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Η ΠΙΤΑ ΤΟΥ ΗΠΕΙΡΩΤΗ

Οι Ηπειρώτες που ανταμώνουν. Οι Ηπειρώτες που αγωνίζονται.
Οι Ηπειρώτες που δημιουργούν με τον ανθό της παράδοσης & της νεολαίας.

Η Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδος, η κορυφαία οργάνωση των αποδήμων
Ηπειρωτών, με τις 450 και πλέον οργανώσεις που εκπροσωπούν 650.000 και πλέον Ηπειρώτες
στο λεκανοπέδιο της Αττικής, πραγματοποιεί την ετήσια πανηγυρική πολιτιστική της
εκδήλωση, «Η ΠΙΤΑ ΤΟΥ ΗΠΕΙΡΩΤΗ», στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, την Κυριακή 5
Φεβρουαρίου, στις 10 π.μ.
Πρόκειται για το μεγαλύτερο ετήσιο αντάμωμα των αποδήμων Ηπειρωτών, την
κορυφαία πολιτιστική εκδήλωση της Πανηπειρωτικής, την οποία θα τιμήσει με την παρουσία
του, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Κάρολος Παπούλιας, καθώς και εκπρόσωποι
της πολιτικής ηγεσίας του τόπου και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Η «ΠΙΤΑ ΤΟΥ ΗΠΕΙΡΩΤΗ» είναι εφέτος αφιερωμένη στις επετείους των 100
χρόνων από την Απελευθέρωση της Ηπείρου και στα 75 χρόνια της Πανηπειρωτικής
Συνομοσπονδίας Ελλάδος, στους διαχρονικούς αγώνες των Ηπειρωτών και στο επίκαιρο
περιεχόμενό τους.
Στην εκδήλωση - τρίωρης διάρκειας - η οποία αναδεικνύει και την πλούσια
μουσικοχορευτική παράδοση της Ηπείρου, θα πάρουν μέρος εβδομήντα και πλέον χορευτικά
συγκροτήματα από όλη την χώρα, με δύο χιλιάδες και πλέον χορευτές, με μια πλειάδα
κορυφαίων δεξιοτεχνών της ηπειρώτικης μουσικής παράδοσης και καταξιωμένων Ηπειρωτών
τραγουδιστών.

Ξεχωριστή θα είναι η συμμετοχή στην εκδήλωση, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Κρητικών Σωματείων που θα πλημμυρίσει το Σ.Ε.Φ. με κρητικούς χορούς και τραγούδια,
αναδεικνύοντας τους ακατάλυτους δεσμούς που ενώνουν την Κρήτη με την Ήπειρο.
Τη δομή της πρωτότυπης πολιτιστικής εκδήλωσης, προσδιορίζουν τραγούδια για την
αγάπη και την ξενιτιά, την ιστορία και τον ίδιο τον τόπο, διανθισμένα με ποίηση Ηπειρωτών
ποιητών και στίχους από την απαράμιλλη Ηπειρώτικη λαϊκή ποίηση, καθώς και πλούσιο
οπτικό υλικό απ΄την Ηπειρώτικη φύση και τις διαδρομές των Ηπειρωτών στο χρόνο.
Παρουσιαστές θα είναι οι Ηπειρώτες ηθοποιοί, Παρασκευή Κατσάνη και Νίκος
Αρβανίτης. Σκηνοθέτης ο Αλέξανδρος Λαμπρίδης, Έφορος Πολιτισμού της Πανηπειρωτικής.
Γενική είσοδος στην εκδήλωση, 5 ευρώ. Για χορευτές και παιδιά η είσοδος είναι
ελεύθερη.

