
Κλεισθένους 15, 7ος οροφος, Τ.Κ. 10552 • Τηλ.: 210 3241137 - 3243822 • info@panepirotiki.com • www.panepirotiki.com • Απρίλιος 2020, Αρ. φύλλου 4

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β΄

Όργανο
της Πανηπειρωτικής 

Συνομοσπονδίας Ελλάδας 
(ΠΣΕ)

Διανέμεται δωρεάν

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

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

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

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

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

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

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

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ

Του Σωτήρη Κολιούση
Γ.Γ. του ΔΣ της ΠΣΕ

Στιγμιότυπο απ’ την τηλεδιάσκεψη του ΔΣ της ΠΣΕ στις 15.4.2020

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

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

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

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

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

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

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

Μήνυμα 
του προέδρου 

της ΠΣΕ

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

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

Συνεχίζουμε
την 

επανέκδοση
Η πανδημία του κορωνοϊού μας 

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

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

 σελ 2,3

Έντυπα Αδελφοτήτων
Παρουσίαση στην «Πανηπειρωτική» 

και ανάρτηση στην ιστοσελίδα 
της ΠΣΕ

 σελ. 4
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Το Δελτίο Τύπου αναφέρει: 
«Συνεδρίασε την Μεγάλη Τετάρ-
τη (15.4.2020) το ΔΣ της ΠΣΕ. Η 
συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε 
με τηλεδιάσκεψη. Ήταν η πρώ-
τη συνεδρίαση μ’ αυτόν τον τρό-
πο και μάλιστα επιτυχής, αφού 
συμμετείχαν είκοσι (20) από τα 
εικοσιπέντε (25) μέλη του ΔΣ. 
Παρά τα τεχνικά προβλήματα 
και το πρωτόγνωρο της διαδικα-
σίας, έγινε πλούσια και παρα-
γωγική συζήτηση. 

Το ΔΣ αποφάσισε να αναβά-
λει όλες τις προγραμματισμένες 
εκδηλώσεις της συνομοσπονδί-
ας ως το τέλος του καλοκαιριού. 
Στο τέλος του καλοκαιριού όμως 
θα γίνει προσπάθεια αναλόγως 
και με την κατάσταση που θα 
διαμορφωθεί, να διοργανωθεί 
στο Φραγκοκάστελο Κρήτης το 
τελευταίο Σαββατοκύριακο του 
Σεπτέμβρη (26 και 27/9/2020) 
εκδήλωση αφιερωμένη στους 
Ηπειρώτες που έπεσαν στην 
Επανάσταση για την απελευ-
θέρωση της Κρήτης. Αν οι πε-
ριστάσεις δεν το επιτρέψουν ο 
προσανατολισμός είναι για το 
τέλος Μαΐου 2021.

Επίσης η προγραμματισμένη 
πολυήμερη εκδήλωση στο Ζάπ-
πειο τον Νοέμβριο 2020 με τον 
τίτλο ‘’ΗΠΕΙΡΩΤΕΣ ΕΙΚΑΣΤΙ-
ΚΟΙ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΕΣ’’ θα γί-
νει προσπάθεια να διοργανωθεί 
26-29/11/2020, άλλως θα μετα-
φερθεί την άνοιξη του 2021.

Το ΔΣ συζήτησε την αναγκαι-
ότητα ίδρυσης και τους όρους 
λειτουργίας καναλιού της ΠΣΕ 
στο youtube μετά από πρόταση 
της Επιτροπής Νεολαίας. Αρχι-
κά το ΔΣ απευθύνει τα θερμά 
του συγχαρητήρια στην Επιτρο-
πή Νεολαίας για την έμπνευση 
και τη δουλειά της προκειμένου 
να υλοποιηθεί η πρότασή της. 
Τα συγχαρητήρια αφορούν και 
τον Ειδικό Γραμματέα Αλέξαν-
δρο Σπύρου, ο οποίος είχε την 
έμπνευση και εργάστηκε για την 
υλοποίησή της. Αποφασίστη-
κε η ίδρυση καναλιού στο you 
tube με το καταστατικό όνομα 
και τα καταστατικά σήματα της 
ΠΣΕ-ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΟ-
ΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (με 
σήμα τον Πύρρο). Σκοπός του 
καναλιού είναι να φιλοξενεί τις 
δράσεις της ΠΣΕ, αλλά και όλης 
της οργανωμένης ηπειρωτικής 
αποδημίας, όπως αυτή διαρ-
θρώνεται με τα μέλη της ΠΣΕ. 

Το κανάλι τονίζει τον χαρακτήρα 
της συνομοσπονδίας, κατανο-
είται ως ένα ακόμη μέσο με το 
οποίο η ΠΣΕ επικοινωνεί με τα 
μέλη της, προβάλλει τη δράση 
της και τη δράση των μελών 
της, συμβάλλει στην προσέγγι-
ση της νέας γενιάς. Η λειτουρ-
γία του καναλιού υπόκειται στις 
καταστατικές διαδικασίες της 
ΠΣΕ. Ορίζεται επιτροπή υπό 
τον έφορο τύπου αποτελούμε-
νη από 5 μέλη, η οποία μετά 
από τους αναγκαίους ελέγχους 
νομιμότητας και συμφωνίας με 
τις καταστατικές διατάξεις και 
τις αποφάσεις των οργάνων 
της ΠΣΕ, θα ανεβάζει το υλικό 
με σύντομη περιγραφή και την 
άποψη της επιτροπής σε προ-
σωρινή θέση στο διαδίκτυο, στο 
οποίο έχουν πρόσβαση μόνο τα 
μέλη του ΔΣ της ΠΣΕ. Το υλι-
κό παραμένει εκεί για 48 ώρες. 
Μετά την έκφραση γνώμης από 
τα μέλη του ΔΣ, την ευθύνη για 
τις αναρτήσεις και τα σχόλια 
της ΠΣΕ, έχει ο έφορος τύπου, 
με σύμφωνη γνώμη του Γ.Γ. και 
εντολή του προέδρου του ΔΣ. 
Η επιτροπή αποτελείται εκτός 
από τον έφορο τύπου Χρήστο 
Τούμπουρο, από τα μέλη του 
προεδρείου Αλέξανδρο Λα-
μπρίδη (έφορο Πολιτισμού), 
και Κωνσταντίνο Λιάγκο (εφό-
ρου Πνευματικού Κέντρου και 

Διοικητικών Υπηρεσιών) και τα 
μέλη του ΔΣ Αλέξανδρο Σπύ-
ρου (ειδικός γραμματέας) και 
Κωνσταντίνο Παπαπάνο. Η 
επιτροπή θα εισηγηθεί στο ΔΣ 
κανονισμό λειτουργίας, στον 
οποίο καθορίζονται τα τεχνι-
κά χαρακτηριστικά, οι φόρμες 
ανάρτησης με τα σχετικά ντο-
κουμέντα που θα συνοδεύουν 
τα προς ανάρτηση υλικά, ώστε 
να διασφαλίζονται τα προσωπι-
κά δεδομένα και τα πνευματικά 
και συγγενικά δικαιώματα. Διευ-
κρινίζεται ότι, σχόλια εκτός των 
σχολίων της ΠΣΕ, από τρίτους 
(subscribers) δεν επιτρέπονται. 
Προς διασφάλιση των παρα-
πάνω δικαιωμάτων η ΠΣΕ θα 
απευθυνθεί σε έγκριτους νο-
μικούς ασχολούμενους με το 
θέμα για να κατοχυρώσει την 
σύμφωνα με το νόμο διαδικασία 
ανάρτησης υλικών. Με ευθύνη 
της επιτροπής και ακολουθώ-
ντας την παραπάνω διαδικασία, 
θα γίνει πιλοτική λειτουργία του 
καναλιού για μια εβδομάδα με 
πρόσβαση μόνο στα μέλη του 
ΔΣ. Οι σχετικές αποφάσεις θα 
ληφθούν δια περιφοράς με δια-
δικτυακή συζήτηση.

