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Αφιερωμένη στους φουρναραίους  
η «ΠΙΤΑ ΤΟΥ ΗΠΕΙΡΩΤΗ 2016» 

 
 

Η Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδας, ο κορυφαίος φορέας των 
αποδήμων Ηπειρωτών, προετοιμάζει εντατικά στο «Πανηπειρωτικό Πανόραμα 
2016» που θα διοργανωθεί το Σάββατο και την Κυριακή 5, 6 Μαρτίου στο στάδιο 
TAE KWON DO, στο Παλαιό Φάληρο. Στον διήμερο κύκλο εκδηλώσεων του 
Πανοράματος εξέχουσα θέση έχει η φετινή «ΠΙΤΑ ΤΟΥ ΗΠΕΙΡΩΤΗ», την Κυριακή 6 
Μαρτίου στις 10 πμ, η εκδήλωση που χρόνια τώρα αποτελεί το κορυφαίο 
Ηπειρώτικο αντάμωμα κάθε χρόνο στην Αθήνα. Η «ΠΙΤΑ ΤΟΥ ΗΠΕΙΡΩΤΗ» αποτελεί 
μια μουσικοχορευτική πανδαισία όπου τα Ηπειρώτικα σωματεία παρουσιάζουν τους 
πιο όμορφους ανθούς της συλλογικής τους δουλειάς, τους χορευτικούς  ομίλους τους 
και τα νιάτα από όλη την  αποδημία.  

Σε αυτή την τόσο ξεχωριστή στιγμή, φέτος που η Π.Σ.Ε. αναβαθμίζει τη δράση 
της με τη διοργάνωση ενός τόσο πρωτότυπου και φιλόδοξου διήμερου, το Δ.Σ. της 
Συνομοσπονδίας αποφάσισε να αφιερώσει την «Πίτα του Ηπειρώτη» σε ένα 
από τα σημαντικότερα επαγγέλματα της Ηπειρώτικης αποδημίας διαχρονικά, 
στους φουρναραίους – αρτοποιούς και αρτεργάτες. Οι Ηπειρώτικοι φούρνοι 
ήταν και είναι νησίδες Ηπείρου στην ξενιτιά, μικρές κυψέλες των ξενιτεμένων μας, 
σημεία αναφοράς στους χάρτες των μεγαλουπόλεων για κάθε Ηπειρώτη. Την ίδια 
στιγμή, οι Ηπειρώτες φουρναραίοι, καρπίζοντας με το μόχθο τους ένα τόσο 
πρωταρχικό αγαθό, ζυμώνοντας το ψωμί για τον λαό μας, αποτελούν μερικούς από 
τους ομορφότερους πρεσβευτές της Ηπειρώτικης παράδοσης και εποποιίας.  

Το Δ.Σ. της Π.Σ.Ε. προσκαλεί την Συντεχνία Αρτοποιών Αθηνών και Σωματείο 
Αρτοποιών Ν. Πειραιά   για να παραλάβει το βραβείο στη διάρκεια της «Πίτας του 
Ηπειρώτη». Σας προσκαλούμε παράλληλα να κάνετε την επιτυχία της φετινής 
εκδήλωσης και δική σας υπόθεση. Η αφίσα της εκδήλωσης να κοσμήσει κάθε 
φούρνο, τα flyers του διημέρου να είναι στον πάγκο κάθε φούρνου αλλά και οι 
φούρνοι να είναι παρόντες στην έκθεση προϊόντων που θα λειτουργήσει στη 
διάρκεια του «Πανηπειρωτικού Πανοράματος», σε όλη τη διάρκεια του διημέρου.  

Με τιμή  

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
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