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ΚΕΡΑΣΟΒΟ ΠΩΓΩΝΙΟΥ: “Ιστορικό και Μαρτυρικό χωριό”
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η εφημερίδα μας είναι πλέον 
διαθέσιμη σε  ηλεκτρονική
μορφή στις διευθύνσεις:
www.kerasovo-pogoni.gr 
και www.tzourlakos.com

προσοχή στη νέα πανδημία.
Μένουμε ψύχραιμοι, μένουμε
ασφαλείς, χρησιμοποιούμε

σωστά τις μάσκες μας, 
αποφεύγουμε τον συγχρωτι-

σμό και ακολουθούμε 
τις οδηγίες των ειδικών.

απόδημοι 
Κερασοβίτες 

και πωγωνήσιοι, 
φέρτε τα εκλογικά 
σας δικαιώματα 

στο πωγώνι!

Η εφημερίδα στηρίζει
την εκστρατεία εμβολιασμών
έναντι της νέας πανδημίας. Οι
πολίτες καλούνται να εμβολια-
στούν όταν έρθει η σειρά τους
και σύμφωνα με τις οδηγίες 

του προσωπικού ή οικογενει-
ακού τους ιατρού, τον οποίο

πρέπει απαραίτητα να συμβου-
λεύονται. Δεν ξεχνάμε, με το 
εμβόλιο προστατεύουμε τον

εαυτό μας, με τη σωστή χρήση
της μάσκας προστατεύουμε

τους συνανθρώπους μας από 
τη μετάδοση της νόσου.

Η εφημερίδα 
ενημερώνει και ενώνει.
Παράκληση προς τους 

επαγγελματίες του Κερασόβου:
ενισχύσατε με όσες δυνάμεις

διαθέτετε την έκδοση 
της εφημερίδας μας.

η καρδιά 
της πατρίδας
μας κτυπάει
δυνατά στα 

παραμεθόρια
Χωριά των 
ακριτικών 
περιοχών!

Ευτυχές το νέο έτος!

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Κερασοβιτών Πωγωνίου Ηπείρου και
η Εφημερίδα «Τα Νέα του Κερασόβου» εύχονται  σε όλους τους Κερασοβίτες
και τους φίλους του χωριού μας ευτυχισμένο, δημιουργικό και ειρηνικό το
2023 με υγεία, υπομονή και δύναμη και να μείνει για πάντα ζωντανή η φλόγα

που όλοι μας πρέπει να έχουμε για το Κεράσοβο!

τ ο πρωί της Κυριακής 27 Νοεμβρίου 2022
και ώρα 10:30 στην Αθήνα, στην έδρα της

Ένωσης Κερασοβιτών Πωγωνίου Ηπείρου,
στην οδό Δεληγιώργη 7, πραγματοποιήθηκε η
προγραμματισμένη εκλογοαπολογιστική γε-
νική Συνέλευση της Αδελφότητάς μας. Αφού
διαβάστηκε από τον απερχόμενο αντιπρόεδρο
δημήτριο Λιόση, λόγω απουσίας για λόγους
υγείας του απερχόμενου προέδρου βασίλειου
Στράτου, η έκθεση πεπραγμένων του Συμ-
βουλίου αυτού, έγινε ο απολογισμός χρήσης
2017- 2022 και αποφασίστηκε ομόφωνα η
απαλλαγή του απερχόμενου Διοικητικού Συμ-
βουλίου από κάθε ευθύνη του. Στη συνέχεια
ανταλλάχθηκαν απόψεις και σκέψεις και συζη-
τήθηκαν τρέχοντα θέματα της επικαιρότητας
του χωριού μας, αλλά και οι δραστηριότητες
και η πορεία των Αδελφοτήτων και των άλλων
φορέων της Ηπειρώτικης αποδημίας. 

Στο σημείο αυτό έγινε παρέμβαση του συγ-
χωριανού μας Κώστα Λιάγκου εκ μέρους της
Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας.

Στη συνέχεια το σώμα προχώρησε στην
εκλογή εφορευτικής επιτροπής, αποτελού-
μενη από τους γεώργιο Λιάγκο του ηλία και
ειρήνη τζαβέλλα του Χαραλάμπους, πλην

όμως διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχαν άλλοι
υποψήφιοι πέραν από τα απελθόντα μέλη του
ΔΣ Έτσι, μετά από πρόταση του Χαράλαμπου
και της ελένης Τζαβέλλα αποφασίστηκε ομό-
φωνα η ανανέωση της θητείας των μελών
αυτών, όπως και των δύο μελών της απερχό-
μενης εξελεγκτικής επιτροπής. Κατόπιν των
ανωτέρω, η εφορευτική επιτροπή ανακήρυξε
ως εκλεγέντα τακτικά και επιλαχόντα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου τους κάτωθι:
τακτικά Μέλη διοικητικού Συμβουλίου
1. Στράτος Βασίλειος του Αθανασίου
2. λιόσης Δημήτριος του γεωργίου.
3. λιάγκος Στυλιανός του Δημητρίου 
4. Τζαβέλλας Χαράλαμπος του Παναγιώτη
5. Μάλαμα Αστέρω του Ηλία
6. Βελονάκης ιωάννης του Νικολάου
7. Πάσχος γεώργιος- Νεκτάριος του Αντωνίου
επιλαχόντες
1. Τζαβέλλας Βασίλειος του Χαρίλαου
2. Τζάμπαλης Μιχαήλ του Στυλιανού
3. Τσορτέκης Αθανάσιος του Χαραλάμπους

επιπλέον, η εφορευτική επιτροπή ανακηρύσ-
σει ως εκλεγέντα τακτικά μέλη της ελεγκτικής
επιτροπής, τους κάτωθι:

τακτικά Μέλη ελεγκτικής επιτροπής
1. λιάγκος Δημήτριος του γεωργίου
2. Ξεΐνης Ανδρέας του Ηλία

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συνήλθε στις 20
Δεκεμβρίου 2022 στα γραφεία της Ένωσης Κε-
ρασοβιτών Πωγωνίου Ηπείρου στην Αθήνα,
στην οδό Δεληγιώργη 7, και συγκροτήθηκε σε
σώμα ως εξής: 

πρόεδρος: βασίλειος αθ. Στράτος
αντιπρόεδρος: δημήτριος γ. Λιόσης 
γενικός γραμματέας: Στυλιανός δ. Λιάγκος 
ταμίας: ιωάννης ν. βελονάκης 
Μέλη: γεώργιος- νεκτάριος αντ. πάσχος, 
Μάλαμα ηλ. αστέρω, 
Χαράλαμπος π. τζαβέλλας
αναπληρωματικά Μέλη:
βασίλειος Χ. τζαβέλλας
Μιχαήλ Σ. τζάμπαλης
αθανάσιος Χ. τσορτέκης

Από τις στήλες της εφημερίδας μας συγχαί-
ρουμε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Αδελ-
φότητάς μας και ευχόμαστε καλή επιτυχία στο
δύσκολο έργο που αναλαμβάνει.

Με ανανεωμένη εντολή το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Αδελφότητας
ΠρΑγΜΑΤΟΠΟιΗθΗΚε Η εΚλΟγΟΑΠΟλΟγιΣΤιΚΗ γεΝιΚΗ ΣυΝελευΣΗ  

Το μέλλον της Αδελφότητας
και του χωριού μας 
εξαρτάται από όλους!
ΜηνυΜα του αντιπροεδρου του δ.Σ. τηΣ
ενωΣηΣ ΚεραΣοβιτών πωγωνιου ηπειρου

δηΜητριου γ. ΛιοΣη

Tην Κυριακή 27/11/2022 είχαμε γενική Συνέ-
λευση και εκλογές για την ανάδειξη νέου διοι-
κητικού Συμβουλίου της αδελφότητας. η
προσέλευση ήταν απογοητευτική, αφού μόλις
20 άτομα συνολικά παραβρέθηκαν μαζί με τους
περισσότερους από το Συμβούλιο (δύο άτομα
για διάφορους λόγους δεν ήρθαν). οι περισσό-
τεροι από το παλαιό διοικητικό Συμβούλιο δεν
θέλαμε να βάλουμε υποψηφιότητα, αν και η γε-
νική Συνέλευση ομόφωνα μας επανεξέλεξε για
μια ακόμα θητεία. είμαστε πάνω από 10 χρόνια
και έχουμε κουραστεί, κυρίως ψυχολογικά, αλλά
και έκλεισε ο κύκλος μας. Κάποια  μέλη του
υπάρχοντος δύο - τρία θα παραμείνουν (προς
τιμήν τους) να στηρίξουν τη νέα κατάσταση. επί-
σης υπάρχουν άλλα δύο με τρία άτομα που
έχουν δηλώσει την πρόθεσή τους να ασχολη-
θούν με τη διοίκηση στο προσεχές μέλλον. δυ-
στυχώς όμως δεν φτάνουν. Χρειαζόμαστε και
άλλες υποψηφιότητες. γνωρίζω πως αγαπάτε
όλοι το χωριό και προσπαθείτε να πηγαίνετε
όσο πιο συχνά μπορείτε, όμως δεν είναι αρκετό.
Σας ζητάμε να  βοηθήσετε το χωριό και με τη
συμμετοχή σας στην αδελφότητα. εννοείται
πως εμείς, τα απερχόμενα μέλη θα είμαστε
πάντα κοντά και θα  προσφέρουμε, όπως  ακρι-
βώς κάναμε μέχρι τώρα, δεν θα αλλάξει τίποτα,
απλά δεν θα έχουμε θεσμικό ρόλο. οι εκλογές
άργησαν λόγω  της νέας πανδημίας (Covid).
Σας παρακαλώ να σκεφτείτε καλά  τις συνέπειες
που θα υπάρξουν για το χωριό μας, αν δεν προ-
κύψει νέο δΣ. Μιλήστε και με όσους έχετε επα-
φές και παρακινήστε τους.