Τέλος, το ΔΣ εξέφρασε την 
ευχή όλα να πάνε όλα καλά και 
σε λίγες ημέρες το κανάλι της 
ΠΣΕ να είναι στη διάθεση όλων 
των Ηπειρωτών.Τα υπόλοιπα 
διαδικαστικά θα ρυθμιστούν 
στην πορεία με βάση τις απο-
φάσεις του ΔΣ».

Προέχει 
η ενίσχυση 

των υπηρεσιών υγείας
Οι δημόσιες μονάδες υγείας στην Ήπει-

ρο άντεξαν γιατί η πανδημία του κορονοϊού 
δεν πήρε διαστάσεις και χάρη στην ηρωική 
προσφορά των λειτουργών τους, όπως επι-
σημαίνουν γιατροί , υγειονομικοί και φορείς 
απ’ την ιδιαίτερη πατρίδα μας.

Σε όλη τη διάρκεια της πανδημίας τα επιβε-
βαιωμένα κρούσματα ανα 100.000 κατοίκους 
ήταν: Μέχρι 5 στα Ιωάννινα, τη Θεσπρωτία 
και την Κέρκυρα. Και από 5-9 στην Άρτα και 
την Πρέβεζα. Θύμα ήταν ένας 75χρονος συ-
νταξιούχος εκπαιδευτικός, απ’ τα Ιωάννινα 
που διέμενε στην Κέρκυρα. Νοσηλεύτηκε στο 
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννί-
νων (ΠΓΝΙ), όπου και κατέληξε (5.4.2020).

Με την πανδημία αναδείχτηκε η υποστελέ-
χωση σε προσωπικό και οι ελλείψεις σε υπο-
δομές στις δημόσιες μονάδες υγείας σε όλη 
την Ήπειρο. (Εκτενής καταγραφή παρουσιά-
στηκε στο προηγούμενο φύλλο της «Πανηπει-
ρωτικής»).

Η υποστελέχωση καλύφθηκε με ριζική 
αναδιάταξη του ανθρώπινου δυναμικού και 
των λειτουργιών αρκετών κλινικών. Στο ΠΓΝΙ 
–νοσοκομείο αναφοράς για τον κορονοϊό- 110 
υγειονομικοί τέθηκαν εκτός μάχης με άδειες 
ειδικού σκοπού και ευπαθών ομάδων, ενώ 
απολύθηκαν και 24 καθαρίστριες. Το ΠΓΝΙ 
ενισχύθηκε με 18 νέους νοσηλευτές, και 12 
καθαρίστριες, κάνοντας το ισοζύγιο προσωπι-
κού ιδιαίτερα αρνητικό.

Στην περίοδο της πανδημίας μειώθηκαν, 
όπως σε όλη τη χώρα, μέχρι και 70% οι προ-
σελεύσεις ασθενών στα νοσοκομεία της Ηπεί-
ρου. Το «κλείσιμο των ασθενών στο σπίτι» 
επιβάρυνε την κατάστασή τους. Έτσι γιατρός 
στο νοσοκομείο της Πρέβεζας αντιμετώπισε 
τέσσερις αιφνίδιους θανάτους στη διάρκεια 
εφημεριών. Αυτό λοιπόν που προέχει είναι η 
λήψη ουσιαστικών μέτρων για την ενίσχυση 
της ετοιμότητας των υπηρεσιών υγείας, ώστε 
αυτές να ανταποκριθούν στην πιθανή υπο-
τροπή της πανδημίας το Φθινόπωρο. 

Οι επιπτώσεις της πανδημίας εκφράστη-
καν σε όλα τα επίπεδα της ζωής στην Ήπειρο. 
Όταν άρχισε η καραντίνα οι φοιτητές που διέ-
μεναν στις εστίες «ξεσπιτώθηκαν». Χρειάστη-
κε η διαμαρτυρία των ίδιων των φοιτητών στα 
Γιάννενα στην πρυτανεία και το Περιφερειακό 
Συμβούλιο για να δοθεί λύση.

Στην Άρτα σημειώθηκαν κρούσματα σε βι-
ομηχανία και για να παρθούν μέτρα προστα-
σίας έκανε παρέμβαση του Εργατικό Κέντρο. 
Σε ορισμένες επιχειρήσεις των Ιωαννίνων οι 
εργαζόμενοι υποχρεώθηκαν να πάρουν κα-
νονική άδεια ή να δουλέψουν εκ περιτροπής. 
Χρειάστηκε η παρέμβαση του Εργατικού Κέ-
ντρου Ιωαννίνων για να δοθούν μάσκες στους 
εργαζόμενους βιομηχανίας στην περιοχή.

Τηλε-δράση της ΠΣΕ με σημαντικές αποφάσεις
Το ΔΣ της ΠΣΕ αξιοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία συνε-

δρίασε με τηλεδιάσκεψη και έλαβε σημαντικότατες αποφάσεις 
που αναφέρονται στο Δελτίο Τύπου που εξέδωσε στις 16.4.2020.

Επικοινωνιακή αναβάθμιση
Στην προσπάθεια βελτίωσης της επικοινωνιακής τακτικής 

της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας (ΠΣΕ) αναφέ-
ρεται το Γραφείο Τύπου.

Το Δελτίο Τύπου που εξέδω-
σε το Γραφείο Τύπου αναφέρει: 
«Η ΠΣΕ προχωρά και αναβαθμί-
ζει ουσιαστικά τις σχέσεις και την 
επικοινωνία με τα μέλη της και 
γενικά με όλους τους Ηπειρώ-
τες και τις Ηπειρώτισσες, όπου 
γης. Η πρώτη επιτυχία στον το-
μέα της επικοινωνίας μας ήταν 
η επανέκδοση της εφημερίδας 
“Πανηπειρωτική”. Μετά από εί-
κοσι ολόκληρα χρόνια επανακυ-
κλοφόρησε η εφημερίδα μας και 
είναι πλέον ένα ισχυρό όργανο 
ενημέρωσης - επικοινωνίας. Η 
υποδοχή ήταν χαρακτηριστική. 
Και αν δεν εμφανιζόταν η παν-
δημία του κορωνοϊού, η εφη-
μερίδα μας θα είχε προωθηθεί 
κατάλληλα σε όλους τους αρ-
μόδιους θεσμούς στη γενέτειρα 
και σε όλα τα σωματεία-μέλη 
μας. Παρά ταύτα συνεχίζουμε-εν 
μέσω κορωνοϊού- να εκδίδουμε 
την “Πανηπειρωτική”, έστω και 
με λιγότερα φύλλα και ελπίζουμε 
στο επόμενο φύλλο να είναι κα-
νονική πλέον η έκδοση.

