επέκεινα χώρα – ξενώνες
Η επέκεινα χώρα βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο στο παραδοσιακό χωριό Άνω
Βίτσα, Ζαγορίου, στην Ήπειρο, πριν το Μονοδένδρι, σε υψόμετρο 1.030μ., στο
Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου. Διαθέτει 4 ανεξάρτητα δωμάτια – σπιτικούς
ξενώνες με χαγιάτι, το καθένα με τη δική του ταυτότητα, με δικό τους μπάνιο και
τουαλέτα, κλινοσκεπάσματα και πετσέτες, αυτόνομη κεντρική θέρμανση,
καλωδιακή πρόσβαση στο διαδίκτυο (χωρίς σταθερό τηλέφωνο), φωτεινά
παράθυρα και επαρκή ξύλινα ντουλάπια από ρόμπολο προς χρήση και ως
βιβλιοθήκη. Επιπλέον του νερού της ύδρευσης, υπάρχει μηχάνημα εμφιαλωμένου
νερού «Ζαγόρι», ενώ τα όμβρια ύδατα συλλέγονται στις στέρνες από τις πέτρινες
στέγες και διοχετεύονται στα καζανάκια και τα ντους. Το συγκρότημα διαθέτει
πέντε διαμορφωμένους υπαίθριους χώρους (Αυλή Τύμφη Ι και ΙΙ, γκαλντερίμι,
κυρίως αυλή, αυλή επέκεινα χώρα). Το κάπνισμα απαγορεύεται σε όλους τους
εσωτερικούς χώρους. Η αίθουσα «Δύο Στέρνες» (57τμ.) είναι ένας κοινός
πολυχώρος εστίασης και πρωϊνού, με κεντρική θέρμανση, ενεργειακό τζάκι,
κατάλληλο φωτισμό, ενσύρματη και ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο, 6
φωτεινά παράθυρα, μικρή κουζίνα (με ψυγείο, νεροχύτη, 2 μάτια κουζίνας,
καφετιέρες), ειδικό εσωτερικό χώρο – σάλλα καφέ (20τμ.), δύο τουαλέττες με

ντους (για άνδρες, γυναίκες) και δύο στέρνες νερού. Η αίθουσα οφείλει το όνομα
της στο μοναδικό φαινόμενο της ύπαρξης δύο στερνών στο ίδιο σπίτι, το οποίο
χτίστηκε το 1876 και παρέμεινε αναλλοίωτο μέχρι την πλήρη και πιστή
ανακαίνιση το 2016, διαχρονική ιδιοκτησία της οικογένειας Γιαννή. Ο χώρος
συνεχίζει την παράδοση καλλιέργειας της γνώσης και εθελοντικής δέσμευσης για
έναν καλύτερο κόσμο, σε ένα μοναδικά ήρεμο περιβάλλον, σ’ ένα σπίτι πέτρινο,
με σύγχρονη δομή και μέσα. Οι δύο στέρνες όπως και όλη η ιδιοκτησία είναι
επισκέψιμα.
Χρήση ξενώνων
Οι ξενώνες είναι διαθέσιμοι καθ΄όλη τη διάρκεια του έτους.
1. Οι δωρητές – στοιχεία της φύσης / 4 εποχές έχουν δικαίωμα φιλοξενίας
(2 άτομα κι 1 παιδί μέχρι 10 ετών), σε περιόδους που δεν είναι

προγραμματισμένη δραστηριότητα στην επέκεινα χώρα, για 2 βραδιές

κάθε χρόνο (ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΤΡΑ), για 3 βραδιές κάθε χρόνο επί 3
χρόνια (ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟ ΝΕΡΟ) και για 4 βραδιές κάθε χρόνο επί 5 χρόνια,
επιπλέον σε μια από τις ετήσιες φιλοξενίες είναι διαθέσιμο ολόκληρο το
συγκρότημα των Στερνών της επέκεινα χώρα, δηλαδή 2 επιπλέον
δωμάτια και ο εξοπλισμένος πολυχὠρος (ΑΙΩΝΙΟ ΔΑΣΟΣ).

Περισσότερα για τους δωρητές: http://epekeinahora.gr/dorea.php

2. Είναι ευπρόσδεκτοι προς φιλοξενία ανεξάρτητοι δωρητές της επέκεινα
χώρα
(από 15.5 έως 15.10) (από 16.10 έως 14.5)
Μονόκλινο

€30/μέρα

€35

Δίκλινο

€40/μέρα

€45

Τρίκλινο

€50/μέρα

€55

Δεν περιλαμβάνεται πλήρες πρωϊνό, ωστόσο διατίθεται καφές (γαλλικός,
ελληνικός, νεσπρέσο), ή τσάι, με μερίδες γάλα και ζάχαρη και είναι διαθέσιμη
όλη η απαραίτητη υποδομή και εξοπλισμός προς παρασκευή πρωϊνού.
Πλήρες πρωϊνό μπορεί να προσφερθεί κατόπιν συνεννόησης.
3. Οι παρακάτω μειωμένες τιμές δωρεάς ισχύουν:
(από 15.5 έως 15.10)

(από 16.10 έως 14.5)

Μονόκλινο

€25/μέρα

€30

Δίκλινο

€35/μέρα

€40

Τρίκλινο
-

€45/μέρα

€50

για επιπλέον ημέρες φιλοξενίας στους δωρητές – στοιχεία της φύσης

στους ανεξάρτητους δωρητές για διαμονή άνω των 5 ημερών
σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πραγματοποιούν δραστηριότητα στον
χώρο «Δύο Στέρνες». Περισσότερα για την παραχώρηση του πολυχώρου:
http://epekeinahora.gr/images/pdf/ex_dyo_sternes.pdf
4. Για φοιτητές, ερευνητές, καθηγητές, συγγραφείς και καλλιτέχνες που
πραγματοποιούν συγκεκριμένη πονηματική εργασία για τουλάχιστον
15μέρες:
-

