
Με το µεγάλο αφιέρωµα «Ηπει-
ρώτες Εικαστικοί και Λογοτέχνες»
η Πανηπειρωτική Συνοµοσπονδία
Ελλάδας (ΠΣΕ) ανανεώνει –και
ταυτόχρονα αναβαθµίζει– τη
σχέση της µε το πολυάριθµο καλ-
λιτεχνικό δυναµικό της αποδηµίας
και της ιδιαίτερης πατρίδας.

ο αφιέρωµα αποτελεί συνέχεια πα-
λιότερων εικαστικων εκθέσεων στο

Ζάππειο Μέγαρο και σειράς λογοτεχνικών
παρουσιάσεων στην Παλαιά Βουλή και
αλλού. Η διοργάνωση ξεκίνησε, ήδη, δια-
δικτυατικά την 21 Ιουνίου 2021.

Θα κορυφωθεί δια ζώσης  µε ένα τε-
τραήµερο κύκλο εκδηλώσεων το Φθινόπωρο
στο Ζάππειο Μέγαρο, που θα συµπερι-
λαµβάνει µια εκτεταµένη εικαστική έκθεση,
σειρά λογοτεχνικών παρουσιάσεων, συ-
ζητήσεις καθώς και ένα ελλειπτικό πα-
ράλληλο πρόγραµµα µε µουσικά, ποιητικά
αναλόγια και προβολές. 

Συµµετέχουν Ηπειρώτες δηµιουργοί
όλων των γενεών: Εικαστικοί απόφοιτοι
Ανωτάτων Σχολών Καλών Τεχνών, µέλη του
Επιµελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας
και λογοτέχνες, ποιητές που έχουν εκδώσει

τουλάχιστον ένα λογοτεχνικό βιβλίο ή µία
ποιητική συλλογή. 

Πολύτιµη είναι η συνεργασία και η συµµετοχή
σειράς Μουσείων και Πινακοθηκών της
Ηπείρου. Καθοριστική, όµως, είναι η ενεργο-
ποίηση των πρωτοβάθµιων και δευτεροβάθµιων
µελών της ΠΣΕ, Αδελφοτήτων, Συλλόγων, Οµο-
σπονδιών για την επιτυχία της διοργάνωσης
και την ανάδειξη της ιδιαίτερης σχέσης των
καλλιτεχνών µε τους τόπους τους.

Το ∆Σ της ΠΣΕ έχει στείλει πρόσκληση
(11.2.2021)  και δύο επιστολές (20.4.2021
& 14.6.2021) πρός τους Ηπειρώτες εικα-
στικούς, λογοτέχνες και ποιητές για τους
όρους συµµετοχής τους στο αφιέρωµα.

Επίσης στις 4 Ιουνίου 2021 ο Βασίλης
Παπαϊωάννου και ο Αλέξανδρος Λαµπρίδης,
Α’ Αντιπρόεδρος και Έφορος Πολιτισµού
της ΠΣΕ, αντίστοιχα, συναντήθηκαν διαδοχικά
µε τον Πρύτανη του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων
Τριαντάφυλλο Αλµπάνη, τον Περιφερειάρχη
Ηπείρου Αλέξανδρο Καχριµάνη και τον ∆ή-
µαρχο Ιωαννιτών Μωυσή Ελισάφ για την
πορεία προετοιµασίας του αφιερώµατος.
Οι συναντήσεις έγιναν σε εγκάρδιο µε τη
ρητή διαβεβαίωση για ουσιαστική συµµετοχή
και στήριξη του αφιερώµατος από την Πε-
ριφέρεια Ηπείρου, τον ∆ήµο Ιωαννιτών και
το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων.

Την απόφαση εκ µέρους του ∆Σ
της ΠΣΕ παρουσίασε το µέλος Νί-
κος Γιαννούλης, Φυσικός Msc Πε-
ριβαλλολοντολόγος. Στη συνε-
δρίαση πήραν µέρος δεκάδες
πρωτοβάθµια σωµατεία, τέσσερις
Οµοσπονδίες και οι δήµοι Ιωαν-
νιτών, Πωγωνίου και Καραϊσκάκη.
Στην πρόσκληση της ΠΣΕ πρός
όλους τους Ηπειρώτες βουλευτές

ανταποκρίθηκαν και τοποθετήθη-
καν µε τοποθετήσεις οι  Σταύρος
Καλογιάννης (Ν∆), Γιάννης Μπα-
λάφας (ΣΥΡΙΖΑ), Χρήστος Γκόγκας
(ΚΙΝΑΛ) και Χρήστος  Κατσώτης
(ΚΚΕ). Επίσης τοποθετήθηκαν ο
αντιδήµαρχος Ιωαννιτών Βασί-
λειος Βλέτσας, ο ∆ήµαρχος Πω-
γωνίου Κωνσταντίνος Καψάλης
και εκπρόσωποι επιτροπών

αγώνα. Μέσα από τη συζήτηση
αναδείχτηκε ότι η πρωτοβουλία
της ΠΣΕ είναι σηµαντική και επί-
καιρη και υπήρξε συµφωνία στην
πλειοψηφία των θέσεων που πε-
ριλάµβανε η εισήγηση. Βασική
διαπίστωση ήταν ότι απαιτείται η
εκπόνηση από την Περιφέρεια
ολοκληρωµένου Ενεργειακού
Σχεδιασµού για την Ήπειρο.

Στην παρέµβαση του ο Πρό-
εδρος του ∆Σ της ΠΣΕ Μάκης Κιά-
µος τόνισε: «Η ΠΣΕ µε µια φωνή
θα υπερασπίσει τα συµφέροντα
της Ηπείρου και των απόδηµων
Ηπειρωτών. Η παρούσα διοίκηση
το έχει αποδείξει, βγαίνει µπρο-
στά για όλα τα ζητήµατα που απα-
σχολούν τους απόδηµους και
τους συµπατριώτες µας που ζουν
στην Ήπειρο. Στο επόµενο ∆.Σ. θα
καταθέσουµε την τελική µας
απόφαση για το ζήτηµα. Περιµέ-
νουµε απ’ όλους τους συλλόγους
και τις αδελφότητες να συνε-
δριάσουν και να µας καταθέσουν

γραπτές προτάσεις για να τις λά-
βουµε υπόψη µας.»

Το περιβάλλον είναι ανάγκη
να θεωρείται στην ολότητά του,
εξεταζόµενο από οικολογική, κοι-
νωνική, πολιτική, οικονοµική και
πολιτιστική άποψη. Οποιαδήποτε
ανάπτυξη που ικανοποιεί τις
ανάγκες των τωρινών γενεών, δεν
είναι δυνατόν να εµποδίζει τις
µελλοντικές γενεές να ικανοποι-
ήσουν τις δικές τους ανάγκες. 

Ο επαναπροσδιορισµός της
έννοιας της ανάπτυξης είναι ανα-
γκαίος, ώστε να συµπεριλάβει τα
πάγια αιτήµατα της κοινωνικής
ισότητας και δικαιοσύνης, της
δηµοκρατίας και των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων και γενικότερα της
ποιότητας ζωής των κατοίκων. 

Μπορούµε να τους σταµατή-
σουµε και να προστατέψουµε τον
τόπο µας. Χρειάζεται να δώσουµε
µάχη, όλοι µαζί, και όχι µόνο οι
Ηπειρώτες.
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Ηπειρώτες δηµιουργοί όλων των γενεών

Προϊόντα Ηπείρου-Μοναδικός
«πλούτος»

Μια συζήτηση µε την Αναστασία
Σίµου-Τάσιου, Θεµατικό Αντιπεριφε-
ρειάρχη Προώθησης και Προβολής Το-

πικών Προϊόντων Ηπείρου   

σελ. 12-13

200 χρόνια από την 
Επανάσταση του ‘21

Άνθιµος Αργυρόπουλος,
ο Θεοδωριανίτης ιερέας 

που όρκισε ως µέλη της Φιλικής τον
∆ιονύσιο Σολωµό, τον Κολοκοτρώνη

και τον Νικηταρά 

σελ. 6-7

«Ένωση Ηπειρωτών 
Αχαρνών»

41 ολόκληρα χρόνια υπηρετεί 
τον πολιτισµό και µεταλαµπαδεύει 

την ηπειρώτικη παράδοση 

σελ. 11

Το Ζάππειο 
και η διοίκησή του

Έντονη διαµαρτυρία του ∆Σ της ΠΣΕ
µε αφορµή δηµοσιεύµατα που

έχουν σχέση µε τα «τεκταινόµενα 
στο Ζάππειο Μέγαρο» 

σελ. 4

«Προσκλήσεις» της ΠΣΕ για τις εικαστικές εκθέσεις το 1997 και το 2008 στο Ζάππειο

Μάχη για την προστασία 
του τόπου µας

Τ

«Ο ενεργειακός σχεδιασµός στην Ήπειρο» απασχόλησε
το Γενικό Συµβούλιο της Πανηπειρωτικής Συνοµοσπονδίας
Ελλάδας (ΠΣΕ) στη συνεδρίασης 12.5.2021, καθώς η Ήπει-
ρος το τελευταίο χρονικό διάστηµα αντιµετωπίζει ένα
καταιγισµό «επενδυτικών έργων» εγκατάστασης µονάδων
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), όπως άλλωστε
όλες οι περιφέρειες, στα πλαίσια της ενεργειακής µε-
τάβασης και της «απανθρακοποίησης» της παραγωγής
ενέργειας. 

Το ∆Σ της ΠΣΕ εύχεται σ’ όλους
τους Ηπειρώτες/σσες 

Κ Α Λ Ο  Κ Α Λ Ο Κ Α Ι Ρ Ι
Η κατάσταση εξαιτίας της πανδηµίας µάς

εµποδίζει πλέον να διοργανώσουµε
τα πανηγύρια µας και να γλεντήσουµε,

όπως ξέρουµε οι Ηπειρώτες 
και όπως κάναµε κάθε καλοκαίρι. 
Καλά να είµαστε. Τα πανηγύρια 

είναι η ψυχή µας. Θα τα ξαναστήσουµε. 

συνέχεια στις σελ. 8-9

συνέχεια στη σελ. 9

Η ΠΑΝ∆ΗΜΙΑ ΜΑΣ ΑΝΑΓΚΑΖΕΙ
ΝΑ ΕΚ∆ΩΣΟΥΜΕ ∆ΙΠΛΟ ΦΥΛΛΟ ΓΙΑ

ΤΟΝ ΜΑΪΟ-ΙΟΥΝΙΟ 2021



Μετά από πρόσκληση του ∆ηµάρχου Ηγουµενίτσας, στις 30 Μαΐου η αντι-
προσωπεία της ΠΣΕ αποτελούµενη από τον Πρόεδρο Μάκη Κιάµο, τον Γενικό
Γραµµατέα Σωτήρη Κολιούση, την Έφορο ∆ηµοσίων Σχέσεων Μαρίκα Γκόνη,
το µέλος του ∆Σ Κώστα Ζηκόπουλο προσήλθε στο στο ∆ηµαρχείο Ηγουµενί-
τσης, όπου θα οµίλησε η πρόεδρος της Επιτροπής «Ελλάδα 2021», Γιάννα
Αγγελοπούλου. Ο πρόεδρος της ΠΣΕ παρακάθισε σε γεύµα που παρέθεσε
ο ∆ηµαρχος Ηγουµενίτσης στην Πλαταριά, όπου είχε την ευκαιρία να ενη-
µερώσει την κα Αγγελοπούλου την Πανηπειρωτική Συνοµοσπονδία Ελλάδας,
το σκοπό και το έργο της. 

Και φέτος η Πρωτοµαγιά, η γιορτή αυτή της άνοι-
ξης και του ερχοµού του καλοκαιριού, κυρίως
όµως, της εργατιάς, ήταν διαφορετική. Ο κορω-
νοϊός άλλαξε το τυπικό µέρος. Φέτος συνέπεσε
µε την Ανάσταση! Αυτή η σύµπτωση σηµατοδοτεί
έναν αγωνιστικό προβληµατισµό, που απορρέει
από το πνεύµα της Ανάστασης, του αλτρουισµού,
της εργατικής πάλης και της δικαιοσύνης, όπως
τονίζει και στο ∆ελτίο Τύπου που εξέδωσε η ΠΣΕ. 

«Η πρώτη του Μάη συµβόλιζε ασφαλώς από αρ-
χαιοτάτων χρόνων την έλευση της καλοκαιρίας, αλλά
µε την πάροδο του χρόνου η 1η Μάη, µαζί µε την εξαι-
ρετική φυσική της ιδιότητα, απέκτησε και µοναδική
κοινωνική διάσταση. Είναι η γιορτή της εργατιάς, του
µόχθου, της λευτεριάς, της θυσίας και της ανθρω-
ποσύνης. Έτσι καθιερώθηκε µε πολύχρονους και πο-
λυαίµακτους 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 διαχρο-
νικό σύµβολο αγώνα και αντίστασης κατά του φασι-
σµού. 

Γιορτάζουµε φέτος εν µέσω κορωνοϊού την Πρω-
τοµαγιά. Παράλληλα όµως τυχαίνει η Πρωτοµαγιά να
συµπίπτει µε την Ανάσταση. 

Η Πανηπειρωτική Συνοµοσπονδία Ελλάδας τιµά την
εργατική Πρωτοµαγιά και καλεί τους Ηπειρώτες και
τις Ηπειρώτισσες, µ’ όλες τις σηµερινές έκτακτες
περιστάσεις, όχι σε µια απλή γιορτή, αλλά σε έναν
αγωνιστικό προβληµατισµό, που απορρέει από το
πνεύµα του αλτρουισµού, της εργατικής πάλης και
της δικαιοσύνης. 

Ας έχουµε πάντα ως όραµα και καθήκον τον
αγώνα µας για ένα καλύτερο αύριο και ας διδασκό-
µαστε πάντοτε για το νόηµα της Πρωτοµαγιάς γιορ-
τάζοντάς 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».             
Η Ανάσταση δεν αφορά τον µεµονωµένο άνθρωπο,

αλλά την κοινωνία. Μια κοινωνία όπου θα «βασι-
λεύει» η Επίγεια ∆ηµοκρατία, ο ανθρωπισµός και η
Ειρήνη.    

Ο κορωνοϊός θα περάσει. Το Ηπειρώτικο αγωνι-
στικό σθένος θα νικήσει…»
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Η αντιπροσωπεία της ΠΣΕ µε τον ∆ήµαρχο Ηγουµενίτσας Ιωάννη Λώλο και την κα Αγγελοπούλου

Άλλη Πρωτοµαγιά φέτος…

Τέλος, η Ακαδηµία και το Λύκειο Βελλάς

Με αφορµή το γεγονός πως η 5η Ιουνίου
ορίστηκε ως Παγκόσµια Ηµέρα Περιβάλ-
λοντος η ΠΣΕ εξέδωσε το ακόλουθο ∆ελ-
τίο Τύπου: 

«Η 5η Ιουνίου καθιερώθηκε ως η Παγκόσµια
Ηµέρα Περιβάλλοντος και αποτελεί την κύρια
εκδήλωση του ΟΗΕ για την οικουµενική ενη-
µέρωση του κοινού, σχετικά µε περιβαλλοντικά
προβλήµατα που αντιµετωπίζει η ανθρωπότητα.

Η σηµερινή πραγµατικότητα ορίζει πως η
σχέση του ανθρώπου µε το περιβάλλον µεταβάλ-
λεται -σε αρνητική βάση-ασυγκρίτως πιο γρή-
γορα από τις σχέσεις όλων των άλλων ζωντανών
πλασµάτων. Η φύση αντιµετωπίζεται ως εµπό-
ρευµα και βιάζεται σε πολλά επίπεδα. Το µοντέλο
ανάπτυξης είναι απολύτως καταστροφικό. 

Οι συνέπειες πλέον λειτουργούν ως «το φυ-
σικό επακόλουθο». Η ατµοσφαιρική ρύπανση
και η κλιµατική αλλαγή είναι αλληλένδετες,
καθώς τα ίδια αέρια που προκαλούν το φαι-
νόµενο του θερµοκηπίου είναι τα ίδια που δη-
µιουργούν αποπνικτική κατάσταση στις
µεγάλες πόλεις και απειλούν τη δηµόσια
υγεία. Η ρύπανση των υδάτινων πόρων, αλλά
και των εδαφών συνιστά ίσως και τον µεγα-
λύτερο υγειονοµικό κίνδυνο. Η αποδάσωση, η
απώλεια της βιοποικιλότητας, η διάβρωση και
η υποβάθµιση των εδαφών είναι αιτίες που
απειλούν όχι µόνο την ποιότητα ζωής, αλλά και
την ίδια τη ζωή µας. 

Η Πανηπειρωτική Συνοµοσπονδία Ελλάδας
ενώνει τη φωνή της και τη δράση της µε όλους
όσοι/ες αγωνίζονται για ένα καθαρό περιβάλλον
που θα εξυπηρετεί τον άνθρωπο και θα προ-
ωθεί την ποιότητα της ζωής του. Οι προσπά-
θειές µας εκδηλώνονται πολλαπλώς µε Υπο-
µνήµατα, Παραστάσεις και Εκδηλώσεις.
Ιδιαίτερα την ΠΣΕ απασχολούν η πρόληψη πε-
ριβαλλοντικών προβληµάτων στην Ήπειρο από
τις εξορύξεις υδρογονανθράκων, τις εγκατα-
στάσεις ανεµογεννητριών και τη διαχείριση των
υδάτινων πόρων όπως εκφράζεται από τις απο-
φάσεις των οργάνων της.

Και αυτά όλα γιατί πιστεύουµε πως η δυνα-
τότητα να ζούµε σε ένα βιώσιµο, ανθρώπινο
περιβάλλον, δεν είναι πρόκληση αλλά οικου-
µενικό δικαίωµα. Τα δικαιώµατα ούτε εκχω-
ρούνται κι ούτε εκποιούνται. Και κάτι περισ-
σότερο δεν διαπραγµατεύονται. 

Ο αγώνας για το φυσικό περιβάλλον και στη
γενέτειρα, την Ήπειρο είναι διαρκής, έντονος
και καθολικός προκειµένου να αποφευχθεί
οποιαδήποτε προσπάθεια υποβάθµισης ή και
καταστροφής µε απώτερο σκοπό να εξυπη-
ρετηθούν ιδιωτικά συµφέροντα. Το περιβάλ-
λον δεν είναι εµπορεύσιµο είδος ούτε
προνόµιο κανενός. Είναι δικαίωµα όλων, αλλά
και υποχρέωση του καθενός. Υποχρέωση
προστασίας. Προς αυτό τον σκοπό και µε
αυτές τις αρχές η ΠΣΕ δραστηριοποιείται για
την προστασία του».

Το Γραφείο Τύπου της Πανηπειρωτικής Συνοµο-
σπονδίας Ελλάδας εξέδωσε την παρακάτω ανακοί-
νωση:

«Η 19η Μαΐου καθιερώθηκε ως ηµέρα µνήµης
για τη γενοκτονία των Ποντίων. Η ποντιακή γενο-
κτονία συνιστά µια από τις πιο θλιβερές στιγµές
της ανθρώπινης ιστορίας, καθώς οδήγησε στον
ξεριζωµό, από τις πατρογονικές του εστίες, ενός
τµήµατος του Ελληνισµού που πάλευε για την επι-
βίωσή του, για χιλιάδες χρόνια, και το οποίο πραγ-
µατοποίησε τη δική του αξιόλογη πορεία,
παράλληλη µε αυτή των υπολοίπων Ελλήνων. 

Η Βουλή των Ελλήνων, στις 24 Φεβρουαρίου
1994, αναγνώρισε επίσηµα τη γενοκτονία των Πον-
τίων από το τουρκικό κράτος και ψήφισε οµόφωνα
τον ορισµό της 19ης Μαΐου ως Ηµέρα Μνήµης της

Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου µε τον νόµο
2193/1994.

Η γενοκτονία των Ποντίων σχετίζεται άµεσα µε
τις συγκρούσεις, που έλαβαν χώρα για τη νοµή της
κλυδωνιζόµενης οθωµανικής αυτοκρατορίας, στο
πλαίσιο και του γενικότερου πολέµου για την ανα-
διανοµή των παγκόσµιων αγορών και πλουτοπα-
ραγωγικών πηγών (Α’ Παγκόσµιος Πόλεµος).

Η άνοδος του τούρκικου εθνικισµού απαιτούσε
το χτύπηµα των βασικών ανταγωνιστών-κύρια των
Ελλήνων και των Αρµένιων- για να εδραιωθούν
και να κυριαρχήσουν στον συγκεκριµένο γεωγρα-
φικό- οικονοµικό χώρο. Οι σφαγές, οι εθνοκα-
θάρσεις, οι προσφυγοποιήσεις ήταν κοινός
παρονοµαστής στα Βαλκάνια, και όχι µόνο, όπου
οι λαοί πλήρωσαν µε το αίµα τους την τουρκική
θηριωδία.

Η Ήπειρος δέχτηκε στην αγκαλιά της τον Πον-
τιακό Ελληνισµό, το ατόφιο αυτό ελληνικό στοιχείο. 

Η Πανηπειρωτική Συνοµοσπονδία Ελλάδας το-
νίζει πως η συντήρηση της ιστορικής µνήµης της
ποντιακής γενοκτονίας και το προσκύνηµα στο
µαρτυρικό παρελθόν δεν αποτελεί επ’ ουδενί πα-
ραχώρηση στη µισαλλοδοξία και το φανατισµό,
αλλά συνιστά ευλαβικό κερί στα θύµατα αυτής της
επαίσχυντης πράξης και συµβολή στη διαµόρ-
φωση της πορείας προς το µέλλον, η οποία θα
διασφαλίσει ότι το ανθρώπινο γένος δεν πρέπει
και δεν πρόκειται να βιώσει ξανά ανάλογες τρα-
γικές εµπειρίες.

Η µνήµη που πονά αλλά και η µνήµη που προ-
χωρά. Η σιωπή και η λήθη, η άγνοια και η παρα-
ποίηση της ιστορίας ή ακόµη και η εξάλειψή της,
είναι οι χειρότεροι εχθροί.

Η τιµή δεν αφορά µόνο τους Έλληνες του Πόν-
του, αλλά ολόκληρη την Ελλάδα». 

Με το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Παι-
δείας «τελείωσε» η Ακαδηµία και το Λύκειο
Βελλάς. Στη Βελλά πλέον θα λειτουργεί η
Σχολή Υποψηφίων Κληρικών, ένας νέος θε-
σµός που δηµιουργείται από το Υπουργείο
Παιδείας. Κι όλα αυτά παρά την καθολική αν-
τίδραση της Ηπειρώτικης κοινωνίας. Η ΠΣΕ
εξέδωσε ∆ελτίο Τύπου µε το οποίο καλούσε
όλους τους τοπικούς παράγοντες και το λαό
της Ηπείρου να αγωνιστούν για να αποτρέ-
ψουν «το κλείσιµο της Βελλάς». Το ∆ελτίο
Τύπου έχει ως εξής: 

«Η Πανηπειρωτική Συνοµο-
σπονδία Ελλάδας µε αφορµή
τις τελευταίες εξελίξεις στην
εκκλησιαστική εκπαίδευση
και την Βελλά ενώνει τη φωνή
διαµαρτυρίας των απόδηµων
Ηπειρωτών µαζί µε ολόκληρη
την τοπική κοινωνία της Ηπεί-
ρου. Η πληροφορία ότι µε
σχέδιο νόµου συνοδευόµενο
µε θετική εισήγηση της Ιεράς
Συνόδου καταργείται η Ανω-
τάτη Εκκλησιαστική Ακαδηµία
Βελλάς και οι συναφείς Εκ-
κλησιαστικές Σχολές, Λυ-

κείου, Βυζαντινής Μουσικής και Ψαλτικής, µας
βρίσκει καθ’ ολοκληρίαν αντίθετους. Επιπλέον,
η υλοποίηση της σκέψης αυτής έρχεται σε αν-
τίθεση µε την ιστορία και την προσφορά της
περιώνυµης Σχολής, αφού αποτελεί το πρώτο
εκπαιδευτικό εκκλησιαστικό ίδρυµα της χώρας
µε τεράστια προσφορά στη δηµόσια ζωή. 

Καλούµε όλους τους Ηπειρώτες πολιτικούς,
τους Τοπικούς παράγοντες, όλους τους κοινω-
νικούς φορείς, τον λαό της Ηπείρου να υψώσει
τη φωνή του, να αγωνιστεί για να µην υλοποι-
ηθεί αυτή η πρόταση. Αθήνα 28-06-2021». 

Παρά τις έντονες αντιδράσεις του Σεβασµιώτατου Μητροπολίτη Ιωαννίνων
κ.κ. Μάξιµου, του Περιφερειάρχη Ηπείρου Αλέξανδρου Καχριµάνη, του ∆η-
µάρχου Ιωαννίνων Ιωσήφ Ελιγιά, του ∆ηµάρχου Πωγωνίου Κώστα Καψάλη,
και την οµόθυµη «σύµφωνη γνώµη» όλων των Ηπειρωτών, «τελείωσε» η
Ακαδηµία και το Λύκειο Βελλάς

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Συνάντηση αντιπροσωπείας της ΠΣΕ 
µε την κα Αγγελοπούλου
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«ΤΑ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΕΙΑ»
Στον Άγιο Γεώργιο Κερατσινίου πραγµατο-
ποιούνται κάθε χρόνο «Τα Καραϊσκάκεια»
προς τιµήν του αρχιστράτηγου Γεώργιου
Καραϊσκάκη.

Η Πανηπειρωτική Συνοµοσπονδία Ελλάδας,
όπως κάθε χρόνο, συµµετείχε στις περιο-
ρισµένες εκδηλώσεις λόγω κορωνοϊού. Σε
∆ελτίο Τύπου που εξέδωσε αναφέρει: 

«Πραγµατοποιήθηκε την Κυριακή 16 Μαΐου
2021 στον Άγιο Γεώργιο Κερατσινίου η επιµνη-
µόσυνη δέηση στη µνήµη του Αρχιστρατήγου

της Επανάστασης του ’21 Γεωργίου Καραϊσκάκη.
Λόγω κορωνοϊού φέτος δεν πραγµατοποιήθηκαν
«Τα Καραϊσκάκεια». 

Η Πανηπειρωτική Συνοµοσπονδία Ελλάδας εκ-
προσωπήθηκε από τον πρόεδρο Χρυσόστοµο
(Μάκη) Χήτο- Κιάµο, ο οποίος κατέθεσε και
στεφάνι στη µνήµη του ήρωα, την Έφορο ∆ηµοσίων
Σχέσεων Μαρίκα Γκόνη, τον Ταµία Προκόπη Γκο-
γιάννο και το µέλος του ∆Σ Αντώνη Κοντό. Επίσης
συµµετείχε ο ∆ήµαρχος «Καραϊσκάκη» Περικλής
Μίγδος, ο πρόεδρος της Οµοσπονδίας Ραδοβιζινών
Γιώργος Κουρτέσας και ο πρόεδρος της Αδελ-
φότητας Σκουληκαριτών ∆ηµήτρης Κραµπής». 

Ο Γεώργιος Καραϊσκάκης έχει τόπο
γεννήσεως. Η Σκουληκαριά Άρτας 
Ο αρχιστράτηγος Γεώργιος Καραϊσκάκης, ο
µέγας ελευθερωτής έχει πατρίδα. Με αφορµή
εκδήλωση όπου παρευρέθη η κα Πρόεδρος
της ∆ηµοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου
και µετά από σχετικές δηλώσεις η ΠΣΕ εξέδωσε
το ακόλουθο ∆ελτίο Τύπου. 

«Γιορτάζουµε φέτος τα 200 χρόνια από την
επανάσταση του ’21. Γιορτάζουµε και θυµόµαστε,
µαθαίνουµε και παραδειγµατιζόµαστε, στήνουµε
τα µνηµούρια µας στους ήρωες –επαναστάτες
που µε ανυπέρβλητη αποφασιστικότητα και
απροσµέτρητο πάθος αγωνίστηκαν για τη λευτεριά. 

Κυριαρχεί ασφαλώς η µορφή του Γεωργίου
Καραϊσκάκη, του παιδιού αυτού της καλογριάς,
“του Γένους το καµάρι”, όπως τον ονοµάτισε ο
Κωστής Παλαµάς. 

“Και να! Από του βουνού την κορωµένη ράχη
δε χύµησε µουγγρίζοντας η αντάρα η µάχη.

Το βουνό χρυσή σκάλα, κλέφτες και κουρσάροι
την κατεβαίνανε, και σ’ όλους µέσα ποιος;
Ένας ξεχώριζε, του Γένους το καµάρι,
της καλογριάς ο Γιος!”

Ο Γεώργιος Καραϊσκάκης, ο αθυρόστοµος,
αλλά πάντα αληθής, ο ασθενής, αλλά πάντα
όρθιος στο καθήκον, ο πάντα απείθαρχος, αλλά
“ιερά πειθαρχηµένος” στη µάχη, ο περίφηµος
κλέφτης και αρµατολός των Αγράφων, ο “Αχιλλέας
της Ρωµιοσύνης”. 

Ο Γεώργιος Καραϊσκάκης, η θρυλική αυτή
µορφή της Επανάστασης του ’21 γεννήθηκε

στη Σκουληκαριά Άρτας.
∆εν παραβλέπονται ως πηγές ούτε ο βιο-

γράφος του ο Γαζής ούτε ο προσωπικός του
Γραµµατέας Αινειάν ούτε ο εµπορικός ακόλουθος
της Ιταλικής πρεσβείας στα Γιάννινα Τζουζέπε
Πέκιο που τού πήρε προσωπική συνέντευξη.
“Είµαι Ηπειρώτης από την Άρτα”. Κι ούτε ο ΜΕΝ-
ΤΕΛΣΟΝ – ΜΠΑΡΤΟΛ∆Υ. 

Ασφαλώς ο Γεώργιος Καραϊσκάκης είναι
εθνικό σύµβολο. Γεννήθηκε Ηπειρώτης και κα-
ταξιώθηκε στη συνείδηση των Ελλήνων ως απα-
ράµιλλος εθνικός αγωνιστής. 

Αυτός είναι ο τίτλος του, αυτή η συµβολή
του. Αυτές οι ρίζες του. Ας τα σεβαστούµε κι ας
τα αποδεχτούµε ευλαβικά. 

Ο Γεώργιος Καραϊσκάκης έχει πατρίδα.
Είναι η Σκουληκαριά Άρτας». 