Ματαίωση της εκδήλωσης κοπής της πρωτο-
χρονιάτικης πίτας και του ετήσιου χορού  

Η Ένωση Κερασοβιτών Πωγωνίου Ηπείρου, σύμφωνα με τις πατροπαράδοτες λαϊκές
παραδόσεις τής πολύ ευαίσθητης ακριτικής μας επαρχίας και στο πλαίσιο των κατα-
στατικών της σκοπών, διοργάνωνε αδιάλειπτα σχεδόν από την ίδρυσή της την εκδή-
λωση κοπής της πρωτοχρονιάτικής πίτας, η οποία συνήθως συνδυαζόταν με τον ετήσιο
χορό σε καλαίσθητη αίθουσα, συνοδεία παραδοσιακής ορχήστρας. Η ανωτέρω ήταν η
κορυφαία χειμερινή εκδήλωση για το Κεράσοβο, τους Κερασοβίτες και τους φίλους του
χωριού μας, αλλά και η πρώτη σε μια σειρά άλλων εκδηλώσεων που ακολουθούσαν
(Παραδοσιακό Πανηγύρι, Τελετή Μνήμης και Τιμής Ολοκαυτώματος Κερασόβου και,
τα τελευταία χρόνια, εκδρομές και ομαδική παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων).
Ήταν ακόμα μια από τις λίγες ευκαιρίες που έχουμε στη διάρκεια του χειμώνα να συ-
ναντηθούμε, να συσφίξουμε τους μεταξύ μας δεσμούς ανταλλάσσοντας ευχές και να γα-
λουχήσουμε τους νεότερους με τις αρχές και τις αξίες του Συλλόγου μας.  Δυστυχώς
φέτος η μεταβατική περίοδος αναφορικά με τη διοίκηση της Αδελφότητάς μας αλλά και
η συνέχιση της πανδημίας από τον κορωνοϊό SARS COV-2 και τις παραλλαγές του, η
οποία κάνει σε αρκετές περιπτώσεις την παραμονή πολλών ανθρώπων σε κλειστούς
χώρους μάλλον ανασφαλή, οδήγησε στην απόφαση ματαίωσης της συγκεκριμένης εκ-
δήλωσης και για φέτος. Να συναντηθούμε όλοι μαζί, υγιείς και χαρούμενοι στο παρα-
δοσιακό μας πανηγύρι και στις άλλες εκδηλώσεις μας στο Κεράσοβο. 
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“Τα ΝΕΑ του
ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ”

Τριμηνιαία έκδοση της Αδελφότητας
Κερασοβιτών Πωγωνίου Ηπείρου

ιδιοΚτητηΣ:
αδελφότητα Κερασοβιτών

πωγωνίου ηπείρου
γραφεία: λέκκα 12, 3ος όροφος

Τ.Κ.: 105 62, Αθήνα
Τηλ.: 210-32.20.394 
Fax: 210-32.32.543

εΚδοτηΣ - υπευΘυνοΣ
ΣυΜΦωνα Με το νοΜο:
ιωαννηΣ ν. βεΛοναΚηΣ

λέκκα 12-Αθήνα

διευθύνεται από
Συντακτική επιτροπή

ΣυΜβουΛοΣ εΚδοΣηΣ:
+ ΔΗΜ. Β. λιΑγΚΟΣ

εΚδοτιΚη επιΜεΛεια:
ηπειρωτιΚεΣ εΚδοΣειΣ “πέτρα”

Οικονόμου 32, 106 83 Αθήνα
Τηλ.: 210 - 82.33.830

e-mail: ekdoseispetra@hotmail.com 

Τα ενυπόγραφα κείμενα 
δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη 
και τις θέσεις - απόψεις της

Αδελφότητας και / ή 
της εφημερίδας μας

Παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου 
Μητσοτάκη τα «Καλπάκεια 2022»

(Αναδημοσίευση από τον ημερήσιο τύπο, 
διασκευή ιωάννης Ν. Βελονάκης)

Παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και με κάθε
λαμπρότητα πραγματοποιήθηκαν  οι εκδηλώσεις «ΚΑλΠΑΚιΑ 2022»
που αποτείνουν φόρο τιμής στους Ήρωες του έπους του ’40. Στα
χώματα όπου γράφτηκαν οι πρώτες σελίδες του Έπους και που δέ-
χτηκαν το κύριο βάρος της ιταλικής επίθεσης τελέστηκε το πιο ιερό
μνημόσυνο στη μνήμη όσων θυσιάστηκαν για την πατρίδα και την
ελευθερία. 

Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν στο Μνημείο του Μαχητή την ώρα που
«έσκιζαν» τους ουρανούς δύο μαχητικά αεροσκάφη. Στο σημείο τε-
λέστηκε επιμνημόσυνη δέηση χοροστατούντος του Σεβασμιότατου
Μητροπολίτη ιωαννίνων κ.κ. Μάξιμου, ακολούθησε προσκλητήριο
νεκρών, κατάθεση στεφάνων και τοπογραφική ενημέρωση από
Αξιωματικό της 8ης Μηχανοποιημένης Ταξιαρχίας. Στο δεύτερο
μέρος της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε ερμηνεία επετειακού τρα-
γουδιού από τη Στρατιωτική Μπάντα της 8ης Μηχανοποιημένης Τα-
ξιαρχίας, ενώ τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε o εκπαιδευτικός
και συγγραφέας Στέφανος Κωλέττας.
Προηγήθηκε χαιρετισμός από τον Δήμαρχο Πωγωνίου Κωνσταντίνο

Καψάλη που καλωσόρισε τον πρωθυπουργό, τους εκλεκτούς καλε-
σμένους αλλά και τους παρευρισκόμενους με ένα απόσπασμα από τη
μαρτυρία του Άγγελου Τερζάκη, όπως καταγράφεται στο βιβλίο του
«Η εποποιία του 40-41». Ο κ. Καψάλης αναφέρθηκε στην ψυχή των
ηρώων και στη θυσία τους κι ανέφερε το πάγιο αίτημα του Δήμου Πω-
γωνίου να γίνεται στο Καλπάκι ο επίσημος εορτασμός της επετείου
του «ΌΧι». «είναι τούτα τα χώματα, προπάντων για μας που κατοι-
κούμε εδώ, μία βαριά κληρονομιά και μία ιερή παρακαταθήκη που
μας θυμίζουν το ιερό χρέος μας στη γενιά εκείνη του ’40. είναι χρέος
μας να τιμούμε τη μνήμη τους σε τούτα τα ιστορικά χώματα. Και με την
ευκαιρία της επίσκεψής σας κύριε πρωθυπουργέ, επαναφέρουμε και
πάλι το αίτημά μας, το αίτημα της κοινωνίας της Ηπείρου και του Πω-
γωνίου, ο κύριος εορτασμός της επετείου του «ΟΧι» να γίνεται εδώ
στο Καλπάκι, στα ιστορικά χώματα όπου γράφτηκε το Έπος του ’40».
Παράλληλα, ο κ. Καψάλης αναφέρθηκε στο χρέος ανάδειξης των
ιστορικών χώρων και των πεδίων μαχών, ώστε τα μνημεία που θυ-
μίζουν εκείνη την ένδοξη περίοδο να αποτελέσουν τόπο προσκυνή-
ματος και μνήμης. «Ο Δήμος Πωγωνίου ξεκίνησε εδώ και αρκετά
χρόνια τη Δημιουργία του Πάρκου ιστορίας που περιλαμβάνει:
• επέκταση του Πολεμικού Μουσείου με την κατασκευή και νέου κτιρίου.
• Ανάδειξη του Στρατηγείου Κατσιμήτρου και των θέσεων Μαχών,
όπως τα Χαρακώματα, τα Πολυβολεία και οι Κρύπτες.
• Κατασκευή Μνημείου Πεσόντων – Κενοτάφιο, το οποίο σύντομα
δημοπρατείται σε χώρο 20 στρεμμάτων στη θέση «Βουρλιάσος».
Το Μνημείο θα περιλαμβάνει ονομαστικά όλους τους πεσόντες του

’40, συνολικά 13.976 ονόματα, από τους οποίους οι 8.000 παραμέ-
νουν άταφοι, πρόχειρα θαμμένοι διάσπαρτα στα βουνά της Βορείου
Ηπείρου και περιμένουν να κάνουμε το ιερό καθήκον μας να ανευ-
ρεθούν τα οστά τους και να ενταφιαστούν με ανάλογες τιμές και σε-
βασμό, όπως επιτάσσουν οι θρησκευτικές και εθνικές μας
παραδόσεις» κατέληξε ευχαριστώντας τη Βουλή των ελλήνων και
προσωπικά τον πρόεδρο Κωνσταντίνο Τασούλα για τη στήριξη και
την οικονομική συνδρομή, ώστε να γίνει πράξη το όραμα του Δήμου
για τη δημιουργία του Μνημείου».
Στην ιστορική σημασία ανέγερσης του Μνημείου αναφέρθηκε στην

ομιλία του και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισημαί-
νοντας ότι θα πρέπει να δρομολογηθούν άμεσα όλες οι δράσεις που
θα οδηγήσουν στην υλοποίησή του. «Βρισκόμαστε σήμερα εδώ
ώστε το Καλπάκι να μη μείνει μία απλή ανάμνηση αλλά μία παντο-
τινή μνήμη. θα δρομολογήσουμε όλες τις δράσεις ώστε να ανεγερ-
θεί το Πάρκο ιστορίας και το Κενοτάφιο για τους περίπου 14.000
ήρωες που θυσιάστηκαν για την πατρίδα. είμαι ιδιαίτερα συγκινημέ-
νος που βρίσκομαι σε αυτόν τον τόπο που τον αρδεύει η ιστορία. Το
Καλπάκι αποτελεί σύμβολο που διαπερνά τα σύνορα και τους και-
ρούς εκπέμποντας αξίες παγκόσμιες που δεν φυλακίζονται στο
χθες» σημείωσε.
Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στα τεκταινόμενα στην Ουκρανία

αλλά και στις συνεχείς απειλές της Τουρκίας συνδέοντας το «ΟΧι» με
τις παγκόσμιες πολιτικές εξελίξεις: «Αυτό το ΟΧι που είναι χαραγμένο
στην πλαγιά του Προφήτη Ηλία έρχεται από μακριά και πηγαίνει μα-
κριά και σήμερα απευθύνεται σε έναν άλλον εισβολέα, τη ρωσία, που
καταπατά το διεθνές δίκαιο παραβιάζοντας τα σύνορα και την ανε-
ξαρτησία της Ουκρανίας. Το ΟΧι αποτελεί εθνική μας θέση απέναντι
σε κάθε επιβολή, ειδικά όταν προέρχεται από χώρες που όσο υψώ-
νουν τη ρητορική τους τόσο βυθίζονται στη δικιά τους απομόνωση. Οι
θέσεις μας απέναντι στην Τουρκία είναι σταθερές. Στη επιθετικότητα
αντιτάσσουμε την ετοιμότητα, τα επιχειρήματά μας βασίζονται στο διε-
θνές δίκαιο και στο δίκαιο της θάλασσας» υπογράμμισε.
Οι εκδηλώσεις κορυφώθηκαν με την Αναπαράσταση της Μάχης του

