-
γους που αναφέρονται διεξοδικά στο από 15 
Νοεμβρίου 2022 και ειδικότερα:  

1. Η κινητοποίηση αποφασίστηκε και ορίστηκε 
ημέρα πραγματοποίησης αυτής αυθαίρετα 
χωρίς να τεθεί υπόψη του Δ.Σ. της Π.Σ.Ε. και 
ως εκ τούτου δεν είναι δυνατόν η Π.Σ.Ε. να 
ακολουθήσει πρακτικές που δεν συνάδουν 
με τις καταστατικές διατάξεις αυτής και των 
υποκείμενων Πρωτοβάθμιων και Δευτερο-

βάθμιων Σωματείων της, καθώς και με την 
κοινή λογική και σκέψη του Απόδημου Ηπει-
ρώτη.  

2. Η ανακοίνωση των Ομοσπονδιών τίθεται εν 
αμφιβόλω, αφού ήδη τις τελευταίες ημέρες 
δημοσιεύθηκαν και γνωστοποιήθηκαν πα-
ραιτήσεις τριών μελών συγκεκριμένης Ομο-
σπονδίας, διατυπώνοντας βαρύτατες κατη-
γορίες αντιδεοντολογικής και αντικαταστατικής 
συμπεριφοράς τινών εκ των μελών του Δ.Σ. 
αυτής.  

3. Το Δ.Σ. της Π.Σ.Ε. έκρινε ότι η απόφαση αυτή 
των Ομοσπονδιών υπερβαίνει τα όρια και 
επιδιώκει να καθοδηγήσει τις δράσεις της 
Π.Σ.Ε. εντός των πλαισίων που θέτουν πολι-
τικοί σχηματισμοί. Η Π.Σ.Ε. δεν είναι παράρ-
τημα, ούτε συμπλήρωμα κανενός Σωματείου 
και δη μελών της και σε καμία περίπτωση 
δεν υιοθετεί δράσεις που δεν έχουν απο-
φασιστεί από τα Δ.Σ. των Φορέων που εκ-
προσωπούν οι Ομοσπονδίες».  

 
Συνακόλουθα και το Δελτίο Τύπου  
 
Η Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδας, η κο-
ρυφαία οργάνωση της Ηπειρώτικης αποδημίας, 
βρίσκεται πάντοτε κοντά στα προβλήματα της Ηπεί-
ρου, προσπαθεί και αγωνίζεται για την επίλυσή 
τους. Μια διαρκής προσπάθεια, ένας αδιάκοπος 
αγώνας, για ογδόντα και πλέον χρόνια.  

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

Η Π.Σ.Ε. στις δράσεις της δεν καθοδηγείται από 
κανένα μέλος της Σωματείο Πρωτοβάθμιο ή Δευ-
τεροβάθμιο. Ως υπερκείμενη Οργάνωση βρίσκεται 
διαχρονικά, από της Ιδρύσεώς της, σε αγαστή συ-
νεργασία με όλα τα μέλη της.  

Έγινε γνωστό από το διαδίκτυο, ότι τις τελευ-
ταίες ημέρες πέντε Ομοσπονδίες, μέλη της Π.Σ.Ε., 
καθόρισαν ημερομηνία «Πανηπειρωτικής κινητο-
ποίησης της αποδημίας», το Σάββατο 26 Νοεμβρίου 
2022 στις 11π.μ. με σημείο εκκίνησης έξω από τα 
γραφεία της Π.Σ.Ε. και εξέδωσαν Δελτίο Τύπου με 
το οποίο καλούν τους απόδημους Ηπειρώτες «να 
πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους, «να αντι-
δράσουν αγωνιστικά στη συνεχιζόμενη ερήμωση 
της Ηπείρου», «να επιφέρουν ριζική ανατροπή της 
κρατικής πολιτικής» και να «δώσουν μαζικό 
παρόν». Το θέμα απασχόλησε το Δ.Σ. της Π.Σ.Ε. στην 
τελευταία συνεδρίαση και με συντριπτική πλειοψη-
φία (16 κατά και 7 υπέρ) αποφάσισε να μην συμ-
μετάσχει στην κινητοποίηση για τους ακόλουθους 
λόγους:  

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

2. Η ανακοίνωση των Ομοσπονδιών τίθεται εν 
αμφιβόλω, αφού ήδη τις τελευταίες ημέρες 
δημοσιεύθηκαν και γνωστοποιήθηκαν πα-

ραιτήσεις τριών μελών συγκεκριμένης Ομο-
σπονδίας, διατυπώνοντας βαρύτατες κατη-
γορίες αντιδεοντολογικής και αντικαταστατικής 
συμπεριφοράς τινών εκ των μελών του Δ.Σ. 
αυτής.  

3. Το Δ.Σ. της Π.Σ.Ε. έκρινε ότι η απόφαση αυτή 
των Ομοσπονδιών υπερβαίνει τα όρια και 
επιδιώκει να καθοδηγήσει τις δράσεις της 
Π.Σ.Ε. εντός των πλαισίων που θέτουν πολι-
τικοί σχηματισμοί. Η Π.Σ.Ε. δεν είναι παράρ-
τημα, ούτε συμπλήρωμα κανενός Σωματείου 
και δη μελών της και σε καμία περίπτωση 
δεν υιοθετεί δράσεις που δεν έχουν απο-
φασιστεί από τα Δ.Σ. των Φορέων που εκ-
προσωπούν οι Ομοσπονδίες.  

Για τους λόγους αυτούς, η Π.Σ.Ε .αποφάσισε 
να μην συμμετάσχει στην κινητοποίηση της 26ης 
Νοεμβρίου 2022, δηλώνοντας προς κάθε κατεύ-
θυνση, ότι οι αγώνες και η αγωνία της Πανηπειρω-
τικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος για την επίλυση των 
προβλημάτων που χρονίζουν και απασχολούν την 
Ήπειρο και τους Απόδημους Ηπειρώτες, για την 
ερημοποίηση και απομόνωση των Ηπειρωτικών χω-
ριών, δεν είναι υπόθεση «συγκεκριμένων» ατόμων 
ει μη μόνο υπόθεση που αφορά όλους τους Ηπει-
ρώτες.  

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

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

Από το Γραφείο Τύπου της Π.Σ.Ε. 
 

Ανακοινώθηκε -νέα ημερομηνία- 
«κινητοποίησης της Ηπειρώτικης 
αποδημίας στην Αθήνα» στις  
3 Δεκεμβρίου 2022 
 
Ακολούθως συνεδρίασε εκτάκτως την 21η Νοεμ-
βρίου 2022 και κάλεσε να συμμετάσχουν οι εκ-
πρόσωποι των Ομοσπονδιών. Συμμετείχαν οι 
Μιχάλης Μαρτσέκης, πρόεδρος Ομοσπονδίας Κο-
νίτσης, Κώστας Στεργίου, πρόεδρος Ομοσπονδίας 
Καλαμά, Γιώργος Μανιώτης, πρόεδρος Ομοσπον-
δίας Ραδοβιζίων και ο Δημήτρης Κανακόπουλος, 
Γενικός Γραμματέας Ομοσπονδίας Μουργκάνας.  

Στο Διοικητικό Συμβούλιο κατατέθηκε εμπερι-
στατωμένη εισήγηση από μέλος του Δ.Σ. ο οποίος 
και πρότεινε σχέδιο Ψηφίσματος που αναφέρεται 
στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα χωριά της 
Ηπείρου. Το Ψήφισμα αυτό αντιπροσωπεία αποτε-
λούμενη από εκπροσώπους της Π.Σ.Ε. και των Ομο-
σπονδιών να επιδώσει στον πρόεδρο της Βουλής 
και σε όλα τα Κόμματα. 

«Η Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδος, 
οι Ομοσπονδίες Καλαμά, Κόνιτσας, Μουργάνας, 
Ροδοβιζινών Άρτας, Τζουμέρκων και οι σύλλογοι 
των απόδημων Ηπειρωτών, βιώνοντας την κατά-
σταση που επικρατεί στην ιδιαίτερη πατρίδα μας, 
την  Ήπειρο, που τη συνθέτουν τα συσσωρευμένα 
προβλήματα, η ερημοποίηση των χωριών, το αυ-
ξημένο κόστος διαβίωσης, οι ανύπαρκτες υποδο-
μές και πλείστα άλλα που καθιστούν δύσκολη την 
επιβίωση των συμπατριωτών μας στη γενέτειρα, 
αλλά -περισσότερο- αδύνατη την επισκεψιμότητα 
των αποδήμων, διεκδικεί δυναμικά την επίλυσή 
τους».  

Το συγκεκριμένο ψήφισμα έγινε αποδεκτό 
από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόλυτη πλειοψη-
φία. 

Η κινητοποίηση αυτή με σχετική δήλωση προ-
έδρων Ομοσπονδιών και με ανακοινώσεις στα μέσα 
δικτύωσης ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ επ’ αόριστον.  

Η Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδος οδηγεί  
τους αγώνες των αποδήμων για μια καλύτερη  Ήπειρο
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Στις 26 Ιανουαρίου 2022 συνεδρίασε το Δημο-

τικό Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων με θέμα: «Διατύ-
πωση απόψεων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών  
Επιπτώσεων  για την εγκατάσταση πλωτού φωτοβολ-
ταϊκού σταθμού παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας 
εγκατεστημένης Ισχύος 103 MW στην Τεχνητή Λίμνη 
Πουρναρίου».  

 
Ο χαιρετισμός του προέδρου της ΠΣΕ 
Χρυσόστομος (Μάκης) Κιάμος-Χήτος  
 
Πρέπει να πως ότι η Π.Σ.Ε. με απόφασή της, το Δ.Σ. 
αλλά και η Γενική Συνέλευση, είναι κάθετα αντίθετη 
με τις επενδύσεις που επιχειρούνται να πραγματο-
ποιηθούν στην πατρίδα μας και που άπτονται περι-
βαλλοντικών επιπτώσεων. Μια τέτοια επένδυση είναι 
και αυτή που προγραμματίζεται να γίνει στο Πουρ-
νάρι. Η Π.Σ.Ε. είναι αντίθετη γι’ αυτήν την επένδυση, 
διότι δεν έχει να προσφέρει κάτι περισσότεροι στους 
περίοικους ειμή μόνο θα υποβαθμίσει την ποιότητα 
ζωής τους. Άλλωστε θα πρέπει να αναλογιστούμε και 
να πούμε ότι σε καμία άλλη λίμνη στην Ελλάδα δεν 
έχουμε παρόμοιο έργο. Γιατί να ξεκινήσουμε από την 
Άρτα; Δεν υπάρχουν άλλες λίμνες στην Ελλάδα; Η 

Ήπειρος θα σηκώσει το βάρος πα-
ραγωγής όλης της χώρας; Να ση-
κώσει εκείνο που της αναλογεί. 
Και όπως είπε η προλαλήσασα 
έχει το φράγμα του Αράχθου, έχει 
κάποια άλλα έργα και έχει προ-
σφέρει στο μέτρο του δυνατού 
στην παραγωγή ηλεκτρικού ρεύ-
ματος. Δεν θέλω να πω περισσό-
τερα, να σας κουράσω, διότι 
ειδικότερος εμού, θα σας αναλύ-
σει και θα τοποθετηθεί με σαφή-
νεια επί των θεμάτων και των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων και 
εν πάση περιπτώσει επί των θέ-
σεων της Π.Σ.Ε. και των ερωτημά-
των που είχαμε θέσει, τα οποία 
δυστυχώς σήμερα όλα επιβεβαι-
ώνονται και επαληθεύονται.  

 
Ο πολύπαθος Άραχθος και ο Αχελώος 
 
Από την παρέμβαση του Νίκου Γιαννούλη στο Δημο-
τικό Συμβούλιο της Άρτας 26.1.2022  

«Η κλασική Ελλάδα εκτός των άλλων μας 
πριμοδότησε και με πολύ σοφία για την αντιμετώπιση 
του περιβάλλοντος. Ο πολύπαθος Άραχθος μου 
φέρνει στο μυαλό τον μύθο του Αχελώου. Κι αυτός 

πολύπαθος. Πάλεψε ο Αχελώος με τον Ηρακλή και ο 
Αχελώος ήταν ένας άνθρωπος με κεφαλή ταύρου. 
Στην πάλη αυτή πάλεψε η φύση με την υπερδύναμη 
που ήταν ο Ηρακλής. Σήμερα είναι ο τεχνολογικός 
εξοπλισμός, η εξέλιξη. Κοιτάξτε πότε επιτυχημένο 
είναι το παράδειγμα του μύθου. Η σύγκρουση 
ανόμοιων πραγμάτων με όχι ίδια κριτήρια. Στην πάλη 
αυτή ο Ηρακλής έκοψε το ένα κέρατο από το κεφάλι 

του. Κι ο Αχελώος βλέποντας την εικόνα του στο 
ποτάμι, τον παρακαλούσε να το δώσει πίσω. Και τι θα 
μου δώσεις του είπε ο Ηρακλής. Θα σου δώσω το 
«κέρας της Αμάλθειας», του απάντησε. «Την 
Αμάλθεια» όλη η κλασσική Ελλάδα την είχε ως 
πρόοδο, ευφορία κ.λπ… 

 
Σας ευχαριστώ θερμά» 

Το Ψήφισμα της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας
Η ΠΣΕ πρότεινε αντιπροσωπεία αποτελούμενη από εκπροσώπους της ΠΣΕ και των Ομοσπονδιών να επιδώσει  

στη Βουλή το ακόλουθο ψήφισμα:  

Η Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδος, οι Ομο-
σπονδίες Καλαμά, Κόνιτσας, Μουργάνας, Ροδοβιζινών 
Άρτας, Τζουμέρκων και οι σύλλογοι των απόδημων Ηπει-
ρωτών, βιώνοντας την κατάσταση που επικρατεί στην ιδι-
αίτερη πατρίδα μας, την Ήπειρο, που τη συνθέτουν τα 
συσσωρευμένα προβλήματα, η ερημοποίηση των χωριών, 
το αυξημένο κόστος διαβίωσης, οι ανύπαρκτες υποδομές 
και πλείστα άλλα που καθιστούν δύσκολη την επιβίωση 
των συμπατριωτών μας στη γενέτειρα, αλλά -περισσό-
τερο- αδύνατη την επισκεψιμότητα των αποδήμων, διεκ-
δικεί δυναμικά την επίλυσή τους.  

 Η Ήπειρος, η πατρίδα των αγωνιστών της αντίστασης, 
των γραμμάτων και των τεχνών, των μεγάλων ευεργετών, 
που τόσα προσέφερε στην Ελλάδα μας με την κτηνοτρο-
φία της, το εμπόριο, τις τέχνες και τον ιδιαίτερο πολιτισμό 
της, σήμερα βάλλεται από τα πολλά προβλήματα. 

 Ο πληθυσμός της μειώνεται συνεχώς, όπως άλλωστε 
το πιστοποίησε και η πρόσφατη απογραφή. Οι νέοι «ψά-
χνουν» τρόπο να μεταναστεύσουν και τα χωριά πλέον κα-
τοικούνται στη συντριπτική τους πλειοψηφία από 
υπερήλικες που αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα δια-
μονής από την αδυναμία της πολιτείας να τους στηρίξει . 
Η παραγωγική βάση στον πρωτογενή τομέα διαρκώς συρ-
ρικνώνεται. 

Οι υπηρεσίες υγείας και ειδικά η πρωτοβάθμια υγει-
ονομική περίθαλψη συνεχώς υποβαθμίζεται. Δεν υφίστα-
ται επαρκές δίκτυο Κέντρων Υγείας και Σταθμών Πρώτων 
Βοηθειών. Τα ασθενοφόρα είναι σε έλλειψη και υποστε-
λεχωμένα.  