ΑΠΟ  ΤΗ  ∆ΡΑΣΗ  ΤΗΣ  ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ  ΕΛΛΑ∆ΑΣ  

Στον Άγιο Γεώργιο Κερατσινίου 

Ο ανδριάντας του Καραϊσκάκη 
στη Σκουληκαριά Άρτας 

Γεώργιος Καραϊσκάκης 
ο αρχιστράτηγος ελευθερωτής

Ολοκληρώνεται αυτές τις µέρες η ιδιωτικοποίηση του
Λιµένος Ηγουµενίτσας και της περιουσίας του, καθώς και
της χερσαίας Ζώνης, µέσω του ΤΑΙΠΕ∆. Προαποφασισµένη
απόφαση µεταβαπτιζόµενη σε «αξιοποίηση» του λιµένος
και των «παραρτηµάτων του» που συγκροτούν στην ουσία
τη «χερσαία ζώνη λιµένα Ηγουµενίτσας». ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ.

Ως χερσαία ζώνη λιµένα Ηγουµενίτσας έχει χαρα-
κτηριστεί:

• η περιοχή που εκτείνεται από το Μακρυγιάλι µέχρι
την περιοχή «Ακρωτήρι» (Βιολογικός Καθαρισµός), συµ-
περιλαµβανοµένων των ποδηλατοδρόµων, των γηπέδων
τένις, της Νέας Παραλιακής, των οδών Εθνικής Αντιστάσεως
και Αγίων Αποστόλων µέχρι και την Εγνατία οδό. Πρόκειται,
εν ολίγοις για ολόκληρη την έκταση από την ρυµοτοµική
γραµµή της πόλης µέχρι και την θάλασσα, συµπεριλαµβα-
νοµένων και των εντός αυτής οδών. 

•ολόκληρη η παραλία της Πλαταριάς, συµπεριλαµβα-
νοµένων των τµηµάτων που σήµερα διατίθενται για την
ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων και για τον περίπατο κατοί-
κων και επισκεπτών, καθώς και των παραλιών εκατέρωθεν
της Πλαταριάς.

•ολόκληρο το παραλιακό µέτωπο
τον Συβότων, από την παραλία ∆ΕΗ µέχρι
και µετά την παραλία Μπέλα Βράκα,
αλλά και το λιµανάκι των Συβότων, του
χώρου δηλαδή ανάπτυξης τραπεζοκα-
θισµάτων και περιπάτου κατοίκων και
επισκεπτών.

•το αλιευτικό καταφύγιο της Σα-
γιάδας, ο χώρος ανάπτυξης τραπεζο-
καθισµάτων, περιπάτου κατοίκων και
επισκεπτών, πάρκινγκ οχηµάτων, καθώς
και η παραλιακή οδός. 

Ο ∆ήµος Ηγουµενίτσας, ο ∆ήµος
Φιλιατών, οι φορείς και οι πολίτες ζητούν την άµεση εξαί-
ρεση από την διαδικασία ιδιωτικοποίησης και την απόδοση
τους στους ∆ήµους των εκτάσεων της χερσαίας ζώνης
που χρησιµοποιούνται από τους πολίτες και που δεν απαι-
τούνται για λιµενικές δραστηριότητες.

Οι εκτάσεις αυτές αποτελούν ζωτικό χώρο για την Ηγου-
µενίτσα, τα Σύβοτα, την Πλαταριά και την Σαγιάδα, είναι
χώροι άθλησης και πολιτισµού, είναι χώροι ελεύθερης κυ-
κλοφορίας και ψυχαγωγίας και έχουν µεγάλη τουριστική,
αναπτυξιακή και οικονοµική σηµασία για την περιοχή µας,
τους πολίτες και την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Ειδικότερα οι ∆ήµοι Ηγουµενίτσας και Φιλιατών ζη-
τούν:

την άµεση τροποποίηση της από το 2002, σύµβασης

παραχώρησης, ώστε να εξαιρεθεί από την διαχείριση της
ΟΛΗΓ Α.Ε. το σύνολο των τµηµάτων, τα οποία χρησιµοποι-
ούνται από κατοίκους και επισκέπτες και που δεν απαι-
τούνται για λιµενικές δραστηριότητες και

την άµεση απόδοση των ανωτέρων τµηµάτων στην
πλήρη δικαιοδοσία των ∆ήµων.

Είναι εφικτή η εξαίρεση των αιτούµενων τµηµάτων
από την σύµβαση παραχώρησης µε ταυτόχρονη µεταφορά
τους στους ∆ήµους, ενώ βρισκόµαστε σε διαδικασία
παραχώρησης του πλειοψηφικού πακέτου της ΟΛΗΓ Α.Ε.
σε ιδιώτη;

Στη διακήρυξη της διαγωνιστικής διαδικασίας (Παρά-
γραφο 1.7 σελίδα 3) αναφέρεται ότι «Στο πλαίσιο της ∆ια-
γωνιστικής ∆ιαδικασίας, προβλέπεται η επαναδιαπραγµά-
τευση και τροποποίηση της Σύµβασης Παραχώρησης …»
που σηµαίνει ότι είναι εφικτή η εξαίρεση από την σύµ-
βαση παραχώρησης των τµηµάτων που ζητούν οι ∆ήµοι.

Ως εκ τούτου, πρέπει άµεσα να καθοριστούν τα τµήµατα
που θα παραχωρηθούν στους ∆ήµους και στην τοπική κοι-
νωνία, καθώς και αυτά που θα παραµείνουν στην δικαιο-
δοσία της ΟΛΗΓ Α.Ε. υπό το νέο ιδιοκτησιακό καθεστώς.

Τονίζουν ότι µε την έλευση του ιδιώτη στον µετοχικό
σχήµα της ΟΛΗΓ Α.Ε., θα διαµορφωθεί η ακόλουθη κα-
τάσταση.

«Σε περίπτωση µη εξαίρεσης των αιτούµενων, από τους
∆ήµους, τµηµάτων από τη σύµβαση παραχώρησης, τότε
αυτά θα περιέλθουν στη διαχείριση του ιδιώτη µε ότι αυτό
συνεπάγεται για την τοπική κοινωνία. Ως παράδειγµα, ανα-
φέρουµε ενδεικτικά την περίπτωση της µη εξαίρεσης από

τη σύµβαση παραχώρησης του κεντρικού παρκινγκ της
πόλης, κατά την οποία ο ιδιώτης θα δύναται να το ορίσει
για αποκλειστική χρήση των επισκεπτών του λιµένα, στε-
ρώντας µε αυτό τον τρόπο, περίπου 300 θέσεις στάθµευσης
από το κέντρο της πόλης. Επιπλέον σε περίπτωση µη εξαί-
ρεσης από την σύµβαση παραχώρησης των τµηµάτων που
σήµερα τα καταστήµατα εστίασης αναπτύσσουν τραπεζο-
καθίσµατα σε Πλαταριά, Σύβοτα ή Σαγιάδα, η ΟΛΗΓ Α.Ε.
δύναται να απαγορεύσει την ανάπτυξη αυτής της δραστη-
ριότητας ή και να κατασκευάσει νέα καταστήµατα στα εν
λόγω σηµεία προς όφελος της».

Το λιµάνι 
της Ηγουµενίτσας
Ο χώρος, η έκταση, 

τα παραρτήµατα, η πώληση 
και ο τόπος µας

ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Αθήνα 28-05-2021
Ο πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Πανηπει-

ρωτικής Συνοµοσπονδίας Ελλάδας Χρυσόστοµος
(Μάκης) Χήτος - Κιάµος εκπροσώπησε την Συνοµοσπον-
δία στην διαδικτυακή σύσκεψη φορέων που διοργάνωσε
ο ∆ήµαρχος Ηγουµενίτσας την ∆ευτέρα 24 Μαΐου 2021 µε
θέµα: «Τη χερσαία ζώνη λιµένα Ηγουµενίτσας». 

Ο πρόεδρος της ΠΣΕ ενηµέρωσε ότι το ∆Σ της ΠΣΕ έχει

συζητήσει το θέµα και έχει τοποθετηθεί και θεωρεί ότι
το λιµάνι και η χερσαία ζώνη ∆ΕΝ ΠΟΥΛΙΟΥΝΤΑΙ. Πρέπει
να παραµείνουν ως δηµόσια περιουσία και υπό δηµόσιο
έλεγχο. Αναλυτικά η απόφαση περιέχεται στο ∆ελτίου
Τύπου της 14-10-2020. 

∆εδοµένου του θέµατος που περιορίζεται στην ιδιω-
τικοποίηση της χερσαίας ζώνης, ο πρόεδρος τόνισε ότι
οι απόδηµοι Ηπειρώτες θα βρίσκονται στο πλευρό των
∆ηµοτικών συµβουλίων Ηγουµενίτσας και Φιλιατών στις
δυναµικές κινητοποιήσεις που πρέπει να οργανωθούν.

«ἔστι δὲ τὰ Σύβοτα τῆς Θεσπρωτίδος λιµὴν
ἐρῆµος» ΘΟΥΚ 1.50.3 (Φωτ. : Γιώργος Μάνης)

Σαγιάδα, ένα κρυµµένο καταφύγιο στην Ήπειρο
(Φωτ.: Γιώργος Μάνης)
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Το Ζάππειο Μέγαρο αποτελεί ιστορική κληρονο-
µιά στον ελληνικό πολιτισµό. Οι Ηπειρώτες, κλη-
ρονόµοι του µέγιστου αγαθού που
κληρονόµησαν, της Εθνικής και Τοπικής Ευερ-
γεσίας, το οποίο είναι και υλικό αγαθό και ηθι-
κοπολιτισµικό, επιβάλλεται να προστατεύουν τα
Ηπειρωτικά Κληροδοτήµατα.
Αυτές οι αρχές καθοδηγούν τη δράση της Πα-

νηπειρωτικής Συνοµοσπονδίας Ελλάδας που
αφορά τη διαχείριση του πλούτου της Ευεργεσίας
και εκπλήρωση της θέλησης των ευεργετών. Αυτές
µας καθοδήγησαν στον µεγαλειώδη αγώνα µας για
τη λειτουργία του Ζαππείου, σύµφωνα µε τη θέ-
ληση του διαθέτη, Ευαγγελή Ζάππα. ∆ικαιώθηκε ο
αγώνας  που κατέβαλε και η Πανηπειρωτική Συ-
νοµοσπονδία Ελλάδας έχοντας βεβαίως στο
πλευρό της τους απανταχού Ηπειρώτες καθώς και
τους φορείς της Ηπείρου. Η ανάληψη της διαχει-
ρίσεως του Ζαππείου από ιδιώτες, µε τελεσίδικη
απόφαση, απετράπη. 
∆ιάφορα δηµοσιεύµατα στο Τύπο της Ηπείρου ανέ-

µιξαν  την ΠΣΕ µε τα της διοικήσεως του Ζαππείου. Η
διοίκηση της ΠΣΕ εξέδωσε το ακόλουθο ∆ελτίο Τύπου
τονίζοντας εµφαντικά πως ουδεµία σχέση έχει µε τέ-
τοιες ενέργειες. Το ∆Σ της ΠΣΕ δεν εµπλέκεται σε
παρασκηνιακές και «άνοµες» ενέργειες. 

Το ∆ελτίο Τύπου έχει ως εξής:  
«Με αφορµή διάφορα δηµοσιεύµατα που έχουν

σχέση µε τα «τεκταινόµενα στο Ζάππειο Μέγαρο» και
αφορούν µεν τη διοίκηση του Ζαππείου και την δράση
της, εµπλέκουν δε και την Πανηπειρωτική Συνοµο-
σπονδία Ελλάδας πως δήθεν πίσω από τα δηµοσιεύ-
µατα αυτά είναι η ΠΣΕ, Το ∆Σ της δηλώνει προς πάσα
κατεύθυνση τα εξής:

Το Ζάππειο Μέγαρο είναι εθνικό κληροδότηµα-
ηπειρώτικο δηµιούργηµα που σηµαδεύει την κατα-
γωγή ενός πολιτισµού µε πανανθρώπινο µήνυµα,
αποτυπώνει το µεγαλείο του Ηπειρώτη και έχει λάβει
διαστάσεις εξωχωρικής και εξωχρονικής πραγµατι-
κότητας. Υπόδειγµα και παράδειγµα τήρησης και προ-
αγωγής οικουµενικών αξιών.

Με αυτές τις αρχές η Πανηπειρωτική Συνοµοσπον-
δία Ελλάδας πρωτοστάτησε στον αγώνα, ώστε να µην
τεθεί «υπό εκµετάλλευση» και, φυσικά, «υπό διαχεί-
ριση» ιδιωτικών συµφερόντων. Με αυτές ακριβώς τις
αρχές οδηγείται και τώρα η πολιτική και η πρακτική

της Πανηπειρωτικής Συνοµοσπονδίας Ελλάδας σχε-
τικά µε το καθεστώς λειτουργίας του Ζαππείου όπως
η βούληση του διαθέτη ορίζει. Συνεπώς, τα όποια δη-
µοσιεύµατα εµπλέκουν την ΠΣΕ σε «παρασκηνιακή»
δράση για το συγκεκριµένο θέµα, δεν έχουν καµία
απολύτως σχέση µε την πραγµατικότητα.

Η ΠΣΕ δηλώνει κατηγορηµατικά πως η προσπάθεια
οιουδήποτε να την καταστήσει υπεύθυνη για τα δη-
µοσιεύµατα στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο προ-
σβάλλει βάναυσα το κύρος και την αξιοπρέπεια των
µελών του ∆Σ. Επιπλέον έρχεται σε αντίθεση µε τη
δράση όλων όσους εκπροσωπεί. (Αδελφότητες, Συλ-
λόγους, Ενώσεις και Οµοσπονδίες). Τέτοιες προσπά-
θειες είναι φανερό, ότι εξυπηρετούν προσωπικά
συµφέροντα και επιδιώξεις συγκεκριµένων προσώ-
πων και, εκτός των άλλων, υπηρετούν όσους επιβου-
λεύονται τον ∆ηµόσιο χαρακτήρα του Ζαππείου.

∆ηλώνουµε δε προς πάσα κατεύθυνση ότι, επιφυ-
λασσόµαστε παντός νοµίµου δικαιώµατός µας προκει-
µένου να λάµψει η αλήθεια, να αποδοθούν ευθύνες
στους ηθικούς και φυσικούς αυτουργούς που επεχεί-
ρησαν να εµπλέξουν την ΠΣΕ ως έχουσα σχέση µε όσα
είδαν το φως της δηµοσιότητας προσφάτως, διασφα-
λίζοντας έτσι το κύρος και τα συµφέροντα της. 

Άπαντες οφείλουν να κατανοήσουν πως το Ζάππειο
είναι πανεθνικό δηµιούργηµα. Το υπερασπίζει το ελ-
ληνικό πολιτιστικό µεγαλείο και ο υπερήφανος ηπει-
ρωτισµός. Η ΠΣΕ ήταν είναι και θα είναι θεµατοφύλακας
του ηπειρώτικου-εθνικού αυτού δηµιουργήµατος».

Οµόφωνη απόφαση του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου της ΠΣΕ

Στο τελευταίο ∆ιοικητικό Συµβούλιο 30.6.2021 ο πρό-

εδρος της ΠΣΕ ενηµέρωσε το ∆Σ  ότι από τη ∆ιοίκηση
του Ζαππείου απεστάλησαν  επιστολές προς αρµόδιο
φορέα που αναµειγνύουν την Πανηπειρωτική και
κατασυκοφαντούν το έργο της. Παράλληλα ζήτησε
και την άδεια από το ∆Σ να προβεί στις κατάλληλες
εκείνες ενέργειες, δικαστικές και εξώδικες, ώστε
να διαφυλαχτεί το κύρος της Πανηπειρωτικής Συ-
νοµοσπονδίας Ελλάδας. 

Το ∆Σ της ΠΣΕ µε οµόφωνη απόφασή του αποδο-
κιµάζει τις ενέργειες αυτές που, εκτός των άλλων,
βρίσκονται σε αντίθεση µε τη δράση της Πανηπει-
ρωτικής. Η ΠΣΕ πρωτοστάτησε στην άµεση κινητο-
ποίηση  των απόδηµων Ηπειρωτών προκειµένου «να
οργανωθεί  η άµυνα και να παραµείνει το Ζάππειο
στη σηµερινή  διαχειριστική του κατάσταση».   Στον
αγώνα αυτό συµπαραστάθηκε σύσσωµη η Τοπική
Αυτοδιοίκηση της  Ηπείρου. Πέραν της φυσικής πα-
ρουσίας των εκπροσώπων της, πλήθος τα ψηφί-
σµατα που διατράνωσαν την συµπαράσταση στον
αγώνα της ΠΣΕ και την  πίστη τους, ότι «τα εθνικά
κληροδοτήµατα είναι στοιχεία της εθνικής µας κλη-
ρονοµιάς και γι αυτό ανήκουν σε όλους τους Έλλη-
νες, δεν εντάσσονται  “στα υπό εκµετάλλευση” και,
φυσικά, δεν είναι δυνατόν να τα διαχειριστούν ιδιω-
τικά συµφέροντα».

Μ’ αυτές, λοιπόν, τις αρχές πορεύεται. Το ∆Σ δεν
αναµειγνύεται και κυρίως δεν παραλειτουργεί, ώστε
να συµµετέχει σε τυχόν παρασκηνιακές διαβουλεύ-
σεις, διορισµών διοίκησης κλπ. Με τόλµη, παρρησία
και καθαρά αγωνιστικό πνεύµα υπερασπίζει τη
σωστή λειτουργία των ηπειρώτικων κληροδοτηµά-
των. Αυτό είναι το καθήκον µας, αυτό κάνουµε. Και,
βέβαια, δεν θα µας εµποδίσει κανείς… 

Οι Σύλλογοί µας 
επαναδραστηριοποιούνταιι
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΖΕΦΥΡΙΟΥ

Άρχισαν σιγά-σιγά τα σωµατεία µας, έστω και µε τε-
ράστιες δυσκολίες, να λειτουργούν. Τα µέλη του ∆Σ
κάθε σωµατείου, προγραµµατίζουν, σχεδιάζουν και
φυσικά ελπίζουν.  Ελπίζουν πως δεν θα σταθεί,
πλέον, εµπόδιο στη δράση τους ο κορωνοϊός.  Αρ-
κετά, δυο σχεδόν χρόνια, µας πήγε πίσω.  Καιρός για
δράση.  Η παράδοση δεν έχει σταµατηµό κι ούτε
αρχή και τέλος. Οποιαδήποτε δυσκολία δεν σηµαίνει
και οριστικό εµπόδιο. 
Ξεκινήσαµε, λοιπόν, µε θάρρος, ζωντάνια και καηµό
για την ηπειρώτικη παράδοση.  Παράδειγµα ο Σύλ-
λογος Ηπειρωτών Ζεφυρίου. Την Πέµπτη 17 Ιουνίου
2021 πραγµατοποίησαν την Γενική Συνέλευση  και το
Σάββατο 27 Ιουνίου 2021 διεξήχθησαν οι αρχαιρε-
σίες. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συγκροτήθηκε σε
σώµα ως εξής:
Πρόεδρος: Μηνάς Ζέρβας
Αντιπρόεδρος: Χρήστος Αθανασόπουλος 
Γενικός Γραµµατέας: Ιωάννης Κώτσιας
Ταµίας: Βαρβάρα Κρεµµυδά 
Έφορος ∆ηµοσίων Σχέσεων: Ευάγγελος Βλάχος 
Έφορος Χορευτικού: Γεώργιος Μπέλλος
Έφορος Υλικού: Θεµιστοκλής Μπιρµπίλης 

Ο Ι  ΗΠΕ ΙΡΩΤΕΣ  ΣΤΗΝ  ΚΥΠΡΟ

Μια εξαιρετική εκδήλωση µε τον τίτλο: «Η ∆ιαχρονική
παρουσία των Ηπειρωτών στην Κύπρο» διοργάνωσε
η Αδελφότητα Ηπειρωτών Κύπρου «Η Ολυµπιάς»
στη Λευκωσία στις 30 Ιουνίου 2021.  
Η εκδήλωση πραγµατοποιήθηκε στο κέντρο της Λευ-
κωσίας και στην αίθουσα εκδηλώσεων του Συλλόγου
Νέων «Τράστ», του παλαιότερου Συλλόγου της Λευ-
κωσίας. Κύριοι οµιλητές ήταν  η δρ. Νάσα Παταπίου
και ο καθηγητής Πανεπιστηµίου Πέτρος Παπαπολυ-
βίου. Στην εκδήλωση απηύθυνε χαιρετισµό ο πρέ-
σβης της Ελλάδας εξοχότατος Θεοχάρης Λαλάκος,
ο οποίος ευχήθηκε κάθε επιτυχία στο έργο του νε-
ότευκτου σωµατείου. Η δρ. Νάσα Παταπίου ανέλυσε
το θέµα για τους Αρβανίτες στην Κύπρο προβάλλον-
τας άγνωστες σελίδες της κυπριακής ιστορίας και ο
δρ. Πέτρος Παπαπολυβίου ανέπτυξε το θέµα σχετικά
µε τους Ηπειρώτες στην Κύπρο κατά τον 19ο-20ο
αιώνα. Η υπέροχη φωνή της Κωσταντίνας Ξενοφών-
τος ταξίδεψε όλους/ες τους παρευρισκόµενους στην
Ήπειρο.
Ο στόχος της Αδελφότητα Ηπειρωτών Κύπρου «Η
Ολυµπίας» είναι να διασώσει την παράδοση και τον
πολιτισµό της Ηπείρου και να φέρνει και να διατηρεί
τους Ηπειρώτες και φίλους των Ηπειρωτών κοντά. 

Αναγκαία η παράταση της θητείας 
των οργάνων των Πολιτιστικών 
Σωµατείων µέχρι 31.12.2021

Το πρόβληµα λειτουργίας των σωµατείων-Μελών της
ΠΣΕ στην εποχή του κορωνοϊού είναι ασφαλώς σο-
βαρό. Ιδιαίτερα για σωµατεία που έληξε ο χρόνος  για
τον οποίο εκλέχτηκε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο κάθε
σωµατείου. Η ΠΣΕ µε επιστολή της 7.6.2021  προς τον
αρµόδιο Υπουργό Εσωτερικών κ. Μάκη Βορίδη ζήτησε
την παράταση της λειτουργίας των σωµατείων και την
ανάδειξη νέων καταστατικών οργάνων, από την ηµε-
ροµηνία της λήξης, µέχρι την 31.12.2021. 

Με απόφασή του ο Υπουργός Εσωτερικών παρέ-
τεινε τη θητεία των οργάνων µέχρι 31.10.2021. 

Η προθεσµία αυτή δεν είναι επαρκής γιατί είναι
τοις πάσι γνωστό ότι µέσα στο καλοκαίρι τα περισ-
σότερα σωµατεία ουσιαστικά δεν λειτουργούν. Θα
επανέλθουµε µε άλλη επιστολή µας και θα ζητή-
σουµε παράταση µέχρι 31.12.2021. 

Η επιστολή της ΠΣΕ είναι η ακόλουθη.  
«Κε Υπουργέ,
Σύµφωνα µε τα άρθρα 89 και 90 του Ν 4790/2021

παρατάθηκε η θητεία µεταξύ άλλων και των πολιτι-
στικών σωµατείων όπως τα σωµατεία των απόδηµων
Ηπειρωτών µέχρι 30-6-2021. 

Η Πανηπειρωτική Συνοµοσπονδία Ελλάδας έχει εγ-

γεγραµµένα 476 σωµατεία µέλη το σύνολο των
οποίων έχει πληγεί από την αναστολή της δράσης
τους από τον Μάρτιο 2020. Οι διοικήσεις των σωµα-
τείων µας, γνωρίζετε πολύ καλά ότι µάχονται κυριο-
λεκτικά για να κρατήσουν ζωντανούς τους δεσµούς
των αποδήµων µε τη γενέτειρα, να διατηρήσουν και
να διαδώσουν την παράδοση, τον λαϊκό µας πολιτι-
σµό. Σε όλο αυτό το διάστηµα το ∆Σ της ΠΣΕ προσπά-
θησε µε κάθε πρόσφορο τρόπο να διατηρήσει ενεργή
την επαφή µε τις διοικήσεις των σωµατείων, µε τους
απόδηµους Ηπειρώτες. Τονίσαµε, στην επικοινωνία
µαζί τους, την ανάγκη να µείνουν ενεργοί, να διατη-
ρήσουν την επικοινωνία µε τα µέλη τους, έστω και
αν έχει λήξει η θητεία τους, ώστε, όταν γίνει δυνατή
η συνάντηση σε Γενική Συνέλευση να προχωρήσουν
και σε εκλογική διαδικασία και σε ανανέωση της
σύνθεσης των διοικητικών τους οργάνων.

Κε Υπουργέ,
Μέχρι το τέλος του µηνός Ιουνίου θα είναι αδύνατη

η σύγκληση Γενικών Συνελεύσεων και η ακόλουθη

εκλογική διαδικασία. Τα περιοριστικά µέτρα δεν επι-
τρέπουν συναθροίσεις πολλών ατόµων, και όταν ο
αριθµός το επιτρέπει οι διατιθέµενες αίθουσες των
συλλόγων µας δεν επαρκούν για την τήρηση των απο-
στάσεων κλπ. Επίσης ο υφιστάµενος (δικαιολογηµένα)
ακόµη φόβος των µετακινήσεων και των επαφών λει-
τουργεί αποτρεπτικά για συλλογικές διαδικασίες. Εξ
άλλου, ακόµη και αν πιέζοντας εξαιρετικά καταστά-
σεις και συνέλθουν οι διοικήσεις των σωµατείων και
προκηρύξουν εκλογές, οι τυπικές διαδικασίες που
επιβάλλονται από τον νόµο και τα καταστατικά των
συλλόγων για την προκήρυξη των γενικών συνελεύ-
σεων και την έγκαιρη ενηµέρωση των µελών ώστε να
έχουν πραγµατικό περιεχόµενο οι συνελεύσεις και οι
εκλογές των οργάνων θα µας οδηγήσουν µετά τις 20
Ιουλίου 2021, σε χρόνο αποτρεπτικό.

Κε Υπουργέ,
Εξετάζοντας την κατάσταση και λαµβάνοντας

υπόψη ότι α) οι προγραµµατισµένοι εµβολιασµοί του
συνόλου του πληθυσµού θα έχουν ολοκληρωθεί ως
το τέλος του καλοκαιριού, β) Το φθινόπωρο είναι
πρόσφορος χρόνος για την επανέναρξη της δραστη-
ριότητας των σωµατείων, την συλλογή των συνδροµών
ώστε να αποκτήσουν ταµειακώς εντάξει µέλη, να
ενηµερωθούν για τις διαδικασίες και να διενεργη-
θούν αυτές µε νόµιµες και καταστατικές συνθήκες,
προτείνουµε να δοθεί νέα παράταση της θητείας των
οργάνων µέχρι τέλους του έτους, την 31-12-2021». 

Το Ζάππειο και η διοίκησή του

Εξαιρετική επιτυχία είχε η εκδήλωση

Η λειτουργία των 
Σωµατείων-Μελών 

της ΠΣΕ
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«Ο πρόεδρος του Ιδρύµατος “Μόρ-
φωσις Νεολαίας” Μάκης Κιάµος, ο
Αντιπρόεδρος και ο Γενικός Γραµ-
µατέας του Ιδρύµατος Κώστας Ζη-
κόπουλος και Σωτήρης Κολιούσης,
συνοδευόµενοι από την έφορο ∆η-
µοσίων Σχέσων της ΠΣΕ Μαρίκα
Γκόνη σε εκτέλεση απόφασης του
Ιδρύµατος ‘’Μόρφωσις Νεολαίας’’,
απένειµαν βραβεία και χρηµατικά
έπαθλα στους απόφοιτους µαθητές
των ακριτικών περιοχών της Ηπεί-
ρου.

Η εκδήλωση στο Πωγώνι
Η πρώτη εκδήλωση για την απονοµή
των βραβείων πραγµατοποιήθηκε το
Σάββατο 29 Μαΐου 2021, ώρα 11.00΄
στο ∆ήµο Πωγωνίου και συγκεκριµένα

στον προαύλιο χώρο της Αγ. Σκέπης,
πλησίον ∆ηµαρχείου, στο Καλπάκι.
Αφορούσε τους µαθητές, των ακριτικών
σχολείων του Νοµού Ιωαννίνων. Βρα-
βεύτηκαν συνολικά 47 µαθητές/τριες
από σχολεία των ∆ήµων Ιωαννιτών,
Πωγωνίου, Κόνιτσας και Ζίτσας. 

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν
οι:

Η βουλευτής Νοµού Ιωαννίνων
Μαρία Κεφάλα.

Ο αντιπεριφερειάρχης Πολιτισµού
Νοµού Ιωαννίνων Οδυσσέας Πότσης.

Ο δήµαρχος Πωγωνίου (οικοδε-
σπότης) Κωνσταντίνος Καψάλης. 

Ο δήµαρχος Κόνιτσας Νικόλαος
Εξάρχου.

Ο δήµαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος,
ο οποίος βρισκόταν στο Νοµό Ιωαν-
νίνων για υπηρεσιακούς λόγους,
ωστόσο µάς τίµησε µε την παρουσία
του συνοδευόµενος από τον Πρόεδρο
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου
Ιλίου Ιωάννη Χαραλαµπόπουλο και
τον Πρόεδρο της Ένωσης Ηπειρωτών
Ιλίου Χρήστο Γκόνη.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Εται-
ρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτο-
διοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ) Ηλίας Γιά-
τσιος.

Ο αναπληρωτής ∆ιευθύνων Σύµ-
βουλος ΕΕΤΑΑ ΑΕ Άδωνης Ιορδανίδης. 

Ο υποδιοικητής 6ης ΥΠΕ (Πελο-
ποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου

και ∆υτικής Ελλάδας) και ∆ηµοτικός
Σύµβουλος ∆ήµου Πωγωνίου Ιωάννης
Νικόπουλος.

Ο πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµ-
βουλίου ∆ήµου Πωγωνίου Χρήστος
Γκόγκος. 

Οι αντιδήµαρχοι ∆ήµου Πωγωνίου
Μιχάλης Σιούτης, Αναστάσιος Γιούνης
και Κωνσταντίνος Γκέκας.

Ο αντιδήµαρχος Παιδείας, Πολι-
τισµού, Τουρισµού και Ευρωπαϊκών
Προγραµµάτων ∆ήµου Ζίτσας, Γεώρ-
γιος Ράδος.

Ο πρόεδρος Νοµικού Προσώπου
∆ήµου Πωγωνίου Γρηγόρης Μποτίνης. 