Επί πλέον ο ιστότοπος 
της Πανηπειρωτικής (www.
panepirotiki.com) αναβαθμί-
στηκε ουσιαστικά και σ’ αυτόν 
αναρτώνται πέρα από την “Πα-
νηπειρωτική” και οι εφημερίδες 
που εκδίδουν οι Αδελφότητες. 
Γίνεται μια ουσιαστική προσπά-
θεια πληρότητας του διαδικτυ-
ακού ιστοτόπου από απόψεως 
ενημέρωσης και αναρτώνται 
όλες οι ανακοινώσεις και τα δελ-
τία τύπου που εκδίδονται αρμο-
δίως. Σύντομα θα δημιουργηθεί 
φάκελος όπου θα αναρτώνται 

όλες οι ανακοινώσεις των σωμα-
τείων-μελών. 

Το facebook της Πανηπει-
ρωτικής, καθαρά ενημερωτικό 
μέσον, λειτουργεί με αυστηρούς 
κανόνες ανάρτησης σχετικών 
ειδήσεων – ανακοινώσεων που 
έχουν σχέση με τη δράση της 
ΠΣΕ ή και των συλλόγων- με-
λών. Δράση ιδιωτών αποκλεί-
στηκε καθολικά. Οι κανόνες 
εφαρμόζονται απαρέγκλιτα. 

Τέλος, η ΠΣΕ αποφάσισε να 
λειτουργήσει διαδικτυακό κανά-
λι στο youtube όπου θα αναρ-
τώνται τα σχετικά video που θα 
παρουσιάζουν τη δράση της 
ΠΣΕ, των Συλλόγων, και οτιδή-
ποτε έχει σχέση με την ιστορία, 
τη Λαογραφία και γενικότερα τον 
πολιτισμό της Ηπείρου. Είναι 
μια ουσιαστική προσφορά της 
ΠΣΕ και μια εξαιρετική πρωτο-
βουλία που θα αναβαθμίσει την 
επικοινωνία μας με όλους τους 
Ηπειρώτες. Ευελπιστούμε πως 
όλοι/ες θα την αγκαλιάσουν και 
θα συμμετάσχουν στην παρα-
γωγή υλικού κατάλληλου προς 
δημοσίευση. Οι προκαταρκτι-
κές εργασίες έχουν προχωρή-
σει ικανοποιητικά και ελπίζουμε 
σύντομα το κανάλι να λειτουρ-
γήσει κανονικά. Προσδοκούμε 
στην ενεργοποίηση, συμβολή, 
δραστηριοποίηση και συμμετο-
χή όλων των Ηπειρωτών/σσών. 
Για το λόγο αυτό παρακαλούνται 
όλα τα μέλη μας να συνδράμουν 
σ’ αυτή την προσπάθεια και εί-
μαστε πρόθυμοι να δεχτούμε τις 
παρατηρήσεις, τα σχόλια και τις 
συμβουλές όλων».

ΠΓΝΙ: 
Πρωτοποριακή επέμβαση

Ακόμα και μέσα στις συνθήκες της παν-
δημίας πρωτοπόρησε το Πανεπιστημιακό 
Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων (ΠΓΝΙ).

Στις 23.4.2020 η Ωτορινολαρρυγγική Κλι-
νική (ΩΡΛ) αφαίρεσε καρκίνο απ’ το λάρυγγα 
ασθενούς με χρήση laser. Την επέμβαση έκανε 
ο καθηγητής Γιώργος Ψυχογιός και ο διευθυ-
ντής της ΩΡΛ καθηγητής Ιωάννης Καστανιου-
δάκης.

Αυτού του τύπου η επέμβαση δεν είναι νέα 
τεχνική για το εξωτερικό. Στα Γιάννενα πραγ-
ματοποιήθηκε για πρώτη φορά μετά την επάν-
δρωση του ΠΓΝΙ με νέο χειρουργικό μικροσκό-
πιο και ενδοσκοπικό πύργο υψηλής ευκρίνειας, 
στις αρχές του νέου χρόνου.

Με αυτή τη μέθοδο αυτή δεν γίνεται τομή 
στον ασθενή, το τραύμα είναι εξαιρετικά μικρό 
και οι γιατροί, με τη χρήση μικροσκοπίου, μπο-
ρούν να βλέπουν και να αφαιρούν τον όγκο με 
μεγαλύτερη ακρίβεια και ασφάλεια.

« »
Όργανο 

της Πανηπειρωτικής 
Συνομοσπονδίας Ελλάδας

Υπεύθυνος σύμφωνα με το νόμο
Χρυσόστομος (Μάκης) 

Κιάμος –Χήτος,
Πρόεδρος της Πανηπειρωτικής 

Συνομοσπονδίας Ελλάδας
Διευθύνεται 

από Συντακτική Επιτροπή
Χρήστος Τούμπουρος

Μαρίνα Τζάκου
Κώστας Παπαπάνος
Κατερίνα Σχισμένου
Γιώργος Μουσγάς

panepirotikipress@gmail.com
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ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΤΗΣ ΠΣΕ

Απαλλαγή συλλόγων και αδελφοτήτων 
απ’ την υποβολή δήλωσης για τον «Πραγματικό Δικαιούχο»

Η Πανηπειρωτική Συνομοσπον-
δία Ελλάδας (ΠΣΕ) κατέθεσε πρόταση 
νόμου προς τον Πρόεδρο της Βου-
λής Κωνσταντίνο Τασούλα για την 
για την απαλλαγή των Συλλόγων και 
των Αδελφοτήτων από την υποχρέω-
ση υποβολής δήλωσης στο Κεντρικό 
Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων, 
εφόσον δεν ασκούν καμία εμπορι-
κή δραστηριότητα από την οποία να 
αποκτούν φορολογητέο εισόδημα, 
αλλά αποκλειστικά και μόνο έσοδα 
που πραγματοποιούνται κατά την εκ-
πλήρωση του σκοπού τους.

Η πρωτοβουλία της ΠΣΕ έρχεται ως 
συνέχεια της συνάντησης αντιπροσω-
πείας της Συνομοσπονδίας με το συμπα-
τριώτη μας πρόεδρο της Βουλής στις 
28.1.2020. Η αντιπροσωπεία της ΠΣΕ 
έθεσε τως πρωταρχικό θέμα την απαλλα-
γή απ’ την υποχρέωση δήλωσης των φο-
ρέων της αποδημίας. Και ο Κωνσταντίνος 
Τασούλας αντιλήφθηκε τη σημασία. 

Στην πρόταση νόμου που συνέταξε η 
ΠΣΕ αναφέρονται τα εξής: 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: Σε θέμα-
τα που αφορούν τροποποιήσεις του 
νόμου 4557/2018. «Πρόληψη και κατα-
στολή της νομιμοποίησης εσόδων από 
εγκληματικές δραστηριότητες και της χρη-
ματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσω-
μάτωση της Οδηγίας 2015/849/EE) και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 139/30.7.2018)

1. Νομικό πλαίσιο 
α. Ο ν.4557/2018 «Πρόληψη και κα-

ταστολή της νομιμοποίησης εσόδων 
από εγκληματικές δραστηριότητες και 
της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/
EE) και άλλες διατάξεις» (Α’ 139), όπως 
έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 62 του 
ν. 4607/2019 (Α’ 65) με τον οποίο ενσω-
ματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη η 
οδηγία 2015/849 και εν μέρει η οδηγία 
2018/843.