Καλπακίου, στην οποία συμμετείχαν στρατιώτες της 8ης Μηχανο-
ποιημένης Ταξιαρχίας, το Περιφερειακό Τμήμα ιωαννίνων του ελλη-
νικού ερυθρού Σταυρού, ομάδες αναβιωτών από την ελλάδα και την
ιταλία, παιδιά από την «Κιβωτό του κόσμου», καθώς και άνδρες, γυ-
ναίκες και παιδιά από τον Δήμο Πωγωνίου.  Τις εκδηλώσεις τίμησαν
επίσης με την παρουσία τους ο πρόεδρος της Βουλής Κωνσταντί-
νος Τασούλας, ο υφυπουργός Περιβάλλοντος γιώργος Αμυράς, ο
υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη λευτέρης Οικονόμου, οι βου-
λευτές του νομού, ο Αρχηγός της ελληνικής Αστυνομίας Κων/νος
Σκούμας, ο Διοικητής της 8ης Μηχανοποιημένης Ταξιαρχίας, ο Συν-
τονιστής Πυροσβεστικών υπηρεσιών Ηπείρου, λοιπές στρατιωτικές
και αστυνομικές αρχές και Πυροσβεστικό Σώμα, Δήμαρχοι, ο Πρό-
ξενος της Αλβανίας στα ιωάννινα, Αντιπεριφερειάρχες και Αντιδή-
μαρχοι, Περιφερειακοί και Δημοτικοί Σύμβουλοι, φορείς και σύλλογοι
καθώς και πλήθος κόσμου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα «ΚΑλΠΑΚιΑ» πραγματοποιούνται ανελ-
λιπώς από το 1995 και φέτος είναι η πρώτη φορά που τιμά με την
παρουσία του τις εκδηλώσεις ο πρωθυπουργός της χώρας, στον
οποίο προσφέρθηκε, από τον κ. Καψάλη, ένας ασημένιος δίσκος με
το έμβλημα του Δήμου. Την Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2022 πραγμα-
τοποιήθηκε στο Καλπάκι ο 3ος δρόμος της Νίκης, την Τετάρτη 26
Οκτωβρίου τιμήθηκε το ανεξάρτητο τάγμα του Δελβινακίου, με επι-
μνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνων κι ομιλίες στο Χάνι Δελβινα-
κίου, εκδήλωση που συνδιοργάνωσαν ο Δήμος Πωγωνίου και η
Ομοσπονδία Αδελφοτήτων και ενώσεων επαρχίας Πωγωνίου. Στη
συνέχεια, την Παρασκευή 28 Οκτωβρίου, στον ιερό Ναό της ευαγ-
γελίστριας στο Σώσινο Παρακαλάμου, τελέστηκε θεία λειτουργία,
επιμνημόσυνη δέηση και πραγματοποιήθηκε κατάθεση στεφάνων.

προσοχή: παρακαλούνται οι αγαπητοί συγχωριανοί και
φίλοι της εφημερίδας «τα νέα του Κερασόβου» να ενημε-
ρώνουν τη συντακτική επιτροπή (Λέκκα 12, αθήνα, τηλ.
2103220394) για τυχόν ευχάριστα ή δυσάρεστα κοινωνικά
γεγονότα στην οικογένειά τους καθώς και για τις επιτυχίες
των παιδιών τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

γάμοι- βαπτίσεις-γεννήσεις
• Ο συγχωριανός μας Στυλιανός Λιάγκος του
Δημητρίου, γενικός γραμματέας της Αδελφό-
τητάς μας, και η σύζυγός του νικολέτα τσέ-
κου βάφτισαν το πρώτο τους παιδί στις 3
Οκτωβρίου 2021 στον ιερό Ναό του Αγίου Νι-
κολάου στην Καισαριανή Αττικής. Η νεοφώτι-
στη έλαβε το όνομα της γιαγιάς της
αντιόπης. Το ΔΣ της Ένωσης Κερασοβιτών
Πωγωνίου Ηπείρου και η εφημερίδα «Τα Νέα
του Κερασόβου» εύχονται στους ευτυχείς γο-
νείς, παππούδες και γιαγιάδες να τους ζήσει
και να την καμαρώσουν όπως επιθυμούν.
• Ο συγχωριανός μας Στυλιανός Λιάγκος του
Δημητρίου, γενικός γραμματέας της Αδελφό-
τητάς μας, και η σύζυγός του νικολέττα τσέ-
κου απέκτησαν το δεύτερό τους παιδί στις 5
Δεκεμβρίου 2022, ένα υγιέστατο κοριτσάκι. Το
ΔΣ της Ένωσης Κερασοβιτών Πωγωνίου
Ηπείρου και η εφημερίδα «Τα Νέα του Κερα-
σόβου» εύχονται στους ευτυχείς γονείς, παπ-
πούδες και γιαγιάδες να τους ζήσει και να το
καμαρώσουν όπως επιθυμούν.
• Η Κλαίρη- Φωτεινή παππά, κόρη του συγ-
χωριανού μας και επί σειρά ετών προέδρου
της Αδελφότητάς μας και της Ομοσπονδίας
Πωγωνησίων Σταύρου παππά, και ο σύζυ-
γός της Χρήστος αυδίκος απέκτησαν το
πρώτο τους παιδί, ένα υγιέστατο κοριτσάκι. Το
ΔΣ της Ένωσης Κερασοβιτών Πωγωνίου
Ηπείρου και η εφημερίδα «Τα Νέα του Κερα-
σόβου» εύχονται στους ευτυχείς γονείς, παπ-
πούδες και γιαγιάδες να τους ζήσει και να το
καμαρώσουν όπως επιθυμούν.

νέοι φοιτητές - 
νέοι επιστήμονες
• Στις 30 Νοεμβρίου 2022 η συγχωριανή μας
ειρήνη τζαβέλλα, κόρη του μέλους του ΔΣ
της Ένωσης Κερασοβιτών Πωγωνίου Ηπεί-
ρου Χαράλαμπου π. τζαβέλλα, ορκίστηκε
πτυχιούχος μετά την επιτυχή ολοκλήρωση
των σπουδών της στο Τμήμα Νομικής του Δη-
μοκρίτειου Πανεπιστημίου της θράκης (Κο-

μοτηνή). Το Δ.Σ. της Ένωσης Κερασοβιτών
Πωγωνίου Ηπείρου και η εφημερίδα «Τα Νέα
του Κερασόβου» συγχαίρουν τη νέα επιστή-
μονα και εύχονται στους γονείς της να τους
ζήσει και να την καμαρώσουν όπως επιθυ-
μούν.
• Η ευτυχία αγριόγιαννου του Χρήστου,
κόρη της συγχωριανής μας βασιλικής
παππά του αναστασίου, ολοκλήρωσε με
επιτυχία τις σπουδές της στο Τμήμα Διοίκη-
σης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής και ορκίστηκε πτυχιούχος. Το Δ.Σ. της
Ένωσης Κερασοβιτών Πωγωνίου Ηπείρου
και η εφημερίδα «Τα Νέα του Κερασόβου»
συγχαίρουν τη νέα επιστήμονα και εύχονται
στους γονείς της να τους ζήσει και να την κα-
μαρώσουν όπως επιθυμούν.
• Θωμάς Κώτσης, φοιτητής στο Τμήμα γεω-
πονίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Θερμά
συγχαρητήρια, καλές σπουδές και καλό πτυχίο.
• Η αμαλία Κώτση του δημητρίου και της
συγχωριανής μας αντωνίας, το γένος Θωμά
αν. παππά, ολοκλήρωσε με επιτυχία τις
σπουδές της  στο Τμήμα Μηχανολόγων Μη-
χανικών του εΜΠ και συνεχίζει μεταπτυχιακές
σπουδές στο διατμηματικό μεταπτυχιακό πρό-
γραμμα του εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
«Νανοτεχνολογία και Μικροσυστήματα». Πα-
ράλληλα, ο αδελφός της Θωμάς Κώτσης είναι
ήδη φοιτητής στο Τμήμα γεωπονίας του Πα-
νεπιστημίου Πατρών, ενώ το τρίτο παιδί της
οικογένειας σπουδάζει σε ιδιωτικό εκπαιδευ-
τικό ίδρυμα της Αττικής. Το Δ.Σ. της Ένωσης
Κερασοβιτών Πωγωνίου Ηπείρου και η εφη-
μερίδα «Τα Νέα του Κερασόβου» συγχαίρουν
τη νέα επιστήμονα και τα αδέλφια της και εύ-
χονται στους γονείς τους να τους ζήσουν και
να τα καμαρώσουν όπως επιθυμούν.

νέοι αθλητές
Ο δεκαεξάχρονος οδυσσέας παπανικο-
λάου του βασιλείου και της Σταματίνας
Σάββα, δισεγγονός της αείμνηστης συγχω-
ριανής μας ιφιγένειας παπανικολάου, το
γένος αθανάσιου β. δρούμπουλα, κατέ-
κτησε, παρά τη μικρή του ηλικία, την πρώτη
θέση στην ανδρική κατηγορία, στο τοπικό
πρωτάθλημα αντισφαίρισης (τένις) του Πει-
ραιά, το οποίο διεξήχθη στις εγκαταστάσεις
του Ομίλου Αντισφαίρισης Πειραιά, κερδίζον-
τας μάλιστα στον τελικό τον αντίπαλό του με
2-0 σετ. Ο νεαρός πρωταθλητής αγωνίζεται
με τα χρώματα τόσο του Ομίλου Αντισφαίρι-
σης Πειραιά όσο και του Yellow Tennis Club
στην Πεύκη Αττικής. Το Δ.Σ. της Ένωσης Κε-
ρασοβιτών Πωγωνίου Ηπείρου και η εφημε-
ρίδα «Τα Νέα του Κερασόβου» συγχαίρουν
τον Οδυσσέα και του εύχονται καλή πρόοδο
και πάντα επιτυχίες στη ζωή του.