Ο δηµοτικός σύµβουλος ∆ήµου
Πωγωνίου Βασίλειος Μάτσιας.

Γονείς και µαθητές. 
Αµέσως, µετά την παρουσίαση

των παρευρισκοµένων και την εισα-
γωγή στην εκδήλωση από την Έφορο
∆ηµοσίων Σχέσεων της ΠΣΕ Μαρίκα
Γκόνη, το λόγο πήρε ο Πρόεδρος

του Ιδρύµατος Μόρφωσις Νεολαίας
και πρόεδρος της ΠΣΕ Χρυσόστοµος
(Μάκης) Κιάµος -Χήτος αναφέροντας
πως « η έννοια της ευεργεσίας ορίζει
τον Ηπειρώτη και χαρακτηρίζει το
ηπειρώτικο µεγαλείο. Βρισκόµαστε
εδώ σήµερα, στον φιλόξενο αυτό
χώρο, για να εκτελέσουµε εντολή
του ∆Σ του Ιδρύµατος “Μόρφωσις
Νεολαίας” και να βραβεύσουµε τους
µαθητές των ακριτικών σχολείων του
νοµού Ιωαννίνων. Στην ουσία δεν
είναι µια απλή πράξη ωφέλειας, αλλά
ένα ηθικό δίδαγµα στους νέους µας
και ιδιαίτερα στους ακρίτες της Ηπεί-
ρου πως η θέληση, ο µόχθος και η
προσπάθεια είναι το µοναδικό στοιχείο
που µάς οδηγεί στην επιτυχία. Ιδιαίτερα
στη σηµερινή εποχή που κυριαρχεί ο
ατοµισµός και η ιδιοτέλεια πράξεις
αναγνώρισης κάθε προσπάθειας που
συνοδεύονται ακόµη και µε οικονοµική
βοήθεια συµβάλλουν τα µέγιστα στη
διαµόρφωση συγκροτηµένης προ-
σωπικότητας µε ηθικές αρχές και
µε συλλογική συνείδηση. Αυτό που
δίδαξαν οι Ηπειρώτες και θεµελίωσαν
αρχές και αξίες ανυπέρβλητες». 

Στη συνέχεια ο λόγος δόθηκε
στον οικοδεσπότη δήµαρχο Πωγωνίου
Κώστα Καψάλη ο οποίος, µεταξύ
άλλων, είπε πως «η ηθική και υλική
ανταµοιβή κάθε προσπάθειας, ιδι-
αίτερα των νέων, είναι σπουδαία
πράξη και αποτελεί ισχυρό έναυσµα
για να συνεχίσουν µε θάρρος και
επιµέλεια τον αγώνα της µάθησης.
Συγχαίρω όλους τους µαθητές/τριες
για την επίδοσή τους, εύχοµαι κάθε
επιτυχία και να δηλώσω για µια ακόµη
φορά πως ο ∆ήµος µας είναι και θα
είναι πάντα στο πλευρό σας, αρωγός
και συµπαραστάτης του σπουδαίου
έργου σας». 

Την εκδήλωση επίσης χαιρέτησαν
η βουλευτής Μαρία Κεφάλα, ο αν-
τιπεριφερειάρχης Βασίλης Πότσης,
ο πρόεδρος ΕΕΤΑΑ Ηλίας Γιάτσιος,
ο ∆ήµαρχος Ιλίου, ο ∆ήµαρχος Κόνιτσας
και ο Αντιδήµαρχος ∆ήµου Ζίτσας.

Αµέσως µετά ακολούθησε η απο-
νοµή των βραβείων από όλους σχεδόν
τους καλεσµένους.

Μετά το πέρας της απονοµής
ακολούθησε κέρασµα σε όλους. 

Ευγενική προσφορά του ∆ήµου
Πωγωνίου. 

Η ∆ιοίκηση του Ιδρύµατος θεωρεί
υποχρέωση να ευχαριστήσει  θερµά
τον ∆ήµαρχο Πωγωνίου και τους συ-
νεργάτες του για τη θερµή, εξαιρετική
και καθαρά Πωγωνίσια φιλοξενία. 

Επίσης, ευχαριστεί τον Γεώργιο
Μάνη για τη φωτογραφική κάλυψη

της όλης εκδήλωσης. Ιδιαίτερα ευ-
χαριστεί όλους/ες που τίµησαν µε
την παρουσία τους την εκδήλωση. 

Η εκδήλωση στο Φιλιάτι
Την ίδια ηµέρα 29 Μαΐου και ώρα
18.00 πραγµατοποιήθηκε η εκδήλωση
απονοµής των βραβείων στο Φιλιάτι
Θεσπρωτίας. Στο φιλόξενο χώρο του
∆ηµαρχείου Φιλιατών παρευρέθησαν: 

Οι βουλευτές του Νοµού Θε-
σπρωτίας  Βασίλης Γιόγιακας και
Μάριος Κάτσης.

Ο ∆ήµαρχος Φιλιατών Σπύρος
Παππάς, οι αντιδήµαρχοι Ελένη Ευ-
θυµίου και ∆ηµήτρης Τσότσης. 

Οι γονείς των µαθητών.
Παρουσίαση και οµιλία από το

∆ήµαρχο Φιλιατών, ο οποίος συνεχάρη
τους µαθητές/τριες για την προσπάθειά
τους και τόνισε πως αυτή η βράβευση
λειτουργεί ως οδηγός για να µάθουν
οι νέοι να αγωνίζονται τον τίµιο και

σωστό αγώνα. Τότε η επιτυχία είναι
δεδοµένη. 

Στη συνέχεια απευθυνόµενος στα
παιδιά που βραβεύονταν και στους
γονείς τους ο Γραµµατέας του ΙΜΝ
Σωτήρης Κολιούσης µεταξύ άλλων
τόνισε:

«Ο Στέφανος Βασιλάκος δεν
ήταν κάποιος ζάµπλουτος. ∆εν είχε
στη ζωή του επιχειρήσεις όπως οι
γνωστοί Ηπειρώτες ευεργέτες στη
Ρωσία, Ρουµανία, την Αίγυπτο. Ήταν
δικηγόρος στην Αθήνα. Νοικοκύρης,
µετρηµένος Ηπειρώτης, µε όποιο κα-
ζάντιο έκανε, απόκτησε το κτήριο

που σήµερα αποτελεί την περιουσία
του Ιδρύµατος και από τα µισθώµατά
του εξοικονοµούνται τα ποσά για τα
βραβεία που σας παραδίδουµε.

Και γι αυτό η προσφορά του µε-
τράει πολύ. Για να γνωρίζετε επίσης,
η προσπάθεια να ξεκαθαρίσει το
ίδρυµα και να µπορεί να διοικείται
ουσιαστικά σήµερα από την ΠΣΕ, ήταν
επίµονη, επίπονη και διήρκεσε χρόνια.
Και είναι πολλές χιλιάδες ακόµη τα
κληροδοτήµατα που πρέπει να γίνει
µάχη για να µπουν στο δρόµο της
προσφοράς, σύµφωνα µε τη βούληση
του διαθέτη τους.

∆ώσατε αγώνα στο σχολείο µε
επιτυχία και βραβεύεστε σήµερα. Η
επιτυχία σας αυτή είναι πρώτα και
κύρια δική σας. Αλλά όχι µόνο. Συνέ-
βαλαν ουσιαστικά και η οικογένεια
σας, και το σχολείο σας και η κοινωνία
ολόκληρη. Έτσι, στο στίβο της ζωής να
µην επιδιώκετε να αντιµετωπίζετε τα

προβλήµατα µόνοι σας, µα σε συνερ-
γασία, σε κοινή δράση και πάλη µε
τους συνανθρώπους σας. Να εµπνέεστε
και από εκείνους που όπως ο Στέφανος
Βασιλάκος, πρώτα σκέφτηκαν το
σύνολο και µετά τον εαυτό τους.

Καλή πρόοδο να έχετε, υγεία και
ευτυχία».

Χαιρετισµό απηύθυναν και οι το-
πικοί βουλευτές 

Ακολούθησε η απονοµή. Συνολικά
βραβεύτηκαν 28µαθητές και µαθήτριες
της περιοχής των Φιλιατών. Επακο-
λούθησε κέρασµα των παρευρισκο-
µένων. Προσφορά του ∆ήµου Φιλια-
τών.

Το ∆Σ του Ιδρύµατος «Μόρφωσις
Νεολαίας» ευχαριστεί θερµά το ∆ήµο
Φιλιατών, όχι µόνο για τη φιλοξενία,
αλλά και για το γενικότερο πνεύµα
συνεργασίας που διακατέχει όλους
τους λειτουργούς του ∆ήµου Φιλιατών. 

Τέλος, ιδιαίτερα ευχαριστεί την
Μαρίκα Γκόνη, Έφορο ∆ηµοσίων Σχέ-
σεων της ΠΣΕ , που µε προθυµία και
ευχαρίστηση, µάς ακολούθησε και
παρουσίασε τόσο επιτυχηµένα τις
δύο εκδηλώσεις.                   

Βράβευση  µαθη τών  ακρ ι τ ι κών  περ ι ο χών  Ηπε ί ρ ο υ

Από την εδήλωση στους Φιλιάτες

Ο ∆ήµαρχος Φιλιατών Σπύρος Παππάς, απονέµει σε µαθήτρια το βραβείοΜαθητές/τριες των ακριτικών Σχολείων Ιωαννίνων αναµένουν τα βραβεία τους

Από την εκδήλωση στο Πωγώνι

Το Ίδρυµα «ΜΟΡΦΩΣΙΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ», Στέφανου Βασιλάτου,  ΝΠΙ∆,
έχει συσταθεί µε διαθήκη του Στέφανου Βασιλάτου και έχει σκοπό:
«η διάθεσις οικονοµικών µέσων δια την εκπλήρωσιν Εθνικών, Κοι-
νωνικών, Εκπαιδευτικών και Μορφωτικών σκοπών εν Αθήναις και
προεχόντως εν Ηπείρω ως και η απονοµή βραβείων εις πρωτεύον-
τας µαθητάς σχολείων µέσης εκπαιδεύσεως». 

Με απόφαση του ∆Σ  του Ιδρύµατος και σύµφωνα µε την ιδρυ-
τική πράξη κάθε χρόνο απονέµονται βραβεία «εις τους πρωτεύον-
τας µαθητάς» των ακριτικών περιοχών νοµού Ιωαννίνων και
Θεσπρωτίας. 

Φέτος η απονοµή έγινε στις 29 Μαΐου 2021 στο Πωγώνι και στο
Φιλιάτι Θεσπρωτίας. 

Το Ίδρυµα εξέδωσε την ακόλουθη Ανακοίνωση-Ενηµέρωση για
τη βράβευση των µαθητών/τριών. 
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α Θεοδώριανα σε όλους τους αγώνες της πατρίδας
πρόσφεραν το αίµα τους. Κατά τα προεπαναστατικά

χρόνια στο υπόδουλο στους Τούρκους έθνος, έδωσαν
µια µεγάλη ιστορική µορφή, τον ιεροµόναχο και
ηγούµενο του µοναστηριού Θεοδωριάνων Άνθιµο
Αργυρόπουλο του ∆ηµητρίου και της Αλεξάνδρας. Ο
Άνθιµος Αργυρόπουλος γεννήθηκε το 1768 στα Θεο-
δώριανα και ήταν γιός του παπα-∆ηµήτρη Κυρτσιά
και της Αλεξάνδρας. Κατά κόσµον λεγόταν και ∆η-
µητρίου ή Παπαδηµητρίου, δηλαδή γιος του ∆ηµήτρη
ή Παπαδηµήτρη. Σε µιαν ιδιόγραφη διαθήκη του στα
1821 υπογράφει ως «Ανθιµος Αργυρόπουλος, ποτέ
∆ηµητρίου από χωρίον Θεοδώριανα». 

Ο Άνθιµος είχε ένα αδελφό µικρότερο τον
Ιωάννη και µια αδελφή την Ελένη που παντρεύτηκε
το Θεοδωριανίτη Ιωάννη Στέργιο. Μετά τη στοιχειώδη
µόρφωση του που συνοψίζεται σε λίγα «κολυβι-
γράµµατα», ο Άνθιµος περιβάλλεται το µοναχικό
σχήµα και λίγο αργότερα το 1793 χτίζει στα Θεοδώριανα
το µοναστήρι της Παναγίας, το Γεννέσιο της Θεοτόκου.
Εκεί ιδρύει και αλληλοδιδακτική σχολή για τη
µόρφωση των παιδιών της ευρύτερης περιοχής µε
διαλογική συζήτηση µεταξύ των. Κι εκεί προεπανα-
στατικά γαλουχούνται τα παιδιά στα ελληνοχριστιανικά
ιδεώδη και αντρώνονται µε το όραµα της λευτεριάς.
Όταν πέφτει το ηρωικό Σούλι, στα 1803 ο Άνθιµος
φιλοξενεί και περιθάλπει εκεί τους Μποτσαραίους
κι άλλες κατατρεγµένες οικογένειες των Σουλιωτών. 

Ο Αλή Πασάς οργισµένος τον συλλαµβάνει και
τον καταδικάζει σε δεκαοχτώ χρόνια φυλάκιση. Τον
ρίχνει στις φυλακές του κάστρου των Ιωαννίνων. Στη
µεγάλη ελληνική εγκυκλοπαίδεια αναφέρεται για τον
Άνθιµο: « Ανήρ µεγάλης φιλοπατρίας, ετέθη αντιµέτωπος
της αγερωχίας του Αλή Πασά, καθόσον επροστάτευσε
τους υπ’ αυτού διωκόµενους». Αποφυλακίζεται ύστερα
από δώδεκα χρόνια µε τη µεσολάβηση ελλήνων κα-
πεταναίων που είναι στην υπηρεσία του Αλή.

Φεύγει για την Κέρκυρα όπου γνωρίζεται µε τον
Ιωάννη Καποδίστρια. Συνδέεται µαζί του µε φιλία
και διατηρεί αλληλογραφία η οποία δυστυχώς δε

διασώθηκε. Από εκεί πάει στη Ζάκυνθο. ∆ιορίζεται
εφηµέριος στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, ιδιο-
κτησίας κάποιου εύπορου ονόµατι Γεωργίου Λατίνου,
κάτω από το κάστρο της Ζακύνθου στη µαγευτική
Μπόχολη. Η Ζάκυνθος αποτελεί την εποχή εκείνη
σηµαντικό προεπαναστατικό σχολείο. Εκεί, καταφεύγουν
κυνηγηµένοι πολλοί αρµατολοί και κλέφτες απ’ τη
σκλαβωµένη Ελλάδα. Ο ίδιος ο Κολοκοτρώνης ανα-
µολογεί ότι εκεί στη Ζάκυνθο, «άνοιξε τα µάτια του
προς το όραµα της απελευθέρωσης της δούλης πα-
τρίδας». Ο Άνθιµος γνωρίζεται µ’ όλους αυτούς και
µ’ άλλους ντόπιους παράγοντες. Φλέγονται όλοι τους
για τη λευτεριά της πατρίδας. Μυείται στη Φιλική
Εταιρεία απ’ το διαφωτιστή Καλύβα κι ορκίζεται
φιλικός στις 10 Γενάρη 1819, ενώπιον του αρµόδιου
φιλικού, υπεύθυνου της αόρατης Αρχής, τον Παναγιώτη
Παπαγεωργίου ή Αναγνωσταρά. Κι από τότε αρχίζει
µια έντονη πατριωτική δράση. Μαζί µε τον διαφωτιστή
Καλύβα και τον ποιητή Μορτέλο την τριανδρία των
εµπνευσµένων κατηχητών. Στην εκκλησία του αγίου
Γεωργίου συναθροίζονται οι διωγµένοι αγωνιστές κι
οι ντόπιοι παράγοντες κι ο Άνθιµος που συνήθως
υπογράφεται ως «ιεροµόναχος και πνευµατικός
πατήρ», τους ορκίζει Φιλικούς πάνω στην τρίµορφη
εικόνα του Χριστού και καταγράφει την ορκωµοσία
στο λεγόµενο βιβλίο της Αθανασίας. Εκεί ορκίζει το
Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, το Νικηταρά, τους Βασίλειο
και Κωνσταντίνο Πετµεζά, το ∆ιονύσιο Ρώµα, το
Βλαχόπουλο, το Χρυσοσπάθη και µια πλειάδα άλλων
επαναστατών. 

Ο ακαδηµαϊκός Σπύρος Μελάς στο βιβλίο του
«Ο Γέρος του Μωριά» αναφέρει: 

«Σε τούτο το εκκλησάκι, που είχε δεθεί τόσο µε
την ιστορία της οικογένειας του-είχε ταφεί εκεί η
γυναίκα του-της ξενητιάς και των πόθων του για την
Ελλάδα, τράβηξε ο Κολοκοτρώνης τον Πάγκαλο για
να δώσει µπροστά του τον µεγάλο όρκο της Φιλικής.
Ο παπάς ήταν δικός τους. Ήταν ο ηπειρώτης Άνθιµος
Αργυρόπουλος. Βρισκόταν πρόσφυγας στη Ζάκυνθο,
κατατρεγµένος απ’ τον Αλή πασά. Είχε φιλέψει στο

σπίτι του το Μπότσαρη και τα παιδιά του, ο πασάς
είχε θυµώσει, τον είχε ρίξει φυλακή και σάπιζε δε-
καοχτώ χρόνια και σαν θαύµα είχε καταφέρει να ξε-
γλιστρήσει τέλος και να γλιτώσει στα Επτάνησα.
Αυτός όρκιζε ύστερα όλους τους Φιλικούς και
κρατούσε αρχείο».

Ο Άνθιµος ορκίζει στη φιλική Εταιρεία και το
∆ιονύσιο Σολωµό, το 1823. Ο πρώτος  που ο Άνθιµος
κατηχεί και ορκίζει στη Φιλική Εταιρεία είναι ο
αδελφός του Ιωάννης πρόσφυγας και αυτός στη
Ζάκυνθο. Αµέσως µετά ο Ιωάννης θα φύγει για τη
σκλαβωµένη Ελλάδα και θα λάβει µέρος στον απε-
λευθερωτικό αγώνα. Λίγο πριν φύγει τα δυο αδέλφια
µοιράζουν µε επίσηµο έγγραφο στις 24 Γενάρη του
1821, την περιουσία τους στα Θεοδώριανα, αν ποτέ
την αποκτήσουν. Το µερίδιο του ο Άνθιµος το
παραχωρεί στην αδελφή του Ελένη. Ο Άνθιµος παίζει
πρωτεύοντα ρόλο στη διαφώτιση των αγωνιστών και
κατά τον ιστορικό Σπύρο ντε Βιάζη «ήτο ο πνευµατικός
ηγέτης των Φιλικών και των Φιλελευθέρων». Συγ-
κεντρώνει χρήµατα για τον Αγώνα, όπλα κι εφόδια
για τους αγωνιστές, φιλοξενεί τους κατατρεγµένους
απ’ τους Τούρκους και παροτρύνει τους πάντες να
πάνε ν’ αγωνιστούν για την πατρίδα και τη θρησκεία. 

Τα χρόνια διαβαίνουν ηρωικά µέσα σ’ ένα πα-
ραλήρηµα ενθουσιασµού για τις απελευθερωµένες
πόλεις, για την απελευθερωµένη Ελλάδα. Το όνειρο
όµως του Άνθιµου να δει λεύτερα τα Θεοδώριανα

µένει ανεκπλήρωτο ως το θάνατο του. Η απελευθέρωσή
τους θα ‘ρθει πολύ αργότερα, τον Ιούνιο του 1881. Ο
Άνθιµος, γέρος πια, κείτεται ανήµπορος σ’ ένα κρεβάτι.
Σ’ ένα κελί της εκκλησίας του Εσταυρωµένου, όπου
τελευταία ιερουργούσε στη Ζάκυνθο. Από καιρό είχε
χάσει το φως του, απ’ το ένα µάτι και τώρα είναι
σχεδόν τυφλός. Μα έχει καθαρό νου και καθαρή
σκέψη. Καλεί το ζακυνθινό συµβολαιογράφο Γιώργο
∆ικόπουλο που συντάσσει τη διαθήκη του στις 6 έως
18 Φλεβάρη του 1841. «Εκράχτηκα- γράφει στη διαθήκη
ο συµβολαιογράφος-από µέρος του ιεροµόναχου Αν-
θίµου Αργυρόπουλου, ποτέ ∆ηµητρίου, κατοίκου εις
το κελίον του θείου ναού του Εσταυρωµένου, ως
εφηµερίου του αυτού ναού… ευρισκόµενος ολίγον
ασθενής εις το σώµα και εις κλίνην κειτόµενος,
έχοντας χάριτι θεία υγιή τον νουν του και τας αισθήσεις
του, έξω όπου είναι υστερηµένος του φωτός του …
να γράψω την παρούσαν διαθήκην….». 
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Άνθιµος  Αργυρόπουλος
(1768 Θεοδώριανα Άρτας-1847 Ζάκυνθος)

Ο Θεοδωριανίτης ιερέας που όρκισε ως µέλη της Φιλικής 
τον ∆ιονύσιο Σολωµό, τον Κολοκοτρώνη και τον Νικηταρά

Ο όρκος των Φιλικών, έργο του ∆ιονύσιου Τσόκου (1849)

Εθνικό Ιστορικό Μουσείο :Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης γονατιστός, ο ιερέας που τον ορκίζει στο Ευαγγέλιο είναι
ο Άνθιµος Αργυρόπουλος. Η ορκωµοσία γίνεται παρουσία του θρυλικού Αναγνωσταρά (Αναγνώστης Παπαγεωρ-
γίου), στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου της Ζακύνθου, την 1η ∆εκεµβρίου 1818.

Τ

Η Αδελφότητα Θεοδωριανιτών Άρτας για να τιµήσει τα διακόσια
χρόνια ελευθερίας (1821-2021) διοργάνωσε προς τιµήν του ιεροµόναχου
Άνθιµου Αργυρόπουλου αγώνα υπεραπόστασης 80 χιλιοµέτρων από
την Άρτα στα Θεοδώριανα, όπου υπάρχει το µνηµείο του ιεροµόναχου. 

Ο αγώνας διεξήχθη το Σάββατο 5 Ιουνίου 2021 και οι αθλητές
ξεκίνησαν την 06.00 ώρα από την Άρτα, µπροστά από το άγαλµα του
Άνθιµου Αργυροπούλου στο χώρο της Παναγίας Παρηγορήτισσας και
τερµάτισαν στα Θεοδώριανα επίσης µπροστά στο Άγαλµα του Άνθιµου
Αργυρόπουλου. 

Την έναρξη του αγώνα έκανε ο µητροπολίτης Άρτας σεβασµιότατος
κ.κ. Καλλίνικος. Στη διεξαγωγή του αγώνα βοήθησαν, η Περιφέρεια
Ηπείρου, οι ∆ήµοι Αρταίων, Γεωργίου Καραϊσκάκη και Κεντρικών
Τζουµέρκων, η Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Άρτας, η Πυροσβεστκή Υπηρεσία
Άρτας. Επίσης οι σύλλογοι «ΟΡΕΙΝΟΙ» και «Ανθιµος Αργυρόπουλος»
των Θεοδωριάνων, ο Συνεταιρισµός Θεοδωριάνων, οι πολιτιστικοί
σύλλογοι Πέτα, Παλαιοκάτουνο, Βουργαρελίου και Αθαµανίου, ο µου-
σικοφιλολογικός σύλλογος «Σκουφάς», ο αθλητικός σύλλογος Άρτας

«Πύρρος», η «Ένωση Ραδιοερασιτεχνών Άρτας», αλλά και πολλοί
εθελοντές των χωριών από τα οποία διήλθαν οι αθλητές. 

Οι αθλητές ακολούθησαν τη διαδροµή που ακολουθούν τα
αυτοκίνητα από την Άρτα στα Θεοδώριανα. Έλαβαν µέρος 62 αθλητές
(52 άνδρες και 10 γυναίκες) από τους εκατό που είχαν δηλώσει
συµµετοχή και τερµάτισαν συνολικά 52. Επίσης βοήθησαν πολλοί
χορηγοί µε µέγα χορηγό την εταιρεία εµφιάλωσης νερού «Πηγές Κω-
στηλάτας Α.Ε». Το µεγαλύτερο βάρος σήκωσαν οι διοργανωτές Ελπίδα
Γιώτη η οποία έλαβε µέρος στον αγώνα και τερµάτισε και ο σύζυγος
της Χρήστος Μπαλτζώης. Άπαντες οι αθλητές αλλά και συνοδοί
έµειναν κατενθουσιασµένοι από την οργάνωση, και τα αξιοθέατα της
διαδροµής.
Τα τελικά αποτελέσµατα
Γενική Ανδρών                       Γενική Γυναικών
1.- Ροδόπουλος Νίκος             1.- Κολυφά Μυρσίνη
2.- ∆ρόσος Γεώργιος              2.- Στεφανή Αγγελική
3.- Αρκουµάνης Θεοφάνης     3.- Ντούτση Λαµπρινή
Μεγαλύτερος Τερµατίσας      Μεγαλύτερη Τερµατίσασα

Βλαχοδήµος Κων/νος              Γιώτη Ελπίδα

χρόνια από την 
Επανάσταση του ’21

Στο βιβλίο, «Μνήµη του Σουλίου», ο Βασίλης
Κραψίτης γράφει: 

« Ο ∆ιονύσιος Σολωµός έδωκε τον όρκο του
φιλικού µπροστά στον θρυλικό µονόφθαλµο Ηπει-
ρώτη Αρχιµανδρίτη Άνθιµο Αργυρόπουλο, εφηµέ-
ριο τότε του ναού που είχε ορκίσει όλους σχεδόν
τους φιλικούς που µυήθηκαν στη Ζάκυνθο, ντόπι-
ους και ξένους, που ζούσαν τότε εκεί …» 

Ο ∆ήµαρχος Κεντρικών Τζουµέρκων Χρήστος Χασιάκος, αναµένει
τους δροµείς

Οι δροµείς

Αγώνας υπεραπόστασης ογδόντα χιλιοµέτρων



ι εκδηλώσεις τιµής και µνήµης, σε ανάµνηση του Ολοκαυτώµατος του
Σουλίου και της αυτοθυσίας του καλόγερου Σαµουήλ και των Σουλιωτών

υπέρ της ελευθερίας, έγιναν φέτος την Κυριακή 30 Μαΐου 2021 στον ιστορικό
χώρο του Σουλίου. 

Λόγω των έκτακτων µέτρων που έχουν ληφθεί για την αντιµετώπιση του
κινδύνου της διασποράς του κορωνοϊού οι φετινές εκδηλώσεις έγιναν
σύµφωνα µε τις ισχύουσες υγειονοµικές διατάξεις. 

Τις εκδηλώσεις τίµησε µε την παρουσία της η Α.Ε. η πρόεδρος της
∆ηµοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου. Σε ανάρτηση σε προσωπικό της
λογαριασµό στο διαδίκτυο η Πτ∆ ανέφερε: 

«Στη συλλογική συνείδηση των Ελλήνων το Σούλι είναι σύµβολο, µύθος και
πραγµατικότητα. Ή µάλλον είναι µια πραγµατικότητα που µυθοποιήθηκε µέσα
στον χρόνο, ακριβώς γιατί τα στοιχεία που την συναπάρτιζαν ήταν ηρωικά,
ποιητικά. Ο τόπος ορεινός, άγριος, δυσπρόσιτος, φυσικά οχυρωµένος. Οι
άνθρωποι ανυπότακτοι, αδούλωτοι στο φρόνηµα, µε ήθη αυστηρά και ισχυρό
το αίσθηµα της τιµής, µεγαλόψυχοι, φιλοπάτριδες. Από το 1635, όταν άρχισαν
να συγκρούονται µε τους Οθωµανούς, µε αποκορύφωµα τους πολέµους τους
εναντίον του Αλή Πασά, η ανδρεία, η αυτοθυσία, η φλογερή προσήλωσή τους
στο ιδανικό της ελευθερίας ενέπνευσαν σεβασµό και δέος».

Η Πανηπειρωτική Συνοµοσπονδία Ελλάδας 
εξέδωσε το ακόλουθο∆ελτίο Τύπου

«Ολιγοµελής αντιπροσωπεία της Πανηπειρωτικής Συνοµοσπονδίας Ελλάδας
αποτελούµενη από τον πρόεδρο Χρυσόστοµο (Μάκη) Χήτο – Κιάµο, τον Γενικό
Γραµµατέα Σωτήρη Κολιούση, την Έφορο ∆ηµοσίων Σχέσεων Μαρίκα Γκόνη
και το µέλος του ∆Σ Κώστα Ζηκόπουλο κατέθεσαν στις 30.5.2021 στον ιερό
χώρο του Σουλίου στεφάνι στο µνηµείο όπου απεικονίζεται η ακατάβλητη -
ηρωική ψυχή των Σουλιωτών.

Μνήµη, δόξα και τιµή των Σουλιωτών. Υποχρέωση - ελάχιστος φόρος τιµής,
και ύψιστο καθήκον. Το καθήκον αυτό επιτελέσαµε µε σεβασµό και ευλάβεια

µακριά από κάθε πρόσκληση. Το εθνικό καθήκον ορίζει και καθορίζει η
εθνική µας συνείδηση που δεν προσδιορίζεται από τις πράξεις ή παραλείψεις
κάθε αρχής. 

Το δίδαγµα της θυσίας των Σουλιωτών είναι διαχρονικό και οικουµενικό και
δεν συνδέεται µε την ηµετέρα παροδικότητα». 

«Σούλι, 8 Μαΐου 1804. Αρτζουαχάλι του Μπεκήρ Τζογαδούρου προς Αλή
πασά. Του ζητά να βοηθήσει τους φτωχούς Σουλιώτες που έχουν µείνει στον
τόπο: να “τους δώσει γέννηµα” που θα το επιστρέψουν, και “έναν παπά, ότι οι
Ρωµαίγοι χωρίς παπάν δεν ηµπορούν”. Ο Μπεκήρ Τζογαδούρος, ένας από
τους βασικούς αρχηγούς της πολιορκίας του Σουλίου, χρησιµοποιήθηκε από
τον Αλή πασά στην καταδίωξη των Σουλιωτών µετά την παράδοση και των
τελευταίων οχυρών. Τον συναντάµε ως αρχηγό ή συναρχηγό των στρατευµάτων
του Αλή στη µάχη του Ζαλόγγου (16-17 ∆εκεµβρίου 1803), και αµέσως µετά
στην παρατεταµένη πολιορκία των οχυρωµάτων στη µονή Σέλτσου Σουλιωτών,
Ιανουάριος-τέλη Μαρτίου 1804. Μετά τις παραπάνω ενέργειες, ο Μπεκήρ
Τζογαδούρος εκτελεί, φαίνεται, περιοδεία στην περιοχή και στις αρχές Μαΐου
βρίσκεται για ευνόητους λόγους στο Σούλι. Πέρα από τις δύο πολύ σηµαντικές
πληροφορίες του εγγράφου για την ένδεια των σουλιωτικών οικογενειών που
παρέµειναν στο Σούλι και το αίτηµά τους να τους δοθεί ιερέας, ένδειξη ότι
αποτελούσαν µία µικρή, έστω, κοινότητα οικογενειών, ή φράση: “να παίρνεις
από τους ίδιους ωσάν πέρσι το γέννηµά τους”, φανερώνει ότι αυτοί είχαν
υποταχθεί πριν από την τελική πτώση». 

