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Εισηγητική Ομιλία του 
προέδρου της ΠΣΕ στη  
Γενική Συνέλευση των 

Μελών-Σωματείων 
  

σελ. 3

Το Πρακτικό  
της Εφορευτικής  

Επιτροπής  για  
τις Αρχαιρεσίες  

  
σελ. 16

Οικονομικός Απολογισμός 
Διοικητικού Συμβουλίου   

 
σελ. 11

ΔΙΠΛΟ ΦΥΛΛΟ 
 

Η έκδοση διπλού φύλλου της 
«Πανηπειρωτικής» για τους μή-

νες Μάρτιο και Απρίλιο 2022 ήταν 
επιβεβλημένη, ώστε να περιλάβει 
με πληρότητα τα υλικά από τη Γε-
νική Συνέλευση και την εκλογή 

νέων οργάνων της Πανηπειρωτι-
κής Συνομοσπονδίας Ελλάδας 
(ΠΣΕ), που έγιναν στις 10-11 

Απριλίου 2022.

Οι ομιλίες των επικεφαλής 
των συνδυασμών     

 
Η Επικοινωνία των Υποψηφίων  

με τους Ηπειρώτες και 
 τις Ηπειρώτισσες  

 
σελ. 13-14

Κάλεσμα στους Ηπειρώτες και τις Ηπειρώτισσες 
για «έναν αγωνιστικό προβληματισμό, που απορ-
ρέει από το πνεύμα του αλτρουισμού, της εργα-
τικής πάλης και της δικαιοσύνης» απηύθυνε το 
Γραφείο Τύπου της η Πανηπειρωτικής Συνομο-
σπονδίας Ελλάδας (ΠΣΕ) για την «Πρωτομαγιά 
2022». 

Στο προσκλητήριο αναφέρονται τα εξής: «Η πρώτη 
του Μάη συμβόλιζε ασφαλώς από αρχαιοτάτων χρόνων 
την έλευση της καλοκαιρίας, αλλά με την πάροδο του 
χρόνου η 1η Μάη, μαζί με την εξαιρετική φυσική της 
ιδιότητα, απέκτησε και μοναδική κοινωνική διάσταση. 
Είναι η γιορτή της εργατιάς, του μόχθου, της λευτεριάς, 
της θυσίας και της ανθρωποσύνης. Έτσι καθιερώθηκε 
με πολύχρονους και πολυαίμακτους αγώνες.  

Παράλληλα μένει βαθιά στη μνήμη του Έλληνα χα-
ραγμένη η αιματοβαμμένη Πρωτομαγιά του 1944. Η 
ηρωική θυσία των “200” στην Καισαριανή, μπροστά στο 
εκτελεστικό απόσπασμα των ναζί, είναι διαχρονικό σύμ-
βολο αγώνα και αντίστασης κατά του φασισμού και μια 

διαρκής παρακαταθήκη: «Εμείς, μερτικό δε ζητήσαμε… 
Τίποτα…/ Μόνον/ θυμηθείτε το: αν η ελευθερία/ δεν 
βαδίσει στα χνάρια του αίματός μας,/ εδώ θα μας σκο-

τώνουν κάθε μέρα. Γεια σας». 
Η Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδας τιμά την 

εργατική Πρωτομαγιά και καλεί τους Ηπειρώτες και τις 
Ηπειρώτισσες, μ’ όλες τις σημερινές έκτακτες περι-
στάσεις, όχι σε μια απλή γιορτή, αλλά σε έναν αγωνιστικό 
προβληματισμό, που απορρέει από το πνεύμα του αλ-
τρουισμού, της εργατικής πάλης και της δικαιοσύνης.  

Ας έχουμε πάντα ως όραμα και καθήκον τον αγώνα 
μας για ένα καλύτερο αύριο και ας διδασκόμαστε πάν-
τοτε για το νόημα της Πρωτομαγιάς γιορτάζοντάς την, 
έτσι όπως μας τη δίδαξε ο Ηπειρώτης ποιητής Γιώργος 
Κοτζιούλας στο ποίημα που έγραψε για την Πρωτομαγιά 
στην Κατοχή. (30 Απριλίου 1944).  

«Τώρα που φούντωσαν, άστραψαν γλώσσες ολούθε 
φλογάτες/ κι όλα τα σάπια απορρίχνονται σ' ευλογητή 
πυρκαγιά,/ το δάκρι, αδέρφια, στεγνώνοντας για τους 
νεαρούς/ πρωτοστάτες απ' άκρη σ' άκρη ας γιορτάσουμε 
δική μας Πρωτομαγιά». 

Το Ηπειρώτικο αγωνιστικό σθένος, ανθρώπινο, δί-
καιο και πάντα αντιπολεμικό θα νικήσει…» 

ε απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η 
Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων της 
ΠΣΕ την Κυριακή 10 Απριλίου 2022. Έλαβαν 

μέρος 90 Ηπειρώτικα Σωματεία της Αποδημίας, από 
τα 174 ταμειακώς εντάξει, επί συνόλου 198 νομιμο-
ποιηθέντων σωματείων.  

Από αυτά τα 20 ήταν από την Άρτα, 3 Διάφορα 
Σωματεία, 1 Βορειοηπειρώτικο Σωματείο, 18 Σωματεία  
από Ενώσεις Δήμων της Αττικής, 3 Σωματεία από 
Επαρχία, 13 Σωματεία από την Θεσπρωτία,  28 Σωματεία 
από Γιάννενα και 4 Σωματεία από Πρέβεζα. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός, ο Απο-
λογισμός των Πεπραγμένων καθώς και ο Οικονομικός 
Ισολογισμός. Η εντολή της Συνέλευσης  προωθεί 
την κατευθυντήρια γραμμή που αφορά το διάλογο 
και τη συνεργασία πάνω στη βάση επίλυσης των 
προβλημάτων. Οι ομιλίες και τα ψηφίσματα της 
Γενικής Συνέλευσης συνιστούν πλέον μια αξιόλογη 
παρακαταθήκη  και έναν οδηγό για τη δράση του 
νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου.   

Στις εκλογές της ΠΣΕ, που διενεργήθηκαν τη 
Δευτέρα 11.4.2022, έλαβαν μέρος 171 Ηπειρωτικά 
Σωματεία της Αποδημίας από τα 198 νομιμοποιηθέντα 
και 174 ταμειακά εντάξει.  

Από αυτά τα 28 από Άρτα, 2 διάφορα Σωματεία, 
2 Βορειοηπειρώτικα  Σωματεία, 36 από Ενώσεις 
Δήμων Αττικής, 4 από την Επαρχία, 25 από Θεσπρωτία, 
62 από Ιωάννινα, 12 από Πρέβεζα.  

Εκλέχτηκαν  

 

Γενική Συνέλευση και Εκλογή, 10-11 Απριλίου 2022,  
του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανηπειρωτικής  
Συνομοσπονδίας Ελλάδας (ΠΣΕ) 

Εισήγηση του ΔΣ της ΠΣΕ 
στη Γενική Συνέλευση των 

Σωματείων-Μελών  
 
 

σελ. 4-10

Οι Διακηρύξεις των τριών 
συνδυασμών 

 
 

σελ. 15-16

ΠΣΕ: Τιμή στη γιορτή της εργατιάς, του μόχθου και της θυσίας

Μ
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας  

Α. Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
Νομός  Ιωαννίνων  
«ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ»:  
Μαρίκα Γκόνη, Νίκος Ζέκης, Κώστας Ζηκό-
πουλος, Αλέξανδρος Σπύρου, Δημήτρης Σού-
κης,  Ηλίας Χρηστάκος, Βόρειος Ήπειρος: 
Γιώργος Τζομάκας  
«ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»:  
Κώστας Λιάγκος, Νατάσσα Κοντούλη  
«ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ»  
Ελευθερία Γκαρτζονίκα 
Νομός Θεσπρωτίας 
«ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ»:  
Μάκης Κιάμος, Μηνάς Ζέρβας, Δονάτος Γκέ-
λιας, Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, Γιάννης 
Βέλλης 

«ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»:  
Σωτήρης Κολιούσης, Αλέξανδρος Λαμπρίδης  
Νομός Άρτας 
«ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ»:  
Χρήστος Τούμπουρος, Αντώνης Κοντός 
«ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»: Γιάννης Νάκης, 
Γιώργος Μουσγάς 
Νομός Πρέβεζας  
«ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ»:  
Χριστόφορος Ευθυμίου, Παύλος Χρήστου 
«ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»: Νίκος Γιαννούλης, 
Μαρίνα Τζάκου  
 
Β. Για την Εξελεγκτική Επιτροπή 
Γιώργος Κουρτέσας, Προκόπης Γκογιάννος, 
Βασίλης Παπαϊωάννου  

Τα αποτελέσματα των εκλογών έχουν ως εξής:

 
ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ                                  ΨΗΦΟI                      258  
ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ                                   ΨΗΦΟΙ                      126 
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ                ΨΗΦΟΙ                       25  
ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ                                  ΕΔΡΕΣ                       16 
ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ                                   ΕΔΡΕΣ                        8 
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ                  EΔΡA                         1 



Εγκατάλειψη... 
 

Μία φεύγουν, μία μένουν, μία δεν 
έχουν χρήματα, την άλλη αδύνατη η 
επικοινωνία… Αυτή λοιπόν είναι η 
εξυπηρέτηση των ΑΤΜ των Τραπεζών 
στους Φιλιάτες. Το επιμύθιο: Από Φι-
λιάτες οι ηλικιωμένοι να στέλνονται 
στην Ηγουμενίτσα «να σηκώσουν χρή-
ματα». Το είδαμε, το ζήσαμε και δεν 
μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει. 

Στους Φιλιάτες την Μεγάλη Παρα-
σκευή και τα δύο μηχανήματα των 
Τραπεζών δεν εξυπηρετούσαν. Ο με-
γαλύτερος σε έκταση Δήμος, ορεινός 
με υπεργηρασμένο πληθυσμό.  

Κραυγή, δυνατή κραυγή… Ακούει 
κανείς; Βουλευτές, Αντιπερειφερει-
άρχης, Περιφερειακοί Σύμβουλοι, Δή-
μαρχοι και Δημοτικοί άρχοντες.  

Η Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία 
Ελλάδας ενώνει τη φωνή της και συμ-
μετέχει στη διαμαρτυρία των κατοίκων 

των Φιλιατών. Φοβόμαστε πως είναι 
καθολικό το φαινόμενο.  
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Η Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελ-
λάδας με αφορμή την εισβολή της Ρω-
σίας στην Ουκρανία και εκφράζοντας 
τη συμπαράσταση προς τον Ουκρανικό 
λαό εξέδωσε το ακόλουθο Δελτίο 
Τύπου:  

«Το ΔΣ της ΠΣΕ στη συνεδρίαση του της 1ης 
Μαρτίου 2022 συζήτησε την κατάσταση που 
εξελίσσεται στην Ουκρανία με την εισβολή των 
Ρώσων και τις διεθνείς αντιδράσεις. Καταδικά-
στηκε απερίφραστα η απαράδεκτη στρατιωτική 
επίθεση-εισβολή της Ρωσίας και παράλληλα 
δηλώθηκε ο αποτροπιασμός για τις ενέργειες 
των δυνάμεων εκείνων που συνδαυλίζουν τον 
πόλεμο και λειτουργούν αποτρεπτικά για την 
παγίωση της ειρήνης και της ασφάλειας στην 
περιοχή. 

Οι Ηπειρώτες, που τόσα έχουμε υποστεί από 
τους πολέμους και τη ναζιστική κατοχή, με τις 
χιλιάδες εκτελεσμένους, τα δεκάδες μαρτυρικά 
χωριά, θεωρούμε ότι ο πόλεμος, κάθε πόλεμος, 

είναι το αποτέλεσμα ανταγωνισμών και αντιπα-
ραθέσεων οικονομικών συμφερόντων των ισχυ-
ρών, αιτία συμφορών, καταστροφής και 
αναίρεσης κάθε έννοιας ειρήνης και ανθρωπι-
σμού. Η τραγωδία του λαού της Ουκρανίας σή-
μερα, της Κύπρου και της Γιουγκοσλαβίας χθες, 
μας δείχνουν ότι μετά από 75 χρόνια από τη 
λήξη του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου, ένας νέος 
πόλεμος ‘’χτυπά’’ την ‘’καρδιά’’ της Ευρώπης, 
με απρόβλεπτες συνέπειες. Το αύριο για τους 
λαούς είναι αβέβαιο. 

Συμπάσχουμε και εκφράζουμε την αλληλεγ-
γύη και τη συμπαράστασή μας στην τραγωδία 
που εξελίσσεται σε βάρος του λαού της Ουκρα-
νίας, μεταξύ των οποίων είναι και ομογενείς 
μας. Η πατρίδα μας, η Ελλάδα δεν μπορεί και 
δεν πρέπει να συμμετέχει με κανέναν τρόπο 
στη αιματοχυσία. Η υπόθεση της ειρήνης αφορά 
κάθε λαό, κάθε άνθρωπο.  

«Πιο πέρα είναι ένα σπίτι που καίγεται. | Κι 
ύστερα ένα άλλο. | Κι ύστερα το δικό σου». 
[Γιάννης Ρίτσος]»  

Το ΔΣ της ΠΣΕ απευθυνόμενο στους 
απόδημους Ηπειρώτες και Ηπειρώτισ-
σες Εύχεται Χρόνια Πολλά, Υγεία και Ευ-
τυχία.  

Μέχρι τώρα ο κορωνοϊός στην ουσία 
λειτούργησε ως ανασχετικός παράγον-
τας βίωσης της Ανάστασης και της Λαμ-
πρής.  

Θάνατος κι Ανάσταση, Σταύρωση και 
Λύτρωση. Πόνος και Ελπίδα.  

Αυτή λοιπόν, η Ελπίδα μας οδηγεί 
στην αληθινή βίωση του Πάσχα των Ελ-
λήνων, έστω και με αυτές τις συνθήκες.  

Είναι μια πράξη συνειδητή και υπεύ-
θυνη.  

Στη γενέτειρα, λοιπόν, να ζωντανέ-
ψουν και πάλι τα χωριά μας. Τα τρα-
γούδια της χαράς, της νίκης και της 
ζωής θα αχολογήσουν σ’ ολόκληρη την 
Ήπειρο. Εκεί θα αλλάξουμε «το φιλίτης 

Αγάπης, πάνω στο χορό, που στήνουν οι 
μαυρομάτες στα χοροστάσια, στις πλα-
τείες αυλές και στα χορταρόστρωτα σιά-
δια των χωριών», όπως γράφει και ο 
ποιητής μας Κώστας Κρυστάλλης.  

Η νίκη θα είναι νίκη ζωής. Η νίκη θα 
είναι δική μας.  

 
Χρόνια Πολλά. 
 

 ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ - ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ Για τον πόλεμο στην «Ουκρανία»

Πραγματοποιήθηκε 22.4.2022 στην Κρυοπηγή 
Πρεβέζης η Επιμνημόσυνη Δέηση υπέρ των 23 
πατριωτών που εκτελέστηκαν από τους Γερμα-
νούς κατακτητές την Μεγάλη Παρασκευή του 
1944 στην Αγία Τριάδα Αγρινίου.  

Την Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδας 
εκπροσώπησε ο πρόεδρος Μάκης Κιάμος ο 
οποίος κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο των 
εκτελεσθέντων.  

Παράλληλα δήλωσε πως “Η Ήπειρος δεινο-
πάθησε από τα Γερμανικά στρατεύματα Κατο-
χής. Αψευδής μάρτυρας είναι τα Μαρτυρικά 
Χωριά της Ηπείρου που συνιστούν μια αληθινή 
παρακαταθήκη ελευθερίας, αξιοπρέπειας και 
διδαχής. Η μνήμη θα είναι πάντα παρούσα. Πρέ-
πει όμως να πάψουν να υπάρχουν μόνο θύματα. 
Είναι ανάγκη τα θύματα να δικαιώνονται και οι 
θύτες να πληρώνουν για τις πράξεις τους.  

Η ΠΣΕ αγωνίζεται για τη δικαίωση των θυμά-
των και την αληθινή αποκατάστασή τους. Χρέος 
τιμής”. 

 
Ένα Μαρτυρικό χωριό στην Ήπειρο 
Η Μαρτυρική κοινότητα Κρυοπηγής στις υπώ-
ρειες του όρους του Ζαλόγγου, μια ανάσα από 
το μνημείο της θυσίας των Σουλιωτισσών, βίωσε 
τη σκόπιμη απάνθρωπη εκτέλεση 23 ανδρών 
της στο εκτελεστήριο Αγρινίου από τις δυνά-
μεις κατοχής ανήμερα της Μεγάλης Παρα-
σκευής, τον Απρίλη του 1944. Αμέσως μετά από 
δυο μήνες οι Γερμανοί εξόντωσαν 5 κατοίκους, 
ενώ τον Ιούνιο του1943 είχαν εκτελεστεί από 
Ιταλούς άλλοι 3. Συνολικά το μικρό χωριό μας 
πλήρωσε σε αλλεπάλληλα ολοκαυτώματα 
φόρο αίματος 31 ανθρώπων της! 

Το χωριό στοχοποιήθηκε επειδή οι κάτοικοί 
του υπήρξαν πρωτεργάτες στην πάνδημη Εθνική 
Αντίσταση κατά του Ναζισμού, καθώς υπήρξε 
έδρα του ΕΑΜ και του τοπικού εφεδρικού ΕΛΑΣ 
Πρέβεζας και ύστερα αφετηρία της επίθεσης 

του ΕΔΕΣ κατά των Γερμανών τον Ιούνιο του 44. 
Τέθηκε στο πρόγραμμα δε των μαζικών εκκα-
θαρίσεων της μεραρχίας Εντελβάις. 

Την άνοιξη του 44 τρεις ομάδες της έκαναν 
επιδρομή με δύναμη 300 πάνοπλων στρατιω-
τών, οι οποίοι λεηλάτησαν τα πάντα, πυρπόλη-
σαν σχεδόν το σύνολο των σπιτιών και τελικά 
πήραν ομήρους 28 άνδρες και τους μετέφεραν 
στις φυλακές του Αγρινίου. Εκεί, ανήμερα της 
Μεγάλης Παρασκευής μάλιστα, ανάμεσα σε 
120 πατριώτες εκτέλεσαν 23. Μετά δυο μήνες 
εισέβαλαν ξανά στο έρημο χωριό και σκότω-
σαν τρεις άντρες και δύο γυναίκες με βομ-
βαρδισμούς. Η μία πέθανε έχοντας αγκαλιά τα 
βρέφη της, ενώ κάηκε μαζί και η μονή Ζαλόγ-
γου. 

Τιμή στους εκτελεσμένους της ΚρυοπηγήςΠρεβέζης
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ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ:  
Χρυσόστομος (Μάκης) Κιάμος-Χήτος, 

Πρόεδρος της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας  
 

ΔΙΕΥΘΥΝΕΤΑΙ από Συντακτική Επιτροπή: 
Χρήστος Τούμπουρος • Μαρίκα Γκόνη 
Γιάννης Βέλλης • Γιώργος Μουσγάς 
Μαρίνα Τζάκου • Ελένη Κοντούλη 

Κατερίνα Σχισμένου    
 

Εκπρόσωποι της Εθνικής 
Ελληνικής Μειονότητας 
της Βορείου Ηπείρου στην 
Αλβανία, επισκέφθηκαν τα 
γραφεία της ΠΣΕ 

«Ο πρόεδρος της ΠΣΕ Μάκης Κιάμος και η Έφορος Δη-
μοσίων Σχέσεων Μαρίκα Γκόνη συναντήθηκαν 8.3.2022 με 
τον Βασίλη Κάζιο και Γεώργιο Τζομάκα, πρόεδρο και αντι-
πρόεδρο αντίστοιχα, της Πολιτικής Οργάνωσης, «ΟΜΟΝΟΙΑ», 
της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας της Βορείου Ηπείρου 
στην Αλβανία, καθώς και με τον πρόεδρο και βουλευτή του 
Κόμματος «Ένωσης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» Ευάγγελο 
Ντούλες και συζήτησαν θέματα που αφορούν την ελληνική 
μειονότητα στην Αλβανία. Η συνάντηση έγινε στα γραφεία 
της ΠΣΕ, Κλεισθένους 15, 7ος όροφος.  

Ειδικότερα πραγματοποιήθηκε ενημέρωση για τα προ-
βλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική μειονότητα, όπως 

ανθρώπινα δικαιώματα, περιουσιακό, απογραφή του πλη-
θυσμού και διοικητική διαίρεση. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε 
σε θέματα που αφορούν τον πολιτισμό και την παράδοση. 
Παράλληλα συζητήθηκαν και τα προβλήματα που αντιμετω-
πίζουν οι Βορειοηπειρώτες στην Ελλάδα, όπως το ασφαλι-
στικό.  

Ο πρόεδρος Μάκης Κιάμος δήλωσε πως η ΠΣΕ είναι πάν-
τοτε στο πλευρό των Βορειοηπειρωτών και θα εντείνει τις 
παρεμβάσεις και παραστάσεις της προκειμένου να επιλυ-
θούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Βορειοηπειρώ-
τες.  

Συμφωνήθηκε να γίνει συνεργασία σε θέματα πολιτισμού 
και να πραγματοποιηθεί ημερίδα με πολιτιστικό περιεχόμενο 
που θα αφορά τα ήθη, τα έθιμα και γενικότερα τον ηπει-
ρώτικο πολιτισμό».

Από αριστερά: Ευάγγελος Ντούλες, Μάκης Κιάμος, Μαρίκα Γκόνη 
και Βασίλης Κάζιος  

Λειτουργούσαν κάποτε Τραπεζικά Κατα-
στήματα στους Φιλιάτες. Οι τράπεζες έκλει-

σαν. Τώρα δεν λειτουργούν ούτε τα ΑΤΜ 
(Φωτ.: Γιάννης Βέλλης, 23.4.2022. Φιλιάτες)

 
Το μνημείο των εκτελεσθέντων στην Κρυοπηγή Πρεβέζης  

Ο πρόεδρος της ΠΣΕ Μάκης Κιάμος καταθέτει  
στεφάνι 22.4.2022 στο μνημείο των εκτελεσθέντων 

«Ακάκιε» 

 
Παρουσιάστηκε στις 13 Απριλίου 2022 το βιβλίο του Κώστα 
Κρομμύδα με τον τίτλο «Ακάκιε» που αφορά τη ζωή και το έργο 
του Λευτέρη Μαντζίκα, «Μεγάλου Ευεργέτη» της Πανηπειρω-
τικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας. Το βιβλίο παρουσιάσαμε εκτε-
νώς στην «Πανηπειρωτική» στο 12 φύλλο Μάιος-Ιούνιος 2021. 

Στην ομιλία του ο πρόεδρος της ΠΣΕ τόνισε πως « ο Λευτέ-
ρης Μαντζίκας είναι ο Μέγας Ευεργέτης της Πανηπειρωτικής 
και στην ουσία ο άξιος συνεχιστής της παράδοσης των Ηπει-
ρωτών – Ευεργετών. Ο χώρος όπου βρισκόμαστε αποκτήθηκε 
με τη συνεισφορά του Μαντζίκα, γι’ αυτό καιμη μεγάλη αί-
θουσα φέρει το όνομά του. Το παράδειγμα του Λευτέρη Μαν-
τζίκα είναι φωτεινό και ως Ηπειρώτες είμαστε περήφανοι γι’ 
αυτόν. Η Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδας προγραμμα-
τίζει να τιμήσει δεόντως τον Μέγα Ευεργέτη της, Ελευθέριο 
Μαντζίκα». 

Μετά το τέλος της εκδήλωσης το χορευτικό της Ένωσης 
Ηπειρωτών Ιλίου απέδωσε Ηπειρώτικους χορούς που έπαιξαν 
οι εξαίρετοι μουσικοί: Θοδωρής Γεωργόπουλος, Μιχάλης Ζάμ-
πας, Παναγιώτης Ξυδέας και Θανάσης Κάκος. Αποσπασματα 
από το βιβλίο  ανέγνωσε η Μαρίκα Γκόνη. 

Ο συγγραφέας Κώστας Κρομμύδας  
με το χορευτικό της Ένωσης  
Ηπειρωτών Ιλίου που συμμετείχε  
στην εκδήλωση 



Συμπατριώτισσες, Συμπατριώ-
τες, 

Το ΔΣ της ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΣΥ-
ΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ απευθύ-
νεται σε όλους εσάς που εδώ και 
πάνω από έναν αιώνα που υπάρχουν 
σωματεία των αποδήμων Ηπειρωτών, 
προσφέρετε με ανιδιοτέλεια, μεράκι, 
με αγάπη για την ιδιαίτερη πατρίδα 
μας τον χρόνο σας, χωρίς να υπο-
λογίζετε δαπάνες και προσωπικές 
υποχρεώσεις. 

Το ΔΣ της ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΣΥ-
ΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ απευθύ-
νεται σε όλους όσοι στέκονται με 
κάθε τρόπο δίπλα σας και κρατάτε 
όλοι μαζί τους συλλόγους μας, την 
Ηπειρωτική αποδημία όρθια, μαχη-
τική στη διεκδίκηση της λύσης των 
προβλημάτων της Ηπείρου, της προ-
στασίας, διατήρησης και διάδοσης 
του λαϊκού παραδοσιακού μας πο-
λιτισμού, ζωντανεύετε κάθε μέρα τις 
καλύτερες παραδόσεις της αλλη-
λεγγύης, της αδελφότητας μεταξύ 
μας.  

Στους δύσκολους αυτούς και-
ρούς, σας ευχόμαστε υγεία και δύ-
ναμη για σας και τις οικογένειες 
σας, για να ξεπεράσουμε τις δύ-
σκολες στιγμές. 

 
Συμπατριώτισσες, Συμπατριώ-

τες, 
Βρισκόμαστε, ζούμε σε πολύ δύ-

σκολες εποχές. Η οικονομική κρίση 
μετά από 10 χρόνια οξυμένης συνε-
χούς αφαίμαξης των εισοδημάτων 
μας, επανέρχεται και οξύνεται ακόμη 
περισσότερο με την επιδημία covid 
19, με τον πόλεμο στην Ουκρανία. 
Ας θυμηθούμε όσους χάσαμε, όσοι 
χάνουμε καθημερινά από την παν-
δημία και όσους και από άλλες αι-
τίες δεν είναι πια μαζί μας. Κρατάμε 
1 λεπτού σιγή στη μνήμη τους.  

Σήμερα δεν απολογίζουμε τη 
δράση του ΔΣ μόνο για το τελευταίο 
έτος. Αν και στις 4 Μαρτίου 2020, 
στην τακτική συνεδρίαση του ΔΣ της 
ΠΣΕ, προετοιμάστηκε η ετήσια τα-
κτική Γενική Συνέλευση (απολογι-
στική-προγραμματική) που είχε προ-
γραμματιστεί για την Κυριακή 
29/3/2020, επήλθε στο μεταξύ η κα-
ραντίνα, τα μέτρα αντιμετώπισης του 
κορωνοϊού, και όλα όσα προγραμ-

ματίσαμε, αναβλήθηκαν. Είμαστε 
αναγκασμένοι σήμερα να κάνουμε 
απολογισμό για όλη την τριετία για 
όλη τη θητεία του ΔΣ 2019-2022. Στις 
δύσκολες αυτές συνθήκες της πολ-
λαπλής καραντίνας σε τυπικό αλλά 
και ουσιαστικό επίπεδο, όταν πολλοί 
από μας δεν ήταν δυνατόν να προ-
σεγγίσουμε το Πνευματικό μας Κέν-
τρο. Το ΔΣ προσπάθησε να δημιουρ-
γήσει προϋποθέσεις υποκατάστασης 
της φυσικής παρουσίας εφαρμό-
ζοντας και διαδικτυακές διαδικα-
σίες. 

Τον Νοέμβριο του 2020, λίγο πριν 
το 2ο κύμα της πανδημίας, μετά από 
πολύ κόπο ψηφίσαμε απολογισμό 
που στάλθηκε ηλεκτρονικά σε όλα 
τα μέλη και γνώρισε σημαντική αν-
ταπόκριση. 

Το ΔΣ, παρακολουθώντας την 
εξέλιξη της πορείας του covid19, 
έκανε συνεχείς παραστάσεις στους 
αρμόδιους κρατικούς παράγοντες 
ζητώντας την παράταση της θητείας 
των σωματείων. Παρόλη την τελευ-
ταία προσπάθεια να δοθεί ακόμη μια 
παράταση τουλάχιστον ως το τέλος 
Ιουνίου 2022, δεν έγινε δεκτό το αί-
τημα. Καλούμε άλλη μια φορά όλα 
τα σωματεία να οργανώσουν νέες 
εκλογές εντός της θητείας τους για 
να μην υπάρχουν προβλήματα με τις 
αρχές. 

Το ΔΣ της ΠΣΕ που ανέλαβε τη 
διοίκηση της την 1η Απριλίου 2019 
βρέθηκε μπροστά σε πολλά και δυ-
σεπίλυτα προβλήματα. Η έλλειψη της 
επικοινωνίας με τα μέλη ήταν φα-
νερή. Προς αυτή την κατεύθυνση 
προσπαθήσαμε και προσπαθούμε να 
έχουμε επαφή και επικοινωνία με 
όλα τα μέλη μας. Η εκπροσώπηση 
της Πανηπειρωτικής  σε εκδηλώσεις, 
γιορτές, ομιλίες κλπ. που διοργα-
νώνουν οι σύλλογοι μας και προ-
σκαλούν την ΠΣΕ είναι σταθερή, και 
αποτυπώνεται κυρίως στα δελτία τύ-
που και στην παρουσίαση από την 
εφημερίδα και το facebook. 

Μπήκαν οι βάσεις για δημοκρα-
τική λειτουργία, και έτσι πορευτή-
καμε μέχρι σήμερα, με κατανόηση, 
με αλληλεγγύη και συνεργασία 
άψογη. Απόδειξη αυτής της άψογης 
συνεργασίας οι ομόφωνες αποφά-
σεις σχεδόν όλων συνεδριάσεων ΔΣ. 

Το ΔΣ και το προεδρείο συνεδριά-
ζουν σύμφωνα με το καταστατικό. 
Ακόμη και στην διάρκεια της παν-
δημίας οι συνεδριάσεις είναι τακτι-
κές είτε με τηλεδιάσκεψη, είτε μι-
κτά, με φυσική παρουσία των 
περισσοτέρων και των υπολοίπων με 
τηλεδιάσκεψη. Στις επιτροπές τα 
μέλη του ΔΣ συνεργάζονται προετοι-
μάζοντας εισηγήσεις και αναλαμ-
βάνοντας την υλοποίηση των απο-
φάσεων. Τα οικονομικά μπήκαν σε 
τάξη και παρά την ανακοπή της δρά-
σης από την πανδημία, όπως θα δια-
πιστώσετε και στο σχετικό κεφάλαιο 
με τα οικονομικά και στον οικονο-
μικό απολογισμό του ταμία, έχουν 
καλυφθεί οι δαπάνες μέχρι τέλους 
Απριλίου και τα σημερινά διαθέσιμα 
επαρκούν μέχρι τουλάχιστον το τέλος 
Ιουνίου. Απευθυνόμαστε σε όλους 
τους Ηπειρώτες για την ενίσχυση της 
Συνομοσπονδίας και είμαστε ευτυ-
χείς να ανακοινώσουμε ότι παρά τα 
προβλήματα αρκετοί ανταποκρίθη-
καν θετικά, με ό, τι μπόρεσε ο κα-
θένας να προσφέρει. Άρχισε να λει-
τουργεί η ιστοσελίδα της ΠΣΕ, το f/b, 
κυκλοφορεί από τον Γενάρη 2020 η 
εφημερίδα μας, η οποία ήταν απε-
νεργοποιημένη από δεκαετίες. Από 
τις πρώτες ημέρες έγινε προσπάθεια 
να διαμορφωθεί πρόγραμμα και 
προϋπολογισμός που τηρείται κα-
νονικά. Το ταμείο μας είναι θετικό.  