β. Η υπ’ αρ. 67343 ΕΞ 2019/19.06.2019 
Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 
(Β’ 2443), όπως τροποποιήθηκε με την 
αρ. 73900 ΕΞ 2019/02.07.2019 Απόφα-
ση του Υπουργού Οικονομικών (Β’ 2718).

Σύμφωνα με τον νόμο 4557/2018 ο 
σκοπός που επιδιώκει είναι «σχετικά με 
την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση 
της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του 
Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012 του Ευρωπα-
ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
και την κατάργηση της Οδηγίας 2005/60/
ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου και της Οδηγίας 2006/70/
ΕΚ της Επιτροπής»

Στα άρθρο 4 του νόμου 4557/18 ανα-
λύονται τα βασικά αδικήματα όπως ορίζο-
νται από την Δικονομία και στο άρθρο 5 
του νόμου τα Υπόχρεα πρόσωπα.

Οι εταιρικές και άλλες οντότητες που 
έχουν έδρα στην Ελλάδα ή που ασκούν 
επιχειρηματική δραστηριότητα που φορο-
λογείται στην Ελλάδα οφείλουν να κατα-
χωρούν επαρκείς, ακριβείς και επίκαιρες 
πληροφορίες σχετικά με τους πραγματι-
κούς δικαιούχους τους, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 20-
21 του ν. 4557/2018 (Α’139) «Πρόληψη 
και καταστολή της νομιμοποίησης εσό-
δων από εγκληματικές δραστηριότητες 
και της χρηματοδότησης της τρομοκρατί-
ας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/
EE) και άλλες διατάξεις».

Ο στόχος της ενωσιακής και εθνικής 
διάταξης είναι η διαφάνεια των εταιρικών 
δομών, η άμεση πρόσβαση των ελε-
γκτικών/διωκτικών αρχών σε αυτές και 
η αποτροπή κατάχρησης των εταιρικών 
δομών για σκοπούς ξεπλύματος χρήμα-
τος και χρηματοδότησης της τρομοκρα-
τίας. Η ανάγκη για ακριβείς και επικαιρο-
ποιημένες πληροφορίες σχετικά με τον 
πραγματικό δικαιούχο των επιχειρήσεων 
αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τον 
εντοπισμό των εγκληματιών, οι οποίοι θα 
μπορούσαν να αποκρύπτουν την ταυτό-
τητά τους πίσω από μια εταιρική δομή.

2. Οι τοπικοί, πολιτιστικοί, μορφωτι-
κοί και λοιποί σύλλογοι

α. Σύμφωνα με τα παραπάνω υπό-
χρεοι «Πραγματικού Δικαιούχου» ορί-
ζονται και οι τοπικοί, πολιτιστικοί, μορ-
φωτικοί σύλλογοι και ενώσεις καθώς και 
εργατικά σωματεία και ενώσεις εργαζομέ-
νων.

β. Τα καταστατικά ίδρυσης τοπικών, 
πολιτιστικών και μορφωτικών συλλόγων 
αναφέρουν ως σκοπό, κυρίως, την ανά-
πτυξη δεσμών και αλληλεγγύης μεταξύ 
φυσικών προσώπων με κοινή καταγωγή, 
την ανάπτυξη του μορφωτικού, κοινωνι-
κού και πολιτιστικού επιπέδου, την διατή-
ρηση και διάδοση των εθίμων και παρα-
δόσεων κάθε περιοχής.

γ. Πόροι των πολιτιστικών συλλόγων 
είναι οι συνδρομές και ενισχύσεις των με-
λών τους προς την πραγματοποίηση των 
παραπάνω σκοπών. Δεν έχουν εμπορι-
κές ή άλλες επιχειρηματικές σχέσεις και 
δραστηριότητες. Οι εκδηλώσεις για την 
υλοποίηση των σκοπών τους και πιθανόν 
να προσπορίζονται έσοδα, έχουν την έν-
νοια της ενίσχυσης. Εξ άλλου ο νομοθέ-
της έχει προβλέψει και απαλλάσσει έως 
δύο εκδηλώσεις ανά έτος από την κατα-
βολή ΦΠΑ επί των εσόδων.

δ. Επιπλέον σύμφωνα με την φορο-
λογική νομοθεσία της χώρας τα στοιχεία 
κάθε νόμιμου εκπροσώπου οι παραπά-
νω σύλλογοι οφείλουν να τα κοινοποιούν 
στους αρμόδιους φορείς (ΓΓΠΣ, ΑΑΔΕ, 
Περιφέρεις Δήμων κλπ). Είναι υπόχρεοι 
σε υποβολή Φορολογίας Εισοδήματος 
Νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα, υπόχρεοι στην υποβολή Μη-
νιαίων καταστάσεων πελατών Προμηθευ-
τών (ΜΥΦ). Εν κατακλείδι τα απαραίτητα 
στοιχεία προς την Ελληνική Φορολογική 
Αρχή είναι πλήρως γνωστοποιημένα.

ε. Σύμφωνα με τις οδηγίες της Γενικής 
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημά-
των Δημόσιας Διοίκησης για το Μητρώο 
πραγματικών Δικαιούχων: Συχνές ερω-
τήσεις /απαντήσεις στην ερώτηση 3 ανα-
φέρεται: «Τα Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού 
δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 
είναι υπόχρεα καταχώρησης στο Κεντρι-
κό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων; 
Τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου 
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (σύλλογοι, 
σωματεία, ιδρύματα, αστικές μη κερδο-
σκοπικές εταιρείες, μη κερδοσκοπικές 
οργανώσεις κ.α.) είναι υπόχρεα καταχώ-
ρισης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματι-
κών Δικαιούχων, ως οντότητες που έχουν 
έδρα στην Ελλάδα.», και στην ερώτηση 
4: «Ποιοι δηλώνονται ως πραγματικοί δι-
καιούχοι των μη κερδοσκοπικών νομικών 
προσώπων/οντοτήτων; … Οι άτυπες 
ενώσεις ιδιοκτητών και ενοίκων πολυκα-

τοικίας, όταν δεν αποκτούν φορολογητέο 
εισόδημα, δεν είναι υπόχρεοι καταχώρι-
σης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών 
Δικαιούχων. Οι Σύλλογοι Γονέων και 
Κηδεμόνων, όταν δεν αποκτούν φορο-
λογητέο εισόδημα, δεν είναι υπόχρεοι κα-
ταχώρισης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγ-
ματικών Δικαιούχων.»

3. Η αντιμετώπιση σήμερα
α. Η ουσία είναι ότι και οι πολιτιστικοί 

και μορφωτικοί Σύλλογοι μαζί με άλλους 
μαζικούς φορείς, αντιμετωπίζονται ως 
κερδοσκοπικοί οργανισμοί και εμμέσως 
ενοχοποιούνται ως εν δυνάμει φορείς πα-
ραβατικότητας. Επιπλέον στον εν λόγω 
νόμο ορίζονται υπέρογκα ποσά προστί-
μων που εφόσον επιβληθούν θα συντε-
λέσουν στην διάλυση των συλλόγων και 
ενώσεων.