Αρχείο Αλή Πασά, Γενναδείου Βιβλιοθήκης, Τόµος Α΄, Ινστιτούτο Νεοελληνικών
Ερευνών ΕΙΕ, Αθήνα, 2007
αρτζουαχάλη: αναφορά, αίτηση, µεχαρµετλής/ού/ή: επιεικής, φιλάνθρωπος,

ζαντές/ζαδές: γιος του τάδε, κερέµη: µεγαθυµία, χάρη, ευεργεσία, ευσπλαχνία

Στη λίστα µε τα νεότερα µνηµεία το Ζάλογγο.
Αν σωθούν οι Σουλιώτισσες από τους κεραυνούς

Το Μνηµείο Ζαλόγγου εντάχθηκε στη λίστα µε τα νεότερα Μνηµεία της
χώρας. Η ιστορία κατασκευής του Μνηµείου έχει ως εξής: Την 1η Μαΐου 1953
η Ελληνική Πολιτεία προκήρυξε διαγωνισµό ανέγερσης Μνηµείου που

κατακυρώθηκε στο Γλύπτη Γεώργιο Ζογγολόπουλο και τον Αρχιτέκτονα Πάτροκλο
Καραντινό. Το έργο περατώθηκε το 1960, ενώ τα σκαλιά, περίπου 480 περατώθηκαν
λίγο αργότερα από τον εργοδηγό Ηρακλή Τσούτση και τους εργάτες από τα
γύρω χωριά. 

Το Μνηµείο που απεικονίζει τις Γυναίκες του Σουλίου να πέφτουν στον
γκρεµό από τον Ιερό Βράχο του Ζαλόγγου. Βρίσκεται στον αρχαιολογικό χώρο
της Κασσώπης και επιπλέον αποτελεί ένα πρωτοποριακό έργο µοντέρνας
γλυπτικής µεγάλης κλίµακας σε υπαίθριο χώρο µε εξαιρετική ιστορική,
καλλιτεχνική και τεχνική αξία.

«Τ’ αγάλµατα, δεν έχουν συγκεκριµένα χαρακτηριστικά. ∆εν παριστάνουν
γνωστές ιστορικές µορφές Σουλιωτισσών αλλά γενικά και µε πλήρη αφαίρεση
των λεπτοµερειών τις ηρωίδες γυναίκες του Σουλίου. Ο καλλιτέχνης επίτηδες
δεν θέλησε να υποτάξει την µορφή σε ορισµένα χαρακτηριστικά, αλλά την
άφησε απρόσιτη και αδέσµευτη για να αφήσει τον θεατή ελεύθερο να δώσει
αυτός την µορφή όπως την έπλασε η ψυχή του και η φαντασία του. Όλο το έργο
είναι επιβλητικό και υλοποιεί µε το ρωµαλέο του παλµό το ασύλληπτο πνεύµα
µιας ηρωικής στιγµής σ’ όλο το τραγικό της µεγαλείο». 

Περιγραφή από τον Αλέξανδρο Λιοντο, γραµµατέα της επιτροπής για την
κατασκευή του µνηµείου

«Αποτελεί, εποµένως, ένα µοναδικής καλλιτεχνικής αξίας τεκµήριο της
προσφοράς Ελλήνων καλλιτεχνών και της τοπικής κοινωνίας, το οποίο
συµβάλλει στην διατήρηση της µνήµης των ηπειρωτισσών γυναικών και των
διαχρονικών αγώνων τους για την ελευθερία της Ελλάδας».

Κινδυνεύουν από τους κεραυνούς 
οι «Σουλιώτισσες»

Ο πρόεδρος του Κοινοτικού Συµβουλίου Καµαρίνας Θεόδωρος ∆ράκος, µε
επιστολή του προς τον δήµαρχο Πρέβεζας Νικόλαο Γεωργάκο, παρουσιάζει τα
προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο χώρος. Τονίζει δε πως είναι αναγκαίο να
επιλυθούν καθόσον προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες όλη τη διάρκεια του
χρόνου. Επισηµαίνει την αναγκαιότητα τοποθέτησης συστήµατος αντικεραυνικής
προστασίας καθώς και επιδιόρθωσης των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του
χώρου. Χαρακτηριστικό της κατάστασης είναι, πως λόγω ανυπαρξίας αντικεραυνικής
προστασίας, µία από τις «Σουλιώτισσες» του µνηµείου, υπέστη ζηµιές στην
κορυφή της από κεραυνό.

«Η αντικεραυνική προστασία δεν είναι επαρκής µε κίνδυνο καταστροφής
του Μνηµείου αλλά και της Ιεράς Μονής Αγίου ∆ηµητρίου. Ήδη έχει πέσει
κεραυνός στην ψηλότερη “Σουλιώτισσα” µ’ αποτέλεσµα να έχει υποστεί ζηµιές
στην κορυφή της. Σε συνδυασµό µε την αύξηση πτώσεων κεραυνών που πα-
ρατηρήσαµε φέτος (τρεις φορές στο χωριό και σε Ι.Μ. Αγίου ∆ηµητρίου
κατέστρεψαν 65 λαµπτήρες κοινοτικού φωτισµό, µοτέρ, ηλεκτρολογικούς
πίνακες και συσκευές) καθίσταται επιτακτική η λύση του προβλήµατος.
Παράλληλα η ηλεκτροδότηση του Μνηµείου είναι προβληµατική. Το δίκτυο δεν
έχει γειώσεις και δεν υπάρχει πρόβλεψη σε περίπτωση υπέρτασης να
διακόπτεται το κύκλωµα. Αποτέλεσµα να έχουν καταστραφεί οι ηλεκτρολογικοί
πίνακες και οι προβολείς πού είχαµε τοποθετήσει, µε χρήµατα δωρεάς, για
την φωταγώγηση του Μνηµείου».

Ακόµη θέτει εκ νέου το αίτηµα της τοπικής κοινωνίας για κατασκευή
αναβατορίου προς το µνηµείο, που θα λειτουργήσει αναπτυξιακά για την
περιοχή, µια και ιστορικός βράχος θα είναι επισκέψιµος για όλους.

Αφήνει την περιουσία του στον αδελφό του
Ιωάννη «για να κάµνει-γράφει-ως βούλεται, αφού
δώσει πρώτον ετοίµως και άνευ τινός εναντιώσεως
όσα δια την ψυχικήν µου σωτηρίαν ψυχικά και
λεγάδα (δηλαδή κληροδοτήµατα), διορίζω να δοθώσιν
από ηµέρας τεσσαράκοντα της αποβιώσεώς µου».
Αφήνει ακόµα σαράντα τάληρα δίστηλα στο µοναστήρι
της Παναγίας στα Θεοδώριανα κι άλλα είκοσι στην
αδελφή του Ελένη που µένει στα Θεοδώριανα,
εφόσον είναι ζωντανή, αλλιώς να δοθούν στους
κληρονόµους της. 

Στις 20 Γενάρη του 1847 σε ηλικία εβδοµήντα
εννέα (79) χρονών πεθαίνει πρόσφυγας στη Ζάκυνθο,
αφού εξεπλήρωσε πλήρως το καθήκον του ως άν-
θρωπος και ως πατριώτης. Προτού πεθάνει είχε
ετοιµάσει και φρόντιζε ο ίδιος τον τάφο του στην
Εκκλησία του Εσταυρωµένου. Είχε γράψει κα την
επιγραφή που χαράχτηκε ύστερα στη µαρµάρινή
πλάκα µε κεφαλαία γράµµατα: 

ΑΝΘΙΜΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ ΤΗΝ
ΠΑΤΡΙ∆Α ΗΠΕΙΡΩΘΕΝ. ΕΝ ΤΩ ΤΟΥ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ
ΛΑΧΩΝ ΙΕΡΑΤΕΥΕΙΝ ΝΑΩ ΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟΝ ΕΑΥΤΩ ΖΩΝ
ΚΑΤΕΣΚΕΥΑΣΕ ΕΤ. ΑΩΛΕ (ΣΗΛ. 1835) ΤΗΣ ∆’ ΗΛΙΚΙΑΣ
ΑΥΤΟΥ ΞΖ΄ (δηλ. 67 χρονών). 

Ο δε µαθητής του παπα-Κασιµάτης προσθέτει
αργότερα από κάτω: «ΠΛΗΡΩΣΑΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟΝ ΧΡΕΟΣ
ΠΕΡΙ ΤΑΣ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1847». 

Κατά τους ιστορικούς ο Άνθιµος ήταν: αφιλοκερδής,
τίµιος, δηµοφιλής, αγαθόφρων, θρήσκος και ελεήµων.
Μα πάνω απ’ όλα ήταν ένα φιλελεύθερο πνεύµα,
ήταν ένας ένθερµος και φλογερός πατριώτης. Ήταν
µια εξέχουσα ιστορική µορφή µε σηµαντική προσφορά
στον απελευθερωτικό αγώνα του ’21. Η προεπαναστατική
δράση του, ιδιαίτερα ως κατηχητή στη Φιλική Εταιρεία,
ανήκει όπως γράφουν, «εις τον κύκλον των ωραιότερων
εθνικών µας παραδόσεων». Η ιστορία δεν τον αγνόη-
σε.

Γιάννης Λιούκας, πρόεδρος της Αδελφότητας 
Θεοδωριανιτών Αθήνας
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Το  Σούλι: Η αετοφωλιά των ελεύθερων Ελλήνων!
«Βράχοι υψηλοί, διαβόητοι,/βουνά του τετραχώρου,/από σας καταβαίνουσι/πολλοί και δυνατοί/αδάµαστοι άνδρες» 

Ανδρέας Κάλβος

Ανδριάντας του Άνθιµου Αργυρόπουλου,
Ιεροµόναχου στα Θεοδώριανα

Ανδριάντας του Άνθιµου Αργυρόπουλου,
Ιεροµόναχου στην Άρτα

Ο

Το ηρωικό Σούλι 
«Άνοµοι, τον σταυρόν/εχθρόν επήραν». 

Α. Κάλβος

Η αντιπροσωπεία της ΠΣΕ στο µνηµείο

Το µνηµείο του Ζαλόγγου
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ο Γενικό Συµβούλιο της Πανηπειρωτικής
Συνοµοσπονδίας Ελλάδας  συνήλθε

12.5.2021 µε θέµα: «Ο ενεργειακός σχε-
διασµός στην Ήπειρο». Η καθολική διαπί-
στωση του Συµβουλίου είναι πως βρισκό-
µαστε πλέον σε εξέλιξη µιας συνεχούς και
άνευ προγραµµατισµού εγκατάστασης  µο-
νάδων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)
σε ολόκληρο την Ήπειρο. Το απρογραµµάτι-
στο παίρνει δυστυχώς τη µορφή ενεργειών-
καταιγίδας που είναι πλέον σίγουρο πως τα
αποτελέσµατα θα είναι οδυνηρά. Ο γενικός
κανόνας αντιµετώπισης του προβλήµατος
ασφαλώς δεν είναι η άρνηση. Απαιτείται
σχεδιασµός. Αδήριτη καθίσταται η ανάγκη
«να εκπονηθεί από την Περιφέρεια ολο-
κληρωµένο σχέδιο του Ενεργειακού Σχε-
διασµού της Ηπείρου (όπως έχουν πραγµα-
τοποιήσει άλλες περιφέρειες)». 

Ο προβληµατισµός των τοπικών κοινω-
νιών είναι άµεσος και αποτυπώνεται µε επι-
στολές διαµαρτυρίας διαφόρων συλλόγων
και µε αποφάσεις ∆ηµοτικών Συµβουλίων.
Το πρόβληµα είναι οικουµενικό  και για το
λόγο αυτό απαιτείται η καθολική συµµετοχή
όλων των Ηπειρωτών, όλων µας. Άλλωστε η
προστασία του περιβάλλοντος δεν αφορά
µόνο την παρούσα χρονική περίοδο. Κρίνεται
το µέλλον του τόπου µας. Από την άποψη
αυτή η «Πανηπειρωτική» θα ενηµερώνει
συνεχώς και στο ακέραιο τους Ηπειρώτες
«για ό,τι γίνεται» για το µείζον αυτό πρό-
βληµα. 

Περιοχή ΠΩΓΩΝΙΟΥ

Οι αντιδράσεις των κατοίκων των διαφόρων
περιοχών, είναι ουσιαστικές και φυσικά ελ-
πιδοφόρες. Η Πολιτιστική Αδελφότητα Μερο-
παίων Πωγωνίου µε επιστολή-∆ιαµαρτυρία
προς τους αρµόδιους φορείς  θέτει µια σειρά
ερωτηµάτων που είναι αποκαλυπτικά του µε-
γέθους της επικείµενης καταστροφής του φυ-
σικού περιβάλλοντος της περιοχής του Πω-
γωνίου. Ειδικότερα η Αδελφότητα ερωτά:

«Ισχύει ή όχι ο σχεδιασµός κατασκευής αι-
ολικών σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέρ-
γειας (ΑΣΠΗΕ) στα όρια του ∆ήµου Πωγωνίου
και ιδιαίτερα, στην περιοχή του δικτύου Φύση
2000 GR 2130010 (Όρος ∆ούκου, Ωραιόκαστρο,
∆άσος Μερόπης, Κοιλάδα Γορµού, Λίµνη ∆ελβι-
νακίου). 

Στην ως άνω γεωγραφική περιοχή συµπε-
ριλαµβάνεται και το όρος Μερόπη/∆ούσκο (Νε-

µέρτσικα) το οποίο προστατεύεται ως Ζωνη Ει-
δικής Προστασίας για τα πουλιά (ΣΠΠ). Είναι

επίσης γνωστό ότι η προαναφερόµενη γεωγρα-
φική περιοχή αποτελεί ένα διεθνές δίκτυο πε-
ριοχών που είναι ζωτικές για τη διατήρηση παγ-
κοσµίως απειλούµενων ειδών ενδηµικών
πουλιών, των οποίων η επιβίωση εξαρτάται από
τους συγκεκριµένους βιοτόπους. Οι νοτιοδυτικές
πλαγιές του βουνού έχουν χαρακτηριστεί βιό-
τοποι CORINE, ενώ το βόρειο τµήµα του ανήκει
στο γεωπάρκο Βίκου-Αώου και ανήκει στο
NATURA 2000)». 

Η Αδελφότητα ∆ολού Αθηνών  «Ο Άγιος
Χριστόφορος» κατέθεσε  στους αρµόδιους φο-
ρείς ∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ «για την προγραµµατισµένη
κατασκευή Αιολικών Πάρκων στο όρος Κουτσό-
κρανο και όρος ∆ούσκος (Νεµέρτσικα).

Επειδή η περιοχή αυτή του Πωγωνίου µε τις
οροσειρές Νεµερίτης «Νεµέρτσικα/ ∆ού-
σκο)µκαι Κουτσόκρανο, είναι ενταγµένες στο
πρόγραµµα  NATURA 2000, για την βιοποικιλό-
τητα, την ορνιθοπανίδα, και την διαδροµή ση-
µαντικών ειδών αποδηµικών  πουλιών Ευρώ-
πης».

Καλούν «τόσο τη Νοµαρχία όσο και τους αρ-
µόδιους φορείς να εισακούσουν τις εύηχες αν-
τιρρήσεις και να µην προχωρήσουν στην υλο-
ποίηση της απόφασής των για τη δηµιουργία
Α.Π. στις προαναφερόµενες περιοχές». 

Πηγές Αγίου Γεωργίου, ∆ήµου Ζηρού

Πρόκειται για τις πηγές από τις οποίες υδροδο-
τούνται τρεις πόλεις: Πρέβεζα, Φιλιππιάδα, Άρτα.
Με ΟΜΟΦΩΝΗ απόφαση ΤΟ ∆ηµοτικό Συµβούλιο
∆ήµου Ζηρού αποφάσισε:

Το   ∆ηµοτικό   Συµβούλιο  του ∆ήµου 
Ζηρού Οµόφωνα  Αποφασίζει: 
Είναι αρνητικό στην κατασκευή του έργου

«Μικρό Υδροηλεκτρικό έργο (ΜΥΗΕ) Άγιος Γε-
ώργιος, ισχύος 2,13 MW, ∆.Ε. Φιλιππιάδας του
∆ήµου Ζηρού / Π.Ε. Πρέβεζας, Περιφέρειας
Ηπείρου»

Επίσης το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Πρέβεζας:
«Η πηγή του Αγίου Γεωργίου ανήκει στο «Μη-

τρώο Προστατευόµενων Περιοχών» του υδατικού
διαµερίσµατος της Ηπείρου που προορίζεται για
την άντληση ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση
και η κίνηση του υπόγειου νερού ακολουθεί προ-
νοµιακές ροές µέσα από καρστικούς αγωγούς, οι
οποίοι ακολουθώντας ένα δαιδαλώδες µοτίβο συγ-
κλίνουν προς την πηγή. Η κατασκευή του προτει-
νοµένου υδροηλεκτρικού έργου, θα επιφέρει ση-
µαντική επίδραση στο µηχανισµό λειτουργίας της
πηγής. Η διάνοιξη της σήραγγας και η εκτεταµένη
χρήση εκρηκτικών είναι µια ισχυρή παρέµβαση

Νεµέρτσικα: «Ουρανοί και γαλανοί αιθέρες «χαµήλω-
σαν» για να σε τυλίξουν µε χρυσωµένα σύννεφα,
εσένα την Υψικάρηνο, τη Νεφελογείτωνα, τη Λευκό-
πεπλο, τη ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΗ» Μανώλης ∆ράσος
(Φωτ.: Γιώργος Μάνης)

Τ

Η Ήπειρος το τελευταίο χρονικό διάστηµα αν-
τιµετωπίζει ένα καταιγισµό ‘’επενδυτικών έργων’’
εγκατάστασης µονάδων ΑΠΕ όπως άλλωστε όλες
οι περιφέρειες, στα πλαίσια της ενεργειακής
µετάβασης και της «απανθρακοποίησης» της πα-
ραγωγής ενέργειας.

Στα πλαίσια αυτά το ∆.Σ. συζήτησε σε ειδική
συνεδρίαση (21.4.2021)  τα προβλήµατα που προ-
κύπτουν από τα προαναφερόµενα ‘’επενδυτικά
έργα’’ και, ψήφισε οµόφωνα σχετική απόφαση
που δηµοσιεύτηκε στην Εφηµερίδα µας στο προ-
ηγούµενο φύλλο και αποφάσισε την σύγκληση
του Γενικού Συµβουλίου (12.5.2021)  µε τηλεδιάσκεψη
µε µοναδικό θέµα ‘’ ο Ενεργειακός Σχεδιασµός ‘’
της Ηπείρου.

Στη συνεδρίαση είχαν κληθεί όλοι οι Ηπειρώτες
Βουλευτές, ο Περιφερειάρχης, οι ∆ήµαρχοι της
Ηπείρου. Την απόφαση εκ µέρους του ∆Σ της ΠΣΕ
παρουσίασε το µέλος κ. Νίκος Γιαννούλης, Φυσικός
Msc Περιβαλλολοντολόγος. Εκτός από τα µέλη του
Γενικού Συµβουλίου, τοποθετήθηκαν οι Ηπειρώτες
Βουλευτές κ. Σταύρος Καλογιάννης (Ν∆), Γιάννης
Μπαλάφας (ΣΥΡΙΖΑ), Χρήστος Γκόγκας (ΚΙΝΑΛ)
και Χρήστος  Κατσώτης (ΚΚΕ), ο αντιδήµαρχος
Ιωαννίνων Βασίλη Βλέτσας, ο ∆ήµαρχος Πωγωνίου
Κώστας Καψάλης και εκπρόσωποι επιτροπών
αγώνα. Μέσα από τη συζήτηση αναδείχτηκε ότι η
πρωτοβουλία της Πανηπειρωτικής είναι σηµαντική
και επίκαιρη και υπήρξε συµφωνία στην πλειοψηφία
των θέσεων που περιλάµβανε η εισήγηση.

Ο βασικός προβληµατισµός ανέδειξε ότι δεν
συµβάλλουµε µε την αποσπασµατική τοποθέτηση
για κάθε επένδυση, αλλά απαιτείται να εκπονηθεί
από την Περιφέρεια ολοκληρωµένο σχέδιο του

Ενεργειακού Σχεδιασµού της Ηπείρου (όπως
έχουν πραγµατοποιήσει άλλες περιφέρειες).
Πρέπει να απαντηθεί, τα έργα που έχουν εγκριθεί
ή προγραµµατίζονται τι εξυπηρετούν, ποια είναι
η σκοπιµότητά τους, ποιο το µέγεθος σε σχέση
µε το περιβάλλοντα  χώρο, ποιες επιπτώσεις
έχουν στο Περιβάλλον και στην Ανάπτυξη, ποια η
αποτίµηση των επιπτώσεων στο Φυσικό και Αν-
θρωπογενές περιβάλλον;

Βασικές παράµετροι που πρέπει να εξετα-
σθούν:

Ενεργειακό µείγµα παραγωγής ενέργειας που
πρέπει να επιλεγεί για την Περιφέρεια.

Εκπόνηση ολοκληρωµένης µελέτης, για την
φέρουσα ικανότητά τους των ΑΠΕ (Βιοµάζα,
Υδατικό ∆υναµικό, Αιολικό δυναµικό, Φωτοβολταϊκά,
περιοχές γεωθερµικού ενδιαφέροντος).

Η αξιοποίηση όλων των πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ
και µη) θα µπορούσε να έχει πραγµατικά θετικό
για την προστασία του περιβάλλοντος αντίκτυπο
µόνο στο πλαίσιο µιας οικονοµίας που δεν θα
είναι σχεδιασµένη µε κριτήριο το κέρδος των
επιχειρηµατικών οµίλων.

Αναστολή όλων των διαδικασιών αδειοδότησης
και υλοποίησης υποδοµών ΑΠΕ µέχρι την ολο-
κλήρωση του Ειδικού Χωροταξικού ΑΠΕ Περιφέ-
ρειας.

Ορισµός περιοχών αποκλεισµού χωροθέτησης
ΑΠΕ.

Εκπόνηση ολοκληρωµένης µελέτης για την
προστασία των πηγών ύδατος.

Παράλληλα αποφασίστηκε η κατάθεση ψηφί-
σµατος στο Πρόεδρο της Βουλής, στα αρµόδια
Υπουργεία, στους Βουλευτές της Ηπείρου κ.λ.π.

που µεταξύ άλλων θα ζητείται:
θεσµοθέτηση αποφασιστικού ρόλου του Περι-

φερειακού Συµβουλίου και των ∆ηµοτικών Συµ-
βουλίων.

κατάργηση των διατάξων του Ν.4685/20 βάσει
του οποίου επιτρέπεται η χωροθέτηση εγκατα-
στάσεων εξορύξεων, ΑΠΕ κ.λπ. και εντός Προ-
στατευόµενων Περιοχών και πολλές άλλες διατάξεις
σε βάρος της προστασίας του περιβάλλοντος.

Τη θεσµοθέτηση αλλαγών και ισχυρών αντα-
ποδοτικών, µε όρους δηµιουργίας θέσεων εργασίας,
εισοδήµατος και αξιών περιβάλλοντος.

Κατάργηση του χαρατσιού του ΕΤΜΕΑΡ, το οποίο
πληρώνουµε στους λογαριασµούς ρεύµατος για
να χρηµατοδοτούνται οι επιχειρηµατίες της “Πρά-
σινης Ενέργειας”  ως ελάχιστο βήµα για φθηνό
ρεύµα για τα λαϊκά στρώµατα.

Να επανεξεταστεί η «απολιγνιτοποίηση» υπό
το πρίσµα της νέας τεχνολογίας παραγωγής ρεύ-
µατος από την καύση.

Ιδιαίτερη σηµασία είχε η συζήτηση γύρω από
την κατάργηση ή αξιοποίηση του λιγνίτη.

Τόσο από τη συζήτηση στο ΓΣ όσο και από τις
εξελίξεις προτείνονται τα εξής:

Να γίνει εκτενής ενηµέρωση για τις αποφάσεις
και τη συζήτηση όλων των συλλόγων, αδελφοτήτων,
οµοσπονδιών µελών της ΠΣΕ., της Περιφέρειας,
των ∆ήµων, των σωµατείων και των συλλόγων
της Ηπείρου

Να υπάρξει συντονισµός της ΠΣΕ µε άλλες
αντίστοιχες οµοσπονδίες που οι περιοχές τους
πλήττονται από την ανεξέλεγκτη εγκατάσταση
ΑΠΕ (Μακεδόνες, Θεσσαλοί, Ευβοιώτες κλπ).

Στην παρέµβαση του ο Πρόεδρος του ∆Σ της
ΠΣΕ Μάκης Κιάµος τόνισε:

“Η Πανηπειρωτική µε µια φωνή θα υπερασπίσει
τα συµφέροντα της Ηπείρου και των απόδηµων
Ηπειρωτών. Η παρούσα διοίκηση το έχει αποδείξει,
βγαίνει µπροστά για όλα τα ζητήµατα που απα-
σχολούν τους απόδηµους και τους συµπατριώτες
µας που ζουν στην Ήπειρο. Στο επόµενο ∆.Σ. θα
καταθέσουµε την τελική µας απόφαση για το
ζήτηµα. Περιµένουµε απ’ όλους τους συλλόγους
και τις αδελφότητες να συνεδριάσουν και να
µας καταθέσουν γραπτές προτάσεις για να τις
λάβουµε υπόψη µας.” Μπορούµε να τους στα-
µατήσουµε, µπορούµε να προστατέψουµε τον
τόπο µας αλλά χρειάζεται να δώσουµε µάχη,
όλοι µαζί, όχι µόνο οι Ηπειρώτες.

Μάχη για την προστασία του τόπου µας

Γενικό Συµβούλιο της ΠΣΕ για τον Ενεργειακό Σχεδιασµό
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΣΕ



και η οποία επιδρά στους αγωγούς τροφοδοσίας
της πηγής µε απρόβλεπτες και ανεπανόρθωτες
εξελίξεις. Ταυτόχρονα η λεκάνη ηρεµίας που θα
σχηµατιστεί ανάντη του φράγµατος εκτροπής θα
µειώσει την ταχύτητα ροής του ποταµού και θα
µειώσει επίσης τη δυνατότητα µεταφοράς των φερ-
τών υλών µε αποτέλεσµα την γρήγορη επιχωµά-
τωση. Εποµένως υπάρχει µεγάλη πιθανότητα οι
εργασίες αυτές να έχουν ανεπανόρθωτες συνέ-
πειες για την ποιότητα και την ποσότητα των νερών
και µε απώτερη ολέθρια συνέπεια την διακοπή
υδροδότησης των πηγών.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ: «Η περιοχή πα-
ρέµβασης βρίσκεται εντός ορίων του αρχαιολογικού
χώρου της Βραχοσκεπής «Ασπροχάλικο», που απο-
τελεί ένα από τα παλαιότερα σηµεία κατοίκησης
στον ευρωπαϊκό χώρο. Επιπλέον σε ελάχιστη από-
σταση βρίσκεται και το µνηµείο του Ρωµαϊκού
Υδραγωγείου, ένα από τα πιο υψηλού επιπέδου
τεχνικά έργα της Ρωµαϊκής περιόδου που σώζονται
ως και σήµερα στον Ελλαδικό χώρο. Πιθανή κατα-
σκευή του έργου θα έχει σηµαντικές αρνητικές
επιπτώσεις στο σηµαντικό αυτό χώρο από αρχαι-
ολογικής άποψης».

«Άραχθος, ήταν κάποτε ένα ποτάµι;»
Ανακοίνωση της Οµοσπονδίας 
Τζουµερκιωτών

Τα Τζουµέρκα σε πολιορκητικό κλοιό!
Πριν από λίγους µήνες η Οµοσπονδία Τζουµερκιωτών
παρατηρώντας προσεκτικά τον γεωπληροφοριακό χάρτη
της Ρ.Α.Ε. διαπίστωσε ότι µια ιδιωτική κεφαλαιουχική
εταιρεία µε έδρα τα Γιάννενα – η Α.Π.Ε. ΚΩΤΣΙΝΑ Ι.Κ.Ε.
– είχε καταθέσει στη Ρ.Α.Ε. µια αίτηση(Γ-012551/9-2-
2021) για την κατασκευή ΜΥΗΕ 2,8 ΜW, στον Άραχθο
ποταµό, κάτω από τη ∆αφνωτή και την Πλατανούσα! Η
Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) στα τέλη Ιουνίου
προχώρησε στην βεβαίωση παραγωγής(ΒΕΒ-
3974/2021), αν και η Οµοσπονδία Τζουµερκιωτών είχε
καταθέσει τεκµηριωµένο κείµενο αντιρρήσεων.

Με βάση το νοµοθετικό πλαίσιο, η Ρ.Α.Ε. στη
φάση αυτή εξετάζει τη σκοπιµότητα του έργου στη
βάση κριτηρίων οικονοµικής φύσεως που σχετίζονται
µε την τεχνικοοικονοµική επάρκεια του έργου, δεν
αξιολογεί τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά του και

συνήθως παρέχει αφειδώς άδειες παραγωγής στον
οποιοδήποτε υποψήφιο «επενδυτή»! Το παράδοξο
µάλιστα είναι ότι στη φάση αυτή καθορίζεται γενικώς
ο τόπος για την άσκηση της δραστηριότητας, χωρίς
να διαπιστώνεται πλέον από την Αρχή ούτε καταρχήν
η δυνατότητα εξασφάλισης της επίµαχης θέσης. Η
δε ακριβής θέση της µονάδας, καθώς και η δυνα-
τότητα εξασφάλισης του δικαιώµατος χρήσης αυτής
καθορίζονται κατά την έκδοση της άδειας εγκατά-
στασης, που χορηγείται στον κάτοχο άδειας παρα-
γωγής σε επόµενο αδειοδοτικό στάδιο.  Άλλη µια
ένδειξη βιασύνης, προχειρότητας και σκόπιµης «δι-
ευκόλυνσης» τέτοιων πρακτικών είναι το γεγονός ότι
ο πολίτης και οι φορείς που διαφωνούν έχουν µόνο
15 µέρες περιθώριο για να καταθέσουν εµπρόθεσµο
αίτηµα αντιρρήσεων έναντι της αρχικής αίτησης και
τριάντα µέρες έναντι της βεβαίωσης παραγωγού, χω-
ρίς µάλιστα η Ρυθµιστική Αρχή να τους έχει επιδώσει
στοιχεία του φακέλου της αίτησης! 