Η πολιτιστική δράση αποτελεί 
διαχρονικά κύριο άξονα στο έργο 
της ΠΣΕ. Η εκτίμηση αυτή επιβεβαι-
ώθηκε χαρακτηριστικά στη διάρκεια 
της τριετίας 2019-2022, ακόμη και 
στις πρωτόγνωρες και αποτρεπτικές 
συνθήκες της πανδημίας. Η επέλαση 
της πανδημίας, η τήρηση των προ-
βλεπόμενων μέτρων κοινωνικής 
αποστασιοποίησης, η πολύμηνη ανα-
στολή, επηρέασαν καθοριστικά την 
συνέχεια της πολιτιστικής δράσης 
της ΠΣΕ. Στις πρωτόγνωρες, αυτές, 
συνθήκες, με την ανάγκη προστα-
σίας της δημόσιας υγείας να πρυ-
τανεύει, μια σειρά προγραμματισμέ-
νες δράσεις ή εκδηλώσεις 
ματαιώθηκαν. Κινηθήκαμε προς την 
προσαρμογή της πολιτιστικής δράσης 
στις νέες συνθήκες, με τρόπους που 
θα αντιπαρέρχονται, κατά το δυνατό, 
το αποτρεπτικό περιβάλλον. Ως προ-
νομιακό πεδίο ανάπτυξης δράσης, 
σε αυτή την κατεύθυνση, προκρί-
θηκε ο ψηφιακός πολιτισμός και, 
ως μέσο, το διαδίκτυο. Το 2021 θε-
μελιώθηκε πολύτροπα τη σχέση της 
ΠΣΕ με τον Ψηφιακό Πολιτισμό. 

Η στηριγμένη με επιστημονικά 
κριτήρια τοποθέτηση της ΠΣΕ στα 
μεγάλα προβλήματα της Ηπείρου και 
των Ηπειρωτών της αποδημίας βρί-
σκεται συνεχώς στην προτεραιότητα 
μας. Εκφράστηκε στη συμμετοχή μας 
στα περιφερειακά συμβούλια, στις 
συνεδριάσεις των δημοτικών συμ-
βουλίων, στις ανακοινώσεις μας για 
τον ενεργειακό σχεδιασμό, την δια-

χείριση των αποβλήτων, την ιδιωτι-
κοποίηση του λιμανιού Ηγουμενί-
τσας, την κατάργηση των διοδίων, 
για την διαχείριση της πανδημίας 
και την κατάσταση του υγειονομικού 
συστήματος στην Ήπειρο και τόσα 
άλλα. Οι θέσεις μας, η δράση μας 
παρακολουθείται με προσοχή και 
σεβασμό από τους φορείς της Ηπεί-
ρου και οι προτάσεις μας γίνονται 
αποδεκτές πλατιά, οι εισηγήσεις μας 
έγιναν πολλές φορές ομόφωνα δε-
κτές.  

Από τις πρώτες μέρες της θη-
τείας μπήκαμε μπροστά για να μην 
περάσει σε ιδιωτικά χέρια η διαχεί-
ριση του Ζαππείου. Δεν σταματάμε 
τις παρεμβάσεις μας για τα κληρο-
δοτήματα. Να εκφραστεί η βούληση 
των διαθετών! 

Σταθήκαμε σε όλα τα μεγάλα ζη-
τήματα της χώρας μας με τελευταία 
την παρέμβαση με ψήφισμα για τον 
πόλεμο στην Ουκρανία. Το ΔΣ κατα-
δικάζοντας απερίφραστα τη ρώσικη 
εισβολή, δηλώνοντας τον αποτρο-
πιασμό για τις ενέργειες των δυνά-
μεων εκείνων που συνδαυλίζουν τον 
πόλεμο και λειτουργούν αποτρεπτικά 
για την παγίωση της ειρήνης και της 
ασφάλειας στην περιοχή, τόνισε την 
ανάγκη να μείνει η πατρίδα μας μα-
κριά από την αιματοχυσία, να μην 
συμμετάσχει με κανέναν τρόπο. 

Θέλω να αναφερθώ στο μεγάλο 
πρόβλημα της προσέγγισης της νέας 
γενιάς. Το μεγάλο αυτό θέμα που 
αγγίζει την ίδια την ύπαρξη της ορ-
γανωμένης Ηπειρωτικής αποδημίας 
απασχολεί το ΔΣ της ΠΣΕ. Η δυσκολία 
του εγχειρήματος είναι ορατή, μετά 
την απραξία πολλών ετών και η ανα-
κοπή της υλοποίησης των δρομο-
λογημένων προτάσεων λόγω παν-
δημίας δεν θα μας εμποδίσει να 
βάλουμε «τη μηχανή μπροστά» Προ-
τείνονται δράσεις με στόχο την ενερ-

γοποίηση νέων γύρω από τους Συλ-
λόγους μας, την ανάληψη πρωτο-
βουλιών εκ μέρους τους, την ανα-
ζωογόνηση των Συλλόγων, να 
αναδειχτούν εκείνοι οι νέοι και νέες 
που θα αποτελέσουν τα αυριανά στε-
λέχη της αποδημίας, τη δημιουργική 
ενασχόληση των νέων απόδημων 
ηπειρωτών με τον πολιτισμό, τον 
αθλητισμό κλπ. Επιδιώκουμε και πε-
ριμένουμε ιδέες για μορφές συμ-
μετοχής των συλλόγων στις δράσεις 
αυτές και ενδεχομένως σε νέες 
μορφές. 

 
Συμπατριώτισσες, Συμπατριώ-

τες αντιπρόσωποι των σωματείων 
μας, 

Στα χέρια σας έχετε αναλυτικά 
την εισήγηση του ΔΣ στη σημερινή 
Γενική Συνέλευση, όπου περιέχονται 
σύντομες αναφορές στις εκδηλώ-
σεις και δράσεις μας. Αναλυτικά 
επίσης, μπορείτε να ανατρέξετε στα 
σχετικά δελτία τύπου και ανακοινώ-
σεις μας που είναι αναρτημένες στην 
ιστοσελίδα μας, στο f/b και δημοσι-
εύτηκαν και στην εφημερίδα.   

Το ΔΣ της ΠΣΕ, με αίσθημα ευ-
θύνης απευθύνεται σε όλους εσάς, 
τους αντιπροσώπους των συλλόγων 
μας και σας καλεί να μην το βάλουμε 
κάτω. Μην αφήσουμε την ηπειρωτική 
αποδημία, τα χωριά μας, την Ήπειρο 
να σβήσουν. Με συλλογική δράση, 
με αγάπη για τον τόπο μας και τον 
λαό μας θα ξεπεράσουμε τα προ-
βλήματα. Τοποθετηθείτε στον απο-
λογισμό και τον προγραμματισμό μας. 
Μεταφέρετε τη δική σας δράση. 
Κάντε τις παρατηρήσεις σας, πλου-
τίστε τον προβληματισμό μας και 
βοηθήστε να γίνουν όλα πράξη. 
Ενεργοποιείστε τα σωματεία μας. 

 
Ο Πρόεδρος του ΔΣ 

ι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης ξεκίνησαν με την εκλογή Προεδρείου της Συνέ-
λευσης. Πρόεδρος εκλέχτηκε ο Ιπποκράτης Κατσένης, ιστορικό στέλεχος της Πανηπει-

ρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας που υπηρέτησε  την ΠΣΕ σε όλες τις θέσεις του ΔΣ για 
37 ολόκληρα χρόνια. Το Προεδρείο συγκροτήθηκε ως ακολούθως: Ιπποκράτης Κατσένης, 
Χρήστος Λαναράς, Μαρία    Νάκη, Κώστας Γαβριήλ και Αλέξης Τσέκας. Αρχικά ο Μάκης Κιά-
μος, πρόεδρος του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου παρουσίασε «Εισηγητικά» τη 
δράση ΔΣ. 
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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΠΣΕ 
ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ-ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 
O

Η Γενική Συνέλευση διεξήχθη σύμφωνα και με απόλυτο σεβασμό  
στα υγειονομικά πρωτόκολλα 

 

Η συμμετοχή, παρά τα υγειονομικά μέτρα, ήταν χαρακτηριστική
Η μνήμη για όλους τους Ηπειρώτες/σσες για όσους/ες «έφυγαν» είναι «άκαυτη βάτος»
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Συμπατριώτισσες, Συμπατριώτες, 
 
Το ΔΣ της ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟ-
ΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ απευθύνεται σε 
όλους εσάς που εδώ και πάνω από 
έναν αιώνα που υπάρχουν σωματεία 
των αποδήμων Ηπειρωτών, προσφέ-
ρετε με ανιδιοτέλεια, μεράκι, με αγάπη 
για την ιδιαίτερη πατρίδα μας τον χρόνο 
σας, χωρίς να υπολογίζετε δαπάνες 
και προσωπικές υποχρεώσεις. 

Το ΔΣ της ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟ-
ΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ απευθύνεται 
σε όλους όσοι στέκονται με κάθε τρόπο 
δίπλα σας και κρατάτε όλοι μαζί τους 
συλλόγους μας, την Ηπειρωτική απο-
δημία όρθια, μαχητική στη διεκδίκηση 
της λύσης των προβλημάτων της Ηπεί-
ρου, της προστασίας, διατήρησης και 
διάδοσης του λαϊκού παραδοσιακού 
μας πολιτισμού, ζωντανεύετε κάθε 
μέρα τα καλύτερες παραδόσεις της 
αλληλεγγύης, της αδελφότητας μεταξύ 
μας.  

Στους δύσκολους αυτούς καιρούς, 
σας ευχόμαστε υγεία και δύναμη για 
σας και τις οικογένειες σας, για να 
ξεπεράσουμε τις δύσκολες στιγμές. 

 
Συμπατριώτισσες, Συμπατριώτες, 
Βρισκόμαστε, ζούμε σε πολύ δύσκο-

λες εποχές. Η οικονομική κρίση μετά 
από 10 χρόνια οξυμένης συνεχούς αφαί-
μαξης των εισοδημάτων μας, επανέρχεται 
και οξύνεται ακόμη περσότερο με την 
επιδημία covid 19, με τον πόλεμο στην 
Ουκρανία. Ας θυμηθούμε όσους χάσαμε, 
όσους χάνουμε καθημερινά από την παν-
δημία και όσους και από άλλες αιτίες 
δεν είναι πια μαζί μας. Κρατάμε 1 λεπτού 
σιγή στη μνήμη τους.  

Σήμερα δεν απολογίζουμε τη δράση 
του ΔΣ μόνο για το τελευταίο έτος. Αν 
και στις 4 Μαρτίου 2020, στην τακτική 
συνεδρίαση του ΔΣ της ΠΣΕ, προετοιμά-
στηκε η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση 
(απολογιστική -προγραμματική) που είχε 
προγραμματιστεί για την Κυριακή 
29/3/2020, επήλθε στο μεταξύ η καραν-
τίνα, τα μέτρα αντιμετώπισης του κορο-

ναϊού, και όλα όσα προγραμματίσαμε, 
αναβλήθηκαν. Είμαστε αναγκασμένοι σή-
μερα να κάνουμε απολογισμό για όλη την 
τριετία για όλη τη θητεία του ΔΣ 2019-
2022. Στις δύσκολες αυτές συνθήκες της 
πολλαπλής καραντίνας σε τυπικό αλλά 
και ουσιαστικό επίπεδο, όταν πολλοί από 
μας δεν ήταν δυνατόν να προσεγγίσουμε 
το Πνευματικό μας Κέντρο. Το ΔΣ προ-
σπάθησε να δημιουργήσει προϋποθέσεις 
υποκατάστασης της φυσικής παρουσίας 
εφαρμόζοντας και διαδικτυακές διαδι-
κασίες. 

Τον Νοέμβριο του 2020, λίγο πριν το 
2ο κύμα της πανδημίας, μετά από πολύ 
κόπο ψηφίσαμε απολογισμό που στάλ-
θηκε ηλεκτρονικά σε όλα τα μέλη και 
γνώρισε σημαντική ανταπόκριση. 

Το ΔΣ, παρακολουθώντας την εξέλιξη 
της πορείας του covid19, έκανε συνεχείς 
παραστάσεις στους αρμόδιους κρατικούς 
παράγοντες ζητώντας την παράταση της 
θητείας των σωματείων. Παρόλη την τε-
λευταία προσπάθεια να δοθεί ακόμη μια 
παράταση τουλάχιστον ως το τέλος Ιου-
νίου 2022, δεν έγινε δεκτό το αίτημα. 
Καλούμε άλλη μια φορά όλα τα σωματεία 
να οργανώσουν νέες εκλογές εντός της 
θητείας τους για να μην υπάρχουν προ-
βλήματα με τις αρχές. 

Το ΔΣ της ΠΣΕ που ανέλαβε τη διοί-
κηση της την 1η Απριλίου 2019 βρέθηκε 
μπροστά σε πολλά και δυσεπίλυτα προ-
βλήματα. Λίγο πριν, στην εκλογοαπολο-
γιστική Γενική συνέλευση είχε καταψη-
φιστεί ο διοικητικός και οικονομικός 
απολογισμός καθώς και οι προτάσεις 
προγραμματισμού και προϋπολογισμού 
της προηγούμενης διοίκησης. Στο ταμείο, 
όπως διαπιστώθηκε στην πορεία, δεν εί-
χαν καταγραφεί κάποιες οφειλές, με 
αποτέλεσμα να υπάρχει ένα κενό το οποίο 
στην πορεία το τακτοποιήσαμε. Η έλλειψη 
της επικοινωνίας με τα μέλη ήταν φα-
νερή. Προς αυτή την κατεύθυνση προ-
σπαθήσαμε και προσπαθούμε να έχουμε 
επαφή και επικοινωνία με όλα τα μέλη 
μας. Η εκπροσώπηση της Πανηπειρωτι-
κής σε εκδηλώσεις, γιορτές, ομιλίες κλπ. 
που διοργανώνουν οι σύλλογοι μας και 
προσκαλούν την ΠΣΕ είναι σταθερή, και 

αποτυπώνεται κυρίως στα δελτία τύπου 
και στην παρουσίαση από την εφημερίδα 
και το facebook. 

Μπήκαν οι βάσεις για δημοκρατική 
λειτουργία, και έτσι πορευτήκαμε μέχρι 
σήμερα, με κατανόηση, με αλληλεγγύη 
και συνεργασία άψογη. Απόδειξη αυτής 
της άψογης συνεργασίας οι ομόφωνες 
αποφάσεις σχεδόν όλων συνεδριάσεων 
ΔΣ. Το ΔΣ και το προεδρείο συνεδριάζουν 
σύμφωνα με το καταστατικό. Ακόμη και 
στην διάρκεια της πανδημίας οι συνε-
δριάσεις είναι τακτικές είτε με τηλεδιά-
σκεψη, είτε μικτά, με φυσική παρουσία 
των περισσοτέρων και των υπολοίπων με 
τηλεδιάσκεψη. Στις επιτροπές τα μέλη 
του ΔΣ συνεργάζονται προετοιμάζοντας 
εισηγήσεις και αναλαμβάνοντας την υλο-
ποίηση των αποφάσεων.  

Τα οικονομικά μπήκαν σε τάξη και 
παρά την ανακοπή της δράσης από την 
πανδημία, όπως θα διαπιστώσετε και στο 
σχετικό κεφάλαιο με τα οικονομικά και 
στον οικονομικό απολογισμό του ταμία, 
έχουν καλυφθεί οι δαπάνες μέχρι τέλους 
Απριλίου και τα σημερινά διαθέσιμα 
επαρκούν μέχρι τουλάχιστον το τέλος Ιου-
νίου. Απευθυνόμαστε σε όλους τους 
Ηπειρώτες για την ενίσχυση της Συνο-
μοσπονδίας και είμαστε ευτυχείς να ανα-
κοινώσουμε ότι παρά τα προβλήματα αρ-
κετοί ανταποκρίθηκαν θετικά, με ό, τι 
μπόρεσε ο καθένας να προσφέρει. Κυ-
ρίως πρέπει να σταθούμε στην συμπα-
ράσταση του συμπατριώτη μας Πρόεδρου 
της Βουλής Κώστα Τασούλα, που με την 
απόφαση του στηρίζει την έκδοση της 
εφημερίδας, μέχρι πολλές δεκάδες 
απλούς συμπατριώτες που δίνουν ενί-
σχυση από λίγα ευρώ ως αρκετές δεκά-
δες και εκατοντάδες ευρώ ο καθένας. 
Άρχισε να λειτουργεί η ιστοσελίδα της 
ΠΣΕ, το f/b, κυκλοφορεί από τον Γενάρη 
2020 η εφημερίδα μας, η οποία ήταν 
απενεργοποιημένη από δεκαετίες. Από 
τις πρώτες ημέρες έγινε προσπάθεια να 
διαμορφωθεί πρόγραμμα και προϋπολο-
γισμός που τελικά εγκρίθηκε από το ΔΣ 
στις 5 Ιουλίου 2019.  

Η υλοποίηση της εντολής της Γενικής 
Συνέλευσης για την εκκαθάριση του μη-

τρώου, αποδεικνύεται εξαιρετικά πολύ-
πλοκη. Εναπόκειται στο νέο ΔΣ να εξε-
τάσει πιο ολοκληρωμένα το σύνθετο αυτό 
θέμα. 

Σταθήκαμε σε όλα τα μεγάλα ζητή-
ματα της χώρας μας με τελευταία την 
παρέμβαση με ψήφισμα για τον πόλεμο 
στην Ουκρανία. Το ΔΣ καταδικάζοντας 
απερίφραστα τη ρώσικη εισβολή, δηλώ-
νοντας τον αποτροπιασμό για τις ενέρ-
γειες των δυνάμεων εκείνων που συν-
δαυλίζουν τον πόλεμο και λειτουργούν 
αποτρεπτικά για την παγίωση της ειρήνης 
και της ασφάλειας στην περιοχή, τόνισε 
την ανάγκη να μείνει η πατρίδα μας μα-
κριά από την αιματοχυσία, να μην συμ-
μετάσχει με κανέναν τρόπο. 

Σύντομες αναφορές στις εκδηλώσεις 
και δράσεις μας, ακολουθούν. Αναλυτικά 
μπορείτε να ανατρέξετε στα σχετικά 
δελτία τύπου και ανακοινώσεις μας που 
είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα μας, 
στο f/b και δημοσιεύτηκαν και στην 
εφημερίδα.  

 
 

Στον πολιτισμό 
 
Η πολιτιστική δράση αποτελεί διαχρο-
νικά κύριο άξονα στο έργο της Πανη-
πειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας. 

Η εκτίμηση αυτή επιβεβαιώθηκε χα-
ρακτηριστικά στη διάρκεια της τριετίας 
2019-2022, ακόμη και στις πρωτόγνω-
ρες και αποτρεπτικές συνθήκες της 
πανδημίας.  

Κύριοι σταθμοί της πολιτιστικής 
δράσης στην τριετία αυτή ήταν: 

 

 ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗΣ 
ΣΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ ΚΑΨΑΛΗ 
Στις 26 Ιουνίου 2019 η ΠΣΕ διοργά-

νωσε εκδήλωση μνήμης και τιμής για 
τον πρωτομάστορα της Ηπειρώτικης 
Μουσικής Παράδοσης Σταύρο Καψάλη. 
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Γα-
λάτσι, σε συνεργασία με τον Σύλλογο 
Ηπειρωτών Γαλατσίου, υπογραμμίζοντας 
την κατεύθυνση συνεργειών της ΠΣΕ με 

Α

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΠΣΕ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ  
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ-ΜΕΛΩΝ

Η εισήγηση του Διοικητικού Συμ-
βουλίου ήταν ουσιαστική και λε-
πτομερής και αληθινή παρουσίαση 
της δράσης του απερχόμενου ΔΣ της 
ΠΣΕ. 

Επιμερίζεται σε δέκα (10) κε-
φάλαια γενικής δράσης. 

Επιπλέον  εμπεριέχει κεφά-
λαια: 

• Για την ανάπτυξη και το περι-
βάλλον 

• Για την Εφημερίδα, το Face-
book, εκδόσεις 

• Για τη δράση στις Ηπειρώτισ-
σες της αποδημίας και την έκφραση 
κοινωνικής αλληλεγγύης 

• Για την προσέγγιση της νέας 
γενιάς 

• Για τη λειτουργία του Πνευ-
ματικού Κέντρου Ηπειρωτών 

• Για τα Οικονομικά 
• Για τον Ελληνισμό της Βορείου 

Ηπείρου και τους απόδημους Έλλη-
νες 

• Για τα Κληροδοτήματα 
• Για το «Ίδρυμα Μόρφωσις και 

Νεολαίας» 

• Για τον «Πραγματικό Δικαιού-
χο» 

• Για τη Στέγη του Ηπειρώτη 
Η όλη Εισήγηση δημοσιεύεται 

στις επόμενες σελίδες. Μπορεί να 
λειτουργήσει ως πυξίδα για έναν 
ουσιαστική διάλογο, πέρα από όσα 
διατυπώθηκαν στη Γενική Συνέ-
λευση.

 
Το προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης 10.4.2022 

 
28.1.2020. Από την επίσκεψη αντιπροσωπείας της ΠΣΕ στον Πρόεδρο  

της Βουλής Κώστα Τασούλα 

 
26 Ιουνίου 2019. Εκδήλωση τιμής και μνήμης στον αξέχαστο ηπειρώτη δεξιοτέχνη- 

κλαρινίστα Σταύρο Καψάλη, στο Ολυμπιακό Στάδιο Γαλατσίου 
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τα μέλη της. Η εκδήλωση διοργανώθηκε 
με την ενεργό συμμετοχή της οικογένειας 
του αείμνηστου Σταύρου Καψάλη καθώς 
και των μουσικών συνεργατών του. Συμ-
μετείχαν εθελοντικά οι κορυφαίοι δε-
ξιοτέχνες και ερμηνευτές Πετρολούκας 
Χαλκιάς, Ναπολέων Δάμος, Σάββας 
Σιάτρας, Παγώνα Αθανασίου, Γιάννης 
Καψάλης κά. Στο κάλεσμα της εκδήλω-
σης ανταποκρίθηκαν περισσότεροι από 
δύο χιλιάδες θεατές ζώντας μια ατμό-
σφαιρα κατάνυξης και σεβασμού, απο-
δίδοντας την πρέπουσα τιμή στην μνήμη 
του αξέχαστου Σταύρου Καψάλη. 

 

 «ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΕΣ ΟΧΘΕΣ» 2019 
Από τις 30 Ιουλίου έως και την 1η 

Αυγούστου 2019 η ΠΣΕ διοργάνωσε τις 
“Ηπειρώτικες Όχθες” 2019 που αποτέ-
λεσαν την πέμπτη, διαχρονικά, διοργά-
νωση του πρωτότυπου πολιτιστικού και 
περιβαλλοντικού θεσμού. Βασική επι-
δίωξη, όπως σε κάθε πολιτιστική δράση 
της ΠΣΕ, αποτέλεσε η συμμετοχή των με-
λών της στην προετοιμασία των εκδη-
λώσεων, πλαισιωμένων, εδώ, με τους 
πολιτιστικούς συλλόγους, περιβαλλοντι-
κές κινήσεις και πρωτοβουλίες. Το τριή-
μερο ξεκίνησε την Τρίτη 30 Ιουλίου από 
το εμβληματικό χώρο της Γέφυρας του 
Κοράκου, στα όρια Ηπείρου και Θεσσα-
λίας. Η εκδήλωση ήταν αφιερωμένη στα 
Πέτρινα Γεφύρια της Ηπείρου και την 
προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς 

και ξεκίνησε με παρουσίαση του ιστο-
ρικού της Γέφυρας και του αγώνα για 
την αναστήλωσή της από τον Πρόεδρο 
της Διανομαρχιακής Επιτροπής Άρτας, 
Καρδίτσας, Μενέλαο Παπαδημητρίου. 
Ακολούθησε μουσικό και ποιητικό ανα-
λόγιο με θέμα τα γεφύρια και τα ποτάμια 
της Ηπείρου, με τη συμμετοχή του πο-
λυφωνικού συνόλου «Χαονία» και της 
κομπανίας «Λαλητάδες». Στην εκδήλωση 
συμμετείχε πλήθος κόσμου και εκπρό-
σωποι φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης. 

Την Τετάρτη 31 Ιουλίου το μεσημέρι 
πραγματοποιήθηκε ξενάγηση στο Μου-
σείο «Θεόδωρος Παπαγιάννης», στο 
Ελληνικό Ιωαννίνων. Το καλωσόρισμα 
έγινε από τον ίδιον τον δημιουργό, που 
παρουσίασε το σύνολο των εκθεμάτων 
του Μουσείου και συζήτησε για την δια-
δρομή και το έργο του. Η ΠΣΕ επέλεξε 
αυτό τον χώρο για να προαναγγείλει την 
διοργάνωση αφιερώματος στους Ηπει-
ρώτες Εικαστικούς. Το ίδιο βράδυ, οι 
“Ηπειρώτικες Όχθες” συνεχίστηκαν στον 
Άνω Παρακάλαμο με μια μεγάλη εκδή-
λωση αφιερωμένη στην προστασία του 
Περιβάλλοντος, με θέματα – αιχμές την 
έρευνα/εξόρυξη υδρογονανθράκων, την 
εγκατάσταση αιολικών πάρκων, την ρύ-
πανση των ποταμών. Η εκδήλωση ξεκί-
νησε με εκτενή παρουσίαση από τον πε-
ριβαλλοντολόγο Νίκο Γιαννούλη. Στο 
μουσικό μέρους συμμετείχαν το Εργα-
στήρι Ηπειρώτικου Πολυφωνικού Τρα-

γουδιού της ΠΣΕ, όμιλος του Πολυφωνι-
κού Καραβανιού, ο Γιάννης Χαλδούπης 
και οι MUKLIOMOS. Καθοριστική για την 
επιτυχία της εκδήλωσης η κινητοποίηση 
κατοίκων και αποδήμων της περιοχής, 
παρά την απουσία του «οικοδεσπότη» 
Δήμου Πωγωνίου.  

Οι «Ηπειρώτικες Όχθες» έχουν επι-
βεβαιώσει καίρια την αξία τους στη 
δράση της ΠΣΕ, αναδεικνύοντας θέματα 
αιχμής της Ηπείρου, αναδεικνύοντας τον 
λόγο και την ενεργοποίηση των αποδή-
μων. Παρά το ότι, πέρα από μία και μόνη 
χρονιά, διοργανώθηκαν με μηδενικό 
προϋπολογισμό, αξίζει να υποστηριχθούν 
πιο αποφασιστικά από την ΠΣΕ, με πιο 
έγκαιρη προετοιμασία και προβολή των 
εκδηλώσεων και πιο ενεργή συμμετοχή 
των μελών της ΠΣΕ στην προετοιμασία 
τους.  

 

. «Μεγάλο, Ημερήσιο  
Ηπειρώτικο Πανηγύρι 2019» 
Την Κυριακή 6 Οκτωβρίου η Πανη-

πειρωτική διοργάνωσε για πρώτη φορά 
Μεγάλο Ηπειρώτικο Πανηγύρι στην 
καρδιά της Αθήνας, στο Πεδίο του 
Άρεως. Αυτό που παλαιότερα συνέβαινε 
στις παρυφές της πόλης, σε Πεντέλη, 
Χασιά, Πάρνηθα, με τα υπαίθρια, ημε-
ρήσια γλέντια των ξενιτεμένων Ηπειρω-
τών, αυτή την φορά μεταφέρθηκε στην 
καρδιά της Αθήνας, με ένα μεγάλο, 
ολοήμερο πανηγύρι «όπως παλιά». Πε-
ρισσότεροι από 2.500 απόδημοι Ηπει-
ρώτες, φίλοι της Ηπείρου και της παρά-
δοσης ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της 
ΠΣΕ. Συμμετείχαν, κυρίως, σαν γλεντι-
στές, χορεύοντας και τραγουδώντας, με 
περισσότερους παρά ποτέ άλλοτε νέους 
ανάμεσά τους. Την μουσική σκυτάλη κρά-
τησαν διαδοχικά οι κομπανίες του Θο-
δωρή Γεωργόπουλου, Πέτρου Χαλκιά, 
Τάσου Μαγκλάρα και οι «Λαλητάδες», 
πλαισιωμένες από τον κορυφαίο δεξιο-
τέχνη Ναπολέοντα Δάμου και τους Πα-
γώνα Αθανασίου, Σάββα Σιάτρα και Κώ-

στα Λεοντίδη στο τραγούδι.  
Οι Ηπειρώτες και οι φίλοι της Ηπεί-

ρου, σε μια εκδήλωση με ελεύθερη εί-
σοδο, θα έχουν να θυμούνται και να μνη-
μονεύουν ότι ήταν εκεί όταν θε- 
μελιωνόταν ένα από τα μεγάλα ηπειρώ-
τικα ανταμώματα του μέλλοντος που θα 
πάρει την ξεχωριστή θέση στον ετήσιο 
κύκλο κορυφαίων εκδηλώσεων των απο-
δήμων Ηπειρωτών και των φίλων του 
λαϊκού πολιτισμού, με τον άμεσο, πηγαίο 
και ανεπιτήδευτο τρόπο της ζώσας πα-
ράδοσης, μακριά από φολκλορικές τυ-
ποποιήσεις και αγοραίες πασαρέλες, 
διεκδικώντας κεντρική θέση στο πολιτι-
στικό ημερολόγιο της Αθήνας. Κάθε χρο-
νιά, η καρδιά της Αθήνας θα χτυπά Ηπει-
ρώτικα!  

 

 «Πίτα του Ηπειρώτη» 2020 
Η ΠΣΕ διοργάνωσε την κορυφαία 

ετήσια εκδήλωση «Πίτα του Ηπειρώτη» 
2020 την Κυριακή 26.1.2020, στο Στάδιο 
Ειρήνης και Φιλίας. Η εκδήλωση αφιε-
ρώθηκε στο Ζάππειο Μέγαρο και τα 
Εθνικά Κληροδοτήματα.  

