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ΚΕΡΑΣΟΒΟ ΠΩΓΩΝΙΟΥ: “Ιστορικό και Μαρτυρικό χωριό”

w w w . k e r a s o v o - p o g o n i . g r      k e r a s o v o p o g o n i o u @ g m a i l . c o m

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 κατά 
της πανδημίας. Οι πολίτες

καλούνται να εμβολιαστούν
όταν έρθει η σειρά τους και

σύμφωνα με τις οδηγίες 
του προσωπικού ή 

οικογενειακού τους ιατρού,
τον οποίο πρέπει 

απαραίτητα 
να συμβουλεύονται.

Η εφημερίδα 
ενημερώνει και ενώνει.
Παράκληση προς τους 

επαγγελματίες του Κερασόβου:
ενισχύσατε με όσες δυνάμεις

διαθέτετε την έκδοση 
της εφημερίδας μας.

Προσοχή: τώρα 
το καλοκαίρι 
ο κίνδυνος 

πυρκαγιάς είναι 
αυξημένος!!! 
Μην ξεχνάς: 
είδες φωτιά; 

Πρώτον ειδοποίησε,
δεύτερον 

προσπάθησε 
να τη σβήσεις!!!

Για το Δ. Σ. της Ένωσης Κερασοβιτών Πω-
γωνίου Ηπείρου και τα «Νέα του Κερασό-

βου», Ιωάννης Ν. Βελονάκης 

Μ ε μια σεμνή τελετή θα τιμηθεί και φέτος στο
Κεράσοβο Πωγωνίου το Σάββατο 14 Αυ-

γούστου 2021 το «Ολοκαύτωμα του Κερασό-
βου», η θλιβερή επέτειος της θυσίας των
μαρτυρικώς εκτελεσθέντων συγχωριανών μας
και της ολοσχερούς καταστροφής του χωριού
μας από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής, η
οποία συντελέστηκε ανήμερα της εορτής της
Παναγίας (Δεκαπενταύγουστος 1944), πριν από
77 ολόκληρα χρόνια. Φέτος, για μία ακόμα φορά
θα τελεστεί τρισάγιο στον τόπο όπου σκότωσαν
τους συγχωριανούς μας, στη «Σπηλιά του Ολο-
καυτώματος», η οποία είναι και πάλι προσβά-
σιμη χάρη στις ενέργειες του Δήμου Πωγωνίου
και ιδιαίτερα του αρμόδιου αντιδημάρχου Νικό-
λαου Γαλίτση. 

Θυμίζουμε ότι το μέρος αυτό έχει ήδη χαρα-
κτηρισθεί από την πολιτεία «Ιστορικός Τόπος»,
με απόφαση που εκδόθηκε στις 21 Φεβρουα-
ρίου 2013, ανήμερα της επετείου των 100 χρό-
νων από την απελευθέρωση των Ιωαννίνων
από τον τουρκικό ζυγό, ενώ το Κεράσοβο έχει
ενταχθεί επίσημα στα Μαρτυρικά Χωριά της Ελ-
λάδας από το 2014. Για όλα αυτά ο πρόεδρος
της Ένωσης Κερασοβιτών Πωγωνίου Ηπείρου
Βασίλειος Στράτος και το Διοικητικό του Συμ-
βούλιο αισθάνονται την ανάγκη να ευχαριστή-
σουν όσους συμπαραστάθηκαν με οποιοδήποτε
τρόπο στις σχετικές προσπάθειες, ιδιαίτερα δε
μεταξύ άλλων τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη
Δρυϊνουπόλελως, Πωγωνιανής και Κονίτσης
κύριο κύριο Ανδρέα και δυο συγχωριανούς μας,
τον τέως πρόεδρο της Αδελφότητάς μας Αρι-
στοτέλη Π. Τζαβέλλα και τον επί σειρά ετών
πρόεδρο της Ομοσπονδίας Αδελφοτήτων και
Ενώσεων Επαρχίας Πωγωνίου Σταύρο Παππά,
αφού με τις ενέργειες και τις παρεμβάσεις τους
έπαιξαν καταλυτικό ρόλο στην επιτυχία των σχε-
τικών προσπαθειών. 