Μεγάλο μέρος του οδικού δικτύου παραμένει απαρ-
χαιωμένο και ασυντήρητο. Ολόκληρες περιοχές περιμέ-
νουν ακόμα την οδική σύνδεσή τους με τα κεντρικά οδικά 
δίκτυα, αυτά της Εγνατίας Οδού και της Ιόνιας Οδού, κάτι 
που επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την ανάπτυξή τους και 
εντείνει την απομόνωσή τους. 

Οι συγκοινωνίες μεταξύ των χωριών και των πόλεων 
είναι ανεπαρκείς.  

Στον τομέα της εκπαίδευσης, παρουσιάζονται σοβαρά 
προβλήματα με το κλείσιμο σχολείων και την έλλειψη εκ-
παιδευτικών. 

Οι συχνές διακοπές στο ηλεκτρικό ρεύμα και την 
ύδρευση δυσκολεύουν την ζωή των κατοίκων και επιφέ-

ρουν πολλά προβλήματα στις παραγωγικές μονάδες. 
Εγκαταστάσεις ΑΠΕ, που συνεχώς στήνονται στην 

Ήπειρο άνευ σχεδιασμού, χωρίς καν την σύμφωνη γνώμη 
των κατοίκων που διαμένουν εκεί και την διαφορετική 
άποψη των αυτοδιοίκητων αρχών της περιοχής, βιάζουν 
το φυσικό περιβάλλον.  

Το ταξίδι προς την Ήπειρο, ημών των αποδήμων, είναι 
ακριβή υπόθεση έως απαγορευτική με τα διόδια που πλη-
ρώνουμε. 

Το ενεργειακό κόστος και οι ανατιμήσεις στους λο-
γαριασμούς ρεύματος κάνουν την ζωή των κατοίκων εκεί 
δύσκολη. 

Η Ηπειρώτικη αποδημία συνολικά, μαζί με τις τοπι-
κούς Φορείς και τις τοπικές Αρχές,  

 
ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΝ και ΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ 
 
για την επίλυση των παραπάνω προβλημάτων όπως:  
Την θεσμοθέτηση  εξειδικευμένης κρατικής πολιτικής 

για την εφαρμογή ενός συνολικού σχεδίου στοχευμένων  
μεταρρυθμίσεων, με ισχυρά κίνητρα και υπερβατικές δη-
μόσιες επενδύσεις για ουσιαστική και μετρήσιμη ανάπτυξη 
όλων των περιοχών, που ερημώνουν με σκοπό την ανα-
γέννησή τους και την ανατροπή των συνθηκών, που οδή-
γησαν στην εγκατάλειψή τους. 

Την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας και ειδικά της 
πρωτοβάθμιας με την ανάπτυξη του δικτύου των Κέντρων 
Υγείας και Σταθμών Πρώτων Βοηθειών, πλήρως εξοπλι-
σμένων και στελεχωμένων. 

Την ανάπτυξη επαρκούς δικτύου συγκοινωνιών, που 
θα συνδέουν τα χωριά μεταξύ τους, τις κωμοπόλεις και 
τις πόλεις. 

Την μείωση της τιμής των διοδίων και των τελών διέ-
λευσης των γεφυρών Ρίου-Αντιρρίου και Άκτιου-Πρέβε-
ζας. 

Την επανεξέταση του ανταποδοτικού χαρακτήρα των 
υπηρεσιών καθαριότητας και του σχεδιασμού διαχείρισης 
των αποβλήτων προς όφελος των πολιτών. 

Την αναστολή όλων των διαδικασιών αδειοδότησης 
και υλοποίησης υποδομών ΑΠΕ, μέχρι την ολοκλήρωση 
του Ενεργειακού Περιφερειακού Σχεδιασμού, με κριτήριο 
την αντιμετώπιση του περιβάλλοντος ως πηγή ζωής και 

όχι ως εμπόρευμα. Καθορισμός του ενεργειακού μείγμα-
τος που πρέπει να επιλεγεί, ορισμός περιοχών αποκλει-
σμού χωροθέτησης ΑΠΕ, καθορισμός της φέρουσας 
ικανότητας στα υδροηλεκτρικά έργα, εκπόνηση ολοκλη-
ρωμένης μελέτης για την προστασία των πηγών ύδατος, 
εφαρμογή έμπρακτων κανόνων αειφορίας για κάθε επί-
πτωση κάθε έργου. 

Την μείωση της εισφοράς ΕΤΜΕΑΡ, που επιβαρύνει 
τους λογαριασμούς ρεύματος. 

Την βελτίωση των υποδομών και των δικτύων ενέρ-
γειας και  τηλεπικοινωνιών. Πλήρη ανάπτυξη των ευρυ-
ζωνικών υπηρεσιών σε κάθε χωριό. 

Την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών, που ασχο-
λούνται με τον πρωτογενή τομέα και ειδικά των κτηνο-
τρόφων, προς όφελος των ιδίων, αλλά και των 
καταναλωτών. 

Να μην προωθηθεί η ιδιωτικοποίηση του λιμανιού της 
Ηγουμενίτσας. 

Να προσφέρονται τραπεζικές υπηρεσίες με ΑΤΜ σε 
κάθε χωριό με ευθύνη και δαπάνες της πολιτείας. 

Να προωθηθεί η οδική διασύνδεση της Ηπείρου με 
την Θεσσαλία και των περιοχών της Ηπείρου με την Ιόνια 
Οδό και την Εγνατία Οδό, με δρόμους σύγχρονων προδια-
γραφών, καθώς σήμερα οι υφιστάμενοι δρόμοι είναι 
αδιάβατοι για μεγάλο χρονικό διάστημα του χρόνου, λόγω 
παλαιότητας και ελλιπούς συντήρησης. Να βελτιωθεί , 
συντηρηθεί και αναπτυχθεί το οδικό δίκτυο που συνδέει 
τα χωριά μας μεταξύ τους και τα χωριά με τις πόλεις . 

Να ληφθούν σοβαρά μέτρα προστασίας του φυσικού 
περιβάλλοντος από κάθε είδους ανεξέλεγκτες παρεμβά-
σεις. 

Να αναληφθούν ενέργειες και εφαρμοστούν μέτρα 
πρόληψης της κλιματικής αλλαγής . 

Να αναληφθούν μέτρα αντιμετώπισης της λειψυδρίας, 
με την θεσμοθέτηση κανόνων αξιοποίησης των πηγών και 
με την αντικατάσταση των πεπαλαιωμένων δικτύων 
ύδρευσης. 

Καλούμε την Κυβέρνηση, τον Πρωθυπουργό και τους 
αρμόδιους Υπουργούς να ενεργήσουν και να δώσουν 
άμεσες λύσεις στα τόσο σοβαρά προβλήματα της Ηπείρου 
πριν είναι αργά για όλους μας.  

 

Το νερό είναι εθνικός πλούτος (Φωτ.: Γιάννης Καραμπούλας)
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Με εξαιρετική επιτυχία παρουσιάστηκε στην Άρτα 
25.11.2022 το βιβλίο της Κατερίνας Σχισμένου, μέλος 
της Συντακτικής Επιτροπής της εφημερίδας μας «Πα-
νηπειρωτική». Η παρουσίαση έγινε στην αίθουσα του 
Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Άρτας.  

Την παρουσίαση οργάνωσαν ο σύλλογος «Φίλοι 
Αρχαιολογικού Μουσείου και Μνημείων Άρτας», οι 
εκδόσεις «Πηγή» και η συγγραφέας Κατερίνα Σχι-
σμένου.  

Το βιβλίο παρουσίασαν η Δρ. Κωνσταντίνα Νι-
κολάου, Πρόεδρος του Συλλόγου «Φίλοι Αρχαιολογι-
κού Μουσείου και Μνημείων Άρτας», ο Γιάννης Καϊν-
τάσης, εκδότης της εφημερίδας «ΑΠΟΨΗ», ο 
Φιλόλογος-Ιστορικός Κώστας Κωστοβασίλης και ο 
Έφορος Τύπου της Π.Σ.Ε., Χρήστος Τούμπουρος. 

Την Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδας εκ-
προσώπησε, εκτός από τον Έφορο Τύπου, ο Ειδικός 
Γραμματέας Χριστόφορος Ευθυμίου και ο πρόεδρος 
της Εξελεγκτικής Επιτροπής Γιώργος Κουρτέσας.  

Η Δρ. Κωνσταντίνα Νικολάου αναφέρθηκε κυ-
ρίως στην αφιέρωση του βιβλίου που στην ουσία είναι 
μια καταγραφή των σκοτεινών πλευρών της Στοιχει-
ωμένης Ηπείρου. Μια σειρά ιστοριών-σκοτεινές και 
τολμηρές, αυτές που ναι μεν δύσκολα αφηγούνται 
ατ στόματα, αλλά κάποτε γράφονται. Μια ολόκληρη 
ζωή με τα προβλήματα, τα κρυφά και τα άδηλα που 
κρύβονται και ενίοτε παραμένουν κυριολεκτικά στο 
σκοτάδι.  

Ο Γιάννης Καϊντάσης τοποθετήθηκε «από τον 
τομέα της Εγκληματολογίας: «όχι όμως από την πλευρά 
της σκιαγράφησης των profile των εγκληματιών ή την 
περιγραφή του τόπου του εγκλήματος ή του τρόπου 
δράσης. Αντιθέτως θέλω να διευρύνω το πεδίο του 
περιεχομένου και να μιλήσω για τον κλάδο της εγ-
κληματολογίας, στον οποίο θεωρώ ότι ανήκει η ΣΤΟΙ-
ΧΕΙΩΜΕΝΗ ΗΠΕΙΡΟΣ και αφορά αυτό που ονομάζουμε 
αφηγηματική εγκληματολογία, ένα αρκετά σύγχρονο 
παρακλάδι της επιστήμης, που αρχίζει να σχηματίζεται 
από τις αρχές του 21ου αιώνα». 

… 
«Είναι περισσότερο θέμα Εγκληματολογίας, γι’ 

αυτό παρακαλώ για την υπομονή σας... Η αφηγηματική 
εγκληματολογία, είναι ένας νέος τομέας, που σχετί-
ζεται με την αφήγηση των ιστοριών, ως διαμορφωτές 
αντιλήψεων για το έγκλημα και είμαι χαρούμενος 
που είχα την δυνατότητα να την παρουσιάσω στο 
αρτινό κοινό, μέσα από ένα βιβλίο, που έχει όλα τα 
χαρακτηριστικά της. 

Το πλήρες κείμενο έχει ως εξής: 
Φίλες και φίλοι, 
Ευχαριστώ πολύ την Κατερίνα Σχισμένου για την 

τιμητική πρόσκληση, να συμμετέχω κι εγώ στην πα-
ρουσίαση του νέου της βιβλίου, το οποίο είμαι βέβαιος 
ότι θα είναι καλοτάξιδο και ιδιαιτέρως επιδραστικό. 
Ήδη με το πρώτο της βιβλίο ΣΤΟΙΧΕΙΩΜΕΝΗ ΗΠΕΙΡΟΣ, 
κυριολεκτικά έβγαλε από τις κλειδωμένες ντουλάπες 
της συλλογικής μας παράδοσης, πολλούς σκελετούς. 

Οι ιστορίες της Κατερίνας, έχουν την βιωματική 
αφήγηση, αλλά με την πρωτοτυπία ότι αντιμετωπίζουν 
όλες τις οπτικές των πρωταγωνιστών της. Θυτών και 
θυμάτων, αν και βέβαια, όπως είναι ανθρώπινο, οι 
ταυτότητες κατά κόρον συγχέονται, βάζοντας σε μια 
καταιγίδα συνειδησιακών συγκρούσεων τους ανα-
γνώστες. Το μοτίβο, είναι σχεδόν ίδιο, αλλά σε υπο-

συνείδητο επίπεδο: κακοποιητικές 
συμπεριφορές, σχεδόν στα όρια της 
βίαιης επιβίωσης, αντιμετώπιση του 
ανθρώπου ως υλικό κτήμα και μέσο 
εξουσίασης και βέβαια σε μεγάλο 
βαθμό συναισθηματικός ευνουχι-
σμός, επηρεασμένος από ένα 
σκληρό περιβάλλον. 

Παρόλα αυτά οι ιστορίες είναι 
σημαντικά πρωτότυπες και εκπλη-
κτικά διαφορετικές… Δραματικά 
πραγματικές, με το στοιχείο του 
υπερφυσικού να υπεισέρχεται ως 
λυτρωτική παρέμβαση, σε μια κα-
τάσταση που πιθανόν ο νους δεν 
φτάνει να ερμηνεύσει διαφορετικά. 

Για την συγγραφική δεινότητα 
της Κατερίνας, θα μιλήσουν οι συ-
νομιλητές μου, οι οποίοι και οι ίδιοι 
έχουν το μάτι της διάκρισης και 
μπορούν να τα μεταφέρουν σε εσάς 
καλύτερα. Τουλάχιστον καλύτερα 
από εμένα. 

Σήμερα, εγώ θα προσπαθήσω 
ναι μεν να διαφοροποιηθώ, αλλά 
ταυτόχρονα να γίνω και εκείνος 
ο μικρός σύνδεσμος, ο οποίος θα 
κατατάξει την ΣΤΟΙΧΕΙΩΜΕΝΗ 
ΗΠΕΙΡΟ στο πνεύμα των ημερών. 
Σήμερα είναι η γιορτή της Αγίας 
Αικατερίνης, είναι και η ημέρα 
κατά της έμφυλης βίας. Μια σειρά 
εκδηλώσεων γίνονται σε όλη την 
Άρτα και την Ελλάδα, θεωρώ ότι 
η ΣΤΟΙΧΕΙΩΜΕΝΗ ΗΠΕΙΡΟΣ θα μπο-
ρούσε να είναι μια από αυτές...» 

 Ο Κώστας Κωσταβασίλης 
εξέτασε το βιβλίο με τη φιλολογική 
ματιά και στάθηκε περισσότερο 
στην «κάθαρση» με την Αριστοτε-
λική έννοια. Τα πάθη, οι αρνητικές 
καταστάσεις, τα προβλήματα και η 
«αβίωτη ζωή» με όλα αυτά ο ανα-
γνώστης συμπάσχει και στο τέλος 
καθαίρεται, εξαγνίζεται.  

 
Η παρουσίαση από τον 
Χρήστο Τούμπουρο, 
Έφορο Τύπου της Π.Σ.Ε.  
 
«Το βιβλίο «Στοιχειωμένη Ήπειρος 
ΙΙ» που η κα Σχισμένου μού έκανε 
την τιμή να συμπαρουσιάζω απόψε 
ενώπιόν σας, πρόκειται για δεκαο-
κτώ συνολικά αυτοτελή διηγήματα 
βασισμένα στην τοπική-Ηπειρώ-
τικη- παράδοση, που απεικονίζουν 
την υφή και τη δομή της Ηπειρώτι-
κης 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 μυ-
στηρίου μιας ολότελα άγνωστης Ηπείρου, που έχει 
ακόμα πολλά να μας αφηγηθεί και να φέρει στο 
φως».  