Μέρος µιας προφανούς ανισότητας δικαίου είναι
και τα εξής: α) ο δικαιούχος των έργων Α.Π.Ε. κατα-
λαµβάνει χώρο που δεν του ανήκει για 25 έτη µε δι-
καίωµα επέκτασης έως τα 50 χρόνια. Σε αυτό το διά-
στηµα – σύµφωνα µε το ισχύον νοµικό πλαίσιο-
απολαµβάνει το 97% των εσόδων και υποχρεώνεται
να αποδίδει το 1% στους κατοίκους και το 1,7% στον
∆ήµο! β) Οι αποφάσεις των ∆ήµων και της Περιφέ-
ρειας έχουν γνωµοδοτικό χαρακτήρα. Αγνοείται ου-
σιαστικά η βούληση της τοπικής κοινωνίας. γ) η πε-
ριοχή των Τζουµέρκων έχει πληρώσει το τίµηµα της
ενεργειακής συµµετοχής µε τα µεγάλα φράγµατα
«Πουρνάρι Ι και ΙΙ». δ) αν κατασκευαστούν και λει-
τουργήσουν όλα τα αιολικά της χώρας, τότε η Ελλάδα
θα ξεπεράσει κατά 6 φορές το δεσµευτικό στόχο
της απέναντι στην Ε.Ε. ε) δεν υπάρχει ολοκληρωµένη
µελέτη για τη φέρουσα ικανότητα των υδάτινων οι-
κοσυστηµάτων, πόσα δηλ. Υ/Η και ποιου δυναµικού
αντέχει ένα ποτάµι κι ένα ρέµα.

Ειδικότερα για το ΜΥΗΕ στον Άραχθο µια ιδιό-
τυπη παραδοξότητα αποτελεί το γεγονός ότι στην
ίδια περίπου περιοχή όπου το Συµβούλιο της Επι-
κρατείας µε την 3858/2007 απόφασή του ακύρωσε
για λόγους περιβαλλοντικής προστασίας το υδροη-
λεκτρικό έργο του Αγίου Νικολάου εµφανίζεται
µετά από χρόνια ένα καινούριο, υπό νέα διεύθυνση,
µε µικρότερα µεγέθη, να προσβάλει τη µνήµη, τους
αγώνες και την ιστορία αυτού του τόπου, µα πάνω

απ’ όλα τη φυσική ροή του ίδιου του ποταµού. Λες
και ο δολοφόνος επιστρέφει πάλι στον τόπο του
εγκλήµατος! 

Είναι φανερό ότι στην περιοχή αυτή του Αράχθου,
δίπλα στο ποτάµι διέρχεται το σηµατοδοτηµένο πα-
ραποτάµιο «µονοπάτι της βίδρας» το οποίο έχει χρη-
µατοδοτηθεί από πρόγραµµα της Ε.Ε. και συνδέει το
παλιό πέτρινο γεφύρι της Πλάκας µε τη γέφυρα
Τζαρή. Το µονοπάτι της βίδρας έχει µέχρι σήµερα
προβληθεί σε διάφορα τουριστικά περιοδικά, στη
∆ιεθνή Έκθεση Τουρισµού του Λονδίνου ως µέρος
του συνολικού προγράµµατος προβολής του Ε.Ο.Τ.
κ.α. Παράλληλα µε το µονοπάτι η διαδροµή Γέφυρα
Πλάκας- γέφυρα Τζαρή-Κρυονέρι-Φτέρη Κεντρικού
αποτελεί σηµαντικό µέρος των διαδροµών ράφτιγκ
και κανόε καγιάκ. Είναι γνωστό άλλωστε ότι στην πε-
ριοχή δραστηριοποιούνται πέντε τουλάχιστον εταιρείες
εναλλακτικού τουρισµού. 

Τόσο το παραποτάµιο µονοπάτι της βίδρας όσο
και οι δραστηριότητες εναλλακτικού τουρισµού-ρά-
φτιγκ προσελκύουν όλο το χρόνο πλήθος Ελλήνων
και ξένων επισκεπτών ενισχύοντας την τοπική οικο-
νοµία, στηρίζοντας µόνιµες θέσεις εργασίας στον
τουρισµό του ορεινού όγκου των Τζουµέρκων. Το
κύµα Ισραηλινών τουριστών που κατακλύζει τα τε-
λευταία χρόνια τα Τζουµέρκα αναδεικνύει  το ράφτιγκ
στον Άραχθο και τις δραστηριότητες στο παραποτάµιο
µονοπάτι της βίδρας ως βασικό προορισµό στα Τζου-
µέρκα. Εδώ διεξάγεται και το Vidra’s Trail µε τη συµ-
µετοχή αθλητών από όλη την Ελλάδα. Το υποψήφιο
ΜΥΗΕ θα ζηµιώσει ανεπανόρθωτα τις παραπάνω δρα-
στηριότητες.

Το «υποψήφιο έργο» θέτει σε άµεσο κίνδυνο
και το χωριό της ∆αφνωτής εξαιτίας των µεγάλων
κατολισθητικών φαινοµένων που έγιναν πριν από λί-
γους µήνες. Ένα γεωλογικό φαινόµενο που βρίσκεται
σε εξέλιξη, καθώς µεγάλο µέρος των πρανών διολι-
σθαίνει προς το ποτάµι θέτοντας σε άµεσο κίνδυνο
τα σπίτια του χωριού. Είναι βέβαιο ότι οποιαδήποτε
παρέµβαση στην περιοχή για την κατασκευή ΜΥΗΕ
θα επηρεάσει τη στατικότητα του οικισµού της ∆αφ-
νωτής και τη βιωσιµότητα του έργου! Οι περιβαλλον-
τικές επιπτώσεις είναι µη αναστρέψιµες.

Το «υποψήφιο έργο» δεν είναι το µόνο στην πε-
ριοχή των Τζουµέρκων. Πάνω από 25 αιτήσεις και βε-
βαιώσεις παραγωγού έχουν δοθεί για µικρά υδροη-
λεκτρικά σε ρέµατα, παραπόταµους και ποτάµια, ενώ
το Ξηροβούνι θα γεµίσει από 100 περίπου ανεµογεν-
νήτριες αν οι «επίδοξοι επενδυτές» καταφέρουν να
ολοκληρώσουν όλες τις αδειοδοτικές φάσεις και φυ-
σικά αν καταφέρουν να ξεπεράσουν τη σθεναρή αντί-
σταση της κοινωνίας των πολιτών. Είναι απίστευτο το
θράσος και η επιθετικότητα, η έλλειψη περιβαλλοντικής
ευαισθησίας. Μέσα σε τοπία ιδιαιτέρου φυσικού κάλ-
λους από τους περίφηµους καταρράκτες στα Θεοδώ-
ριανα, τον καταρράκτη στο Γιαννίτσι (Αβαρίτσα), στο
Αθαµάνιο, στο Βουργαρέλι, στην Κυψέλη, στα Άγναντα,
στο Παλιοκάτουνο, στα Λεπιανά, κάτω από τη Μονή
Κηπίνας, στους Μελισσουργούς, στο Ματσούκι, στα
Πράµαντα, στους Ραφταναίους, στην Πλατανούσα, στον
Άραχθο… επώνυµοι διεκδικητές δηµόσιας περιουσίας,
στο όνοµα µιας «πράσινης ανάπτυξης», χωρίς σχεδια-
σµό, χωρίς όρια, µε κερδοσκοπική φαυλότητα αναζη-
τούν οφέλη σε ένα σύγχρονο Ελντοράντο. Ποιος θα
τους σταµατήσει; Ποιος θα βάλει έναν φραγµό στην
αλόγιστη αδειοδότηση; Ποιος θα βάλει έναν φραγµό
στην προσβολή του τοπίου; 

Το γεγονός ότι κάποιος «επενδυτής» έλαβε βε-
βαίωση παραγωγού δεν σηµαίνει ότι θα γίνει και το
έργο! Υπάρχουν και άλλα στάδια πιο σύνθετα που θα
πρέπει να ξεπεραστούν. Αν τελικά αποφασίσει να
συνεχίσει και δεν λογαριάσει τις σφοδρές αντιδράσεις
των κατοίκων της µέσης κοιλάδας του Αράχθου και
των Τζουµέρκων, της αποδηµίας, της Πανηπειρωτικής
Συνοµοσπονδίας Ελλάδος, της Οµοσπονδίας Τζου-
µερκιωτών και άλλων θεσµικών παραγόντων και φο-
ρέων, τότε θα αναµετρηθούµε στην Αποκεντρωµένη
∆ιοίκηση, στην Περιφέρεια Ηπείρου, στα δηµοτικά
συµβούλια των όµορων ∆ήµων και αν επιµείνει πε-
ρισσότερο θα φτάσουµε στην ύστατη λύση του Σ.τ.Ε. 

Για τους παραπάνω λόγους και για πολλούς άλ-
λους ακόµα που θα αποκαλυφθούν σε επόµενα στά-
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∆υσµενείς θα είναι οι επιπτώσεις που θα έχουν οι εργασίες κατασκευής του έργου στο µνηµείο του Ρωµαϊκού
Υδραγωγείου, που βρίσκεται σε ελάχιστη απόσταση από την περιοχή παρέµβασης (Φωτ.: Γιώργος Μάνης)

«Κι αν εσείς θέλετε να µας αναγκάσετε να βλέπουµε τον τόπο µας στο βυθό µιας τεχνητής λίµνης-µας συγχω-
ρείτε- «δεν θα πάρουµε». (Φωτ.: Γιώργος Μάνης)

«ΗΠΕΙΡΩΤΕΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΙ
ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΕΣ»

Οι προετοιµασίες για το αφιέρωµα: «ΗΠΕΙ-
ΡΩΤΕΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΕΣ» ολοκλη-
ρώθηκαν. ∆ιαµορφώθηκε  ο τελικός κατάλογος
µε τους  Ηπειρώτες εικαστικούς  και λογοτέχνες,
που δήλωσαν συµµετοχή  για την πρώτη (δια-
δικτυακή  φάση)  του αφιερώµατος αυτού.
Συγκεκριµένα παίρνουν µέρος  130  εικαστικοί
δηµιουργοί  και 100 λογοτέχνες, όλων των ηλι-
κιών. Πέραν τούτου  συµµετέχουν και  6  Πινα-
κοθήκες  και µουσεία της Ηπείρου. Η Πινακο-
θήκη  Μετσόβου, η  ∆ηµοτική  Πινακοθήκη
Μόραλη, η ∆ηµοτική  Πινακοθήκη Ζίτσας, το
Μουσείο  Παύλου  Βρέλλη, το Μουσείο ‘’Θεό-
δωρος Παπαγιάννης  και το Αθαµανικό Κέντρο
Τέχνης, που έχουν σαν αντικείµενο την εικαστική
δηµιουργία. Συµµετέχουν επίσης η Εταιρεία
Ηπειρωτικών Μελετών  και η Ιστορική Λαογρα-

φική  Εταιρεία Τζουµέρκων.
Ήδη  σε συνεργασία, µε  ειδικό για  διαδικτυα-
κές πλατφόρµες  γραφείο, ετοιµάζεται ο σχε-
τικός ιστότοπος  και  από τα µέσα  Ιούλη  2021
και σε µικρό σχετικό διάστηµα θα  γίνει η ανάρ-
τηση  σ’  αυτό  των στοιχείων, όλων των Ηπει-
ρωτών ∆ηµιουργών.
Η  οµάδα εργασίας της ΠΣΕ, που απαρτίζεται

από τους  Βασίλη Παπαιωάννου,  Αλέξανδρο
Λαµπρίδη,  Αναστασία Κοντούλη,  Αντώνη
Κοντό,  Λίλιαν Παπαδοπούλου,  Μαρίνα Τζά-
κου,  Κώστα Λιάγκο  και την Ελευθερία Γκαρ-
τζονίκα, εργάζεται πυρετωδώς  για το καλύτερο
και ταχύτερο δυνατό αποτέλεσµα.
Η πρώτη φάση  αυτού του  σπουδαίου αφιε-

ρώµατος, που για 3η  συνεχόµενη  δεκαετία
υλοποιεί η ΠΣΕ, βαίνει προς την επιτυχή ολο-
κλήρωση του.
Η ΠΣΕ µε κάθε µέσον θα ενηµερώσει τους Ηπει-
ρώτες, ώστε να γίνουν κοινωνοί του σπουδαίου
αυτού έργου. 

δια συνιστούµε στον «υποψήφιο επενδυτή» και στην
εταιρεία του να αποχωρήσει από την περιοχή και να
µην προχωρήσει στα επόµενα βήµατα! 

Καλούµε τις αρµόδιες αρχές να µην δώσουν έγ-
κριση για την κατασκευή του έργου.

Καλούµε τα συναρµόδια υπουργεία να τροπο-
ποιήσουν το νοµοθετικό πλαίσιο για να σταµατήσει η
ασυδοσία!

Ο Άραχθος και τα Τζουµέρκα δεν θέλουν τέτοια
ανάπτυξη! Έχει τους δικούς του ανθρώπους, τα δικά
του οράµατα, έχει ήδη χαράξει έναν άλλο δρόµο
ήπιας τουριστικής αξιοποίησης µε σεβασµό στο πε-
ριβάλλον και αυτό είναι το συγκριτικό του πλεονέ-
κτηµα. ∆εν το παραχωρούµε σε κανένα. Πιστοί στο
καθήκον µας, θα υπερασπιστούµε τις αξίες και τα
ιδανικά µας και θα βγούµε και πάλι νικητές!

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΙΩΤΩΝ

Ο Αντιπρόεδρος της ΠΣΕ Βασίλης Παπαϊωάννου, ο
Έφορος Πολιτισµού Αλέξανδρος Λαµπρίδης συνο-
δευόµενοι από τον γλύπτη Θεόδωρο Παπαγιάννη
στην πορεία προετοιµασίας του Μεγάλου Αφιε-
ρώµατος συναντήθηκαν µε τον ∆ήµαρχο Ιωαννιτών,
Μωυσή Ελισάφ 



«Ακάκιε», Κώστα Κροµµύδα,
εκδόσεις ∆ΙΟΠΤΡΑ

Η ζωή και το έργο του Λευτέρη
Μαντζίκα σε µυθιστόρηµα  

Εκδόθηκε από τις εκδόσεις ∆ΙΟΠΤΡΑ το
µυθιστόρηµα του Κώστα Κροµµύδα µε
τον τίτλο «Ακάκιε». Η ιστορία είναι βα-
σισµένη στη ζωή του αείµνηστου Λευ-
τέρη Μαντζίκα, του Μέγα Ηπειρώτη
Ευεργέτη.

«Οι αληθινές ιστορίες πάντα προκα-
λούσαν το ενδιαφέρον της κοινωνίας,
πόσο µάλλον όταν αυτές αφορούσαν αν-
θρώπους που άφησαν το στίγµα τους σε
έναν ολόκληρο αιώνα».

Από το οπισθόφυλλο
του βιβλίου

«Με µια χρυσή λίρα στην τσέπη και µια
σοφή συµβουλή ξεκίνησε ο νεαρός Λευτέ-
ρης από το χωριό του στην Ήπειρο για την
Αθήνα. Ονειρεύτηκε να χτίσει και να δηµι-
ουργήσει, να χορτάσει την πείνα του σώ-
µατος και της ψυχής των ανθρώπων. Στην
περιπέτεια της ζωής του µια γυναίκα µπαί-
νει στην καρδιά του, µέχρι που ο πόλεµος,
αδυσώπητος κι απάνθρωπος, τους δοκιµά-
ζει. Όµως τα γραµµένα της ζωής δύσκολα
τα ξεγελάς. Όταν η Ελλάδα ξυπνά από τον
λήθαργο του πολέµου, αρπάζει κάθε ευ-
καιρία που παρουσιάζεται µπροστά του.
Αγωνίζεται να κάνει το όνειρό του πραγ-
µατικότητα, χωρίς να αφήνει τίποτα να µπει
εµπόδιο στον δρόµο του. Η εργατικότητά
του γίνεται πάθος και το πάθος του όραµα.
Χρόνια µετά, όταν ο Ακάκιος βρίσκεται σε
κάθε ελληνικό σπίτι, κοιτάζει µε δέος το
παρελθόν και όσα κατάφερε να δηµιουρ-
γήσει. Χωρίς να ξεχνά από πού ξεκίνησε,
χωρίς να ξεχνά τον τόπο που τον γέννησε.
Γιατί ξέρει ότι οι ρίζες είναι που κάνουν τα
πιο δυνατά δέντρα. ∆ιαβάζοντας το βιβλίο
αυτό, θα κρατήσετε στη µνήµη σας χρυ-
σούς σιτοβολώνες του Θεσσαλικού κάµπου,
µυρωδιές από παλιά εδωδιµοπωλεία και
ήχους από ηπειρώτικα µοιρολόγια. Μια
ιστορία εµπνευσµένη από τη ζωή του Λευ-
τέρη Μαντζίκα που έρχεται να συγκινήσει
και να θυµίσει στον καθένα από εµάς πως
η ουσία στη ζωή είναι να παραµένεις Άν-
θρωπος».

Ο Λευτέρης Μαντζίκας γεννήθηκε στη Λιγοψά των Ιωαννίνων και υπήρξε επί
40 χρόνια ο διευθύνων σύµβουλος της µεγαλύτερης Ελληνικής βιοµηχανίας
ζυµαρικών. ∆ιετέλεσε επίσης για 15 συνεχή έτη πρόεδρος της Πανηπειρωτι-
κής Συνοµοσπονδίας Ελλάδος και ευεργέτησε µε το έργο του εκατοντάδες
Ηπειρώτες.

(…) Ένθερµος πατριώτης, χωρίς να ξεχάσει
ποτέ τις ρίζες του, ήταν αυτός που πρωτοστά-
τησε στην ίδρυση της Αδελφότητας Λιγοψινών
το 1957 κι έβαλε τα γερά θεµέλια, δίνοντας
ώθηση και όραµα στις µετέπειτα διοικήσεις
της, ενσαρκώνοντας ωραία ανθρώπινα ιδανικά
που αγκάλιασαν ολόκληρη την κοινότητα. Ανή-
συχος, δραστήριος, µε περίσσευµα αγάπης για
το χωριό, τη γενέτειρα γη που όχι µόνον δεν
ξέχασε ποτέ αλλά µε την πολύπλευρη προ-
σφορά του άφησε το δικό του στίγµα σε έργα
και αξίες. Έργα που οµορφαίνουν το χωριό µας
και κάνουν ταυτόχρονα πιο εύκολη τη ζωή των
µονίµων κατοίκων του. Γι’ αυτό άλλωστε και το
χωριό, η Λιγοψά, τον ανακήρυξε Μέγα Ευερ-
γέτη και η πλατεία του χωριού µας ονοµάστηκε
«Πλατεία Ελευθερίου Μαντζίκα». 

Πάντα παρόν και πάντα πρώτος σε κάθε

εκδήλωση ή δραστηριότητα, ακόµη και όταν
οικειοθελώς αποχώρησε από την προεδρία
της Αδελφότητας, που υπηρέτησε για 33 ολό-
κληρα χρόνια. Ακούραστος εργάτης αφιέρωσε
ένα µεγάλο µέρος της ζωής του στα κοινά του
χωριού µας και κυρίως στην Αδελφότητά µας.
Μια Αδελφότητα που ταυτίστηκε µε το όνοµά
του γιατί ήταν ο άνθρωπος που την ξεκίνησε
και µε το πάθος και την αγάπη που έτρεφε για
το χωριό µας την οδήγησε και την έφθασε σε
αξιοζήλευτο σηµείο.  

Εργάστηκε και έκανε βίωµά του την συνερ-
γασία και συνεισφορά στα κοινά όχι µόνον του
χωριού µας αλλά γενικότερα της Ηπείρου, µε
σηµαντική υλική προσφορά σε έργα και λοιπές
δραστηριότητες, ώστε σήµερα να συγκαταλέγε-
ται µεταξύ των πολλών ευεργετών της Ηπείρου.

Πρόεδρος της Πανηπειρωτικής Συνοµο-

σπονδίας Ελλάδος για αρκετά χρόνια, ήταν συ-
νεχώς συµπαραστάτης και αρωγός της σε κάθε
ανάγκη, εκδήλωση και δραστηριότητα. Μονα-
δική η συµβολή του στην απόκτηση των ιδιό-
κτητων γραφείων της ΠΣΕ και γι’ αυτό το λόγο
η µεγάλη αίθουσα εκδηλώσεων φέρει το
όνοµά του. Το 1984 ανακηρύχθηκε από την ΠΣΕ
ως «Μεγάλος Ηπειρώτης Ευεργέτης» (…)

Ο Λευτέρης Μαντζίκας θα αποτελεί για
όλους µας φωτεινό παράδειγµα φιλοπατρίας
και παράδειγµα προς µίµηση. 

Ας είναι αιωνία η µνήµη του.

Το ∆Σ της Αδελφότητας Λιγοψινών Ηπείρου,
«Η Θεοτόκος»

Λευτέρης Μαντζίκας (1917-2008)

Στο βιβλίο εµπεριέχεται και η δήλωση του Μάκη Κιάµου
«Ο Λευτέρης Μαντζίκας, ο µέγας Ηπειρώτης Ευεργέτης,

ο πατριώτης που θεµελίωσε την Πανηπειρωτική Συνοµο-
σπονδία Ελλάδας, είναι για εµάς και για όλη την Ήπειρο η
προσωποποίηση του ηπειρώτικου ήθους και της ηπειρώτι-
κης λεβεντιάς. Όσοι τον γνώρισαν, τον θαύµασαν για την
εντιµότητα και τον πατριωτισµό του. Είµαι ευτυχής που βρί-
σκοµαι σ’ αυτή τη θέση που για δεκαπέντε ολόκληρα  χρόνια
κοσµούσε µε την παρουσία του ο Λευτέρης Μαντζίκας».

Χρυσόστοµος-Μάκης Κιάµος –Χήτος, 
πρόεδρος της ΠΣΕ 

Οι χωριανοί του για 
τον Λευτέρη Μαντζίκα

Η πρόεδρος της Κοινότητας Λιγοψάς Ιωαννίνων, γενέτειρα
του Λευτέρη Μαντζίκα, µάς δήλωσε: 

«Ο Λευτέρης Μαντζίκας υπήρξε ένας αληθινός χωρια-
νός και µοναδικός πατριώτης. Όλοι έχουν να πούνε για τα
τόσα καλά που έκανε στο χωριό του. ∆εν ήταν µόνο οι ευερ-
γεσίες. Σε όλα και για όλους  ήταν ο δάσκαλος και ο άν-
θρωπος που καθοδηγούσε και οδηγούσε τους χωριανούς
του σε δίκαιες πράξεις.  Ηπειρώτης µε όλη τη σηµασία της
λέξης, ευεργέτης αληθινός.  ∆εν υπήρξε χωριανός που ζή-
τησε τη βοήθειά του και να µην τη βρήκε απλόχερα από τον
Λευτέρη Μαντζίκα.  Η Λιγοψά τον τίµησε επανειληµµένως.
Μέγας ευεργέτης, µέγας πατριώτης, µέγας Ηπειρώτης». 

Ελένη Λάλου-Μπαϊµάκα,
πρόεδρος Κοινότητας Λιγοψάς

«Ακάκιε»

Γράφει η Κατερίνα Σχισµένου

Μια ιδιαίτερη ανάµνηση, αχνή κάπου µεταξύ παιδικής
ηλικίας και των ασπρόµαυρων διαφηµίσεων ξυπνά η
λέξη Ακάκιε... Μια ιδιαίτερη διαδροµή και καταγραφή
από τον Κώστα Κροµµύδα του Λευτέρη Μαντζίκα από
τα  κακοτράχαλα και σκληρά χωριά της Ηπείρου µε τις
δύσκολες συνθήκες της επιβίωσης που έκαναν όµως
τους ανθρώπους πιο δυνατούς και πειθαρχηµένους στις
όποιες δύσκολες µεταβάσεις της ζωής. Μια πορεία από
το τίποτα στα πάντα µε την αριστοτεχνική γραφή του
Κώστα Κροµµύδα που περιγράφει µε λογοτεχνικό τρόπο
αυτή τη µεγάλη προσωπικότητα. Έναν άνθρωπο που µε
µεράκι και αγάπη στην Ήπειρο και τα ιδιαίτερα εφόδια
που είναι βαθιά καταγεγραµµένα στον κάθε Ηπειρώτη
από το ευθυτενές βλέµµα και καθαρή σκέψη έως την
επιµονή και εργατικότητα, τη συνέπεια και την αγάπη
στην οικογένεια, την ντοµπροσύνη, το θάρρος και κάτι
ακόµη που δυστυχώς σήµερα εκλείπει. Το αλληλέγγυο
και η αγάπη για τον τόπο, όπου κι αν βρίσκεται κανείς.
Συστατικά που κάνουν έναν Ηπειρώτη όπως τον Λευ-
τέρη Μαντζίκα µεγάλο Ηπειρώτη, ευεργέτη και µεγάλο
άνθρωπο και προσωπικότητα. ∆εν περνούν όλοι οι άν-
θρωποι µε τον ίδιο τρόπο απ’ αυτή τη ζωή και τόπο. Με-
ρικοί στιγµατίζουν µε τη ζωή τους, το έργο τους, την
προσφορά τους. Ας µάθουµε την πορεία αυτή, του Λευ-
τέρη Μαντζίκα, ας πορευτούµε λογοτεχνικά µαζί του
µέσα από όµορφες εικόνες και περιγραφές, µέσα από
ένα υπέροχο ταξίδι, µήπως καταφέρουµε κι εµείς να
βρούµε αυτό το κρυµµένο µεγαλείο που βρίσκεται σε
κάθε Ηπειρώτικη καρδιά.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 
ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

Ο Κώστας Κροµµύδας είναι από-
φοιτος του Εθνικού Θεάτρου.
Έχει εργαστεί ως ηθοποιός στο
θέατρο, στην τηλεόραση και στο
σινεµά. Συµµετείχε στον τρίτο
και τέταρτο κύκλο της σειράς
The Durrells.

Τον Μάιο του 2012 εκδόθηκε
το πρώτο βιβλίο του, «Μπαµπά,
Mεγάλωσέ µε», του οποίου η

αναθεωρηµένη και επικαιροποι-
ηµένη έκδοση κυκλοφόρησε ξανά
το 2021 από τις εκδόσεις ∆ιόπτρα,
και τον Μάιο του 2013 το πρώτο
µυθιστόρηµά του, «Η Ζωή που
Έλειπε» (αγγλική έκδοση Cave
of Silence). Τον Ιούνιο του 2014
εκδόθηκε το δεύτερο µυθιστόρηµά
του, µε τίτλο «Ογκρέσα». Ακο-
λούθησε το «Μη µε Λησµόνει»,
τον Μάιο του 2015 (αγγλική έκ-
δοση Lake of Memories). Τον
Μάιο του 2016 εκδόθηκε το βιβλίο

του «Ουρανόεσσα», το οποίο βρα-
βεύτηκε το 2017 ως το καλύτερο
µυθιστόρηµα της χρονιάς στην
κατηγορία «Ηρωίδα έµπνευση»
(αγγλική έκδοση Dominion of the
Moon).

Τον Μάιο του 2017 εκδόθηκε
το µυθιστόρηµα µε τίτλο «Φως
µέσα στη Θύελλα» (αγγλική έκ-
δοση Athora), ενώ το 2018 κυ-
κλοφόρησε το «Μυρωδιά από Σα-
νίδι, το 2019 το «Μια Νύχτα Ακό-
µη» και το 2020 η «Εβόρα».
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Η ανάγκη για συσπείρωση - διατήρηση
των ηθών και των εθίµων της πατρίδας
µας, της Ηπείρου, αλλά και η επιθυµία για
προβολή του λαογραφικού της πλούτου
οδήγησαν τους συµπατριώτες µας, στις 31
Μαρτίου του 1980, στη δηµιουργία της
Ένωσης Ηπειρωτών Αχαρνών. Με σεβασµό
στην παράδοση του τόπου µας, στα 40
χρόνια λειτουργίας της, η Ένωση Ηπειρωτών
Αχαρνών επιτελεί ένα σπουδαίο έργο που
αναγνωρίζεται και καταδεικνύεται συνεχώς
µέσα από τις έντονες δραστηριότητές της,
την αναβίωση των εθίµων, τη συµµετοχή
της σε συνέδρια χορού, την οργάνωση
εκδηλώσεων και πολιτιστικών ανταµωµάτων,
αλλά και µε συνεχείς παραστάσεις των
συγκροτηµάτων της σε τοπικό και πανελ-
λαδικό επίπεδο. Η συµµετοχή µας σε ανά-
λογες παραστάσεις στο Θέατρο του Ηρώδου
του Αττικού, στο Μέγαρο Μουσικής, στο
Θέατρο ελληνικών χορών ‘’∆όρα Στράτου’’,
στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, σε τοπικές
εκδηλώσεις, σε παραστάσεις και αντα-
µώµατα Ηπειρωτών  στην περιφέρεια της
Αττικής αλλά και της Ηπείρου, σε επετειακές
παρελάσεις της πατρίδας µας αλλά και σε
εκπαιδευτικές εκδροµές ιστορικού, θρη-
σκευτικού και λαογραφικού χαρακτήρα,
κάνουν όλους µας περήφανους.

Η Ένωση Ηπειρωτών Αχαρνών πιστή στη
λαογραφία του τόπου της και στην πολιτιστική
της κληρονοµιά λειτουργεί τµήµατα παρα-
δοσιακού χορού, τραγουδιού, µουσικών ορ-
γάνων, θεάτρου και θεατρικού παιχνιδιού.
Η διδασκαλία γίνεται από εξειδικευµένους
δασκάλους που µε υπεύθυνη και µεθοδική
διδασκαλία µεταφέρουν τα λαογραφικά
στοιχεία, την οµορφιά και λεβεντιά των πα-
ραδοσιακών στοιχείων της Ηπείρου στις νε-
ότερες γενιές. 