Η σεμνή τελετή, συνδιοργάνωση του Δήμου
Πωγωνίου, της Ομοσπονδίας Αδελφοτήτων και
Ενώσεων Επαρχίας Πωγωνίου και της Ένωσης
Κερασοβιτών Πωγωνίου Ηπείρου σε συνεργα-
σία με τον εκπρόσωπο της Τοπικής Κοινότητας,
θα αρχίσει με την καθιερωμένη πρωινή Θεία Λει-
τουργία στην κεντρική εκκλησία της Κοίμησης
της Θεοτόκου, προεξάρχοντος του Σεβασμιότα-
του Μητροπολίτη Πωγωνιανής, Δρυϊνουπόλεως
και Κονίτσης κυρίου κυρίου Ανδρέα, ο οποίος για
πάνω από είκοσι πέντε χρόνια τιμά το χωριό μας
με την αδιάλειπτη παρουσία του στη συγκεκρι-
μένη εκδήλωση. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει
τρισάγιο στη «Σπηλιά του Ολοκαυτώματος», οι
χαιρετισμοί και οι προσκεκλημένες ομιλίες, το
καθιερωμένο μνημόσυνο υπέρ της ανάπαυσης
της ψυχής των εκτελεσθέντων Κερασοβιτών, το
προσκλητήριο των νεκρών, η τήρηση ενός λε-
πτού τιμητικής σιγής στη μνήμη των θυμάτων
και η κατάθεση στεφάνων στον χώρο του ανε-
γερθέντος από την Αδελφότητά μας Ηρώου, το
οποίο κοσμεί το Κεράσοβο από το 1994.
Ωστόσο, στο πλαίσιο των μέτρων περιορισμού
της εξάπλωσης της νέας πανδημίας δεν θα
πραγματοποιηθεί φέτος το τραπέζι με τα σαρα-
κοστιανά εδέσματα, όπως είχε καθιερωθεί τα τε-
λευταία χρόνια, πλην όμως θα προσφερθεί
καφές στους προσκεκλημένους στο παραδο-
σιακό καφενείο του χωριού μας.

Η τιμητική παρουσία όλων των αρχών και των

φορέων της  ακριτικής επαρχίας μας, του Νομού
Ιωαννίνων και της Περιφέρειας Ηπείρου, αλλά
και η αυτονόητη όσο και οφειλόμενη παρουσία
συγγενών των θυμάτων μαζί με το επιβαλλόμενο
ηχηρό παρών των συγχωριανών μας, των συμ-
πατριωτών Πωγωνησίων και των φίλων του Κε-
ρασόβου αναμένεται να προσδώσουν στη σεμνή
αυτή τελετή τον προσήκοντα σεβασμό και τις
τιμές που αρμόζουν στους υπέρ πατρίδας μαρ-
τυρικώς θυσιασθέντες Κερασοβίτες, αλλά και στο
ίδιο το μαρτυρικό χωριό μας, το οποίο κατέκα-
ψαν ολοσχερώς οι αιμοσταγείς ναζί κατακτητές. 

Επιπλέον, θυμίζουμε την ανάγκη προώθησης
ενός σημαντικού έργου για την ανάδειξη του χω-
ριού μας ως ιστορικού τόπου, την κατασκευή πλα-
κόστρωτου δρόμου από το μνημείο των πεσόντων
ώς τον τόπο της μαρτυρικής θυσίας των συγχω-
ριανών μας, τη «Σπηλιά του Ολοκαυτώματος». Για
το έργο αυτό έχει ήδη ετοιμαστεί η σχετική προμε-
λέτη και αναζητείται χρηματοδότηση ώστε επιτέ-
λους να υλοποιηθεί. Οι σχετικές διαδικασίες
προχωρούν με τη συνεργασία της διοίκησης της
Αδελφότητάς μας με τον Δήμαρχο Πωγωνίου
Κωνσταντίνο Καψάλη και τον αρμόδιο Αντιδή-
μαρχο Στυλιανό Κουκουλάρη.   