β. Μάλιστα όταν οι εν λόγω νομικές 
οντότητες δεν έχουν εμπορικές ή άλλες 
επιχειρηματικές σχέσεις και δραστηριό-
τητες δεν θα έπρεπε να αντιμετωπίζονται 
με τους όρους που αντιμετωπίζονται οι 
επιχειρήσεις ή άλλες σχετικές νομικές 
μορφές.

γ. Επί πλέον, δεδομένου ότι οι σύλλο-
γοι αυτοί αποτελούν εθελοντικές ενώσεις 
προσώπων, στην πορεία του χρόνου 
υπόκεινται σε ενεργοποίηση είτε απενερ-
γοποίηση της δράσης τους και παρουσι-
άζεται συχνά το φαινόμενο

4. Πρόταση
Με βάση τα παραπάνω προτείνουμε 

την απαλλαγή της υποχρέωσης των πο-
λιτιστικών συλλόγων και των οντοτήτων, 
ως κοινωφελείς και μη κερδοσκοπικοί 
οργανισμοί που δεν είναι υπόχρεοι κα-
ταχώρησης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγ-
ματικών Δικαιούχων, εφόσον δεν ασκούν 
καμία εμπορική δραστηριότητα από την 
οποία να αποκτούν φορολογητέο εισό-
δημα, αλλά αποκτούν έσοδα που πραγ-
ματοποιούνται κατά την εκπλήρωση του 
σκοπού τους.

Η σχετική παράγραφος να προστεθεί 
ως ακροτελεύτια παράγραφος στην απά-
ντηση της ερώτησης 4 των οδηγιών της 
ΓΓΠΣΔΔ:

«Οι πολιτιστικοί Σύλλογοι, ως κοι-
νωφελείς και μη κερδοσκοπικοί ορ-
γανισμοί, εφόσον δεν ασκούν καμία 
εμπορική δραστηριότητα από την 
οποία να αποκτούν φορολογητέο ει-
σόδημα, αλλά αποκλειστικά και μόνο 
έσοδα που πραγματοποιούνται κατά 
την εκπλήρωση του σκοπού τους, 
δεν είναι υπόχρεοι καταχώρησης στο 
Κεντρικό μητρώο Πραγματικών Δικαι-
ούχων. Όσοι από τους παραπάνω 
φορείς έχουν ήδη καταχωρηθεί στο 
Μητρώο, υποβάλουν σχετική δήλωση 
και διαγράφονται αυτόματα».

Μαρτυρικό χωριό η Κρυοπηγή Πρέβεζας
Η μικρή κοινότητα Κρυοπηγή Πρέβεζας, στις υπώρειες του Ζαλόγγου, εντά-

χθηκε στα Μαρτυρικά χωριά της Ελλάδας με το υπ’ αριθμ. Προεδρικό Διάταγμα 
(ΦΕΚ Α’ 59/12.3.2020). 

Το μαρτυρικό χωριό βίωσε την απάνθρωπη εκτέλεση 23 ανδρών της στο εκτελεστή-
ριο Αγρινίου από τις δυνάμεις κατοχής, ανήμερα της Μεγάλης Παρασκευής, τον Απρίλη 
του 1944. Μετά από δυο μήνες οι Γερμανοί εξόντωσαν 5 κατοίκους, ενώ τον Ιούνιο του 
1943 οι Ιταλοί είχαν εκτελέσει 3 κατοίκους.

Η Κρυοπηγή ήταν έδρα του ΕΑΜ και του τοπικού εφεδρικού ΕΛΑΣ Πρέβεζας. Τον 
Ιούνιο του 1944 ξεκίνησε απ’ την Κρυοπηγή η επίθεση του ΕΔΕΣ κατά των Γερμανών. Γι’ 
αυτό και μπήκε στο πρόγραμμα των μαζικών εκκαθαρίσεων της μεραρχίας Εντελβάις.

Με φροντίδα της ΠΣΕ έχει αποτυπωθεί το χρονικό της θυσίας στην Κρυοπηγή 
με μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων σε ψηφιακό δίσκο, ο οποίος θα επανακυκλο-
φορήσει.

Στιγμιότυπο απ’ τη συνάντηση στο γραφείο του προέδρου της Βουλής Κ. Τασούλα

Ιδιαίτερη απήχηση
Τα δημοσιεύματα της «Πανη-

πειρωτικής» για τον κορωνοϊό 
και τις υγειονομικές μονάδες 
στην Ήπειρο στο προηγούμενο 
φύλλο είχαν ιδιαίτερη απήχηση 
σε φορείς τόσο στην αποδημία 
όσο και στην ιδιαίτερη πατρίδα 
μας.

Την απήχηση αυτή κατέγρα-
ψε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας 
Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα 
Δημόσια Νοσοκομεία Μιχάλης 
Γιαννάκος, του οποίου είχε φι-
λοξενήσει δήλωση η «Πανηπει-
ρωτική». «Μαζί, είπε, με τις ευ-
χές μου για καλή συνέχεια στην 
εξαιρετική δουλειά σας μεταφέ-
ρω και την ευχάριστη έκπληξή 
μου για την απήχηση που είχε η 
εφημερίδα στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης στην ιδιαίτερη πατρί-
δα μας. Δέχτηκα τηλεφωνήματα 
από συλλόγους χωριών κρεμα-
σμένων στα κατσάβραχα. Είναι 
περιοχές που έχουν να αντιμετω-
πίσουν την υγειονομική γύμνια 
και ιδιαίτερα της Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας. Το χειμώνα κάποια 
κέντρα υγείας λειτουργούσαν 
μόνο λίγες ώρες με θέρμανση, 
γιατί δεν είχαν πετρέλαιο. Κι όλο 
το χρόνο λειτουργούν με τρομα-
κτικές ελλείψεις προσωπικού. 
Αυτή η υγειονομική γύμνια δεν 
ταλαιπωρεί μόνο τους μόνιμους 
κατοίκους. Ταλαιπωρεί και τους 
απόδημους όταν επισκέπτονται 
την ιδιαίτερη πατρίδα τους στις 
γιορτές και τις διακοπές»

Γ. ΜΟΡΑΛΗΣ: 
104 χρόνια 

απ’ τη γέννησή του

Ο Γιάννης Μόραλης γεννήθηκε στις 
23 Απριλίου 1916 στην Άρτα. Ένας με-
γάλος ζωγράφος που με το έργο του 
σήκωσε στα χέρια του μέρος της τέ-
χνης της γενιάς του ΄30. Η δημιουργία 
του ξεπέρασε σχολές και όρια. Ένας 
σεμνός ζωγράφος που μιλούσε με την 
τέχνη του. Γι’ αυτό συνεχίζει έως και 
σήμερα να μιλά, εκεί που έχουν πάψει 
αρκετοί να συνομιλούν πλέον. 

«Η ζωγραφική, έλεγε, δεν είναι έτοι-
μη, δηλαδή δεν υπάρχει στη φύση για 
να την πάρεις και να την αντιγράψεις. 
Πρέπει να δημιουργήσεις μια σύνθε-
ση. Παίρνεις τα στοιχεία από τη φύση, 
τα οργανώνεις και τα ισορροπείς. Δη-
λαδή πώς; Άμα το καλοσκεφτείς, οι κλί-
μακες είναι ελάχιστες. Από το οξύ στο 
αμβλύ, από το μεγάλο στο μικρό, από 
το φωτεινό στο σκοτεινό, από το θερμό 
στο ψυχρό χρώμα».