Με τη συμμετοχή ογδόντα και πλέον 
χορευτικών ομίλων, με πάνω από 2.000 
χορευτές, πλήθος Ηπειρωτών μουσικών 
και κομπανιών, της Χορωδίας της ΠΣΕ, 
με μαέστρο τον Βαγγέλη Κώτσου, το Ερ-
γαστήρι Ηπειρώτικου Πολυφωνικού Τρα-
γουδιού της ΠΣΕ, με «κυρατζή» τον Αλέ-
ξανδρο Λαμπρίδη, η εκδήλωση απο- 
τέλεσε ένα πλουσιότατο γιορταστικό πο-
λυθέαμα. Στο μουσικό μέρος συμμετεί-
χαν, πάντα εθελοντικά, οι κομπανίες των 
Κώστα Βέρδη, Θοδωρή Γεωργόπουλου, 
Λευτέρη Γκιώκα, Δημήτρη Ζιάγκα, Αντώνη 
Κακούρη, Δημήτρη Κώτσικα και Τάσου 
Μαγκλάρα καθώς και ο κλαρινίστας Τρύ-
φωνας Αναστασίου και το μουσικό σχήμα 
Krotal Arta. Τραγούδησαν οι Κώστας Τζί-
μας, Παγώνα Αθανασίου, Σάββας Σιάτρας, 
Γιάννης Καψάλης, Κώστας Λεοντίδης, 
Λευτέρης Κωνσταντίνου, Κωνσταντίνα 

Τούνη και οι αδελφοί Κόντη. Στο πλαίσιο 
της ενότητας  «Ηπειρώτικες Γέφυρες» 
στην Ελλάδα και τον Κόσμο, η ΠΣΕ κα-
λωσόρισε την Ομοσπονδία Δωδεκανη-
σιακών Σωματείων, με τους χορευτές της 
και τους μουσικούς της. Στο πλαίσιο της 
εκδήλωσης η ΠΣΕ βράβευσε τους Σπύρο 
Εργολάβο και Μιχάλη Μαρτσέκη για τον 
αγώνα και την πολύτιμη συνεισφορά τους 
στην υπόθεση των Εθνικών Κληροδοτη-
μάτων. Στο κάλεσμα της ΠΣΕ ανταποκρί-
θηκαν πλήθος εκπροσώπων του πολιτι-
κού και πνευματικού κόσμου καθώς και 
της Περιφερειακής και  Τοπικής Αυτο-
διοίκησης. Για μια ακόμη φορά, ωστόσο, 
προβλημάτισε η ανταπόκριση του κόσμου 
στο κάλεσμα της «Πίτας του Ηπειρώτη» 
που βαίνει, πέρα από περιστασιακές ανα-
λαμπές, διαρκώς μειούμενη. Η, κατά και-
ρούς, αναφορά στην ελλιπή, συχνά, προ-
βολή της εκδήλωσης ή τον σύντομο χρόνο 
προετοιμασίας της, δεν επαρκούν για να 
αιτιολογήσουν πλήρως την γενικότερη, 
πανθομολογούμενη τάση. Ο διάλογος για 
τις προοπτικές της κορυφαίας εκδήλω-
σης της ΠΣΕ έχει ήδη ανοίξει και το επό-
μενο ΔΣ αξίζει να τον συστηματοποιήσει 
έγκαιρα, με την συμμετοχή των ίδιων με-
λών της ΠΣΕ. 

Η επέλαση της πανδημίας, η τή-
ρηση των προβλεπόμενων μέτρων κοι-
νωνικής αποστασιοποίησης, η πολύ-
μηνη αναστολή της δράσης επηρέασαν 
καθοριστικά την συνέχεια της πολιτι-
στικής δράσης της ΠΣΕ. Στις πρωτό-
γνωρες, αυτές, συνθήκες, με την 
ανάγκη προστασίας της δημόσιας 
υγείας να πρυτανεύει, μια σειρά προ-
γραμματισμένες δράσεις ή εκδηλώσεις 
ματαιώθηκαν. Η Πολιτιστική Επιτροπή, 
με την στήριξη του ΔΣ, κινήθηκε προς 
την προσαρμογή της πολιτιστικής δρά-
σης στις νέες συνθήκες, με τρόπους 
που θα αντιπαρέρχονται, κατά το δυ-
νατό, το αποτρεπτικό περιβάλλον. Ως 
προνομιακό πεδίο ανάπτυξης δράσης, 
σε αυτή την κατεύθυνση, προκρίθηκε 

ΔΓ

Β

 
 30 Ιουλίου 2019 στη γέφυρα Κοράκου 

 
6 Οκτωβρίου 2019. Μεγάλο Ηπειρώτικο πανηγύρι στο Πεδίον του Άρεως  

 
«Η Πίτα του Ηπειρώτη» ένας θεσμός 40 και πλέον χρόνων 

 

Η «Πίτα του Ηπειρώτη 2021» στα γραφεία της ΠΣΕ με διαδικτυακή συμμετοχή

 

Η «Πίτα του Ηπειρώτη», ένας θεσμός ταυτισμένος με την ΠΣΕ
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ο ψηφιακός πολιτισμός και, ως μέσο, 
το διαδίκτυο. Το 2021 θεμελιώθηκε πο-
λύτροπα τη σχέση της ΠΣΕ με τον Ψη-
φιακό Πολιτισμό.  

 

 «Πίτα του Ηπειρώτη» 2021 
Πρώτο σταθμό στη διαδικτυακή πο-

ρεία, αποτέλεσε η «Πίτα του Ηπειρώτη 
2021» στις 28 Φεβρουαρίου 2021. Η εκ-
δήλωση έγινε  στα γραφεία της ΠΣΕ, με 
διαδικτυακή συμμετοχή. Ο διαχρονικός   
θεσμός,  που συνταυτίστηκε με τη δράση 
της ΠΣΕ για σαράντα σχεδόν χρόνια, και 
απεικονίζει τη λειτουργία της Συνομο-
σπονδίας, αναγκαστικά, λόγω κορωνοϊού, 
άλλαξε χώρο και μορφή.  Η εκδήλωση 
ήταν αφιερωμένη στους υγειονομικούς, 
στους ανθρώπους που πέραν από το 
καθήκον τους αψηφούν τον κίνδυνο για 
τη ζωή τους και μάχονται ηρωικά για τη 
ζωή των πολιτών. Ο πρόεδρος του ΔΣ 
της ΠΣΕ   Χρυσόστομος-Μάκης Κιάμος-
Χήτος στον χαιρετισμό του τόνισε, μεταξύ 
άλλων,  πως η «Πίτα του Ηπειρώτη» είναι 
«ο κορυφαίος θεσμός της ΠΣΕ που 
ενώνει τους Ηπειρώτες όπου γης, λει-
τούργησε τόσες δεκαετίες και καταξιώ-
θηκε στη συνείδηση όλων μας. Είναι 
ένας θεσμός που αποδεικνύει τη δια-
χρονικότητα των Ηπειρώτικων αξιών και 
την αλήθεια της παράδοσης». Χαιρετιστήρια 
επιστολή απέστειλαν ο πρόεδρος της 
Βουλής των Ελλήνων Κωνσταντίνος  Τα-
σούλας, ο Περιφερειάρχης Η-πείρου Αλέ-
ξανδρος Καχριμάνης  και η Πρόεδρος   
του ΚΙΝΑΛ Φώφη Γεννηματά. Επίσης με 
επιστολή του χαιρέτισε ο πρώην πρόεδρος 
της ΠΣΕ Κώστας Αλεξίου. Στην εκδήλωση 
συμμετείχαν διαδικτυακά και μίλησαν: 
Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυ-

ριάκος Πιερράκακης, ο Υφυπουργός Ψη-
φιακής Διακυβέρ-νησης Γιώργος Στύλιος, 
ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος  Γιώργος 
Αμυράς, ο πρώην πρόεδρος της ΠΣΕ Παύ-
λος Κουσοβίτσας, οι Δήμαρχοι 
Ιωαννιτών, Μωυσής Ελισάφ, Άρτας Χρήστος 
Τσιρογιάννης, Πρε-βέζης, Νίκος Γεωρ-
γάκος, Ηγου-μενίτσης,  Ιωάννης Λώλος, 
ο Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας Το-
πικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕ-
ΤΑΑ), Ηλίας Γιάτσιος, και οι Εκπρόσωποι 
Ομοσπονδιών: Κόνιτσας  Μιχάλης Μαρ-
τσέκης, Μουργκάνας Αλέξης Τσέκας, Τζου-
μέρκων  Χρήστος Λαναράς,  Λειβαδιάς 
Β/Η Γιώργος Τζομάκας, Ραδοβυζίων Γιώρ-
γος Κουρτέσας, Πωγωνησίων  Βασίλης 
Μάνος, Καλαμά Κώστας Στεργίου.  

Επίσης, η  Αφροδίτη Ρέτζιου,  πρό-
εδρος Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκο-
μειακών Γιατρών Ελλάδας και ο Αναστά-
σιος Χατζής,  μέλος Ιατρικού Συλλόγου 
Αθηνών. 

 

 Τον Μάρτιο του 2021 διαμορφώ-
θηκε και κατατέθηκε στο Υπουργείο Πο-
λιτισμού, μέσω της Πύλης Πολιτιστικών 
Φορέων, «Η ΗΠΕΙΡΟΣ ΤΗΣ ΑΘΗNΑΣ». 
Πρόκειται για ένα πρωτότυπο κύκλο δρά-
σεων μελέτης, ανάδειξης συλλογικής 
μνήμης που εστιάζονται στη σχέση της 
Πανηπειρωτικής με τα πρωτοβάθμια και 
δευτεροβάθμια μέλη της καθώς και στη 
σχέση της οργανωμένης ηπειρώτικης 
αποδημίας με τους αποδήμους τρίτης 
και τέταρτης γενιάς. Παρά το δυσμενές 
περιβάλλον της πανδημίας που δεν επέ-
τρεψε την υλοποίηση του αρχικού σχε-
διασμού, η έγκριση της στήριξης από 
μέρους του ΥΠΠΟΑ θεμελίωσε μια δράση 
μακράς πνοής για την ΠΣΕ και την ηπει-

ρώτικη αποδημία, αποτελώντας ένα ευρύ, 
ανοιχτό κάλεσμα για μια συλλογική ιχνη-
λασία και διαδικτυακή χαρτογράφηση 
των αποτυπωμάτων της Ηπείρου και των 
αποδήμων της στην Αθήνα, ένα έργο που 
αξίζει να αποτελέσει μία από τις προτε-
ραιότητες της πολιτιστικής δράσης της 
ΠΣΕ το επόμενο διάστημα, με κύριο μέ-
λημα την ενεργή συμμετοχή των μελών 
της ΠΣΕ σε όλες τις φάσεις, από τον σχε-
διασμό μέχρι την υλοποίηση ενός έργου 
που μπορεί να εξελίσσεται διαρκώς.  

 

 Στις 4 Απριλίου 2021 διοργανώ-
θηκε η μεγάλη διαδικτυακή εκδήλωση 
«Ημέρα του Ηπειρώτη», μέσω του κα-
ναλιού της ΠΣΕ στο YοuΤube. Αποτέλεσε 
ένα πρωτόγνωρο και καινοτόμο εγχεί-
ρημα, δοκιμάζοντας σύγχρονους τρόπους 
δημιουργίας, νέα μέσα επικοινωνίας, 
υπερσκελίζοντας αυξημένους βαθμούς 
δυσκολίας, υπερβαίνοντας περιορισμούς 
της περιόδου της πανδημίας. Η μεγαλύ-
τερη δικαίωση για την «Ημέρα του Ηπει-
ρώτη» ήταν η ενεργή συμμετοχή των με-
λών της ΠΣΕ. 82 Αδελφότητες, Σύλλογοι, 
Ενώσεις, Ομοσπονδίες αποδήμων Ηπει-
ρωτών συμμετείχαν με τη δημιουργία και 
αποστολή βίντεο. Οι χαιρετισμοί τους των 
συλλόγων μέσω των βίντεο είχαν κεν-
τρική αναφορά στα 200 χρόνια της Ελ-
ληνικής Επανάστασης, την ιστορία και 
τη δράση των συλλόγων, τον προγραμ-
ματισμό δράσης, τα προβλήματα λειτουρ-
γίας, ιδιαίτερα στην περίοδο της πανδη-
μίας, την έγνοια για τον γενέθλιο τόπο 
και τα δικά του προβλήματα, την ελπίδα 
και την υπόσχεση του ανταμώματος από 
κοντά, στην αποδημία αλλά και τα χωριά.  

Τo εξαιρετικά γενναιόδωρο πρό-
γραμμα, με τη συμμετοχή πλειάδας άξιων 
μουσικών που στήριξαν εθελοντικά τη 
δράση, με τους χαιρετισμούς πλειάδας 
Αδελφοτήτων, Ενώσεων, Συλλόγων και 
Ομοσπονδιών αποδήμων Ηπειρωτών, 
αποτυπώνεται στην τρίωρη διάρκεια του 
βίντεο της εκδήλωσης. Την εκδήλωση 

άνοιξε με χαιρετισμό του ο Πρόεδρος 
του ΔΣ της ΠΣΕ Χρυσόστομος (Μάκης) 
Χήτος – Κιάμος. Συμμετείχαν οι κορυ-
φαίοι δεξιοτέχνες και ερμηνευτές Να-
πολέων Δάμος, Σάββας Σιάτρας, Παγώνα 
Αθανασίου, οι άξιες κομπανίες των Νίκου 
Φιλιππίδη, Κώστα Βέρδη, Θοδωρή Γεωρ-
γόπουλου, Λευτέρη Γκιώκα, Δημήτρη Κώ-
τσικα, Τάσου Μαγκλάρα, Χρήστου 
Mαρτίνη, Βασίλη Παπαγεωργίου, Ηλία 
Πλαστήρα, Πέτρου Χαλκιά, Δόκιμου Χα-
ραλάμπους. Τιμητικά συμμετείχε το Πο-
λυφωνικό Καραβάνι για την παγκόσμια 
αναγνώρισή του με την εγγραφή του στις 
Καλές Πρακτικές Διαφύλαξης Άυλης Πο-
λιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO.  

Η «Ημέρα του Ηπειρώτη» 2021 
αποτελεί μια αληθινή παρακαταθήκη!  
Συνιστά τομή στο έργο της ΠΣΕ, προτεί-
νοντας μια εξαιρετική απαρχή για τη ανά-
πτυξη και διεύρυνση ανάλογων δράσεων 
στο μέλλον, όχι μόνο ως προς τα μέσα 
αλλά, κυρίως, ως προς το περιεχόμενό 
τους, προάγοντας τη σχέση της ΠΣΕ με 
τα μέλη της, στηρίζοντας τη δική τους 
ενεργή και αυτόβουλη συμμετοχή στο 
συλλογικό έργο, συνθέτοντας το έργο 
των Αδελφοτήτων, των Συλλόγων, των 
Ενώσεων και των Ομοσπονδιών, προ-
άγοντας την αντίληψη της κοινότητας, 
στο πλαίσιο της Πανηπειρωτικής Συνο-
μοσπονδίας Ελλάδας.  

Η «Ημέρα του Ηπειρώτη» μπορεί να 
αποτελέσει το θεμέλιο ενός θεσμού μα-
κράς πνοής και να αξιοποιηθεί στην κα-
τεύθυνση της θεσμοθέτηση της Παγ-
κόσμιας Ημέρας του Ηπειρώτη που θα 
γιορτάζεται με εκδηλώσεις και δράσεις 
παντού όπου υπάρχει οργανωμένη ηπει-
ρώτικη αποδημία στον κόσμο, δυναμώ-
νοντας τη σχέση της ΠΣΕ με την δια-
σπορά, αναδεικνύοντας αλλά και 
τονώνοντας τη δύναμη της ηπειρώτικης 
αποδημίας.  

 

 Από τον Μάρτιο του 2021 εντα-
τικοποιήθηκε η προετοιμασία του Πο-
λυαφιερώματος «Ηπειρώτες Εικαστικοί 
και Λογοτέχνες». Συστήθηκε διευρυμένη 
ομάδα εργασίας στο πλαίσιο της Πολιτι-
στικής Επιτροπής που εργάστηκε αδιά-
λειπτα και με τρόπο υποδειγματικά συλ-
λογικό, δημοκρατικό και καρποφόρο. 
Πρώτος σταθμός, η διαμόρφωση του ψη-
φιακού σκέλους του Πολυαφιερώματος 
που, μετά από κοπιώδη και πολύμηνη 
προετοιμασία, δημοσιοποιήθηκε διαδι-
κτυακά, σε πλήρη μορφή, τον Οκτώβριο 
του 2021, συνιστώντας ένα μεγάλο, και-
νοτόμο βήμα της ΠΣΕ στα πεδία του σύγ-
χρονου, ψηφιακού πολιτισμού. Η ψηφιακή 
πλατφόρμα διαρκώς εμπλουτίζεται, απο-
τελώντας ένα πανόραμα στα πεδία του, 
παρουσιάζοντας το σύνολο των Ηπειρωτών 
εικαστικών και λογοτεχνών καθώς και 
Μουσεία, Πινακοθήκες και Ιδρύματα που 
συμμετέχουν στη δράση. Τo Πολυαφιέ-
ρωμα είναι το πρώτο θέμα στη λειτουργία 
της πλατφόρμας που έχει σχεδιαστεί έτσι 
ώστε να αξιοποιείται από τις, κατά καιρούς, 
δράσεις της ΠΣΕ, διευρύνοντας και εμ-
πλουτίζοντας ανάλογα το περιεχόμενό της. 
Το νέο ΔΣ καλό είναι να διασφαλίσει έγ-
καιρα τη διαρκή εποπτεία της λειτουργίας 
και της ανανέωσης του περιεχομένου της 

ψηφιακής πλατφόρμας, μέσα από τον 
πλέον δημιουργικό τρόπο. 

 

 «Πίτα του Ηπειρώτη» 2022 
Η Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελ-

λάδας διοργάνωσε την «Πίτα του Ηπει-
ρώτη 2022» στις 13 Φεβρουαρίου 2022. 
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε, λόγω 
της εξέλιξης της πανδημίας, για δεύτερη 
συνεχόμενη χρονιά στο Πνευματικό Κέν-
τρο Ηπειρωτών και, ταυτόχρονα, σε δια-
δικτυακή μετάδοση. Η εκδήλωση ήταν 
αφιερωμένη στα 200 χρόνια από την Επα-
νάσταση του 1821 και, στο πνεύμα αυτό, 
αντιπροσωπεία του ομίλου «Σουλιώτες – 
Όμιλος Απόδοσης Τιμών και Ιστορικής 
Αναβίωσης Σουλίου» την λάμπρυνε με 
την παρουσία της. Αξιοποιώντας την θε-
τική εμπειρία της «Ημέρας του Ηπειρώτη» 
η εκδήλωση πλαισιώθηκε από 60 βίντεο 
με χαιρετισμούς εκπροσώπων Ομοσπον-
διών, Αδελφοτήτων και Συλλόγων καθώς 
και εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης.  

Στο μουσικό μέρος συμμετείχαν οι 
Νίκος Φιλιππίδης και Βασίλης Παπαγε-
ωργίου με τους συνεργάτες τους, τρα-
γούδησαν οι Κώστας Τζίμας, Σάββας Σιά-
τρας και Λευκοθέα Φιλιππίδη, όπως 
επίσης, όμιλος του Πολυφωνικού Καρα-
βανιού. Η «Πίτα του Ηπειρώτη 2022» 
πραγματοποιήθηκε στις περιοριστικές 
συνθήκες πανδημίας, δίχως τη συμμε-
τοχή των χορευτικών των συλλόγων και 
τη δια ζώσης παρακολούθηση, αλλά, 
ωστόσο, «αποτέλεσε αληθινό μάθημα συ-
νύπαρξης και συμμετοχικής δράσης στην 
υπηρεσία και την προώθηση της Ηπείρου 
και των αποδήμων της». Παράλληλα, η 
εμπειρία της διοργάνωσής της, ακόμη 
και σε τέτοιες συνθήκες, εμπλουτίζει 
τον συλλογικό προβληματισμό και διά-
λογο για το μέλλον της κορυφαίας εκ-
δήλωσης της ΠΣΕ, όταν, επιτέλους, αν-
ταμώσουμε όλοι και πάλι δια ζώσης.  

 

 Το δια ζώσης Πολυαφιέρωμα 
«ΗΠΕΙΡΩΤΕΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕ-
ΧΝΕΣ» διοργανώθηκε από τις 23 έως 
και τις 28 Φεβρουαρίου 2022 στην «Τε-
χνόπολη» του Δήμου Αθηναίων, στο Γκάζι. 
Πρόκειται για μια διοργάνωση – άθλο για 
τις συνθήκες που προετοιμάστηκε και 
υλοποιήθηκε, μια από τις σημαντικότερες 
για την ΠΣΕ τα τελευταία χρόνια. Επικαι-
ροποίησε και αναβάθμισε παλαιότερες 
διοργανώσεις της ΠΣΕ στο Ζάππειο και 
την Παλαιά Βουλή (1997, 2008, 2009-
2010), αφιερωμένες ξεχωριστά, τότε, σε 
εικαστικούς και λογοτέχνες. Τo Πολυα-
φιέρωμα ενιαιοποίησε τις παλαιότερες, 
διακριτές διοργανώσεις σε μια μεγάλη 
συνάντηση δημιουργών και φορέων, με 
την συμμετοχή 130 εικαστικών, 109 λο-
γοτεχνών και έξι Μουσείων, Πινακοθη-
κών και Ιδρυμάτων από την Ήπειρο.  

Η ΠΣΕ κατάφερε, παρά τις δυσκο-
λίες και τους περιορισμούς της παν-
δημίας, να κινητοποιήσει ένα σημαν-
τικό δυναμικό των τεχνών και των 
γραμμάτων απ’ την Ήπειρο και να πα-
ρουσιάσει στο ευρύτερο κοινό τις δη-
μιουργίες τους. Τo δια ζώσης Πολυα-
φιέρωμα συμπεριλάμβανε ένα πολύ- 
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πτυχο δράσεων και εκδηλώσεων που 
συμπεριλάμβανε την λειτουργεία ει-
καστικής έκθεσης και έκθεσης βι-
βλίου, τις καθημερινές παρουσιάσεις 
και συζητήσεις με δημιουργούς που 
αποτέλεσαν χώρο συνάντησης δημι-
ουργών, αποδήμων, φιλότεχνων και 
φίλων της Ηπείρου. Παράλληλα πραγ-
ματοποιήθηκε ένας πλούσιος κύκλος 
καθημερινών εκδηλώσεων που συμ-
περιελάμβανε την τελετή έναρξης, την 
εκδήλωση «Εις μνήμη» για κορυφαί-
ους ηπειρώτες δημιουργούς που 
«έφυγαν» πρόσφατα, με συμμετοχή 
του πρωτομάστορα Ναπολέοντα Δάμου, 
εκδήλωση αφιερωμένη στη μνήμη του 
αξέχαστου Κώστα Μπατσή, με έργα του 
Δημήτρη Δραγατάκη, με τις Λορέντα 
Ράμου και Άννα Παγκάλου καθώς και 
τραγούδια με όμιλο του Πολυφωνικού 
Καραβανιού και του Εργαστηρίου Πο-
λυφωνίας της ΠΣΕ, ποιητικό αναλόγιο 
αφιερωμένο στο σύνολο των συμμε-
τεχόντων ποιητών, συζήτηση με κορυ-
φαίους δημιουργούς και εισηγητές 
από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, προ-
βολές ντοκιμαντέρ. Η διοργάνωση του 
Πολυαφιερώματος πλαισιώθηκε από 
την κυκλοφορία καλαίσθητου, εντύπου 
καταλόγου που παρουσίασε αναλογικά 
το σύνολο των συμμετεχόντων δημι-
ουργών.  

Το ιδιαίτερα απαιτητικό Πολυαφιέ-
ρωμα προετοιμάστηκε από την άοκνη 
Ομάδα Εργασίας και την Πολιτιστική 
Επιτροπή της ΠΣΕ ενώ στο στήσιμο της 
εικαστικής έκθεσης συμμετείχαν οι 
εικαστικοί Θόδωρος Παπαγιάννης και 
Βασίλης Σταύρου και άλλοι συμπα-
τριώτες. Με το Πολυαφιέρωμα «Ηπει-
ρώτες Εικαστικοί και Λογοτέχνες» η 
ΠΣΕ έκανε ένα μεγάλο βήμα στην πο-
λιτιστική δράση και, μάλιστα, σε καιρό 
πανδημίας, επιβεβαιώνοντας τις δυ-
νατότητες της ηπειρώτικης αποδημίας 
να πραγματοποιεί πολιτιστικά γεγονότα 

ευρύτερης σημασίας και αξίας, ανα-
δεικνύοντας το πολιτιστικό της δυνα-
μικό. Η διοργάνωση του Πολυαφιερώ-
ματος αποτελεί μια πολύτιμη 
παρακαταθήκη για το μέλλον της πο-
λιτιστικής δράσης της Πανηπειρωτι-
κής. 

Ωστόσο η ανταπόκριση και η συμ-
μετοχή των ίδιων των μελών της ΠΣΕ 
δεν ήταν η προσδοκώμενη και αυτό 
δεν οφείλεται αποκλειστικά στην προ-
βολή της δράσης που ήταν ελλιπής και 
στην προετοιμασία της και στον απο-
λογισμό της (δεν εκδόθηκε ποτέ απο-
λογιστικό δελτίο τύπου στο Πολυαφιέ-
ρωμα). Παρότι τονίστηκε εξαρχής η 
σημασία της ενεργούς συμμετοχής των 
Αδελφοτήτων, με ευθύνη και της ορ-
γάνωσης της δουλειάς του ΔΣ, αυτό 
υλοποιήθηκε σε μικρό βαθμό. Το φαι-
νόμενο αυτό δεν είναι ξεκομμένο από 
μια συνολικότερη, υφέρπουσα αντί-
ληψη που, κάποιες στιγμές, τείνει να 
μετεωρίσει την ΠΣΕ σε ένα ρόλο πρω-
τοβάθμιου φορέα, με δράσεις αυτο-
νομημένες από τα ίδια του τα μέλη, 
μετατρέποντας την Πανηπειρωτική σε 
ένα πολιτιστικό σύλλογο, ενώ, από την 
άλλη, δεν πρέπει να παραγνωρίζεται 
και η κατάσταση των μελών της ΠΣΕ 
που επιδεινώθηκε την περίοδο της 
πανδημίας αλλά ωστόσο, σε αρκετές 
περιπτώσεις, κατατρέχεται εδώ και 
χρόνια από μια αντίληψη περιορισμού 
και τυποποίησης της δράσης τους, 
όπου δύσκολα μπορεί να βρει γόνιμο 
έδαφος κάθε νέα πρωτοβουλία. Σε 
αυτό τον τομέα η ΠΣΕ και τα μέλη της 
έχουν και πρέπει να κάνουν πολλά και 
άμεσα, μιας και όλα αυτά είναι συμ-
πτώματα που συναρτώνται με το παρόν 
και μέλλον της ηπειρώτικης αποδη-
μίας. 

Συνοψίζοντας καταληκτικά την 
τριετή πολιτιστική δράση της ΠΣΕ στις 
δύο περιόδους της, πριν και κατά τη 

διάρκεια της πανδημίας, μπορούμε να 
επιβεβαιώσουμε την πρωτεύουσα θέση 
της στο συνολικότερο έργο της Πανη-
πειρωτικής και τη δυνατότητά της να 
αντιπαρέλθει δημιουργικά τους περιο-
ρισμούς και τις αποτροπές της παν-
δημίας. Σε αυτό συνέβαλαν καθορι-
στικά η συλλογική, συμπατριωτική, 
εντατική και παραγωγική λειτουργία 
της Πολιτιστικής Επιτροπής και των 
ομάδων εργασίας, με ευθύνη κι επι-
μέλεια του Εφόρου Πολιτισμού. Η πο-
λιτιστική δράση της ΠΣΕ αξίζει διαρκώς 
να εμπλουτίζεται, αναδεικνύοντας τον 
πολιτισμό ευρύτερα, ως και πολιτισμό 
της καθημερινής ζωής και όχι ως 
στείρα «εκδηλωσιακό» πολιτισμό, με 
την ενεργή συμμετοχή των Αδελφοτή-
των, Συλλόγων και Ομοσπονδιών, όπου 
έχουν και πρέπει να γίνουν άμεσα, 
πολλά και ουσιαστικά βήματα. Η 
«Ημέρα του Ηπειρώτη», η «Ήπειρος 
της Αθήνας», οι “Hπειρώτικες Όχθες», 
ο διάλογος για το μέλλον της «Πίτας 
του Ηπειρώτη», η εκδήλωση στο 
«Φραγκοκάστελλο», το αφιέρωμα 
«ΗΠΕΙΡΟΣ, ΗΠΕΙΡΩΤΕΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑ-
ΦΟΣ», η μελλοντική αξιοποίηση και 
διεύρυνση του Πολυαφιερώματος, και 
πολλά άλλα, παλιά ή νέα στοιχεία της 
πολιτιστικής δράσης μπορούν και πρέ-
πει να αποτελέσουν εργαλεία σε αυτή 
την κατεύθυνση και να μπολιαστούν 
από μια τέτοια λογική και αντίληψη, 
συμβάλλοντας αποφασιστικά στο ευ-
ρύτερο έργο της ΠΣΕ.  

 
 

Για την ανάπτυξη και  
το περιβάλλον 

 

Το ΔΣ καλείται διαχρονικά στη συμμετοχή 
στις συνεδριάσεις του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου με δικαίωμα λόγου. 
Λόγω απόστασης, στο παρελθόν είχε 
ασκήσει το δικαίωμα του περιορισμένα 
και ευκαιριακά. Από την άνοιξη οι συ-
νεδριάσεις πλέον γίνονται διαδικτυακά 
και αντιπροσωπεία μας έλαβε μέρος στις 
συνεδριάσεις εκφράζοντας τις πάγιες 
θέσεις που έχουν κατ΄ επανάληψη ψη-
φιστεί από Γενικές Συνελεύσεις και πρό-
σφατα από το ΔΣ. 

Στη συνεδρίαση της 26/6/2020 εκ-
προσωπήθηκε από τον Πρόεδρο Χρυσό-
στομο-Μάκη Κιάμο-Χήτο και το Γενικό 
Γραμματέα Σωτήρη Κολιούση, με θέμα 
την εγκατάσταση ανεμογεννητριών στα 
βουνά της Ηπείρου. Αναπτύσσοντας τη 
θέση της ΠΣΕ ο πρόεδρος τόνισε πως το 
πρόβλημα της εγκατάστασης και λει-
τουργίας αιολικών πάρκων στην Ήπειρο 
θεωρείται από τους απόδημους Ηπει-

ρώτες μείζον θέμα και γι’ αυτό έχει 
ασχοληθεί και έχει αποφασίσει για το 
θέμα αυτό η Γενική Συνέλευση 
(31/3/2019). Το ΔΣ της ΠΣΕ, εφαρμόζοντας 
τις αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης είναι 
αντίθετη με την εγκατάσταση αιολικών 
πάρκων και ειδικότερα την άναρχη και 
χωρίς μέτρο εγκατάσταση που αλλοι-
ώνουν το περιβάλλουν και καταστρέφουν 
τη φυσική λειτουργία του Ηπειρώτικου 
τοπίου. Η θέση αυτή έγινε και απόφαση 
του Περιφερειακού Συμβουλίου. 