Το «Ολοκαύτωμα του Κερασόβου» τιμάται και πάλι μετά
από 77 χρόνια (15 Αυγούστου 1944 - 15 Αυγούστου 2021)
Επιμνημόσυνη δέηση και στη Σπηλιά του Ολοκαυτώματος

Στιγμιότυπο από τις περυσινές εκδηλώσεις για  το Ολοκαύτωμα  Κερασόβου (14 Αυγούστου 2020). Ο Σε-
βασμιότατος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής και Κονίτσης κύριος κύριος Ανδρέας περι-
στοιχισμένος από ιερείς στο μνημόσυνο πεσόντων. Αριστερά του διακρίνονται ο Δήμαρχος Πωγωνίου
Κώστας Καψάλης, ο επί σειρά ετών βουλευτής Ιωαννίνων και υπουργός Αντώνης Φούσσας, ο πρό-
εδρος της Ομοσπονδίας Αδελφοτήτων και Ενώσεων Επαρχίας Πωγωνίου Γρηγόρης Άρμπυρος, ο επί
σειρά ετών δημοτικός σύμβουλος Πωγωνίου Βασίλης Μάτσας και άλλοι συγχωριανοί και φίλοι του Κε-
ρασόβου.

Επισκευή της στέγης του κτηρίου του πρώην Πολυϊατρείου Κερασόβου  
(Ρεπορτάζ: Ι. Ν. Βελονάκης)

Τα σχετικά με το ιστορικό κτήριο
του πρώην Πολυϊατρείου Κερασό-
βου και τη διαχρονική του σχέση
με το χωριό μας και τους κατοίκους
του είναι γνωστά στους περισσό-
τερους. Ύστερα από την επιτυχη-
μένη έκβαση της δικαστικής
διαμάχης της Ένωσης Κερασοβι-
τών Πωγωνίου Ηπείρου με τον
τέως Δήμο Δελβινακίου, χάρη τις
προσπάθειες τού επί σειρά ετών
προέδρου της Αδελφότητας Αρι-
στοτέλη Π. Τζαβέλλα, τέθηκε αυτο-
δίκαια το ζήτημα της συντήρησης
και της ανάδειξής του ως σύνολο.
Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία και τα μάλλον περιορισμένα οικονομικά, αμέσως μετά τη δικαστική
απόφαση προχώρησε η ανακαίνιση του εξωτερικού τού κτηρίου και η ανάδειξη της πέτρινης τοιχοποιίας
του (2014). Φέτος αποφασίστηκε να επισκευαστεί η στέγη του και να τοποθετηθεί μόνωση και μαύρο κε-
ραμίδι, ώστε να ταιριάζει με την πέτρα στον γύρω χώρο και στα γειτονικά κτήρια, δηλαδή με τον Ιερό μας
Ναό της Κοίμησης της Θεοτόκου και την πέτρινη βρύση («Κατωπήγαδο»). Οι εργασίες άρχισαν τον Ιού-
νιο και θα έχουν ολοκληρωθεί ώς τις αρχές Αυγούστου. Ένα δείγμα της δουλειάς που έγινε φαίνεται στη
φωτογραφία και σε άλλες, ήδη δημοσιευμένες στην ιστοσελίδα μας http://www.kerasovo-pogoni.gr. Φυ-
σικά η επισκευή, η ανάδειξη και η αξιοποίηση του κτηρίου απέχει πολύ από το να θεωρείται ολοκληρωμένη,
πλην όμως έγινε μία αρχή και ελπίζουμε πως χάρη στις προσπάθειες του προέδρου και των μελών του Δι-
οικητικού Συμβουλίου της Αδελφότητάς μας, αλλά και τη συμπαράσταση όλων των συγχωριανών μας, το
κτήριο αυτό να πάρει την πρέπουσα μορφή και να αξιοποιηθεί κατάλληλα.

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ!



Σελίδα 2 “Τα ΝΕΑ του ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ”Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2021

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ - ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΓΧΩΡΙΑΝΩΝ

Γεννήσεις
• Η Βασιλική Τάσση, κόρη των συγχω-
ριανών μας Φίλιππου και Όλγας Τάσση,
και ο σύζυγός της Βασίλειος Σπυρόπου-
λος απέκτησαν στις 24 Μαΐου 2021 το
πρώτο τους παιδί, ένα υγιέστατο αγο-
ράκι. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένω-
σης Κερασοβιτών Πωγωνίου Ηπείρου
και η εφημερίδα «Τα Νέα του Κερασό-
βου» εύχονται στους ευτυχείς γονείς,
παππούδες και γιαγιάδες να τους ζήσει
και να το καμαρώσουν όπως επιθυμούν. 

