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ΠΙΤΑ ΗΠΕΙΡΩΤΗ

Πάνω από 100 χορευτικά ομοσπονδιών, συλλόγων και αδελφοτήτων που ταξίδεψαν από όλη
την Ελλάδα και τη Β. Ήπειρο, μοναδικοί οργανοπαίχτες και ερμηνευτές, καθώς επίσης
χορωδίες και πολυφωνικά σχήματα που απέδωσαν με έξοχο τρόπο παραδοσιακά
τραγούδια, συνέθεσαν μια μουσικοχορευτική πανδαισία πατημάτων, ηχοχρωμάτων και
μελωδιών.

Μετά το πέρας της εκδήλωσης χορευτές και εκδρομείς του Πανηπειρωτικού Συλλόγου
Πατρών έστησαν ένα ξεχωριστό γλέντι σε γνωστή ταβέρνα της περιοχής όπου κυριάρχησαν
οι ηπειρώτικοι χοροί και "τα τραγούδια της παρέας".

Ξεχωριστή στιγμή κι αλλιώτικη νότα αποτέλεσαν οι "Ηπειρώτικες Γέφυρες στην Ελλάδα
και τον κόσμο", που εδώ και 9 χρόνια ενσωματώθηκαν στην ¨Πίτα του Ηπειρώτη",
αναδεικνύοντας τους ιστορικούς και πολιτιστικούς δεσμούς με άλλες περιφέρειες και
αποδήμους.

Φέτος οι Ηπειρώτες, καλωσορισαν τους Επτανήσιους και τους Επτανησιακούς αποδημικούς
Συλλόγους της Αττικής, που με πάνω από τριακόσιους χορευτές και με συντονιστή τον
χοροδιδάσκαλο του Συλλόγου Ηπειρωτών Καματερού Κώστα Τομαρά, ξεσήκωσαν το Στάδιο
Ειρήνης και Φιλίας με τους γεμάτους παλμό και ένταση Επτανησιακούς χορούς.
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Παρών και ο Σπ. Ριζόπουλος

Το παρών στην εκδήλωση έδωσε και ο επικεφαλής των Οριζόντων Ηπείρου και υποψήφιος
Περιφερειάρχης Ηπείρου Σπύρος Ριζόπουλος.

Μετά την εκδήλωση έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Είμαστε εδώ σήμερα στο ΣΕΦ, στην κοπή πίτας του Ηπειρώτη, στο μεγάλο ετήσιο γλέντι
των Ηπειρωτών.

Το 2019 θα σηματοδοτήσει μία νέα εποχή όσον αφορά το μέλλον της Ηπείρου. Μία εποχή
στην οποία όλοι μαζί συλλογικά θα αγωνιστούμε για κοινές αξίες, κοινά ήθη και πάνω απ'
όλα θα προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε μια νέα πορεία ανάπτυξης της Ηπείρου και
καταπολέμησης της ανεργίας.

Δεν φτάνει να ανταμώνουμε μόνο για να διασκεδάζουμε και την επόμενη μέρα να ξεχνάμε
τα πάθη μας.

Συνεπώς βάζουμε στόχο το 2020 στην επόμενη κοπή πίτας να είμαστε όλοι εδώ σε ένα
στάδιο πλήρως γεμάτο σε ένα πανηγύρι αλλαγής, ένα πανηγύρι στο οποίο η Ήπειρος θα δει
τα πρώτα βήματα φυγής μπροστά και ουσιαστικά δρομολόγησης της ανάπτυξης και της
καταπολέμησης της ανεργίας.»
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