Συνεχίζει δηλαδή η Κατερίνα «να μας οδηγεί στα 
αχαρτογράφητα δρομάκια μιας αβύσσου που προ-
σπαθούμε και θα προσπαθούμε μάταια να αγγίξουμε». 
Αυτοτελείς ιστορίες πόνου, παθών, ψυχικής αντοχής, 
κοινωνικής αναλγησίας, συντριβής αλλά και ανάτασης. 
Στην ουσία μια χαρτογράφηση-παρουσίαση της κοι-
νωνικής πραγματικότητας, που αγγίζει κάθε ψυχή, 
γιατί είναι αληθινή και ταυτόχρονα διδακτική. Οι αλή-
θειες λέγονται, δεν κρύβονται, όσο πικρές κι αν είναι. 
Προβληματισμός, σύνθεση και πορεία πάνω σε σαθρές 
και ψεύτικες βάσεις, είναι πράξη αυτοκαταστροφής. 

Ο όρος στοιχειώνω σημαίνει πως θυσιάζω άν-
θρωπο ή ζώο στα θεμέλια ενός κτίσματος για να γίνει 
στοιχειό που θα το προστατεύει. Η στοιχειωμένη Ήπει-
ρος έχει και στοιχειωμένα γεφύρια, ναούς, σχολεία, 

νοοτροπίες και αντιλήψεις, πάθη και παθήματα.… 
Άλλα καταγεγραμμένα κι άλλα καταχωνιασμένα. Αυτά 
τα καταχωνιασμένα, πολλά από αυτά, βγαίνουν στο 
φως. Άνθρωποι που έζησαν στο περιθώριο αλλά δι-
ψούσαν για ζωή, γυναίκες με παρθενική αγνότητα 
και με ιώβεια υπομονή. Περήφανες και επιβλητικές 
φωνές που τις καταπάτησε η επιβολή, η εκμετάλλευση 
και η σιωπή. Συμπεριφορές και καταστάσεις απαρά-
δεκτες, μάρτυρες και μαρτύρια, «κεκοπιότες και πε-
πονημένοι» υψώνονται και καταξιώνονται στη συνεί-
δηση του αναγνώστη. Ένας κόσμος, μια ζωή αβίωτη. 
Ο διπλανός μας, ο γείτονάς μας. Αληθινές ιστορίες, 
ανασκαλεμένες από το βαθύτατο και θεοσκότεινο 
κατάβαθο της μνήμης.  

Σ’ αυτό το βιβλίο περνά όλη η κοινωνική πραγ-
ματικότητα, όλα όσα γίνονται αλλά δεν φαίνονται, 
βιώνονται όμως και δεν «καταπίνονται». Τα κρυφά 
και τα φανερά, τα όσια και τα ανόσια, τα άδικα και 
κυρίως ευτελή, η αγορά αλλά και η εξαγορά της ευ-
τυχίας καθόσον «η ευτυχία αγοράζεται και, ενίοτε 
εξαγοράζεται».  

Βαθιά κοινωνικό έργο, ξεχωρίζει για τα 
νοήματα και τα μηνύματα που εκπέμπει. Χρη-
σιμοποιούνται όλοι οι αφηγηματικοί τρόποι και 
κυριαρχεί η αφήγηση και εντυπωσιάζει η περι-
γραφή. Τα σχόλια κατευθύνουν τη σκέψη του 
αναγνώστη σε έντονο και διαρκή προβληματισμό.  

Ακριβώς, γιατί η τέχνη, πέρα από την έκ-
φραση και την απόδοση του αισθητικά ωραίου, 
της λύτρωσης του ανθρώπου από τα δεινά της 
καθημερινότητας, έχει ουσιαστική κοινωνική 
προσφορά. Αποτυπώνει κοινωνικούς προβλη-
ματισμούς, προβάλλει αρνητικές ή θετικές πλευ-
ρές της ζωής, άσχημες ή και αποτρόπαιες. «Ό,τι 
μέσα μου κρατώ, δεν μπορεί να χωριστεί από 
την έξω πλάση». 

Η λειτουργία της κλειστής κοινωνίας, το με-
ταμφυλιακό κοινωνικό γίγνεσθαι, τα κοινωνικά 
στερεότυπα, η υποκρισία και η διαβολή, η εκ-
μετάλλευση και η δέσμευση. «Πώς γίνονται οι 
άνθρωποι, από τι υλικά; Και τι αξία έχουν άραγε; 
Άλλη για τους πατεράδες και σίγουρα άλλη για 
τις μανάδες …», ο φθόνος και το μίσος που 
συνθέτουν την κοινωνική βαρβαρότητα. Ένας 
κοινωνικός καθρέφτης. Λειτούργησαν και λει-
τουργούν -είμαι σίγουρος- οι κοινωνίες, όχι μόνο 
της υπαίθρου, αλλά και οι αστικές. Περισσότερο 
αυτές. Εκβιασμοί κάθε μορφής.  «Μερικοί δεν 
γεννιούνται άνθρωποι, αλλά έμποροι των αν-
θρώπων και των υπαρχόντων τους». 

Διαμορφώνεται ένας διάλογος μεταξύ δη-
μιουργού και αποδέκτη-αναγνώστη συνειδητά 
ή ασυνείδητα, αφού η λογοτεχνία είναι πνευ-
ματικό φαινόμενο, μέσο έκφρασης και επικοι-
νωνίας, ιδεών σκέψεων και αξιών. «Όταν κάηκαν 
και καταστράφηκαν τα πάντα, μία από τον εχθρό, 
μία από το πλιάτσικο και μία από το μίσος του 
Εμφυλίου, αποφάσισε πως δεν θα ξαναζούσε 
στο χωριό». Αυτό ακριβώς που λένε πως η λο-
γοτεχνία έχει τη δυναμική να επηρεάσει ηθικά 
και λειτουργικά την ανθρώπινη συνείδηση. Έμ-
μεσα αλλά δυνατά διαμορφώνει πρότυπα, συμ-
περιφοράς και στάσεις ζωής. Έτσι συμβάλλει 
ουσιαστικά στη δημιουργία και την καλλιέργεια 
αξιών, την πνευματική άνοδο, την ανθρώπινη 
ελευθερία και ευτυχία. Το πετυχαίνει απόλυτα.  

Η διδακτική συνεισφορά. Η μνήμη κυριαρχεί 
και αποδιώχνει παντελώς τη λήθη. Δεν απιθώ-
νονται στη λήθη καταστάσεις και συμπεριφορές, 
πράξεις και αντιλήψεις που τσαλαπατούν τον 
ψυχικό κόσμο συνανθρώπων και διαλύουν κάθε 
έννοια συνύπαρξης και αναγνώρισης της αν-
θρώπινης προσωπικότητας. Τότε και τώρα ακόμη, 
γιατί διαφορετικά θα αλωμανίζουν οι ακατανό-
μαστοι και οι κάθε λογής, ας τις πούμε κυρίες, 
και θα φουρτουνιάζουν την περιρρέουσα ατμό-
σφαιρα. Και φυσικά θα την πληρώνουν πολλοί. 
Έτσι στοιχειώνεται η καταπίεση και η συμφορά. 
Κι όσο κι αν φαίνονται ιστορίες «πεπερασμένων 
εποχών», εντούτοις συμβαίνουν και σήμερα και 
καλύπτονται -αριστοτεχνικά θα έλεγα- με τη 

δύναμη του χρήματος και της όποιας επίπλαστης κοι-
νωνικής αποδοχής.  

Το τελευταίο κείμενο «Η κρήνη» -επιμένω ποίημα 
και όχι διήγημα- ύμνος για την αγάπη, την ανθρωπιά, 
τη συνταύτιση και την συμπόρευση. Ύμνος στην κα-
θολικότητα, στη ζωή. «Και σου θυμίζει η κρήνη πως 
υπάρχει ροή και θαύμα, πως εκεί όπου ξεπηδά το 
νερό θα ξεκινά πάντα και η ίδια η ζωή». 

Μια απάντηση: «Μόνο οι στοιχειωμένοι δρόμοι 
της Ηπείρου γνωρίζουν και θα συνεχίζουν να γνωρί-
ζουν». Αυτοί συνθέτουν την ελπίδα, αφού «Ελπίζω 
στους σεισμούς που μέλλονται να ‘ρθουν» Μπέρτολτ. 
Μπρεχτ Και πέρα από αυτό.  

Λαξεμένα όνειρα με το κοπίδι της αγάπης 
Πόθοι και καημοί μ’ αλέτρι οργωμένα 
Φωνές και κραυγές προσάναμμα στη φλόγα. 
Κι ολούθε βοή. 
Το είναι μας καίγεται. Η κρήνη θα το ξεδιψάσει. 
Καλότυχοι, όσοι ξεδίψασαν στην κρήνη αυτή της 

έμπνευσης και της δημιουργίας. Καλοτάξιδο Κατε-
ρίνα.»  

Παρουσίαση του βιβλίου «Στοιχειωμένη Ήπειρος ΙΙ»  
της Κατερίνας Σχισμένου 

Κατερίνα Σχισμένου, Κωνσταντίνα Νικολάου, Γιάννης Καϊντάσης, Κώ-
στας Κωστοβασίλης Χρήστος Τούμπουρος



«Άιντε καλώς ανταμωθήκαμαν, άιντε ν’ εμείς οι 
ντερτιλήδες μωρέ παιδιά καημένα...».   

Με εορταστική διάθεση και τη χαρά που σου 
δίνει η ιδιότητα του οικοδεσπότη, o «Σύλλογος 
Ηπειρωτών Ηλιούπολης» υποδέχτηκε την Κυ-
ριακή 23 Οκτωβρίου 2022, το βράδυ, στην αί-
θουσα του συλλόγου, την Πρόεδρο της 
αδελφότητας «Παναγίας» (Κουτσούφλιανης) 
Τρικάλων Αλεξία Αλεξίου, συνοδευόμενη από 
μέλη της χορευτικής ομάδας της και από τον χο-
ροδιδάσκαλο Λευτέρη Κορναράκη. 

  Οι επισκέπτες έφεραν μαζί τους όλες τις 
αποχρώσεις του πράσινου και το άρωμα από το 
πλούσιο δάσος οξιάς και πεύκου του χωριού 
τους.  Την ευχάριστη βραδιά ξεκίνησε με ένα 
ζεστό χαιρετισμό-καλωσόρισμα ο Πρόεδρος του 
Συλλόγου Ηπειρωτών Ηλιούπολης Κώστας Πρι-
μικύρης. Αναφέρθηκε, ειδικότερα, στην ιστορία 
και στη δράση του Συλλόγου. Στη συνέχεια, 
έδωσε το λόγο στην Πρόεδρο της αδελφότητας 
«Παναγίας» (Κουτσούφλιανης) Τρικάλων, η οποία 
τόνισε ότι η «Παναγία», είναι ένα ιστορικό βλα-
χοχώρι στον ορεινό όγκο της Πίνδου, στο νομό 
Τρικάλων.  Το μεγαλύτερο από τα δέκα χωριά της 
ορεινής Καλαμπάκας και αποτελείται από δύο 
οικισμούς, την Παλιά Κουτσούφλιανη και τη νέα 
Κουτσούφλιανη, σημερινή Παναγία. Έχει υψόμε-
τρο 800 μέτρα, είναι κεφαλοχώρι με πλούσια 
μουσικοχορευτική παράδοση και ιστορία. Οι κά-
τοικοι εγκαταστάθηκαν στην περιοχή μετά την 
ηρωική πράξη του ολοκαυτώματος του παλιού 
χωριού το 1898, αφού πρώτα πυρπόλησαν το 
χωριό για να γλιτώσουν από την κυριαρχία των 
Τούρκων και μετακόμισαν στην ελεύθερη Ελ-
λάδα, γύρω από την Ιερά Μονή Λιμποχόβου.   
Κάθε χρόνο στις 13 Μαΐου γίνεται η γιορτή για την 
επέτειο του Ολοκαυτώματος.   

Τους χαιρετισμούς έκλεισε ο αξιότιμος Χρή-
στος Τούμπουρος, μέλος του Συλλόγου και Έφο-
ρος Τύπου της Πανηπειρωτικής Σ.Ε.  

Ακολούθως η πρόεδρος παρουσίασε τις το-
πικές φορεσιές της Κουτσούφλιανης. Μία μαύρη 
ανδρική χρυσοκέντητη φορεσιά και μία γυναι-
κεία. Οι αντρικές φορεσιές είναι αυστηρές στο 
χρώμα και λιτές στα σχέδια. Αξιοσημείωτο είναι 
ότι η γυναικεία ενδυμασία τους έχει μετσοβίτικη 
ρίζα και αποτελείται εξωτερικά από ένα σεγ-
κούνι, στη συνέχεια ένα βελούδο ή σατέν φό-
ρεμα σε σκούρα χρώματα (συνήθως μπλε ή 
πράσινο) κεντημένο με χρυσοκλωστή, ένα εσω-
τερικό ένδυμα το οποίο ονομάζεται «κλειστό», το 
μαντίλι πάντα περίτεχνο με δαντέλα, καθώς και 

την ποδιά κεντημένη στο χέρι. Η ποδιά έχει διπλή 
σημασία, καθώς διαθέτει μεγάλη επιφάνεια με 
κεντητή διακόσμηση, αλλά ταυτόχρονα καλύπτει 
συμβολικά την ευαίσθητη περιοχή των γυναικών. 
Τις περισσότερες ποδιές της αδελφότητας τις 
έχει κεντήσει η Ελένη Μουχίκα, η οποία και πα-
ρευρίσκονταν στη συνάντηση. Η τελική εικόνα 
της ενδυμασίας ολοκληρώνεται με μία γιαννιώ-
τικη σκαλιστή ασημοζώνη. Τις ενδυμασίες που 
παρουσιάστηκαν τις έραψε ο τελευταίος ράφτης 
του χωριού Κωνσταντίνος Τζήμας.  

Το μέλος του ΔΣ του Συλλόγου Ηπειρωτών 
Ηλιούπολης Θεοδώρα Κοντογιώργου παρου-
σίασε φορεσιές από το βεστιάριο του Συλλόγου. 
Πρώτα έδειξε τις αντρικές ενδυμασίες με μπου-
ραζάνα: την καθημερινής χρήσης καθώς και τη 
γιορτινή. Επίσης, την κλασική ανδρική φορεσιά, 
αυτή με την πολύπτυχη λευκή φουστανέλα με τα 
λιαγκιόλια, το κεντητό γιλέκο και το μαύρο μαν-
τήλι. Η φορεσιά κοσμείται από το κιουστέκι, ένα 
ασημένιο ή επιχρυσωμένο επιστήθιο κόσμημα 
(σταυρός) που φοριέται χιαστί. Το κιουστέκι απο-
τελείται από μία κεντρική πλάκα σε σχήμα σταυ-
ροειδές ή παραλληλόγραμμο με σφυρήλατη ή 
συρματερή τεχνική και ανάγλυφη διακόσμηση 
που φέρει τον Αϊ Γιώργη. Παρουσιάστηκαν, επί-
σης, οι γυναικείες φορεσιές, από το Ζαγόρι και 
τα Ιωάννινα. Οι αρχόντισσες των Ιωαννίνων φο-
ρούσαν μία από τις πλουσιότερες φορεσιές, από 
την οποία δεν έλειπαν τα γνωστά, πολυτελή γιαν-
νιώτικα κοσμήματα.  

Τις εντυπώσεις έκλεψε η εντυπωσιακή φο-
ρεσιά της Κόνιτσας με τα χαρακτηριστικά διπλά 
μάλλινα σεγκούνια που αγκαλιάζουν το χρυσό-

βελούδινο φουστάνι. Το σύνολο συμπληρώνει η 
σατέν κεντημένη ζώνη και η περίτεχνη πόρπη, 
καθώς και το μαύρο μαντήλι με τα λουλούδια. 
Εντύπωση έκανε και η παιδική κοριτσίστικη εν-
δυμασία του Σουλίου με το ιδιαίτερο κεφαλοδέ-

σιμο, τα μανίκια και τις 
γκέτες. 