Στη συνεδρίαση του ΠΣ στις 
30/6/2020 με θέμα την “Εκπτωτική πο-
λιτική στα διόδια Ακτίου – Πρέβεζας” η 
ΠΣΕ εκπροσωπήθηκε από τον Βασίλειο 
Παπαϊωάννου, Α  Αντιπρόεδρο και Προ-
κόπη Γκογιάννο, Ταμία. Τις θέσεις της 
ΠΣΕ, όπως αυτές διατυπώνονται και στο 
σχετικό ψήφισμα της Γ. Σ. της 31/3/2019 
ανέπτυξε ο κ. Γκογιάννος, ο οποίος δεν 
περιορίστηκε αποκλειστικά στο θέμα των 
διοδίων Ακτίου-Πρέβεζας αλλά επεκτά-
θηκε γενικότερα στο θέμα της λειτουρ-
γίας – διαχείρισης των διοδίων, λαμβά-
νοντας υπόψη και την τρέχουσα 
κατάσταση. Η θέση της ΠΣΕ, μέσα και 
από το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευ-
σης, είναι ότι: 

Η ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
ΕΛΛΑΔΟΣ αγωνίζεται για: 

• Κατάργηση τώρα όλων των διο-
δίων και ελεύθερη κίνηση στο οδικό δί-
κτυο. Δεν θέλουμε διόδια με το χιλιό-
μετρο. 

• Κατάργηση των πανάκριβων τε-
λών διέλευσης στη γέφυρα Ρίου - Αν-
τιρρίου και Ακτίου - Πρέβεζας.  

Επίσης τονίστηκε ότι η ΠΣΕ είναι κα-
τηγορηματικά αντίθετη με την υποβλη-
θείσα πρόταση για εφαρμογή μέτρων 
εκπτωτικής πολιτικής, για λίγους περι-
οίκους και ημετέρους που θα περνούν 
από τη σήραγγα Πρέβεζας – Ακτίου, ως 
μικροπολιτική, αφού διαχωρίζει συνει-
δητά τους ντόπιους κατοίκους και τους 
απόδημους. Τόνισε δε πως η μόνη σωστή 
απόφαση θα είναι αυτή που θα αποβλέ-
πει στην κατάργηση των πανάκριβων τε-
λών διέλευσης στη γέφυρα Ρίου - Αν-
τιρρίου και Ακτίου – Πρέβεζας και να 
αποκλείεται κάθε είδος κοινωνικής πα-
ροχής από την πλευρά της Πολιτείας. 

Ακολούθησαν οι παρεμβάσεις μας 
στις συνεδριάσεις για τα απόβλητα από 
τον Α Αντιπρόεδρο Βασίλη Παπαϊωάννου 
και για την κατάσταση του συστήματος 
της υγείας στην Ήπειρο με το μέλος του 
ΔΣ Αντώνη Κοντό. 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής πε-
ριβάλλοντος της περιφέρειας στις 
26/8/2021 για την έγκριση των ΜΠΕ στα 
φράγματα του Γρεβενιτιού, παρέμβηκε 
ο Γ. Γρ. Σωτήρης Κολιούσης και εξέθεσε 
εκ νέου τις επιστημονικά τεκμηριωμένες 
θέσεις της ΠΣΕ. 

Δυστυχώς, όπως τονίσαμε και στην 
ανακοίνωση που εκδώσαμε, κάποιοι δεν 
θέλουν να ακουστεί η φωνή της ΠΣΕ στο 

ΠΣ και απεργάζονται τεχνάσματα για να 
μην λάβουμε μέρος. Συστηματικά τελευ-
ταία δεν στέλνουν το διαδικτυακό σύν-
δεσμο, είτε στέλνουν την πρόσκληση την 
παραμονή πριν την συνεδρίαση. Δηλώ-
νουμε κατηγορηματικά και από αυτό το 
βήμα ότι εμείς, οι απόδημοι Ηπειρώτες 
θα είμαστε παρόντες σε όλα τα μεγάλα 
και μικρά προβλήματα της Ηπείρου. 

Το ΔΣ τοποθετήθηκε δημόσια και 
για άλλα θέματα ανάπτυξης της Ηπεί-
ρου: 

Η διαχείριση των αποβλήτων. 
Η ΠΣΕ ανέδειξε ότι ο σχεδιασμός 

που υλοποιείται όχι μόνο δεν προστα-
τεύει αλλά επιβαρύνει παραπέρα το πε-
ριβάλλον (το είδαμε και έμπρακτα με 
την ανεξέλεγκτη διάθεση των υγρών 
αποβλήτων του εργοστασίου στη Δω-
δώνη). Επιπλέον θα επιβαρύνει τα δη-
μοτικά τέλη προς όφελος των ιδιωτών 
που θα εκμεταλλεύονται τη διαχείρισή 
τους. Η επιβάρυνση αυτή θα είναι δυ-
σανάλογα μεγάλη για τους απόδημους 
Ηπειρώτες που επισκέπτονται τα πατρικά 
τους για λίγες μέρες το χρόνο παράγον-
τας μικρές ποσότητες απορριμμάτων. Οι 
εξελίξεις με τους διαγωνισμούς για τη 
Β’ φάση επιβεβαιώνουν τη θέση της ΠΣΕ 
ότι ο σχεδιασμός είναι προβληματικός. 

Η εγκατάσταση ανεμογεννητριών, 
φωτοβολταϊκών και φραγμάτων παντού. 

Η Πανηπειρωτική συζήτησε το θέμα 
του ενεργειακού σχεδιασμού στην 
Ήπειρο συνολικά και όχι για το κάθε 
συγκεκριμένο έργο για το οποίο προ-
έκυπταν αντιδράσεις κάθε φορά. Ανέ-
δειξε την ανάγκη να υπάρξει σχεδιασμός 
για τις ενεργειακές ανάγκες της Ηπεί-
ρου, να καταρτιστεί ειδικό χωροταξικό 
σχέδιο και οι επενδύσεις να γίνονται 
σχεδιασμένα, με μέτρα προστασίας του 
περιβάλλοντος και όχι άναρχα, με μόνο 
κριτήριο τη μέγιστη κερδοφορία των 
επενδυτών. Παράλληλα ανέδειξε ότι η 
μη αξιοποίηση των εγχώριων πηγών 
ενέργειας, η χρήση του εισαγόμενου 
φυσικού αερίου, η συνολική πολιτική 
στον τομέα της ενέργειας θα την κάνει 
πανάκριβο αγαθό για το λαό και θα οδη-
γήσει σε ενεργειακή φτώχια. 

Η αύξηση των τιμών της ενέργειας 
ήδη από το καλοκαίρι, που επιταχύνθηκε 
με το ξέσπασμα του πολέμου στην Ου-
κρανία, αποδείχνουν τη ορθότητα της 
τοποθέτησης της ΠΣΕ. 

Σε συνεδρίαση του ΔΣ τον Απρίλιο 
του 2021 μελετήθηκε εισήγηση του Ν. 
Γιαννούλη για τον ενεργειακό σχεδιασμό 
της Ηπείρου η οποία στη συνέχεια έγινε 
ομόφωνα δεκτή από το ΔΣ της ΠΣΕ και 
αποφασίστηκε να γίνει Γενικό Συμβούλιο 
της Πανηπειρωτικής με αυτό το θέμα. 

Το Γενικό Συμβούλιο πραγματοποι-
ήθηκε υβριδικά με φυσική παρουσία 
και διαδικτυακά με πολύ μεγάλη συμ-
μετοχή. Παρουσιάστηκε η πρόταση του 
ΔΣ για τον Ενεργειακό Σχεδιασμό και το-
ποθετήθηκαν Ομοσπονδίες, Αδελφότη-

 

Σε όλους τους τόνους η ΠΣΕ ύψωσε τη φωνή: «Αφήστε αυτόν τον όμορφο κόσμο να δι-
αιωνίζεται Ανακυκλώνοντας το αύριο μες στις πηγές του»  

Για έξι μέρες, απ’ τις 23 -28 Φεβρουαρίου 2022, η καρδιά της Ηπειρώτικης αποδημίας 
χτύπησε στο Γκάζι, στην “Τεχνόπολη” του Δήμου Αθηναίων  

 

 

Από την τελετή έναρξης 23.2.2022 του Πολυαφιερώματος στο Αμφιθέατρο Μιλτιάδης Έβερτ
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τες, Βουλευτές, Κόμματα, Δήμαρχοι και 
άλλοι παράγοντες. 

Αντιπροσωπεία του ΔΣ υπό τον πρό-
εδρο κ. Χρυσόστομο (Μάκη) Χήτο – 
Κιάμο, τον Γενικό Γραμματέα Σωτήρη Κο-
λιούση και ο μέλος του ΔΣ Νίκο Γιαν-
νούλη παρέμβηκε στο Δημοτικό Συμ-
βούλιο του Δήμου Αρταίων για την 
εγκατάσταση τεράστιας μονάδας φωτο-
βολταϊκών στη λίμνη Πουρναρίου. Η πρό-
ταση της ΠΣΕ έκανε αίσθηση και υιοθε-
τήθηκε ομόφωνα. 

Η Πανηπειρωτική στάθηκε κατ’ αρ-
χήν ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του λι-
μανιού της Ηγουμενίτσας και της πα-
ράλιας ζώνης. Η ιδιωτικοποίηση του 
λιμανιού, με βάση και την εμπειρία από 
άλλα λιμάνια, θα σημάνει επιδείνωση 
της θέσης των εργαζομένων στο λιμάνι. 
Η ανάπτυξη δε θα είναι με κριτήριο την 
ανάπτυξη της οικονομίας της Ηπείρου 
αλλά τα κέρδη του ιδιώτη. Παράλληλα 
αναμένεται μετατροπή αλιευτικών πε-
ριοχών σε μαρίνες χειροτερεύοντας τη 
θέση των μικρών αλιέων. Η παράδοση 
της χερσαίας ζώνης θα σημαίνει δυ-
σκολότερη πρόσβαση των λαϊκών οικο-
γενειών στις ιδιωτικοποιημένες παρα-
λίες. Η ιδιωτικοποίηση της χερσαίας 
ζώνης σχετίζεται ακόμη με την εγκα-
τάσταση τερματικών σταθμών για τους 
αγωγούς πετρελαίου και φυσικού αε-
ρίου (διασύνδεση με Ιταλία) και με τις 
υποδομές για τα όποια κοιτάσματα 
υδρογονανθράκων βρεθούν στην 
Ήπειρο. Στον ιδιώτη προβλέπεται να πα-
ραχωρηθούν ο χώρος μπροστά από τα 
κτίρια του Πανεπιστημίου ορίζοντας ότι 
αποτελεί «βόρειο τμήμα του λιμένα 
Ηγουμενίτσας»; Τι σχέση έχει με το λι-
μάνι; Τι σχέση έχουν οι δρόμοι της πόλης 
με το λιμάνι για να ανήκουν στην ΟΛΗΓ 
Α.Ε.; Στον Δήμο πρέπει να ανήκουν το 
παραλιακό μέτωπο, και οι δρόμοι της 
πόλης που ανήκουν σήμερα στην ΟΛΗΓ 
Α.Ε. σαν «χερσαία ζώνη». Μια ολόκληρη 
πόλη που μοιραία θα κληθεί ν’ αλλάξει 
φυσιογνωμία χωρίς το θαλάσσιο μέτωπο 
της. 

 
 

Για την εφημερίδα 
την ιστοσελίδα και  
το facebook, τις εκδόσεις 

 
Η εφημερίδα της Πανηπειρωτικής Συ-
νομοσπονδίας Ελλάδας «Η Πανηπειρω-
τική» εκδόθηκε τον Νοέμβριο του 1977 
και διεκόπη οριστικά η κυκλοφορία της 
το 2004. Στην πραγματικότητα η διακοπή 
έγινε το 2000, αφού από τότε σταμάτησε 
η έκδοσή της. Εδώ και είκοσι χρόνια οι 
υποσχέσεις και οι προσπάθειες δεν απέ-
δωσαν. Το γεγονός ότι το παρόν ΔΣ τα 
κατάφερε μέσα σε έξι μήνες και ήδη 
έχουν εκδοθεί 7 φύλλα κυρίως οφεί-
λεται στην ακατάπαυστη προσπάθειά μας. 
Ας μην ξεχνάμε ότι τότε υπήρχαν υπάλ-
ληλοι, αποκλειστικά εργαζόμενοι για την 
εφημερίδα. Σήμερα υπάρχει το μεράκι 
των μελών της συντακτικής επιτροπής 

και η βοήθεια όλου του ΔΣ. 
Η Συντακτική Επιτροπή λειτουργεί 

σωστά. Η επικοινωνία είναι υποδειγμα-
τική. Προηγείται πλήρης και καθολική 
ενημέρωση για όλα τα θέματα και ως 
αποτέλεσμα στη μηνιαία συνεδρίαση 
υπάρχει ομοφωνία σε όλα τα θέματα και 
σχεδιάζεται ικανοποιητικά το επόμενο 
φύλλο της εφημερίδας. Εκφράζουμε τις 
θερμές ευχαριστίες μας στα δύο μέλη 
της Συντακτικής Επιτροπής εκτός ΔΣ, την 
Κατερίνα Σχισμένου και τον Γιώργο 
Μουσγά, που πραγματικά είναι αληθινοί 
στυλοβάτες υλοποίησης του όλου εγχει-
ρήματος.  

Η Επιτροπή Ύλης στην ουσία δεν λει-
τούργησε για πολλούς λόγους. Καταρχάς 
το αντικείμενο της αναφέρεται πάντοτε 
στο απώτερο μέλλον. Ως εκ τούτου απαι-
τείται σχεδιασμός και απόλυτη οργά-
νωση. Οργάνωση τέτοια μέσα στην πραγ-
ματικότητα που επιβάλλει ο κορωνοϊός 
είναι αδύνατον. Αρχίσαμε να σχεδιά-
ζουμε για ύλη που θα τη χρησιμοποι-
ήσουμε σε μελλοντικά φύλλα και μερικά 
μέλη χρεώθηκαν δημοσιεύματα. Για την 
Επιτροπή Ύλης, τη λειτουργία της και τον 
προγραμματισμό της είναι αναγκαία η 
συμβολή όλων των σωματείων. Δεν ση-
μαίνει όμως ότι οποιοδήποτε κείμενο 
έλθει στην εφημερίδα είναι και δημο-
σιεύσιμο. Υπάρχει προγραμματισμός, 
υπάρχουν οι ανάγκες, υπάρχουν οι προ-
τεραιότητες και τέλος υπάρχει η συλλο-
γική ευθύνη της Συντακτικής Επιτροπής 
και οι αποφάσεις του ΔΣ.  

Η εφημερίδα είναι ηλεκτρονική, 
αναρτάται στην ιστοσελίδα και στο face-
book, στέλνεται με email. Τυπώνονται 
1000 φύλλα και πρέπει να οργανωθεί η 
διάθεση τους. 

Η λειτουργία του facebook, ήταν 
προβληματική, με τη ύπαρξη δύο λογα-
ριασμών της ΠΣΕ, χωρίς έλεγχο από το 
ΔΣ. Αναγκαστήκαμε αμέσως με την 
εκλογή μας, αφού δεν παραλάβαμε κω-
δικούς παρά τις συνεχείς και επίμονες 
οχλήσεις του εφόρου τύπου, να καταρ-
γήσουμε όλους τους παλιούς λογαρια-
σμούς και δημιουργήσαμε έναν νέο λο-
γαριασμό που λειτουργεί σήμερα. Ο 
πρώην διαχειριστής άλλαξε την ονομασία 
ενός λογαριασμού, με αποτέλεσμα να 
«κατακτήσει» όλους τους «φίλους» και 
να κοινοποιεί δικά του κείμενα. Στο αμέ-
σως επόμενο διάστημα της λειτουργίας 
του νέου λογαριασμού ανέκυψε σοβαρό 
θέμα, γιατί πολλοί είχαν συνηθίσει να 
ανεβάζουν ό,τι νόμιζαν πως είναι κα-
τάλληλο προς δημοσίευση. Ειδικότερα 
την εποχή εκείνη που είχαμε εκλογές. 
Για το λόγο αυτό εκδόθηκε στις 22 Απρι-
λίου 2019 δελτίο τύπου: «Σας ενημερώ-
νουμε πως, όταν στο όνομα του σχολιαστή 
υπάρχει φωτογραφία υποψηφίου, αμέ-
σως θα διαγράφεται ο σχολιασμός. Επί-
σης, όσοι σύλλογοι επιθυμούν ανάρτηση 
δραστηριοτήτων τους με χαρά θα φιλο-
ξενήσουμε τη δράση τους». 

Η προσπάθεια είναι να λειτουργεί 
σωστά και να αποδίδει επακριβώς τη 
δράση της ΠΣΕ και των Σωματείων. Αν-

τιμετωπίσαμε δύο προβλήματα: Ζητήθηκε 
από μερικούς επιμόνως να αναρτούμε 
φωτογραφίες - απεριόριστο αριθμό και 
ιδίως από πανηγύρια κλπ. Αυτό απορρί-
φθηκε απ΄ αρχής και η τακτική αυτή 
εφαρμόζεται πιστά μέχρι σήμερα, αφού 
η Πανηπειρωτική δεν είναι διαφημιστικό 
γραφείο και ούτε εγγίζει κάποια σοβα-
ρότητα αυτή η τακτική.  

Το δεύτερο πρόβλημα παρουσιά-
στηκε από την επιμονή ιδιωτών να αναρ-
τήσουμε δράση τους. Το θέμα απασχό-
λησε το ΔΣ που αποφάσισε να μην 
γίνονται τέτοιες αναρτήσεις στο facebook, 
ούτε και δημοσιεύσεις στην εφημερίδα. 
Το ΔΣ θεωρεί ότι η ΠΣΕ έχει μέλη Σωμα-
τεία και όχι πρόσωπα και οφείλουμε να 
δημοσιεύουμε δράση των μελών μας κι 
όχι ιδιωτών.  

 Μετά από μεγάλη προσπάθεια δη-
μιουργήθηκε νέος ιστότοπος της Πανη-
πειρωτικής όπου αναρτώνται οι εφημε-
ρίδες που εκδίδει η Πανηπειρωτική και 
τα σωματεία-μέλη της ΠΣΕ. Ο ιστότοπος 
συνεχώς αναβαθμίζεται και σχεδιάζουμε 
σύντομα την αναβαθμισμένη, την ουσια-
στική λειτουργία του. O λογαριασμός 
μας στο facebook, ο ιστότοπος της Πα-
νηπειρωτικής, καθώς και η εφημερίδα 
είναι σοβαρά εργαλεία που αποτυπώ-
νουν το πρόσωπο της Πανηπειρωτικής 
και χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής και 
επιμέλειας. Για το λόγο αυτό η όποια 
ανάρτηση γίνεται χαρακτηρίζεται από 
μεγάλη σχολαστικότητα. 

Με πρωτοβουλία του εφόρου τύπου 
και απόφαση του ΔΣ, έγινε στις 12 Μαΐου 
2020, τηλεδιάσκεψη 25 σωματείων με-
λών μας που εκδίδουν έντυπα. Η συζή-
τηση για τα προβλήματα, τις προοπτικές 
συνεργασίας ήταν πολύ γόνιμη. Τα πρώτα 
αποτελέσματα προέκυψαν με την δημο-
σίευση σχετικού άρθρου στην εφημερίδα 
και την προγραμματισμένη παρέμβαση 
στις αρμόδιες υπηρεσίες για την μείωση 
των τελών και δαπανών διακίνησης των 
εντύπων. 

Το ΔΣ προγραμματίζει την επανέκ-
δοση των «μαρτυρικών χωριών», με νέα 
εμπλουτισμένη μορφή, αξιοποιώντας και 
το υπόλοιπο υλικό. 

Η εκλογοαπολογιστική συνέλευση 
της ΠΣΕ, είναι αντικειμενικά μια νέα 
αφετηρία για τη συνέχιση και βελτίωση 
της έκδοσης της εφημερίδας μας.  

Το νέο ΔΣ της Συνομοσπονδίας μας, 
καθώς και η νέα Συντακτική Επιτροπή 
της «Πανηπειρωτικής», μπορούν, πι-
στεύουμε, να στηριχτούν στο θετικό έργο 
της μέχρι τώρα εκδοτικής προσπάθειας. 
Εκτιμάμε πως μπορούν να γίνουν ση-
μαντικά ακόμη βήματα στο πλαίσιο της 
νέας τριετούς θητείας.  

Η εφημερίδα μας, που επανεκδό-
θηκε τον Ιανουάριο του 2020 μετά από 
μια ολόκληρη 20ετία δημοσιογραφικής 
σιγής της ΠΣΕ, προσπάθησε να υπηρε-
τήσει τους παρακάτω στόχους:  

Να προσφέρει ολοκληρωμένη και 
αξιόπιστη ενημέρωση για όλα τα ζητή-
ματα που αφορούν την Ήπειρο και τους 
Ηπειρώτες, αλλά και για γενικότερα θέ-
ματα που συνδέονται με την ενημερωτική 
μας προσπάθεια. Βασικά εργαλεία για 
να υπηρετηθεί ο στόχος αυτός είναι η 
κριτική ματιά, η εμβάθυνση στα ζητή-
ματα, καθώς και η ευρύτερη δυνατή 
ανάπτυξη του διαλόγου με τους συλλο-
γικούς φορείς του τόπου μας, αλλά και 
με τους αναγνώστες μας. 

Να φροντίζει ώστε να μεταφέρεται 
σε όλους τους φορείς της συλλογικής 
δράσης, διεκδίκησης και προσφοράς 
που σχετίζονται με την Ήπειρο και τους 
αποδήμους, η εμπειρία και η γνώση που 
προκύπτουν από τη θεματολογία και τις 
αναλύσεις της εφημερίδας μας. 

Να ενισχύει και να υποστηρίζει την 
καλή και αποτελεσματική λειτουργία των 
αδελφοτήτων, των ενώσεων, των συλ-
λόγων, των ομοσπονδιών και της ίδιας 
της ΠΣΕ και να προβάλει το έργο τους. 

Να συμβάλλει, με ιδιαίτερη έμφαση, 
στην ανάδειξη της πολιτιστικής παρά-
δοσης της Ηπείρου, της ιστορίας της, 
καθώς και της σύγχρονης πολιτιστικής 
δημιουργίας που είναι, όπως ξέρουμε, 
διακριτή και σημαντική. 

Ως πρακτική επιβεβαίωση των πα-
ραπάνω, θα αναφέρουμε μια σειρά από 
συγκεκριμένα σημαντικά ζητήματα για 
την Ήπειρο και όχι μόνο, που προβλή-
θηκαν μέσα από τις σελίδες της «Πανη-
πειρωτικής» και συνοδεύτηκαν, σε πολ-
λές περιπτώσεις, από συλλογικές 
παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες. Τέτοια 
ζητήματα είναι ενδεικτικά:  

Τα αιολικά πάρκα της περιβαλλον-
τικής βαναυσότητας σε όλα τα βουνά 
του τόπου μας. 

Τα σχεδιαζόμενα νέα υδροηλεκτρικά 
έργα σε όλους σχεδόν τους ποταμούς 
και μάλιστα χωρίς να λαμβάνεται υπόψη 
η φέρουσα ικανότητά τους. 

Η μελετώμενη εγκατάσταση στην τε-
χνητή λίμνη Πουρναρίου Άρτας ενός τε-
ράστιου πλωτού φωτοβολταϊκού σταθμού 
με σαφείς αισθητικές και κλιματικές 
επιβαρύνσεις. 

Το εγχείρημα της εξόρυξης υδρο-
γονανθράκων στην Ήπειρο, που αναστά-
τωσε και κινητοποίησε τις τοπικές κοι-
νωνίες. 

Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί 
η παράλληλη διεκδίκηση από την ΠΣΕ 
ενός ολοκληρωμένου Περιφερειακού 
Ενεργειακού Σχεδιασμού, που να υπη-
ρετεί τις κοινωνικές ανάγκες και να σέ-
βεται το περιβάλλον.  

Σοβαρά επίσης ζητήματα που προ-
βλήθηκαν: 

Η ιδιωτικοποίηση του λιμένα Ηγου-
μενίτσας και τα παρεπόμενα της. 

Η ανατροπή του πλαισίου λειτουργίας 
των κληροδοτημάτων με ακραίο παρά-
δειγμα την πρόθεση εκμετάλλευσης του 
Ζαππείου από ιδιώτες.  

Τα επαχθή διόδια των Εθνικών οδών 
για να φτάσει κανείς στη Ήπειρο. 

Η εξάπλωση της πανδημίας στην 
Ήπειρο και οι σοβαρές ελλείψεις στις 
δημόσιες δομές υγείας.  

Υπήρχαν και ζητήματα με ιδιαίτερα 
θετικά χαρακτηριστικά που προβλήθηκαν 
από τις στήλες της εφημερίδας μας, 
όπως η αποκατάσταση του ιστορικού Γε-
φυριού της Πλάκας, τα αφιερώματα για 
την Ήπειρο και το 1821, καθώς και το 
σπουδαίο αφιέρωμα στους Ηπειρώτες 
δημιουργούς, εικαστικούς και λογοτέ-
χνες.  

Βαθύτατη είναι η πίστη των μελών 
της Συντακτικής Επιτροπής πως, λαμβα-
νομένου υπόψη του γεγονότος ότι «ξε-
κινήσαμε από την αρχή» και μάλιστα την 
όποια προσπάθειά μας στην ουσία εμ-
πόδισε η πανδημία του κορωνοϊού, επι-
τύχαμε στο έργο μας και αφήνουμε μια 
σοβαρή παρακαταθήκη.  
 

Η δράση μας  
στις Ηπειρώτισσες 
της αποδημίας και η έκφραση  
της κοινωνικής αλληλεγγύης 

 

Από την επίσκεψη στο «Σπίτι 
 του Αγωνιστή»
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Με την πρωτοβουλία της επιτροπής γυ-
ναικών του ΔΣ της ΠΣΕ, στις 15 Δεκεμ-
βρίου 2019 διοργανώσαμε παιδική γιορτή 
στην αίθουσα της ΠΣΕ. Η εκδήλωση είχε 
μεγάλη επιτυχία. Μπήκαν οι βάσεις για 
συνεχή επικοινωνία με τα Ηπειρωτό-
πουλα της αποδημίας. Στις 18 Δεκεμ-
βρίου 2019, διοργανώθηκε φιλανθρω-
πική εκδήλωση «Το Τσάι της Αγάπης» 
στην φιλόξενη αίθουσα της Ομοσπονδίας 
Μουργκάνας. Η εκδήλωση πραγματο-
ποιήθηκε χωρίς καμιά απολύτως οικο-
νομική επιβάρυνση της ΠΣΕ και αποκο-
μίσαμε κέρδος πεντακοσίων ευρώ που 
διαθέσαμε στο Ειδικό Σχολείο Ιωαννίνων 
(εκπαιδευτικά παιγνίδια και γραφική 
ύλη) και στο οικοτροφείο της Μονής 
Ντουραχάνη (υλικά καθαριότητας, χαρ-
τικά και γραφική ύλη) σε ειδική επί-
σκεψη που έγινε από αντιπροσωπεία 
του ΔΣ στις 22 Φεβρουαρίου 2020. Πα-
ράλληλα προσφέραμε είδη πρώτης 
ανάγκης στα παιδιά των προσφύγων στην 
δομή της Κατσικάς. 

Στην καθιερωμένη επίσκεψη τις μέ-
ρες των γιορτών των Χριστουγέννων και 
της πρωτοχρονιάς, σε κοινωνικές δομές 
που η χορωδία μας ψάλλει τα κάλαντα, 
στις 22 Δεκεμβρίου 2019 πήγαμε στο 
οίκο φροντίδας ηλικιωμένων «Το σπίτι 
του Αγωνιστή» και προσφέραμε δώρα 
και είδη ανάγκης των φιλοξενουμένων 
τροφίμων και στις 30 του ίδιου μήνα 
ψάλλαμε τα κάλαντα στο Νοσοκομείο 
Παίδων « Αγία Σοφία».  

Η προγραμματισμένη εκδήλωση για 
την 8η Μαρτίου 2020, ημέρα της γυναί-
κας, με ενημέρωση από ειδικούς για-
τρούς «για τον καρκίνο του μαστού και 
του προστάτη» δεν πραγματοποιήθηκε, 
λόγω κορωνοϊού. 

Η προγραμματισμένη εκδήλωση για 
την 8η Μαρτίου 2022, Παγκόσμια ημέρα 
της γυναίκας με παρουσίαση power point 
για την θέση της γυναίκας σήμερα, ανά-
γνωση ποιημάτων και πεζών με θέμα 
την γυναίκα (από ηθοποιό), ομιλία για 
την ισότητα των φύλων και των δικαιω-
μάτων, ανάγνωση διακήρυξης για την 
ανεξαρτησία της γυναίκας, θα μαγνητο-
σκοπηθεί και θα ανέβει στο κανάλι της 
ΠΣΕ στο YouTube, μιας η προγραμματι-
σμένη δια ζώσης ακυρώθηκε λόγω των 
υγειονομικών συνθηκών  

 
Στον προγραμματισμό μας διακρί-

νεται: 
Εκδήλωση αφιερωμένη την  Ηπει-

ρώτισσα Γυναίκα 
Διοργάνωση Ημερίδας με θέμα 

«Συμμετοχή των Γυναικών στη Δημόσια 
και Συλλογική Ζωή», σκοπός της ημερί-
δας είναι η παρουσίαση ειδικών θεμά-
των, καλών πρακτικών και προτάσεων 
σχετικά με την ενίσχυση της συμμετοχής 
των γυναικών στην κοινωνική, οικονο-
μική, πολιτιστική και πολιτική ζωή και η 
ανάδειξη της σημασίας της ισότιμης 
συμμετοχής των γυναικών στη λήψη των 
αποφάσεων, ως βασική προϋπόθεση για 
την πραγμάτωση της ουσιαστικής ισό-
τητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, μέσα 
από την ανάδειξη γυναικείων προσωπι-
κοτήτων της ΗΠΕΙΡΟΥ 

Διοργάνωση Φιλανθρωπικής εκδή-
λωσης  

Επισκέψεις κατά τις ημέρες των 
εορτών (Χριστούγενα, Πάσχα) σε κοινω-
νικές δομές.   

Εκδήλωση με θέμα «Η Πανηπειρω-
τική γένους θηλυκού» 

 
 

Για την προσέγγιση  
της νέας γενιάς 

 
Το μεγάλο αυτό θέμα που αγγίζει την 
ίδια την ύπαρξη της οργανωμένης Ηπει-

ρωτικής αποδημίας απασχολεί το ΔΣ της 
ΠΣΕ. Η επιτροπή νεολαίας που συγκρο-
τήθηκε στα πλαίσια του ΔΣ, άρχισε να 
ξεδιπλώνει τον προβληματισμό της. Η 
δυσκολία του εγχειρήματος είναι ορατή, 
μετά την απραξία πολλών ετών και η 
ανακοπή της υλοποίησης των δρομολο-
γημένων προτάσεων λόγω πανδημίας 
δεν θα μας εμποδίσει να βάλουμε «τη 
μηχανή μπροστά» Προτείνονται δράσεις 
με στόχο την ενεργοποίηση νέων γύρω 
από τους Συλλόγους μας, την ανάληψη 
πρωτοβουλιών εκ μέρους τους, την ανα-
ζωογόνηση των Συλλόγων, να αναδει-
χτούν εκείνοι οι νέοι και νέες που θα 
αποτελέσουν τα αυριανά στελέχη της 
αποδημίας, τη δημιουργική ενασχόληση 
των νέων απόδημων ηπειρωτών με τον 
πολιτισμό, τον αθλητισμό κλπ. Επιδιώ-
κουμε και περιμένουμε ιδέες για μορ-
φές συμμετοχής των συλλόγων στις δρά-
σεις αυτές και ενδεχομένως σε νέες 
μορφές. 