 Δημιούργησε τέχνη, σε επιστημο-
νική βάση. Δεν έβγαλε μιμητές αλλά 
ελεύθερους καλλιτέχνες. Και αυτό γιατί 
η πατρίδα που γεννήθηκε και κουβα-
λούσε μέσα του την ελευθερία άνθιζε 
κάθε τέτοια εποχή. Μοσχοβολούσε 
μέσα στις λεμονιές και τις πορτοκα-
λιές. Τα λευκά άνθη έπεφταν και θα 
συνεχίζουν να πέφτουν ακόμη και μετά 
από κάθε πορεία και ιστορία. Κάθε 
ευτυχισμένος έρωτας έχει το χρώμα 
του. Τα χρώματα του Μόραλη ήταν το 
γαλάζιο, η ώχρα το καφέ, το λευκό- ο 
χρωστήρας αρχαίος σε έμπειρα χέρια 
δημιουργώντας συνθέσεις ερωτικών, 
επιθαλαμίων και επιτυμβίων έργων. Ο 
δικός του Κεραμεικός, η δική του Άρτα 
και Πρέβεζα.
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ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΩΝ

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα 
έντυπα, που έφτασαν στην ΠΣΕ:

1.«Αετοπετρίτικα Νέα»: Δι-
μηνιαία έκδοση της Αδελφότητας 
«ΑΕΤΟΠΕΤΡΑ ΔΩΔΩΝΗΣ ΗΠΕΙ-
ΡΟΥ» (Φύλλο 205). Αποτελείται 
από έξι σελίδες με πλουσιότατο πε-
ριεχόμενο, όπου ιστορείται η δρά-
ση της Αδελφότητας, αλλά και πα-
ρουσιάζονται και θέματα ιστορικού 
και παραδοσιακού περιεχομένου. 
Αρχικά ενημερώνει τους φίλους και 
τα μέλη για την αναγκαστική, λόγω 
κορωνοϊού, αναβολή της Γενικής 
Συνέλευσης της Αδελφότητας που 
είχε προγραμματιστεί να πραγμα-
τοποιηθεί στις 5.4.2020 καθώς και 
της εκδρομής στην Αγόριαννη στις 
29.3.2020. Η πρώτη σελίδα κυρι-
αρχείται από τη χοροεσπερίδα του 
συλλόγου που πραγματοποιήθηκε 
την 1.2.2020. Εξαιρετικό είναι το 
άρθρο «Γάμος (προ του 1940) στο 
χωριό μας, του Ανδρέα Μιχ. Μά-
νου. Ο μελετητής της παράδοσης 
μπορεί να αντλήσει πολλά και χρή-
σιμα στοιχεία. Ένα σπουδαίο άρ-
θρο του προέδρου της Αδελφότη-
τας Νικου Ζέκη «Περί Προσφοράς. 
Η δύναμη της Αετόπετρας» για 
τους Αετοπετρίτες και τις Αετοπε-
τρίτισσες που προσφέρουν εθελο-
ντικά, -αιμοδοσία, αλληλεγγύη κλπ. 
Να μην ξεχάσουμε και το ιστορικό 
σημείωμα «1854. Κριμαϊκός Πόλε-
μος. Ή συμμετοχή των χωριών του 
Κασιδιάρη - Το άδοξο τέλος», του 
Ανδρέα Μάνου. 

2. «Παλμοί της ΖΙΤΣΑΣ»: Τρι-
μηνιαία Έκδοσης Ζιτσαίων Ηπεί-
ρου. (Φύλλο 87, Ιανουάριος-Φε-
βρουάριος-Μάρτιος 2020). Οκτώ 
σελίδες με πλούσιο και καθαρά 
Ηπειρώτικο περιεχόμενο. Η πρώ-
τη σελίδα κυριαρχείται από τη Γε-
νική Συνέλευση- Αρχαιρεσίες για 
Ανάδειξη νέου ∆Σ, Ε.Ε., Αντιπρο-
σώπων στις Ομοσπονδίες και την 
κοπή πίτας. Η ενημέρωση για τα 
αποτελέσματα των αρχαιρεσιών 
γίνεται στη σελίδα 4. Ακόμη στην 
πρώτη σελίδα υπάρχει ένα εξαιρε-
τικό άρθρο «ΑNΑΣΤΑ Ο ΘΕΟΣ», 
“Ηγέρθη, ου έστιν ώδε”, του Χρή-
στου Τόϊλου, Υποστρατήγου ε.α. 
Ένα εξαιρετικό άρθρο της Βούλας 
Λεοντίδου Πλάτωνα «Περίπατος 
στην παλιά αγορά της Ζίτσας». 
Ένας νοσταλγικός περίπατος με το 
νου και την ψυχή της που περπατά 
ξανά «τη ραχοκοκαλιά του χωριού 
από τη μια άκρη ως την άλλη, από 
την Τσιμπρίκα ως την πλατεία κι 
ακόμα πέρα στο Τσιαντέ» κοσμεί 
την Τρίτη σελίδα της εφημερίδας. 
Πλούσια σε ύλη από τη δράση στη 
Ζίτσα. Θα σταθούμε και σε μια πα-
νέμορφη φωτογραφία «Σε φόντο 
άσπρο-μαύρο», σελίδα 8, μεγάλης 
αξίας από παραδοσιακής απόψε-
ως που δείχνει την οικοδομική ομά-
δα (δεκαετία 50-60) σε οικοδομικές 
εργασίες: «Σε κάποιο σπίτι στη 
Ζίτσα. Πλάκα-μπετά». Ο έντονος 
προβληματισμός τον οποίο κατα-
θέτει ο Λάμπρος Λαζ. Δρόσος στο 
σχετικό άρθρο του με τον τίτλο «Η 
Ζίτσα σε κάλεσμα σωτηρίας» είναι 
νομίζουμε το κυρίαρχο ζήτημα που 
πρέπει να αφορά όχι μόνο τις αδελ-
φότητες, αλλά κάθε ηπειρώτη που 
νοιάζεται για τον τόπο του και το 
μέλλον της γενέτειράς του. 

3. «Η ΣΙΔΕΡΗ ΜΑΣ»: (Φύλ-
λο 95 φύλλο της εφημερίδας των 
Σιδεριτών Θεσπρωτίας). Είναι τε-
τρασέλιδη εφημερίδα όλο παλμό 
και καημό, νοσταλγία, αγάπη και 
ταύτιση με το χωριό. Πλημμυρίζει 
το συναίσθημα για το αγαπημένο 
χωριό και γενικά για την προκο-
πή του. Φιλοξενείται στην πρώτη 
σελίδα το άρθρο του Εφόρου Τύ-
που της ΠΣΕ Χρήστου Τούμπου-
ρου με θέμα: «Οι Εφημερίδες των 
Απόδημων Ηπειρωτών. “Η ΠΑΝΗ-
ΠΕΙΡΩΤΙΚΗ” και πάλι κοντά μας”. 
Πλημμυρίδα αναμνήσεων από το 
θέμα της πρώτης σελίδας «Στου 
χρόνου τα γυρίσματα» που αναφέ-
ρεται στην κοπή της πίτας το 1998 
και που συμπληρώνεται από τρεις 
φωτογραφίες που λειτουργούν και 
οξύνουν τη μνήμη και εντείνουν το 
συναίσθημα. Ένα σπουδαίο κείμε-
νο από πάσης απόψεως ιστορι-
κής και λαογραφικής- γραμμένο το 
1960 από τον Θεόδωρο Βαξεβ-
βένο που αφορά τη Σίδερη. «Τον 
γαιολόγον τον φέραμε να βρη νερό 
να φτιάξουμε μία βρύση και αυτός 
με λύπη μίλησε νερό δεν έχει που-
θενά αλλά η Σίδερη θα βουλήση. 
Όσοι και αν το άκουσαν όσοι και να 
το ακούνε όλοι μας λυπηθήκαμε και 
όλοι πενθοφορούνε». Τα λαογραφι-
κά-ιστορικά σημειώματα του Σωτή-
ρη Κολιούση συνέχεια κεντρίζουν 
το ενδιαφέρον, αλλά και περισσότε-
ρο προσθέτουν πηγαία ύλη για τον 
μελετητή-λαογράφο του χωριού και 
του τόπου. 