Πριν την παρουσίαση  
των χορών οι χοροδιδάσκα-
λοι των δύο συλλόγων Λευ-
τέρης Κορναράκης και 
Άρης Κατσινέλης μίλησαν 
για την ίδρυση των συλλό-
γων και των χορευτικών 
τους.  Απίστευτη σύμπτωση 
αποτέλεσε το γεγονός ότι 
και οι δύο σύλλογοι ιδρύθη-
καν το 1976. Ο μεν Σύλλογος 
Ηπειρωτών Ηλιούπολης δη-
μιούργησε χορευτικό το ίδιο 
έτος και πλέον απαριθμεί 

πολλά χορευτικά μέλη, τα οποία πλαισιώνουν τα 
πέντε χορευτικά τμήματά του. Το δε χορευτικό 
της αδελφότητας συστάθηκε το 1987 και σήμερα 
αποτελείται από δύο πολυπληθείς ομάδες από 
ενήλικες και παιδιά.  

 Ο Άρης Κατσινέλης παρουσίασε κάποιους 
χορούς της Ηπείρου. Συγκεκριμένα το Ζαγορίσιο, 
το Καγκελάρι, το Τσάμικο και τους αντικριστούς 
του Μετσόβου. Με τη σειρά του ο δάσκαλος της 
αδελφότητας Λευτέρης Κορναράκης, έδειξε 
τους συρτούς αλλά και κάποιους τοπικούς χορούς 
της Παναγίας, όπως τον Συγκαθιστό, τον Τσάμικο 
και τους ελεύθερους Συγκαθιστούς- Αντικρι-
στούς χορούς (άντε μωρ’ μηλιά,μπεράτια, τουρκιά, 
κ.λπ.). Οι ελεύθεροι Συγκαθιστοί προκάλεσαν 
μεγάλη εντύπωση στους Ηπειρώτες, επειδή τους 
χορεύουν και αυτοί, με τη διαφορά ότι στην Κου-
τσούφλιανη το ζευγάρι χορεύει σαν να κοιτιέται 
σε καθρέφτη, δηλαδή «παράλληλα», σε αντίθεση 
με τους Ηπειρώτες χορευτές που χορεύουν «αν-
τίθετα».  

Στα τραγούδια της Κουτσούφλιανης, η λαϊκή 
στιχουργία σώζει αρχαία ποιητικά μέτρα όπως ο 
ιαμβικός δεκαπεντασύλλαβος και ο τροχαϊκός 

οχτασύλλαβος, ενώ παράλληλα διατηρείται το αρ-
χαιοελληνικό ρυθμικό σύστημα που οι ντόπιοι 
διατήρησαν με ευλάβεια στο πέρασμα του χρό-
νου. Σε ορισμένα τραγούδια επικρατεί η «βλά-
χικη» διάλεκτος, κατάλοιπο της ρωμαϊκής 
αυτοκρατορίας των πρώτων βυζαντινών χρόνων, 
της οποίας η χρήση ήταν προφορική.  

Μετά την παρουσίαση των χορών, όλοι δοκί-
μασαν το παραδοσιακό ηπειρώτικο κέρασμα, που 
αποτελείτο από σπιτικές τυρόπιτες, πρασόπιτες, 
κοτόπιτες και γαλατόπιτες φτιαγμένες από τις 
γυναίκες του Συλλόγου μας, καθώς και ηπειρώ-
τικο τσίπουρο που είναι προϊόν προστατευόμενης 
γεωγραφικής ένδειξης. 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Ηπειρωτών Ηλιούπολης 
θα ήθελε να ευχαριστήσει ιδιαιτέρως τον χορο-
διδάσκαλο του συλλόγου Άρη Κατσινέλη με την 
πρωτοβουλία του οποίου πραγματοποιήθηκε η 
ιδιαίτερης σημασίας αυτή εκδήλωση και όλα τα 
μέλη του Συλλόγου που συμμετείχαν σε αυτή. 
Επιπλέον, την αντιπροσωπεία του συλλόγου «Ο 
Προφήτης Ηλίας» της Γλυφάδας που τίμησαν το 
σύλλογο με την παρουσία τους. Τέλος, ευχαριστεί 
την ομάδα των εκλεκτών καλεσμένων από την 
Παναγία Τρικάλων για την όμορφη εμπειρία που 
μοιράστηκαν μαζί τους, μαθαίνοντας ο ένας από 
τον άλλον, ανταλλάσσοντας βιώματα, μελωδίες 
και χορευτικά «βήματα καρδιάς». 
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Ο Σύλλογος Ηπειρωτών Ηλιούπολης 
υποδέχτηκε την Αδελφότητα  

Κουτσούφλιανης-Παναγίας Τρικάλων
Μια προσπάθεια παρουσίασης τοπικών παραδοσιακών στοιχείων

Κουτσούφλιανη-Παναγιά Τρικάλων

Μαύρη ανδρική και γυναικεία, Κουτσουφλια-
νίτικη, χρυσοκέντητη φορεσιά. Αντρική και γυναικεία Μετσοβίτικη φορεσιά

 
 
 
 
 
Ο Πρόεδρος του Συλλόγου  
Ηπειρωτών Ηλιούπολης Κώστας 
Πριμικύρης και η Πρόεδρος  
του Συλλόγου «Παναγιάς»,  
(Κουτσούφλιανη) Αλεξία Αλεξίου

Το κείμενο έγραψε  
η Ευφροσύνη Παπά,  
Γενική Γραμματέας του Συλλόγου  
Ηπειρωτών Ηλιούπολης  
και ο Χαράλαμπος Ντάσιος,  
μέλος του Συλλόγου. 

Και μετά ο χορός… 
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πορεία ενός λαού ή μιας πληθυσμιακής ομά-
δας διαμορφώνεται μέσα στο χρόνο όχι μόνο 
από τα στοιχεία που δηλώνουν την καταγωγή 

και τον γεωγραφικό χώρο, από τον οποίο προέρχεται, 
αλλά από τις σχέσεις που διαχρονικά διαμορφώνει 
με τους άλλους λαούς ή με τις ομάδες που, θελημα-
τικά ή από ανάγκη, υποχρεώνεται να συζήσει. 

Μέσα από αυτή την αναγκαστική πολλές φορές 
συγκατοίκηση, ανόμοιων πληθυσμιακών ομάδων, δια-
μορφώνεται ένα νέο πλαίσιο συμβίωσης που επιτρέ-
πει, όχι πάντοτε ανώδυνα, και στους δύο λαούς να 
επιβιώσουν και να αναδείξουν τα πλεονεκτήματα, τις 
ικανότητες και τις αξίες που χαρακτήρισαν μέχρι 
εκείνη τη στιγμή την ιστορική τους πορεία. 

Ταυτόχρονα επιτρέπει και στις δύο ομάδες, όσο 
και αν εκ πρώτης όψεως φαίνονται ανόμοιες, να ζή-
σουν ειρηνικά, να συνεργαστούν, να αποκτήσουν κοι-
νωνικές σχέσεις ή ακόμη και να δημιουργήσουν κοι-
νές οικογένειες, με γνωρίσματα και των δύο περιοχών 
προέλευσης. Και εκείνων που προϋπήρχαν στον χώρο, 
αλλά και εκείνων, που αναγκασμένοι να εγκαταλεί-
ψουν τις πατρογονικές εστίες τους, εγκαταστάθηκαν 
σε νέο τόπο και επιδίωξαν να συνεχίσουν τη ζωή 
τους. 

Ένα ανάλογο φαινόμενο εξελίχτηκε στην Ήπειρο, 
όπου αποδιωγμένοι από τον τόπο τους ήρθαν να εγ-
κατασταθούν, χωρίς τη θέλησή τους, χιλιάδες πρό-
σφυγες από τον Πόντο, τη χιλιόχρονη αυτή εστία του 
ελληνισμού. 

Δε μπορούμε να προσδιορίσουμε το χρόνο που 
για πρώτη φορά ανέπτυξαν σχέσεις οι Ηπειρώτες με 
τους Ποντίους, στην καθεαυτή γεωγραφική έννοια 
του Πόντου, και σε ποια έκταση. Τουλάχιστον, όπως 
τον γνωρίσαμε τα τελευταία διακόσια χρόνια. 

Γιατί οι Ηπειρώτες είναι αλήθεια ότι ταξίδεψαν 
στον Εύξεινο Πόντο, αλλά στην περιοχή που συνορεύει 
με την Ευρώπη ή τις περιοχές που βρέχονται από τον 
Εύξεινο Πόντο. Βλαχιά, Μολδαβία, Ουκρανία, Κριμαία 
ή ακόμη και στην Αζοφική θάλασσα, με επίκεντρο τη 
Μαριούπολη, στην οποία μέχρι πρόσφατα υπήρχαν 
αρκετά ελληνικά σχολεία και εκατοντάδες μαθητές, 
όπου βρήκαν πρόσφορο έδαφος για να αναπτύξουν 
τις εμπορικές ή άλλες δραστηριότητές τους.  

Η Ήπειρος και ο Πόντος αποτελούν τα δύο ακραία 
σημεία του ελληνισμού, υπό την ευρύτερη έννοιά 
του, στη Δύση και την Ανατολή αντίστοιχα. Και οι δύο 
περιοχές αποκλείονται από τα ενδότερα από ορεινούς 
όγκους, που τους επέτρεψαν μία ιδιαίτερη διαμόρ-
φωση στην ποιότητα και τον χαρακτήρα και των δύο 
λαών. 

Είναι και οι δύο ανυπότακτοι, περήφανοι, στοιχεία 
που τους επέτρεψαν να καλλιεργήσουν ένα πολεμικό 
ήθος και μία έμφυτη διάθεση για ελευθερία και αυ-
τοδιοίκηση. Με μία διαφορά. Για τον Πόντο ο απο-
κλεισμός από την υπόλοιπη Ανατολία ήταν στοιχείο 
εξέλιξης, ενώ για την Ήπειρο στοιχείο υποβάθμισης, 
καθυστέρησης του χώρου, αλλά και των ανθρώπων. 

 
Η ανάπτυξη του Πόντου 

Σε αντίθεση με την Ήπειρο, που έμεινε αποκομμένη 
από την υπόλοιπο γεωγραφικό χώρο της Ελλάδας, ο 
Πόντος εξελίχτηκε από το πλεονέκτημα που του έδωσε 
η ευρύτερη περιοχή στην οποία βρίσκονταν. 

Και τούτο γιατί στην Τραπεζούντα κατέληγε προς 
Βορρά ο δρόμος του Μεταξιού που διέσχιζε όλη την 

Ασία, από την Κίνα μέχρι τις ακτές του Ευξείνου 
Πόντου. Ήταν φυσικό επομένως η πόλη να εξελιχτεί 
σε βασικό εμπορικό κέντρο που ενισχύονταν από το 
γεγονός ότι αποτελούσε τη φυσική κατάληξη του 
δρόμου που ένωνε την Μαύρη θάλασσα με τις πε-
τρελαιοφόρες περιοχές της Βαγδάτης, της Μοσούλης 
και του Κιρκούκ και οι οποίες αποτελούσαν το μήλο 
της έριδας για όλους τους λαούς της Ευρώπης που 
αναζητούσαν πρόσβαση στα πετρέλαια του Ιράκ, του 
Βατούμ και της ευρύτερης περιοχής του Καυκάσου. 

Είναι αποδεδειγμένο ότι το 40% της εμπορικής 
κίνησης, αλλά και των κεφαλαίων που διακινούνταν 
στη Μαύρη θάλασσα ελέγχονταν από την Τραπεζούντα, 
στην οποία δημιουργήθηκαν πολλές τράπεζες, για 
να καλύψουν τον όγκο των συναλλαγών που εκτε-
λούνταν στην περιοχή. 

 Παράλληλα όμως εξελίχτηκαν σε σημαντικά εμ-
πορικά κέντρα και άλλες πόλεις όπως η Σαμσούντα, 
η Κερασούντα, τα Κωτύορα, η Μπάφρα, η Αμισός, η 
Σινώπη, η Ποντοηράκλεια, τα Σούρμενα, που απόκτη-
σαν μεγάλη οικονομική δυνατότητα εξαιτίας της άψο-
γης εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων της περιοχής 
και ιδιαίτερα της ξυλείας από τα πλούσια δάση της 
περιοχής.  

Χιλιάδες άνθρωποι απασχολήθηκαν με την βιο-
μηχανική εκμετάλλευση της ξυλείας, που προέρχονταν 
από την κατάφυτη ορεινή περιοχή του Πόντου. Στον 
γεωργικό τομέα το πλούσιο έδαφος της πεδινής πε-
ριοχής που διέσχιζαν πολλά ποτάμια, αλλά και τα εύ-
φορα οροπέδια επέτρεψαν μεγάλης έκτασης παρα-
γωγικές καλλιέργειες δημητριακών, αραβοσίτου, 
οσπρίων, πατάτας, πορτοκαλιών και τα εξαιρετικής 
ποιότητας καπνά της Μπάφρας και της Αμισού, που 
ήταν περιζήτητα στις αγορές της Κωνσταντινούπολης 
και της Ευρώπης. 

Τέλος εξαιρετικά σημαντικό για την άνοδο της 
περιοχής ήταν το πλούσιο σε μεταλλεύματα έδαφος 
του Πόντου, όπου εξορύσσονταν άργυρος, χαλκός, 
μόλυβδος και άλλα μεταλλεύματα. Ο πλούτος αυτός 
προσδιόρισε και το επίπεδο ζωής, αλλά και το είδος 
των επαγγελμάτων που ασκούσαν οι κάτοικοι. Κατ’ 
εξοχήν αστικά επαγγέλματα. 

Επιπλέον σύμφωνα σύμφωνα με την μαρτυρία 
του Γ. Λαμψίδη στην περιοχή του Πόντου λειτουρ-
γούσαν  

• 1890 εκκλησίες,  
• 22 μοναστήρια,  
• 1647 παρεκκλήσια και  
• 1401 σχολεία με 85.890 μαθητές όλων των βαθ-

μίδων, 
• καθώς και ελληνικό τυπογραφείο. 
• Ωστόσο το πιο μεγάλο πνευματικό κέντρο του 

ποντιακού ελληνισμού υπήρξε το Φροντιστήριο της 
Τραπεζούντας, το οποίο είχε δημιουργήσει ο μεγάλος 
δάσκαλος του Γένους Σεβαστός Κυμινήτης και πα-
ρέμεινε σε λειτουργία μέχρι το 1922. 

 
Η μετακίνηση των Ποντίων  

Με την κατάρρευση του μετώπου στο τέλος Αυγούστου 
του 1922 και την υπογραφή της συνθήκης των Μου-
δανιών άρχισαν με πρωτοβουλία των Μεγάλων Δυνά-
μεων, πλην της Ρωσίας οι διαπραγματεύσεις μεταξύ 
Ελλάδας και Τουρκίας, για την υπογραφή Συνθήκης 
ειρήνης στη Λωζάννη της Ελβετίας. 

Οι διαπραγματεύσεις αυτές πήραν μεγάλη χρονική 
έκταση και κράτησαν μέχρι τις 24 Ιουλίου 1923, οπότε 
και υπογράφηκε η ομώνυμη Συνθήκη. 

Στο ενδιάμεσο των διαπραγματεύσεων αυτών 

υπογράφηκε μετά από μακρές συζητήσεις μεταξύ 
του διαπραγματευτή της Ελλάδας Ελευθερίου Βενι-
ζέλου και του Τούρκου αντιπροσώπου Ισμέτ Ινονού η 
Σύμβαση της Λωζάννης στις 30-1-1923.  

