
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 
«Πίτα του Ηπειρώτη»

Συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο (10-02-2021) της Π.Σ.Ε με θέμα την οργάνωση της εκδήλωσης «Πίτα του
Ηπειρώτη», στα πλαίσια του πολιτιστικού προγραμματισμού. Η συγκυρία της έξαρσης του 3ου κύματος της πανδημίας, τα
τεράστια κοινωνικά προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί, η ανησυχητική κατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οι
πιέσεις που δέχονται οι Υγειονομικές Μονάδες και στην Ήπειρο, η καθυστέρηση των εμβολιασμών, οδήγησαν την Ηπει-
ρωτική Συσπείρωση (ΗΣ) μέσα από ένα δημιουργικό διάλογο να καταθέσει πρόταση για το περιεχόμενο, τα χαρακτηριστικά
της εκδήλωσης και  να προσδιοριστεί χρόνος, χώρος, μορφή που να υπηρετούν το συγκεκριμένο περιεχόμενο.

Στην συνεδρίαση  τέθηκαν επί τάπητος οι διαφορετικές αντιλήψεις για τη φύση, τους σκοπούς και τη λειτουργία
της ΠΣΕ και στην συζήτηση ξεδιπλώθηκαν δύο λογικές, δύο αντιλήψεις, δύο επιχειρηματολογίες.

• Τα βασικά σημεία της πρότασης που ψήφισε η πλειοψηφία του ΔΣ είναι:
Να κοπεί Πίτα στο Πνευματικό Κέντρο Ηπειρωτών στις 28 Φεβρουαρίου παρουσία του Προεδρείου (ο επιτρεπτός

αριθμός) και ιερέα. Σε ζωντανή διαδικτυακή σύνδεση να απευθύνουν χαιρετισμό οι Περιφερειάρχες Ηπείρου και Αττικής,
Δήμαρχοι Ηπείρου, ο Πρόεδρος της Βουλής, υπουργοί, Ηπειρώτες βουλευτές, ο Δήμαρχος Αθηναίων και άλλα πολιτικά
πρόσωπα, εκπρόσωποι των υγειονομικών, αρκετές δεκάδες ενώ από τα μέλη μας (Συλλόγους, Αδελφότητες, Ομοσπον-
δίες) μόνο οι εκπρόσωποι των πέντε Ομοσπονδιών μας. Ο πρόεδρος θα διαβάσει μήνυμα του ΔΣ μόνο με ευχές και χωρίς
αναφορά στα προβλήματα του 2020, σε όσα έρχονται μπροστά μας και στη δράση της ΠΣΕ γι’ αυτά.

Διαφωνούμε έντονα με το περιεχόμενο αυτής της απόφασης, διότι εκτιμούμε ότι αποτελεί μια υποτιμητική για
την ΠΣΕ εκδήλωση δημοσίων σχέσεων, που στοχεύει στην προβολή πολιτικών προσώπων και παραγόντων, σε πλήρη αν-
τίθεση με την παράδοση των εκδηλώσεων της «Πίτας του Ηπειρώτη», τονίζοντας μόνο τα στοιχεία της εξέδρας των επι-
σήμων όπου συνωστίζονται παράγοντες για να φανούν στην τηλεόραση. Το γεγονός αυτό μας επιβάλλει να μην
συμμετάσχουμε στην εκδήλωση αυτή. Στην συνεδρίαση του Δ.Σ. με σαφήνεια αναπτύχθηκε η πρόταση μας τόσο για το
περιεχόμενο, όσο και  τη μορφή της εκδήλωσης, ενώ έγινε διακριτή η διαφορετική προσέγγιση μας του τι είναι η ΠΣΕ.

• Η πρόταση της «Ηπειρωτικής Συσπείρωσης»
Διαδικτυακή εκδήλωση στις 7 Μαρτίου (χωρίς καμιά ζωντανή παρουσία) που θα είναι αφιερωμένη στην υγεία όλων

των Ηπειρωτών και όλου του κόσμου, σε όσους χάσαμε, στους ανέργους μας, σ’ εκείνους που βλέπουν τις εργασίες τους
να δοκιμάζονται από την κρίση και σε όσους αγωνίζονται για την υγεία και το καλό όλων μας, στους οποίους και θα αφιε-
ρώνεται η συμβολική πίτα. Το video με το μήνυμα από τον Πρόεδρο εκ μέρους του ΔΣ της ΠΣΕ, θα έχει αναφορά πρώτα
και κύρια σε όλους αυτούς, στην πορεία της αποδημίας και της Ηπείρου στο χρόνο που πέρασε, στα μεγάλα μας προβλή-
ματα και το κάλεσμα για την αντιμετώπιση τους. Στο διάστημα του ενός μήνα επικοινωνούμε με όσο γίνεται περισσότερες
Ομοσπονδίες, Αδελφότητες και Συλλόγους μας ώστε τα σύντομα video με τα μηνύματα τους, δεμένα με φωτογραφίες από
την Ήπειρο και τη δράση της ΠΣΕ, καθώς και μουσικά ακούσματα της λαϊκής μας παράδοσης, να αποτελέσουν μονταρι-
σμένο σύνολο επικοινωνίας της αποδημίας, συμπαράστασης στους χειμαζόμενους και προτροπής για αγωνιστική αντιμε-
τώπιση της κρίσης.

Αντί βραβείων προτείνουμε να δώσουμε τη δυνατότητα βιντεοσκοπημένης επικοινωνίας μαζί μας σε ανθρώπους
που με τις υπεράνθρωπες προσπάθειές τους κράτησαν ανοιχτά τα νοσοκομεία και έσωσαν ζωές. Συγκεκριμένα στους
εκπροσώπους τους κ. Αφροδίτη Ρέτζιου, πρόεδρο της Ο.Ε.Ν.Γ.Ε. στον κ. Μιχάλη Γιαννάκο, πρόεδρο της Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν.  που
τυχαίνει να είναι και συμπατριώτες μας και στον πρόεδρο της Ε.Ι.Ν.Η. (Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Ηπείρου) κ. Παναγιώτη
Νικολόπουλο.
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