(από 15.5 έως 15.10)
Μονόκλινο

€10/μέρα

(από 16.10 έως 14.5)

Δίκλινο

€20/μέρα

€25

Τρίκλινο

€30/μέρα

€35

€15

Οι ξενώνες αποτελούν ευγενική παραχώρηση του Νίκου Δ. Γιαννή και τα έσοδα

συνιστούν δωρεά με απόδειξη στη μη κερδοσκοπική οργάνωση «επέκεινα χώρα»
προς επίτευξη των σκοπών της (ΑΜΚΕ Πρωτοδ. Ιωαννίνων: 14/07-06-2013,
ΑΦΜ: 997298726).

Η υποδομή, οι χώροι, οι λειτουργίες και οι δραστηριότητες στην επέκεινα χώρα,
διαπνέονται από ένα πνεύμα οικονομίας και λιτότητας, λελογισμένης χρήσης
των φυσικών πόρων και επαναχρησιμοποίησης υλικών, αυτοεξυπηρέτησης και
μεγιστοποίησης της κίνησης με τα πόδια, αυτοσεβασμού και σεβασμού των
άλλων. Αφήνουμε τον χώρο όπως τον βρήκαμε και όπως θα θέλαμε να τον
βρούμε εάν είμαστε οι επόμενοι χρήστες.

Οι φιλοξενούμενοι της επέκεινα χώρα ενημερώνονται, γνωρίζουν και
ακολουθούν τον Κανονισμό λειτουργίας της επέκεινα χώρα.
Οδηγίες πρόσβασης
Πώς φτάνουμε στα Ιωάννινα. Η οδική απόσταση από την Αθήνα είναι 411
χλμ., μέσω των αυτοκινητοδρόμων της Ολυμπίας Οδού, της γέφυρας Ρίου
Αντιρρίου και της Ιονίας Οδού (Αντίρριο-Ιωάννινα 196χλμ.), 3h 56' χωρίς
κυκλοφορία (εκτιμώμενο κόστος καυσίμου €50, κόστος διοδίων: €37,25 ανά
διαδρομή, συμπεριλαμβανομένου του κόστους διέλευσης από τη γέφυρα Ρίου –
Αντιρρίου €13,30 ευρώ για Ι.Χ.). Η απόσταση από τη Θεσσαλονίκη είναι 261

χλμ, 3h, μέσω Εγνατίας. Το λιμάνι της Ηγουμενίτσας απέχει, 78χλμ., 50’ από τα
Γιάννενα. μέσω Εγνατίας, η Πάργα, 102χλμ., 1h20’ και η Πάτρα, 226χλμ.,

2h.15’. Υπάρχει αεροπορική σύνδεση με καθημερινά δρομολόγια από και προς
την Αθήνα, όπως και τακτικά υπεραστικά λεωφορεία.
Από τα Ιωάννινα στη Βίτσα, 36 χλμ. Οδηγώντας από τα Γιάννενα προς
βορράν στην εθνική οδό Ιωαννίνων – Κονίτσης, συναντούμε τη διασταύρωση
προς το Ζαγόρι αμέσως μετά τη Μεταμόρφωση και ακολουθούμε τη σήμανση
προς τη Βίτσα. Το αεροδρόμιο Ιωαννίνων «Βασιλιάς Πύρρος» απέχει 25’ από τη
Βίτσα, 31,8Km. Το διεθνές αεροδρόμιο του Ακτίου απέχει 90’. Τα δρομολόγια
ΚΤΕΛ Ιωαννίνων προς τη Βίτσα είναι ανεπαρκή.
Πληροφορίες και κρατήσεις
www.epekeinahora.gr, info@epekeinahora.gr
++ 30 210 3643224 (καθημερινές 08.30-14.30)
Η επέκεινα χώρα (www.epekeinahora.gr) είναι από το 2013, μια οργάνωση της κοινωνίας
πολιτών, η οποία δραστηριοποιείται στη Βίτσα Ζαγορίου, συνδυάζοντας τη διανοητική,
ψυχική, σωματική και διαδραστική άσκηση. ‘Επέκεινα Χώρα’ σημαίνει η γη πέρα από τα
βουνά (Ζαγόρι), στην Ήπειρο, γη γενναιοδωρίας και ανάτασης. «Επέκεινα», προηγούμενο ή
σε έναν βαθμό μεγαλύτερο από τη γνώση ή την εμπειρία, το άγνωστο που προσπαθούμε
συνεχώς να κατακτήσουμε κι έτσι προοδεύουμε. Οι βεβαιότητες χωρίζουν τους
ανθρώπους, η διαφορετικότητα τους ενώνει. Οικουμενικές αξίες, αλληλοκατανόηση,
πλουραλισμός, ελευθερία/ες, συμμετοχή, πρόληψη και αντιμετώπιση συγκρούσεων,
ομοσπονδιακή οργάνωση, ανοιχτή κοινωνία, εθελοντισμός, ειρήνη, βιοποικιλότητα,
βιωσιμότητα ανθρώπου και φύσης, είναι οι αξίες και το όραμα που μας εμπνέουν. Think
more, try more, live more. Η Βίτσα είναι ένας παραδοσιακός οικισμός με μοναδικό
ιστορικό, πολιτιστικό και οικολογικό ενδιαφέρον στην καρδιά του Εθνικού Πάρκου Βόρειας
Πίνδου.