Τα µαθήµατα παραδοσιακού χορού πραγ-
µατοποιούνται κάθε ∆ευτέρα από τις 5-
10:30µ.µ. µε υπεύθυνο χοροδιδάσκαλο τον
Θεοφάνη Μεντή.

Τα µαθήµατα βιολιού και λαούτου πραγ-
µατοποιούνται Τρίτη-Πέµπτη µε υπεύθυνους
δασκάλους τον Βασίλειο Αθανασιά και ∆η-
µήτριο Κωνσταντή αντίστοιχα. Τα µαθήµατα
της χορωδίας κάθε Πέµπτη µε διδάσκοντα
τον µαέστρο  Ευάγγελο Κώτσου. Τέλος, τα
µαθήµατα θεατρικού παιχνιδιού κάθε Τρίτη
µε υπεύθυνη διδασκαλίας την εκπαιδευτικό
Άννα Λιουγιάκη.

Επιπλέον, η Ένωσή µας επιµελείται την
κατασκευή πιστών αντίγραφων παραδοσιακής
φορεσιάς από διάφορα µέρη της Ηπείρου,

ώστε να διατηρηθεί και να κληρονοµηθεί
ένα ακόµα στοιχείο της πλούσιας λαογραφίας
µας. Έτσι µε µεράκι και προσπάθεια το βε-
στιάριο της Ένωσης περιέχει ήδη πάνω από
75 ιδιόκτητες παραδοσιακές φορεσιές παι-
δικές, αντρικές και γυναικείες από τις πε-
ριοχές του Ζαγορίου, της Κόνιτσας, των
Ιωαννίνων, του Μετσόβου, του Σουλίου και
του Πωγωνίου. 

Πλούσια Πολιτιστική δράση

Ο πολιτιστικός απολογισµός των τελευταίων
ετών αποτελεί ένδειξη της συνεχούς
προσπάθειας που η Ένωση Ηπειρωτών
Αχαρνών καταβάλλει προκειµένου να εξυ-
πηρετεί στο έπακρο τους στόχους και
σκοπούς της. 

28/1/2018. Ετήσια εκδήλωση για την
κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας της Ένωσης
Ηπειρωτών σε αίθουσα εκδηλώσεων της
περιοχής των Αχαρνών, κατά την οποία πα-
ρουσιάστηκαν παραδοσιακοί χοροί και δρώ-
µενα της Ηπείρου µε τη συµµετοχή ζωντανής
παραδοσιακής ορχήστρας.

11/2/2018. Παρουσίαση αποκριάτικων
δρώµενων της Ηπείρου στο Πεδίο του Άρεως,
ύστερα από πρόσκληση του ∆ιεθνούς Συµ-
βουλίου Χορού.

27/2/2018. Συµµετοχή των χορευτικών
οµάδων στην εκδήλωση «Πίτα του Ηπειρώτη»
στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ).

25/3/2018 Συµµετοχή αντιπροσωπείας
των χορευτικών οµάδων στην παρέλαση του
∆ήµου Αχαρνών για τον εορτασµό της
επετείου της Ελληνικής Επανάστασης του
1821.

31/3-1/4/2018 - Μεσολόγγι. Συµ-
µετοχή αντιπροσωπείας των χορευτικών
οµάδων στις εορταστικές εκδηλώσεις για
τον εορτασµό της επετείου της Εξόδου της
Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου.

13/4/2018. Συµµετοχή των χορευτικών

οµάδων στα “ΖΩΟ∆ΟΧΕΙΑ 2018” (εορταστικές
εκδηλώσεις του ∆ήµου Αχαρνών που πραγ-
µατοποιούνται ετησίως µε αφορµή τον εορ-
τασµό της Ζωοδόχου Πηγής).

11/5/2018. Χορευτική παράσταση στο
Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου στο πλαίσιο
της εκδήλωσης «Ελλάδος Γεύσεις» υπό την
αιγίδα της Πανηπειρωτικής Συνοµοσπονδίας
Ελλάδος.

19/5/2018. Συµµετοχή των χορευτικών
οµάδων στην εκδήλωση προς τιµήν του
Ηπειρώτη γλύπτη Θεόδωρου Παπαγιάννη, η
οποία διοργανώθηκε από τον Σύλλογο Ηπει-
ρωτών Μεταµόρφωσης στο Εκθεσιακό Κέντρο
του ∆ήµου Μεταµόρφωσης.

28/5/2018. Συµµετοχή των χορευτικών
οµάδων στις εορταστικές εκδηλώσεις του
∆ήµου Αχαρνών για τον εορτασµό της Αγίας
Τριάδος στην Πάρνηθα.

9/6/2018. Συµµετοχή των χορευτικών
οµάδων στο «2ο Αντάµωµα Χορευτικών Συγ-
κροτηµάτων» του ∆ήµου Ζεφυρίου, κατόπιν
σχετικής πρόσκλησης του Συλλόγου Ηπει-
ρωτών Ζεφυρίου.

14/6/2018. Συµµετοχή των παιδικών
χορευτικών οµάδων στο παιδικό φεστιβάλ
«Μάριος-∆ηµήτριος Σουλούκος» που διορ-
γανώνεται ετησίως από τον ∆ήµο Αχαρνών.

30/06/2018. ∆ιοργάνωση του 14ου

Ηπειρώτικου Ανταµώµατος στον Λόφο του
Προφήτη Ηλία Αχαρνών (ετήσια διοργάνω-
ση-θεσµός, στην οποία λαµβάνουν µέρος
τα παιδικά και ενήλικα χορευτικά τµήµατα
της Ένωσης Ηπειρωτών Αχαρνών, παρου-
σιάζοντας χορούς και δρώµενα της Ηπείρου
µε τη συµµετοχή ζωντανής παραδοσιακής
ορχήστρας, πολλών εθελοντών και πλήθος
κόσµου).

14/7-15/7/2018 - Κόνιτσα
Ιωαννίνων. Συµµετοχή των χορευτικών
οµάδων στο Φεστιβάλ χορού Κόνιτσας,
κατόπιν σχετικής πρόσκλησης των τοπικών
φορέων.

3/10/2018. Συµµετοχή των χορευτικών
οµάδων στην παράσταση «Η Ήπειρος ταξι-

δεύει» η οποία πραγµατοποιήθηκε στο
θέατρο Ηρώδου του Αττικού (Ηρώδειο) υπό
την αιγίδα της Πανηπειρωτικής Συνοµο-
σπονδίας Ελλάδος.

19/10/2018. ∆ιοργάνωση από την
Ένωση Ηπειρωτών Αχαρνών σεµιναρίου πα-
ραδοσιακών χορών των Σαρακατσάνων µε
εισηγήτρια την κα Βασιλική Μαντέ.

28/10/2018. Συµµετοχή αντιπροσω-
πείας των χορευτικών οµάδων στην παρέλαση
του ∆ήµου Αχαρνών για τον εορτασµό της
επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940.

22/12/2018. Χορευτική παράσταση,
κατόπιν σχετικής πρόσκλησης, στην Μαρίνα
Φλοίσβου στο πλαίσιο εκδήλωσης που διορ-
γάνωσε το περιοδικό Life Magazine.

31/12/2018. Παρουσίαση αντιπρο-
σωπείας των ενηλίκων και παιδικών χο-
ρευτικών οµάδων σε πρωινή εκποµπή του
Έψιλον (Εpsilon) TV, κατόπιν πρόσκλησης
των υπευθύνων του σταθµού. 

10/2/2019. Ετήσια κοπή πίτας της
Ένωσης µας µε συµµετοχή όλων των χο-
ρευτικών οµάδων µας στην αίθουσα δε-
ξιώσεων ‘’Αίγλη’’ στις Αχαρνές Αττικής.

3/2/2019. Συµµετοχή των χορευτικών
οµάδων µας στην ‘’Πίτα του Ηπειρώτη’’ στο
Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (Σ.Ε.Φ.) υπό την
αιγίδα της Πανηπειρωτικής Συνοµοσπονδίας
Ελλάδος.

9, 10 και 11/3/2019. Εκδροµή και
συµµετοχή των χορευτικών οµάδων µας στα
λαϊκά αποκριάτικα δρώµενα στην πρωτεύουσα
της Ηπείρου, τα Ιωάννινα.

16/3/2019. ∆ιοργάνωση και παρου-
σίαση του βιβλίου ‘’Κώστας Κρυστάλλης, η
ζωή και το έργο του’’ καθώς και παρουσίαση
χορευτικών οµάδων στο ∆ηµαρχιακό Μέγαρο
Αχαρνών.

25/3/2019 Συµµετοχή της χορευτικής
οµάδας στην παρέλαση προς τιµήν της
Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου 1821,
στις Αχαρνές Αττικής.

7/4/2019. Συµµετοχή της χορευτικής
οµάδας, στην µουσικοχορευτική παράσταση
‘’Η Ήπειρος της αγάπης’’ στο ∆ηµοτικό
Θέατρο Πειραιά. 

20 και 21/4/2019. Συµµετοχή µετά
παρελάσεως, της χορευτικής οµάδας και
αντιπροσωπείας στις γιορτές Εξόδου της
Ιεράς πόλεως του Μεσολογγίου. 

4/5/2019. Συµµετοχή της χορευτικής
οµάδας στα ‘’Ζωοδόχεια’’ του ∆ήµου Αχαρνών
στις Αχαρνές Αττικής (εορταστικές εκδηλώσεις
του ∆ήµου Αχαρνών που πραγµατοποιούνται
ετησίως µε αφορµή τον εορτασµό της Ζωο-
δόχου Πηγής).

8/6/2019. Συµµετοχή της χορευτικής
οµάδας στο πολιτιστικό αντάµωµα χορευτικών
του Φάρου Τυφλών Ελλάδος στην Καλλιθέα
Αττικής.

15/6/2019. Συµµετοχή της παιδικής
και εφηβικής χορευτικής οµάδας στο 25ο
παιδικό φεστιβάλ του ∆ήµου Αχαρνών στις
Αχαρνές Αττικής.

29/6/2019. ∆ιοργάνωση του 15ου

Ηπειρώτικου Ανταµώµατος αφιερωµένο στο
ηρωικό Σούλι, στον λόφο του Προφήτη Ηλία
Αχαρνών µε την συµµετοχή χορευτικών όµο-
ρων ∆ήµων, συνοδείας ηπειρωτικής ζωντανής
µουσικής (ετήσια διοργάνωση-θεσµός, στην
οποία λαµβάνουν µέρος τα παιδικά και
ενήλικα χορευτικά τµήµατα της Ένωσης
Ηπειρωτών Αχαρνών, παρουσιάζοντας χορούς
και δρώµενα της Ηπείρου µε τη συµµετοχή
ζωντανής παραδοσιακής ορχήστρας, πολλών
εθελοντών και πλήθος κόσµου).

5/10/2019. Χορευτική έναρξη όλων
των τµηµάτων στα γραφεία µας στον λόφο
του Προφήτη Ηλία Αχαρνών µε συνοδεία
ηπειρώτικης ορχήστρας  στις Αχαρνές Αττι-
κής.

28/10/2019. Συµµετοχή της χορευτικής
οµάδας στην παρέλαση προς τιµήν της
Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940,
στις Αχαρνές Αττικής.

30/12/2019. Η παιδική χορευτική
µας οµάδα ‘’έψαλλε’’ τα πρωτοχρονιάτικα
κάλαντα στα παιδιά που νοσηλεύονταν
καθώς και  στο διοικητικό προσωπικό του
Νοσοκοµείου Παίδων ‘’η Αγία Σοφία’’.

31/12/2019 Μέλη της χορευτικής
οµάδας ‘’έψαλλε’’ τα Πρωτοχρονιάτικα Ηπει-
ρώτικα κάλαντα και παρουσίασε χορευτικά
δρώµενα στον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας
κ. Προκόπη Παυλόπουλο, στο Προεδρικό
Μέγαρο.

26/1/2020. Ετήσια κοπή πίτας της
Ένωσης µας µε συµµετοχή όλων των χο-
ρευτικών οµάδων µας στην αίθουσα δε-
ξιώσεων ‘’Αίγλη’’ στις Αχαρνές Αττικής.

∆υστυχώς η παγκόσµια πανδηµία του
Covid-19 που έπληξε και την χώρα µας δεν
επέτρεψε να διοργανωθεί η επετειακή εκ-
δήλωση για τα 40 χρόνια προσφοράς της
Ένωσης που ήταν προγραµµατισµένη για
την άνοιξη του 2020 καθώς και το προ-
γραµµατισµένο αντάµωµα στον λόφο του
Προφήτη Ηλία,  το ίδιο καλοκαίρι. 

Ελπίδα και πεποίθηση όλων µας είναι
πως αυτό που ζούµε θα περάσει γρήγορα
και θα επανέλθουµε στις πλούσιες πολιτι-
στικές µας δράσεις.

ΗΠΕ Ι ΡΩΤ Ι ΚΟ Ι ΠΟΛ Ι Τ Ι Σ Τ Ι ΚΟ Ι  Σ Υ ΛΛΟ ΓΟ Ι

«Ένωση Ηπειρωτών Αχαρνών»
ΕΝΩΣΗ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝΑχαρνέων Ιππέων και ΜελποµένουΒ΄ Εµπορικό Κέντρο,

Λόφος Προφήτη Ηλία,Αχαρνές, Τ.Κ. 13672, ΑθήναΤηλ. επικοινωνίας: 6948896427
Email: enwsi_hpeirwtwn_axarnwn_@yahoo.grhttps://enwsi-hpeirwtwn-axarnwn.webn-

ode.gr/Facebook: Ένωση Ηπειρωτών ΑχαρνώνInstagram: enwsi hpeirwtwn axarnwn

Στην Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου 2018

Στην Κόνιτσα Μετσοβίτικη φορεσιά

Μελποµένη Καράλη, πρόεδρος του ∆Σ
της «Ένωσης Ηπειρωτών Αχαρνών»

«Η Ένωση Ηπειρωτών Αχαρνών
δραστηριοποιείται 41 ολόκληρα χρόνια
στην πόλη µας υπηρετώντας τον πολιτισµό
και µεταλαµπαδεύοντας την ηπειρώτικη
παράδοση.

Όλα αυτά τα χρόνια οργανωµένοι
και αγαπηµένοι οι Ηπειρώτες/σσες επι-
δείξαµε πνεύµα συνεργασίας και συλ-
λογικότητας και συµµετείχαµε στα πο-
λιτιστικά τεκταινόµενα της πόλης.  Πα-
ράλληλα η δράση µας εκτάθηκε σε
άλλες πόλεις, όχι µόνο της γενέτειρας,
αλλά πανελλήνια. Η πανδηµία όµως του
κορωνοϊού  «σταµάτησε τη δράση µας».
Ευελπιστούµε πως θα είναι µια µικρή
παρένθεση. Είµαστε έτοιµοι να συνε-
χίσουµε».
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«Πανηπειρωτικη» από το φύλλο
αυτό αρχίζει έναν κύκλο συ-
νεντεύξεων µε πρόσωπα που

δραστηριοποιούνται στην πολιτική,
πνευµατική, κοινωνική, οικονοµική
και πολιτιστική ζωή της Ηπείρου.
Αιρετά και µη. Είναι µια προσπάθεια
να παρουσιάσουµε τα προβλήµατα
που αντιµετωπίζει η Ήπειρος, τα
αιτήµατα, τους λόγους και τους τρό-
πους ανάπτυξής της.  Φιλοδοξούµε
να αναπτύξουµε έναν ζωντανό και
εποικοδοµητικό διάλογο. 
Αρχίζουµε, λοιπόν, µε την κ. Ανα-
στασία Σίµου-Τάσιου, Θεµατικό Αν-
τιπεριφερειάρχη Προώθησης και
Προβολής Τοπικών Προϊόντων. Η
Ήπειρος παράγει εξαιρετικά και -
πολλά- µοναδικά προϊόντα.  Πα-
ράλληλα όµως είναι έντονος και ο
προβληµατισµός για την προώθησή
τους. 

• Αναστασία Σίµου-Τάσιου, Θεµατικός
Αντιπεριφερειάρχης Προώθησης και Προ-
βολής Τοπικών Προϊόντων. Σας ευχαρι-
στούµε για την αποδοχή της πρόσκλησής
µας. Θέλουµε µια συζήτηση όχι µε αριθ-
µούς, οικονοµικά στοιχεία, πίνακες προ-
ϋπολογισµούς και απολογισµούς. Ας µι-
λήσουµε απλά, κατανοητά για την  Ήπειρο,
για τα Ηπειρώτικα προϊόντα και την προ-
ώθησή τους. 

Σας  ευχαριστώ πολύ για άλλη µια
φορά. Με διευκολύνετε και στην ουσία
µε βγάζετε ενδεχοµένως και από αδιέξοδο.
Ξέρετε, δεν µού αρέσουν οι αριθµοί και
όλα αυτά που είπατε.  Συµφωνώ απόλυτα
για µια συζήτηση από βάθους καρδιάς,
ουσιαστική και µε περιεχόµενο.  Πιστεύω
πως θα ανταποκριθώ. Άλλωστε οι Ηπειρώτες
και οι Ηπειρώτισσες χαρακτηρίζονται από
το ατόφιο και καθαρό φυσικά της σκέψης,
αλλά και από τον σαφή, ειλικρινή, ντόµπρο
και σταράτο λόγο. Τα θέµατα είναι σοβαρά
και τα προβλήµατα υπαρκτά. 

• Αρχίζουµε λοιπόν. “Φτενά χωράφια
κρατηµένα σε πεζούλια/κι άπιαστες γίδες
που κρεµιούνται σε γκρεµνούς,/ετούτ’
είν’ η πατρίδα µας». Αυτή είναι η  Ήπειρος; 

Αχ, ο Γιώργος Κοτζιούλας, ο πατριώτης
µας, ο αγαπηµένος µας ποιητής. Η Ήπειρος
έχει γκρεµοτόπια, έχει αγριάδα, έχει όµως
και µια µοναδικότητα. Αυτό που τονίζει
στη συνέχεια το ποίηµα: « µα η πούλια/δε
λάµπει πιο καθάρια σ’ άλλους ουρανούς».
Την ψυχή του Ηπειρώτη. Σ’ αυτά λοιπόν τα
γκρεµοτόπια ο Ηπειρώτης βιοπορεύτηκε,
πότισε τον τόπο του µε ιδρώτα, καλλιέργησε,
έζησε και, θα έλεγα, µεγαλούργησε. Αυτά
τα γκρεµοτόπια και τώρα µας δίνουν προ-
ϊόντα υψηλής ποιότητας και, µάλιστα πολλά
είναι µοναδικά.Στο χέρι µας είναι να τα
προωθήσουµε. Και για να σας προλάβω

θα σας πω προκαταβολικά ότι η µάχη
γίνεται για τη στοχευµένη προβολή και
διάδοση των προϊόντων που παράγει η
Ήπειρος όχι µόνο στην Ελλάδα, αλλά και
στο εξωτερικό.  Βέβαια, η πανδηµία του
κορωνοϊού µας πήγε πίσω. Ελπίζουµε
πως, πλέον, θα µπορέσουµε ανεµπόδιστα
να υλοποιήσουµε τα όποια σχέδιά µας
και να πραγµατοποιήσουµε εκείνες τις
προγραµµατισθείσες δράσεις, για να πε-
τύχουµε τον σκοπό µας. 

• Μας προλάβατε, δεν µας προλάβατε
κυρία Σίµου, εγώ θα σας θέσω ένα απλό
ερώτηµα. ∆εν είναι δικό µου. Έρχεται
κατευθείαν  από τη βάση της Πανηπει-
ρωτικής. Προώθηση των προϊόντων της
Ηπείρου λίγες φορές έγινε στην Αθήνα.
Παρατηρήσαµε  ότι γίνονται ενίοτε και
µεµονωµένα από ∆ήµους. Νοµίζω πως
καλύτερα θα ήταν να υπήρχε µια συνερ-
γασία πάνω σ’ αυτό το θέµα. Πιστεύω
ότι είχαν δίκιο οι αρχαίοι που έλεγαν «η
ισχύς εν τη ενώσει». 

Κάθε ∆ήµος έχει προγραµµατίσει και
προωθεί, µε πολλούς τρόπους, τα προϊόντα
που παράγει η πόλη ή τέλος πάντων ο
νοµός. Υπάρχει και η ιδιαιτερότητα των
προϊόντων. Πάντως το νόηµα των ενεργειών
όλων µας, ∆ήµοι και Περιφέρεια συνοψί-
ζεται στην κοινή προσπάθεια προώθησης
των προϊόντων της Ηπείρου. Η Ήπειρος
µάς θέλει όλους και µάς θέλει µαζί. Και,
πιστέψτε µε, έτσι ακριβώς βαδίζουµε.
Πέρα από αυτά η Περιφέρεια έχει βοηθήσει
και θα βοηθήσει κάθε συλλογική προ-
σπάθεια.  Η Ήπειρος έχει ανάγκη την
εξωστρέφεια και τη στοχευµένη δράση η
οποία αναγκαστικά πρέπει να είναι απόλυτη,
δυναµική και ανθεκτική, λόγω της ποιότητας
και της µοναδικότητας των τοπικών προ-
ϊόντων! Εποµένως επιβάλλεται η συλλογική
προσπάθεια που είναι ανάγκη να κυριαρ-
χείται από το δόγµα: «η ισχύς εν τη
ενώσει». Να τονίσω ακόµη πως η Περι-
φέρεια συµµετέχει σε όλες τις εκθέσεις
προϊόντων που πραγµατοποιούν οι ∆ήµοι. 

• Να προσδιορίσουµε τα προϊόντα, τις
σκέψεις, τον προγραµµατισµό και τη
δράση για την προώθησή τους. 

Ευχαρίστως. Ηπειρώτικα προϊόντα.
Πρωτογενής τοµέας. Αγροτικά, κτηνοτρο-
φικά-χοιροτροφικά, αλιευτικά, προϊόντα
µεταποίησης κλπ. Πρώτα όµως πρέπει να
πούµε  ότι σε γενικό σύνολο στηριζόµαστε
ακριβώς στον πρωτογενή τοµέα. Η Ήπειρος
έχει καλλιεργήσιµη γη δίπλα στη θάλασσα
και ιδιαίτερες κλιµατικές συνθήκες. Σ’
όλα αυτά, αν προσθέσουµε και το ανάγλυφο
του εδάφους διαπιστώνουµε τις εξαιρετικές
συνθήκες παραγωγής ποιοτικών και µο-
ναδικών προϊόντων. 

Η αλήθεια όµως είναι πως έχει µικρούς

κλήρους και ως εκ τούτου δεν παράγει
µαζικά προϊόντα για να κατακλύσει τις
αγορές και να ανταγωνιστεί διεθνώς σε
επίπεδο τιµών, αφού για τους λόγους
αυτούς είναι υψηλό το κόστος παραγωγής.
Αναγκαστικά τα προϊόντα πρέπει να δια-
τίθενται σε ελκυστικές συσκευασίες και

να κατακτούν τις, ας πούµε, «καλές-ποι-
οτικές- αγορές» του κόσµου χάρη σε ένα
δυνατό µάρκετινγκ και όχι χύµα  ή νωπά,
όπως, σε πολλές περιπτώσεις, γίνεται σή-
µερα. Αδήριτη καθίσταται πλέον η ανάγκη
ο αγροτοδιατροφικός κλάδος να παρου-
σιάσει στις διεθνείς αγορές περισσότερα

προϊόντα προστιθέµενης αξίας, προσαρ-
µοσµένα στη ζήτηση και σε θετική σχέση
ποιότητας και τιµής. 

• Μιλάµε για ποια συγκεκριµένα προϊόντα;
Γιατί ο καταναλωτής να επιλέξει τα Ηπει-
ρώτικα προϊόντα;

Με τον κίνδυνο να παραβλέψω κάποια,
στον απροσχεδίαστο προφορικό λόγο,
όπως είναι η συνέντευξή µας, ενυπάρχει
αυτός ο κίνδυνος, θα επιχειρήσω να τα
ονοµατίσω. Καταρχάς γνωρίζετε πολύ καλά
πως στην Άρτα παράγεται το 50% κρέατος
πουλερικών πανελλαδικά, ενώ στην Πρέ-
βεζα-Φιλιππιάδα υπάρχουν οι περισσότερες
χοιροτροφικές µονάδες. Η Ήπειρος παράγει
εξαιρετικά τυριά και µερικά µοναδικά.
Μέτσοβο. Κασκαβάλ και Μετσοβόνε. Επίσης,
γνωστά είναι το  γαλοτύρι, η  κεφαλογρα-
βιέρα Ηπείρου, η φέτα, τα οποία είναι
χαρακτηρισµένα ως ΠΟΠ (Προστατευόµενη
Ονοµασία Προέλευσης).

Πορτοκάλια, µανταρίνια, ελιές, ακτινίδια,
κηπευτικά, πατάτες. Όλα αυτά είναι εξαι-
ρετικής ποιότητας. Να προσθέσουµε τα
αρωµατικά φυτά. Τα προϊόντα µεταποίησης,
το λάδι, το µέλι κερδίζουν τις αγορές  όχι
µόνο του εσωτερικού, αλλά και του εξω-
τερικού. Τα οινικά προϊόντα ούζο, τσίπουρο,
κρασί. Στη Ζίτσα Ιωαννίνων υπάρχει η πα-
ράδοση παραγωγής κρασιού µε έντονο
διοξείδιο. Αυτή η παράδοση έχει αξιοποιηθεί
και η περιοχή είναι από τις πολύ λίγες
στην Ελλάδα που παράγουν ηµιαφρώδεις
και αφρώδεις οίνους. Το Τσίπουρο Ηπείρου
(ή Ηπειρώτικο Τσίπουρο) είναι ένδειξη
ΠΓΕ (Προστατευόµενη Γεωγραφική Ένδειξη).
Στην περιοχή των Τζουµέρκων και κυρίως
στη νότια πλευρά της Άρτας είναι πολύ
διαδεδοµένο το τσίπουρο από το υβρίδιο
ιζαµπέλα ή ζαµπέλα (ή τζωρτζίνα).

Τα αρωµατικά φυτά ιδιαίτερα στο Μέ-
τσοβο. Τέλος,  τα παραδοσιακά γλυκά και
µαρµελάδες (µπακλαβάς, γλυκά κουταλιού,
κ.α.) και τα παραδοσιακά ζυµαρικά. 

Γενικά, η Ήπειρος είναι ένας τόπος
µε καθαρό περιβάλλον και µεγάλη βιο-
ποικιλότητα, όπου παράγονται µοναδικά,
ασφαλή και υγιεινά προϊόντα. Στην ουσία
όλα τα προιόντα είναι αρίστης ποιότητας.
Πολλά είναι και µοναδικά. 

• Μήπως λησµονήσατε µερικά ή προ-
τρέχω;

Όχι δεν προτρέχετε. Απλά ήθελα ιδι-
αίτερα να τονίσω  τα αλιεύµατα.  Η σαρδέλα
Αµβρακικού, η γαρίδα, η ονοµαστή γάσπαρη,
η κουτσουµούρα σε  έρευνα που πραγ-
µατοποιήθηκε από τη Γεωπονική Σχολή,
σε συνεργασία µε την περιφέρεια Ηπείρου,
διαπιστώθηκε ότι αποτελούν τα καλύτερα
ψάρια της Ελλάδας, καθώς περιέχουν
ωφέλιµες πρωτεΐνες για τον ανθρώπινο
οργανισµό και πολλά ωφέλιµα λιπαρά

Προϊόντα Ηπείρου. 
Μοναδικός «πλούτος»

Η Αναστασία Σίµου–Τάσιου, Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Προώθησης 
και Προβολής Τοπικών Προϊόντων Ηπείρου απαντά στις ερωτήσεις 

της Κατερίνας Σχισµένου και του Χρήστου Τούµπουρου. 

Αναστασία Σίµου-Τάσιου

∆εν είναι µόνο το έδαφος και οι καιρικές συνθήκες. Είναι και το µεράκι του Ηπει-
ρώτη κτηνοτρόφου. (Φωτ.: Κώστας Μαυροπάνος)

Αµβρακικός κόλπος. «Χρυσοφόρος διατροφικός πλούτος» (Φωτ.: Γιώργος Μάνης) 

Ζίτσα. Παράδοση σταφυλιών. Το ζύγισµα µε το καντάρι. (Φωτ.: Από το αρχείο 
της Τοπικής Κοινότητας Ζίτσας)

Η 



οξέα. Στη Θεσπρωτία, στη Σαγιάδα οι ιχ-
θυοκαλλιέργειες δίνουν δυναµικά το παρόν.
Μιλάµε για διατροφικό πλούτο. 

Πιο συγκεκριµένα η έρευνα έδειξε
πως σαρδέλα του Αµβρακικού περιέχει
1.003 πρωτεΐνες από τις οποίες οι 556
βρίσκονται αποκλειστικά σε αυτήν. Γενικά
στη γαρίδα, τη σαρδέλα και την κουτσοµούρα
του Αµβρακικού Κόλπου ανακαλύφθηκαν
µοναδικές ιδιότητες, ευεργετικές για την
ανθρώπινη υγεία. Μεταξύ των πρωτεϊνών
αυτών πολλές σχετίζονται µε την καλή
λειτουργία της καρδιάς, τη όρασης, του
νευρικού αλλά και του ανοσοποιητικού
συστήµατος.

Πλούσια σε πρωτεΐνες είναι και η
κουτσοµούρα του Αµβρακικού στην οποία
εντοπίστηκαν και ταυτοποιήθηκαν 575
πρωτεΐνες αλλά και πολλά ω-3 λιπαρά
οξέα. Η γαρίδα τέλος περιέχει 347 πρωτεΐνες
από τις οποίες οι 188 εκφράζονται απο-
κλειστικά σε αυτήν και οι 22 εξ αυτών
διαθέτουν χαρακτηριστικά που σχετίζονται
µε την ανάπτυξη συστηµάτων όπως το
νευρικό σύστηµα, ενώ άλλες διαθέτουν
αντιοξειδωτικές, αντιγηραντικές, αγγει-
οδιασταλτικές, ανοσοενισχυτικές και πολλές
άλλες ιδιότητες.

Το καλύτερο χαβιάρι παράγεται στην
Άρτα, ενώ για την παραγωγή χελιού υπάρχει
και λειτουργεί µια εξαιρετική επιχείρηση
επεξεργασίας. 

