
 

1 
 

 

 

 

 

P a m v o t i s   L a k e   P r o j e c t  

Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο  

 (21 /02 /2023) 

* Για όσους στήριξαν τη δράση μας, αφιλοκερδώς. 

 

Ακολουθώντας τον ρου της ζωής, όπου χαρές και λύπες ζυμώνονται στην 

ίδια σκάφη, επανερχόμαστε έναν μήνα ακριβώς μετά την πρώτη δράση 

του Pamvotis Lake Project για μια από καρδιάς εξωτερίκευση όλων των 

«ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ» μας! 

Μέρα γιορτής σήμερα για τα Γιάννενα, η απελευθέρωσή τους, 

ανεκτίμητο δώρο των ηρώων αγωνιστών… Μέρες πένθους επίσης, για 

τον χαμό του εξαίρετου Δημάρχου Ιωαννιτών… 

Μέσα από αυτή τη γλυκόπικρη ατμόσφαιρα, θα θέλαμε να προσθέσουμε 

λίγα μελένια λόγια, βαθιά και αληθινά, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη 

μας σε όλους εκείνους που στάθηκαν δίπλα μας και διανύσαμε, μαζί, τα 

πρώτα βήματα μιας πολλά υποσχόμενης δράσης. «Η ισχύς εν τη ενώσει» 

το μότο μας, που για άλλη μια φορά επιβεβαιώθηκε περίτρανα! 

Ο Δήμος Ιωαννιτών, με την αιγίδα του, αγκάλιασε την ιδέα 

ξεπροβοδίζοντάς μας προς την υλοποίησή της. Έχουμε, έστω, την 

ικανοποίηση ότι προλάβαμε να εκφράσουμε και προσωπικά στον ίδιο 
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τον Δήμαρχο, δυστυχώς πια, αείμνηστο Μωυσή Ελισάφ το ευχαριστώ 

μας. 

Πολύτιμη ήταν η συνεισφορά στο έργο μας του Αντιδημάρχου και 

Προέδρου του Δικτύου Λιμνών Ελλάδος, Βασίλη Βλέτσα, τον οποίο 

ευχαριστούμε από καρδιάς! Ήταν στο πλάι μας από τη γέννηση της ιδέας 

μας πριν χρόνια και συνέχισε να είναι δίπλα μας, με κάθε δυνατό τρόπο 

από τη θεσμική του θέση, πιστεύοντας στο όραμά μας και στη δυναμική 

του. Ήδη έχουμε καταστρώσει τα πρώτα σχέδια ώστε να απλωθεί και 

εκτός συνόρων αυτή η καινοτόμα ιδέα. Έτσι δηλαδή όπως την είχαμε 

φανταστεί εξ αρχής. 

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Δροσοχωρίου Ιωαννίνων, ο σύλλογος του 

χωριού μας και σύσσωμο το χωριό μας, το «σπίτι» μας, μας έδειξε 

έμπρακτα την αγάπη του, κάτι που μας συγκίνησε και μας τίμησε 

ιδιαίτερα. Πόσα ευχαριστώ να πει κανείς για αυτή τη συνδιοργάνωση! 

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον πρόεδρο του συλλόγου Τάσο Βασιλείου, τον 

αντιπρόεδρο Κώστα Στάικο -και στον γιο του Χριστόφορο που 

συμμετείχε στο δρώμενο της δεύτερης ημέρας- για την αμέριστη στήριξή 

τους σε όλα τα επίπεδα και την απόλυτη σύμπλευσή τους μαζί μας! 

Ευχαριστούμε πολύ όλες τις γυναίκες του χωριού που πόζαραν ως 

σύγχρονες «Καλλιμάρτυρες», και κάποιες μάλιστα με τις κόρες τους. 

Απευθυνόμαστε αλφαβητικά, στη Βαλεντίνα Βαγενά, στην Ευαγγελία 

Καραγιώργου, στη Ράνια Θεοδώρα Λένη, στην Κωνσταντίνα Λιούζα, 

στην Κωνσταντίνα Λώλη, στη Σοφία Μάντζιου, στη Λαμπρινή 

Μελιγγιώτη, στην Κωνσταντίνα Παππά, στη Γεωργία Σιώζιου, στη 

Σωτηρία Σφαιρόπουλου, στην Ουρανία Τζιάλλα, στην Μαργαρίτα Τζίμα 

& στα μικρά κορίτσια: Κλεοπάτρα, Αναστασία και Ζωή, καθώς και στη 
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Μικέλα Τζόντζου που φωτογραφήθηκε για τη δράση της δεύτερης 

ημέρας! 

Αξίζουν πολλά ευχαριστώ στον εκλεκτό φωτογράφο και φίλο Νίκο 

Δαλέζιο που ανέλαβε να φέρει εις πέρας αυτή την ιδιαίτερη 

φωτογράφιση! 