Κυρίως 3 κύκλοι: 
Διοργάνωση τουρνουά ποδοσφαίρου 

5Χ5 Αδελφοτήτων και Συλλόγων αποδή-
μων. Υπάρχει η πρότερη εμπειρία των 2 
τουρνουά 5Χ5 που διοργάνωσαν με δική 
τους πρωτοβουλία Σύλλογοί μας. Η πρό-
θεση είναι η ΠΣΕ να αγκαλιάσει και να 
διευρύνει τη δράση, χωρίς να αφαιρέσει 
την πρωτοβουλία και τον ενεργό ρόλο 
που οι ίδιοι οι σύλλογοι είχαν στα προ-
ηγούμενα δύο. Δυστυχώς και ενώ είχαν 
αρχίσει η προκαταρτικές επαφές με 
προοπτική η διοργάνωση να γίνει την 
άνοιξη του 2020 η πανδημία του κορο-
νοϊού επέβαλε το πάγωμα της προσπά-
θειας. Παρόλα αυτά η προεργασία θα 
συνεχιστεί ώστε μόλις το επιτρέψουν οι 
υγειονομικές συνθήκες να πραγματο-
ποιηθεί το τουρνουά. 

Την ανάδειξη του ζητήματος της 
φοιτητικής στέγης για τους Ηπειρώτες 
φοιτητές που σπουδάζουν σε σχολές 
μακριά από τον τόπο κατοικίας τους. 
Προτείνεται να προγραμματιστούν συ-
ναντήσεις – παραστάσεις στο Υπουργείο 
και τους Πρυτάνεις των βασικών ΑΕΙ της 
Αττικής και τουλάχιστον των δυο ΑΕΙ που 
έχουν σχέση ευεργεσίας με την Ήπειρο 
(ΕΜΠ και ΕΚΠΑ). Στις συναντήσεις θα τε-
θεί ερώτημα του τι μέτρα θα πάρουν για 
να υπάρξει κάλυψη των αναγκών των 
φοιτητών σε εστίες ή εναλλακτικά επι-
δότηση ενοικίου, σίτιση, συντήρηση των 
εστιών πολλές από τις οποίες είναι σε 
κακή κατάσταση. Παράλληλα, οι Σύλλογοι 
μέλη μας καλό είναι να συντάξουν κα-
ταλόγους με φοιτητές από τα χωριά μας 
που αναζητούν στέγη. 

Δράσεις για την γνωριμία με την 
Ήπειρο των νέων απόδημων Ηπειρωτών, 
ιδιαίτερα 2ης – 3ης γενιάς, πολλοί από 
τους οποίους δεν έχουν καμία επαφή 

με την πατρίδα. Οι δράσεις αυτές θα 
χωρίζονται σε δύο κύριες κατηγορίες: 

Α. Επαφή με τη φύση: 
Η διοργάνωση ορειβατικών πεζο-

ποριών (πιθανά συνδυαζόμενα με 
camping ή άλλες κατάλληλες μορφές), 
στα βουνά της Ηπείρου. Σε πρώτη φάση 
μπορούν να οργανωθούν ημερήσιες 
τέτοιες δράσεις, στους ορεινούς όγ-
κους στην Αττική ή κοντά σε αυτή 
(Πάρνηθα, Γκίωνα, Ζήρια). Αυτή η 
επαφή με τη φύση πρέπει να έχει προ-
σανατολισμό τη συζήτηση των θεμάτων 
προστασίας των βουνών συνολικά και 
της Ηπείρου ειδικά αναδεικνύοντας 
ζητήματα βλαπτικών για τα βουνά δρα-
στηριοτήτων. 

 Διοργάνωση Rafting στα ποτάμια της 
Ηπείρου. Θα μπορούσε να γίνεται στα 
πλαίσια των «Ηπειρώτικων Όχθεων» 
ακόμα και κατά τη διάρκειά τους. 

Σε κάθε περίπτωση σε αυτή την κα-
τηγορία δράσεων πρέπει να έχουν κυ-
ρίαρχο ρόλο: 

η διεκδίκηση της προστασίας του 
περιβάλλοντος και μπορεί να συνδεθεί 
με τον αγώνα ενάντια στην εξόρυξη των 
υδρογονανθράκων και την ανεξέλεγκτη 
εγκατάσταση ανεμογεννητριών 

Η προστασία των πέτρινων γεφυριών 
και συνολικά της υλικής πολιτιστικής 
παράδοσης της Ηπείρου που στον τόπο 
μας είναι άρρηκτα δεμένη με το φυσικό 
περιβάλλον. 

Β. Άλλες μορφές γνωριμίας με την 
Ήπειρο, το περιβάλλον της, τους ανθρώ-
πους, την ιστορία, τον πολιτισμό της. Πχ 
με πρόσκληση προς τους νέους από-
δημους Ηπειρώτες για δημιουργία σχε-
τικού οπτικοακουστικού υλικού (φωτο-
γραφίες, video, ηχογραφήσεις, εικαστικά 
έργα κλπ) που θα αναρτηθεί στα μέσα 
της ΠΣΕ (site, εφημερίδα, facebook, πι-
θανά στο κανάλι στο youtube). Στον τομέα 
αυτό θα μπορούσε να υπάρξει και δια-
γωνιστική πλευρά. 

 
 

Για την λειτουργία  
του Πνευματικού  
Κέντρου Ηπειρωτών 

 
Όπως όλοι σας καταλαβαίνετε από την 
καθημερινή χρήση του κτιρίου και των 
υποδομών του, είναι εμφανές ότι χρει-
άζονται πολλές και διάφορες εργασίες 
τόσο για τη συντήρηση και βελτίωση του 
ίδιου του κτιρίου όσο και των υποδομών 
του και του εξοπλισμού μας. Επίσης 
υπάρχει πάρα πολύ υλικό (εξοπλισμός, 
έπιπλα, βιβλία κ.ά.) το οποίο δεν είναι 
καταγραμμένο. Νέο υλικό θα προστεθεί 

με τις πρόσφατες πρωτοβουλίες μας 
για εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης και 
του ψηφιακού και άλλου αρχείου μας. 
Ήδη δεκάδες βιβλία από τις εκδόσεις 
της Βουλής έχουν πλουτίσει την βιβλιο-
θήκη μας. Αισθανόμαστε την ανάγκη να 
ευχαριστήσουμε άλλη μια φορά τον 
συμπατριώτη μας Πρόεδρο της Βουλής, 
κ. Τασούλα. Σιγά – σιγά ανανεώνεται ο 
εξοπλισμός με την προσφορά συμπα-
τριωτών και του Ιδρύματος Μόρφωσις 
Νεολαίας. Στηριζόμαστε στην ανιδιοτελή 
προσφορά των Ηπειρωτών σε υλικά και 
εργασία. 

 
 

Για τα οικονομικά 
 
Η Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλά-
δος (ΠΣΕ), για την χρονική περίοδο της 
θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμ-
βουλίου και συγκεκριμένα από 01-09-
2019 έως 10-04-2022 είχε πάγιες ανε-
λαστικές δαπάνες, που, ως τάξη 
μεγέθους, προσέγγισαν το ποσό των 
48.000 Ευρώ ετησίως, οι οποίες, κατά 
μέσο όρο αναλύονται σε 4.000 Ευρώ το 
μήνα. 

Στις ανελαστικές δαπάνες περιλαμ-
βάνονται οι μισθοί του προσωπικού 
(Υπάλληλος γραφείου και καθαρίστρια) 
οι εισφορές των εργαζομένων υπέρ ΕΝ-
ΦΙΑ, τα κοινόχρηστα του κτηρίου που 
στεγάζεται η Διοίκηση της ΠΣΕ και το 
Πνευματικό κέντρο, οι παρεχόμενες 
υπηρεσίες ΔΕΗ-ΟΤΕ-Τηλεδιάσκεψης, η 
έκδοση της Εφημερίδας «Πανηπειρω-
τική» και οι συναφείς με αυτή δαπάνες 
σχετικών εργασιών. 

Αν σε αυτές τις ανελαστικές δαπά-
νες προστεθούν και οι δαπάνες που σχε-
τίζονται με τις ετήσιες προγραμματισμέ-
νες δαπάνες για την πραγματοποίηση 
πολιτιστικών εκδηλώσεων που έλαβαν 
χώρα, καθώς και των ποσών που δαπα-
νήθηκαν για εργασίες συντήρησης και 
εξόφλησης τμήματος των οφειλών για 
κοινόχρηστα και οφειλών προς τη ΔΕΗ, 
των ιδιόκτητων γραφείων οδού Γ΄ Σε-
πτεμβρίου, για την χρονική περίοδο 
2016-2022, τότε η ετήσια συνολική δα-
πάνη ανήλθε στο ποσό των 55.000 Ευρώ.  

Για την ανταπόκριση στις παραπάνω 
δαπάνες, το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο, 
με συνεχείς παρεμβάσεις του σε χρη-
ματοδοτικές πηγές, έκανε πράξη τις προ-
εκλογικές του δεσμεύσεις για ορθολο-
γικότερη οικονομική διαχείριση, και τα 
κατάφερε να εξοφλήσει τις μεταφερό-
μενες υποχρεώσεις ΔΣ-ΠΣΕ της χρονικής 
περιόδου 2016-2019 και να ανταποκριθεί 
στις υποχρεώσεις της παρούσας οικο-
νομικής διαχείρισης, και να έχει θετική 

καθαρή θέση, εξασφαλίζοντας και αξιο-
ποιώντας με σεβασμό έσοδα που προ-
ήλθαν από τις παρακάτω πηγές:  

α) Συνδρομές σωματείων μελών 
β) Επιχορηγήσεις (Υπουργείου Πο-

λιτισμού και Ιδιωτικές) 
γ) Ενοίκια μεγάλης αίθουσας και 

αποθηκευτικού χώρου του πνευματικού 
κέντρου, καθώς και ενοίκια γραφείου 
Γ΄ Σεπτεμβρίου για μικρό χρονικό διά-
στημα (σήμερα είναι ξενοίκιαστο).  

δ) Επιχορήγηση της Βουλής των Ελ-
λήνων 

ε) Μερίσματα Αντισταθμιστικά και 
αντισταθμιστικά τέλη του ιδρύματος 
«Μόρφωσις Νεολαίας», του Στεφ. Βασι-
λάκου. 

στ) Εσωτερικοί δανεισμοί από μέλη 
του ΔΣ-ΠΣΕ, εγκεκριμένοι αρμοδίως και 
άμεσα επιστρεφόμενοι. 

ζ) Έσοδα από την υλοποίηση πολι-
τιστικών εκδηλώσεων και συγκεκριμένα: 
ι) του αφιερώματος στον «Σταύρο Κα-
ψάλη», σε συνεργασία με τον Σύλλογο 
Γαλατσίου και ιι) την ανοικτή εκδήλωση-
πανηγύρι, στο πεδίο του Άρεως. 

Προφανώς οι ευχαριστίες μας προς 
τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων 
κ. Κώστα Τασούλα, αλλά και προς το Δι-
οικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Βα-
σιλάκου, που είχαν τη σημαντικότερη οι-
κονομική συμβολή στην ανταπόκριση 
των συνολικών δαπανών της ΠΣΕ, δεν 
επαρκούν για να αποδώσουμε τα δέοντα 
προς τους εν λόγω φορείς, με δεδομένη 
και την συνεχή τους στήριξη.  

• Στον ετήσιο προϋπολογισμό μας 
για το 2022, που όπως και οι προηγού-
μενοι είναι ειλικρινής, διαφανής, απο-
τελεσματικός και ακριβής, με την έννοια 
ότι, στο μέτρο του δυνατού, δεν υποτιμά, 
ούτε υπερεκτιμά τα πραγματικά στοιχεία 
του συνόλου των εσόδων και των δαπα-
νών που περιέχει, έχουμε περιλάβει και 
νέο αίτημα προς τον κ. Πρόεδρο της 
Βουλής και ελπίζουμε στην ικανοποίηση 
του αιτήματος μας, που θα διαχειριστεί 
το επόμενο ΔΣ-ΠΣΕ. 

• Λέγοντας «στο μέτρο του δυνα-
τού», εννοούμε οικονομικές μεταβολές 
που οφείλονται σε εξωγενείς παράγον-
τες, όπως για παράδειγμα οι τρομακτικές 
αυξήσεις στην τιμή του Ηλεκτρικού ρεύ-
ματος και η μη ικανοποίηση αιτημάτων 
και υποσχέσεων επιχορήγησης ή ενδε-
χόμενες αποφάσεις του ΔΣ-ΠΣΕ, για δια-
γραφή απαιτήσεων, όπως αυτή των συν-
δρομών σωματείων μελών για τα έτη 
2019 και 2020. 

• Τέλος, για λόγους που σχετίζονται 
με εκκρεμότητες που αφορούν την συμ-
βιβαστική τακτοποίησή τους, που βρί-
σκεται σε εξέλιξη, μεταφέρονται ως 
υποχρεώσεις τις ΠΣΕ, οι παρακάτω οφει-
λές: 

α) Εσωτερικός δανεισμός από μέλη 
του απελθόντος Διοικητικού ύψους 2.920 
Ευρώ, που παραλάβαμε, με σχετικό πρα-
κτικό και χωρίς παραστατικά, από τον 
Ταμία του ΔΣ-ΠΣΕ της χρονικής περιόδου 
2016-2019. Κάποια από αυτά τα εν λόγω 
μέλη ήδη έχουν παραιτηθεί των σχετικών 
απαιτήσεων και αναμένεται η γραπτή 
τους θέση. 

β) Τα υπόλοιπα κοινοχρήστων ιδιό-
κτητου γραφείου της οδού Γ΄ Σεπτεμ-
βρίου, ανερχόμενα στο ποσό των 750 
Ευρώ, κατ΄ εκτίμηση του διαχειριστή, από 
τον οποίο περιμένουμε τα σχετικά τιμο-
λόγια. 

γ) Ανεξόφλητο τιμολόγιο κοπής πίτας 
2020 του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας 
(ΣΕΦ), συνολικού ύψους 1.302 Ευρώ, για 
το οποίο έχουμε την πληροφόρηση ότι 
σχεδιάζεται η διαγραφή ή ικανοποιητική 
περικοπή της οφειλής, λόγω της παν-
δημίας Covid_19. 

Για όλα τα παραπάνω, εξειδικευμένη 
ανάλυση, ανά χρονική περίοδο θα δοθεί 
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από τον οικονομικό υπεύθυνο του ΔΣ-
ΠΣΕ κ. Γκογιάννο, κατά την παρουσίαση 
του Οικονομικού απολογισμού. 

 
 

Για τα κληροδοτήματα 
 

Το φθινόπωρο του 2019 πληροφορηθή-
καμε ότι η εταιρεία Cleverbank συνέχισε 
την δικαστική προσπάθεια για την άλωση 
της διοίκησης και την αλλαγή των σκο-
πών του Ζαππείου και να χρησιμοποιήσει 
την τεράστια ακίνητη περιουσία του ιδρύ-
ματος και το κύρος του για ίδιον όφελος. 
Η κινητοποίηση μας ήταν άμεση, συντο-
νισμένη και τελικά επιτυχής. Συγκαλέ-
σαμε στις 23/10/2019 το Γενικό Συμβού-
λιο των προέδρων των σωματείων μας, 
διευρυμένο με την παρουσία των πρώην 
προέδρων του ΔΣ, των Ηπειρωτών Βου-
λευτών, Δημάρχων, αντιπροσώπων της 
Περιφέρειας Ηπείρου και πολλών συμ-
πατριωτών που αγωνιούσαν. Τεθήκαμε 
επικεφαλής ενός πρωτόγνωρου κινή-
ματος που αγκάλιασε όλους τους φορείς 
των Ηπειρωτών. Δεκάδες ψηφίσματα 
από το Περιφερειακό Συμβούλιο, τα Δη-
μοτικά Συμβούλια όλων των Δήμων, συλ-
λόγους, Ομοσπονδίες, αδελφότητες δια-
τράνωσαν ότι το Ζάππειο δεν πωλείται. 
Η απόφαση του Αρείου Πάγου που ακο-
λούθησε έβαλε φρένο και ταφόπλακα 
σε παρόμοιες διεκδικήσεις. Το ΔΣ της 
ΠΣΕ, διαβλέποντας από το 2013 τα κενά 
του νόμου και τις αρνητικές του διατά-
ξεις, προβάλει την ανάγκη να δραστη-
ριοποιηθούμε για την αξιοποίηση των 
κληροδοτημάτων προς όφελος του λαού 
και όχι των κερδοσκόπων, προχώρησε 
στην εξαγγελία μεγάλης επιτροπής με 
επικεφαλής τον Πρόεδρο του ΔΣ και την 
σύγκληση επιστημονικής ημερίδας για 
την εξέταση του νομικού πλαισίου λει-

τουργίας των κληροδοτημάτων και την 
αντιμετώπιση όλης της κατάστασης που 
υπάρχει σήμερα, με την ανεξέλεγκτη 
δράση διαφόρων, τη διασπάθιση δημό-
σιας περιουσίας. Να καταργηθεί ο 
ισχύων νόμος για τα κληροδοτήματα. Οι 
νόμοι που διέπουν τη λειτουργία των 
κληροδοτημάτων πρέπει να διασφαλί-
ζουν το δημόσιο συμφέρον και να απο-
κλείουν κάθε επιχειρηματική δράση 
άμεση ή έμμεση. 

Η υλοποίηση ανακόπηκε προσωρινά 
λόγω covid 19. 

Το καλοκαίρι που μας πέρασε, στην 
έκτακτη συνεδρίαση του στις 28 Ιουλίου 
2021, το ΔΣ σχεδόν στην ολότητα του 
υπερψήφισε την απόφαση του Γεν. 
Γραμματέα Σωτήρη Κολιούση, να μην 
αποδεχθεί τον ορισμό του ως μέλους 
της Ε.Ο.Κ (της Διοίκησης του Ζαππείου) 
θεωρώντας ότι δεν μπορεί μέλος του ΔΣ 
της ΠΣΕ να συμμετέχει υπό τις κρατού-
σες συνθήκες, στη σύνθεση της ΕΟΚ, 
και τόνισε ότι το ΔΣ της ΠΣΕ θα εντείνει 
τις προσπάθειές του για την αποτροπή 
κάθε είδους απόπειρας μερικής είτε 
και συνολικής χρησιμοποίησης του Ζαπ-
πείου και της περιουσίας του για οικο-
νομικό όφελος ιδιωτών. 

 
 

Για το «Ίδρυμα Μόρφωσης 
Νεολαίας» 

 
Ως γνωστόν, το ΔΣ της ΠΣΕ ουσιαστικά 
διαχειρίζεται το Ίδρυμα, δεδομένου ότι 
Πρόεδρος και γραμματέας του είναι οι 
εκάστοτε αντίστοιχα Πρόεδρος και Γεν. 
γραμματέας του ΔΣ της ΠΣΕ. Επίσης τη 
σημερινή διοίκηση του συμπληρώνουν 
ως αντιπρόεδρος με πρόταση του δη-
μάρχου Ιωαννιτών το μέλος του ΔΣ της 
ΠΣΕ κ. Κώστας Ζηκόπουλος, ο πρώην 

πρόεδρος του ΔΣ της ΠΣΕ 
κ. Γιώργος Δόσης και το 
πρώην μέλος του ΔΣ της 
ΠΣΕ κ. Παναγιώτης Μπου-
ρατζής. Καίτοι δεν προκύ-
πτει καταστατική υποχρέ-
ωση ο Πρόεδρος και ο 
Γενικός Γραμματέας, συ-
στηματικά ενημερώνουν το 
ΔΣ της ΠΣΕ για την πορεία 
των οικονομικών του Ιδρύ-
ματος και τις αποφάσεις 
του. Τα χρηματικά βραβεία 
των πρωτευσάντων μαθη-
τών των σχολείων των 
ακριτικών επαρχιών Κόνι-
τσας, Πωγωνίου και Φιλια-
τών για το 2018 δόθηκαν 
στους δικαιούχους σε εκ-
δηλώσεις στα Γιάννενα και 
το Φιλιάτι στις 22 και 23 
Φεβρουαρίου 2020. Οι 
επόμενες χρονιές αν και 

με καθυστέρηση λόγω covid δόθηκαν 
στους δικαιούχους κανονικά. Το ΔΣ ερ-
γάζεται για την ασφαλέστερη και καλύ-
τερη αξιοποίηση της περιουσίας του 
Ιδρύματος. 

 
 

Για τον «πραγματικό  
δικαιούχο» 

 
Στις 2 Ιουλίου 2019 δημοσιεύθηκε από-
φαση του Υπουργού Οικονομικών, για 
ενεργοποίηση των διατάξεων του Ν. 
4557/2018, «Πρόληψη και καταστολή της 
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματι-
κές δραστηριότητες και της χρηματο-
δότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2015/849/EE) και άλλες δια-
τάξεις», σύμφωνα με τον οποίο, οι εται-
ρικές και άλλες οντότητες που έχουν 
έδρα στην Ελλάδα ή που ασκούν επι-
χειρηματική δραστηριότητα που φορο-
λογείται στην Ελλάδα οφείλουν να κα-
ταχωρούν επαρκείς, ακριβείς και 
επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με τους 
πραγματικούς δικαιούχους τους. Η δια-
τάξεις αυτές αποτελούν άλλο ένα κτύ-
πημα στην λειτουργία των συλλόγων μας. 
Δεν φθάνει που λειτουργούμε με νόμο 
του 1914 και πρέπει να κουβαλάμε κάθε 
χρόνο ένα σωρό χαρτιά στην περιφέρεια 
(που δεν τα ελέγχει κανείς!), μας εξο-
μοιώνουν με επιχειρήσεις που δυνητικά 
διακινούν μαύρο χρήμα και τρομοκράτες! 
Ενημερώσαμε αναλυτικά τους συλλό-
γους, διαμαρτυρηθήκαμε στον αρμόδιο 
υπουργό με επιστολή, και θέσαμε το ζή-
τημα στον Πρόεδρο της Βουλής στη συ-
νάντηση μας στις 28/1/2020. Ο πρόεδρος, 
αντιλήφθηκε αμέσως τη σημασία και 
ζήτησε να διαμορφώσουμε την πρόταση 
μας. Το ΔΣ, ανταποκρινόμενο, παρά την 
καραντίνα, διαμόρφωσε την αιτιολογική 

έκθεση και τη νομική-φοροτεχνική δια-
τύπωση,: «Οι πολιτιστικοί Σύλλογοι, ως 
κοινωφελείς και μη κερδοσκοπικοί 
οργανισμοί, εφόσον δεν ασκούν καμία 
εμπορική δραστηριότητα από την οποία 
να αποκτούν φορολογητέο εισόδημα, 
αλλά αποκλειστικά και μόνο έσοδα που 
πραγματοποιούνται κατά την εκπλή-
ρωση του σκοπού τους, δεν είναι υπό-
χρεοι καταχώρησης στο Κεντρικό μη-
τρώο Πραγματικών Δικαιούχων. Όσοι 
από τους παραπάνω φορείς έχουν ήδη 
καταχωρηθεί στο Μητρώο, υποβάλουν 
σχετική δήλωση και διαγράφονται αυ-
τόματα». Στείλαμε την πρόταση μας 
στους Ηπειρώτες Βουλευτές και τα πο-
λιτικά κόμματα. Δυστυχώς προσκρού-
σαμε στην άρνηση των υπουργείων. Η 
ομάδα δουλειάς με την συνδρομή των 
κ. Μιχάλη Μαρτσέκη και Γιώργου Βλάχου, 
μελέτησε τον τροποποιημένο νόμο και 
το νέο ΔΣ πρέπει να κινηθεί συστηματικά 
και συντονισμένα με τις άλλες αποδη-
μικές οργανώσεις. 

 
 

Για τον Ελληνισμό  
της Βορείου Ηπείρου  
και τους απόδημους Έλληνες 

 
Εκφράσαμε τη συμπαράσταση μας στα 
μέλη της Εθνικής Ελληνικής μειονότητας 
της Αλβανίας σε σχέση κυρίως με τα 
προβλήματα που δημιουργεί η Αλβανική 
κυβέρνηση στις περιουσίες και εν γένει 
στην άσκηση των μειονοτικών τους δι-
καιωμάτων. Ιδιαίτερα μας απασχόλησαν 
2 θέματα: Το ασφαλιστικό των Βορειοη-
πειρωτών που εργάζονται στην Ελλάδα, 
για το οποίο εκδώσαμε ψήφισμα και 
προωθήσαμε σχετικό υπόμνημα στους 
Ηπειρώτες Βουλευτές και τα πολιτικά 
κόμματα στη Βουλή. Ήδη έχουν κατατεθεί 
σχετικές ερωτήσεις στους συναρμόδιους 
υπουργούς με βάση το υπόμνημα μας. 
Και το ζήτημα των σχέσεων με την Αλ-
βανία, ιδιαίτερα στη διαδικασία ένταξης 
της στην ΕΕ και της άρσης του εμπολέ-
μου. Σε σχέση με το τελευταίο, πολλές 
φορές στο παρελθόν είχαμε τονίσει ότι 
δεν έχει αρθεί επισήμως το εμπόλεμο 
και απαιτείται η σύναψη συνθήκης ει-
ρήνης, ώστε στα πλαίσια της να γίνει και 
η διασφάλιση των διεθνώς αναγνωρι-
σμένων δικαιωμάτων της εθνικής ελ-
ληνικής μειονότητας, το οποίο οφείλει 
να θέσει η Ελληνική πλευρά ως προ-

απαιτούμενο. Το θέμα εκτιμήθηκε ότι 
είναι εξαιρετικά πολύπλοκο. Εντοπίστη-
καν αρκετά ζητήματα - παράμετροι που 
διέπουν το θέμα και σημειώθηκαν ερω-
τηματικά ως προς την σημερινή κατά-
σταση και το πλαίσιο των αιτημάτων. 
Αποφασίστηκε να εξεταστεί και να συ-
ζητηθεί ξανά αφού συγκροτηθεί πρώτα 
πλήρης φάκελος με όλα τα επίσημα έγ-
γραφα. -Συναντήσεις με τους εκπρο-
σώπους της Ομόνοιας (Ντούλες) και του 
τμήματος των Ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
τον Αύγουστο στη Λειβαδιά της Β. Ηπεί-
ρου και στα γραφεία της ΠΣΕ στην Αθήνα. 

-Ψηφίσματα για την καταπάτηση των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων της μειονό-
τητας, την υφαρπαγή των περιουσιών 
και τον εκφοβισμό για το συνταξιοδοτικό.  

-Ταυτότητα Ομογενών. 
-Οικονομική στήριξη μέσω ΠΣΕ από 

την Βουλή των Ελλήνων. 
-Διάνοιξη και λειτουργία των δύο 

διαβάσεων Δρυμάδες και Αμπελώνα 
(Πόβλα). 

Τελευταία έγινε λεπτομερής ενημέ-
ρωση της επιτροπής από Γιώργο Τζομάκα 
(Αντιπρόεδρο Ομόνοιας) για τις συναν-
τήσεις με τους πολιτικούς (Πρόεδρο, 
Πρωθυπουργό, Αρχηγούς κομμάτων κλπ) 
για τα τρέχοντα θέματα.  

 
 

Για την στέγη του Ηπειρώτη 
 

Από το 1998 που παραχωρήθηκε το οι-
κόπεδο στο Μαρούσι, δεν έχουμε προ-
χωρήσει ουσιαστικά. Μάλιστα όταν η πε-
ριουσία του Δημοσίου περιήλθε στο 
«υπερταμείο» με τους μνημονιακούς νό-
μους, διεκδικήθηκε και η επιστροφή 
του οικοπέδου. Μέχρι σήμερα, δεν έχει 
αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Το ΔΣ με 
υπευθυνότητα αντιμετώπισε το θέμα. 
Ανέθεσε σε επιτροπή, η οποία με πολύ 
κόπο συγκέντρωσε και ψηφιοποίησε όλα 
τα σχετικά έγγραφα, τα κατέταξε και 
προσφύγαμε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για να 
προμηθευτούμε τα αποδεικτικά στοιχεία 
καταβολής δόσεων πληρωμής του τιμή-
ματος που είχε ορίσει η πολιτεία και κα-
τέβαλε η ΠΣΕ. Βρεθήκαμε σε επικοινω-
νία με τον (μέχρι πρότινος) πρόεδρο της 
ΕΤΑΔ ΑΕ, συμπατριώτη Αντώνη Μπέζα, 
αλλά μέχρι σήμερα δεν θα είμαστε σε 
θέση να έχουμε πλήρη, ολοκληρωμένη 
εικόνα για να προχωρήσουμε στη λήψη 
αποφάσεων και σε ουσιαστική διαπραγ-
μάτευση. 

 

 

 
Από τη σύγκληση του  Διευρυμένου Γενικού Συμβουλίου  των προέδρων των σωματείων μας, 

 προκειμένου να οργανώσουν τον αγώνα για τα Εθνικά Κληροδοτήματα στις 23.10.2019  

 Από τη συνάντηση του προέδρου της Πανηπειρωτικής Μάκη Κιάμου 
 με αντιπροσωπεία Βορειοηπειρωτών. Από αριστερά: Ευάγγελος Ντούλες, Μάκης Κιάμος,  

Βασίλης Κάζιος και Γεώργιος Τζομάκας στις 8.3.2022. 

 
 
Συμπατριώτισσες, Συμπατριώτες αντιπρόσωποι των 

σωματείων μας, 
 
Το ΔΣ της ΠΣΕ, με αίσθημα ευθύνης απευθύνεται σε 

όλους εσάς, τους αντιπροσώπους των συλλόγων μας και 
σας καλεί να μην το βάλουμε κάτω. Μην αφήσουμε την 
ηπειρωτική αποδημία, τα χωριά μας, την Ήπειρο να σβή-
σουν. Με συλλογική δράση, με αγάπη για τον τόπο μας 
και τον λαό μας θα ξεπεράσουμε τα προβλήματα. Τοπο-
θετηθείτε στον απολογισμό και τον προγραμματισμό μας. 
μεταφέρετε τη δική σας δράση. Κάντε τις παρατηρήσεις 
σας, πλουτίστε τον προβληματισμό μας και βοηθήστε να 
γίνουν όλα πράξη. 