• Υπάρχει, λοιπόν, και συνεργασία µε
επιστηµονικούς φορείς; 

Βεβαίως, αφού επενδύουµε στην ποι-
ότητα και τη µοναδικότητα των τοπικών
ηπειρωτικών προϊόντων. Τα αποτελέσµατα
είναι εµφανή καθώς, µετά από έρευνα
που εκπόνησαν η Περιφέρεια Ηπείρου,
σε συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο Ιωαν-
νίνων, διαπιστώθηκε η προτίµηση των κα-
ταναλωτών Ηπειρωτών και µη, στην µετά
covid εποχή, στα παραδοσιακά προϊόντα
µας. Η εξωστρέφεια και οι στοχευµένες
ενέργειες αρχίζουν να δίνουν στα παρα-
δοσιακά µας προϊόντα την ώθηση που
τους αξίζει. Και για του λόγου το αληθές.
Ολοκληρώθηκε και δηµοσιεύτηκε η πρώτη
έρευνα αγοράς των παραδοσιακών Ηπει-
ρωτικών τροφίµων που έγινε από το Πα-
νεπιστήµιο Ιωαννίνων (Τµήµα Χηµείας-
Εργαστήριο Χηµείας Τροφίµων) σε συ-
νεργασία µε την Περιφέρεια Ηπείρου.

Το εργαστήριο Χηµείας Τροφίµων του
Τµήµατος Χηµείας, σε συνεργασία µε την
Περιφέρεια Ηπείρου, εκπόνησε για πρώτη
φορά έρευνα αγοράς των Ηπειρωτικών
παραδοσιακών τροφίµων µε σκοπό µία
πρώτη αποτίµηση της άποψης των κατα-
ναλωτών για τα εν λόγω τρόφιµα.

Η έρευνα διενεργήθηκε διαδικτυακά,

εν µέσω πανδηµίας, το φθινόπωρο του
2020, µε τη συµµετοχή 510 συµµετεχόντων
πανελλαδικά.

Πιο συγκεκριµένα, η έρευνα έδειξε
ότι οι καταναλωτές γνωρίζουν τα Ηπειρωτικά
τρόφιµα (84,8%), την τοπική τους παραγωγή
(86,2%), και τα οφέλη υγείας τους (78,8%).
Πιστεύουν ότι προβάλουν την περιφέρεια
(95,9%) και ότι εάν τα έβρισκαν στην
περιοχή τους θα τα αγόραζαν (82,5%).

Ταυτόχρονα, όµως, πιστεύουν ότι οι
εταιρείες παραγωγής των τροφίµων δεν
είναι ικανές να τα προωθήσουν εκτός
Ηπείρου (54,4%), και ότι γενικότερα η
προώθησή τους µάλλον δεν είναι ακόµη
ικανοποιητική (µόνον 7,1% θετική άποψη).
Οι καταναλωτές τα αγοράζουν από τα su-
permarket κυρίως (89,2%), µε συχνότητα
κυρίως µία φορά την εβδοµάδα (38,9%),
ή µία φορά τον µήνα (26,7%).

Προτιµούν µε σειρά επιλογής τα πα-
ραδοσιακά Ηπειρωτικά τυριά (94,3%), γα-
λακτοκοµικά (69,4%), κρασιά (39,1%), αρω-
µατικά φυτά (27,3%), µέλι (38,5%), ζυµαρικά
(19,6%), όσπρια (18,4%) και λάδι (14,6%).

Τα ως άνω αρχικά ευρήµατα, µαζί µε
τα υπόλοιπα της έρευνας, δείχνουν µία
πρώτη εικόνα της αντίληψης των κατανα-
λωτών για τα Ηπειρωτικά τρόφιµα, και
µπορούν να καθοδηγήσουν (µαζί µε άλλες
πιο εξειδικευµένες έρευνες που προ-
γραµµατίζονται) την ανάπτυξη και προώθησή
τους στην µετά πανδηµία εποχή, στην
οποία ο καταναλωτής θα είναι πλέον δια-
φορετικός!!

Η έρευνα δηµοσιεύτηκε στο επιστη-
µονικό περιοδικό Αpplied Sciences.

• Εξαιρετικής σηµασίας µελέτη!
Η µελέτη αυτή κατέδειξε τα πρώτα

σηµαντικά αποτελέσµατα όπως αυτά πα-
ρουσιάζονται σε ανακοίνωση του Πανεπι-
στηµίου, που µας δείχνουν τον δρόµο για

το πώς να προχωρήσουµε τόσο ως προς
στην αναγνώριση των καταναλωτών των
παραδοσιακών προϊόντων µετά την παν-
δηµία, όσο και ως προς τη διαµόρφωση
του κατάλληλου branding για αυτούς τους
καταναλωτές.

Στην επόµενη φάση σκοπεύουµε να
διερευνήσουµε την εµπιστοσύνη των Ελ-
λήνων καταναλωτών ως προς τα παραδο-
σιακά Ελληνικά τρόφιµα συνολικά για να
σταθµίσουµε την θέση των Ηπειρωτικών
µέσα σε αυτά, και να επιλέξουµε την
στρατηγική προσέγγιση στην Ελληνική
αγορά, πριν προχωρήσουµε µε περαιτέρω
έρευνες ακόµη και σε αγορές του εξω-
τερικού.

• Κυρία Σίµου, να µάς επιτρέψετε να το-
νίσουµε πως µέχρι τώρα µιλήσαµε για τη
διατροφική αξία των προϊόντων της
Ηπείρου και η κουβέντα µας είχε τρόπον
τινά διαπιστωτικό χαρακτήρα. Θα θέλαµε
τον προγραµµατισµό της Περιφέρειας.
Όχι δεοντολογικά, αλλά τι θα γίνει.

Η συµµετοχή µας σε εκθέσεις που
πραγµατοποιούνται στο εσωτερικό και πε-
ρισσότερο στο εξωτερικό είναι συνεχής.
Εκεί κλείνονται σηµαντικές συµφωνίες
µεταξύ των παραγωγών, εµπόρων και επι-
χειρηµατιών. Προωθούµε επιχειρηµατικές
συναντήσεις οι οποίες, όπως έδειξε η
πραγµατικότητα, αποδίδουν τα µέγιστα.
∆ηµιουργήσαµε και θα δηµιουργήσουµε
πλούσιο διαφηµιστικό υλικό που συνδυάζει
τη γαστρονοµία κάθε περιοχής µε τα
µνηµεία και το φυσικό περιβάλλον. Τον
γαστρονοµικό οδηγό µε καθαρά παραδο-
σιακές συνταγές από όλη την Ήπειρο,
µπορείτε να βρείτε στον διαδικτυακό ιστό-
τοπο  της Περιφέρειας. 

Λόγω πανδηµίας οι περισσότερες εκ-
θέσεις έχουν γίνει διαδικτυακά στο Λονδίνο,
Βερολίνο, Food expo στην Αθήνα. Τηλε-

διάσκεψη  µε τον ΣΕΒΕ για τις εξαγωγές
και την ανταγωνιστικότητα και την επιχει-
ρηµατικότητα. Τέλος, αγαστή συνεργασία
µε όλα τα επιµελητήρια της Ηπείρου. 

Συµµετοχή στην Anuga στη µεγαλύτερη
έκθεση τροφίµων, στο Τουµπάι, στο Ισραήλ,
Μαδρίτη, Άµστερνταµ, Μιλάνο, αλλά και
στο Ζάππειο στην εκδήλωση προβολής
τοπικών προϊόντων. 

6-10 Ιουλίου περιµένουµε τον πρόξενο
της Ελλάδας στο Ντι�σελντορφ µε επιχει-
ρηµατίες Γερµανούς και δηµοσιογράφους,
εισαγωγείς, χονδρεµπόρους, ιδιοκτήτες
αλυσίδων καταστηµάτων λιανικής  πώλησης
καθώς και εκπροσώπους του αεροδροµίου
του DoorMUD.

Τέλος, εξετάζουµε τη στρατηγική Farm
to Fork που εγκρίθηκε τον Μάιο του 2020
και στοχεύει στην προώθηση των αγροτικών
προϊόντων σύµφωνα µε τα ευρωπαϊκά
πρότυπα εµπορίας που αφορούν τη φρε-
σκάδα, ταξινόµηση, παρουσίαση και συ-
σκευασία. 

• Ηπειρώτικα Προϊόντα και τουρισµός.
Είναι αλληλένδετα, αλληλοεξαρτώµενα;

Φυσικά και τα δύο συνδέονται µε
διαλεκτική σχέση. Ο τουρισµός, αφού η
Ήπειρος διαθέτει απαράµιλλο φυσικό
κάλλος και πλούσια πολιτιστική παράδοση,
είναι η κινητήριος δύναµη της ανάπτυξης
της Ηπείρου και πρέπει να δοθεί βάση
ώστε να πετύχουµε για τους επισκέπτες
έναν «πλήρη τουριστικό προορισµό για
ολόκληρο το χρόνο». Και βέβαια συνάδει
και συµπορεύεται µε την τουριστική ανά-
πτυξη και η προώθηση των προϊόντων.
Εδώ χρειάζεται να αρθούν οι όποιες γρα-
φειοκρατικές «δυσκινησίες», καθώς και
η άµεση συνεργασία της Περιφέρειας µε
τους άλλους εµπλεκόµενους φορείς, τους
επαγγελµατίες και γενικά µε ολόκληρη
την κοινωνία για την ανάδειξη και διατήρηση
του φυσικού περιβάλλοντος και της µο-
ναδικής ηπειρώτικης οµορφιάς. 

• Μιλάµε για Ηπειρώτικη οµορφιά. Αυτή
είναι ανάγκη να εξυπηρετεί τον άνθρωπο

και να προωθεί την ποιότητα ζωής του.
∆εν γνωρίζω, αν αυτό το «γάζωµα» του
Κασιδιάρη µε ανεµογεννήτριες, να πω µια
περίπτωση, βοηθούν την τουριστική ανάπτυξη
και την παραγωγή προϊόντων.

Την περίµενα, ειλικρινά την ερώτηση.
Να µού επιτρέψετε πλέον να µιλήσω και
ως άτοµο, πέρα από την ιδιότητά µου. 

Το δικαίωµα ανάπτυξης της Ηπείρου
µε σεβασµό στο περιβάλλον, τα µνηµεία
και τη πολιτιστική κληρονοµιά µας είναι
αναφαίρετο δικαίωµα για όλους τους πο-
λίτες, όλους τους Ηπειρώτες, όλους τους
Έλληνες. Καµιά οικονοµική ανάπτυξη δεν
αποστασιοποιείται από την ποιότητα ζωής
και την προστασία του περιβάλλοντος. Από
την άποψη αυτή δεν είναι µόνο δικαίωµα,
αλλά και καθήκον µας η προστασία του
περιβάλλοντος. Και θα µού επιτρέψετε να
επαναλάβω δυο λόγια από το ∆ελτίο Τύπου
της Πανηπειρωτικής που αφορούσε το
περιβάλλον. «Η Πανηπειρωτική Συνοµο-
σπονδία Ελλάδας ενώνει τη φωνή της και
τη δράση της µε όλους όσοι/ες αγωνίζονται
για ένα καθαρό περιβάλλον που θα εξυ-
πηρετεί τον άνθρωπο και θα προωθεί την
ποιότητα της ζωής του.(…)

Το περιβάλλον δεν είναι εµπορεύσιµο
είδος ούτε προνόµιο κανενός. Είναι δι-
καίωµα όλων, αλλά και υποχρέωση του
καθενός. Υποχρέωση προστασίας». 

• Μας αιφνιδιάσατε. Ευχάριστη έκπληξη.
Σας  ευχαριστούµε θερµά. 

Ήµουν σίγουρη για την ερώτησή σας.
Να γνωρίζετε ότι τα ∆ελτία Τύπου που εκ-
δίδει η ΠΣΕ, τα διαβάζουµε όλοι και πα-
ρακολουθούµε τη δράση σας. Και για την
προώθηση των προϊόντων και προσωπικά
θα επιδιώξω τη συνεργασία και την από
κοινού δράση µας. 

Σας ευχαριστούµε θερµά, σας νιώθουµε
κοντά, αρωγούς και συµπαραστάτες στον
αγώνα ανάπτυξης και προκοπής της Ηπείρου. 

• • •

Μια ωραία συζήτηση έλαβε τέλος.
Εµείς, ευχαριστούµε θερµά κυρία Σίµου.
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Γεµάτα όλα τα βουνά µε αρωµατικά φυτά

Η Σαγιάδα, το ήσυχο ψαροχώρι της Θεσπρωτίας 

(Φωτ.: Θανάσης Νικολός)

'Ηθελα νάµουν τσέλιγκας, νάµουν κ' ένας σκουτέρης,
να πάω να ζήσω στο µαντρί, στην ερηµιά, στα δάσα,
νάχω κοπάδι πρόβατα, νάχω κοπάδι γίδια,
κ' ένα σωρό µαντρόσκυλα, νάχω και βοσκοτόπια,
το καλοκαίρι στα βουνά, και τον χειµώ στους κάµπους.
Νάχω από πάλιουραν βορό και στρούγγα από ροδάµι,
νάχω και σε ψηλήν κορφή καλύβα από ρουπάκια,
νάχω µε τα βοσκόπουλα σε κάθε σκάρον γλέντι,
νάχω φλογέρα να λαλώ, ν' αντιλαλούν οι κάµποι,
νάχω και κόρη όµορφη, στεφανωτήν µου νάχω,
να µου βοηθάει στο σάλαγο, να µου βοηθάει στα γρέκια,
κι όντας θα τα σταλίζουµε τα δειλινά στους ίσκιους,
στης ρεµατιάς τη χλωρασιά µαζί της να πλαγιάζω,
να µε κοιµίζει µε φιλιά στους δροσερούς της κόρφους.

Κώστας Κρυστάλλης

Ήθελα νάµουν τσέλιγκας



Ήταν χειµώνας του 1998. Η εκδήλωση της
«Πίτας του Ηπειρώτη» ήταν στο αποκορύ-
φωµά της. Ο ήχος του κλαρίνου αντιλαλούσε
στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ο κόσµος
απολάµβανε τα χορευτικά των Ηπειρώτικων
συλλόγων που είχαν έρθει από όλη την Ελ-
λάδα και µε το ζεστό του χειροκρότηµα επι-
βράβευε τις χορευτικές τους επιδόσεις. Μα-
γεµένη κι εγώ, που για πρώτη φορά
βρισκόµουν εκεί, δεν έκρυβα τον ενθου-
σιασµό µου και ένιωθα περήφανη και ικα-
νοποιηµένη που είχα αρχίσει δειλά δειλά
να ασχολούµαι µε τον ηπειρώτικο πολιτισµό.
Τα παιδιά µας είχαν πια µεγαλώσει και η
εµπειρία που είχα αποκτήσει κοντά τους
στους Συλλόγους Γονέων των σχολείων τους
µε ενθάρρυνε να στραφώ τώρα πια στα δρώ-
µενα του τόπου µου, αρχίζοντας από την
Αδελφότητα του χωριού µου και την Ένωση
Ηπειρωτών Βύρωνα.

Κάποια στιγµή δίπλα µας στις κερκίδες
ήρθε και κάθισε ένας ευγενικός κύριος. Πιά-
σαµε την κουβέντα και ως συνήθως γίνεται
σε αυτές τις συναντήσεις ρωτηθήκαµε από
ποια περιοχή της Ηπείρου ήταν η καταγωγή
µας. «Αράχωβα, Φιλιατών», απάντησα. Εκείνος
µου απάντησε: « ∆ηλαδή κοντοχωριανοί; Εγώ
από τα χωριά της Μουργκάνας. Γλούστα ή Κε-
φαλοχώρι όπως λέγεται σήµερα».

Για µένα η Μουργκάνα ήταν το µεγάλο
βουνό που αντίκριζα παιδάκι από το χωριό
µου. Στα όρη Τσαµαντά βλέπαµε τα πρώτα

χιόνια. Περισσότερα δεν ήξερα αφού είχα
φύγει 11 χρονών και η µέχρι τότε η επιστροφή
µου δεν κρατούσε παρά λίγες µέρες στο
χωριό.

Συστηθήκαµε και µου είπε το όνοµά του:
∆ηµήτρης Χίνος, και ήταν ο Πρόεδρος της
Οµοσπονδίας Μουργκάνας. Μου εξήγησε
τον σκοπό της ίδρυσης της Οµοσπονδίας και
πως είχε γίνει κάλεσµα στην Αδελφότητα
του χωριού µας για να ενταχθεί στο δυναµικό
της Οµοσπονδίας, αλλά µέχρι τότε δεν το
είχε αποδεχθεί. Είχαµε µια πολύ ενδιαφέ-
ρουσα συζήτηση και θυµάµαι πόσο πολύ µε
επηρέασαν, όσα µου είπε. Ο τόνος της φω-
νής του, ο τρόπος να µου εξηγεί τις απορίες
µου θα µου µείνει αξέχαστος. Μού γεννή-
θηκαν πολλά ερωτηµατικά και στο επόµενο
συµβούλιο της Αδελφότητας το συζητήσαµε,
αλλά και πάλι δεν αποφασίσαµε να ενταχ-
θούµε.

Σε τρεις µήνες, τον Μάιο του 1998 µα-

θαίνω πως ο ∆ηµήτρης Χίνος σκοτώθηκε
σε αυτοκινητιστικό δυστύχηµα. Τότε διάβασα
πολλά άρθρα που έγραψε ο τοπικός τύπος
και γνώρισα καλύτερα τον άνθρωπο που είχα
την τιµή να γνωρίσω για πρώτη και τελευταία
φορά, για µια ώρα, στις κερκίδες του ΣΕΦ.

Στις επόµενες χρονιές που βρέθηκα στο
ΣΕΦ η µνήµη µου γύριζε πίσω σε εκείνη
την συνάντηση µε αυτόν τον υπέροχο άν-
θρωπο και πατριώτη. Η παρότρυνσή του να
ενταχθεί η Αδελφότητά µας στην Oµοσπονδία
µε ακολουθούσε και επιτέλους αποφασί-
σαµε να το πράξουµε. Τον Μάρτιο 2003 το
αίτηµα µας για ένταξη έγινε δεκτό στη Γενική
Συνέλευση της Οµοσπονδίας. Είχε προηγηθεί
η γνωριµία µου µε τον τότε πρόεδρο της
Οµοσπονδίας, αείµνηστο Θωµά Σµπήτα που
και εκείνος είχε τον δικό του τρόπο να κερ-
δίζει την εµπιστοσύνη του συνοµιλητή του.
∆εν θα ξεχάσω ποτέ τον ενθουσιασµό και
τη γεµάτη χαρά φωνή του Ιδρυτή της
Oµοσπονδίας Μουργκάνας, Βασίλη Τσοπόκη,
στην έγκριση του αιτήµατός µας στη συνέ-
λευση. «Επιτέλους Αράχωβα, σε περιµέναµε
20 χρόνια!»

Το χωριό µας ανήκε πλέον στη µεγάλη
οικογένεια της Οµοσπονδίας.

Σήµερα ( 10 Μαΐου 2021 ) κλείνουν 21
χρόνια από το θάνατο του αείµνηστου ∆η-
µήτρη Χίνου. Το µικρό αυτό κείµενο είναι
σαν ένα κεράκι στη µνήµη του και πιστεύω
ακράδαντα πως καµία συνάντηση στη ζωή
δεν είναι τυχαία.

Αιωνία του η µνήµη.   

Η ΠΣΕ µε θλίψη πληροφο-
ρήθηκε το θάνατο του ηπει-
ρώτη Θάνου Τάτση, διευ-
θυντή ∆ηµοτικής Αστυνοµίας
Αθήνας, σε ηλικία µόλις 47
ετών. Ένας νέος άνθρωπος
µε πλούσιο έργο, καταξιω-
µένος και αγαπητός απ’
όλους. Εκφράζουµε τα θερ-
µά συλλυπητήρια στην οικο-
γένειά του.

Ο δήµαρχος Αθηναίων
Κώστας Μπακογιάννης εξέ-
φρασε την θλίψη του για την
απώλεια του Θάνου Τάτση
µε το ακόλουθο µήνυµα:
«Ένας νέος άνθρωπος, ο Θά-
νος Τάτσης, ∆ιευθυντής της
∆ηµοτικής Αστυνοµίας της
Αθήνας, έφυγε από τη ζωή
εντελώς ξαφνικά, προδοµέ-
νος από την καρδιά του.
Ακούραστος, αφοσιωµένος
στη δουλειά του και, πάνω

απ’ όλα, πάντα χαµογελαστός.
Η οικογένεια του δήµου Αθη-
ναίων πενθεί. Να είναι δυνατοί
οι άνθρωποί σου για να αν-
τέξουν τον πόνο της απώλειάς
σου. Αντίο Αρχηγέ».

Ο περιφερειάρχης Αττικής
Γιώργος Πατούλης δήλωσε:

«Η ξαφνική απώλεια ενός
νέου συνάνθρωπου µας, φί-
λου, συνεργάτη και εξαιρε-
τικού στελέχους της Αυτο-
διοίκησης, του Θάνου Τάτση,
διευθυντή της ∆ηµοτικής
Αστυνοµίας Αθήνας, µας γε-
µίζει θλίψη και αφήνει πίσω
ένα δυσαναπλήρωτο κενό.

Ήταν ένας ξεχωριστός άν-
θρωπος και υποδειγµατικός
επαγγελµατίας. ∆ιατηρώ τις
καλύτερες αναµνήσεις από
την συνεργασία µου µαζί του.
Τον αποχαιρετώ µε ειλικρινή
οδύνη και εκφράζω τα θερµά
συλλυπητήρια µου στην οικο-
γένεια και τους οικείους του.

Ο Θάνος Τάτσης αποτέ-
λεσε ένα στέλεχος του ∆ήµου
Αθηναίων το οποίο µε την
εργατικότητα τη συνέπεια και
τον επαγγελµατισµό του τί-
µησε το χώρο της Αυτοδιοί-
κησης. 

Καλό του Παράδεισο και
αιωνία η µνήµη του».
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Ο θάνατος της Σταυρούλας ∆ηµητρίου είναι ένα
συνταρακτικό γεγονός που συγκλόνισε  κυριολε-
κτικά τον δικαστικό και λογοτεχνικό χώρο και γε-
νικά τους Ηπειρώτες/σσες. 

Η Σταυρούλα Σούφλα-∆ηµητρίου γεννήθηκε,
το1953, στο Παλαιοχώρι Αγίων Πάντων Φιλιατών
Θεσπρωτίας, χωριό καταγωγής του πατέρα της,
Ζήκου ∆ηµητρίου. Η µητέρα της Ευθυµία, το γένος
Ραπτόπουλου κατάγονταν από το γειτονικό χωριό
Πόβλα.

Έζησε στην περιοχή µέχρι τα δέκα της
χρόνια.Ήταν παντρεµένη µε τον, επίσης ηπειρώτη
γιατρό, Άλκη ∆ηµητρίου και απέκτησαν δυο γιούς,
τον Σπύρο και τον ∆ηµήτρη.Υπηρέτησε στο δικα-
στικό σώµα και διακρίθηκε για την αξιοπιστία και
την εγκυρότητά της.

Πλούσιο λογοτεχνικό ταλέντο, πνευµατώδης
γραφή τίµησε µ’ αυτήν τα πάτρια: «Κρυφοβρον-
τούσε ο ουρανός πάνω στην Πλόκιστα και άρχισαν
να χτυπάν στη στέγη τσίγκινα καµπαναριά, µε τέτοια
δύναµη η βροχή, που νόµιζα θα µας βαρέσει µε
λιθάρια στο κεφάλι. Απ’ το τζάµι έβλεπα έξω και
ουρανό και βροχή να ‘χουν πέσει µαζί, γέµισε το
ποτάµι, σιούριζαν οι µαυρόλακκοι κι έβλεπα να
περνούν από µπροστά µου και τα δέντρα και τα
θάµνα και τα σπαρτά της Γένεσης, όλα δαρµένα
απ’ το νερό, και γλυκοχαιρόµουνα που εµείς δεν
βρεχόµασταν κι ένιωθα το σπίτι πλεούµενο στ’
ανοιχτά των βουνών…

Ξύπνησα µεσηµέρι στο κρεβάτι µου, ο ήλιος
χτυπούσε την πλαγιά, κοιτούσα τα γύρω βουνά και
τα βουνόπλα, ονοµατισµένα από τους αρχαίους
κασσιτερωτές µε ονόµατα παράξενα, αγριωπά:
Κόζιακας, Τζοντίλα, Πλόκιστα, Τσιέπι, που δεν θα
στρέξουν να µας πουν ποτέ τα όσα κατέχουν…
Έκανα επάνω τα µάτια µου και κοίταξα τις κορφές
τους. “Ε ρε και να συνάξουν τα νέφη τους και ν’
αµολήσουν κάνα δεύτερο κατακλυσµό… σκεφτό-
µουν…”»                                                       

Η Πανηπειρωτική Συνοµο-
σπονδία Ελλάδας µε την εί-
δηση του θανάτου της εξέδωσε
∆ελτίο Τύπου και εκφράζει τα
θερµά της συλλυπητήρια για το
θάνατο της σπουδαίας αυτής
Ηπειρώτισσας. 

«Η ΠΣΕ µε θλίψη πληροφο-
ρήθηκε το θάνατο της Σταυρού-
λας ∆ηµητρίου, Ηπειρώτισσα,
δικαστικός και συγγραφέας. 

Η Σταυρούλα ∆ηµητρίου
γεννήθηκε στο χωριό Πόβλα Θε-
σπρωτίας.

Υπηρέτησε στο ∆ικαστικό
Σώµα. Έχει εκδώσει ακόµη δύο
ποιητικές συλλογές, µυθιστορή-
µατα και διηγήµατα. «Η ψυχή
του καθρέφτη», «Η χώρα του
κασσίτερου», «Τα ιοβόλα βέλη
και η χειµερινή αθωότητα», «Η
επιστροφή της κίχλης», «Στον
λήγοντα των αστέρων». Κείµενα
και άρθρα της έχουν δηµοσιευ-
τεί σε λογοτεχνικά περιοδικά
και στον Τύπο. Έχει διδάξει ∆η-
µιουργική Γραφή στο Πανεπι-
στήµιο ∆υτικής Μακεδονίας. Τον
Οκτώβριο του 2018 εκπροσώ-
πησε την Ελλάδα στο Αλγέρι σε
∆ιεθνή Συνάντηση Ευρωπαίων
και Βορειοαφρικανών Συγγρα-
φέων, που διοργάνωσε η Ευρω-
παϊκή Ένωση. Έργα της έχουν
µεταφραστεί στα Γαλλικά (Mi-
chel Volcovitch), στα Ισπανικά
(Natalia Moreleon) και στα Αλ-
βανικά (Dash Malo)». Στους οι-
κείους και συγγενείς της
εκφράζουµε τα θερµά µας συλ-
λυπητήρια».

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΙΝΟΣ
«Ηπειρώτεςπου άφησαν βαθύ το χνάρι τους στο πέρασµά τους...»

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΘΑΝΟΣ ΤΑΤΣΗΣ

Γράφει η Ζωή Ντρούκα

Σπάνια η γραπτή αποτύπωση των συναισθηµάτων
γίνεται τόσο δύσκολη. Ακόµη πιο σπάνια οι λέξεις
φαντάζουν φτωχές και λίγες για να αποδώσουν την
ψυχική φόρτιση που προκαλεί η ύστατη αλήθεια του
θανάτου, της άδικης και πρόωρης φυγής αγαπηµέ-
νων συνανθρώπων µας από αυτόν τον κόσµο! Θρη-
νούµε µε συντριβή ψυχής την απώλεια της
συγγραφέως της Μουργκάνας και διαπρεπούς δι-
καστικού ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ, στην πιο ώριµη
και κατασταλαγµένη ηλικία των 67 ετών.

Έφυγε, πέταξε σαν χελιδόνα τόσο αναπάντεχα
τόσο νωρίς… 

Θαρραλέο πνεύµα η Σταυρούλα, έσυρε µε το
συγγραφικό της έργο και τον υπερβατικό της λόγο,
το πέπλο της λησµονιάς από τα ήθη, τα έθιµα και τα
ιστορικά γεγονότα του τόπου µας. Το έκανε µε

αγάπη, ιστορική ακρίβεια, σεµνότητα και περιγρα-
φική δεινότητα, αποκλείοντας περιττούς ανταγωνι-
σµούς και µάταιες προβολές! 

Έτσι, όπως άρµοζε στην γενιά της και σε εκείνα
τα λιθάρια που τη γέννησαν, εκεί στις αετοφωλιές
της Μουργκάνας! 

Ανήκε στους λίγους, τους εκλεκτούς, που µίλη-
σαν µόνο µε το έργο τους, τη λάµψη της προσωπι-
κότητας τους, την καθαρή τους µατιά, και τη δέσµη
των αρετών που τους χαρακτήριζε στη ζωή. 

Σε αυτό το αποχαιρετιστήριο σηµείωµα δεν θα
κάνουµε αναλυτική αναφορά στο έργο της και στις
πνευµατικές παρακαταθήκες που µας κληρονοµεί. 

Θα το πράξουµε στην επόµενη Γιορτή Πολιτισµού
της Οµοσπονδίας που θα διοργανώσουµε, Θεού θέ-
λοντος, στα χωριά µας.

Σε µια εκδήλωση η οποία θα αναδείξει και θα
αναβιώσει ό,τι µας αφήσαν πίσω τους οι πνευµατικοί
µας άνθρωποι που χάθηκαν ετούτον τον καιρό της
αδράνειας, που προκαλει το υγειονοµικό πρόβληµα.

Χθες η αυλαία για εκείνη έπεσε. 
Ο κύκλος της ζωής της έκλεισε. 
Η ιστορία τώρα έχει τον λόγο και θα την κατα-

τάξει σίγουρα µεταξύ των επιφανών του τόπου µας..
Καλό δρόµο Σταυρούλα 
Αναπαύσου εν Ειρήνη!!! 

Αθήνα 19 Μαΐου 2021
Αλέξης Τσέκας, προέδρος Οµοσπονδίας Μουργκάνας 

Παναγιώτης Ανυφαντής, 
πρόεδρος Αδελφότητας Αµπελώνας (Πόβλας )

«Γράφοντας έχω την αίσθηση ότι προσπαθώ να
επιλύσω τον ένα και µοναδικό γρίφο: Τί είναι δύ-
σκολο, να ζήσεις ή να πεθάνεις;»

Αυτά είχε δηλώσει η Σταυρούλα. Τα «γνώρισε» µε
αξιοπρέπεια, ήθος και βαθύ στοχασµό. 