Η οικογένεια του Νίκου Μελιγγιώτη, με την ομώνυμη οικογενειακή 

επιχείρηση αρτοσκευασμάτων «ΜΕΛΙΓΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΟΕ», 

έχοντας στο τιμόνι τους γιους Σπύρο και Γιώργο, έδειξαν ακόμη μια φορά 

το κοινωνικό τους προφίλ και την εξωστρέφειά τους με μια σημαντική 

προσφορά στη δράση μας. Τους ευχαριστούμε τόσο πολύ για αυτή τους 

την ενέργεια! 

Τι έμπνευση και τι σπουδαίο δώρο για μας αυτό του αγαπημένου μας 

Αντώνη Κωνσταντή με την ευφάνταστη συνταγή του ποτού “ούι”. Ενός 

μοναδικού κοκτέιλ, με ιδιαίτερη σημειολογία για τα Γιάννενα, που η 

επίσημη παρουσίασή του θα γίνει το καλοκαίρι στο πλαίσιο του 

φεστιβάλ μας. Τον ευχαριστούμε και θα τον ευχαριστούμε πάντα! 

Αμέτρητα ευχαριστώ στον Σύλλογο Πωγωνίσιου Πολυφωνικού 

Τραγουδιού που με την συμμετοχή του μας συγκλόνισε όλους! Άλλα 

τόσα ευχαριστώ στον πρόεδρό του Θανάση Βιλτανιώτη για την άριστη 

συνεργασία και δοτικότητά του, καθώς και τον γιο του Ραφαήλ που 

συμμετείχε στο δρώμενο της δεύτερης ημέρας. Ευχαριστούμε και τον 

Χρήστο Γκόγκo, μέλος του συλλόγου τους, που ήταν ο συνδετικός μας 

κρίκος για αυτό το αντάμωμα! 
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Κοντά μας και ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου Νίκος Χαλκιάς. Πόσο τον 

ευχαριστούμε για το υπέροχο ηχόχρωμα που σκόρπισε παντού ρίγη 

συγκίνησης και άρωμα πατρίδας!  

Ο αγαπημένος φίλος Μίλτος Διαμάντης δεν ήταν μόνο στο συνοδεία του 

κλαρίνου με το ακορντεόν του, αλλά έφερε και όλο το ηχοσύστημα μαζί 

του για ένα άψογο αποτέλεσμα… και τα κατάφερε και τον ευχαριστούμε 

κι αυτόν, άπειρα! 

Σημαντική συνεισφορά στο σημείο αυτό ήταν και του περιπτέρου 

απέναντι από την Πλατεία Μαβίλη για την παροχή ρεύματος, λόγω 

κάποιου τεχνικού προβλήματος. Δεν προλάβαμε να μάθουμε το όνομα 

του ιδιοκτήτη. Θα προσπαθήσουμε να το μάθουμε το συντομότερο 

δυνατό και θα το αναφέρουμε κι αυτό. Το ευχαριστώ και η ευγνωμοσύνη 

μας ήδη του απευθύνεται, έστω κι έτσι! 

Ο Άρης Λιούμπος, ο Πρόεδρος της Κοινότητας του Νησιού της Λίμνης 

Παμβώτιδας, με μεγάλη προθυμία δέχτηκε να βάλει κι αυτός το λιθαράκι 

του στην επιτυχία της δράσης μας. Μόνο που το «λιθαράκι» αυτό ήταν η 

ψαρόβαρκά του και ως ένας υπέροχος βαρκάρης, έπαιξε καταλυτικό 

ρόλο στη δραματοποίηση της δράσης. Είχαμε την ευκαιρία τις ημέρες της 

παραμονής μας στα Γιάννενα, να καταστρώσουμε και μαζί του τα 

επόμενα βήματα της σπονδυλωτής δράσης μας και γίναμε δέκτες της 

γενναιοδωρίας, της αγάπης του για το νησί, καθώς και για το όραμά του 

για την πολιτιστική του ευημερία. Τον ευχαριστούμε, από καρδιάς μας! 

Ευχαριστούμε για την ψηφιακή καταγραφή των αρχείων μας, τον 

φωτογράφο Κωνσταντίνο Μάρκου, τους χειριστές βιντεοκάμερας Χάρη 

Πετρίδη και Δημήτρη Κουμπούλη (drone) και τη Βάσω Μήλιου για τις 
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φωτογραφίες, που διέθεσε για το δικό μας αρχείο, από το blog της για το 

Δροσοχώρι! 

Ο άψογος επαγγελματισμός της Αλεξίας Κατσιώρα και των συνεργατών 

της στο τυπογραφείο της VIVID graphics, το αισθητικό αποτέλεσμα και η 

προσφορά των αφισών μας είναι ένα ακόμη σημείο που θα θέλαμε να 

σταθούμε και να εκφράσουμε θερμά, τα ευχαριστώ μας! 

Ο εκλεκτός μας Φώτης Ραπακούσης, ήταν ένας από τους πρώτους που 

πίστεψαν σε μας και με κάθε τρόπο το αποδείκνυε και το αποδεικνύει 

έμπρακτα. Άπλωσε λοιπόν την αγκαλιά του και μας έκανε την τεράστια 

τιμή, εδώ και ένα μήνα, να φιλοξενεί μόνιμα στο μουσείο του με τα 

ανεκτίμητα εκθέματα, στο Μουσείο Αλή Πασά και Επαναστατικής 

Περιόδου, ένα έργο μας, ένα κόσμημα φτιαγμένο από ασημοκούφετα. 