 
Για το ΔΣ της ΠΣΕ 

        Ο Πρόεδρος                       Ο Γεν. Γραμματέας  
 

 Χρυσόστομος (Μάκης)               Σωτήρης Γ. Κολιούσης  
       Χήτος - Κιάμος                                     
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Στο πλαίσιο, της γενικότερης αναφοράς 
του Προέδρου στα Οικονομικά, κατά την 
παρουσίαση του Διοικητικού απολογισμού, 
θα ήθελα να εξειδικεύσω τα έσοδα και τις 
δαπάνες, που πραγματοποιήθηκαν στη 
διάρκεια της θητείας του παρόντος Διοι-
κητικού Συμβουλίου, αφού προηγούμενα 
αναφερθώ σε ορισμένα θέματα που σχετί-
ζονται αμιγώς με τα Διοικητικά της οικο-
νομικής διαχείρισης και ειδικότερα με την 
εφαρμογή, για πρώτη φορά, μηχανισμών 
ελέγχου (Controls), με σκοπό την κατά το 
δυνατόν πιο εύρυθμη και ορθολογική δια-
χείριση των Οικονομικών της ΠΣΕ: 

α) Εφαρμόσαμε διαδικασίες «e-banking» 
για πληρωμές των περισσότερων τιμολο-
γημένων δαπανών άνω των 300,00 Ευρώ, 
με διπλό μηχανισμό ελέγχου, τόσο από τον 
Οικονομικό υπεύθυνο (Ταμία), όσο και από 
τον Πρόεδρο της ΠΣΕ, ως καταστατικά αρ-
μόδιο για την εκχώρηση αρμοδιότητας πλη-
ρωμής ενταλμάτων και οικονομικών πρά-
ξεων, γενικότερα. 

β) Εφαρμόσαμε διαδικασίες «κλεισίμα-
τος ταμείου» σε μηνιαία βάση, χωρίς τη 
συμμετοχή μελών της ελεγκτικής επιτροπής, 
με παράλληλη ενημέρωση του Προεδρείου 
και του ΔΣ-ΠΣΕ, και καταγραφή σε ειδικό 
φύλλο των διαχρονικών υποχρεώσεων και 
απαιτήσεων της ΠΣΕ, καθώς και των πλη-
ρωμών όσων εξ΄ αυτών πρέπει να γίνουν 
στην καθιερωμένα ημέρα πληρωμής. 

γ) Εφαρμόσαμε διαδικασίες «κλεισίμα-
τος Ταμείου, παρουσία της Ελεγκτικής επι-
τροπής», στο τέλος κάθε τριμήνου και 
οπωσδήποτε στο τέλος κάθε έτους, με συ-
νολική έκθεση για όλα τα τετράμηνα, ως 
αποτέλεσμα των εκθέσεων των τριμηνιαίων 
ελέγχων της ελεγκτικής επιτροπής.  

δ) Καθορίσαμε «ημερομηνία πληρωμών 
τρίτων», ώστε οι πληρωμές μέσω e-banking, 
αλλά και με μετρητά, να γίνονται κάθε Πέμ-
πτη, της τελευταίας ή προτελευταίας εβδο-
μάδας κάθε μήνα και σε κάθε περίπτωση 
μέχρι την 21η κάθε μήνα.  

ε) Εφαρμόσαμε διαδικασίες «εισπρά-
ξεων μετρητοίς υπέρ ΠΣΕ», ώστε οι εισπρά-
ξεις απαιτήσεων της ΠΣΕ να μπορεί να γί-
νονται καθημερινά από τη Γραμματεία της 
ΠΣΕ ή από εξουσιοδοτημένο μέλος του ΔΣ-
ΠΣΕ που κατέχει αριθμημένο Μπλόκ Ει-
σπράξεων (Στη θητεία μας σχετική εξου-
σιοδότηση από το Δ.Σ.-ΠΣΕ, είχαν ο Γεν. 
Γραμματέας ΔΣ-ΠΣΕ κ. Σωτήρης Κολιούσης, 
και ο Α΄Αντιπρόεδρος κ. Βασίλης Παπαϊ-
ωάννου). 

στ) Εφαρμόσαμε μηχανισμό ελέγχου για 
τη μη εξόφληση τιμολογίων δαπανών για 
λογαριασμό της ΠΣΕ, αν οι δαπάνες αυτές 
δεν έχουν εγκριθεί προϋπολογιστικά από 
το ΔΣ-ΠΣΕ, και ενδεχόμενες τέτοιες δαπά-
νες θα βαρύνουν αποκλειστικά αυτόν που 
αυτόβουλα παραγγέλνει για λογαριασμό της 
ΠΣΕ. 

ζ) Εφαρμόσαμε μηχανισμούς ελέγχου 
για τη διάθεση, έναντι ενοικίου, χώρων της 
ΠΣΕ σε ημερήσια βάση, με ευθύνη του 
υπεύθυνου χώρων και της υπαλλήλου της 
Γραμματείας. 

η) Με ιδιαίτερη προσοχή και φειδώ, συ-
νεχίσαμε να δανειζόμαστε από μέλη του 
Δ.Σ. και από το Ίδρυμα Βασιλάκου (Εσωτε-
ρικός δανεισμός), όταν είχαμε οικονομική 
δυσκολία για έγκαιρη πληρωμή μισθοδο-
σίας προσωπικού κυρίως, χρησιμοποιώντας 

«αποδείξεις είσπραξης» και «αποδείξεις 
πληρωμής» για αυτές τις συναλλαγές. Σή-
μερα δεν οφείλουμε σε κανέναν ούτε ευρώ, 
μιας και απόδοση της οφειλής ήταν σχεδόν 
άμεση. Οφείλουμε μόνο τις ευχαριστίες 
μας για την εμπιστοσύνη τους και την αλ-
ληλεγγύη τους στο οικονομικό πρόβλημα.  

θ) Ως οικονομικό έτος θεωρούμε τη χρο-
νική περίοδο από 01-01 έως 31-12 κάθε 
έτους, όμως επειδή η τριετής θητεία του 
ΔΣ-ΠΣΕ αρχίζει μήνα Απρίλιο πρώτου έτους 
και τελειώνει τον Απρίλιο του τρίτου έτους, 
ο Οικονομικός απολογισμός στις Γενικές 
Συνελεύσεις περιλαμβάνει τέσσερις πε-
ριόδους: ι) Απρίλιος-Δεκέμβριος έτους 
ανάληψης της Διοίκησης, ιι) Ιανουάριος-
Δεκέμβριος, επομένου έτους, ιιι) Ιανουά-
ριος-Δεκέμβριος, μεθεπόμενου έτους, και 
ιv) Ιανουάριος- μέχρι το τέλος της θητείας 
του Διοικητικού Συμβουλίου.  

Ειδικά για τον Οικονομικό απολογισμό 
του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου, το 
οποίο έχει δυνατότητα τραπεζικών συναλ-
λαγών μέχρι 01-04-2022, η χρονική περίο-
δος 16/03 έως 11/04 δεν θα φανεί στις απο-
λογιστικές καταστάσεις, αλλά θα ελεγχθεί 
από την ελεγκτική επιτροπή και θα απο-
δοθεί ως συνημμένη του πρακτικού παρά-
δοσης και παραλαβής στον οικονομικό 
υπεύθυνο που θα προκύψει από τη συγ-
κρότηση σε σώμα του νέου ΔΣ-ΠΣΕ, που 
θα προκύψει από τις εκλογές της 11-04-
2022, λόγω των δυσκολιών με την Τράπεζα, 
αλλά και λόγω της δυνατότητας που έχουν 
τα σωματεία μέλη να εξοφλούν τη συνδρομή 
τους μέχρι και την ημέρα της ετήσιας Γε-
νικής συνελεύσεως.  

Θεωρούμε ότι σε σχέση με την οικονο-
μική διαχείριση, απαιτούνται να γίνουν και 
άλλες παρεμβάσεις που θα συμβάλλουν 
στο επιπλέον νοικοκύρεμα των οικονομικών 
της ΠΣΕ, στη βάση της λαϊκής ρήσης: «Η 
γυναίκα του Καίσαρα, δεν πρέπει μόνο να 
είναι τίμια, αλλά και να φαίνεται». 

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις εστιά-
ζονται: 

ι) Στην πλήρη αξιοποίηση του Λογιστικού 
γραφείου, το οποίο θα έχει και την απο-
κλειστική τήρηση των οικονομικών στοι-
χείων της ΠΣΕ (έσοδα-έξοδα). Αυτό θα επι-
τρέψει την κατάργηση του υφιστάμενου 
άτυπου, με πολλές αδυναμίες (δεύτερου) 
και αναξιόπιστου Λογιστικού βιβλίου, σε 
μορφή (Excel). 

ιι) Στην Πλήρη αξιοποίηση των δυνατο-
τήτων του e-banking, με επέκταση όλων 
των τιμολογημένων, οι οποίες τελικά θα 
πρέπει να τιμολογούνται στο σύνολό τους, 
με στόχο το μηδενισμό χρησιμοποίησης χει-
ρόγραφων αποδείξεων παροχής υπηρεσιών 
προς την ΠΣΕ. 

ιιι) Κωδικοποίηση Εσόδων-Δαπανών, ανά 
κατηγορία (π.χ μισθοδοσία, κοινόχρηστα, 
ΕΦΚΑ, Δημόσιες σχέσεις, κ.λπ), ούτως ώστε 
να εξαλειφθεί το πρόβλημα καταχώρησης 
μιας δαπάνης, στη θέση άλλης.  

Για παράδειγμα, όπως μπορείτε να δείτε 
με πρώτη ματιά, στις συνημμένες οικονο-
μικές καταστάσεις εμφανίζεται μια σημαν-
τική απόκλιση από έτος σε έτος στη κατη-
γορία δαπανών για «Δημόσιες σχέσεις», 
που κατά κανόνα είναι μικρές και αφορούν 
δαπάνες κοινωνικών εκδηλώσεων και όχι 
τραπεζώματα, όπως κάποιος και σωστά, 
μπορεί να υποθέσει. 

Η απόκλιση αυτή, δεν έγινε, κατ΄ αρχήν, 
αντιληπτή κατά τον τριμηνιαίο έλεγχο του 
Ταμείου, εντοπίστηκε από το μέλος του Δ.Σ-
ΠΣΕ κ. Δημήτρη Δάλλα, στη βάση των τεσ-
σάρων (4) οικονομικών καταστάσεων της 
περιόδου 01-04-2019 έως και 15-03-2022, 
που είχαν αποσταλεί για ενημέρωση τους, 
ενόψει της κατάρτισης του Οικονομικού 

απολογισμού, διερευνήθηκε από τα αρμόδια 
όργανα και διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για 
επιστροφή ποσού από εσωτερικό δανεισμό 
προς τον κ. Παπαϊωάννου, ύψους 2.500,00 
Ευρώ, όμως από λάθος είχε καταχωρηθεί 
στην κατηγορία δαπάνης «»Δημόσιες σχέ-
σεις». Τα ποσό αντιστοιχεί σε πραγματική 
δαπάνη για την ΠΣΕ και η μετάθεση της 
εγγραφής δεν επηρεάζει τα συνολικά απο-
τελέσματα της απολογιστικής κατάστασης 
έτους 2020, γι΄ αυτό δεν προβαίνουμε σε 
αλλαγή της καταχώρηση. Τέτοιες περιπτώ-
σεις, καταχώρησης μικροποσών σε άλλες 
στήλες υπάρχουν κι άλλες, όμως δεν είναι 
διακριτές με πρώτη ματιά, λόγω των μεγά-
λων ποσών που διακινούνται σε αυτές. 

Όπως και να είναι ευχαριστούμε τον κ. 
Δάλλα, αφενός για τον εντοπισμό του λά-
θους, αφετέρου και κυρίως ασχολήθηκε 
με το ενημερωτικό σημείωμα προς τα μέλη 
του ΔΣ-ΠΣΕ, τα μέλη του Γενικού Συμβου-
λίου και την Εξελεγκτική επιτροπή και μας 
έδωσε την αφορμή για την εφαρμογή μη-
χανισμού ελέγχου, για την αποφυγή στο 
μέλλον τέτοιων λαθών.  

v) Εφαρμογή μηχανισμού ελέγχου στο 
σύστημα παρακολούθησης των ταμειακώς 
τακτοποιημένων σωματείων μελών, με υπο-
χρεωτική καταγραφή του αριθμού της απο-
δείξεως είσπραξης, αλλά και εξουσιοδό-
τηση του χρήστη του. 

vi) Στη διατήρηση του καθεστώτος πλη-
ρωμής των δεδουλευμένων των εργαζο-
μένων, του ΕΦΚΑ και των κοινοχρήστων. 
Επί θητείας μας καμμιά πληρωμή μισθο-
δοσίας δεν καθυστέρησε, αλλά το σπου-
δαιότερο παραδίνουμε ένα ταμείο με πλη-
ρωμένους τους μισθούς και τα δώρα των 
εργαζομένων μέχρι και το μήνα Απρίλιο 
2022, καθώς και τα κοινόχρηστα προκατα-
βολικά μέχρι και τέλος Μαρτίου 2022.  

Πρέπει να σημειώσω ότι στην παρούσα 
θητεία, όπως και παλαιότερα, με απόφαση 
του ΔΣ-ΠΣΕ, αξιοποιήθηκε ως υπόλογος, 
παράλληλα με το λοιπό της έργο, η Γραμ-
ματέας της Πανηπειρωτικής κ. Όλγα Φώτη 
την οποία και ευχαριστώ για τον κόπο της 
και τις προσπάθειες που κατέβαλε για να 
φέρει εις πέρας το επιπλέον έργο της. 

Ευχαριστώ επίσης τον αναπληρωτή Ταμία 
Νίκο Παπαθανασίου για την συμπαράσταση 
στο δύσκολο έργο μας και κυρίως για την 
αμέριστη εμπιστοσύνη του προς το πρόσωπό 
μου. 

Ευχαριστώ τον Πρόεδρο και όλα τα μέλη 
του απερχόμενου ΔΣ-ΠΣΕ, στο βαθμό που 
υποστήριξαν τις μεταρρυθμιστικές μας προ-
τάσεις και τήρησαν τις εγκεκριμένες απο-
φάσεις, σε σχέση με την οικονομική δια-
χείριση, γεγονός που συνέβαλε στην 
εύρυθμη λειτουργία της διαχείρισης και 
στην αποτελεσματικότητα του συνολικού 
μας οικονομικού έργου.  

Να ευχαριστήσω επίσης και τα μέλη της 
οικονομικής επιτροπής, την ευθύνη είχα 
ως Ταμίας, που με εισηγήσεις τους προς 
το ΔΣ-ΠΣΕ, έκαναν πράξη την εφαρμογή 
μηχανισμών ελέγχου για την αρτιότερη λει-
τουργία της οικονομικής διαχείρισης. 

Κάποιοι από αυτούς τους μηχανισμούς 
εφαρμόστηκαν με επιτυχία, κάποιοι ενδε-
χόμενα να πρέπει να επανεξεταστούν και 
κάποιοι δεν έτυχαν εφαρμογής από τους 
υπευθύνους. Κάθε αρχή και δύσκολα. Τους 
αναφέρω όχι μόνο στο πλαίσιο των τυπικών 
υποχρεώσεων στο πλαίσιο του οικονομικού 
απολογισμού, αλλά κυρίως να τύχουν εφαρ-
μογής και περαιτέρω αξιολόγησης από τον 
Οικονομικό υπεύθυνο και την οικονομική 
επιτροπή που θα προκύψει. 

Οι ευχαριστίες προς τα μέλη της Οικο-
νομικής επιτροπής επεκτείνονται και για 
τη συμβολή τους στις εύστοχες παρατηρή-

σεις-υποδείξεις για τη Λογιστική παρακο-
λούθηση του ταμείου, όσο και για την ανά-
πτυξη και σύνταξη των προϋπολογισμών 
της τριετίας και ιδιαίτερα στον προϋπολο-
γισμό του έτους 2022.  

 Σημειώνω με έμφαση ότι όλοι οι προ-
ηγούμενοι εγκεκριμένοι ετήσιοι προϋπο-
λογισμοί της Οικονομικής διαχείρισης της 
ΠΣΕ τηρήθηκαν απαρέγκλιτα και με επιτυχία, 
αλλά κυρίως η συνεχής τους παρακολού-
θηση μας επέτρεψε την άμεση τροποποίησή 
τους, ύστερα από πρόταση της οικονομικής 
επιτροπής προς το Προεδρείο και το ΔΣ-
ΠΣΕ, κυρίως λόγω εκτάκτων υγειονομικών 
λόγων που αφορά στην πανδημία, εν μέσω 
οικονομικής κρίσεως, εισβολής στην Ου-
κρανία, αλλά και συνεχών ανατιμήσεων στην 
Ενέργεια. 

Θα ήταν παράλειψη να μην επαναλάβω 
τις ευχαριστίες μου, ως οικονομικός υπεύ-
θυνος, τόσο προς το ΔΣ του Ιδρύματος Βα-
σιλάκου και προς τον πρόεδρο της Βουλής 
των Ελλήνων κ. Τασούλα, αλλά και σε όλους 
όσοι εκ του παρόντος ΔΣ-ΠΣΕ μας επιχο-
ρήγησαν ή μας δανειοδότησαν εσωτερικά 
για μικρό χρονικό διάστημα, ώστε να μην 
καθυστερήσουμε την πληρωμή κυρίως των 
εργαζομένων, των κοινοχρήστων και των 
λοιπών ανελαστικών δαπανών. 

Και μια συγνώμη, από όλους όσοι κατη-
γόρησαν ως μεθοδευμένη την εκλογή μου, 
δεν τους κακίζω γιατί δεν προσπάθησα να 
τους πείσω για την όποια μη συμμετοχή 
μου σε θέματα που σχετίζονται με την 
εκλογή μου, για πρώτη και τελευταία φορά, 
στο ΔΣ-ΠΣΕ.  

Το περίεργο στην υπόθεση είναι ότι η 
υποψηφιότητά μου για το αξίωμα του Ταμία 
ΔΣ-ΠΣΕ, υποστηρίχτηκε ομόφωνα και από 
τα 25 μέλη του παρόντος ΔΣ.  

Πιστέψτε με ότι στα τελευταία 35 χρόνια 
που υπηρετώ το «κίνημα της αποδημίας», 
σε επίπεδο πρωτοβαθμίου και δευτερο-
βαθμίου ενώσεως, δεν είχα ορατούς εχ-
θρούς.  

Στην Πανηπειρωτική, θέλοντας να κάνω 
τη δουλειά που μου ανατέθηκε, επηρεα-
σμένος προφανώς από επαγγελματικά βιώ-
ματα ως Επικεφαλής πιστοποιημένος Εσω-
τερικός Ελεγκτής, έκανα εχθρούς, δέχτηκα 
λεκτικές επιθέσεις, από παλαιότερο μέλος 
του ΔΣ-ΠΣΕ, που δεν εκλέχτηκε κατά την 
δική μου εκλογή και τέλος ένιωσα στην 
ψυχή μου τη διαφοροποίηση στη στάση κά-
ποιων συμπατριωτών στην μέχρι τότε καλή 
μας σχέση, που από ουσιαστική, περιορί-
στηκε σε τυπική.  

Δεν ξέρω τι πέτυχα και αν πέτυχα, στη 
διάρκεια της τριετούς θητείας μου ως Οι-
κονομικός υπεύθυνος της ΠΣΕ. Αυτό θα το 
κρίνεται εσείς. Αυτός είναι και ο λόγος που 
περιορίζομαι να προσφέρω στην Πανηπει-
ρωτική από τη Θέση του εκλεγμένου στην 
Ελεγκτική Επιτροπή. 

Και τώρα η ανάλυση των οικονομικών 
καταστάσεων από 01-04-2019 έως 15-03-
2022, αφού θυμίσω ότι λόγω καταψήφισης 
του οικονομικού απολογισμού του προ-
ηγούμενου ΔΣ-ΠΣΕ, δεν απολογίζω οικο-
νομικά την περίοδο του τριμήνου 01-01-
2019 έως και 31-03-2019, αλλά περιορίζομαι 
στο πρακτικό παράδοσης και παραλαβής 
από τον απελθόντα Ταμία κ. Διονύση Τσού-
τση στις 16-04-2019, σε ότι αφορά τις υπο-
χρεώσεις, τις απαιτήσεις και τα υπόλοιπα 
Ταμείου κατά 31-03-2019. 

Γενικά από 01-04-2019 έως και 31-
03-2022 (σε Ευρώ) 

Εκ μεταφοράς από Ταμείο προηγούμενου 
ΔΣ-ΠΣΕ: 5.588,48 

Έσοδα τριετίας: 147.893,36 
Έξοδα τριετίας: 147.540,77 
Καθαρή θέση 31-04-2022: 5.941,08 Ευρώ. 

Οι τέσσερις (4) οικονομικές καταστάσεις, 
που προκύπτουν από τα παραπάνω γενικά 
στοιχεία όλης της θητείας του παρόντος 
ΔΣ-ΠΣΕ, απαντούν αναλυτικά και απολογι-
στικά για την οικονομική διαχείριση του Τα-
μείου, ανά χρονική περίοδο. 

1) Περίοδος 01-04-2019 έως και 31-
12-2019 

Μεταφορά Υπολοίπου 31-03-2019: 
5.588,48 

Έσοδα: 47.173,26 
Έξοδα: 43.175,47 
Καθαρή Θέση 31-12-2019: 9.586,27 
2) Περίοδος 01-01-2020 έως και 31-

12-2020 
Μεταφορά Υπολοίπου 31-12-2019: 

9.586,27 
Έσοδα: 34.080,00 
Έξοδα: 41.587,84 
Καθαρή Θέση 31-12-2020: 2.078,44 
3) Περίοδος 01-01-2021 έως και 31-

12-2021 
Μεταφορά Υπολοίπου 31-12-2020: 

2.078,44 
Έσοδα: 42.600,10 
Έξοδα: 40.366,36 
Καθαρή Θέση 31-12-2021: 4.312,18 
4) Περίοδος 01-01-2022 έως και 31-

03-2022.  
Μεταφορά Υπολοίπου 31-12-2021: 4.312,18 
Έσοδα: 24.040,00 
Έξοδα: 22. 411,10 
Καθαρή Θέση 31-03-2022: 5.941,08 

Ευρώ  
Το συνολικό ποσό της Καθαρής Θέσης 

βρίσκεται σε καταθέσεις του μοναδικού 
λογαριασμού μας στην Εθνική Τράπεζα 
(3.237,32 Ευρώ) και ως ρευστό στη διάθεση 
της υπολόγου κ. Όλγας Φώτη 2.703,76 
Ευρώ).  

Η ύπαρξή του εν λόγω ποσού πιστοποι-
ήθηκε και διαβεβαιώθηκε από την Ελεγ-
κτική επιτροπή και επαρκεί για την κάλυψη 
ανελαστικών δαπανών της ΠΣΕ μέχρι και 
τον Ιούνιο 2022, με δεδομένο ότι οι μισθοί 
του προσωπικού και τα κοινόχρηστα έχουν 
πληρωθεί μέχρι και τον μήνα Απρίλιο (συμ-
περιλαμβανομένου του Δώρου Πάσχα των 
δυο εργαζόμενων). 

Σημειώνω και πάλι, ότι: 
1) Οι πληρωμές ανελαστικών δαπανών 

σε εκκρεμότητα μέχρι και το τέλος Απριλίου, 
αν προκύψουν, θα εμφανιστούν στην υπό 
ολοκλήρωση προσωρινή οικονομική κατά-
σταση υπ, αρ. 4, που αφορά στην χρονική 
περίοδο 01-01-2022 έως και 31-03-2022. 

2) τα έσοδα και οι δαπάνες που περι-
γράφονται στις συνημμένες οικονομικές 
καταστάσεις, έχουν ελεγχθεί από την εξε-
λεγκτική επιτροπή μέχρι και 31-03-2022 
(Οικονομική κατάσταση υπ. αριθ.4). 

Σε κάθε περίπτωση το αποτέλεσμα της 
Καθαρής θέσης της ΠΣΕ, θα αποτυπωθεί 
στο «Πρακτικό παράδοσης και παραλαβής 
του ταμείου», στο νέο Οικονομικό υπεύθυνο, 
με συνημμένο αναπόσπαστα σε αυτό τον 
πίνακα «Απαιτήσεων και υποχρεώσεων της 
ΠΣΕ», την ημέρα της παράδοσης. 

Εξυπακούεται ότι στην περίοδο 01-04-
2022 έως και την ημέρα παράδοσης του 
Ταμείου, θα πραγματοποιούνται μόνο απα-
ραίτητες έκτακτες πληρωμές, ενώ ενδε-
χόμενες εισπράξεις θα γίνονται κανονικά. 

Σας ευχαριστώ. 
Στη διάθεσή σας , 
Αθήνα 10/4/2022 
Προκόπης (Πάκης) Δ. Γκογιάννος 
Οικονομικός υπεύθυνος ΔΣ-ΠΣΕ. 
Συνημμένα:  
1) Τέσσερις (4) αναλυτικές απολογιστικές οι-

κονομικές καταστάσεις περιόδου 01-04-2019 
έως και 31-03-2022.  

2) Προϋπολογισμός 2022 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΣΕ 
(01-04-2019 έως και 31-03-2022), ΑΝΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 

 Προκόπης Γκογιάννος, ο Ταμίας της ΠΣΕ 
που κατέθεσε τον Οικονομικό Απολογισμό 
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Πλούσιος ήταν ο διάλογος στη Συνέλευση. Πρώτα 
έλαβαν τον λόγο οι παρόντες πρώην πρόεδροι του ΔΣ 
Παύλος Κοσοβίτσας, με ιδιαίτερη αναφορά στην ερή-
μωση της Ηπείρου και την κραυγή «Κάτω ο πόλεμος», 
ο Γιάννης Ζώης που τόνισε την ανάγκη η νεολαία να 
συνεχίσει την πορεία της ΠΣΕ, ο Κώστας Αλεξίου που 
ως πρώτιστο έργο να στραφεί το μεγαλύτερο βάρος 
ενδιαφέροντος και δράσης του νέου Διοικητικού Συμ-
βουλίου να αναζωογονήσει τις αδελφότητες, δηλαδή 
το κύτταρο στο οποίο στηρίζεται αυτή η οργάνωση σή-
μερα.  

Στη συνέχεια η συζήτηση πλουτίστηκε από τις 
παρεμβάσεις 33 αντιπροσώπων: Κώστας Ζηκόπουλος 
(μέλος του απερχόμενου ΔΣ και πρόεδρος του ΔΣ 
Ηπειρωτών Ασπροπύργου), Νίκος Γιαννούλης (μέλος 
του απερχόμενου ΔΣ, αντιπρόσωπος από την Ηπειρω-
τική Εστία Κορυδαλλού-Νίκαιας-Αγίας Βαρβάρας), 
Εύα Χαλατσά (Σύνδεσμος Γυναικών Ηπείρου), Γιάννης 
Νάκης (μέλος του απερχόμενου ΔΣ, αντιπρόσωπος 
από την αδελφότητα Θεοδωριανιτών Άρτας), Θανάσης 
Τσεκούρας (Από το Δεσποτικό Ιωαννίνων και αντι-
πρόσωπος από την Ομοσπονδία Καλαμά), Κώστας 
Γιαννάκος (από τη Ιερομνήμη), Γιώργος Τζομάκας 
(μέλος του απερχόμενου ΔΣ, Ένωση αδελφοτήτων Λι-
βαδειάς Β/Η), Δημήτρης Σούκης (πρόεδρος Ηπειρω-
τών Χαϊδαρίου), Βασίλης Παπαϊωάννου (Α΄ Αντιπρό-
εδρος του απερχόμενου ΔΣ, από το Ελληνικό 
Ιωαννίνων), Αντώνης Κοντός (μέλος του απερχόμενου 
ΔΣ, αντιπρόσωπος Ηπειρωτών Αγίας Παρασκευής), 
Χρήστος Λαναράς (πρόεδρος Ομοσπονδίας Τζουμέρ-
κων), Κώστας Κωνσταντίνου (αντιπρόσωπος από το 

Γαρδίκι Φιλιατών), Νατάσα Κοντούλη (μέλος του απερ-
χόμενου ΔΣ, αντιπρόσωπος από την Ομοσπονδία Κό-
νιτσας), Ελευθερία Γκαρτζονίκα (Μέλος της απερ-
χόμενης Ελεγκτικής Επιτροπής και Πρόεδρος του 
συνδέσμου Συρρακιωτών), Νίκος Ζέκης (Πρόεδρος 
της αδελφότητας Αετόπετρας Δωδώνης), Σταυρούλα 
Σκαρμούτσου (Σύλλογος Ηπειρωτισσών Ν. Κορινθίας), 
Αλέξανδρος Λαμπρίδης (έφορος Πολιτισμού του 
απερχόμενου ΔΣ, από το Πολύδροσο Θεσπρωτίας), 
Κώστας Λάππας (μέλος του απερχόμενου ΔΣ από 
τους Κουκλιούς Ιωαννίνων), Αγγελική Ευαγγέλου 
(Σύνδεσμος Συρρακιωτών), Τάσος Κατοπόδης, (Πρό-
εδρος του Συλλόγου Ηπειρωτών Γλυφάδας), Μαρίκα 
Γκόνη (έφορος Δημοσίων σχέσεων του απερχόμενου 
ΔΣ, Ένωση Ηπειρωτών Ιλίου), Κώστας Λιάγκος (έφορος 
Πνευματικού Κέντρου του απερχόμενου ΔΣ, πρόεδρος 
Ηπειρωτική Εστία Κορυδαλλού, Νίκαιας, Αγίας Βαρ-
βάρας), Ερμίνα Γάκη (από την αδελφότητα Αθαμα-
νιωτών Άρτας), Γιάννης Σιούλας (Πρόεδρος αδελφό-
τητας Γρεβενιτίου), Γιώργος Μανιώτης (πρόεδρος 
Ομοσπονδίας Ραδοβιζινών), Εριφύλλη Κίτση (αδελ-
φότητα Πραμαντιωτών), Αναστασία Χρήστου (Ένωση 
Βασιλικιωτών Πωγωνίου), Κατερίνα Μπάτσου (αδελ-
φότητα Κατωραβενιωτών), Γιώργος Μουσγάς (αδελ-
φότητα Ρετσιανών Άρτας), Μιχάλης Παππάς (Ένωση 
αδελφοτήτων Λιβαδειάς Β/Η), Αλέξανδρος Σπύρου 
(μέλος του απερχόμενου ΔΣ, Βίτσα Ζαγορίου), Λάμπρος 
Κίτσιος (Θεριακίσι Ιωαννίνων), Μηνάς Ζέρβας (Σύλ-
λογος Ηπειρωτών Ζεφυρίου). 

Υποψήφιοι για τις εκλογές
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Α. Μάκης Κιάμος,  
επικεφαλής του συνδυασμού 
«ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ»  

 
Εγώ θα είμαι πολύ σύντο-
μος, συντομότατος. Είναι 
ανάγκη να ακουστούν, αν 
είναι δυνατόν, όλοι οι αντι-
πρόσωποι.  Να καλωσορίσω 
και τον κο Γιάννη Ζώη, τον 
Πρόεδρο που ήρθε λίγο αρ-

γότερα και να πω ότι η Ενότητα, το ψηφοδέλτιο 
«ΕΝΟΤΗΤΑ για την ΗΠΕΙΡΟ»  κατέρχεται σε αυτές τις 
εκλογές, ζητώντας την ψήφο των συμπατριωτών 
μας, για να αναδειχθεί μια νέα διοίκηση η οποία θα 
πορευτεί πάνω στις βάσεις που έβαλε η απερχό-
μενη. 