 
Ισμέτ Ινονού - Ελευθέριος Βενιζέλος 
Ένας από τους βασικούς όρους της Σύμβασης αυτής 
ήταν η υποχρεωτική μετακίνηση των ελληνικών και 
τουρκικών πληθυσμών από τη Μικρά Ασία και τον 
Πόντο αφενός και από την Ελλάδα αφετέρου για τους 
Έλληνες και Τούρκους αντίστοιχα. Εξαιρούνταν οι κά-
τοικοι της Κωνσταντινούπολης, της Ίμβρου και της 
Τενέδου για την Ελλάδα και οι Μουσουλμάνοι της 
Δυτικής Θράκης. 

Το θέμα της ανταλλαγής των περιουσιών αφή-
νονταν για αργότερα όταν θα είχαν λυθεί άλλα πιο 
επίμαχα ζητήματα. 

Η απόφαση αυτή γέννησε τεράστια προβλήματα 
στους ελληνικούς πληθυσμούς της Ανατολής, οι οποίοι 

υποχρεώνονταν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους 
μετά από χιλιάδες χρόνια και να εγκατασταθούν στην 
Ελλάδα, με την οποία είχαν μόνο συναισθηματικούς 
δεσμούς. Έτσι ακολούθησαν μεγάλες διαδηλώσεις 
στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, καθώς και σε άλλες 
πόλεις για την «απεχθή» αυτή απόφαση, που συρρί-
κνωνε τον ελληνισμό και υποχρέωνε ένα μεγάλο μέ-
ρος του να ζήσει την τραγωδία της προσφυγιάς. 

 
Η εγκατάσταση των Ποντίων  

στην Ήπειρο 
Η απόφαση που πάρθηκε για μετακίνηση του πον-
τιακού ελληνισμού στην ξεχασμένη και παραμελημένη 
Ήπειρο γέννησε πολλά προβλήματα και αντιδράσεις 
στην Αθήνα, όπου ήδη είχε δημιουργηθεί «Κεντρική 
επιτροπή ποντιακών συλλόγων Αθηνών».  

Καταρχήν ένα βασικό ερώτημα που τέθηκε ήταν 
για ποιον λόγο επιλέχτηκε η Ήπειρος, ως περιοχή 
εγκατάστασης προσφύγων και δη από τον Πόντο. Μια 
τέτοια απόφαση φαίνονταν σε πολλούς Έλληνες ακα-
τανόητη, γιατί φαινομενικά δεν υπήρχε κανένα στοι-
χείο που να δικαιολογεί την εγκατάσταση περίπου 
30.000 ατόμων στην απομονωμένη από την υπόλοιπη 
Ελλάδα περιοχή, με την οποία οι ίδιοι οι Πόντιοι δεν 
είχαν ποτέ στο παρελθόν σχέση. 

Φαίνεται όμως ότι στη επιλογή αυτή πρυτάνευσαν 
άλλες σκέψεις και η απόφαση να μεταφέρουν τους 
ανθρώπους αυτούς στην Ήπειρο και όχι στη Βόρεια 
Ελλάδα, που εγκαταστάθηκε το σύνολο σχεδόν των 
Ποντίων, είχε τη λογική της και στηρίζονταν σε αντι-
κειμενικά δεδομένα. 

 Η Ήπειρος είχε μόλις απελευθερωθεί από τον 
τουρκικό ζυγό μετά τις πολεμικές επιχειρήσεις των 
Βαλκανικών πολέμων 1912-1913. 

 Οι εκτάσεις που περιήλθαν στην κυριότητα του 
ελληνικού κράτους με τη Συνθήκη του Λονδίνου της 
30ης Μαρτίου 1913 ήταν πολύ ευρύτερες από την 
έκταση του πληθυσμού, που ήταν εγκατεστημένος 
στην περιοχή και επομένως θα μπορούσαν να δεχτούν 
για μόνιμη εγκατάσταση ένα αριθμό προσφύγων, από 
διάφορες περιοχές του Πόντου. 

Οι περιοχές αυτές, κατά κυριότητα, ανήκαν στο 
ελληνικό κράτος, ενώ οι κτηνοτρόφοι της περιοχής, 
Σαρακατσάνοι και Βλάχοι, που μετέφεραν τα κοπάδια 
τους σε διάφορες περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, τις 
χρησιμοποιούσαν ως χορτολιβαδικές εκτάσεις, χωρίς 
όμως να διαθέτουν τίτλους κυριότητας, αλλά και χωρίς 
τη δυνατότητα να τις αξιοποιήσουν. Επομένως το ελ-
ληνικό κράτος μπορούσε να τις διανείμει στους πρό-
σφυγες, γιατί δεν δημιουργούνταν νομικά προβλήματα 

με το ιδιοκτησιακό καθεστώς των κατοί-
κων της περιοχής. 

 Σε όσες από τις περιοχές αυτές 
υπήρχαν έλη οι πρόσφυγες ήταν οι καλύ-
τεροι να τις αξιοποιήσουν, δεδομένου ότι 
ήταν εργατικοί, υιοθετούσαν εύκολα κάθε 
νεωτεριστικό στοιχείο για την καλλιέργεια 
και το σημαντικότερο ήταν ότι πιέζονταν 
από την ανάγκη να ζήσουν τις οικογένειές 
τους. Άρα ήταν οι καλύτεροι να φέρουν 
αυτή την αλλαγή. Στην πραγματικότητα 
όμως κανένας από τους κατοίκους δεν 
ήθελε τις περιοχές αυτές, ακριβώς γιατί 
ήταν ελώδεις και μάστιζε τον πληθυσμό η 
ελονοσία και η φυματίωση.  

 
Η ζωή στην ύπαιθρο  

της Ηπείρου 1920 
Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο οι περισσότεροι από τους 
πρόσφυγες που εγκαταστάθηκαν στους προσωρινούς 
αυτούς οικισμούς τους εγκατέλειψαν και αναζήτησαν 
καλύτερη τύχη σε άλλες περιοχές, όπου θα μπορούσαν 
να εξασφαλίσουν ένα καλύτερο μέλλον. 

Ωστόσο ένα άλλο στοιχείο, πολύ αποφασιστικής 
σημασίας, ήταν ότι μετά την υπογραφή της σύμβασης 
για την ανταλλαγή των πληθυσμών της 30ης Ιανουαρίου 
1923, της Λωζάνης, μεταξύ Ελευθερίου Βενιζέλου 
και Ισμέτ Ινονού, θα έφευγαν από τα Ιωάννινα και τις 
περιοχές της Ηπείρου πολλοί Τούρκοι, των οποίων οι 
ακίνητες περιουσίες, οικήματα και σπίτια, θα μπο-
ρούσαν να χρησιμοποιηθούν από τους πρόσφυγες. 

Οι ποντιακοί σύλλογοι, που είχαν δημιουργηθεί 
στην Αθήνα και τις άλλες πόλεις της Ελλάδας, προ-
σπάθησαν ανεπιτυχώς να αποτρέψουν την εγκατά-

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ

Αναζητώντας τα χνάρια  
του Πόντου στην Ήπειρο 

Το φροντιστήριο της Τραπεζούντας

Ισμέτ Ινονού - Ελευθέριος Βενιζέλος
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σταση των συμπατριωτών τους στην 
Ήπειρο, που και μακριά ήταν, με τα δε-
δομένα της εποχής, αλλά και δεν παρείχε 
τα μέσα για μια μόνιμη εγκατάσταση. 

 Το σημαντικότερο όμως ήταν ότι η 
Ήπειρος την περίοδο εκείνη μαστίζονταν 
από εξανθηματικό τυφοειδή πυρετό, από 
ευλογιά, από φυματίωση και το χειρότερο 
από ελονοσία, που έκανε τη ζωή και των 
μόνιμων κατοίκων πραγματική κόλαση. 

Μετά όμως από την αποτυχία των δια-
βημάτων που έκαναν προς τις αρμόδιες 
ελληνικές αρχές συγκροτήθηκε επιτροπή 
Ποντίων, με επικεφαλής τον Δημήτριο Χα-
ραλαμπίδη, η οποία μετέβη στην περιοχή 
όπου θα εγκαθίσταντο οι πρόσφυγες για 
να ελέγξει τις συνθήκες κάτω από τις 
οποίες θα δημιουργούσαν τις εστίες τους 
οι μεταφερόμενοι συμπατριώτες τους. 

Κατά την επίσκεψή του εκεί ο Χαρα-
λαμπίδης συναντήθηκε με τον Διοικητή 
της Ηπείρου Πετυχάκη, ο οποίος έδειξε 
μεγάλη ευαισθησία για όλους αυτούς τους 
εκπατρισμένους, προκειμένου να μελε-
τήσει τον τρόπο και τα ενδεικνυόμενα μέ-
τρα για τη γεωργική δραστηριότητα του 
πληθυσμού. 

Η επιτόπια έρευνα στους χώρους επι-
λογής έδειξε ότι τα στοιχεία ήταν εντελώς 
αποθαρρυντικά, καθόσον το έδαφος ήταν 
άγονο και πετρώδες, εντελώς ακατάλληλο 
για γεωργική εκμετάλλευση, αλλά μόνο 
για βοσκή αιγοπροβάτων. 

Πριν ολοκληρωθούν όμως οι σχετικές 
έρευνες και μελέτες άρχισαν να κατα-
φθάνουν στο λιμάνι της Πρέβεζας και τα 
γειτονικά λιμάνια της Κόπραινας, Σαλαώ-
ρας και στην Πέτρα το ένα μετά το άλλο 
τα καράβια που το ελληνικό κράτος είχε 
ορίσει για τη μεταφορά των προσφύγων 
από τον Πόντο. Από το τέλος Νοεμβρίου 
του 1922 άρχισαν να καταφθάνουν τα ακό-
λουθα καράβια: 

Ο Γρανικός με 3000 πρόσφυγες 
Η Καλοτά με 2000 πρόσφυγες 
Το Θέτις με 4000 πρόσφυγες 
Το Ματθαίος με 4000 πρόσφυγες 
Το Ιγγλέσης με 2500 πρόσφυγες 
Ο Μαίανδρος με 3500 πρόσφυγες 
Ταυτόχρονα με μικρότερα καράβια 

αφίχθησαν άλλες 10.000 πρόσφυγες, ανε-
βάζοντας τον συνολικό αριθμό τους σε 
29.500 άτομα. 

 
Πρόσφυγες φθάνουν  

στο λιμάνι της Πρέβεζας 
Το αποτέλεσμα ήταν να δημιουργηθεί το 
αδιαχώρητο και να προκύψουν πολλά προ-
βλήματα, καθώς η μετακίνηση ήταν εξαι-
ρετικά δύσκολη και πολύ αργή η εγκατά-
σταση των προσφύγων στα μέρη, όπου 

είχαν οριστεί. 
Ωστόσο από τους πρόσφυγες αυτούς 

πολλοί λίγοι έμειναν στους αρχικούς χώ-
ρους εγκατάστασης. Αντιμετώπισαν πολλά 
προβλήματα και λόγω του ελώδους της 
περιοχής που προκάλεσε ελονοσία και 
πολλούς θανάτους, αλλά και λόγω της αρ-
νητικής στάσης των Βλάχων και Σαρακα-
τσαναίων της περιοχής που έβλεπαν την 
εγκατάστασή τους επικίνδυνη για τα λι-
βάδια που έβοσκαν τα κοπάδια τους και 
σημειώθηκαν συγκρούσεις. 

Έτσι ένα πολύ μεγάλο μέρος από αυ-
τούς με αυτοκίνητα και κάρα που μίσθωσε 
ή επίταξε ο διοικητής της Ηπείρου Πετυ-
χάκης μετακινήθηκαν προς τα Γιάννενα ή 
άλλες περιοχές της Πρέβεζας, της Φιλιπ-
πιάδας, στην οποία συγκεντρώθηκαν 
επάνω από 6.000 άτομα, και αργότερα της 
Άρτας. 

 
Πρόσφυγες του Πόντου  

στην Ήπειρο 
Από τους πρόσφυγες που κατέφυγαν στα 
Ιωάννινα μέχρι το καλοκαίρι του 1923 κα-
ταγράφηκαν στις επίσημες αρχές 2860 
πρόσφυγες. Από τις στατιστικές αρχές ει-
δικά για τους πρόσφυγες αυτούς επιση-
μαίνονται τα ακόλουθα στοιχεία: 

Τα παιδιά και οι νέοι μέχρι 20 χρόνων 
ανέρχονταν στο 50%. 

Οι γυναίκες, πάσης ηλικίας ανέρχον-
ταν στο 35%. 

Οι άνδρες άνω των 20 ετών μόνο στο 
15%. 

Πιο συγκεκριμένα, στα παιδιά και τους 
νέους καταγράφηκαν 

 685 άρρενες και 852 θήλεις. 
Στους άνδρες καταγράφηκαν μεταξύ 

της ηλικίας 20 και 40 ετών, 151 άτομα, 
ενώ άνω των 40 ετών καταγράφηκαν 284 
άτομα. Σύνολο 435. 

 Στον γυναικείο πληθυσμό τέλος κα-
ταγράφηκαν 926 γυναίκες, κάθε ηλικίας. 

Από τη μελέτη των συγκεκριμένων 
στοιχείων γίνεται κατανοητό ότι οι άνδρες 
υπέστησαν τις μεγαλύτερες απώλειες, συ-
νεπεία των πάσης φύσεως διωγμών, της 
καταναγκαστικής εργασίας στα διαβόητα 

Αμελέ Ταμπουρού, των εκτελέσεων ή των 
πολεμικών επιχειρήσεων στη Μικρά Ασία. 
Η πραγματικότητα αυτή δικαιολογεί την 
εκδήλωση πολλών ψυχικών νοσημάτων 
που εμφανίστηκαν στους υπερήλικες που 
είχαν χάσει τα παιδιά τους και στις γυναί-
κες που έμεναν απροστάτευτες. 

 
Τα βασικά προβλήματα 

Πολλά ήταν τα προβλήματα που αντιμε-
τώπισαν οι πρόσφυγες από τον Πόντο που 
έφθασαν μαζικά στην Ήπειρο. 

Οι χώροι υποδοχής δεν ήταν προετοι-
μασμένοι για τόσο μεγάλο αριθμό προ-
σφύγων. Έτσι η κάθε επιτροπή που είχε 
συσταθεί ενδιαφέρονταν μόνο για τους 
δικούς της πρόσφυγες, ιδιαίτερα αν προ-
έρχονταν από την ίδια περιοχή. Αυτό είχε 
ως συνέπεια όσοι νέοι πρόσφυγες έρ-
χονταν στα λιμάνια της Ηπείρου να αντι-
μετωπίζουν έντονο πρόβλημα πείνας. Σε 
άλλες πάλι περιπτώσεις οι κάτοικοι της 
Ηπείρου για να αντιμετωπίσουν το πρό-
βλημα που παρουσιάστηκε από την αθρόα 
άφιξη των προσφύγων αποφάσισαν να κα-
ταφύγουν σε ακραία μέτρα. Για παρά-
δειγμα στα Ιωάννινα το Εργατικό Κέντρο 
αποφάσισε να προτείνει να μη δίνουν οι 
φούρνοι ψωμί στους πρόσφυγες για να 
μη λείψει στους κατοίκους της πόλης . 

Πέραν τούτου οι πρόσφυγες από τον 
Πόντο έφθαναν στους νέους τόπους εγ-
κατάστασης πραγματικά ψυχολογικά ράκη. 
Είχαν γνωρίσει μεγάλες απώλειες σε αν-
δρικό πληθυσμό και ιδιαίτερα σε ηγετικές 
μορφές, όπως ήταν οι Δάσκαλοι, οι Ιερείς, 
οι Πνευματικοί άνθρωποι, οι Πρόκριτοι. 