Νέοι Επιστήμονες
• Ο Ανδρέας Λιάγκος του Γεωργίου, εγ-
γονός του αείμνηστου συγχωριανού μας
Πολυζώη Λιάγκου του Γεωργίου, από-
φοιτος από το 2018 του Τμήματος Επι-
στήμης των Υλικών του Πανεπιστημίου
της Πάτρας ολοκλήρωσε με επιτυχία τις
μεταπτυχιακές σπουδές του στην Ιατρική
Χημεία και Χημική Βιολογία στο ίδιο Πα-
νεπιστήμιο λαμβάνοντας το δίπλωμά του
με «Άριστα». Το Διοικητικό Συμβούλιο
της Ένωσης Κερασοβιτών Πωγωνίου
Ηπείρου και η εφημερίδα «Τα Νέα του
Κερασόβου» συγχαίρουν τον νέο επι-
στήμονα και του εύχονται καλή σταδιο-
δρομία και πάντα επιτυχίες στη ζωή του.

Πένθη
• Απεβίωσε την Παρασκευή στις 14
Μαΐου 2021, σε ηλικία 98 ετών, ο συγ-
χωριανός μας και επί σειρά ετών Γενικός
Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου
της Αδελφότητάς μας Κωνσταντίνος
Γεωργίου του Χρήστου. Η νεκρώσιμος
ακολουθία τελέστηκε την επόμενη ημέρα
από τον Ιερό Ναό της Κοίμησης της Θε-
οτόκου στο Κεράσοβο Πωγωνίου, στο
Κοιμητήριο του οποίου αναπαύεται. Το
Δ.Σ. της Ένωσης Κερασοβιτών Πωγω-
νίου Ηπείρου και η εφημερίδα «Τα Νέα
του Κερασόβου» εκφράζουν τα θερμό-
τερα συλλυπητήριά στους οικείους του
και εύχονται καλή ανάπαυση στην ψυχή
του και να είναι ελαφρύ το χώμα της κε-

ρασοβίτικης γης που τον σκεπάζει.

• Τελέστηκε την Κυριακή στις 23 Μαΐου
2021 από τον Ιερό Ναό της Κοίμησης
της Θεοτόκου στο Κεράσοβο Πωγωνίου
Ιωαννίνων το σαρανταήμερο μνημόσυνο
υπέρ της ανάπαυσης της ψυχής του
εκλιπόντος συγχωριανού μας Αθανά-
σιου Στράτου του Γεωργίου. Ο εκλιπών
διετέλεσε πρόεδρος της Αδελφότητάς
μας (τη δεκαετία του 1980), ενώ παράλ-
ληλα είχε σημαντικό έργο ως, επί σειρά
ετών, Εκκλησιαστικός Επίτροπος Κερα-
σόβου. Το Δ.Σ. της Ένωσης Κερασοβι-
τών Πωγωνίου Ηπείρου και η εφημερίδα
«Τα Νέα του Κερασόβου» εκφράζουν τα
θερμά τους συλληπτήρια στη σύζυγό
του Ελένη, στα παιδιά του Βασίλειο και
Έφη, στα  εγγόνια, στα αδέλφια και
στους λοιπούς συγγενείς του εκλιπόντος
και εύχονται καλή ανάπαυση στην ψυχή
του και να είναι ελαφρύ το χώμα της κε-
ρασοβίτικης γης που τον σκεπάζει.

“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
Fax: 210 - 82.38.468

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

Αδελφότητας και / ή 
της Εφημερίδας μας

Νέα ματαίωση του Συ-
νεδρίου της Ομοσπον-
δίας Αδελφοτήτων και
Ενώσεων Επαρχίας
Πωγωνίου για το 2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο
της Ομοσπονδίας Αδελφο-
τήτων και Ενώσεων Επαρ-
χίας Πωγωνίου αποφάσισε
τη ματαίωση του προγραμ-
ματισμένου και επί σειρά
ετών καθιερωμένου ετή-
σιου Συνεδρίου της Ομο-
σπονδίας μας στα χωριά
του Πωγωνίου στο πλαίσιο
των μέτρων περιορισμού
της εξάπλωσης της νέας
πανδημίας και για να προ-
στατευτεί η ζωή και η υγεία
των υπερηλίκων κατοίκων
της ακριτικής μας επαρ-
χίας.