πένθη
• Απεβίωσε την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου
2022 η πολυξένη Χατζηθωμά, το γένος βασι-
λείου παπανικολάου, κόρη της αείμνηστης
συγχωριανής μας ιφιγένειας παπανικολάου,
το γένος αθανάσιου β. δρούμπουλα. Η νε-
κρώσιμος ακολουθία της τελέστηκε το Σάββατο
15 Οκτωβρίου 2022 από τον ιερό Ναό της
ευαγγελίστριας Αγίων θεοδώρων Κορινθίας,
όπου για δεκαετίες κατοικούσε με την οικογέ-
νειά της και στο Κοιμητήριο των οποίων πλέον
αναπαύεται.  Ήδη τελέστηκε και το σαρανταή-
μερο μνημόσυνο υπέρ ανάπαυσης της ψυχής
της από τον ίδιο ιερό Ναό. Το Δ.Σ. της Ένωσης
Κερασοβιτών Πωγωνίου Ηπείρου και η εφημε-
ρίδα «Τα Νέα του Κερασόβου» εκφράζουν τα
θερμά τους συλλυπητήρια στον σύζυγο, στα
παιδιά, στα εγγόνια και στους λοιπούς συγγε-
νείς της εκλιπούσας και εύχονται καλή ανά-
παυση στην ψυχή της και να είναι ελαφρύ το
χώμα της κορινθιακής γης που τη σκεπάζει.
• Στις 24 Νοεμβρίου 2022 απεβίωσε σε ηλικία
89 ετών έπειτα από αιφνίδια επιδείνωση της
υγείας του ο συγχωριανός μας και επί σειρά
ετών μέλος του Δ.Σ. της Αδελφότητας Κερασο-
βιτών Πωγωνίου Ηπείρου Χαρίλαος γ. τζα-
βέλλας. Η νεκρώσιμος ακολουθία του
τελέστηκε το πρωί του Σαββάτου 26 Νοεμβρίου
2022 από τον ιερό Ναό της Αναστάσεως του
Δημοτικού Κοιμητηρίου Δάφνης Αττικής, όπου
και αναπαύεται. Την παραμονή της Πρωτοχρο-
νιάς, το Σάββατο 31 Δεκεμβρίου 2022, στο Κοι-
μητήριο Δάφνης Αττικής, τελέστηκε το
σαρανταήμερο μνημόσυνο υπέρ της ανάπαυ-
σης της ψυχής του από τον ίδιο ιερό Ναό. Το
Δ.Σ. της Ένωσης Κερασοβιτών Πωγωνίου
Ηπείρου και η εφημερίδα «Τα Νέα του Κερασό-
βου» εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια
στη σύζυγο, στα παιδιά, στα εγγόνια και στους
λοιπούς συγγενείς του εκλιπόντος  και εύχονται
καλή ανάπαυση στην ψυχή του και να είναι ελα-
φρύ το χώμα της αττικής γης που τον σκεπάζει.
• Στις 26 Δεκεμβρίου 2022 απεβίωσε στην
Αθήνα η συγχωριανή μας πανωραία, χήρα
ανδρέα Λεβέντη, το γένος νικόλαου πά-
σχου. Η νεκρώσιμος ακολουθία της τελέ-
στηκε στις 28 Δεκεμβρίου 2022 από τον ιερό
ναό του Αγίου Αθανασίου  στο Ψηλόκαστρο
Πωγωνίου, τόπο καταγωγής τού πρόωρα και
άδικα χαμένου συζύγου της ανδρέα, στο κοι-
μητήριο του οποίου αναπαύεται. Το Δ.Σ. της
Ένωσης Κερασοβιτών Πωγωνίου Ηπείρου
και η εφημερίδα «Τα Νέα του Κερασόβου» εκ-
φράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια στα
παιδιά, στα εγγόνια και στους λοιπούς συγγε
νείς της εκλιπούσας και εύχονται καλή ανά-
παυση στην ψυχή της και να είναι ελαφρύ το
χώμα της πωγωνήσιας γης που τη σκεπάζει.

προσφορές για την αδελφότητα 
και την εφημερίδα μας  

• η κυρία ελευθερία (ρίτσα) πάσχου, κόρη του αείμνηστου συγχω-
ριανού μας Θεοδώρου πάσχου, ιδρυτικού μέλους και επί σειρά ετών
προέδρου τόσο της αδελφότητάς μας όσο και της ομοσπονδίας
πωγωνησίων, προσέφερε στην αδελφότητα τριάντα τεμάχια από
το λεύκωμα που εξέδωσε πρόσφατα με μέρος από το πολύτιμο αρ-
χείο του πατέρα της. η αδελφότητά μας προτίθεται να διαθέσει αυτά
τα βιβλία στα μέλη και στους φίλους της προς 50 € το καθένα, με
σκοπό να συγκεντρωθεί ένα χρηματικό ποσό αρκετό για την πε-
ρισσότερο επιμελημένη και εμπλουτισμένη επανέκδοσή τους. πρό-
κειται αναμφίβολα για ιστορικό κειμήλιο, του οποίου η αξία αυξάνει
με την πάροδο των χρόνων και καλό είναι να μη λείπει από τη βι-
βλιοθήκη κανενός Κερασοβίτη. πληροφορίες στα γραφεία της Ένω-
σής μας, οδός Λέκκα 12, αθήνα, τηλέφωνο επικοινωνίας
2103220394.
• ο κύριος βασίλειος παπανικολάου του ευθυμίου προσέφερε το
ποσό των 20 € για την Ένωση Κερασοβιτών πωγωνίου ηπείρου.
• οι κυρίες αστέρω και βασιλική Μάλαμα προσέφεραν το ποσό των
100 € στην εκκλησία του Κερασόβου πωγωνίου εις μνήμην των γο-
νέων τους ηλία και αγαθής Μάλαμα.
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• Φέτος το καλοκαίρι συνεχίστηκαν οι προσπάθειες εξωραϊσμού και
βελτίωσης των χώρων και των υποδομών του αγαπημένου μας χω-
ριού. Έτσι, αποφασίστηκε η συντήρηση (τρίψιμο και βάψιμο) των τρα-
πεζιών και των πάγκων που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες του
παραδοσιακού μας πανηγυριού, του μνημοσύνου πεσόντων και των
άλλων εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται στον χώρο του ιερού
ναού της Κοίμησης της Θεοτόκου. οι εργασίες ολοκληρώθηκαν έγ-
καιρα, ώστε τον φετινό αύγουστο το σύνολο των τραπεζοκαθισμάτων
που χρησιμοποιήθηκαν στις εκδηλώσεις του χωριού μας να είναι φρε-
σκοβαμμένα.  

• Συνεχίζοντας τις προσπάθειες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής κατοίκων
και επισκεπτών του Κερασόβου, ο Δήμος Πωγωνίου, σε συνεργασία με τον
εκπρόσωπο της Τοπικής Κοινότητας, αποφάσισε την πλακόστρωση με πέτρα
τύπου Καρύστου της πλατείας που έχει εδώ και χρόνια κατασκευαστεί στην
ταράτσα των μαγειρείων και μπροστά από τον χώρο του παραδοσιακού Κα-
φενείου του Κερασόβου. Το έργο ολοκληρώθηκε στα μέσα Ιουλίου και συμ-
πληρώθηκε από την αλλαγή των κάγκελων, η οποία χρηματοδοτήθηκε από
κοινού με την Αδελφότητά μας. Επιπλέον, μετά το πανηγύρι, με πρωτοβου-
λία του Τοπικού Συμβουλίου και τη βοήθεια της Αδελφότητας, το έργο συνε-
χίστηκε με στόχο να αξιοποιηθούν τα υλικά που περίσσεψαν για το στρώσιμο
άλλων χώρων γύρω από το καφενείο, καθώς και για την κατασκευή μικρής
ράμπας για την εξυπηρέτηση των συγχωριανών με κινητικές δυσκολίες. Θε-
ωρούμε πως το τελικό αποτέλεσμα δικαιώνει τις προσπάθειες όλων, παρά τις
επιφυλάξεις λόγω της παλαιότητας του κτηρίου των μαγειρείων. Ωστόσο, πε-
ριμένουμε από τη Δημοτική Αρχή να επισκευάσει αρκετούς από τους εσωτε-
ρικούς δρόμους του χωριού, οι οποίοι έχουν υποστεί σημαντικές φθορές από
το πέρασμα του χρόνου, τη χρήση και τις καιρικές συνθήκες.

• Μια βλάβη στο βοηθητικό αντλιοστάσιο του χωριού μας, η οποία είχε
δυστυχώς έχει περάσει για καιρό απαρατήρητη, οδήγησε στο να μεί-
νουν κάτοικοι και επισκέπτες τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου
29 οκτωβρίου 2022 χωρίς νερό. Μπορεί βέβαια η βλάβη να αποκατα-
στάθηκε σχετικά γρήγορα, πλην όμως δεν είναι η πρώτη φορά που
αυτό συμβαίνει τα τελευταία χρόνια. Φαίνεται ότι η έλλειψη ή μη κανο-
νική κατανομή των βροχοπτώσεων και των χιονοπτώσεων, ως συνέ-
πεια της ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής, άρχισαν να επηρεάζουν
τα αποθέματα νερού στους υπόγειους ταμιευτήρες και στις πηγές που
τροφοδοτούν το χωριό μας με νερό (τζουρνάρα, Λιανή, Κόντω, πάν-
τζαρης και Κατωπήγαδο), ενώ και η συντήρησή τους δεν είναι πάντοτε
επαρκής. Φαίνεται πως έχει έρθει η ώρα να δούμε όλοι μαζί (τοπικό
Συμβούλιο, δήμος, Κάτοικοι, αδελφότητα) ξανά το θέμα του νερού στο
χωριό μας, όχι μόνο συντηρώντας και βελτιώνοντας τα υπάρχοντα
έργα αλλά και προγραμματίζοντας νέα.

• Το Istorima (ιστότοπος http://www.istorima.gr) είναι μια Αστική Μη Κερδο-
σκοπική Εταιρεία, που στηρίζει το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) ως Ιδρυ-
τικός Δωρητής, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του για Ενίσχυση κι
Επανεκκίνηση των Νέων. Δημιουργήθηκε από τη δημοσιογράφο Σοφία Πα-
παϊωάννου και την ιστορικό Katherine Fleming και συνδυάζει τη δημοσιο-
γραφία με την Ιστορία. Είναι το μεγαλύτερο εγχείρημα συλλογής προφορικών
ιστοριών στην Ελλάδα. Το Istorima είναι ο τόπος όπου μπορείς να ακούσεις
τις ιστορίες των άλλων και να πεις κι εσύ την δική σου ιστορία. Ο τόπος όπου
οι άνθρωποι μοιράζονται ιστορίες- ιστορίες δύσκολες, ιστορίες αγάπης, ιστο-
ρίες που μας άλλαξαν ή μας προσδιόρισαν, ιστορίες σύγχρονες ή παλιές–
που μας βοηθούν να γνωριστούμε, να έρθουμε πιο κοντά στους άλλους, αλλά
και στην κοινή μας Ιστορία. Εδώ διασώζονται οι σημαντικές ιστορίες ανθρώ-
πων, που οι ζωές κι εμπειρίες τους δεν καταγράφονται στα βιβλία της Ιστο-
ρίας. Το Istorima είμαστε όλοι εμείς κι οι ιστορίες μας, που δεν πρέπει να
χαθούν. Αυτός λοιπόν ο φορέας ενδιαφέρθηκε για τα χωριά του Πωγωνίου
και ειδικά για το Κεράσοβο και το ολοκαύτωμά του από τα χιτλερικά στρα-
τεύματα κατοχής στις 15 Αυγούστου 1944, οπότε έχασαν τη ζωή τους κάπου
28 συγχωριανοί μας. Έτσι, η ερευνήτρια κυρία Χρυσάνθη Νίκα επισκέφτηκε
φέτος τον Σεπτέμβριο το χωριό μας για λογαριασμό του φορέα αυτού για να
συλλέξει προφορικές μαρτυρίες από τυχόν επιζώντες για τα δραματικά εκείνα
γεγονότα, με στόχο, σε συνδυασμό με άλλες μαρτυρίες που ήδη συλλέχθη-
καν, να αποτελέσουν μια ξεχωριστή ενότητα για το Κεράσοβο στην ιστοσε-
λίδα του οργανισμού, ανοιχτή τόσο για τους ιστορικούς ερευνητές όσο και
για κάθε πολίτη.