Είναι σημαντικό να φτάσουμε στη διαδικασία 
των εκλογών και στην κάλπη και να επιλέξουμε 
κατά την κρίση μας τους αξιολογότερους. Και λέω 
τους αξιολογότερους διότι μόνο έτσι θα καταφέ-
ρουμε η Πανηπειρωτική να κρατηθεί εκεί που της 
αρμόζει. 

Να ανακτήσει ακόμα περαιτέρω το κύρος της, 
να κάνει τις παρεμβάσεις της εκεί που μπορεί και 
εκεί που θεσμικά της δίνεται ο ρόλος, να κάνει την 
παρέμβαση και να πιέσει στο μέτρο του δυνατού τις 
πολιτικές αποφάσεις, όπως πολύ εύστοχα παρατή-
ρησε ο κος Αλεξίου, για να λυθούν χρόνια ζητήματα 
που απασχολούν την Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία  
και τους απόδημους Ηπειρώτες. 

Δεν είναι αυτοσκοπός καθενός να εκλεγεί σε 
ένα όργανο και να βρεθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο 
ή στην Ελεγκτική Επιτροπή. Νομίζω ότι όλοι διαθέ-
τουμε χρόνο, πέρα από τις ασχολίες που έχει ο κα-
θένας, για να βάλουμε πλάτη σε αυτό το 
οικοδόμημα που λέγεται Πανηπειρωτική Συνομο-
σπονδία Ελλάδας. 

Και θέλω να πιστεύω ότι και εκείνοι οι οποίοι 
δεν θα εκλεγούν θα είναι παρόντες,  διότι είμαστε 
περίπου 90-92 υποψήφιοι και όπως αντιλαμβάνε-
στε οι 28 θα εκλεγούν στα δύο όργανα της Πανη-
πειρωτικής, στην Ελεγκτική Επιτροπή και στο 
Διοικητικό Συμβούλιο. 

Η αγάπη τους λοιπόν και η θέλησή τους, αν 
είναι πραγματική και το εννοώ για την Ήπειρο, μπο-
ρούν να βοηθήσουν από χίλιες δυο μεριές. Υπάρ-
χουν τόσες επιτροπές που συγκροτούνται, να 
συμμετέχουν και να προσφέρει ο καθένας μέσα 
από το δικό του μετερίζι, με τις δικές του γνώσεις, 
με τις δικές του αξίες αυτό που όλοι θέλουμε να 
πετύχουμε. 

Να διατηρήσουμε τον πολιτισμό μας, να διατη-
ρήσουμε την κουλτούρα μας, να διατηρήσουμε την 
ενότητα και τη συνοχή μεταξύ μας, να κάνουμε κάτι 
που θα μπορέσουμε να φέρουμε τους νέους πιο 
κοντά. 

Το ακούμε πάντα σε όλες τις Γενικές Συνελεύ-
σεις και όλα τα Διοικητικά Συμβούλια στοχεύουν σε 
αυτό. Όμως αντικειμενικά είναι δύσκολο. Οι νέοι 
μας, το λέω με πόνο ψυχής, δεν αγκαλιάζουν όσο 
θα έπρεπε τα σωματεία μας, τους συλλόγους μας. 

Πρέπει κάτι να κάνουμε. Αυτό το κάτι που πρέ-
πει να κάνουμε ο καθένας μας το γνωρίζει. Γι’ αυτό 
ζητάμε απ’ όλους εμάς, που εκπροσωπούμε τα σω-
ματεία μας, νέες προτάσεις, νέες ιδέες, να υιοθε-
τηθούν από την καινούργια διοίκηση, ούτως ώστε 
να φτάσουμε στο ζητούμενο. 

Χρονίζουν πολλά προβλήματα, η Πανηπειρωτική 
δεν έχει αποφασιστικό ρόλο. Μακάρι να ήταν στη 
διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου 
που απέρχεται να ήταν να μειώσουμε τα διόδια, να 
περιορίσουμε τις ανεμογεννήτριες και τη ρύπανση 
του περιβάλλοντος στην πατρίδα μας, να δώσουμε 
κίνητρα στους εκεί πατριώτες να μείνουν, να μην 
ερημώσουν τα χωριά. 

Και δράττομαι της ευκαιρίας αγαπητοί συμπα-
τριώτες να πω ότι μας έχει ανάγκη η πατρίδα. Έρ-
χεται το Πάσχα οσονούπω, να ευχηθώ και Καλό 
Πάσχα. Όποιος και όσοι μπορούν να μεταβούν στα 

χωριά τους, να ζωντανέψουμε λίγο τα χωριά μας, 
να δώσουμε δύναμη και κουράγιο στους συμπα-
τριώτες, να κρατήσουν τις Θερμοπύλες εκεί που 
βρίσκονται. 

Είναι τόσο αντίξοες οι συνθήκες επιβίωσης του 
καθενός και της καθεμιάς, που καθημερινά τις αν-
τιμετωπίζουμε με δέος. Ακρίβειες, πόλεμοι, παν-
δημία, όλα αυτά είναι τροχοπέδη για την καλύτερη 
διαβίωση των συμπατριωτών μας στην γενέτειρά 
τους. 

Θέματα υγείας, είναι κρίμα, είναι αμαρτία ένας 
παππούς, μια γιαγιά στο χωριό, να νοσήσουν και να 
μην μπορούν να μεταφερθούν σε ένα πλησιέστερο 
νοσοκομείο στα Γιάννενα, στην Πρέβεζα, στην Άρτα, 
στους Φιλιάτες. 

Πρέπει, λοιπόν, όλα αυτά τα προβλήματα να λυ-
θούν.  Έχουμε αναδείξει αρκετά απ’ αυτά και το 
έχουμε παλέψει προς αυτές τις κατευθύνσεις, συμ-
μετέχοντας και σε Δημοτικά Συμβούλια των Δήμων, 
αλλά και στο Περιφερειακό Συμβούλιο. 

Πλην όμως μόνο προτείνουμε, ούτε μπορούμε 
να ψηφίσουμε, ούτε μπορούμε να .... Όμως με με-
γάλη μας χαρά βλέπουμε ότι κάποιες από τις προ-
τάσεις μας και ιδιαίτερα από την Επιτροπή 
Ανάπτυξης, που Πρόεδρός της ήταν ο Αντιπρόεδρος 
ο κος Γαβριήλ, αλλά βλέπω απέναντι και τον κο 
Γιαννούλη τον Νίκο, ο οποίος έκανε τις παρεμβά-
σεις του με ουσία, αντιμετωπίζοντας με τις προτά-
σεις του τα προβλήματα που δημιουργούνται από 
την άναρχη εγκατάσταση των μονάδων ανανεώσιμων 
πηγών μονάδων ενέργειας και κυρίως των ανεμο-
γεννητριών. 

Αντιμετωπίσαμε πρόσφατα το μεγάλο ζήτημα 
που προέκυψε στη Λίμνη του Πουρναρίου... 

Όλα αυτά λοιπόν τα πετύχαμε χάρη στη δική σας 
στήριξη, υποστήριξη και δύναμη. Θέλω και παρα-
καλώ να προσέλθουμε στις κάλπες με ψυχραιμία, 
νηφαλιότητα, να σεβαστούμε το αποτέλεσμα και να 
κοιτάξουμε όλοι μπροστά το μέλλον της Πανηπει-
ρωτικής, χωρίς ο καθένας να βάλει τον εαυτό του 
μπροστά από το συμφέρον της Πανηπειρωτικής. 

Όπου και αν με κατατάξετε θα είμαι κοντά στην 
Πανηπειρωτική με όλες μου τις δυνάμεις, όπως το 
έπραξα μέχρι σήμερα. Πάντα ενωτικός και πάντα 
συμφιλιωμένος με όλους για το καλό της Πανηπει-
ρωτικής. 

Σας ευχαριστώ και εύχομαι και πάλι Καλό 
Πάσχα. 

 
 

Β. Ομιλία του Σωτήρη Κολιούση, 
επικεφαλής της συνδυασμού 
«ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»  

 
Αγαπητοί συμπατριώτες,  
Καλή δύναμη και καλή 
υγεία σε όλους.  

Το έχουμε ανάγκη, 
δεν αρκεί βεβαίως μόνο η 
ευχή και για ακριβώς αυτό 
το ζήτημα, το ΔΣ της ΠΣΕ, 

δυο φορές παρέμβηκε στα ζητήματα υγείας στην 
Ήπειρο, προτάσσοντας όχι απλά το θέμα της τήρησης 
των μέτρων, αλλά κυρίως την ανάγκη της αναβάθ-
μισης του δημόσιου τομέα υγείας (στην κατεύθυνση 
να στηρίζονται οι δομές), προς όφελος των Ηπει-
ρωτών, όχι μόνο αυτών που μένουν εκεί, αλλά και 
των απόδημων, γιατί ουσιαστικό στοιχείο της σχέσης 
μας με την Ήπειρο είναι και ότι πρέπει να έχουμε, 
όταν πηγαίνουμε στα χωριά μας ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη επιπέδου. 

Η Ηπειρωτική Συσπείρωση απευθύνεται σε 
όλους μας και ζητάει την ψήφο, γιατί ερχόμαστε 
από παλιά, γνωριζόμαστε.  Την γνωστή σε όλους 
αγωνιστική παρουσία μας όχι μόνο στην παρούσα 
θητεία, αλλά δεκαετίες τώρα. Υπάρχει όμως και κάτι 
άλλο που είναι πολύ πιο σοβαρό και πολύ πιο ου-
σιαστικό. 

Γιατί βλέπουμε μπροστά μας μια συνεχή φθορά 
της ηπειρωτικής αποδημίας. Σε αυτή τη θητεία, πι-

στεύουμε ότι ήταν η οργανωμένη, συνεπής παρου-
σία μας ουσιαστική, μπορέσαμε να δώσουμε μία 
διέξοδο στη λειτουργία του ΔΣ, η οποία εκφράστηκε 
με πολλές και σημαντικές αποφάσεις ομόφωνες, 
αλλά και άλλες, με σχεδόν ολότητα των μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου, παρόλα τα προβλήματα 
που δεν είναι χρόνος να αναφέρουμε, να τα ανα-
λύσουμε. 

Βρεθήκαμε στην πρώτη γραμμή για τη διαχεί-
ριση των αποβλήτων, που τα πληρώνουμε οι από-
δημοι διπλά, για την προστασία του περιβάλλοντος 
στα χωριά, ενάντια σε αυτό που λέμε ενεργειακός 
σχεδιασμός για την τσέπη κάποιων, ανεμογεννή-
τριες σε κάθε ράχη, φράγματα σε κάθε ρέμα, φω-
τοβολταϊκά σε κάθε πλαγιά. Και το γνωρίζετε, ότι 
αυτή η ανάπτυξη δεν είναι πράσινη. Ένα πράσινο 
έχει, το χρώμα του δολαρίου που την ακολουθεί, τί-
ποτα άλλο. 

Στη βάση της προσοχής μας για το φρενάρισμα 
αυτής της φθοράς βρίσκεται η δουλειά στους συλ-
λόγους, στα πρωτοβάθμια σωματεία. Η εκτίμησή μας 
είναι ότι στην επόμενη τριετία η φθορά αυτή μπορεί 
απλά να ανακοπεί. 

Και αυτός είναι ο στόχος μας και αυτό το στόχο 
θέτουμε και στη γενική συνέλευση και σε όλα τα 
σωματεία. Βλέπουμε εξαιρετικά δύσκολο το καθή-
κον για την ανατροπή της κατάστασης. 

Εκείνο που μπορούμε να επιτύχουμε στην επό-
μενη τριετία είναι μόνο η ανακοπή της πτώσης. Κοι-
ταζόμαστε καθαρά στα μάτια για  να ξέρουμε τι 
έχουμε μπροστά μας. Να βάζουμε στόχους που 
μπορούμε και πρέπει να τους αντιμετωπίσουμε. 

Τέθηκε λοιπόν το ερώτημα. αφού όλοι το συμ-
φωνούμε ότι τα σωματεία έχουνε τον πρώτο λόγο; 
Γιατί δεν υλοποιείται; Πως; Μαγικά; Θέτουμε τέσ-
σερις παραμέτρους. Πρώτον μια γενική παράμετρος, 
ότι δεν είμαστε σε κάποιο ερημονήσι που λέγεται 
Ήπειρος και είμαστε μόνοι μας. 

Υπάρχει μια κοινωνία γύρω μας, η οποία είναι 
ενάντια στο μαζικό κίνημα. Είναι μια κοινωνία η 
οποία χτυπάει τη λειτουργία των μαζικών φορέων. 
Προσέξτε αυτό που έχουμε εμείς και όπου ομό-
φωνα το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανηπειρωτικής 
προσπάθησε να οργανώσει και να αποτρέψει. 

Ο «πραγματικός δικαιούχος», που διαλύει τα 
σωματεία μας. Υπάρχει μέσα στον απολογισμό μια 
ιδιαίτερη αναφορά, μια ιδιαίτερη παράγραφος. Γιατί 
η κυβέρνηση, ενώ πήγαμε με συγκεκριμένη πρό-
ταση δεν την έκανε αποδεκτή; 

Μας είπανε διάφορα. Η ουσία είναι ότι τιμω-
ρείται εκείνος ο οποίος θέλει να συμμετέχει και να 
προσφέρει. Είχαμε χαρακτηριστική την έκφραση 
από την μεριά του Προέδρου της Βουλής, που είπε 
βεβαίως πρέπει να να προβλεφθεί η κατάργησή της 
διάταξης για τους δικούς μας φορείς. 

Γιατί όσοι συμμετέχουν σε αυτούς τους 
φορείς δίνουν, δεν παίρνουν. Δεν κατάφερε 
όμως ούτε να το φέρει για συζήτηση. Η δη-
μοκρατική λειτουργία, η συλλογικότητα λοι-

πόν στους συλλόγους είναι πρωταρχικό γνώ-
ρισμα της δράσης που πρέπει να έχουμε και 
είναι πρωταρχικό διακριτό γνώρισμά μας. 

Δεύτερο όμως πολύ ουσιαστικό, η άποψη μας 
είναι ότι στους συλλόγους, στις αδελφότητες, στις 
ομοσπονδίες πρέπει να περπατήσουμε δίπλα στο 
υπόλοιπο κίνημα. Χθες ήρθε ο λογαριασμός της 
ΔΕΗ, αύριο θα θέλουμε να πάμε στα χωριά μας και 
θα πληρώσουμε τα διόδια, τα καύσιμα με δύο ευρώ 
το λίτρο. 

Αυτό μόνοι μας θα το αντιπαλέψουμε; Αυτόν τον 
λογαριασμό, τον υπέρογκο της ΔΕΗ, της όποιας εται-
ρείας ενέργειας, θα τον αντιπαλέψουμε μόνοι μας; 
Ο τρόπος που γίνεται η διαχείριση των αποβλήτων 
ανά τετραγωνικό κατοικίας, έτσι ώστε να πληρώ-
νουμε διπλά εμείς οι απόδημοι που έχουμε σπίτι 
στην Αττική και έχουμε και σπίτι στο χωριό, και μά-
λιστα υπέρογκα, χωρίς να βγάλουμε ένα σακούλι 
σκουπίδια στο χωριό. 

Χωρίς να ανάψουμε μια λάμπα, πληρώνουμε 
δημοτικά τέλη και φόρους. Χωρίς να γυρίσει η 
βρύση μας να στάξει μια σταγόνα, πληρώνουμε τα 
πάγια. Αυτά λοιπόν είναι ζητήματα τα οποία τα πα-
λεύουμε ενιαία. 

Η ανεργία μας διώχνει από τα χωριά μας, τα 
παιδιά μας, οι νέοι απόδημοι Ηπειρώτες προσπα-
θούν να κάνουν δεύτερο μεροκάματο για να τα βγά-
λουν πέρα, εδώ. Υπάρχει λοιπόν η πραγματική 
δυνατότητα να πάνε στο χωριό, όταν θέλουν αυτά τα 
250 ευρώ μόνο για τη διαδρομή; 

Χρειαζόμαστε όλα αυτά τα ζητήματα να τα βά-
λουμε στο επίκεντρο της δουλειάς των συλλόγων 
μας. Είναι καλές οι πίτες, οι χοροί, τα πανηγύρια 
τώρα που θα ανοίξουνε, θα ανοίξει και η καρδιά 
μας λίγο πηγαίνοντας εκεί. 

Παρόλα αυτά όμως οι σύλλογοί μας πρέπει να 
ασχοληθούν με τα ουσιαστικά αυτά ζητήματα. Όλα 
αυτά τα ζητήματα πρέπει να έχουνε μια οπτική. Δεν 
έχουμε όλοι τον ίδιο τρόπο να αντιμετωπίζουμε αυτά 
τα προβλήματα. 

Εμείς λέμε ότι η οπτική πρέπει να είναι η οπτική 
του προβληματισμού της λαϊκής οικογένειας της 
αποδημίας, που είναι η συντριπτική πλειοψηφία των 
πολλών εκατοντάδων χιλιάδων που μένουμε στην 
Αττική. 

Αυτή λοιπόν η ανακοπή της φθοράς, επαναλαμ-
βάνουμε, θα παλέψουμε να γίνει μέσα στην τριετία 
και να μπούνε οι βάσεις ώστε μετά να βγούμε σε 
μια νέα πορεία του αποδημικού μας κινήματος. 

Τέλος, θέλουμε να σας διαβεβαιώσουμε, ότι 
όποιο και να είναι το αποτέλεσμα των εκλογών, 
εμείς δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω απ’ αυτό το 
στόχο. Όποια θέση και να έχουμε στο Διοικητικό 
Συμβούλιο, αυτό θα παλέψουμε. 

Θα βρεθούμε για άλλη μια φορά, τώρα που θα 
ξανοίξει ελπίζουμε και η διαδικασία, δίπλα από τα 
Διοικητικά Συμβούλια των σωματείων μας, να δώ-
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Οι ομιλίες των επικεφαλής  
των συνδυασμών

Ο π. Πρόεδρος της ΠΣΕ Γιώργος Οικονόμου με τους επικεφαλής των Συνδυασμών Μάκη Κιάμο και Σωτήρη 
Κολιούση τη στιγμή της ψηφοφορίας 
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Στις 15.4.2022 συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΣΕ 
που προήλθε από τις εκλογές 11.4.2022. η συγκρότηση έχει ως εξής:  
Πρόεδρος: Μάκης Κιάμος 
Α΄ Αντιπρόεδρος: Μαρίκα Γκόνη  
Β΄ Αντιπρόεδρος: Αλέξανδρος Λαμπρίδης  
Γενικός Γραμματέας: Σωτήρης Κολιούσης 
Ειδικός Γραμματέας: Χριστόφορος Ευθυμίου 
Ταμίας: Παύλος Χρήστου 
Αναπληρωτής Ταμίας: Ελευθερία Γκαρτζονίκα 
Έφορος Τύπου: Χρήστος Τούμπουρος 
Έφορος Δημοσίων Σχέσεων: Αντώνης Κοντός 
Έφορος Πολιτισμού: Νίκος Ζέκης 
Έφορος Πνευματικού Κέντρου: Νατάσσα Κοντούλη 
Μέλη: Νίκος Γιαννούλης, Κώστας Ζηκόπουλος, Γιάννης Νάκης, Γιώρ-

γος Μουσγάς, Μαρίνα Τζάκου, Γιώργος Τζομάκας, Κωνσταντίνος 
Κωνσταντίνου, Αλέξανδρος Σπύρου, Ηλίας Χρηστάκος, Γιάννης Βέλ-
λης, Μηνάς Ζέρβας, Δονάτος Γκέλιας, Δημήτρης Σούκης, Κώστας 
Λιάγκος 

σουμε το συντονισμό, να δώσουμε την ενάργεια 
εκείνη η οποία είναι αναγκαία, για να μπορέσουμε 
όλοι μαζί να περπατήσουμε. 

Ευχαριστούμε πολύ για ό,τι προσπαθείτε, είμα-
στε στο πλευρό του καθενός που πατάει στα πόδια 
του και θέλει να σηκωθεί. Και θεωρούμε ότι όλοι 
όσοι συμμετέχουμε σε αυτές τις διαδικασίες, υπη-
ρετούμε αυτό το σκοπό. 

 
 

Γ.  Ομιλία του Σωκράτη  Τσατσούλη,  
επικεφαλής της συνδυασμού  
«Εθελοντική Συμμαχία Ηπειρωτών»  

 
Αγαπητοί συμπατριώτες,  

εκ μέρους της συντο-
νιστικής επιτροπής και των 
υποψηφίων, ως επικεφα-
λής της παράταξης Εθελον-
τική Συμμαχία Ηπειρωτών 
σας καλωσορίζω στην ση-

μερινή γενική συνέλευση. 
Πριν από μερικά χρόνια ανησυχώντας για την 

τότε πορεία της  Πανηπειρωτικής αποφασίσαμε να 
συμμετέχουμε πιο ενεργά θέτοντας τον εαυτό μας 
και τις ιδέες μας στην διάθεση της Πανηπειρωτικής. 
Θυμόσαστε όλοι τί γινόταν τότε.  

Δημιουργήσαμε αυτήν την παράταξη με σκοπό 
να καταγγείλει τα κακώς κείμενα και να βοηθήσει 
ώστε να ξεκαθαρίσει το τοπίο.  

Κόντρα σε όλες τις προβλέψεις καταφέραμε να 
εκλέξουμε 3 συμβούλους, αλλά το αξιοσημείωτο  
είναι πως φέραμε νέο αέρα και βηματισμό στο Δ.Σ.   

Η Πανηπειρωτική έχει πολλά προβλήματα να 
λύσει. Σημαντικότερα είναι η οικονομική της αυ-
τάρκεια, η αναβάθμιση του επιπέδου των εκδηλώ-
σεων και να αντιμετωπίσει (γιατί δεν μπορεί να 
ανταγωνιστεί προς το παρόν) τις 80 μικρές Πανη-
πειρωτικές των δήμων της Αττικής.   

  Στην παράταξή μας εκλεγμένοι ή μη, συμμε-
τέχουμε σαν ομάδα και προσφέρουμε ο καθένας 

μας ανάλογα με τις δυνατότητες και τις γνώσεις του 
στο κοινό πρόγραμμα.  

Σκοπός μας να ανανεώσουμε την Πανηπειρω-
τική και να φέρουμε φρέσκες ιδέες και νέους αν-
θρώπους στις τάξεις της. Μέσα σ αυτή την 
προσπάθεια βλέπετε εμένα σήμερα να είμαι επι-
κεφαλής της παράταξης στη θέση του Βασίλη Πα-
παϊωάννου, ο οποίος παραμένει ως επίτιμος 
πρόεδρος της παράταξης μας, συμμετέχοντας με 
τις γνώσεις και την πείρα του υποψήφιος για την 
ελεγκτική επιτροπή.  

Έχουμε δημοσιοποιήσει τα βιογραφικά μας και 
το πρόγραμμά μας υποσχόμενοι, όπως αποδείξαμε 
την τριετία που πέρασε, πως μπορούμε να το υλο-
ποιήσουμε αφού βέβαια μας τιμήσετε με την ψήφο 
σας.  

Κλίμα συναίνεσης καταφέραμε να φέρουμε στο 
τελευταίο συμβούλιο, κάτι που έλειπε παλαιότερα, 
χρειάζεται όμως ακόμη η αλλαγή νοοτροπίας και το 
σημαντικότερο είναι να αντιληφθούμε πως ο ρόλος 
των συμβούλων είναι καθαρά διοικητικός. Τις απο-
φάσεις του ΔΣ πρέπει με την βοήθεια των επιτρο-
πών (όπου υπάρχουν και όταν λειτουργούν) να τις 
αναθέτουμε σε ιδικούς.  

Οι Ηπειρώτες σε όλες τις πτυχές της επαγγελ-
ματικής και κοινωνικής ζωής βρίσκονται στην κο-
ρυφή της πυραμίδας. Εμείς εγκλωβισμένοι στις 
όποιες γνώσεις των συμβούλων μας μένουμε κα-
θηλωμένοι στην μίζερη εικόνα μας.  

Οι κορυφαίες (στα λόγια) εκδηλώσεις χρει-
άζονται αναβάθμιση σε ποσότητα και ποιότητα. Δεν 
είναι σχολικές γιορτές ούτε πανηγύρι μικρού χω-
ριού. Σας έχω αποδείξει δύο τουλάχιστον φορές στα 
35 χρόνια που συμμετέχω, πως μπορούμε με το ίδιο 
υλικό να προσφέρουμε καλύτερο αποτέλεσμα.  

Επίσης να επισημάνω εδώ για προβληματισμό 
και για μελλοντική συζήτηση, πως πολιτισμός δεν 
είναι μόνο η μουσική και ο χορός όπως φάνηκε 
πρόσφατα στο πολύαφιέρωμα.  

Τα οικονομικά προβλήματα συνεχίζονται, τι κι 
αν καταφέρνουμε στο τέλος να ισορροπούμε σε 
τεντωμένο σχοινί.  

 Επαναφέρουμε το θέμα των κληροδοτημάτων, 
της νομικής επιτροπής και την αξιοποίηση του κυ-

ρίου Μαρτσέκη.   
Είμαστε ήδη σε συζητήσεις για την μεταφορά 

του πολυαφιερώματος στην Ευρωβουλή καθώς και 
περιοδεία στις πρωτεύουσες των νομών της Ηπεί-
ρου.      

 Προτείνουμε και μπορούμε να υλοποιήσουμε 
ημερίδα για τους παραδοσιακούς οικισμούς της 
Ηπείρου ώστε να μην ξεπουληθούν, ένα επιστημο-
νικό συνέδριο με θέμα την μουσικοχορευτική πα-
ράδοση της Ηπείρου με τόσο υλικό που υπάρχει και 
ένα μουσικό φεστιβάλ (ανάλογο του πολυαφιερώ-
ματος) για τους τόσους πολλούς και καλούς Ηπει-
ρώτες μουσικούς. Εδώ να υπενθυμίσω πόσο 
αποτελεσματικοί είμαστε στην υλοποίηση των προ-
τάσεων μας.   

 Για τις προτάσεις μας σχετικά με το πρόγραμμά 
μας θα σας ενημερώσουν οι υποψήφιοι της παρά-
ταξης αναλυτικότερα ο καθένας ανάλογα με το γνω-
στικό του αντικείμενο για να μην σας κουράζουμε 
λέγοντας όλοι τα ίδια.  

 Ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι ποιοι και πόσοι 
είμαστε σ αυτήν την Συνομοσπονδία. Αύριο ψηφί-
ζουμε και τίποτε δεν είναι καθαρό. Υπάρχει τεράστια 
ευθύνη γι’ αυτό στον εκάστοτε  γραμματέα.  

Τον Μάρτιο του 2019 εστάλη μία επιστολή στα 
μέλη του ΔΣ καταγγέλλοντας πως η αρμόδια επι-
τροπή δεν συγκλήθηκε ποτέ, με ευθύνη του αρμό-
διου τότε Β αντιπρόεδρου κυρίου  Ζηκόπουλου.  

 Είχε αποφασιστεί από την τακτική συνέλευση 
του 2018 έλεγχος σωματείων, μελών και εκκαθά-
ριση μητρώου. Υπήρχαν σωματεία που δεν πληρού-
σαν στοιχειωδώς τις προϋποθέσεις του 
καταστατικού, που είχαν διαλυθεί, που μετέφεραν 
την έδρα τους στην Ήπειρο και σωματεία τα οποία 
χωρίς να έχουν συγκληθεί ούτε καν τα ΔΣ να εμ-
φανίζουν αντιπροσώπους.  

 Ζητήθηκε πριν από τις προηγούμενες εκλογές 
να συγκληθεί μία διαπαραταξιακή επιτροπή με δύο 
μέλη από κάθε παράταξη, η οποία θα βοηθούσε, 
λόγω του ελάχιστου χρόνου μέχρι τις εκλογές, στην 
κατακύρωση του σώματος της γενικής συνέλευσης 
και στη λήψη μέτρων για την αδιάβλητη διαδικασία 
της συνέλευσης και των εκλογών.  

   Την επιστολή προς τον πρόεδρο Γιώργο Δόση 

με κοινοποίηση στα μέλη του ΔΣ και στην παράταξή 
μας υπογράφει για την Ηπειρωτική Συσπείρωση ο 
κύριος Σωτήρης Κολιούσης. Εδώ να καταθέσω την 
επιστολή στα πρακτικά για του λόγου το αληθές.  

 Αυτήν την επιστολή την υπογράφουμε σήμερα 
κι εμείς με τα δύο χέρια.  

 Να προσθέσω όμως ακόμη μια μικρή λεπτο-
μέρεια, τα τελευταία τρία χρόνια την ευθύνη του μη-
τρώου έχει ο Γραμματέας της ΠΣΕ Σωτήρης 
Κολιούσης.  

 Άλλο τραγούδι έξω απ’ το χορό άλλο όταν πια-
στούμε κι εμείς στο χορό.  

 Έχουμε καταθέσει στην γενική συνέλευση, 
στοιχεία, αποδείξεις και γίναμε αντιπαθείς σε αρ-
κετούς στις προηγούμενες εκλογές. Πιθανότατα χά-
σαμε ψήφους. Δεν θα χάσουμε όμως τις αρχές μας 
για να μπορούμε να σας κοιτάμε ίσια στα μάτια σαν 
περήφανοι Ηπειρώτες που είμαστε.  

Μ εμάς στο συμβούλιο, αυτό το σκόπιμο χάος 
του μητρώου θα εξαφανιστεί.  

Υπόσχεση και δέσμευση παράλληλα. 
 Χρειάζεται παρουσίαση, δημοσιοποίηση όλων 

των μελών στην ιστοσελίδα της ΠΣΕ και παράλληλα 
έλεγχος και ενημέρωση του μητρώου μελών με 
στοιχεία επικοινωνίας, διαχείριση του ηλεκτρονικού 
αρχείου και κίνητρα συμμετοχής των αποδημικών 
σωματείων να δραστηριοποιηθούν και πάλι στην 
ΠΣΕ.  

Ο κατάλογος μας περιλαμβάνει 475 μέλη και 
σήμερα συμμετέχουν λιγότερα από 200 με εκλογική 
επιστράτευση. 

Τέλος πρέπει να αναλάβουμε την ευθύνη της 
τροποποίησης του καταστατικού, να γίνει πιο σαφές 
πιο ευέλικτο και πιο σύγχρονο. Παράδειγμα: είναι 
αδιανόητο Νομοί με ίδιους συλλόγους να έχουν ο 
ένας 3 περισσότερες έδρες από τον άλλον στο ΔΣ. 

 Κλείνοντας 
Ελπίζουμε στην στήριξη σας για να δώσουμε 

ένα νέο και πιο σύγχρονο βηματισμό για να αντιμε-
τωπίσει η Πανηπειρωτική τις πολιτιστικές και κοι-
νωνικές προκλήσεις του μέλλοντος από πιο σταθερή 
αφετηρία. 