 
Συνωστισμός των προσφύγων  

στους χώρους αποβίβασης 
Τα προβλήματα αυτά γιγαντώνονταν καθώς 
υπήρχε έλλειψη στέγης, οι συνθήκες με-
τακίνησης ήταν άθλιες και απουσίαζαν 
βασικά αγαθά, όπως ήταν η έλλειψη για-
τρών, νερού, σαπουνιού, καυσόξυλων και 
υποδημάτων, ενώ ο συνωστισμός ήταν 
ανυπόφορος και οι συνθήκες υγιεινής 
απαράδεκτες. Άμεση επίπτωση του τε-
λευταίου ήταν η εξάπλωση επιδημιών, 
όπως ήταν η πανούκλα, η ευλογιά, ο εξαν-
θηματικός τύφος, η φυματίωση και οι 
διαρκείς θάνατοι. 

Αυτό οδήγησε την ελληνική διοίκηση 
να λάβει άμεσα μέτρα για την προστασία 
των προσφύγων που βρίσκονταν στο 
έσχατο σημείο εξαθλίωσης. Συγκεκριμένα 
αποφάσισε: 

α. Να λειτουργήσουν οι στρατιωτικοί 
φούρνοι για τους πρόσφυγες 

β. Να απαγορευτεί στους ευκατάστα-
τους να παίρνουν ψωμί από τους φούρ-
νους 

γ. Να διανέμει 300 δρά-
μια ψωμί κατ’ άτομο. 

δ. Να παρέχει βοήθημα 1 
δραχμή σε γυναίκες που θη-
λάζουν, σε παιδιά κάτω των 
12, σε ηλικιωμένους άνω των 
65 και σε θύματα πολέμου 

ε. Τέλος να οργανώσει 
συσσίτια για τα παιδιά. 

Παράλληλα η μαζική αυτή 
μετακίνηση χιλιάδων ατόμων 
γέννησε ευθύς εξαρχής ένα 
μείζον πρόβλημα. Την εξεύ-

ρεση στέγης στην οποία θα διέμεναν όλοι 
αυτοί οι άνθρωποι, που είχαν μαζί τους 
πολλά μικρά παιδιά και ηλικιωμένους, 
εξαντλημένους από την πολύμηνη ταλαι-
πωρία. 

Το πρόβλημα γίνονταν οξύτερο από 
τις καιρικές συνθήκες που ήταν πολύ δυ-
σμενείς και έλειπαν τα καυσόξυλα ή άλλα 
θερμαντικά μέσα που θα έκαναν τη ζωή 
των προσφύγων ανεκτή. 

 Ο Διοικητής της Ηπείρου Πετυχάκης 
κατενόησε αμέσως το πρόβλημα και από 
την πρώτη άφιξη, στις 6 Δεκεμβρίου 1922 
έκανε κάθε δυνατή ενέργεια για να ανα-
κουφίσει τις οικογένειες που υπέφεραν 
πλην των άλλων και από το δυνατό κρύο. 
Δυστυχώς όμως η εξεύρεση χώρων στέ-
γασης ήταν εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση. 

 Προς αντιμετώπιση του προβλήματος 
συστήθηκε σε συνεργασία με το τουρκικό 
στοιχείο που υπήρχε στην πόλη 7μελής 
επιτροπή μεταξύ των πλέον επιφανών 
μουσουλμάνων για τον εντοπισμό όλων 
των ακινήτων που θα μπορούσαν να χρη-
σιμοποιηθούν για τη στέγαση. 

Σε λίγες ημέρες η επιτροπή αυτή συ-
νέταξε έναν κατάλογο με σπίτια μουσουλ-
μάνων που θα μπορούσαν να επιταχθούν, 
διότι στα σπίτια που είχαν εγκατασταθεί 
οι πρώτοι πρόσφυγες είχε δημιουργηθεί 
το αδιαχώρητο. 

Ο Διοικητής της Ηπείρου, κρίνοντας 
ότι οι ανάγκες των προσφύγων ήταν πολύ 
σοβαρότερες από την άνεση των μαθητών 
και μαθητριών στα σχολεία, επίταξε αί-
θουσες του σχολείου θηλέων που ανήκαν 
στη Μονή του Αγίου Νικολάου στο νησί 
της λίμνης, για να στεγάσει μερικούς έστω 
πρόσφυγες που υπέφεραν τα πάνδεινα 
από την έλλειψη στέγης. 

 Αποτέλεσμα της έντονης αυτής δρα-
στηριοποίησης της Διοίκησης Ηπείρου, 
που δέχτηκε από την πρώτη στιγμή το πλή-
θος των προσφύγων ήταν να καταγραφούν 
και να δοθούν σε άμεση χρήση οι ακό-
λουθοι χώροι: 

 Τούρκικα σπίτια εγκαταλελειμμένα 
Τα ανάκτορα του Χαϊρεντίν πασά και 

του Ριζέ εφέντη 
Η κλινική Λέκκα. 
Όσα τζαμιά δεν χρησιμοποιούνταν 

πλέον για λατρευτικούς σκοπούς 
Οι χώροι της πρώην στρατιωτικής 

τουρκικής σχολής, στο Κάστρο  
Οι στρατιωτικοί φούρνοι του Καραμπά 
Το Γυμνάσιο θηλέων 
Το οικοτροφείο θηλέων «Η Ζωοδόχος 

Πηγή» 
Εγκαταλελειμμένα οικήματα στο νησί 

των Ιωαννίνων 
Η περιοχή του Αγίου Ιωάννη Μπουνί-

λας στην Ανατολή 
 

 Το πρώτο καταφύγιο  
των προσφύγων στην Ήπειρο 
Ωστόσο παρά τις συγκινητικές προσπά-
θειες του διοικητή της Ηπείρου και των 
κρατικών υπηρεσιών ελάχιστα έγινε δυ-
νατό να βοηθηθούν οι πρόσφυγες να εγ-
κατασταθούν στην περιοχή και να αναδεί-
ξουν τις αρετές τους. Και τούτο οφείλεται 
στο γεγονός ότι το μεγάλο μέρος των προ-
σφύγων που εγκαταστάθηκαν στην Ήπειρο 
στο σύνολό τους σχεδόν, όπως διαφαίνεται 
από την καταγραφή των 2863 προσφύγων  
που έγινε στη Νομαρχία Ιωαννίνων τον Νο-
έμβριο του 1923, ασχολούνταν με αστικά 
επαγγέλματα, ενώ μόνο 50 πρόσφυγες 
ήταν γεωργοί, 9 μυλωνάδες και 1 βοσκός. 

Προέκυπτε κατά συνέπεια βασική αν-
τινομία ανάμεσα στην ασχολία των προ-
σφύγων και στον χώρο που αποφασίστηκε 
να εγκατασταθούν, δεδομένου ότι η Ήπει-
ρος την περίοδο αυτή ήταν αδύνατο να 
απορροφήσει τέτοιου είδους αστικά επαγ-
γέλματα, εφόσον ήταν αγροτοκτηνοτροφική 
περιοχή με μεγάλο κέντρο μόνο τα Ιωάν-
νινα, που απαριθμούσαν 20.000 κατοί-
κους. 

 Έτσι το μεγαλύτερο μέρος των προ-
σφύγων αναζήτησε νέο χώρο εγκατάστα-
σης, κυρίως στη Μακεδονία, Θράκη, και 
μόνο λίγοι απέμειναν στην Ήπειρο που κα-
τόρθωσαν με μεγάλες προσπάθειες να ρι-
ζώσουν και να δημιουργήσουν τα χωριά 
τους, όπως είναι η Νέα Κερασούντα, η 
Νέα Σαμψούντα, ο Αρχάγγελος στην Πρέ-
βεζα, η Νέα Βίγλα στην Άρτα, η Νεοκαι-
σάρεια, η Ανατολή στα Ιωάννινα, η Πέρδικα 
στη Θεσπρωτία κ.ά. Οι κάτοικοι αυτοί με 
την εργατικότητα, το δημιουργικό πνεύμα 
τους, αλλά και την ανάγκη να ζήσουν τις 
οικογένειές τους ξεπέρασαν τα φυσικά 
προβλήματα της περιοχής, δημιούργησαν 
καλλιεργήσιμα εδάφη, ανέπτυξαν σχέσεις 
με τους γηγενείς κατοίκους της περιοχής 
που εγκαταστάθηκαν και αποτελούν μέχρι 
σήμερα δημιουργικό κομμάτι του πληθυ-
σμού της Ηπείρου. 

Ευχαριστώ θερμά τον κ. Δημήτριο 
Ράπτη, τ. καθηγητή του Πανεπιστημίου 

Ιωαννίνων για τη βοήθεια στην περισυλ-
λογή των στοιχείων, το Κέντρο Ποντιακών 
Μελετών, την Εύξεινο Λέσχη Θεσσαλονί-
κης, αλλά και ποντιακούς Συλλόγους της 

Ηπείρου για τη συμπαράστασή τους 
 

Λευτέρης Παπακώστας 

Η ζωή στην ύπαιθρο της Ηπείρου 1920

Πρόσφυγες φθάνουν στο λιμάνι της Πρέβεζας Το μοναστήρι του Αγίου Ιωάννου Μπονίλας στα Ιωάννινα 

Πρόσφυγες του Πόντου στην Ήπειρο

Συνωστισμός των προσφύγων στους χώρους αποβίβασης



Νοέμβριος 2022 • Aρ. φύλλου 2614

Υλοποιείται ένα οφειλόμενο 
ιστορικό χρέος 

  
Η δημιουργία του Πάρκου της Ιστορίας 
στην ευρύτερη περιοχή του Καλπακίου, 
συνιστά οπωσδήποτε εκπλήρωση εθνικού 
χρέους. Γι’ αυτό η υλοποίηση του έργου 
που θα αναδεικνύει το έπος του «40 αλλά 
και θα τιμά τους πεσόντες στο Ελληνοαλ-
βανικό μέτωπο», είναι άμεσα επιτακτική. 
Αυτό το έργο υλοποιείται πλέον από το 
Δήμο Πωγωνίου σε συνεργασία με τα αρ-
μόδια Υπουργεία Εθνικής Άμυνας και Πο-
λιτισμού και με τη συγχρηματοδότηση της 
Βουλής των Ελλήνων. 

Η λειτουργία του Πάρκου Ιστορίας πε-
ριλαμβάνει: 

Το νέο Πολεμικό Μουσείο 
Το Μνημείο Πεσόντων 

Και την ανάδειξη-ανάπλαση των 
ιστορικών θέσεων-μαχών κ.α.  

Σήμερα, στην είσοδο του Καλπακίου 
υπάρχει το Μικρό Πολεμικό Μουσείο αφιε-
ρωμένο στο Έπος του 40, όπου υπάρχουν 
εκθέματα από τον πόλεμο και ο επισκέπτης 
μπορεί να παρακολουθήσει την ηχητική 
αναπαράσταση της μάχης. Πιο πέρα βρίσκε-
ται και η σπηλιά όπου ήταν το στρατηγείο του 
Διοικητή της μεραρχίας Χαράλαμπου Κατσι-
μήτρου. Υπάρχει ακόμη και το γιγαντιαίο 
μπρούτζινο άγαλμα του πολεμιστή στρατιώτη. 
Επισκέψιμα είναι και τα χαρακώματα και τα 
πολυβολεία του κοντινού λόφου Σειλητούρα.  

Το Μουσείο χωροθετείται σε έκταση 
εμβαδού 4.277.7 τμ. Ιδιοκτησίας του Δήμου 
Πωγωνίου, ακριβώς στην είσοδο του οικι-
σμού Καλπακίου, παράπλευρα του επαρχια-
κού οδικού δικτύου Ιωαννίνων-Κόνιτσας και 

συνορεύει με το σημερινό πολεμικό μου-
σείο. 

Επιπλέον το έργο «Μνημείο Πεσόντων 
στη θέση “Βουρλιάσος”» αφορά και το 
Πάρκο Μνήμης, το χώρο ανάδειξης των ονο-
μάτων των ηρώων πεσόντων μαχητών, το 
χώρο δηλαδή των εκδηλώσεων κλπ.  

Τέλος, η Ανάδειξη-Ανάπλαση Ιστορικών 
Θέσεων Μαχών Έπους 1940 στο Καλπάκι 
ολοκληρώνει το έργο.  

Στόχος η δυνατότητα για ιστορική ενη-
μέρωση των επισκεπτών και η περιβαλλον-
τική εκπαίδευση.  

Συνολικά το Πάρκο Ιστορίας Καλπακίου, 
πέρα από την εθνική υποχρέωση «παρου-
σιάζει ιδιαίτερη πολιτιστική, πολιτισμική και 
αναπτυξιακή αξία, ενώ η ανάδειξη των ιστο-
ρικών σημείων των περιοχών θα συμβάλλει: 

Στην προβολή της ιστορικής και πολιτι-

στικής ταυτότητας της περιοχής. 
Στην ανάπτυξη ειδικών, εναλλακτικών 

μορφών τουρισμού στις περιοχές παρέμβα-
σης. 

Στη δημιουργία κατάλλη-
λων προϋποθέσεων για την 
ιστορική ενημέρωση των επι-
σκεπτών».  

Ουσιαστικά, όμως, αποτε-
λεί εκπλήρωση υποχρέωσης 
της πατρίδας στους νεκρούς 
του Έπους του 40.  

Η διατήρηση της εθνικής 

μνήμης είναι απαραίτητος όρος εθνικής επι-
βίωσης.  

 

Η Ιστορία προάγει την εθνική αυτογνωσία  
Μουσείο Καλπακίου και «Καλπάκια 2022» 

Τα «ΚΑΛΠΑΚΙΑ» διοργανώνονται κάθε χρόνο σε 
συνεργασία με την Περιφέρεια Ηπείρου, την Π.Ε.Δ. 
Ηπείρου, την 8η Μηχανοποιημένη Ταξιαρχία και τους 
φορείς της περιοχής. Φέτος, απελευθερωμένοι από 
τον κορωνοϊό, πραγματοποιήθηκαν «με πάσα επιση-
μότητα» και με κάθε λαμπρότητα, στην ουσία αντάξια 
του ιστορικού γεγονότος και της προσφοράς των αγω-
νιστών. Οι ιστορικές εκδηλώσεις «ΚΑΛΠΑΚΙΑ» είναι 
αφιερωμένες στην επέτειο για το έπος του 1940, 
καθώς η περιοχή του Καλπακίου δέχτηκε, κατά τον 
Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, το κύριο βάρος της Ιταλικής 
επίθεσης. 

Τα «ΚΑΛΠΑΚΙΑ 2022» πραγματοποιήθηκαν από 23 
Οκτωβρίου 2022 μέχρι και 27 Οκτωβρίου 2022.  

Το πρόγραμμα «ΚΑΛΠΑΚΙΑ 2022» είχε ως εξής: 
 

 Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2022 
ΚΑΛΠΑΚΙ 
«3ος Δρόμος της Νίκης» 
Με τη δυναμική συμμετοχή 300 αθλητών και πλήθους 
παιδιών πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 23 Οκτω-
βρίου 2022 ο «3ος Δρόμος της Νίκης» που διοργα-
νώνεται στα πλαίσια των ιστορικών εκδηλώσεων 
«ΚΑΛΠΑΚΙΑ 2022». 

Ο αγώνας ήταν αφιερωμένος στη μνήμη των 
ηρώων του έπους του 1940 με τους συμμετέχοντες 
να διέρχονται από ιστορικούς χώρους, γνωρίζοντας 
έτσι καλύτερα την περιοχή όπου εκτυλίχθηκαν οι νι-
κηφόροι αγώνες των Ελλήνων. 