• πολλές και απότομες διακυμάνσεις είχε ο καιρός το τελευταίο τετρά-
μηνο του 2022 στο πωγώνι. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι ενώ το
φθινόπωρο φάνηκε να μπαίνει με τις αναμενόμενες βροχές, οι μήνες
νοέμβριος και δεκέμβριος χαρακτηρίστηκαν από υψηλές για την
εποχή θερμοκρασίες και έλλειψη βροχοπτώσεων, έστω και όχι στο
βαθμό που παρατηρήθηκαν το ίδιο διάστημα σε άλλες περιοχές. τα
Χριστούγεννα και την πρωτοχρονιά μάλιστα ο καιρός θύμιζε ότι βρι-
σκόμασταν στις αρχές της άνοιξης και όχι στην καρδιά του χειμώνα,
ενώ η καλοκαιρία φαίνεται ότι θα συνεχιστεί και τις πρώτες ημέρες του
νέου έτους.

• Στο πλαίσιο της ορθολογικής διαχείρισης των απορριμμάτων και προστα-
σίας του περιβάλλοντος ο Δήμος Πωγωνίου ξεκινάει την υλοποίηση του προ-
γράμματος ανακύκλωσης σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία
Αξιοποίησης-Ανακύκλωσης ΑΕ, με σκοπό να δοθεί μια βιώσιμη λύση στο
πρόβλημα διαχείρισης των ειδικών απορριμμάτων. Λύση που θα προσφέρει
πολλαπλά περιβαλλοντικά αλλά και οικονομικά οφέλη. Οι δημότες θα πρέπει
να τοποθετούν τα απόβλητα συσκευασίας που είναι κατασκευασμένα από
ανακυκλώσιμα υλικά (αλουμίνιο, χάλυβα, χαρτί, γυαλί και πλαστικό) στους
σάκους ανακύκλωσης και στη συνέχεια θα τα απορρίπτουν στους ειδικούς
κάδους μηχανικής αποκομιδής. Ο Δήμος σημειώνει επίσης ότι στην παρούσα
φάση τοποθετήθηκαν οι πρώτοι κάδοι σε κεντρικά σημεία και σε μεγάλους
οικισμούς του Δήμου (ενδεικτικά Καλπάκι, Παρακάλαμο και Δελβινάκι) με
στόχο ο αριθμός τους να αυξηθεί στο άμεσο μέλλον. Πρόκειται αναμφίβολα
για πολύ σημαντικό έργο, το οποίο υλοποιείται με πολύ μεγάλη καθυστέρηση
σε σχέση με τους γειτονικούς Δήμους, πλην όμως η σημασία του για τη βελ-
τίωση του περιβάλλοντος, την εξοικονόμηση πρώτων υλών και τη βελτίωση
της καθημερινότητας είναι μεγάλη και χρειάζεται να το αγκαλιάσουν τόσο οι
δημότες όσο και οι επισκέπτες.

• Ένα σημαντικό έργο για την Ήπειρο μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης,
καθώς το υπουργείο υποδομών και Μεταφορών προκήρυξε πρόσφατα
τον διαγωνισμό για τον οδικό άξονα «ιωάννινα-Καλπάκι- Κακαβιά»,
προϋπολογισμού 310 εκατομμύρια ευρώ. η δημοπράτηση του οδικού
άξονα γίνεται ως δρόμου ταχείας κυκλοφορίας και με ανισόπεδους
κόμβους που θα εξυπηρετούν την περιοχή. ο οδικός άξονας, μήκους
70χλμ., θα ενώνει την πρωτεύουσα της περιφέρειας ηπείρου με τη γει-
τονική αλβανία με ταχύτητα και ασφάλεια. παράλληλα: θα αναβαθμίσει
την αστική κίνηση στη πόλη των ιωαννίνων, θα εξασφαλίσει την πρό-
σβαση στην ιόνια οδό της περιοχής της Κόνιτσας και κατ’ επέκταση
των περιοχών της Φλώρινας και της Καστοριάς, εκτρέπει σημαντικούς
υπερτοπικούς φόρτους από την περιφερειακή οδό των ιωαννίνων και
συνδέει τη βιομηχανική περιοχή των ιωαννίνων, διοχετεύοντας τη
βαριά κυκλοφορία στο δίκτυο των αυτοκινητοδρόμων. Στα σημαντικά
οφέλη του οδικού άξονα ιωάννινα- Καλπάκι-Κακαβιά είναι η εξυπηρέ-
τηση του αεροδρομίου των ιωαννίνων, καθώς και του κύριου όγκου
της κυκλοφορίας μεταξύ αλβανίας - ελλάδας, αφού η συνέχεια της
οδού μετά την Κακαβιά εξυπηρετεί τις παραλιακές περιοχές της αλβα-
νίας και τα τίρανα, από τις οποίες προέρχεται μεγάλος αριθμός χρη-
στών της οδού. Σημειώνεται επίσης ότι αποτελεί τμήμα του
διευρωπαϊκού δικτύου Μεταφορών.

• Την παρέμβαση της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος, προκει-
μένου να δοθεί παράταση της προθεσμίας για την τακτοποίηση του Δασολο-
γίου, ζητά με επιστολή της η Ομοσπονδία Τζουμερκιωτών, το πλήρες κείμενο
της οποίας έχει ως εξής «Την Παρασκευή 15/7/22 λήγει η προθεσμία για την
τακτοποίηση του Δασολογίου και επειδή δεχτήκαμε πολλά τηλεφωνήματα
από Τζουμερκιώτες της Άρτας, ως Ομοσπονδία στείλαμε αίτημα- μήνυμα
στους συμπατριώτες  υφυπουργούς κυρίους Στύλιο και Αμυρά και ζητάμε να
δοθεί παράταση. Εκτιμούμε ότι το πρόβλημα αυτό αφορά όλη την Ήπειρο
και πρέπει να ενημερωθούν όλες οι Ομοσπονδίες της Ηπείρου να απαιτή-
σουν από τους αρμόδιους υπουργούς να δοθεί παράταση. Όσον αφορά την
Πανηπειρωτική, εκτιμούμε ότι εσείς θα προβείτε στις κατάλληλες ενέργειες
για να δοθεί η παράταση».

• προσυπογράφοντας την επιστολή- κάλεσμα που απηύθυνε πρό-
σφατα το δΣ της πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας ελλάδας (πΣε), μια
σειρά Σωματεία, άρχισαν να προβάλουν και να διεκδικούν λύσεις στα
προβλήματα της ηπειρωτικής αποδημίας. Στο πλαίσιο αυτό, η διοί-
κηση της ομοσπονδίας Μουργκάνας τοποθέτησε πανό στη γέφυρα
της βροσύνας, εκφράζοντας έτσι την κατηγορηματική αντίθεση των
μελών της ομοσπονδίας στην εγκατάσταση και λειτουργία αιολικών
πάρκων στα βουνά της περιοχής.

• Με πέντε (5) ειδικότητες θα λειτουργήσει το σχολικό έτος 2022-2023 το θε-
ματικό Παράρτημα Ι.Ε.Κ. Ι.Μ. Βελλάς, Πρωτογενούς Τομέα, Μεταποίησης
Προϊόντων και Βιώσιμης Ανάπτυξης. Συγκεκριμένα θα λειτουργήσουν οι ει-
δικότητες:
-Τεχνικός αμπελουργίας και οινολογίας
- Τεχνικός γαλακτοκομίας – τυροκομίας
- Τεχνικός κρέατος και κρεατοσκευασμάτων
- Τεχνικός αρωματικών – φαρμακευτικών φυτών (πειραματική ειδικότητα)
- Τεχνικός μελισσοκομίας
Οι εγγραφές πραγματοποιούνται ως τις 12 Σεπτεμβρίου 2022 ηλεκτρονικά
στη διεύθυνση https://diek.it.minedu.gov.gr ή εναλλακτικά στο κεντρικό ΙΕΚ
των Ιωαννίνων ώρες 12:00 – 19:00, στο συγκρότημα του πρώην πολυκλα-
δικού Λυκείου. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι το απολυτήριο Λυκείου, η
αστυνομική ταυτότητα, και το ΑΜΚΑ του υποψηφίου. Η έναρξη των μαθημά-
των έγινε τη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2022, ενώ στους σπουδαστές παρέχεται
δωρεάν μετακίνηση από Ιωάννινα. Η λειτουργία εξειδικευμένου παραρτήμα-
τος του δημόσιου ΙΕΚ Ιωαννίνων στο χώρο της Βελλάς αποτελεί αναμφίβολα
μια θετική πρωτοβουλία, πλην όμως δεν μπορεί να υποκαταστήσει το κλεί-
σιμο του ιστορικού εκκλησιαστικού σχολείου, όπου γαλουχήθηκαν γενιές ιε-
ρέων και δασκάλων (παλαιότερα). 

• τετραήμερες εκδηλώσεις  ειδικά για τα παιδιά, τα «παιχνίδια στην
αλάνα» διοργάνωσε και διεξήγαγε με επιτυχία ο δήμος πωγωνίου σε
τέσσερις μεγάλες τοπικές κοινότητες φέτος το καλοκαίρι. Ξεκίνησαν
την παρασκευή 5 αυγούστου στις 18:30 το απόγευμα από τον παρα-
κάλαμο και ακολούθησαν την ίδια πάντα ώρα το Σάββατο στο Κεφα-
λόβρυσο, την Κυριακή στο δελβινάκι και τη δευτέρα στο Καλπάκι. ώρα
έναρξης 6:30μ.μ. οι εκδηλώσεις περιλάμβαναν ομαδικά παιχνίδια για
όλες τις ηλικίες, διοργανωμένα από εξειδικευμένους παιδαγωγούς.
πάντως η διασκέδαση περίσσεψε και η αδρεναλίνη εκτοξεύτηκε στα
ύψη. Σε κάθε περίπτωση, το όλο εγχείρημα κρίνεται επιτυχημένο και
είναι χρήσιμο να επαναληφθεί σε περισσότερα χωριά το επόμενο κα-
λοκαίρι.