Αναζητήστε το στην αίθουσα "Kυρά Φροσύνη". Πόσα ευχαριστώ πρέπει 

να πούμε! 

Η αγαπημένη μας Πόπη Στεφανίδη χρωμάτισε τη δράση της δεύτερης 

ημέρας με την απαγγελία της, αλλά και μας έδωσε βήμα μέσω της 

εκπομπής της «Συναντήσεις on-air» στο Δημοτικό Ραδιόφωνο 

Ιωαννίνων, αλλά και τη γενικότερη στήριξη την έμπρακτη εκδήλωση της 

αγάπης της για μας. Την ευχαριστούμε βαθιά! 

Τι να πούμε για το σημαντικό βήμα που μας έδωσε στην εκπομπή του 

στην ΕΡΤ «Απολύτως Σχετικό» ο εξαίρετος δημοσιογράφος Ανδρέας 

Παπασταματίου, λίγο πριν την έναρξη της δράσης. Τον ευχαριστούμε, 

από καρδιάς! 

Ευχαριστούμε, επίσης, τον Γιώργο Γκόντζο που μας φιλοξένησε στην 

εκπομπή του στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων και για τις 
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ενδιαφέρουσες προσεγγίσεις του, αφορμή να αναπτύξουμε περισσότερο 

τις πτυχές της δράσης μας αυτής. 

Άπειρα ευχαριστώ και στην υπέροχη Κέλλυ Δημητρούλια και την 

«Εύφορη Γη» για τη συμβολή της από τόσο μακριά, από την άλλη 

πατρίδα, τη Μεσσηνία, αποδεικνύοντας ότι η «εύφορη γη» έχει λόγους 

και τρόπους να βλασταίνει παντού, σε όλα τα πεδία της «καλλιέργειας», 

γης και πνεύματος! 

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στη δημοσιογράφο Ελευθερία Αλαβάνου, καθώς 

και σε όλους τους συνεργάτες της στο πολιτιστικό τμήμα της εφημερίδας 

«Η Καθημερινή», για τη σπουδαία αναφορά στο κυριακάτικο, πρώτο 

τεύχος "ΓΙΑΝΝΕΝΑ" της νέας σειράς "Οι τόποι μας". 

Ένα μεγάλο μεγάλο ευχαριστώ στη, συνονόματη, δημοσιογράφο 

Χριστίνα Τζιάλλα του περιοδικού «Γαστρονόμος» της εφημερίδας «Η 

Καθημερινή». Όχι, δεν είμαστε συγγενής εξ αίματος. Έχουμε όμως αυτή 

την άλλου είδους συγγένεια, που είναι άρρηκτη μεταξύ των ανθρώπων 

και στηρίζεται στην αλληλοεκτίμηση…Την ευχαριστούμε που πίστεψε σε 

μας από την πρώτη στιγμή και που μας στηρίζει με κάθε τρόπο, με θέρμη 

και γενναιοδωρία! 

Ένα ακόμη ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μας στην αγαπημένη μας 

Κατερίνα Λισγάρα, που είναι πάντα, από πάντα δίπλα μας! 

Δεν παραλείπουμε το ευχαριστώ μας και στον φίλος μας Νίκο 

Κωνσταντουλέα που μας έκανε έκπληξη με την παρουσία του στη δράση 

μας. Μάλιστα, την πρώτη ημέρα της δράσης συμμετείχε με προθυμία και 

στο κέντημα των βουτημάτων με ασημοκούφετα. Ο Νίκος ήταν μια μας 

μια ενδιαφέρουσα διαδικτυακή fb φιλία που πήρε σάρκα και οστά 
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εκείνες τις ημέρες, με δική του πρωτοβουλία, ενδυναμώθηκε και 

μεγαλώνει μέσα από ένα όμορφο μοίρασμα ιδεών και συνεργασίας στο 

άμεσο μέλλον. 

Ευχαριστούμε πoλύ όλους όσοι ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή μας 

και τίμησαν, επίσημα και ανεπίσημα, με την παρουσία τους τη δράση 

μας, καθώς και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τους δημοσιογράφους, 

γενικότερα, που βοήθησαν στη διάδοση ενός τέτοιου γεγονότος και των 

διαχρονικών μυνημάτων του. 

Τέλος, ευχαριστούμε και όλους εκείνους που ήθελαν αλλά δεν 

κατάφεραν να είναι μαζί μας τις ημέρες εκείνες και που μας έκαναν, με 

τον τρόπο τους, να τους νιώθουμε δίπλα μας! 

Ανανεώνουμε το ραντεβού μας με το επόμενο βήμα μας, το Pamvotis 

Festival, που δρομολογείται για τις 3-9 Ιουλίου 2023, στα Γιάννενα.  

Με πολλή αγάπη, 

Οι «Καλλιεργάτριες», 

Χριστίνα Τζιάλλα και Βασιλική Κατέρη  

 

 

 

 

 

 

 

 