Ο «3ος Δρόμος της Νίκης» περιελάμβανε τρεις 
διαδρομές: 9 χλμ, 21χλμ. και μία παιδική διαδρομή 
1000μ. 

Πριν την εκκίνηση των αγώνων, άνδρες του Τάγ-
ματος Εθνοφυλακής Καλπακίου πραγματοποίησαν 
επετειακή πορεία στην διαδρομή των 6km, προς τιμήν 
των ηρώων πεσόντων στην ιστορική Μάχη του Καλ-
πακίου. 

Ο Δήμαρχος Πωγωνίου Κων/νος Καψάλης συ-
νεχάρη τους νικητές των διαδρομών κι ευχαρίστησε 

όλους τους συμμετέχοντας, επισημαίνοντας τη σημα-
σία του αγώνα. «Είναι ένας αγώνας μνήμης με μεγάλο 
ιστορικό βάρος. Σήμερα τιμούμε τους ήρωες του 
έπους του ’40 και μέσα από τον «3ο Δρόμο της Νίκης» 
τους στέλνουμε την ευγνωμοσύνη μας για τη θυσία 
τους» δήλωσε χαρακτηριστικά. 

 
 Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 

ΧΑΝΙ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ 
Επιμνημόσυνη δέηση. Κατάθεση στεφάνων. Χαιρετι-
σμοί Περιφερειάρχη Ηπείρου και Δημάρχου Πωγω-
νίου. Ομιλία, με θέμα «Η συμβολή του Ανεξάρτητου 
Τάγματος Δελβινακίου και των Πωγωνισίων κατά τον 
Ελληνοϊταλικό πόλεμο 1940» 

Την Τετάρτη 26 Οκτωβρίου τιμήθηκε το ανεξάρ-
τητο τάγμα του Δελβινακίου, με επιμνημόσυνη δέηση, 
κατάθεση στεφάνων, χαιρετισμούς από Περιφέρεια 
και Δήμαρχο Πωγωνίου και ομιλία, από την κ. Γκου-
λιούμη Ελένη, Φιλόλογο, με θέμα « Η συμβολή του 

ανεξάρτητου Τάγματος Δελβινακίου και των Πωγωνι-
σίων κατά τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο του 1940».  

 

 Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2022 
ΜΝΗΜΕΙΟ ΜΑΧΗΤΗ 
Παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη 
και με κάθε λαμπρότητα πραγματοποιήθηκαν οι εκ-
δηλώσεις «ΚΑΛΠΑΚΙΑ 2022», απότισης φόρου τιμής 
στους Ήρωες του έπους του ’40. 

Στα χώματα όπου γράφτηκαν οι πρώτες σελίδες 
του Έπους και που δέχτηκαν το κύριο βάρος της ιτα-
λικής επίθεσης τελέστηκε το πιο ιερό μνημόσυνο στη 
μνήμη όσων θυσιάστηκαν για την πατρίδα και την 
ελευθερία. 

Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν στο Μνημείο του Μα-
χητή την ώρα που «έσκιζαν» τους ουρανούς δύο μα-
χητικά αεροσκάφη. Στο σημείο τελέστηκε επιμνημό-
συνη δέηση χοροστατούντος του Σεβασμιότατου 
Μητροπολίτη Ιωαννίνων κ. Μάξιμου, ακολούθησε προ-
σκλητήριο νεκρών, κατάθεση στεφάνων και τοπο-
γραφική ενημέρωση από Αξιωματικό της 8ης Μηχα-
νοποιημένης Ταξιαρχίας. 

Στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης πραγματο-
ποιήθηκε ερμηνεία επετειακού τραγουδιού από τη 
Στρατιωτική Μπάντα της 8ης Μηχανοποιημένης Τα-
ξιαρχίας ενώ τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε 
o εκπαιδευτικός και συγγραφέας Στέφανος Κωλ-
λέτας. 

Προηγήθηκε χαιρετισμός από το Δήμαρχο Πωγω-
νίου Κωνσταντίνο Καψάλη που καλωσόρισε τον 
Πρωθυπουργό, τους εκλεκτούς καλεσμένους αλλά 
και τους παρευρισκόμενους με ένα απόσπασμα από 
τη μαρτυρία του Άγγελου Τερζάκη όπως καταγράφεται 
στο βιβλίο του «Η εποποιία του 40-41».  

Οι εκδηλώσεις κορυφώθηκαν με την Αναπαρά-
σταση της Μάχης του Καλπακίου στην οποία συμμε-
τείχαν στρατιώτες της 8ης Μηχανοποιημένης 
Ταξιαρχίας, το Περιφερειακό Τμήμα Ιωαννίνων του 
Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, ομάδες αναβιωτών από 
την Ελλάδα και την Ιταλία, παιδιά από την «Κιβωτό του 
κόσμου» καθώς και άνδρες, γυναίκες και παιδιά από 
το Δήμο Πωγωνίου. 

 

 Παρασκευή 28 Οκτωβρίου 2022 
IEΡΑ ΜΟΝΗ ΣΩΣΙΝΟΥ 
Παρασκευή 28 Οκτωβρίου, στον Ιερό Ναό της Ευαγ-
γελίστριας στο Σώσινο, τελέστηκε θεία λειτουργία, 
επιμνημόσυνη δέηση και πραγματοποιήθηκε κατά-
θεση στεφάνων.  

 ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΚΑΛΠΑΚΙ 

ιστορία πρέπει να μαθαίνεται! Όλοι μας είμαστε προϊόντα της ιστορίας. «Εμείς γεννιόμαστε μέσα σε έναν πολιτισμό, σε ένα 
κοινωνικό περιβάλλον που όλα αυτά έχουν διαμορφωθεί». Δεν μπορούμε να καταλάβουμε το σήμερα, αν δεν ξέρουμε σε βάθος το 
χθες. Είναι ανάγκη, λοιπόν, να μάθουμε την ιστορία για να παραδειγματιστούμε από τα λάθη των προηγούμενων, να δούμε τι 

λειτούργησε καλύτερα για εκείνους και τι όχι.  
Χρέος ηθικό, πατριωτικό, εθνικό. Να σεβόμαστε την ιστορία μας. Να σεβόμαστε τους νεκρούς μας.  
Να εκδηλώνουμε αυτόν τον σεβασμό με τα μνημεία των ηρώων, αλλά και τα μουσεία που κρύβουν ζωντανή την ιστορική μνήμη.  
Από την άποψη αυτή μείζονος εθνικής σημασίας είναι η κατασκευή του νέου Μουσείου Καλπακίου και οι εκδηλώσεις «Καλπάκια 

2022» που πραγματοποιήθηκαν φέτος, περίλαμπρες, απελευθερωμένοι όλοι μας από τον κορωνοϊό. 

«Μέσω του Πάρκου η περιοχή του Καλπακίου θα αποκτήσει το ρόλο που της 
ανήκει στους εορτασμούς της Εθνικής Επετείου του 1940. Πάγιο αίτημα του Δήμου 
είναι να γίνεται στο Καλπάκι ο επίσημος εορτασμός καθώς σε αυτά εδώ τα χώματα 
έγιναν οι κρίσιμες μάχες. Το χρωστάμε σε όσους θυσιάστηκαν για την πατρίδα και 
την ελευθερία. Το Πάρκο Ιστορίας αποτελεί όραμα για το Δήμο Πωγωνίου»,  

 δήλωσε ο Δήμαρχος Πωγωνίου Κων/νος Καψάλης 

Το σημερινό Πολεμικό Μουσείο στο Καλπάκι  

Πολύ μεγάλος ο αριθμός των συμμετεχόντων  

Με κάθε επισημότητα και αίσθηση του βαθύτατου χρέους 
όλων των Ελλήνων πραγματοποιήθηκε η επιμνημόσυνη 

δέηση στο Μνημείο του Μαχητή

Την Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάς εκπροσώπησε η 
Α΄Αντιπρποεδρος Μαρίκα Γκόνη, η οποία κατέθεσε στεφάνι 

στο μνημείο του Μαχητή

Η σπηλιά και ο ανδριάντας του Κατσιμήτρου 

Το εσωτερικό του μουσείου  

Εσωτερικός χώρος του σημερινού Μουσείου που απεικονίζει 
τη μάχη του Καλπακίου 

« ΚΑΛΠΑΚΙΑ 2022»

Οι φωτογραφίες είναι του Γιώργου Μάνη 

Η



 Η Λιμίνη είναι ένα χωριό του 
Δήμου Αρταίων. Το χωριό 
βρίσκεται κοντά στον ποταμό 
Άραχθο και απέχει από την 
πόλη περίπου 7 χιλιόμετρα.  

Και το μικρό αυτό χωριό 
έζησε «την επίσκεψη» των 
Γερμανών.  

«Η Λιμίνη είχε καεί από 
τους Γερμανούς στις 20 
Οκτωβρίου 1943 (58 από τα 
64 σπίτια καμμένα). Η ανοι-
κοδόμηση άρχισε τον Ιούλιο 
του 1945 και εκτός από δύο 
σπίτια όλα τα άλλα είναι τώρα 
έτοιμα. Κάναμε την επιθεώ-
ρηση στον κατάλογο των 
απόρων και φωτογραφίσαμε 
τους μαθητές στην εκκλησία, 
καθισμένους σε λαγοτόμαρα, 
σακιά κλπ κάτω στο πάτωμα. Υπάρχουν 80 παιδιά 
και το πραγματικό σχολείο αχρηστεύθηκε, γιατί 
του καταστρέψανε τα ξύλινα τμήματα για να τα 
κάνουν καυσόξυλα, κάτι πολύ συνηθισμένο ...» 
Από το ημερολόγιο που διατηρούσε ο Sidney B. 
Carter, που εργάστηκε για λογαριασμό της UNRRA 
στην Ελλάδα το 1945/46. Συμμετείχε μαζί με την 
Βούλα Παπαϊωάννου στην αποστολή στη Βόρεια 
και Δυτική Ελλάδα, επιλέγοντας θέματα προς 
φωτογράφηση σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
της ΟΥΝΡΑ και δίνοντας γραπτές αναφορές στα 
κεντρικά γραφεία.  

Ό,τι και να προσπαθήσει να συμπληρώσει 
κάποιος, να περιγράψει ή να σχολιάσει, θα είναι, 

με μια λέξη, ιεροσυλία. Από τέτοιους ατραπούς 
διήλθε η ελληνική κοινωνία.  

Η φωτογραφία αποτυπώνει την ιστορική 
πραγματικότητα. Έτσι μεγαλώσαμε!!! 

Δημιούργημα των τοτινών κατακτητών-σφα-
γέων, τωρινών «συμμάχων» μας.  

Μια πληροφορία. Δίπλα ακριβώς από τη Λι-
μίνη είναι το χωριό Κομμένο Άρτας, εκεί όπου 
στις 16 Αυγούστου 1943, το χωριό αυτό υπέστη 
μια ολοκληρωτική καταστροφή από τις γερμανι-
κές κατοχικές δυνάμεις κατά την οποία σφαγιά-
σθηκε σχεδόν ο μισός πληθυσμός, 317 άμαχοι. 
Τόσο απλά…  
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Πόσοι αιώνες, αναμετρήθηκαν με την απλή κι ασήμαντη 
πέτρα της Ηπείρου; 

Να χτυπηθεί αλύπητα απ’ την ορμή των χειμάρρων. 
Να συγκρουστεί με τον βράχο, που έδειχνε ανίκητος. 
Πότε να στρογγυλεύει και πότε να σπάει ηττημένη. 
Να χαθεί ξεχασμένη στα σκοτεινά βάθη και να ξεβρα-

σθεί πότε στη μία και πότε στην άλλη όχθη. 
Και το καλοκαίρι, να πεθαίνει για μια σταγόνα νερό, σ’ 

εκείνες τις τρομακτικές μέρες της ξηρασίας... 
Κι αργότερα, να φτάσει και να παραδοθεί, στα χέρια του 

ντόπιου τεχνίτη και πελεκητή. 
Να πάρει το χρήσιμο και το κατάλληλο σχήμα, να συνυ-

πάρξει, να συνταιριάξει, να τοποθετηθεί με μαεστρία και 
τέχνη, να σφηνώσει με ακρίβεια, να κερδίσει έτσι την αι-
ωνιότητα... 

Κι από εκεί, να αγναντεύει τον καλπασμό της ντόπιας 
Ιστορίας... 

Τάχα, έτσι δεν πορεύεται κι ο άνθρωπος; 
Μέσα από μετακινήσεις και συγκρούσεις. 
Πέφτει, συνθλίβεται, χάνει μα κι αναγεννάται, αναβαπτί-

ζεται, επανεξετάζει... 
Αλώβητος περνάει ανάμεσα στη Σκύλλα και στην Χάρυ-

βδη, νικητής απέναντι στα ελκυστικά κελεύσματα των Σειρή-
νων, πλέει με τη σανίδα του προς την Ιθάκη, σίγουρος κι 
αποφασισμένος, δυνατός απέναντι στους μνηστήρες... 

Σπρώχνει, ξανά και ξανά τον βράχο στην κορυφή του 
λόφου ελπίζοντας... 

Αποφασισμένος και συνειδητά την ώρα χρέους, κλέβει 
τη φωτιά απ’ τους θεούς και την χαρίζει στην ανθρωπότητα, 
για τον πολιτισμό και την προοπτική της. 

Ίδιος ο Προμηθέας, που αιώνες αργότερα «στρέφει το 
βλέμμα του και το μόνο που βλέπει, είναι η έρημος και το 
σκοτάδι της νύχτας…» 

Τότε που αναρωτιέται: για ποιον πεθαίνεις; 
Έτσι δεν ισορροπεί κι ο άνθρωπος; 
Ανάμεσα στην ευθύνη και το χρέος, τη γνώση και την 

αναζήτηση της αλήθειας... 
Χάνεται στη ρήξη και στην αποδοχή, στην υπέρβαση. 
Στην πάλη με τα κύματα, στον εφησυχασμό του ήσυχου 

λιμανιού..  
Μέχρι να νιώσει έτοιμος, σίγουρος, ανθεκτικός, στέρεος 

κι αποφασισμένος... 
Έτοιμος να κουβαλήσει νερό και υλικά χρήσιμα, για την 

οικοδόμηση του καινούργιου... 

Μα ήρθαν τα χρόνια της ξηρασίας. 
Έφυγαν οι γιαγιάδες ξαφνικά κι αναπάντεχα. 
Χάθηκαν στις πολύβοες στράτες οι βροχές, στέγνωσαν 

τα χώματα απ’ το μαστίγωμα του ήλιου... 
Κουρασμένο έγειρε και το δένδρο της αυλής κι ο ίσκιος 

μίκρυνε, ώσπου χάθηκε εντελώς... 
Μαζί του, χάθηκαν και τα εγγόνια του καλοκαιριού. 
Τα κορίτσια, που τα μάτια τους, ήταν οι εποχές του χρό-

νου. 
Η άνοιξη, το καλοκαίρι, το φθινόπωρο... 
Χάθηκαν στις εργατικές συνοικίες της Αττικής. 
Περιστέρι, Καισαριανή, Δραπετσώνα... 
Εκεί, που τότε κατοικούσαν εργάτες και οικοδόμοι, ξω-

μάχοι και προλετάριοι... 
 
Εκεί, που σήμερα, ενοχλητικές εξατμίσεις εμποδίζουν 

τις κουβέντες των ανθρώπων. 
Εκεί όπου η βία, δήθεν λύνει διαφορές, αντί οι διαφο-

ρές να ενώνονται και να χτυπούν τα αίτια των κοινωνικών 
ανισοτήτων... 