• Η ZOINOS WINERY (ο ιστορικός συνεταιρισμός των αμπελουργών της Ζί-
τσας Ιωαννίνων) στο πλαίσιο υλοποίησης του επενδυτικού της προγράμμα-
τος με χαρά ανακοινώνει την εξαγορά του οινοποιείου, ιδιοκτησίας του
Παναγιώτη Κωστόπουλου, το οποίο βρίσκεται στη θέση Κουβέλιζα Αγίου Γε-
ωργίου, του Τ.Κ. Καλεντζίου του Δήμου Ερυμάνθειας του Ν. Αχαΐας επί της
παλαιάς Εθνικής Οδού Πατρών – Τριπόλεως. Η λειτουργία του οινοποιείου
ξεκίνησε από την 19η Σεπτεμβρίου σηματοδοτώντας πλέον τη μόνιμη πα-
ρουσία της εταιρείας στην αμπελουργική ζώνη της Αχαΐας. Οι σύγχρονες εγ-
καταστάσεις, καθώς και το έμπειρο και εξειδικευμένο επιστημονικό και
εργατικό δυναμικό του οινοποιείου βρίσκονται πλέον στην διάθεση των στα-
φυλοπαραγωγών της περιοχής.

• η χώρα μας κέρδισε την αύξηση των βοσκήσιμων εκτάσεων χάρις
στην αναθεώρηση του ορισμού των βοσκοτόπων με τον Κανονισμό
2017/2393 (Κανονισμός OMNIBUS). παρόλα αυτά μέχρι σήμερα αυτές
οι εκτάσεις δεν είχαν ενταχθεί στο σύστημα του οπεΚεπε, γιατί δεν
είχε γίνει η επικαιροποίηση του χαρτογραφικού υποβάθρου για το σύ-
νολο της ελληνικής επικράτειας.  Όπως δηλώνει στον αγροτύπο ο πε-
ριφερειάρχης ηπείρου αλέξανδρος Καχριμάνης, «επικοινώνησα με
τον υπουργό αγροτικής ανάπτυξης κ. γεωργαντά και ως εκπρόσωπος
Ένωσης περιφερειών ελλάδας (ενπε) και δεσμεύτηκε ότι θα ενταχ-
θούν στο σύστημα επιλεξιμότητας αυτές οι εκτάσεις βοσκοτόπων που
κέρδισε η χώρα μας από την εε. Θεωρώ ότι ήταν μια θετική ενέργεια
που η χώρα μας είχε προσφύγει στο ευρωπαϊκό δικαστήριο για το
θέμα. η εξέλιξη αυτή σημαίνει ότι θα πρέπει να αναθεωρηθούν οι εκτά-
σεις στην εκπόνηση των διαχειριστικών Σχεδίων βόσκησης. Σημαίνει
όμως και κάτι άλλο ότι δεν είναι ανάγκη να συνεχιστεί η «τεχνική
λύση» του οπεΚεπε με την κατανομή δημόσιων βοσκοτόπων σε κτη-
νοτρόφους. η ένταξη στον μηχανισμό επιλεξιμότητας 9,5 εκατ. στρεμ-
μάτων λύνει το πρόβλημα. Όσον αφορά τα Σχέδια βόσκησης, μετά την
ανάθεση του έργου από τις περιφέρειες θα χρειαστούν περίπου δύο
χρόνια για την καταγραφή των βοσκήσιμων εκτάσεων». 
• Ειδική τιμητική διάκριση απένειμαν στον Περιφερειάρχη Ηπείρου Αλέξαν-
δρο Καχριμάνη οι διοργανωτές του θεσμού «Αγρότης της Χρονιάς» (η συν-
τακτική ομάδα της ειδικής αγροτικής εφημερίδας Agrenda, του ιστότοπου
Agronews και των ειδικών εκδόσεων του ομίλου) κατά τη διάρκεια της σχετι-
κής τελετής απονομής βραβείων σε καινοτόμους και πρωτοπόρους παρα-
γωγούς από όλη την Ελλάδα. Ο λόγος είναι η φλόγα του για τους ανθρώπους
της υπαίθρου και μια πίστη για τις μεγάλες δυνατότητες των αυθεντικών αγω-
νιστών της αγροτικής παραγωγής. Άλλωστε, για να είναι κάποιος μια δεκαε-
τία δήμαρχος Μετσόβου, δύο τετραετίες νομάρχης  Ιωαννίνων και πάνω από
δέκα χρόνια Περιφερειάρχης Ηπείρου, δηλαδή να έχει περάσει τη µισή του
ζωή σε κορυφαίες θέσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης, δείχνει από μόνο του το
πάθος του ανθρώπου για τον τόπο του. Διπλωµατούχος μηχανολόγος - ηλε-
κτρολόγος μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, µε τεχνικό γρα-
φείο στα Γιάννενα από το 1982, ο Αλέξανδρος Καχριµάνης, διακρίθηκε για
την ενασχόλησή του µε τα θέματα των Βλάχων στην Ελλάδα και στα Βαλκά-
νια, για να αφιερωθεί στη συνέχεια στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Η όλο και πιο
συστηματική και σε βάθος ενασχόλησή του µε τα θέματα της πρωτογενούς
παραγωγής, αποτέλεσαν τον πυρήνα της πολιτικής του δράσης και τη «συν-
ταγή» με την οποία κέρδιζε την αναγνώριση της κοινωνίας. Το ρεαλιστικό και
σύγχρονο όραμά του για την ελληνική κτηνοτροφία, όπως το έχει καταθέσει
και στη Βουλή, θέλει επάρκεια φυσικών λειμώνων, ελαφρές και ευέλικτες στα-
βλικές εγκαταστάσεις, αυτονομία ρεύματος με φωτοβολταϊκό σε κάθε μονάδα
και κατάλληλη αξιοποίηση των υδατικών αποθεμάτων. Τα τελευταία χρόνια
συνέβαλε καθοριστικά στη προώθηση των τοπικών αγροτικών προϊόντων
της Ηπείρου, με μεγαλοπρεπή περίπτερα σε όλες τις διεθνείς εκθέσεις τρο-
φίμων που φέρουν την σφραγίδα της Περιφέρειας Ηπείρου. Ο ακούραστος
Περιφερειάρχης βάζει τα δυνατά του, ώστε να βγουν στην επιφάνεια και να
βρουν τον δρόμο για τις αγορές, δεκάδες πρωτοβουλίες από συντοπίτες του
αγρότες και κτηνοτρόφους που υπογράφουν και δίνουν ταυτότητα στον κόπο
τους. Την ίδια ώρα νοιάζεται πραγματικά και με έργα για τη βελτίωση της ποι-
ότητας ζωής στην ύπαιθρο, για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς,
για την διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος. 

• πολλά δυσάρεστα γεγονότα επηρέασαν τη χώρα μας στο διάστημα
που πέρασε. Σαν να μην έφταναν οι συνέπειες του πολέμου στην ου-
κρανία και της πρόσφατης πανδημίας, αποκαλύφθηκαν υποθέσεις δια-
φθοράς και σκάνδαλα κάθε είδους, τα οποία σε αρκετές περιπτώσεις
φαίνεται να αγγίζουν κορυφαία πολιτικά πρόσωπα της χώρας.
ωστόσο, την ακριτική επαρχία μας επηρεάζουν οι πρόσφατες συγ-
κλονιστικές αποκαλύψεις για τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό «Κιβω-
τός του Κόσμου», ο οποίος διατηρεί τη στέγη για τη μητέρα και το παιδί
στην ακριτική πωγωνιανή και άλλες δομές στη γειτονική Κόνιτσα,
όπως και σε άλλες περιοχές της ελλάδας. πιο συγκεκριμένα, ο ιδρυτής
της πατέρας αντώνιος παπανικολάου και η σύζυγός του Σταματία κα-
τηγορήθηκαν για κακή συμπεριφορά και απέναντι στα παιδιά- τροφί-
μους αλλά και για διασπάθιση των πόρων του ιδρύματος. οι
κατηγορίες κρίθηκαν ιδιαίτερα σοβαρές, ώστε να επέμβει η ελληνική
δικαιοσύνη. αυτοί και οι άμεσοι συνεργάτες τους απομακρύνθηκαν
από τη διοίκηση της «Κιβωτού» και στη θέση τους διορίστηκε προ-
σωρινό δΣ με επικεφαλής την εφοπλιστή αλεξάνδρα Μαρτίνου. αβε-
βαιότητα επικρατεί πλέον για την τύχη και τη λειτουργία των δομών
στις νέες συνθήκες και ιδίως των πλέον ακριτικών. ειδικά μάλιστα για
τη δομή της πωγωνιανής θυμίζουμε στο ότι στο πρόσφατο παρελθόν
καταβλήθηκαν άοκνες προσπάθειες από τους φορείς της αποδημίας
με επικεφαλής το συγχωριανό μας Σταύρο παππά σε συνεργασία με
την τοπική αυτοδιοίκηση προκειμένου αυτή να εγκατασταθεί και να
λειτουργήσει εκεί, σε χώρο ήδη εγκαταλειμμένο από το Ίδρυμα Λάτση. 

• Αρκετός κόσμος βρήκε την ευκαιρία και επισκέφτηκε φέτος το καλοκαίρι την
επαρχία Πωγωνίου. Σπίτια άνοιξαν και συντηρήθηκαν μετά από χρόνια, οι-
κογένειες έσμιξαν ξανά με την ευκαιρία των πανηγυριών. Ωστόσο, η κίνηση
στους δρόμους και στα περισσότερα μαγαζιά ήταν μάλλον υποτονική και σί-
γουρα πολύ κατώτερη των προσδοκιών, ιδιαίτερα στα μικρότερα και απομα-
κρυσμένα χωριά. Σε αυτό καταλυτικό ρόλο φαίνεται πως έπαιξαν η ανέχεια,
η ακρίβεια και η αβεβαιότητα για το αύριο. Στο μεταξύ, ο πόλεμος στην Ου-
κρανία συνεχίζεται με ολοένα και μεγαλύτερη ένταση και απειλεί να γενικευ-
τεί, καταστρέφοντας την παγκόσμια οικονομία, αλλά και θέτοντας το σύνολο
της ανθρωπότητας ενώπιον του κινδύνου ενός παγκόσμιου πυρηνικού πο-
λέμου.

• Μην ξεχνάμε τις γιορτές και τις αργίες, ιδιαίτερα το τριήμερο της 28ης
οκτωβρίου και τις άγιες ημέρες των Χριστουγέννων και της πρωτο-
χρονιάς να προσπαθούμε να επισκεπτόμαστε το ακριτικό χωριό μας.
Μας έχει και το έχουμε ανάγκη. επίσης να προτιμούμε όσο το δυνατό
προϊόντα από το πωγώνι και την Ήπειρο. Συμβάλλουμε έτσι στη βελ-
τίωση του εισοδήματος και στην ενίσχυση των συμπατριωτών μας
που εργάζονται για την παραγωγή και τη μεταποίησή τους, αλλά και
στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. 