Εκ του Διοικητικού 
Συμβουλίου

Ο Κωνσταντίνος (Κώστας) Γεωργίου
είδε το φως της ζωής το 1924 στο χωριό
μας, το Κεράσοβο Πωγωνίου Ιωαννί-
νων. Γονείς του ήταν ο Χρήστος Γεωρ-
γίου και η Παρθενία, το γένος Πέτρου
Τσιμογιάννη. Οι γονείς του απέκτησαν
μετά τον Κώστα, δυο ακόμα αγόρια, τον
Σταύρο (γεννήθηκε το 1926) και τον Θε-
οφάνη ή Φάνη, και μια κόρη, τη Νίκη
(σήμερα Κάμτσιου, παντρεμένη με Δελ-
βινακιώτη). Από νωρίς η οικογένειά του
εγκαταστάθηκε στην Αθήνα, όπου εργα-
ζόταν ο πατέρας του. Εκεί τους βρήκε ο
ελληνοϊταλικός πόλεμος το 1940 και η
γερμανική εισβολή τον επόμενο χρόνο.
Για να αποφύγουν την πείνα και τις στε-
ρήσεις του φοβερού εκείνου χειμώνα
αποφάσισαν να επιστρέψουν στο χωριό
τους, όπως έπραξαν και πολλοί άλλοι
απόδημοι Ηπειρώτες την ίδια εποχή,
πρώτα η μητέρα με την κόρη της και
σταδιακά οι υπόλοιποι. Ο Κώστας ταξί-
δεψε μόνος του, αρχικά με τρένο μέχρι
την Πάτρα, στη συνέχεια με πλοιάριο ως
το Κρυονέρι, κοντά στο Μεσολόγγι, ξανά
με τρένο ώς το Αγρίνιο, από όπου πότε
με διάφορα οχήματα και πότε πεζοπο-
ρώντας έφτασε κάποτε στο χωριό. Δύ-
σκολη εποχή τότε, ιδιαίτερα για όσους δεν
είχαν υποδομή και εμπειρία στην καλ-
λιέργεια της γης και στην εκτροφή ζώων.
Ωστόσο, με τη βοήθεια συγγενών τους,
ρίχτηκαν στον αγώνα για την επιβίωση,
καλλιεργώντας τη γη και διεξάγοντας αν-
ταλλακτικό εμπόριο, καταφέρνοντας έτσι
για να επιβιώσουν. Ο Κώστας, σαν με-
γαλύτερος, ταξίδεψε πολλές φορές, με
άλλους συγχωριανούς στα Ιωάννινα,
στους Φιλιάτες, στη Σαγιάδα αλλά και
στη Βόρεια Ήπειρο (Άγιοι Σαράντα, Αρ-
γυρόκαστρο, Δέλβινο) για να ανταλλάξει
τα λιγοστά αγροτικά προϊόντα τής οικο-
γένειας με λάδι, υφάσματα και άλλα
απαραίτητα. Δεν ήταν λίγες οι φορές
που κινδύνεψε, ωστόσο με την ψυχραι-
μία του και την ικανότητά του κατάφερε
να επιστρέφει σώος στους δικούς του.

Την ίδια εποχή (από την άνοιξη του
1942) φούντωνε και η Εθνική Αντίσταση
στο Πωγώνι, στην Ήπειρο και στην υπό-
λοιπη Ελλάδα. Ο νεαρός Κώστας, όπως
όλοι σχεδόν οι συγχωριανοί του, πα-
ρείχε σε κάθε ευκαιρία υποστήριξη στα
μαχόμενα τμήματα, είτε οδηγώντας τα
μέσα από δύσκολα μονοπάτια εναντίον
των κατακτητών είτε μεταφέροντας
άκρως απόρρητα μηνύματα από χωριό
σε χωριό. 

Όταν εισέβαλαν οι Γερμανοί στο Κε-
ράσοβο και το έκαψαν, σκοτώνοντας δε-
κάδες συντοπίτες μας (15 Αυγούστου
1944), ο Κώστας και όλη του η οικογέ-
νεια σώθηκαν καταφεύγοντας στα δάση
και στα βουνά γύρω από το χωριό. Την
άλλη ημέρα ήταν από τους πρώτους
που μπήκαν στον ερειπωμένο οικισμό,
ο οποίος κάπνιζε ακόμα. Έξω από τη
σπηλιά κοντά στα αλώνια, αντίκρισε το
φρικτό θέαμα των εκτελεσμένων και μι-
σοκαμμένων συγχωριανών μας, γεγο-
νός που τον σημάδεψε για όλη του τη
ζωή.