Μαραζώνουν τα χωριά μας. 
Μένουν οι πέτρες, που ενώνουν το παρελθόν με το σή-

μερα. 
Μα, στα ξεχασμένα σπίτια, τριγυρίζουν άνθρωποι. 
Αθέατοι, σιωπηλοί, σκεπτικοί. 
Άνθρωποι που σφυρίζουν μελαγχολικά: 
«Με μια πιρόγα φεύγεις και γυρίζεις, 
τις ώρες που αγριεύει η βροχή, 
στη γη των Βησιγότθων αρμενίζεις 
και σε κερδίζουν κήποι σκεπαστοί, 
μα τα φτερά σου σιγοπριονίζεις...» 
 

Κώστας Βαρέλης 

Η πέτρα

Τα πέτρινα 
μνημεία 

 
 
 
“Καὶ φοβᾶμαι ἀκόμη τῶν χεριῶν μου τὸ ἄγγιγμα στὶς 
πέτρες τοῦτες μὴν ἐπιτείνει τὴ φθορά, μὴν ἐπισπεύδει 
τῶν ἐρειπίων τὴν ἐρείπωση” . 

Τα πέτρινα μνημεία είναι δημιουργήματα μιας συγ-
κεκριμένης κοινωνίας σε μια ορισμένη εποχή εκφρά-
ζουν τις αξίες, τις αντιλήψεις, τα ιδεώδη και την 
αισθητική της. 

Δηλαδή με αυτά καταλαβαίνουμε την κοινωνία που 
τα δημιούργησε και τον πολιτισμό της. 

Απλά ή επιβλητικά, ταπεινά ή μεγαλοπρεπή, ακέ-
ραια ή σπαράγματα, στέκουν σιωπηλά και μας υπεν-
θυμίζουν ποιοι είμαστε και από πού ερχόμαστε. 
Υποβάλλουν συναισθήματα, προκαλούν συνειρμούς, 
προβληματίζουν και διδάσκουν όποιον μπορεί να κα-
ταλάβει καλύτερα τη «γλώσσα» τους. 

Παλαιό Μαυρονόρος. Να πάρει το χρήσιμο και το κατάλληλο 
σχήμα (Φωτ. Γιώργος Μάνης) 

Παλιό Μαυρονόρος (Φωτ. Γιώργος Μάνης) 

Πέτρες 

 «Πονεμένες πέτρες 
απ’ τον ιδρώτα των φτωχών. 
Χώματα ιερά του δίκαιου εργάτη 
 Νερά πελαγίσια 
Σμίξτε τις χορδές 
της Ζωής/και λυτρώστε/τον Ήλιο»  

 
Κώστας Αναγνώστου  

Πέτρες που αποτυπώνουν την ανθρώπινη δημιουργία.  
Το Γεφύρι του Αώου στην πόλη Κόνιτσα (Φωτ. Γιώργος Μάνης) 

Ηπειρώτικο Μοιρολόγι

Νοέμβριος ή Αντριάς 

Ο μήνας Νοέμβριος ονομάζεται και Αντριάς. Ονομάζεται έτσι, γιατί τον μήνα αυτόν αντρείωνε 
το κρύο. Είναι ο μήνας των πολλών βροχοπτώσεων και χιονοπτώσεων. Γνωστή είναι η αποστροφή-
αγανάκτηση των τσομπαναραίων, όταν η βροχή έπεφτε ασταμάτητα. «Ρίξε καημένε Αντριά. Μην στα-
ματάς». 

Την ίδια ακριβώς φράση «ρίξε καημένε Αντριά. Μην σταματάς», την έλεγαν και σε εκείνον που 
έτρωγε ασταμάτητα. Συνεχώς μασούσε. Λέγεται ότι αυτή η ονομασία προήλθε από το εξής περιστα-
τικό. «Κάποτε ένας στρατοκόπος, με το όνομα Αντρέας (Αντριάς), για να προφυλαχθεί από μια δυνατή 
βροχή του Νοέμβρη (Αντριά), χώθηκε σε μια σπηλιά, έβγαλε το ταγάρι του και άρχισε να τρώγει 
ασταμάτητα. Σε διπλανή σπηλιά είχε βρει καταφύγιο ένας τσομπάνης που δεν είχε αντιληφθεί τον 
στρατοκόπο. Μην μπορώντας να ξεμυτίσει από τη σπηλιά, τα ‘βαζε με τον καιρό και δυνατά έλεγε: 
“ρίξε καημέν’ Αντριά!” Ο οδοιπόρος Αντρέας που τον άκουγε, πειραγμένος, απάντησε: “Σαν ρίχνου, 
απ’ τουντρουβά μ’ ρίχνου”. Νόμιζε ότι απευθυνόταν σ’ αυτόν! Όταν σταμάτησε η βροχή και δόθηκαν 
αμοιβαίες εξηγήσεις, η παρεξήγηση λύθηκε, αλλά το συμβάν διαδόθηκε και η φράση έμεινε πα-
ροιμιώδης και με την καινούργια σημασία της». Χρήστος Αρ.Παπακίτσος, «Από την Τζουμερκιώτικη 
Λαλιά στην Ηπειρώτικη Παράδοση» Αθήνα 2006 

(Δημοσιεύθηκε 30/5/24 εφημ. ΣΚΡΙΠ) 

Μια φωτογραφία 
μοναδικός δάσκαλος 

Λιμίνη Άρτας, Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 1946 . Παιδιά του χωριού  
καθισμένα πάνω σε λαγοτόμαρα και σακιά κάνουν μάθημα στο χώρο  

της εκκλησίας. (Φωτ.: Βούλα Παπαιωάννου)



 
Ο Θεόδωρος Γιαννάκης (γεννήθηκε το 1979 στην 
Πρέβεζα) είναι απόφοιτος της Ανωτάτης Σχολής 
Καλών Τεχνών και του προγράμματος MFA στη Δια-
χείριση Ψηφιακών Μέσων στο London Metropolitan 
University στο Λονδίνο. Την περίοδο αυτή εργάζεται 
στην διδακτορική του διατριβή στο Τμήμα Εικαστι-
κών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, 
με υποτροφία του Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη. Έχει 
παρουσιάσει το έργο του σε ατομικές εκθέσεις 
στην Union Pacific (Λονδίνο), Ελένη Κορωνέου 
(Αθήνα), Radio Athenes (Αθήνα) και SPACE (Λον-
δίνο) και έχει λάβει μέρος σε διεθνείς ομαδικές 
εκθέσεις σε χώρους τέχνης, μουσεία και  ιδρύ-
ματα όπως το New Museum της Νέας Υόρκης, το 
Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, το Αρχαιολο-
γικό Μουσείο των Δελφών, το Fondazione Prada, 
το Κολέγιο Τέχνης και Σχεδιασμού του Οντάριο, το 
V22 Collection και το Futura Center for Contempo-
rary Art. Ως μέλος της καλλιτεχνικής ομάδας KER-
NEL έχει διοργανώσει εκθέσεις και εκδηλώσεις 
και έχει δωσει διαλέξεις για την έρευνά του στο 
ICA London, στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέ-
χνης, στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και στην Ανωτάτη 
Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας. 
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Ο Δημήτριος Γέγιος γεννήθηκε το 1961 στην Εξοχή 
Κονίτσης Ιωαννίνων. 

Σπούδασε ζωγραφική στην Α.Σ.Κ.Τ με δάσκαλο 
τον Π. Τέτση και αποφοίτησα με άριστα το 1989. 

Παράλληλα με τη ζωγραφική, ασχολήθηκε με την 
αγιογραφία, την διδασκαλία της τέχνης και συνεργά-

στηκε με το Υπουργείο Πολιτισμού (αντίγραφα βυζαν-
τινών εικόνων). 

Παρουσίασε έργα του σε ατομική έκθεση το 1987 
στην Ε.Η.Μ στα Ιωάννινα. 

«Κλικ» απ’ την ΠΣΕ!
www.draseis.panepirotiki.gr

Δημήτρης Γέγιος, Ζωγράφος Εξοχή Κονίτσης

Η Γκορτσιά στο χωράφι. ΛΑΔΙ

Θέα από τον κήπο. ΛΑΔΙ

Η Ασπασία  Γιαννέτα γεννήθηκε το 1972 στα 
Ιωάννινα με καταγωγή από το Μ. Γαρδίκι δήμου 
Ζίτσας και από το Ελληνικό δήμου Βορείων Τζου-
μέρκων. Σπούδασε γλυπτική στην ΑΣΚΤ Αθήνας 
με καθηγητή τον Θόδωρο Παπαγιάννη. Συνέχισε 
τις σπουδές της στην HDK Βerlin στο εργαστήριο 
του Κ.Η. Biederbick, με υποτροφία του DAAD. Από 
το 2005 έως το 2007 ήταν  υπότροφος εσωτερι-
κού του ΙΚΥ.  

Ατομικές εκθέσεις: 
2007 Γκαλερί Αμυ-

μώνη, Ιωάννινα 
2006 Γκαλερί, Το μήλο 
2002 Γκαλερί, 7 
 Σημαντικότερες ομα-

δικές: 
2018 Déjà vu, Booze 
2017 All Time Sculpture 

Heroes, Γλυπτοθήκη 
Γρηγοριάδη 

2008 Ten years after 
friends, Κυλινδρόμυλοι 
Σαραντόπουλου 

2006 Γλυπτική Γλυ-

πτική,workshop, Κυλινδρόμυλοι Σαραντόπου-
λου 

2003 Ζωσιμάδων Δράσεις, Ιτς Καλέ, Ιωάννινα 
2001 Windows of the world, Τεχνόπολις Γκάζι 
1998 Ανεπίσημη Γλώσσα, Κτίριο Καλλιτεχνών 
Τα τελευταία χρόνια ασχολείται με την κερα-

μική με έδρα την Ερεσό Λέσβου. 
 ΠΕΛΑΓΙΑ 2009 
Υλικά: Ριζόχαρτο, κόλλα, ακρυλικά χρώματα 

Διαστάσεις: 70x56 εκατοστά 
(c) 2021 panepirotiki.com  
Designed by 4creations.gr Hosted by 

Totalnet.gr 
ΙΝΩ 2007 
Υλικά: Ριζόχαρτο, κόλλα, ακρυλικά χρώματα 

Διαστάσεις: Ύψος 175 εκατοστά 
 

Aσπασία Γιαννέτα,  
Γλύπτης, Ιωάννινα

Η Μάχη Τζαβέλλα γεννήθηκε τον 
Νοέμβριο του 1968 στο Μαντείο 
Δωδώνης. Ζει στην Αθήνα. Έχει 
εκδώσει τις νουβέλες: «Κόκκινος 
Αύγουστος», 2015 εκδόσεις Γρα-
φομηχανή, «Φτερά παγωνιού», 
2017 εκδόσεις Γκοβόστη, «ήρεμα 
φεύγω», 2020 εκδόσεις Γκοβό-
στη. 

Διηγήματά της έχουν δημοσι-
ευτεί στα συλλογικά έργα:  «Οδός 
Δημιουργικής Γραφής» αρ. 2, 2013 
εκδόσεις Οσελότος, «Ανθολογία 
Σύντομου Διηγήματος», 2014 εκ-
δόσεις Γραφομηχανή και σε λο-
γοτεχνικά διαδικτυακά περιοδικά. 
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΡΓΟΥ 
Δύο αποσπάσματα από το νου-
βέλα «Φτερά παγωνιού», 2017 
εκδόσεις Γκοβόστη 

Όσο παρατηρώ τη φωτογρα-
φία τόσο μελαγχολώ. Στο βλέμμα 
της αποτυπώνεται κάτι σαν παρά-
νοια, αλλά το περίεργο είναι ότι 
μέσα από αυτήν αισθάνομαι να 
αποκαλύπτεται η ζωή μου. Για μια 
στιγμή φοβάμαι ότι μπορεί να 
είμαι άρρωστη κι εγώ· ότι μπορεί 
να έχω κολλήσει την αρρώστια της 
και δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω. 
Άλλο αν τώρα πια είναι αργά και 
μοιάζει να μην έχει νόημα τίποτα 
απολύτως, αφού όσο και αν την 
κατηγορήσω δεν θα πετύχω τί-
ποτα· ούτε το θολό της βλέμμα 
μπορεί να αλλάξει ούτε και η ζωή 
μου που δεν μπορεί παρά να επη-
ρεάστηκε από το κοίταγμά της. 
Νιώθω άβολα. Όλα μου φαίνονται 

ανούσια, ψυχρά και 
αδιάφορα. Το μόνο που 
πραγματικά επιθυμώ 
είναι να βρεθώ στο σπίτι 
μόνη, έχοντας αφήσει 
πίσω τις υποχρεώσεις 
τής κάθε μέρας. Νιώθω 
όλο και περισσότερο να 
αδειάζω από καλά συ-
ναισθήματα και να παίρ-
νουν τη θέση τους η 
ψυχρότητα και η παγω-
νιά· η παγωνιά που πάντα 
διέκρινα στο βλέμμα της 
και που τώρα αισθάνομαι 
τον χρόνο να επιστρέφει 
και τις περασμένες στιγ-
μές να περιστρέφονται 
γύρω από τα μάτια της, 
όπως όταν την κοιτούσα 
αναζητώντας την απο-
δοχή και εισπράττοντας 
την αποδοκιμασία ή την 
αμφισβήτηση, σαν να μην 
με πίστευε ποτέ. 

Αναρωτήθηκα ποιον 
και τι αγαπούσα, αλλά 
σκέφτομαι ότι θα χρει-
αζόταν αρκετός χρόνος 
να βάλω τα πράγματα σε 
μια τάξη και να μην απαντήσω 
βιαστικά, λέγοντας ότι μάλλον δεν 
αγαπούσα κανέναν και τίποτα. Και 
τότε θυμήθηκα τη γάτα μου και 
χάρηκα γιατί τουλάχιστον αγα-
πούσα αυτό το ζώο. Τον Λάζαρο ας 
πούμε τον αγαπούσα; Τη δουλειά 
μου; Τη ζωή μου αλλά και τη ζωή 
γενικά; Τις μικρές στιγμές μου; 
Συνειδητοποιούσα ότι τίποτα απ’ 
όλα αυτά δεν αγαπούσα πολύ, αν 
και για όλα ένιωθα κατά καιρούς 
συγκίνηση. Συγκίνηση μαζί με 
θλίψη και δέος για όλα τα πλά-
σματα που βρέθηκαν σ’ αυτό τον 
κόσμο χωρίς να ρωτηθούν, πα-
λεύοντας να βρουν ένα νόημα, 

καταδικασμένα να νιώσουν τόσο 
πόνο μόνο και μόνο για να αντα-
ποκριθούν στο «πρωτόκολλο της 
ζωής». Η ζωή τελικά μπορεί και 
να γεννιέται μ’ έναν θάνατο, όπως 
κι εγώ τώρα ξαναγεννιόμουν αλ-
λάζοντας τη μοίρα μου. Αν αυτή μ’ 
έφτιαξε κι έγινα αυτό που είμαι, 
εγώ η ίδια θα με αποδομούσα. 
Κάθε νέα σκέψη θα έκρυβε την 
επιθυμία μου για την πραγματική 
ελευθερία. Μπορούσα να είμαι 
ελεύθερη κάνοντας κάτι τολμηρό, 
αλλάζοντας το παρελθόν μου και 
αφαιρώντας όλα με όσα χωρίς να 
το επιλέξω συνδέθηκα περισσό-
τερο. 

Μάχη Τζαβέλα, Λογοτέχνης, Δωδώνη

Θεόδωρος Γιαννάκης,  
Εικαστικός, Πρέβεζα