Η Αρχοντική Μουργκανιώτισσα δεν είναι πια µαζί µας…
Κοινή δήλωση του προέδρου Οµοσπονδίας Μουργκάνας Αλέξη Τσέκα και του προέδρου Αδελφότητας
Πόβλας, Παναγιώτης Ανυφαντή.

(Φωτ.: Αλέξης Τσέκας)



Η Ανάσταση στο χωριό

«Με κανονικές-οµαλές από πολέµους και τέτοιες
καταστάσεις- συνθήκες, η Ανάσταση “έβγαινε” στις 12
η ώρα ακριβώς –τα µεσάνυχτα. Η καµπάνα χτύπαγε
από πριν, για να µαζωχτεί ο κόσµος. Άλλοι να προλάβουν
να έρθουν από τους µαχαλάδες και τα απόµακρα
σπίτια, και άλλοι-κάποιοι- κάποτε για να ξυπνήσουν. 

Πολλές φορές αυτοί που έµεναν έξω από το
χωριό έρχονταν αποβραδίς, σε κάποιο συγγενικό
τους σπίτι και κάθονταν 2-3 ώρες, για να µην τα-
λαιπωρούνται νυχτιάτικα, λ.χ. γέροντες, µικρά παιδιά,
ασθενείς κλπ.

Πολλοί επίσης κάθονταν στο χαγιάτι της εκκλησίας
και περίµεναν, άναβαν φωτιά εκεί και ζεσταίνονταν,
όσο να περάσει η ώρα… Όλη η φαµπ’λιά –µικροί
µεγάλ’- οµαδικά θα ξεκινούσε από το σπίτι, µε τη
λαµπάδα τους στο χέρι, ο καθένας τους, την οποία
αγόραζαν από το µπακάλη την προηγούµενη µέρα.
Ανάλογα µε τα οικονοµικά τους, ήταν και το µέγεθός

της. Ήταν, τρόπον τινά και θέµα επίδειξης». 

∆ηµήτρης Στεφ. Παππάς,
ΤΖΟΥΜΕΡΚΙΩΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, τοµ. Γ,  Άρτα 2014

Κάπως έτσι περιµέναµε την Ανάσταση. Όλοι
µας νέοι, γέροι, άντρες, γυναίκες µε υποµονή και
βαθιά κατάνυξη αναµέναµε τη Λύτρωση µέχρι
δηλαδή να βγει ο παπάς «λαµπροφορεµένος» στην
Ωραία Πύλη µε τα τρικέρια αναµµένα και να ψάλει
περιπαθώς το «Χριστός Ανέστη». Και µέχρι να ‘ρθει
η Ανάσταση περνούσαµε τη νεκροβδοµάδα. «Νε-
κροβδοµάδα» λέγαµε το επταήµερο που µεσολαβεί
µεταξύ του Ακάθιστου Ύµνου και της Μεγαλοβδοµάδας.
Κάποια ζωντάνια της έδιναν οι νοικοκυρές. Ετοιµα-
σίες… Λαµπριάτικες ετοιµασίες! Άσπρισµα και ξά-
σπρισµα. Ασβέστωναν µέχρι και τους κορµούς των
δέντρων. Να ασπρίσουν τα πάντα, για να ασπρίσει
Λαµπριάτικα και η καρδιά των Ηπειρωτών. Καθαριότητα
παντού. Τίναγµα, ξετίναγµα, σκούπισµα, σιγύρισµα.
Παντού ήθελαν να µυρίζει πάστρα. Άστραφτε το
σπίτι, καθώς έπρεπε να αστράφτει και η ψυχή. Όλη
τη Μεγάλη Εβδοµάδα οι µάνάδες, αν και κουρασµένες,
µε υποµονή και εγκαρτέρηση είχαν τις πασχαλιάτικες
ετοιµασίες. Έβαφαν τα αυγά, αγόραζαν κεριά,
σκούρα για τον Επιτάφιο και λευκά για την Ανάσταση,
κουλούρια, γλυκά και άλλα πολλά φαγώσιµα.

Το διαιτολόγιο της Μεγάλης Εβδοµάδας υπάγονταν

κι αυτό στην προσµονή της Ανάστασης του Χριστού.
Η ψυχική και πνευµατική χαρά, από το θρησκευτικό
γεγονός της Ανάστασης συναντιέται µε τη φυσική
αγαλλίαση της εποχής και δηµιουργεί το ελληνικό
Πάσχα. Γι’ αυτό απαξάπαντες έπρεπε να συµµετέχουν
«καθαροί» στον γιορτασµό. Και η συµµετοχή αυτή
προαπαιτούσε όλη την εβδοµάδα ως τροφή µόνο
λάχανα αλευρωµένα που λειτουργούσαν ως καθαρτικό
ψυχής και σώµατος. Κι όταν ερχόταν εκείνη η ευλο-
γηµένη ώρα µετά την Ανάσταση για τη µαγειρίτσα,
που την τρώγαµε περιπαθώς, ούτε που καταλαβαίναµε
πώς την τρώγαµε, δεν προλαβαίναµε να την απο-
λαύσουµε γευστικά και άρχιζαν τα κοιλιακά προβλήµατα. 

«Τ’ αποµεσήµερο της Κυριακής γίνεται στις εκ-
κλησιές η δεύτερη Ανάσταση, η λεγόµενη Αγάπη.
Χορτασµένοι εκεί όλοι απ’ το πασχαλινό τραπέζι,
µεθυσµένοι απ’ τη χαρά και την ευτυχία και ζεσταµένοι
από τις αχτίδες του ευεργετικού ήλιου, ξεχύνουν
γύρω τους το τραγούδι της ζωής.

Αλλάζουν τώρα το φιλί της Αγάπης, πάνω στο
χορό, που στήνουν οι µαυροµάτες στα χοροστάσια,
στις πλατιές αυλές και στα χορταρόστρωτα σιάδια
των χωριών». 
Κώστας Κρυστάλλης 

ΚοΑ

«Το ξούρ(ι)σµα του γαµπρού»
Το ξύρισµα του γαµπρού ήταν µέρος της τελετής
του γάµου. Η τελετή του ξυρίσµατος γινόταν ή
µέσα στο σπίτι, αν ήταν χειµώνας ή έξω στην αυλή
κατά τους ανοιξιάτικους ή καλοκαιρινούς µήνες.
«Μεσηµέριασε, άιντε η σειρά του γαµπρού για
ξούρ(ι)σµα». Ήταν το σύνθηµα. Και άρχιζε η
διαδικασία. Έπρεπε να ετοιµαστεί ο γαµπρός για
την εκκλησία. Στην ουσία άρχιζε η ταλαιπωρία του
γαµπρού, αλλά πώς να το κάνουµε; Το έθιµο είναι
έθιµο και ούτε καν το αλλάζουµε. Ο γαµπρός,

λοιπόν, καθόταν στη µέση της αυλής, τού είχαν
βάλει επάνω του και µια πετσέτα απλωµένη και
περίµενε. Περίµενε την έναρξη της τελετής του
ξυρίσµατός του.

∆ίπλα του µαζεύονταν οι οργανοπαίκτες και
όλοι οι καλεσµένοι, οι συγγενείς και οι φίλοι. Κι
άρχιζε η διαδικασία. Έτοιµο το ξουράφι, -µε
µεγάλη λεπίδα και κοκάλινα «µανίκια»- σαπουνάδα
στο γαµπρό, και ο κουµπάρος την πρώτη ξουραφιά.
Η συνέχεια ήταν του µπαρµπέρη. Σε όλη τη
διαδικασία -υπήρχαν δεν υπήρχαν όργανα- τρα-
γουδούσαν πολλά τραγούδια του γάµου. 

«Ξουράφια από τα Γιάννινα/κι ακόνια απ’ τα
Τρίκαλα./Για σπούδιαξε, µπαρµέρη µου,/για σπού-
διαξε το χέρι σου,/κι έχοµε στράτα αλαργινή,/γιοφύρια
να περάσοµε./Για πρόσεξε µπερµπέρη µου,/για
πρόσεξε το χέρι σου,/να µη µας κόψεις το
γαµπρό,/κι είναι ντροπή δική σου». 

Τα όργανα «βάρεγαν» και ο γαµπρός, καθώς
καθόταν, κράταγε στα χέρια του ένα δίσκο. Κι
άρχιζαν οι «επισκέψεις». Πρώτα οι γονείς και τα
αδέλφια του και οι πολύ στενοί συγγενείς τρα-
γουδώντας και χορεύοντας µε ένα νόµισµα στο
χέρι πήγαιναν κατά τη µεριά του γαµπρού και του
εύχονταν «Καλή Τύχη». Οι υπόλοιποι σχηµάτιζαν
ουρά και περιµένοντας υποµονετικά µέχρι να
«έρθει η σειρά» τους και να ευχηθούν στον
γαµπρό. Στην ουσία εδώ κορυφωνόταν η συναι-
σθηµατική φόρτιση, από εδώ και πέρα «πάνε τα
ψέµατα», ο γαµπρός ήταν αναγκασµένος να σο-
βαρευτεί. Πλησιάζει το µυστήριο του γάµου. 

Το έθιµο αυτό, παλιό αλλά τηρούνταν απαρέγκλιτα
γιατί στην ουσία ήταν ένα οικονοµικό βοήθηµα
στον γαµπρό «να αντιµετωπίσει τα βάρη του γάµου».
Μόλις κόντευαν να τελειώσουν, τότε άρχιζαν να
«βαράνε τα ντ(ου)φέκια». Άρχιζαν οι ντουφεκιές,
σήµα προς την πλευρά της νύφης, ειδοποίηση να

αρχίσει και αυτή την ετοιµασία της… Συνέχιζαν
να «βαράνε» τα όργανα, ακόµη και όταν έφευγε
από τη θέση του ο γαµπρός και πήγαινε µέσα για
να ντυθεί. Και οι απέξω µε τα µπουκάλια στα χέ-
ρια- δεν έφταναν τα ρακοπότηρα- «χόρευαν και
αµπήδαγαν». 

Ήταν και εκείνες οι κουτσοµπόλες που είχαν
τα δεφτέρια τους. Τόσα έβαλε ο ένας, τόσα ο άλλος.
«Τι λες; Είχε ο Νίκος κι έριξε στο ξούρ(ι)σµα κατο-
στάρ(ι)κο; Παράξενο πράµα». ∆εν έβαζαν το τσιαούλι
τους µέσα. «Έρ’ξε ο πατέρας τ’ τόσα λεφτά; Πα, πα
πανηγύρ’ κάν’ να τον διώξ’ και να πάρ’ την προίκα.
Θα τη βάλ’ να προικίσ’ την τσούπρα τ’». Έλεγαν και
ξανάλεγαν, υπολόγιζαν και είκαζαν… «Κοίταξε τον
µπάρµπα του. Α, πα, πα. Τσιγκούνης του κερατά!
∆εν έβαλε τίποτε στον δίσκο. Ούτε τη θέρµη του
τον Αύγουστο δεν δίνει αυτός». Τα έλεγαν και έφευ-
γαν τροχάδην για να πάνε στο σπίτι της νύφης.
Είχαν κι άλλη δουλειά να κάνουν… 

Η όλη υπόθεση, η υπόθεση δηλαδή του «ξου-
ρίσµατος του γαµπρού», όπως προαναφέρθηκε
είχε ένα και µοναδικό σκοπό. «Να µαζώξ’ ο γαµ-
πρός κανένα φράγκο, γιατί θα σφιχτεί για τα καλά
απ’ τα προβλήµατα». Το έλεγαν έτσι. Το πίστευαν
και γι’ αυτό συµµετείχαν σχεδόν καθολικά. Άλλες
οι σχέσεις κι άλλο το δέσιµο των ανθρώπων! ∆ε
γίνεται και δεν χρειάζεται να γίνει πλέον σύγ-
κριση...

ΚοΑ

«Μέχρι ο παπάς... να ψάλει περιπαθώς
το “Χριστός Ανέστη”».
(Φωτ.: Αλέξης Τσέκας)

Ξύρισµα γαµπρού στα Θεοδώριανα
(Αρχείο ∆ηµ. Στεργιούλη) 

Το βούτυρο
Πολλά τα ονόµατά του, µία όµως η χρήση του. Το
κάδι, η βουτυρόκαδα, η καράµπα, η τραµπουλίτσα,
ο κοπανοκάδος είναι το ξύλινο σκεύος που θυ-
µόµαστε όλοι να χτυπούν η µάνα και η γιαγιά
µας για να βγάλουν το βούτυρο. Το κάδι είναι
ένα ψηλό κυλινδρικό σκεύος µε ένα µεγάλο
άνοιγµα και µε στενότερο πάτο. Ανά περιοχές
φτιάχνεται και αντίθετα, µε φαρδύ πάτο και στενό
άνοιγµα. Μέσα σε αυτό οι γυναίκες του χωριού
έριχναν το γάλα. Μετά, µε τα δουλεµένα χέρια
τους έπιαναν ένα βαρύ µακρύ ξύλο, τον κόφτη,
που είχε στο τέλος του µια στρόγγυλη επιφάνεια
µε µεγάλες τρύπες και χτύπαγαν το γάλα. 

Από τη στιγµή που έριχνα στο κάδι µέσα το
γάλα άρχιζε η σκληρή δουλειά. Ώρα πολύ χτύπα-
γαν και χτύπαγαν και χτύπαγαν. Σήµερα το έχουν
µετρήσει. 1.500 µε 2.000 χτυπήµατα κάνανε οι
γυναίκες εκείνου του καιρού για να φτιάξουν
αυτό που η σύγχρονη γυναίκα το παίρνει µε ευ-
κολία από ένα ράφι καταστήµατος. Μετά από δύο
περίπου ώρες, το ρευστό υγρό άρχιζε σιγά σιγά
να πήζει και έβγαινε το βουτυρόγαλα και το βού-
τυρο, υλικά που συνδέονται µε τις γεύσεις και
τις οσµές των πρώτων µας χρόνων.

Ελένη Κοντούλη

Για να βγει το βούτυρο
(Φωτ.: Κώστας Μαυροπάνος)
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Όλα υπάγονταν στην πραγµατικότητα της
«Αναστάσιµης» ελπίδας και απαντοχής.
Γι’ αυτό επιδιώκαµε το γλεντοκόπι µε
κάθε µορφή. Παρελθόν! Φέτος έγραψε
τέλος. Ο κορωνοϊός διέταξεν…



ε συγκίνηση ήρθε στα χέρια µας
το 123o τεύχος του περιοδικού

«Ηπειρωτικοί Αντίλαλοι», που εδώ και
τριάντα πέντε χρόνια εκδίδεται από τους
Ηπειρώτες της Πάτρας. Είναι όµορφη
και αξιέπαινη αυτή η προσπάθεια. Με
κόπο οι απόδηµοι Ηπειρώτες κρατούν
ζωντανή µια τέτοια εκδοτική προσπά-
θεια, που ξεχωρίζει για την ποιότητα,
τις ενδιαφέρουσες σελίδες της, τα κα-
λογραµµένα κείµενα και τις εµβριθείς
µελέτες.

Το τεύχος 123 είναι αφιερωµένο στην Ελ-
ληνική Επανάσταση του 1821. Άρθρα και µελέτες,
που καλύπτουν ένα µεγάλο φάσµα της επανά-
στασης υπάρχουν στο τεύχος αυτό, που ξεκινά
µε ένα άρθρο του Αλέξανδρου Χάιδα, προέδρου
του Πανηπειρωτικού Συλλόγου Πατρών. Στο κεί-
µενο «Η Ήπειρος του Αγώνα», µεταξύ άλλων,
αναφέρει πως η συµβολή, της µακρινής µας
πατρίδας δεν ήταν µόνο στο χώρο των µαχών,
αλλά και στην πνευµατική αναγέννησή της, ανα-
δεικνύοντας εµβληµατικές µορφές που βοή-
θησαν µε τη διδασκαλία και τη συγγραφική
τους παραγωγή στην ανάπτυξη του Νεοελληνι-
κού ∆ιαφωτισµού.

Πέραν όµως της πνευµατικής συµβολής, οι
Ηπειρώτες βοήθησαν και υλικά, προσφέροντας
χρήµατα για να χτιστούν σχολεία και εκκλησίες,
να αµειφθούν δάσκαλοι, να εκτυπωθούν βιβλία
και να δηµιουργηθούν βιβλιοθήκες και φιλαν-
θρωπικά ιδρύµατα. Το άρθρο ολοκληρώνεται
δίνοντας τα κύρια χαρακτηριστικά που έδειξαν
οι πρόγονοί µας τα χρόνια εκείνα, που ήταν η
συνεργασία, η οµαδικότητα,  η αποφασιστικό-
τητα, η αξιοπρέπεια και η υπερηφάνεια. Γνω-
ρίσµατα που πρέπει και εµείς οι σύγχρονοι Έλ-
ληνες να διατηρήσουµε. 

Λίγες σελίδες πιο κάτω η αρτινή ποιήτρια
Παναγιώτα Π. Λάµπρη, παρουσιάζει το ποίηµά
της «Τα αγάλµατα», αναφερόµενη σε πρώτο
επίπεδο στο µνηµείο του Γ. Ζογγολόπουλου,
που βρίσκεται στο Ζάλογγο, αλλά ουσιαστικά
µνηµονεύοντας τη θυσία των ηρωικών γυναικών
του Σουλίου.

Ο Μιχάλης Κοκολάκης στο απόσπασµα «Η
Οθωµανική φορολογία στην Ήπειρο, τον 19ο αι-
ώνα», αναφέρει συνοπτικά τις κύριες πηγές
εσόδων της Οθωµανικής εξουσίας κατά τον 19ο
αιώνα στην Ήπειρο, ταξινοµώντας τες µε βάση
τους πόρους που επιβάρυναν. Το κείµενο απο-
τελεί απόσπασµα της µελέτης του Μ. Κοκολάκη,
«Το Ύστερο Γιαννιώτικο Πασαλίκι. Χώρος, διοί-
κηση και πληθυσµός στην Τουρκοκρατούµενη
Ήπειρο (1820-1913)» και µας εισάγει στα οικο-

νοµικά της εποχής εκείνης µε τρόπο ευσύνοπτο
και σαφή.

Το επόµενο απόσπασµα είναι µια ανθο-
λόγηση στοιχείων από το κείµενο του ∆ηµήτρη
∆ηµητρόπουλου «Με αφορµή µια απαγωγή στα
χρόνια του Αλή Πασά: σπαράγµατα από την
τοιχογραφία της τοπικής κοινωνίας». Η αφή-
γηση ξεκινά µε την απαγωγή µιας εγκύου χρι-
στιανής γυναίκας από έναν µουσουλµάνο κά-
τοικο του Αιτωλικού. Το µικρό αυτό περιστατικό
αποτελεί τοιχογραφία της καθηµερινότητας
της περιοχής εκείνης της εποχής. Η γυναίκα
έγινε Τούρκα, εξισλαµίστηκε και ο απαγωγέας
δεν δικαιώθηκε από τα δικαστήρια. Για το πε-
ριστατικό στάλθηκαν τρεις επιστολές προς τον
Αλή πασά, οι οποίες συντάχτηκαν α) από τους
Χριστιανούς πρόκριτους Μεσολογγίου και Αι-
τωλικού, β) τους Μουσουλµάνους πρόκριτους
Αιτωλικού και Νεοχωρίου και γ) τον Μητρο-
πολίτη Άρτας Ιγνάτιο. Υπάρχει βέβαια µνεία
και µιας τέταρτης επιστολής του ζαµπίτη, Σαλή
Αγά, η οποία όµως µπορεί και να λανθάνει.
Ξεφεύγοντας από το περιστατικό βλέπουµε τη
στενή σχέση της Άρτας της εποχής εκείνης
µε τον Αλή πασά. Σχέση που καταδεικνύει την
επαφή του Αλή και µε Τούρκους, Έλληνες και
Αλβανούς. Η αλληλογραφία γίνεται στην ελ-
ληνική γλώσσα, γεγονός που αποδεικνύει τη
σπουδαιότητά της. 

Το αµέσως επόµενο κείµενο είναι µέρος
του εισαγωγικού σηµειώµατος του Αναστάσιου
Ι. Παπασταύρου από το δίτοµο έργο του «Αλή
Πασάς, από λήσταρχος ηγεµόνας». Ο συγγρα-
φέας τονίζει ότι δεν υπάρχουν αξιόπιστες βιο-
γραφίες για τον Αλή. Κυρίως οι βιογράφοι του
στηρίχτηκαν στα οδοιπορικά των ξένων περιη-
γητών που έζησαν στα Γιάννενα την πρώτη ει-
κοσαετία του 19ου αιώνα, και κατά κύριο λόγο
στον François Pouqueville, που υπηρέτησε στην
αυλή του για δέκα χρόνια ως Γενικός Πρόξενος
της Γαλλίας στα Γιάννενα.

Ακολουθεί µια επιστολή του εντυπωσια-
σµένου Byron προς τη µητέρα του, από τη φι-
λοξενία που του έκανε ο Αλής στο Τεπελένι.
Συνδεδεµένο µε την επιστολή του Byron, είναι
το κείµενο του ∆ηµήτρη Παπανικολάου, Lord
Byron. Της Ποίησης και της Επανάστασης: «Το
προσκύνηµα του Τσάιλντ Χάρολντ». 

του ∆ηµήτρη Τζήκα

Στις επόµενες σελίδες κυριαρχεί το κείµενο

του ∆ηµήτρη Τζήκα «Μεσολόγγι: Φάρος της Ελ-
ληνικής ελευθερίας». Μας παρουσιάζει εκτενώς
παραθέτοντας ιστορικές µαρτυρίες, τα όσα πέ-
ρασαν οι έγκλειστοι του Μεσολογγίου ουσιαστικά
κατά τη δεύτερη πολιορκία, από τον ∆εκέµβριο
του 1825 έως τον Απρίλιο του 1826. ∆είχνει τις
προσπάθειες που έκαναν ώστε να δεχτούν εξω-
τερική βοήθεια, το απαράµιλλο ηθικό τους, το
πείσµα τους αλλά και το αδιάσειστο θάρρος
τους µπροστά στον εχθρό. Ο Τζήκας ολοκλη-
ρώνει τη µελέτη λέγοντας πως το Μεσολόγγι
ήταν ένα «θαύµα» που πέτυχε η ακλόνητη καρ-
τερία και ο ηρωισµός του ελληνικού λαού, παρά
την αποδεδειγµένη ανικανότητα ή την ανυπαρξία
της ηγεσίας του.

Η Ειρήνη Μπόµπολη στην ανάλυσή της «Ο
Σουλιώτης του ∆ιονυσίου Σολωµού» µας δίνει
τα κύρια χαρακτηριστικά του άντρα, που περι-
γράφει ο εθνικός µας ποιητής. Ο Σουλιώτης
είναι ένας φυγάς, ένας εξόριστος, ένας άπατρις,
που κουβαλάει όµως µαζί του την πατρίδα, το
πάθος και το πείσµα για ελευθερία, το στίγµα
ίσως της προδοσίας ενός πολύχρονου αγώνα,
τη διάψευση του απόρθητου «οχυρού» της πα-
τρίδας του και φυσικά τη φήµη - πραγµατικό-
τητα του άξιου και αξεπέραστου πολεµιστή. Ο
πολεµιστής ο γενναίος έχει αποξενωθεί. Νιώθει
θιγµένος και «άχρηστος». Είναι ψυχικά καταρ-
ρακωµένος. Κλαίει, θλίβεται, σκέφτεται, µονο-
λογεί, αναρωτιέται και µιλάει στον µοναδικό
του σύντροφο, στο όπλο του, που έγινε στα
χέρια του έγινε «βαρύ», από την έλλειψη προ-
οπτικής του αγώνα. Η συγγραφέας ολοκληρώνει
την ανάλυσή της λέγοντας ότι στο πρόσωπο του
ηρωικού Σουλιώτη, καθρεφτίζεται κάθε αγω-
νιζόµενος Έλληνας. Η λύση στο δίλληµα του
διαλόγου, Σουλιώτης- Όπλο, δίδεται µε την
υπερβατική απόφαση της Εξόδου, που έχει
νόηµα πανανθρώπινο.

του Μiχάλη Στούκα
https: www.protothema.gr (18/02/2017)

Το αµέσως επόµενο άρθρο είναι του Μιχάλη
Στούκα και τιτλοφορείται «Η µάχη του Πέτα:
Πώς ο διαγραφόµενος θρίαµβος έγινε πανω-
λεθρία (4 Ιουλίου 1822)». Ξεκινάει δίνοντας τον
αριθµό των δυνάµεων των αντιµαχόµενων. 2.000
υπερασπιστές της Ελλάδας εναντίον 7.000-
8.000 Τούρκων. Αρχικά οι Έλληνες κερδίζουν.
Όµως στο τέλος υποκύπτουν στα χτυπήµατα του
Κιουταχή. Ο Μιχάλης Στούκας δεν µένει στην
απλή παράθεση των γεγονότων. Αναζητά τόσο
τις αιτίες της πανωλεθρίας όσο και τις συνέ-
πειες της ήττας. 

Ο Ναουσαίος Μανώλης Βαλσαµίδης ξεκινάει
το άρθρο του «Η Αραπίτσα της Νάουσας: Το Ζά-
λογγο της Μακεδονίας», αναφερόµενος στη
στενή σχέση Ηπείρου – Μακεδονίας από τα αρ-
χαία χρόνια. Όµως και η νεότερη ιστορία τους
έχει κοινή πορεία. Τα Γιάννενα και η Νάουσα
είναι δύο πόλεις που υπέµειναν τον Αλή – πασά
και ο λαός έχει διασώσει την σχέση αυτήν: «Βά-
στα καηµένη Νιάουστα τ’ Αλή πασά τ’
ασκέρι/Πως το βαστούν τα Γιάννενα χειµώνα
καλοκαίρι».

του Γεωργίου Σιµιτζή

Ο συγγραφέας και ποιητής Γεώργιος Στ. Σι-
µιτζής στο άρθρο του «Ο Εθνοµάρτυρας ∆ιονύσιος
Φιλόσοφος», µας παρουσιάζει µε µεστό και ολο-
κληρωµένο τρόπο τόσο την ζωή, όσο και την
προσωπικότητα και τον αγώνα του φλογερού και
ενθουσιώδους πατριώτης. Ο ∆ιονύσιος ήταν µια
ολοκληρωµένη οντότητα µε µεγάλη µόρφωση.
Γεννήθηκε στα µέρη της Παραµυθιάς στα 1540,
1541 ή το 1542. Ασπάστηκε το µοναχικό σχήµα
αρκετά µεγάλος. Υπηρετεί ιεροδιάκονος του Πα-
τριάρχη Ιερεµίου Α’ του Τρανού, για δέκα ηµέρες
τοποτηρητής του Πατριαρχικού Θρόνου. Εκλέγεται
Μητροπολίτης στη Λάρισα, όπου ενθρονίζεται το
1594, αλλά µεταφέρει την έδρα του στα Τρίκαλα,
επειδή στη Λάρισα είχε την έδρα του και ο Τούρ-
κος ∆ιοικητής. Μόνασε στην Μονή Αγίου ∆ηµη-
τρίου του ∆ιχουνίου. Προσπάθησε να παρακινήσει
τους Έλληνες να επαναστατήσουν. Πράγµατι,
όπως αναφέρει ο συγγραφέας «το κίνηµα του
∆ιονυσίου Φιλόσοφου ήταν πρόδροµος για τα
µετέπειτα και υστερότερα επαναστατικά κινή-
µατα! Οι αγώνες του ∆ιονυσίου βρήκαν απήχηση
στους σκλαβωµένους Έλληνες. Ρίζωσαν στο φρό-
νηµά τους γιατί ήταν µια υπέρβαση κι ένα «αυγινό
σκίρτηµα» της εθνικής αφύπνισης και της αυ-
τοσυνειδησίας των κατατρεγµένων ραγιάδων».
Το κίνηµά του απέτυχε και ο ίδιος συνελήφθη
από τους Τούρκους. Κρυβόταν στην «τρύπα του
Σκυλόσοφου» , που βρίσκεται κάτω από το τζαµί
του Ασλάν Πασά, στα Γιάννενα. Η εκεί αναθη-
µατική στήλη αναγράφει «Εν τω σπηλαίω τούτω
κατέφυγεν ο Επίσκοπος Τρίκκης ∆ιονύσιος ο
Σκυλόσοφος ο Πρωτοστατήσας εις την επανά-
στασιν της Ηπείρου την 11ην Σεπτεµβρίου 1611.
Συλληφθείς δε, εγδάρη ζων». Ο τραγικός θά-
νατος αυτού του τόσο σηµαντικού άντρα, εξυ-
µνήθηκε από όλους και αποτελεί ακόµη και σή-
µερα φάρο εθνικής υπερηφάνειας.

Η Χρύσα Μπογδανοπούλου στο επόµενο
άρθρο µας παρουσιάζει την υµνοµελουργική
εργασία «Ωδή εις τους Ηρωϊσµούς των Σου-
λιωτών», του Ηλία Μπογδανόπουλου. Η εργασία
αναφέρεται στην ιστορία του Έθνους και στους
ήρωες της Επαναστάσεως του 1821. ∆ιακατέ-
χεται από την πίστη ότι οι ηρωικοί αγώνες των
Σουλιωτών αποτελούν την κορωνίδα των ευ-
κλεών κατορθωµάτων κατά των Τούρκων. Ο
ηρωισµός και η θυσία των Σουλιωτών συγκρο-
τούν ένα ασύγκριτο ιστορικό φαινόµενο. Ορ-
µώµενος από την δόξα και την γενναιότητα των
Σουλιωτών, το 1973 ο υµνογράφος και µελουρ-
γός Ηλίας Μπογδανόπουλος συγγράφει το Βυ-
ζαντινό Ορατόριο «Ωδή εις τους Ηρωϊσµούς
των Σουλιωτών». 

Τα δύο τελευταία άρθρα του παρόντος τεύ-
χους σχετίζονται µε την ποίηση. Το πρώτο είναι
του Στέλιου Θ. Μαφρέδα και τιτλοφορείται: «Το
τρίγωνο των πατρίδων και η υπέρβασή τους -
Γιάννη ∆άλλα «Περίακτος» εκδόσεις τυπωθήτω,
2011». Μας µιλάει για τον ποιητή Γιάννη ∆άλλα,
για την ποίησή του, αλλά και για το έργο του
«Περίακτος» που έχει ως κεντρικό θέµα τον
γενέθλιο τόπο του ποιητή. Αναλύει τα γραπτά
του, εστιάζοντας τόσο στην Περίακτο, όσο και
σε προγενέστερες συλλογές.   

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ελένη Κοντούλη
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