4. «Ο Περδικιώτης»: (Φύλ-
λο 205, Ιανουάριος-Φεβρουάρι-
ος-Μάρτιος της Αδελφότητας Απο-
δήμων Περδικιωτών Θεσπρωτίας 
«Ο ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ»). Ένα με-
στό και εξαιρετικά έντεχνα στημένο 
τετρασέλιδο με πλούσιο φωτογρα-
φικό υλικό που αφορά τη δράση 
της Αδελφότητας στον απόδημο 
χώρο. Ο πρόεδρος του συλλόγου 
Νικόλαος Πάμπολλας με άρθρο 
του καλεί τους Περδικιώτες να επι-
δείξουν κοινωνική ευθύνη για το 
θέμα του κορωνοϊού, αφού «οφεί-
λουμε όλοι μας να συντονίσουμε τις 
δυνάμεις μας και να συνεργαστού-
με για το κοινό καλό». Η κοπή της 
πρωτοχρονιάτικης πίτας του συλ-
λόγου έγινε την Κυριακή 2.2.2020 
στο Περιστέρι. Στη 2η σελίδα υπάρ-
χει ανταπόκριση από τη γιορτή του 
Αγίου Αθανασίου που έγινε στις 
18.1.2020 στην Πέρδικα Θεσπρω-
τίας. Η 3η σελίδα κοσμείται από 
την επιστολή του Κουλούρη Άρη 
(Ο Όψιμος) από το εξαιρετικό αφή-
γημα «ΟΙ ΑΓΩΓΙΑΤΕΣ». Επίσης, το 
άρθρο του «Περδικιώτη», «Φροντί-
δα Ηλικιωμένων ή “εκεί που είσαι 
ήμουνα, εδώ που είμαι θα ‘ρθεις”» 
είναι ανάγκη να το διαβάσουν, όχι 
μόνο οι Περδικιώτες, αλλά όλοι οι 
Έλληνες. Σπουδαίο το κοινωνικό 
δίδαγμα που εκπέμπει. Στην 4η 
σελίδα είναι τα συγχαρητήρια στη 
Σταματία Πάμπολλα του Δημη-
τρίου που κατέλαβε την πρώτη 
θέση στο πρωτάθλημα Tae Kwon 
Do που έγινε στο Ηράκλειο Κρήτης. 
Επίσης περιλαμβάνει και χρήσιμες 
πληροφορίες για την Πέρδικα. Η 
ΠΣΕ και η «Πανηπειρωτική» προ-
σθέτουν τα δικά τους συγχαρητή-
ρια στην Σταματία.

5. «ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ»: (Φύλ-
λο 210 της εφημερίδας της Αδελ-
φότητας Αγναντιτών Αθήνας). 
Πλούσιο περιεχόμενο με σωστή 
διάταξη της ύλης και με πολλά νέα 
από το χωριό. Στην 1η και 4η σελί-
δες υπάρχει ρεπορτάζ με πλούσιο 
φωτογραφικό υλικό απ’ το χορό 
της Αδελφότητας Αγναντιτών που 
έγινε στις 12.1.2020. Απ’ τη 1η 
σελίδα η Φρειδερίκη Χαλκιά με 
το αφήγημα –σε συνέχειες- «Πε-
ριδιαβαίνοντας την “αρχαία αγορά 
των Αγνάντων”» παρουσιάζει όλα 
τα καταστήματα που λειτούργησαν 
στην Άγναντα. με τον τίτλο: «Περι-
διαβαίνοντας την “αρχαία αγορά 
των Αγνάντων”». Πρόκειται για 
μια εξαιρετική παρουσίαση όλων 
των καταστημάτων που λειτούρ-
γησαν στην Άγναντα. Στη 2η σε-
λίδα είναι το ευθυμογράφημα του 
Χαρίλαου Ζάχου «Την πλήρωσε 
τη… Νύφη!!!» και οι αναμνήσεις 
της Αγγελικής Ζολώτα, γνωστής 
εκπαιδευτικού και συγγραφέως. 
Στην 3η σελίδα –και με συνέχεια 
στην 4η σελίδα- είναι η παρουσία-
ση του βιβλίου του Εφόρου Τύπου 
της ΠΣΕ Χρήστου Τούμπουρου 
«Τραγουδώντας την ξενιτιά», που 
παρουσιάστηκε στις 29.1.2020 
στην αίθουσα της Πανηπειρωτι-
κής, Κλεισθένους 15. Δημοσιεύ-
ονται οι εισηγήσεις της Μαρίκας 
Γκόνη και της Κατερίνας Σχι-
σμένου και πλούσιο φωτογραφι-
κό υλικό. Στην 5η σελίδα παρατί-
θεται ο οικονομικός απολογισμός 
του 2019, που παρουσιάστηκε 
στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της 
Αδελφότητας (16.2.2020). Υπάρ-
χει και επίκαιρο άρθρο του Χρή-
στου Λεμονιά: «COVID-19 Ένας 
αόρατος…εχθρός!!!». Η 6η σελίδα 
περιέχει κοινωνικά θέματα. Στις 
«Αγναντίτικες πινελιές» (σελίδα 8) 
παρουσιάζεται η δράση του Τοπι-
κού Συμβουλίου του χωριού. Όλες 
οι σελίδες διανθίζονται με ποιήμα-
τα της Φρειδερίκης Χαλκιά, της 
Αριστέας Γιαννούλα-Πρέντζα και 
του Μητσάκη Αγνάντιου. Για την 
εφημερίδα «ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ» 
έχει εκπονηθεί Μεταπτυχιακή Ερ-
γασία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. 

6. «Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙ-
ΚΟΥ»: (Φύλλο 132 της εφημερίδας 
της Αδελφότητας Συγχωριανών 
Ελληνικού Ιωαννίνων «Η ΤΣΟΥ-
ΚΑ»). Οι οχτώ σελίδες της εφη-
μερίδα αποπνέουν δημιουργικό 
μεράκι. Με τον τίτλο «Αγκαλιάστε 
το Μουσείο μας» στην 1η σελίδα, 
η Αριάνδη Παπαϊωάννου γράφει 
για το Μουσείο Παπαγιάννη, που 
κοσμεί το Ελληνικό και ολόκληρη 
την Ήπειρο. 