Σύντομες ειδήσεις από 
το Πωγώνι και όχι μόνο

(Eπιμέλεια: ιωάννης Ν. Βελονάκης)

Παρακολούθηση θεατρικής παρά-
στασης με πρωταγωνιστή τον νέο
συγχωριανό μας Άγγελο Λιάγκο

(ρεπορτάζ: ιωάννης Ν. Βελονάκης)

Το Δ. Σ. της Ένωσης Κερασοβιτών Πωγωνίου Ηπείρου, στο
πλαίσιο των καταστατικών σκοπών και στόχων του περί ανά-
πτυξης των δεσμών ανάμεσα στους συγχωριανούς και φίλους
του χωριού, διοργάνωσε το απόγευμα της Τρίτης 3 ιανουαρίου
2023, δύο ημέρες μετά την Πρωτοχρονιά, ομαδική παρακολού-
θηση της θεατρικής παράστασης «Το Τρένο», του λένου Χρη-
στίδη, σε σκηνοθεσία Αρτέμιδος Βρεττού και θεοδώρας Τσούνη,
στο θέατρο «Άβατον», κοντά στο σταθμό «γκάζι» του ηλεκτρι-
κού σιδηροδρόμου. Αφορμή ήταν ο νέος συγχωριανός μας Άγ-
γελος λιάγκος του Ηλία, ο οποίος τον ιούλιο του 2022
αποφοίτησε επιτυχώς από τη δραματική σχολή του Πειραϊκού
Συνδέσμου και πρωταγωνιστούσε στη συγκεκριμένη παράσταση
σε συνεργασία με τους συμφοιτητές του. Στο κάλεσμα του σω-
ματείου ανταποκρίθηκαν αρκετοί συγχωριανοί και φίλοι, κρίνον-
τάς το όχι μόνο ως χρήσιμη στήριξη σε ένα συγχωριανό και φίλο,

αλλά και ως μια καλή ευκαιρία να βρεθούμε όλοι μαζί για πρώτη
φορά στη διάρκεια της νέας χρονιάς. Σε κάθε περίπτωση η πα-
ράσταση αποζημίωσε τους θεατές τόσο με το πλήθος των ιδιαί-
τερων μηνυμάτων που ήθελε να περάσει, αλλά και με τη μεγάλη
προσπάθεια την οποία κατέβαλαν όλοι ανεξαιρέτως οι ηθοποιοί,
προκειμένου να επικοινωνήσουν τα νοήματά της στο κοινό. Ση-
μειώνουμε ότι ο πολυτάλαντος Άγγελος, πέρα από τις μουσικές
του σπουδές, το δίπλωμα στην ηχοληψία και τη μουσική τεχνο-
λογία από το ιδιωτικό ινστιτούτο επαγγελματικής Κατάρτισης
(ι.ι.ε.Κ. Ακμή), τις δουλειές του ως ηχολήπτης, και τη συμμετοχή
του σε ταινίες κινουμένων σχεδίων, όπου «δάνεισε» με επιτυχία
τη φωνή του στις συμπαθέστατες φιγούρες, ήδη πρωταγωνί-
στησε φέτος και σε δεύτερη θεατρική παράσταση, το «Καμ-
παρέ». Το Δ.Σ. της Ένωσης Κερασοβιτών Πωγωνίου Ηπείρου
και η εφημερίδα «Τα Νέα του Κερασόβου» συγχαίρουν τον Άγ-
γελο και του εύχονται ολόψυχα καλή σταδιοδρομία και πάντα επι-
τυχίες

Στη φωτ. στιγμιότυπο από την παράσταση «Το Τρένο»: Ο
συγχωριανός μας Άγγελος Λιάγκος του Ηλία με τους συμ-
πρωταγωνιστές του δέχονται το ζεστό χειροκρότημα του
κοινού.
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Συνεχίζοντας μια μακρά παράδοση διοργανώθηκε
και φέτος το τριήμερο 28- 30 Οκτωβρίου 2022 η
καθιερωμένη πια «γιορτή του Τσίπουρου», με
πρωτοβουλία του Διοικητικού Συμβου-
λίου της Ένωσης Κερασοβιτών Πω-
γωνίου Ηπείρου. Στην προσπάθεια
αυτή είχε τη βοήθεια της εκκλησιαστι-
κής μας επιτροπής, του παραδοσια-
κού μας καφενείου και των λιγοστών
μόνιμων κατοίκων του χωριού μας. Η
αναβίωση της απόσταξης του τσίπου-
ρου από την Αδελφότητα Κερασοβι-
τών, είναι ένα έθιμο που κρατάει
χρόνια και το οποίο έχει καταξιωθεί
στα πολιτιστικά δρώμενα. Η τελετουρ-
γία της παρασκευής του τσίπουρου,
του παραδοσιακού Ηπειρώτικου αλ-
κοολούχου ποτού, που συνδέεται άρ-
ρηκτα με τη ζωή των γεωργών και των
ποιμένων της Ηπείρου, είναι ανεπανά-
ληπτη και μοναδική. Η σημασία του
υπήρξε σημαντική και στην κοινωνική
ζωή, καθώς αποτέλεσε το αναγκαίο
συμπλήρωμα κάθε κοινωνικής εκδή-
λωσης. Φέτος η συμμετοχή στην εκδή-
λωση ήταν η μεγαλύτερη των τελευταίων χρόνων,
αφού συγκεντρώθηκε ο αναγκαίος αριθμός αν-
θρώπων για να δρομολογηθεί τουριστικό λεωφο-
ρείο, χωρίς να υπολογίσουμε όσους συνδύασαν
το τριήμερο με άδεια και ανέβηκαν στο χωριό με
ιδιωτικά αυτοκίνητα. Το μόνο πρόβλημα, μια
βλάβη στο βοηθητικό αντλιοστάσιο του χωριού
μας, η οποία είχε δυστυχώς περάσει για καιρό
απαρατήρητη, οδήγησε στο να μείνουν κάτοικοι
και επισκέπτες τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαβ-
βάτου 29 Οκτωβρίου 2023 χωρίς νερό. Πλην
όμως αποκαταστάθηκε σχετικά γρήγορα.

Κατά τα άλλα, ο εξαιρετικός καιρός του τριημέρου
επέτρεψε όλα να εξελιχτούν όπως είχαν προ-
γραμματιστεί. Το πρωί του Σαββάτου πραγματο-
ποιήθηκε στο χώρο των μαγειρείων, απόσταξη του
παραδοσιακού μας Κερασοβίτικου τσίπουρου με
τη συμμετοχή όλων των εκδρομέων και αρκετών

μόνιμων κατοίκων του χω-
ριού μας. Την εκδήλωση τί-
μησαν με την παρουσία
τους ο δήμαρχος Πωγωνίου
Κωνσταντίνος Καψάλης, ο
αντιδήμαρχος Νικόλαος γα-
λίτσης και ο δημοτικός σύμ-
βουλος Αναστάσιος γιούνης.
Παράλληλα αντιπροσωπεία
του ΔΣ της Αδελφότητάς μας
παραβρέθηκε στις εκδηλώ-
σεις μνήμης και τιμής στο
γειτονικό Περιστέρι (Μέγ-
γουλη) Πωγωνίου για τους
πεσόντες αμάχους των
πρώτων ημερών του ελλη-
νοϊταλικού πολέμου. Σημει-
ώνουμε ότι και φέτος η
κυρία Ασπασία Τσορτέκη
προσέφερε τα σταφύλια
από τις κληματαριές της για

τις ανάγκες της γιορτής μας, ενώ το σπάσιμό τους
επιμελήθηκαν μέλη του Δ.Σ.. Φυσικά η απόσταξη
του συνόλου των στέμφυλων, τα οποία είχαν πα-
τηθεί από το τέλος του Σεπτεμβρίου, αφέθηκε για
αργότερα, ώστε να ολοκληρωθεί η ωρίμανσή
τους, ωστόσο αρκετός κόσμος είχε την ευκαιρία
να μυηθεί στη σχετική διαδικασία. Ακολούθησε το
μεσημέρι η καθιερωμένη πια ομαδική συνεστίαση
στο παραδοσιακό μας καφενείο. Η ατμόσφαιρα
ήταν οικογενειακή και το κλίμα ευχάριστο, πράγμα
στο οποίο συνέβαλαν φυσικά το προσεγμένο φα-
γητό και η εξυπηρέτηση του καταστήματος. επι-
πλέον, οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να
απολαύσουν την ερμηνεία του νέου κλαρινίστα
μας Βασίλειου λιάγκου του γεωργίου, με τη συ-
νοδεία των φίλων του και του γιώργου- Νεκτάριου
Πάσχου στην κιθάρα.

Την Κυριακή το πρωί στις 30 Οκτωβρίου 2022

λειτούργησε ο κεντρικός ιερός Ναός του χωριού
μας, αφιερωμένος στην Κοίμηση της θεοτόκου.
Μαζί με τον εφημέριο του χωριού μας πατέρα ευ-

θύμιο Μέμο ήρθε και βοήθησε στο ψαλτήρι ο επί
σειρά ετών δημοτικός σύμβουλος Πωγωνίου και
φίλος του Κερασόβου Βασίλειος Μάτσας. Ήταν
μια πρωτοβουλία της συγχωριανής μας και μέ-
λους του ΔΣ της Αδελφότητάς μας Αστέρως (ρίας)
Μάλαμα, η οποία προσέφερε στη συνέχεια καφέ
και ένα μικρό κέρασμα στο παραδοσιακό καφε-
νείο του χωριού μας στη μνήμη των γονέων της
Ηλία και Αγαθής Μάλαμα. 

Στο σημείο αυτό οφείλουμε να θυμηθούμε τις
προσπάθειες που κατέβαλαν τα παλαιότερα Δι-
οικητικά Συμβούλια και κυρίως ο επί σειρά ετών
πρόεδρος της Ένωσης Βασίλειος λιάγκος για να
ξεκινήσει και να καθιερωθεί αυτός ο όμορφος θε-
σμός, ο οποίος γίνεται αφορμή να έρθουν από-
δημοι στον τόπο τους στην καρδιά του
φθινοπώρου. 

Μάλιστα δεν έλειπαν και οι πιο τολμηροί και
οραματιστές που έλεγαν πως πρέπει να φυτέ-
ψουμε ξανά αμπέλια στο Κεράσοβο ώστε να
έχουμε τσίπουρο και κρασί από δικά μας σταφύ-
λια! Από την πλευρά μας, ως Διοικητικό Συμβού-
λιο, δεσμευόμαστε, να καταβάλουμε κάθε δυνατή
προσπάθεια για τη συνέχιση και βελτίωση όχι
μόνο αυτής αλλά και όλων των άλλων εκδηλώ-
σεών μας (κοπή πίτας- ετήσιος χορός, πανηγύρι,
γιορτή τσίπουρου). 