   Ελπίζουμε και συνεχίζουμε.  
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Συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανηπειρωτικής 

Από τη συνεδρίαση 15.4.2022 του νεοεκλεγέντος ΔΣ της Πανηπειρωτικής 
Συνομοσπονδίας Ελλάδας 

Συγκρότηση σε σώμα  
του Διοικητικού Συμβουλίου 
της ΠΣΕ 
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Συμπατριώτισσες και συμπατριώτες 
 
Με αφορμή τις εκλογές που θα πραγμα-

τοποιηθούν την 11η  Απριλίου 2022 για το νέο 
Δ.Σ. της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελ-
λάδος (ΠΣΕ), η «Ενότητα για την Ήπειρο» με 
χαρά επικοινωνεί μαζί σας προκειμένου να κα-
ταθέσει τις απόψεις της σχετικά με τα σημαντι-
κότερα ζητήματα που αφορούν την Ήπειρο και 
ειδικότερα την αποδημία.  

Πιστεύουμε πως η Πανηπειρωτική Συνομο-
σπονδία Ελλάδας λειτουργεί ως ένας ζωντανός 
οργανισμός και ως εκ τούτου η επίλυση κάθε 
προβλήματος έχει σχέση με τον γενικότερο κοι-
νωνικό μας προβληματισμό και είναι απαραίτητη 
η δραστηριοποίηση και η συμμετοχή όλων των 
μελών μας. Ιδιαίτερα στη δύσκολη σημερινή 
συγκυρία τούτο κρίνεται αναγκαίο, μιας και το 
ευρύτερο κοινωνικό και οικουμενικό τοπίο συ-
νεχώς μεταβάλλεται προς το χειρότερο, οι προ-
κλήσεις που δημιουργούνται είναι τεράστιες, οι 
δε απαντήσεις που καλούμαστε να δώσουμε 
είναι κρίσιμες και απαιτούν τη συμβολή όλων 
μας. 

Στην «Ενότητα για την Ήπειρο» βρίσκονται 
συμπατριώτες μας κάθε πολιτικής απόχρωσης, 
με ενεργό παρουσία και δράση, με αγωνιστική 
διάθεση για προσφορά σε κοινωνικούς, πολιτι-
στικούς και διεκδικητικούς αγώνες στα πλαίσια 
των καταστατικών αρχών της ΠΣΕ, τόσο για τον 
πολιτισμό, όσο και για την πολυπόθητη ανάπτυξη 
της γενέτειρας, αλλά και για την ανάδειξη και 
συμβολή στην επίλυση των προβλημάτων της 
αποδημίας. Στη δύσκολη οικονομική συγκυρία 
που βιώνουμε όλοι μας έχουμε  κάνει σημαία 
την ενότητα όλων των Ηπειρωτών, τη συλλο-
γικότητα και την ομαδική δουλειά που είναι τα 
μοναδικά, αλλά αποτελεσματικά όπλα μας.  

Αναλαμβάνοντας τα ηνία της διοίκησης κα-
θιερώσαμε τη δημοκρατική λειτουργία του Δι-

οικητικού Συμβουλίου με επιμονή και σχολαστι-
κότητα και με κάθε σεβασμό στη συλλογικότητα 
του οργάνου. Με όλους τους αποκλεισμούς, 
λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού κατορθώ-
σαμε να συμβάλουμε στην πραγμάτωση ενός 
μεγάλου και πολύπλευρου έργου, ανοίγοντας 
νέους ορίζοντες και δημιουργώντας νέες προ-
οπτικές, που ολοένα και περισσότερο θα κατα-
ξιώνουν την Συνομοσπονδία στη συνείδηση των 
ηπειρωτών και ευρύτερα. 

Πρωτοστατήσαμε στον αγώνα και αποτρέ-
ψαμε την εκμετάλλευση του Ζαππείου από ιδιώ-
τες,   τονίζοντας πως δεν είναι δυνατόν τα 
Εθνικά Κληροδοτήματα να τα διαχειριστούν 
ιδιωτικά συμφέροντα. Τα κληροδοτήματα αυτά 
«είναι στοιχεία  της εθνικής μας  κληρονομιάς 
και ανήκουν  σ’ όλους τους Έλληνες»  δεν εν-
τάσσονται «στα υπό εκμετάλλευση». 

Με μεθοδικότητα και αποφασιστικότητα κα-
ταφέραμε και επανεκδώσαμε την εφημερίδα 
μας «Πανηπειρωτική» που είχε σιγήσει για 20 
ολόκληρα χρόνια και η επανακυκλοφορία της 
ήταν ο καημός, ο στόχος και η υπόσχεση κάθε 
διοικητικού συμβουλίου.  Και με όλες τις δυ-
σκολίες που αντιμετωπίσαμε, λόγω κορωνοϊού, 
υψώσαμε ανάστημα και διατηρήσαμε στο ακέ-
ραιο θεσμούς κατοχυρωμένους για 40 και πάνω 
χρόνια από τη λειτουργία της Πανηπειρωτικής. 
Οργανώσαμε ουσιαστικά το Γραφείο Τύπου της 
Πανηπειρωτικής με αποτέλεσμα να ενημερώνε-
ται άμεσα και καθολικά «όλος ο Τύπος της Ηπεί-
ρου» για τις αποφάσεις και τη δράση της Π.Σ.Ε.  

Αναβαθμίσαμε τον ιστότοπο της Πανηπειρω-
τικής, όπου πλέον αναρτώνται όλες οι εφημε-
ρίδες που εκδίδουν οι Αδελφότητες και τα 
Ηπειρώτικα Σωματεία, καθώς και οι αποφάσεις 
και τα ψηφίσματα των Ομοσπονδιών-Αδελφο-
τήτων. Το κανάλι της  ΠΣΕ στο ΥΟUTUBE είναι 
γεγονός και η λειτουργία του θα κάνει γνωστή 
τη δράση της ΠΣΕ σε όλους τους Ηπειρώτες. 

Ξεκινήσαμε και παρουσιάσαμε την πρώτη εκ-
δοτική μας προσπάθεια. Εκδώσαμε το έργο 
του Αριστείδη Λαυρέντζου «Εποποιία Σέλτσου 
1804».  

Αντισταθήκαμε στην περιβαλλοντική βα-
ναυσότητα που υφίστανται τα βουνά της Ηπεί-
ρου εξαιτίας της άναρχης λειτουργίας 
αιολικών πάρκων, τα σχεδιαζόμενα νέα 
υδροηλεκτρικά έργα σε όλους σχεδόν τους 
ποταμούς και μάλιστα χωρίς να λαμβάνεται 
υπόψη η φέρουσα ικανότητά τους. 

Το έργο μας είναι ουσιαστικό και παρά την 
πανδημία του κορωνοϊού αληθινά πρωτοπο-
ριακό. Μπορούμε περισσότερα.  

Βασικοί στόχοι και επιδιώξεις μας για πα-
ραπέρα δράση αποτελούν: 

Η οικονομική αυτάρκεια της Συνομοσπον-
δίας είναι ο καθρέφτης της δράσης του διοικη-
τικού συμβουλίου, η δε δράση του Δ.Σ. είναι 
αποτέλεσμα της οικονομικής αυτάρκειάς της 
οργάνωσης γι’ αυτό και επιβάλλεται η μελέτη 
όλων των διαθηκών ηπειρωτών (κληροδοτήματα) 
για την οποία η κίνηση «ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΗΠΕΙΡΟ» δεσμεύεται ότι θα πράξει σε συνεργα-
σία και με άλλους θεσμικούς φορείς της γενέ-
τειρας γιατί είναι ο μοναδικός τρόπος που 
μπορεί η οργάνωσή μας να λειτουργήσει μακριά 
από οποιεσδήποτε επιχορηγήσεις και ιδιαίτερα 
από εκείνες που δημιουργούν εξάρτηση. 

Ολοκλήρωση της ουσιαστικής προσπάθειας 
που κατέβαλε το απερχόμενο Δ.Σ. στην πραγμα-
τοποίηση ζωντανής και συχνής επικοινωνίας και 
συνεργασίας με τα Δ.Σ. των μελών της οργάνω-
σης. 

Συνέχιση της ανάδειξης της πλούσιας πολι-
τιστικής μας παρακαταθήκης με συμμετοχή και 
αξιοποίηση της νεολαίας μας, γιατί η νεολαία 
μας είναι ο συνδετικός κρίκος συνέχισης της 
παράδοσής μας η οποία αποτελεί τον καταλύτη 
σε κάθε προσπάθεια πολιτιστικής και εθνικής 
αλλοτρίωσης. 

Πίεση για αναγνώριση και ενίσχυση από την 
πολιτεία πολιτιστικών φορέων όπως η Π.Σ.Ε. με 
θεσμοθετημένους τρόπους και ελέγχους . 

Δημιουργία Μουσείου άυλης πολιτιστικής 
κληρονομιάς. 

Δημιουργία ηπειρωτικής βιβλιοθήκης, λα-
ογραφικού μουσείου και τράπεζας με δί-
σκους, ταινίες και βιντεοκασέτες.  

Τελική επίλυση του σύγχρονου γεφυριού της 
Άρτας που αποτελεί η κατά πλήρη κυριότητα 

απόκτηση του οικοπέδου στο Μαρούσι για τη 
Στέγη του Ηπειρώτη. 

Προώθηση της σύνδεσης και ενίσχυσης του 
συνεκτικού ιστού των αποδημικών οργανώσεων 
με την ΠΣΕ, τόσο στον Ελλαδικό χώρο, όσο και 
εκτός. 

Συνέχιση της πολιτικής συμπαράστασης και 
ενίσχυσης των Βορειοηπειρωτών με κάθε πρό-
σφορο μέσο, ώστε να αποτελέσουν μια ζωντανή 
και ανθούσα παρουσία στον τόπο των πατρογο-
νικών τους εστιών. 

Συνέχιση της βελτίωσης της μηχανοργάνω-
σης της γραμματειακής υποστήριξης, ώστε να 
καταστεί πιο αποτελεσματική. 

Η «Ενότητα για την Ήπειρο» με τις παρα-
πάνω αρχικές γενικές αναφορές σας καλεί να 
αγωνιστείτε μαζί της, δυναμικά και μαζικά με 
πνεύμα πατριωτικής αλληλεγγύης μακριά από 
οποιεσδήποτε έξωθεν εξαρτήσεις, ώστε να 
εδραιώσουμε αυτά που πετύχαμε και να συνε-
χίσουμε με νέα δύναμη και ελπιδοφόρα προ-
οπτική για την Ήπειρο, τον πολιτισμό μας και την 
αποδημία. 

Απαιτούμε θεσμοθετημένη συμμετοχή εκ-
προσώπων της αποδημίας στο αναπτυξιακό και 
δημοκρατικό προγραμματισμό της περιφέρειας. 

Ενίσχυση των σωματείων του εξωτερικού με 
πολιτιστικό υλικό και συνεργασία σε θέματα κοι-
νού ενδιαφέροντος.  

 
Συμπατριώτισσες και συμπατριώτες  
Για την εδραίωση των όσων πετύχαμε και 

την πραγμάτωση και υλοποίηση των παραπάνω 
στόχων μας, σας καλούμε σε κοινή προσπάθεια 
και συστράτευση. Αναγνωρίζοντας πως η συγ-
κυρία δεν είναι ευνοϊκή, όμως παρόλα αυτά με 
τόλμη, αποφασιστικότητα, αγωνιστικότητα με 
όραμα και κυρίως με ενωτικό πνεύμα, μπο-
ρούμε να διεκδικήσουμε την ικανοποίηση των 
στόχων μας και έτσι να συμβάλουμε στην επί-
λυση χρόνιων προβλημάτων της γενέτειρας και 
της αποδημίας. Μόνο με τη συστράτευση όλων 
των Ηπειρωτών η Συνομοσπονδία μας θα αντα-
ποκριθεί στο ρόλο και την αποστολή της και 
προς αυτή την κατεύθυνση σας καλούμε όλους 
σας.  

 
Με πατριωτικούς χαιρετισμούς 

Οι υποψήφιοι 

Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΗΠΕΙΡΩΤΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΗΠΕΙΡΩΤΙΣΣΕΣ 
Οι Διακηρύξεις των τριών συνδυασμών

Ηπειρώτισσες και Ηπειρώτες της αποδημίας, 
 

Την Κυριακή 10 Απριλίου 2022 θα γίνει 
η Γενική εκλογικοαπολογιστική συνέλευση 
των αντιπροσώπων της ΠΣΕ και την Δευτέρα 
11 Απριλίου 2022 οι εκλογές για τα νέα όρ-
γανα. 

Η Ηπειρωτική Συσπείρωση απευθύνεται 
σε όλους σας και σας καλεί να στηρίξετε το 
ψηφοδέλτιο μας, να αναδείξετε την ΗΣ πρώτη 
δύναμη στο νέο ΔΣ. 

 
Το ζητάμε 
Όχι μόνο για την για δεκαετίες συνεπή 

αγωνιστική πορεία μας. Όχι μόνο για τη δράση 
μας στην παρούσα θητεία του ΔΣ της ΠΣΕ όπου 
κάθε θετική ενέργεια της, είχε τη σφραγίδα 
μας και καθορίσαμε, αν και μειοψηφία, την 
πορεία της. Κυρίως το ζητάμε, γιατί η οργα-
νωμένη Ηπειρωτική αποδημία, οι αδελφότη-
τες, οι σύλλογοι, οι Ομοσπονδίες και η ΠΣΕ, 

βρίσκονται σε μια συνεχή φθίνουσα πορεία 
και μόνο η ΗΣ μπορεί να ηγηθεί τηνς ενιαίας 
συντονισμένης δράσης όλων μας για την ανα-
κοπή της φθοράς, για να μπουν οι βάσεις αν-
τιστροφής της κατάστασης. 

 
Το Ζητάμε, 
Όχι μόνο γιατί βρεθήκαμε στην πρώτη 

γραμμή των αγώνων ενάντια στις συμβάσεις για 
τους υδρογονάνθρακες, για την ανεξέλεγκτη 
εγκατάσταση αιολικών πάρκων σε κάθε κορυ-
φογραμμή, για τα φράγματα σε κάθε ρέμα, για 
τα φωτοβολταϊκά στο Πουρνάρι. Όχι μόνο γιατί 
βρεθήκαμε στην πρώτη γραμμή για την κατάρ-
γηση των διοδίων, για τη διαχείριση των απο-
βλήτων που τα πληρώνουμε διπλά, για τη 
μείωση των δημοτικών φόρων, για την προστα-
σία του περιβάλλοντος στα χωριά μας, για την 
προστασία και ανάδειξη του λαϊκού μας πολι-
τισμού. Όχι μόνο γιατί βρεθήκαμε στο πλάι κάθε 
σωματείου μας βοηθώντας στο ξεπέρασμα 

προβλημάτων, συντονίζοντας κοινές δράσεις. 
 
Το Ζητάμε, 
Γιατί αυτή μας η δράση, αυτή η πορεία 

είναι καιρός να γίνει δράση και πορεία όλης 
της οργανωμένης Ηπειρωτικής αποδημίας, 
ξεκινώντας από την ΠΣΕ. 

Η πανδημία, η τήρηση των υγειονομικών 
πρωτοκόλλων, η συνακόλουθη αναστολή των 
συγκεντρώσεων, των «εκδηλώσεων» άφησε 
στον αέρα όλους εκείνους που οι ενέργειες, 
η λογική και η δράση τους συντείνουν στα φαι-
νόμενα φθοράς. Όσους είναι προσανατολισμέ-
νοι μόνο στις πίτες, στα πανηγύρια, στους 
χορούς. Έφερε στο προσκήνιο αυτή η κατά-
σταση και εκείνους που βρίσκονται στη φάση 
αναπροσανατολισμού της δράσης όπως ανα-
φέρθηκε παραπάνω και δυναμώνουν τους δε-
σμούς των χωριανών. Δράσεις που αν ακόμη 
είναι λίγες και σποραδικές στηρίζονται όμως 
στις προσπάθειες χρόνων και πρέπει να μπουν 
στο άμεσο στόχαστρο της οργανωμένης, συν-
τονισμένης προσοχής μας, για να πολλαπλα-
σιαστούν και γενικευτούν. 

Σήμερα, πολύ περσότερο οι σύλλογοι μας 
οφείλουν να θέσουν στις προτεραιότητες τους 
συμβαδίζοντας με το λαϊκό κίνημα, τη μάχη 
ενάντια στην ακρίβεια που τρώει τα εισοδή-
ματα μας και τον πόλεμο που πλησιάζει και η 
χώρα μας εμπλέκεται όλο και περσότερο, την 
υπεράσπιση της υγείας, της παιδείας και του 

πολιτισμού, της προστασίας του περιβάλλον-
τος, της κάλυψης όλων των σύγχρονων αναγ-
κών των οικογενειών μας. 

Γιατί τώρα η ΗΣ; 
Μπορεί να προβάλλεται η ΗΣ ως εκείνη 

που κάνει τα πάντα στην ΠΣΕ. Είναι εκείνη που 
σχεδιάζει, οργανώνει και εκτελεί. Πραγματι-
κότητα βεβαίως, αλλά δεν είναι το καθορι-
στικό που μας διακρίνει. Είμαστε η 
συσπείρωση όσων δραστηριοποιούνται στην 
οργανωμένη ηπειρωτική αποδημία και προ-
τάσσουμε στη δράση μας: 

Τη δημοκρατική λειτουργία τη συλλογικό-
τητα των οργάνων των σωματείων αυτών. Αυτό, 
ναι, είναι διακριτό γνώρισμα μας. 

Απευθυνόμαστε στις λαϊκές οικογένειες 
των απόδημων ηπειρωτών και η οπτική μας 
είναι η οπτική της αγωνίας τους, της πάλης 
τους για καλύτερο αύριο με αξιοπρέπεια και 
περηφάνεια. Εντάσσουμε τη δράση μας, των 
συλλόγων μας, στο πλάι του λαϊκού κινήματος. 
Αυτό, ναι, είναι διακριτό γνώρισμα μας. 

Την εμφανή πλέον φθίνουσα πορεία των 
συλλόγων και της ΠΣΕ την αποδίδουμε στον 
μονομερή προσανατολισμό στη δουλειά στο 
χωριό (στον τόπο καταγωγής) και όχι στον τόπο 
που μένουμε και δουλεύουμε, στον συνακό-
λουθο παραγοντισμό και στο στένεμα της δρά-
σης σε παρωχημένα σχήματα. 

Στην υπόκλιση στην εμπορευματοποίηση 
του πολιτισμού και της παράδοσης. Αυτό, ναι, 



  Στις 8.00 π.μ συγκροτήθηκε η εφορευτική επιτροπή η 
οποία εκλέχτηκε στην εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση 
της 10/4/2022, αποτελούμενη από τους Γαβριήλ Κων/νος, Κα-
ραγιάννη-Αράπη Βίκυ, Μπεσλίκας Βασίλης, Τσανέλης Γιώρ-
γος, ο οποίος μετά από μία ώρα αποχώρησε για προσωπικούς 
λόγους και στην καταμέτρηση ανέλαβε η αναπληρώτρια Κον-
τούλη Ελένη.  

Η Δικαστική Αντιπρόσωπος  
Eυαγγελία Σδούκου  

 Η Εφορευτική Επιτροπή  
Η Πρόεδρος 

Ευαγγελία Σδούκου 
Τα μέλη  

Γαβριήλ Κων/νος, Καραγιάννη-Αράπη Βίκυ 
Κοντούλη Ελένη, Μπεσλίκας Βασίλης  

  
 Στις 20.15 περατώθηκε η εκλογική διαδικασία με σύνολο ψη-

φισάντων 412. 
Στη συνέχεια άνοιξαν οι κάλπες και καταμετρήθηκαν οι φά-

κελοι ψηφοφορίας οι οποίοι ευρέθησαν: 412. 
Κατόπιν τούτου ξεκίνησε η διαλογή ψήφων.  
ΛΕΥΚΑ  0 
ΑΚΥΡΑ  3.  
 
Μετά από κρίση της Εφορευτικής επιτροπής εξετάστηκαν και 

κρίθηκαν έγκυρα 7 ψηφοδέλτια. 
Σύνολο έγκυρων ψηφοδελτίων 409 
 
Ξεκίνησε η διαλογή όπου έλαβαν: 

 
ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ                   ΨΗΦΟΙ     258  

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ                   ΨΗΦΟΙ     126 

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ  ΨΗΦΟΙ      25  

 
Επί συνόλου εγκύρων ψήφων αφαιρουμένων των λευκών και 

των άκυρων 412-3 = 409 έγκυρα 
Το εκλογικό μέτρο υπολογίστηκε σε 409 /26 =15,73 και αφαι-

ρουμένων των κλασμάτων το εκλογικό μέτρο ορίστηκε σε: 15 

Συνεπώς οι συνδυασμοί εξέλεξαν: 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ                    259/15 = 17,20 

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ                      125/15 = 8,40 

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ      25/15 = 1,67 

 
Επειδή το άθροισμα των ακεραίων υπερβαίνει τις έδρες 

(17+8+1=26 έδρες) αφαιρείται μία έδρα με το μικρότερο υπό-
λοιπο και οι έδρες κατανέμονται ως εξής: 

 
ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ                     ΕΔΡΕΣ    16  

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ                      ΕΔΡΕΣ     8 

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ    EΔΡΕΣ      1 

 
οι οποίες κατανέμονται ανά νομό καταγωγής ως εξής: 
 

 
Από ΒΗ 1 έδρα, από Ιωάννινα 6 έδρες, από Θεσπρωτία 5 

έδρες, από Άρτα 2 έδρες και από Πρέβεζα 2 έδρες. 
 

  
 Από Ιωάννινα 2 έδρες, από Θεσπρωτία 2 έδρες, από Άρτα 2 

έδρες και από Πρέβεζα 2 έδρες. 
 

  
Από Ιωάννινα 1 έδρα. 
 
Στη συνέχεια καταμετρήθηκαν οι σταυροί προτίμησης των 

υποψηφίων στους συνδυασμούς ως εξής και Εις εφαρμογή του 
άρθρου 19 του καταστατικού εκλέχτηκαν:                        

 

 
 
Νομός Ιωαννίνων  
 
«ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ»:  
Μαρίκα Γκόνη, Νίκος Ζέκης, Κώστας Ζηκόπουλος,  

Αλέξανδρος Σπύρου, Δημήτρης Σούκης 
Ηλίας Χρηστάκος Β.Η. Γιώργος Τζομάκας  
 
«ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»: 
 Κώστας Λιάγκος, Νατάσσα Κοντούλη  
 
«ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ»  
Ελευθερία Γκαρτζονίκα 
 

Νομός Θεσπρωτίας 
 
«ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ»:  
Μάκης Κιάμος, Μηνάς Ζέρβας, Δονάτος Γκέλιας,  
Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, Γιάννης Βέλλης 
 
«ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»:  
Σωτήρης Κολιούσης, Αλέξανδρος Λαμπρίδης  
 

Νομός Άρτας 

 
«ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ»:  
Χρήστος Τούμπουρος, Αντώνης Κοντός 
 
«ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»:  
Γιάννης Νάκης, Γιώργος Μουσγάς  
 

Νομός Πρέβεζας  
 
«ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ»:  
Χριστόφορος Ευθυμίου Παύλος Χρήστου 
 
«ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»:  
Νίκος Γιαννούλης, Μαρίνα Τζάκου  
 

 
Γιώργος Κουρτέσας,  
Προκόπης Γκογιάννος,  
Βασίλης Παπαϊωάννου  

ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ  

  HΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

  ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Για την εξελεγκτική επιτροπή
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ  
ΤΗΣ Ε. Σ. Η. 2019-2022  
ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ  
ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 2022-2025 
 
1. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019-2022 
 
Το 2018 μία ομάδα ρομαντικών αν-
θρώπων, πιστοί στο <ΚΟΙΝΟΝ ΑΠΕΙ-
ΡΩΤΑΝ> εθελοντές και σύμμαχοι με 
κοινό την Ηπειρωτική τους καταγωγή, 
αποφάσισαν κόντρα σε όλες τις προ-
βλέψεις και με την δική σας στήριξη 
να ανατρέψουν τα στερεότυπα δημι-
ουργώντας μια νέα παράταξη.  

Την τριετία 2019-2022, η Παρά-
ταξή μας, με τους εκπροσώπους της 
στο ΔΣ και την Ελεγκτική Επιτροπή 
της ΠΣΕ συνέβαλε τα μέγιστα στην 
υλοποίηση των παρακάτω δράσεων: 
• Συναίνεσε από την αρχή σε 

ενωτικό Προεδρείο και σε όλη τη 
διάρκεια της θητείας, βοήθησε στο 
ήπιο κλίμα διοίκησης και στην κατά 
το δυνατόν έκδοση ομόφωνων απο-
φάσεων του ΔΣ. 
• Βοήθησε σημαντικά στο ξεκα-

θάρισμα του γραφείου της Γ. Σεπτεμ-
βρίου 18, που είναι ιδιοκτησία της 
ΠΣΕ. 

• Συμμετείχε δυναμικά και απο-
τελεσματικά, όλη την τριετία με ένα 
μέλος στη Συντακτική Επιτροπή του 
εντύπου ‘’Πανηπειρωτική’’, με δύο 
μέλη της στην Οικονομική Επιτροπή 
που έφερε και χορηγούς για συγκε-
κριμένες δράσεις και με τέσσερα 
μέλη της στην Πολιτιστική Επιτροπή. 

• Ιδιαίτερη ήταν η συμβολή πέντε 
μελών της παράταξης στη διοργάνωση 
του αφιερώματος με τίτλο ‘’Ηπειρώτες 
εικαστικοί και λογοτέχνες’’, τόσο στη 

δημιουργία της διαδικτυακής πλατ-
φόρμας (site), όσο και στο δια ζώσης 
αφιέρωμα στην Τεχνόπολη στο Γκάζι, 
τον Φεβρουάριο του 2022. 

Με την δική σας στήριξη και πάλι 
και με το ίδιο κέφι και δύναμη για 
δουλειά, προγραμματίζουμε για την 
νέα θητεία τα παρακάτω: 

 
2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ  

2022-2025 
 
• Επιδίωξη συναίνεσης με αλλαγή 

νοοτροπίας στις αποφάσεις και με 
δημοκρατικές διαδικασίες ώστε να 
συνεχίσει η αποκατάσταση του κύ-
ρους της Π.Σ.Ε σε κοινωνικό και πο-
λιτιστικό επίπεδο. 
• Αποκατάσταση καλών σχέσεων 

με αποδημικές οργανώσεις, εντός και 
εκτός της χώρας, με ανάληψη πρω-
τοβουλίας για την αναθεώρηση του 
καταστατικού της Π.Σ.Ε και δημιουργία 
προϋποθέσεων για την οικονομική 
αυτοδυναμία της Συνομοσπονδίας. 
• Έλεγχος και ενημέρωση του 

Μητρώου Μελών (Ομοσπονδιών, Ενώ-
σεων, Συλλόγων, Αδελφοτήτων) με 
στοιχεία επικοινωνίας, διαχείριση του 
ηλεκτρονικού αρχείου και πρόσκληση 
σε όλα τα αποδημικά σωματεία να 
επαναδραστηριοποιηθούν στην Π.Σ.Ε. 

• Παρουσίαση-δημοσιοποίηση 
όλων των Μελών στην ιστοσελίδα της 
ΠΣΕ ώστε όλα τα σωματεία μας να εί-
ναι σε κοινή θέα και κοινωνικό 
έλεγχο. 
• Διοργάνωση πολιτιστικών εκ-

δηλώσεων με ποιοτικό περιεχόμενο, 
θεματολογία, σκοπό, ανάλογο της 
αξίας, του επιπέδου και του πολιτι-
σμού της Ηπείρου, καθώς και εξεύ-
ρεση χώρου για νέο Πνευματικό Κέν-
τρο Ηπειρωτών ανάλογο του μεγέθους 
και των δράσεων της Π.Σ.Ε 
• Διοργάνωση επιστημονικού συ-

νεδρίου με θέμα την μουσικοχορευ-
τική παράδοση της Ηπείρου. 
• Διοργάνωση ημερίδας με θέμα 

«Παραδοσιακοί οικισμοί της Ηπείρου: 
Παρόν και μέλλον». 
• Διοργάνωση μουσικού φεστιβάλ 

(ανάλογου του πολυαφιερώματος) για 
τους ηπειρώτες μουσικούς. 
• Δημιουργία νομικού τμήματος-

ομάδας για έρευνα και αξιολόγηση 
των κληροδοτημάτων που μας αφο-
ρούν, καθώς και ένταξη σε Ευρω-
παϊκά προγράμματα χρηματοδότησης 
για πολιτιστικές δράσεις, παραγωγές 
και εκδόσεις της Π.Σ.Ε. 
• Ίδρυση βιβλιοθήκης Ηπειρωτών 

λογοτεχνών, τμήματος χορωδίας και 
πολυφωνικού τραγουδιού, ομάδας 

χορού, ερασιτεχνικής θεατρικής ομά-
δας, και διοργάνωση σεμιναρίων χο-
ρού και παραδοσιακής φορεσιάς. 
• Μελέτη και καταγραφή της 

αφήγησης προσωπικών, οικογενει-
ακών και κοινωνικών βιωμάτων στην 
επιλογή της επαγγελματικής ταυτό-
τητας των Ηπειρωτών. 
• Συνεχής προσπάθεια για μετα-

φορά του αφιερώματος «Ηπειρώτες 
εικαστικοί και λογοτέχνες» στο Ευ-
ρωκοινοβούλιο, στις Πρωτεύουσες 
των νομών της Ηπείρου και συνεχής 
ενημέρωση του site, καθώς και επέ-
κταση του σε άλλες ομάδες πολιτι-
σμού, όπως σκηνοθέτες, ηθοποιοί, 
μουσικοί κ.ά.  

Αναμφίβολα η Παράταξή μας, με 
την παρουσία της στο απερχόμενο Δ.Σ, 
συνέβαλε τα μέγιστα στο να αποκτήσει 
η ΠΣΕ ένα νέο και πιο σύγχρονο βη-
ματισμό για να αντιμετωπίσει τις πο-
λιτιστικές και κοινωνικές προκλήσεις 
του μέλλοντος από πιο σταθερή αφε-
τηρία.  

Πιστοί στην αγάπη μας για την μη-
τέρα Ήπειρο, ελπίζουμε στην στήριξή 
σας για να συνεχίσουμε… 

 
Η συντονιστική επιτροπή 
 της Ε.Σ.Η. 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΣΕ 

είναι διακριτό γνώρισμα μας. 
Η πρόταση μας για αναστροφή της φθίνουσας πορείας 

εντοπίζει ως κεντρικό πυρήνα τον αναπροσανατολισμό της 
δράσης των συλλόγων και της ΠΣΕ και κυρίως την όποια 
δράση της ΠΣΕ να έχει στο επίκεντρο τη νέα θεματολογία, 

το πέρασμα της δράσης από τους συλλόγους, την οπτική 
από τη μεριά του λαϊκού κινήματος. Προφανώς αυτό πολύ 
περσότερο αυτό, ναι, είναι διακριτό γνώρισμα μας. 

Γνωρίζουμε ότι αυτή η ανακοπή της φθοράς, η αρχή της 
αντιστροφής της κατάστασης, θα είναι πολύχρονη και κοπιώ-
δης. Δεν πρόκειται να υποχωρήσουμε όποιο και να είναι το 
αποτέλεσμα των εκλογών. 

Σε αυτόν τον αγώνα πιο ώριμα πιο συστηματικά πιο ορ-
γανωμένα σας καλούμε με τις δυνάμεις και το χρόνο του κα-
θενός σας να συμβάλλετε. 

 
ΣΤΗΝ ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ  
ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ Η ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 

 

Συνέχεια από τη σελ. 15


