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Η ΠΙΤΑ ΤΟΥ ΗΠΕΙΡΩΤΗ

Οι Η̟ειρώτες ̟ου ανταµώνουν. Οι Η̟ειρώτες ̟ου αγωνίζονται.
Οι Η̟ειρώτες ̟ου δηµιουργούν µε τον ανθό της ̟αράδοσης & της νεολαίας.
Η Πανη̟ειρωτική Συνοµοσ̟ονδία 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 1 Μαρτίου, στις 10
̟.µ.
Πρόκειται για το µεγαλύτερο ετήσιο αντάµωµα των αποδήµων Ηπειρωτών, την κορυφαία
πολιτιστική εκδήλωση της Πανηπειρωτικής, την οποία θα τιµήσουν µε την παρουσία τους εκπρόσωποι
της πολιτικής ηγεσίας του τόπου και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
.Η «Πίτα του Ηπειρώτη» είναι αφιερωµένη φέτος στα Ηπειρώτικα Γεφύρια. Το κορυφαίο
Ηπειρώτικο αντάµωµα διοργανώνεται ένα µήνα ακριβώς µετά από την κατάρρευση του Γεφυριού της
Πλάκας, ενός ανεκτίµητου συµβόλου της Ιστορικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς της Ηπείρου. Η
Π.Σ.Ε. η οποία αγωνίστηκε χρόνια για την προστασία του, συµµετέχει σήµερα στον αγώνα για την
αναστύλωσή του και για την προστασία της ευρύτερης πολιτιστικής κληρονοµιάς που µετεωρίζεται
ανάµεσα στην αδιαφορία και την εγκατάλειψη. Τα Ηπειρώτικα Γεφύρια είναι οι Ακροπόλεις της
Ηπείρου και στον αγώνα για την προστασία και την ανάδειξή τους είναι αφιερωµένο το κορυφαίο
Ηπειρώτικο αντάµωµα φέτος.
Στην εκδήλωση η οποία αναδεικνύει και την πλούσια µουσικοχορευτική παράδοση της
Ηπείρου, θα πάρουν µέρος ογδόντα 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.
Φέτος οι Ηπειρώτες καλωσορίζουν την Όλυµπο Καρπάθου, αυτή τη µονάκριβη κιβωτό της
ζώσας παράδοσης από την άλλη άκρη της Ελλάδας. Η Αδελφότητα Ολυµπιτών «Η ∆ΗΜΗΤΡΑ» θα
παρουσιάσει ένα δείγµα του Ολυµπίτικου γλεντιού και της απαράµιλλης µουσικοχορευτικής
παράδοσης που αναδεικνύουν παγκόσµια τη µοναδικότητα της Ολύµπου. Η «Πίτα του Ηπειρώτη»
διοργανώνεται φέτος την πρώτη µέρα της Άνοιξης. Και κορφολογεί µερικούς από τους οµορφότερους
ανθούς της Ηπειρώτικης Παράδοσης.
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 η ηθοποιός
Τάνια Παλαιολόγου και ο σκηνοθέτης Αλέξανδρος Λαµπρίδης, Έφορος Πολιτισµού της Π.Σ.Ε.
Η είσοδος είναι ελεύθερη.