Προσδοκούμε ότι σε αυτό θα έχουμε, παρά τα
όποια προβλήματα αντιμετωπίζει ο καθένας, τη
στήριξη όλων ανεξαιρέτως των συγχωριανών και
των φίλων μας. 

Όσο για το τσίπουρο, αφού ζυμώθηκαν όσο
έπρεπε τα στέμφυλα και ολοκληρώθηκε με υπο-
μονή η σταγόνα- σταγόνα απόσταξή του, είναι
έτοιμο προς κατανάλωση. Όσοι επιθυμούν να το
δοκιμάσουν, μπορούν να περάσουν από τα γρα-
φεία της Αδελφότητάς μας στην Αθήνα, στην οδό
λέκκα 12 (2103220394), ή να τηλεφωνήσουν στα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Αδελφότη-
τάς μας.

Γιορτή Τσίπουρου 2022 στο Κεράσοβο Πωγωνίου
(ρεπορτάζ: ιωάννης ν. βελονάκης)

Ο αντιπρόεδρος της Αδελφό-
τητάς μας Δημήτριος Γ. Λιόσης
δοκιμάζει την πρώτη ύλη...

Από αριστερά Γεώργιος- Νεκτάριος Πάσχος,
Κωνσταντίνος Ράλιος, Γεώργιος Χατζηδημη-
τριάδης, Ελένη Παππά, σύζυγος του Χαρά-
λαμπου Τζαβέλλα, Βασίλειος Χ. Τζαβέλλας
και Χαράλαμπος Π. Τζαβέλλας. 

Ο  Βασίλειος Γ. Λιάγκος παίζει κλαρίνο, ενώ ο
Γεώργιος- Νεκτάριος Πάσχος τον συνοδεύει
με την κιθάρα του. Μαζί τους ο Δημήτριος Παπ-
πάς, ο Χαράλαμπος Τζαβέλλας και η Ειρήνη Χ.
Τζαβέλλα. 

Στον φιλόξενο χώρο εμπρός από την αίθουσα της Ένωσης
Βασιλικιωτών, στο χωριό Βασιλικό πραγματοποιήθηκε της 21
Αυγούστου 2022 η παρουσίαση του βιβλίου της Αναστασίας
Χρήστου «Μαύρα μου χελιδόνια...». Χωριανοί, αλλά και φίλοι
από άλλα μέρη βρέθηκαν εκεί για να μιλήσουν για το έργο,
αλλά και γενικότερα για την Πωγωνήσια αποδημία. Ο κόσμος
ήταν αρκετός, ο χώρος γέμισε και επεκτάθηκε στον χώρο εμ-
πρός από την αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου γυναικών.
Κεντρικός ομιλητής ήταν ο Σωκράτης Οικονόμου από τον γε-
ροπλάτανο, εκπαιδευτικός και πρώην Σχολικός Σύμβουλος,
ο οποίος ανέλυσε το θέμα του βιβλίου, επιτυγχάνοντας με τη
γλαφυρή γλώσσα του να ζωντανέψει τους ήρωες και τις κα-
ταστάσεις τις οποίες βίωσαν. 
Στη συνέχεια και η συγγραφέας είπε λίγα λόγια για την εσω-

τερική ανάγκη που την ώθησε να το γράψει, να μιλήσει για
τους ανθρώπους που πέρασαν από τον ίδιο τόπο στον οποίο

κι εμείς μετά από τόσα χρόνια βρεθήκαμε, που κουβέντιασαν
εκεί ακριβώς που κουβεντιάζαμε, που προσευχήθηκαν στις
ίδιες εκκλησίες, που έπαιξαν εκεί που κι εμείς αργότερα ως
παιδιά παίξαμε. επίσης για την επιθυμία της να μιλήσει, με
τον τρόπο της, για ένα κομμάτι της ιστορίας μας που δεν είναι
ιδιαίτερα γνωστό στο ευρύτερο κοινό. 

Παράλληλα, είχε ετοιμάσει και μια μικρή έκθεση φωτογρα-
φιών, από τη ζωή των Βασιλικιωτών στην Αλεξάνδρεια την
εποχή στην οποία διαδραματίζεται το βιβλίο, αλλά και από
την επανάσταση των Βεδουίνων στην Αραβία, στη δίνη της
οποίας βρέθηκε και ο κεντρικός ήρωάς του. Την εκδήλωση
συντόνισε η γενική γραμματέας της Ένωσης Βασιλικιωτών
και εκπαιδευτικός Ουρανία Μάρη, ενώ χαιρετισμούς απηύ-
θυναν ο Αντιδήμαρχος Πωγωνίου Τάσος γιούνης και ο Πρό-
εδρος της Ένωσης Βασιλικιωτών Βασίλειος Μπέτζιος.

Στις φωτ. στιγμιότυπα από την παρουσίαση.

Η παρουσίαση του βιβλίου της Αναστασίας Χρήστου
στο Βασιλικό Πωγωνίου

Μιχαήλ Κ. Μηλιώνης και Κωνσταντίνος 
Μ. νόννης- 

(του Αναστάσιου Χ. Μηλιώνη, ιατρού)
Η παλιά Μέγγουλη ανέδειξε δυο λαμπρούς δάσκαλους.
Τον Μιχάλη Μηλιώνη και τον Κώστα Νόννη. Δυο άστρα της
πνευματικής ζωής που ανέτειλαν, μεσουράνησαν και έδυ-
σαν ταυτόχρονα. Παράλληλοι δρόμοι από την αρχή μέχρι
τέλους. Ο Μιχάλης Μηλιώνης, γιος του Κωνσταντίνου, γεν-
νήθηκε το 1891. Αποφοίτησε από τη Μεγάλη Σχολή του γέ-
νους και διορίστηκε δάσκαλος στη Μέγγουλη και
υπηρέτησε μέχρι το 1953, τερματίζοντας 30 περίπου χρό-
νια ευδόκιμης προσφοράς. λόγοι υγείας τον ανάγκασαν να
εγκαταλείψει, να εγκατασταθεί στην Αθήνα, όπου άφησε
την τελευταία του πνοή στο Ν. Ηράκλειο, ένα πρωινό του
1973. Ο Κώστας Νόννης, γιος του Μιχάλη γεννήθηκε το
1892. Αποφοίτησε από τη Μεγάλη Σχολή του γένους και
διορίστηκε δάσκαλος στο Δελβινάκι. λόγοι υγείας τον ανάγ-
κασαν να εγκαταλείψει, να μείνει στην Αθήνα, ώσπου ένα
απόγευμα του 1973 εξέπνευσε στην Ανθούπολη, την ίδια
μέρα με το συνοδοιπόρο του, χωρίς να γνωρίζει ο ένας το
τέλος του άλλου. Σύμπτωση; Ποιος ξέρει! Η μοίρα έπαιξε
παράξενα παιχνίδια, αντιστρέφοντας μικρά ονόματα και
πατρώνυμα. Ίδιες αφετηρίες, παράλληλοι δρόμοι, ίδιοι
σταθμοί και τερματισμοί. Ίδια πορεία ζωής και προσφορά.
Οι νεότεροι για τα γράμματα που διδάχτηκαν οφείλουν να
στολίσουν με τις προτομές τους τις αυλές των σχολείων
τους, μνημεία ιστορικής παρουσίας στα χωριά που αγά-
πησαν και υπηρέτησαν ως πνευματικοί λειτουργοί πολλά
χρόνια.

η «Λάκκα» πωγωνίου το 16ο και 17ο αιώνα
Το νέο βιβλίο του ιατρού Αναστασίου Μηλιώνη

Περατώθηκε η τεκμηρίωσή της και αναμένεται σύντομα η
πρώτη έκδοση της νέας, πρωτότυπης και πολύ ενδιαφέ-
ρουσας εργασίας του συμπατριώτη μας ιατρού Αναστασίου
Χ. Μηλιώνη (από το Περιστέρι-Μέγγουλη Πωγωνίου).
Πηγές της ήταν δυο σημαντικά φορολογικά τουρκικά κατά-
στιχα της περιόδου 1500-1600 από αρχείο της Κωνσταν-
τινούπολης, γραμμένα με την παλιά Οθωμανική γραφή του

καιρού εκείνου. Τα κατάστιχα μεταφράστηκαν και αξιοποι-
ήθηκαν σε συνδυασμό με τα ιστορικά δεδομένα της επο-
χής. Το εξώφυλλο απεικονίζει τη σφραγίδα του μουχτάρη
της Μέγγουλης. Το γενικό μέρος αναφέρεται σε θρησκευ-
τικά, δημογραφικά και φορολογικά στοιχεία της περιοχής
του Πωγωνίου και της ευρύτερης περιοχής της Ηπείρου,
ενώ το ειδικό την ονοματολογία της παλιάς Μέγγουλης, η
οποία θέτει σε νέα βάση αποδεκτά σήμερα ιστορικά δεδο-
μένα. Την έκδοση συμπληρώνουν, πίνακες και ενδιαφέ-
ρουσες φωτογραφίες.

ΤΑ ΔΕΝΔΡΑ ΠΟΥ … ΧΟΡΕΥΟΥΝ
Δένδρα μπήκαν σε χορό
μιας ερημιάς στ’ αλώνια.
Άνοιξη ήτανε θαρρώ
και άλιωτα τα χιόνια.
Γλυκά παίζουν τα όργανα
κλαρίνα και ζουρνάδες
ντέφια, βιολιά και τύμπανα
χοροί και λαλητάδες.
Τους «κλέφτες» χόρευε η οξιά
και το «γιατρό» η λεύκα
τη «χαλασιά μ’» η κουτσουπιά
και το «σεβντά» τα πεύκα.
Λυκνίζεται η κερασιά
πλάτανος τη βαστάει
λυγιέται η αμυγδαλιά
τσέρος της τραγουδάει.
Ελάτε να γνεντήσουμε
τ’ αύριο μη σας νοιάζει
τα φύλλα μας θα ρίξουμε
χειμώνας πλησιάζει.
Τι θέλουν άραγε να πουν
τα δένδρα σα χορεύουν;
Ποια γλώσσα άραγε μιλούν
τι από μας γυρεύουν;
Σε τούτο το γλυκότοπο
στο χοροστάσι αυτό
δένδρο ζωής εβλάστησε
της μοίρας μας γραφτό.

(από την ανέκδοτη συλλογή ποιημάτων
του ιατρού αναστάσιου Μηλιώνη)