Η εφημερίδα έχει ρεπορτάζ απ’ 
τη βράβευση από την Ακαδημία 
Αθηνών του Θόδωρου Παπαγιάν-
νη, στην οποία άλλωστε αναφέρ-
θηκε όλος ο ημερήσιος τύπος. Στην 
1η και 3η σελίδες παρουσιάζεται η 
κοπή της πίτας της Αδελφότητας. 
Παράθεμα από την ομιλία της προ-
έδρου του Συλλόγου Μαρία Καρα-
γιώργου που αναφέρθηκε στην 
προσφορά της εφημερίδας που 
33 ολόκληρα χρόνια ενημερώνει 
τους χωριανούς για όλα τα θέματα 
ηπειρώτικου και όχι μόνο ενδιαφέ-
ροντος. Δημοσιεύονται τα όμορφα 
διηγήματα «Ο μικρός Μίλτος» (Α΄ 
μέρος) της Νένας Εξάρχου-Καλ-
πή και το «Παραμύθι της αγάπης» 
του Τάσου Μπλέτση. Με ...επίκαι-
ρο περιεχόμενο τα «Επίκαιρα» του 
Βασίλη Παπαϊωάννου, ο οποίος 
με καλό αφηγηματικό τρόπο ενημε-
ρώνει, σχολιάζει και αιτεί για ηπει-
ρώτικα θέματα μείζονος ενδιαφέρο-
ντος.

Με το πρόσφατο άκουσμα ότι όλο και 
περισσότεροι νέοι του χωριού θέλουν να 
μετάσχουν με κείμενό τους στην εφημερί-
δα, δράττομαι της ευκαιρίας να μοιραστώ 
και εγώ τις σκέψεις μου. Εγώ, βέβαια, 
δεν μένω στο χωριό, ούτε καν στα Γιάν-
νενα αλλά λόγω της στενής σχέσης που 
είχε ο πατέρας μου είχα πάντα το νου 
μου στην εφημερίδα και στα ευρύτερα τε-
κταινόμενα. 

Αν έμενα στο χωριό η πρώτη μου σκέ-
ψη, ως μουσειολόγος πια, θα ήταν να 
επισκέπτομαι τακτικά το μουσείο μας. Κι 
αυτό γιατί: γιατί αυτό το μουσείο δεν εί-
ναι για τον Θεόδωρο Παπαγιάννη, αλλά 
είναι για όλους αυτούς που έζησαν στο 
χωριό, για το ψωμί, για τους μετανάστες, 
για τους μαθητές, για τις καθημερινές ει-
κόνες που βλέπουμε, ακούμε και αφου-
γκραζόμαστε από το όμορφο χωριό μας. 
Και τούτο το γράφω όχι γιατί θέλω να 
διαφημίσω το μουσείο που τυγχάνει να 
φέρει το όνομα του θείου μου, αλλά γιατί 
πραγματικά γνωρίζω τον κόπο που έγινε 
για να γίνει από όνειρο πραγματικότητα. 

Αγκαλιάστε το, προτείνετε δράσεις, να 
συμμετέχετε με όποιο τρόπο μπορείτε και 
πιο πολύ απευθύνομαι στους νέους που 
είδα ότι κατά τη διάρκεια των παράλλη-
λων δράσεων των επαναλαμβανόμενων 
συμποσίων δεν ήταν πολλοί. Οι μεγάλοι 
θα φύγουν και θα μείνει στο όμορφο χω-
ριό μας ένα μουσείο-κόσμημα που θα 
αφηγείται τις ζωές των παππούδων μας, 
των πατεράδων μας, ίσως και τις δικές 
μας στο μέλλον. Είναι μια μοναδική πα-
ρακαταθήκη που οφείλουμε να διαφυλά-
ξουμε ως κόρη οφθαλμού. 

Νιώστε τυχεροί που μέσα στις ομορ-
φιές που απλόχερα πρόσφερε η φύση 
στο Ελληνικό μας, τα τελευταία έντεκα 
χρόνια προστέθηκε και το βραβευμένο 
πια μουσείο σύγχρονης τέχνης «Θεόδω-
ρος Παπαγιάννης». 

Είναι για όλους εμάς αυτή η προσπά-
θεια, σας το λέω εκ πείρας. 

Με ιδιαίτερη εκτίμηση προς όλους, 
Αριάδνη Παπαϊωάννου

Αγκαλιάστε το Μουσείο μας

Πολλές Αδελφότητες και Σωματεία εκδίδουν εφημερίδες, περιοδικά 
ή άλλες εκδόσεις. Αυτή η εκδοτική δραστηριότητα αποτελεί συνδετικό 
κρίκο των μελών, των χωριανών και εν γένει των πατριωτών. Είναι 
ένα αληθινό σχολείο που μεταφέρει από γενιά σε γενιά την ιστορία, 
τα ήθη, τα έθιμα και την παραδοσιακή ζωή του χωριού. Η Πανηπειρω-
τική Συνομοσπονδία Ελλάδας (ΠΣΕ) θα συνδράμει και θα βοηθήσει 
αυτές τις προσπάθειες. Ήδη στον ιστότοπο της ΠΣΕ δημιουργήθηκε 
συγκεκριμένη στήλη στην οποία αναρτώνται όσες εφημερίες απο-
στέλλονται. Στη συγκεκριμένη στήλη θα παρουσιάζεται περιληπτικά 
το περιεχόμενο κάθε εντύπου που θα αποστέλλεται στην ΠΣΕ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της 
ΠΣΕ απέστειλε εγκύκλιο προς τα 
σωματεία μέλη της (Πρωτοβάθ-
μια και Δευτεροβάθμια Ομοσπον-
δίες-Ενώσεις-Σύλλογοι -Αδελ-
φότητες) εγκύκλιο με θέμα την 
ανάρτηση εντύπων τους στην 
ιστοσελίδα της Συνομοσπονδίας 
(www.panepirotiki.com). 

Η εγκύκλιος της ΠΣΕ –με ημερο-
μηνία 14.4.2020- έχει ως εξής: «Αγα-
πητοί Συμπατριώτες,

Ευχόμαστε να είσαστε γεροί, δυ-
νατοί και οι μέρες του Πάσχα να μας 
φέρουν Ανάσταση από τις δύσκολες 
εποχές που ζούμε. Το ΔΣ της ΠΣΕ, σε 
συνέχεια της έκδοσης της εφημερί-
δας, της οργάνωσης της σελίδας στο 
f/b και στην προσπάθεια αναβάθμι-
σης της επικοινωνίας με τα σωματεία 
-μέλη της, προχώρησε στην ανανέω-
ση της ιστοσελίδας της panepirotiki.
com. Δημιουργεί ηλεκτρονικό φάκελο 
στο site στον οποίο θα αναρτώνται 
τα έντυπα (εφημερίδες και περιοδι-
κά) των σωματείων μελών της.

Για τη διευκόλυνση της διαδικα-
σίας και το ενιαίο της εμφάνισης τα 
σωματεία καλούνται να αποστέλ-
λουν στο e-mail της ΠΣΕ info@
panepirotiki.com σχετικό αίτημα συ-
μπληρώνοντας τη συνημμένη φόρμα 
και το αρχείο σε μορφή pdf (όχι κλει-
δωμένο)».

Η εγκύκλιος είναι αναρτημένη 
στην ιστοσελίδα της ΠΣΕ. Επίσης εί-
ναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα και 
η φόρμα με την αίτηση που πρέπει 
να αποσταλεί προς την ΠΣΕ.

Αναρτήσεις 
στην ιστοσελίδα 

της ΠΣΕ