Η απελευθέρωση τον βρήκε στο γει-
τονικό χωριό Κρυονέρι Πωγωνίου, όπου
είχαν καταφύγει οικογενειακώς σε φιλικό
σπίτι, προκειμένου να περάσουν τον
χειμώνα. Σύντομα κατέβηκε στην Αθήνα
αναζητώντας εργασία. Αφού υπηρέτησε
τη στρατιωτική του θητεία στο Πολεμικό
Ναυτικό, δραστηριοποιήθηκε επαγγελ-

ματικά στο χώρο της αρτοποιίας, όπως
και άλλοι απόδημοι Ηπειρώτες, δημι-
ουργώντας μια επιτυχημένη επιχείρηση.
Νυμφεύτηκε τη Μαρία Μούκα από τη
Λίμνη Πωγωνίου και απέκτησαν δυο
κόρες, την Παρθενία, σύζυγο Γεώργιου
Νικολόπουλου, συνταξιούχο υπάλληλο
της ΔΕΗ, και την Ειρήνη, σύζυγο Κων-
σταντίνου Χερουβείμ, απόφοιτο της Νο-
μικής, σήμερα ανώτερη δικαστική
λειτουργό. Έχτισε σπίτι στο χωριό της
συζύγου του, στη Λίμνη Πωγωνίου, στο
εσωτερικό ενός μεγάλου κτήματος,
όπου περνούσε το μεγαλύτερο μέρος
του χρόνου του. Ευτύχησε να ζήσει
πολλά χρόνια ώστε να καμαρώσει όχι
μόνο την πρόοδο και τις επιτυχίες των
παιδιών, των ανιψιών και των εγγονών
του, αλλά και να αποκτήσει δισέγγονα.

Παράλληλα, διατήρησε ισχυρούς δε-
σμούς με τη γενέτειρά του, για αυτό από
νωρίς συνδέθηκε με την Ένωση Κερα-
σοβιτών Πωγωνίου Ηπείρου, η οποία
είχε συσταθεί πριν από τον πόλεμο,
αλλά δραστηριοποιήθηκε ξανά μετά το
1946. Σύντομα κέρδισε την εκτίμηση
των συγχωριανών του και εντάχθηκε
στο Διοικητικό Συμβούλιο, όπου ανα-
δείχθηκε Γενικός Γραμματέας και βασι-
κός συνεργάτης τού επί σειρά ετών
προέδρου του, του αείμνηστου Θεόδω-
ρου Πάσχου. Έδινε πάντα το παρών
μαζί με την οικογένειά του, στις πάσης
φύσεως εκδηλώσεις και κινητοποιήσεις
της Κοινότητας και της Αδελφότητάς
μας, τόσο στην Αθήνα όσο και στο Πω-
γώνι, με σκοπό την ενίσχυση των δε-
σμών φιλίας και αγάπης μεταξύ των
συγχωριανών μας και το δέσιμο των
νέων με τις παραδόσεις και τα έθιμα του
τόπου μας. 

Επίσης ασχολήθηκε ενεργά με πολλά
θέματα που απασχόλησαν τους κατοί-
κους του Κερασόβου ώς το τέλος της δε-
καετίας του 1990, όπως η διοργάνωση
και βελτίωση του παραδοσιακού πανη-
γυριού, ο αναδασμός και η αξιοποίηση
των παλαιών αμπελιών του Κερασόβου
κοντά στη λίμνη Νεζερού, η μεταφορά
του Κοιμητηρίου και η επισκευή της στέ-
γης του Ιερού Ναού της Κοίμησης της
Θεοτόκου (με χρήματα της Αδελφότητας
και της αείμνηστης Ευανθίας Τσιμο-
γιάννη), συμμετέχοντας στις σχετικές
επιτροπές. Ήταν ένας από τους μεγαλύ-
τερους σε ηλικία εν ζωή συγχωριανούς
μας.

Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια η υγεία
του κλονίστηκε ανεπανόρθωτα και στις
14 Μαΐου 2021 κατέληξε, πλήρης ημε-
ρών, σε ηλικία 98 ετών, στο σπίτι των
παιδιών του, στον Διόνυσο Αττικής,
όπου διέμενε τα τελευταία χρόνια. Η νε-
κρώσιμος ακολουθία τελέστηκε την επό-
μενη ημέρα από τον Ιερό Ναό της
Κοίμησης της Θεοτόκου στο αγαπημένο
του χωριό, το Κεράσοβο Πωγωνίου, στο
Κοιμητήριο του οποίου αναπαύεται. Το
Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Κε-
ρασοβιτών Πωγωνίου Ηπείρου αναγνω-
ρίζοντας τη μακρόχρονη προσφορά του
συγχωριανού μας Κωνσταντίνου Γεωρ-
γίου και την αγάπη προς του προς τα
κοινά του απένειμε ήδη από το 2014 τι-
μητική πλακέτα.  Επιπλέον, ο πρόεδρος
και τα μέλη του Δ.Σ. εκφράζουν τα θερμά
τους συλλυπητήριά στους οικείους του
και εύχονται καλή ανάπαυση στην ψυχή
του και να είναι ελαφρύ το χώμα της κε-
ρασοβίτικης γης που τον σκεπάζει.            

Μνήμη του συγχωριανού μας 
Κωνσταντίνου Γεωργίου του Χρήστου

Προσοχή: Παρακαλούνται
οι αγαπητοί συγχωριανοί
και φίλοι της εφημερίδας
«Τα Νέα του Κερασόβου»

να ενημερώνουν 
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.



Σελίδα 3“Τα ΝΕΑ του ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ” Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2021

Τα αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα στην Ήπειρο και στην περιοχή μας

Αποφάσεις της Περιφερειακής Ένωσης
Δήμων Ηπείρου για τα έργα αιολικών και
φωτοβολταϊκών πάρκων

(Αναδημοσίευση από την ειδησεογραφική 
ιστοσελίδα της Ηπείρου www.ipiros.gr)

Σε ομόφωνη απόφαση για τα έργα εγκατάστασης αιολικών
πάρκων και φωτοβολταϊκών έργων κατέληξε το Διοικητικό
Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π. Ε. Δ.)
Ηπείρου κατά τη συνεδρίασή του με τηλεδιάσκεψη, το με-
σημέρι της Τρίτης 2 Φεβρουαρίου 2021. Το θέμα τέθηκε
από τον πρόεδρο της Π.Ε.Δ. Ηπείρου Χρήστο Ντακαλέτση,
μετά τα πολλά αιτήματα αδειοδότησης έργων ΑΠΕ που
έχουν κατατεθεί από εταιρείες στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέρ-
γειας, πολλά εκ των οποίων αφορούν και Δήμους της Ηπεί-
ρου, όπου προκαλούνται το τελευταίο διάστημα
αντιδράσεις. Τις αντιδράσεις αυτές μετέφεραν στο ΔΣ της
Π.Ε.Δ. Ηπείρου εκ μέρους των Δήμων τους, οι Δήμαρχοι
Ζαγορίου Γιώργος Σουκουβέλος, Μετσόβου Κωνσταντίνος
Τζαφέας και Σουλίου Γιάννης Καραγιάννης, ενώ αντίστοιχα
ο Δήμαρχος Πωγωνίου Κωνσταντίνος Καψάλης περιέ-
γραψε μια καλή περίπτωση αιολικού πάρκου που είχε τη
σύμφωνη γνώμη της τοπικής κοινωνίας και που πρόκειται
να αποφέρει σημαντικά έσοδα στον ακριτικό Δήμο, όπως
ανέλυσε ο Δήμαρχος, παρά τα προβλήματα που πάντως
δημιουργούνται.

Ο πρόεδρος της Π.Ε.Δ. Ηπείρου κατέθεσε ολοκληρω-
μένη εισήγηση με προτάσεις και η τελική απόφαση για τους
αιολικούς σταθμούς ελήφθη μετά από διαλογική συζήτηση
με απόλυτη ομοφωνία, απόφαση που αποτελεί κοινή συνι-
σταμένη όλων των θέσεων που εκφράστηκαν. Τονίστηκε με
έμφαση πως κανείς δεν στέκεται apriori κατά των ΑΠΕ, το
ζήτημα ωστόσο της σύμφωνης γνώμης των τοπικών κοι-
νωνιών στα συγκεκριμένα έργα αναδείχτηκε ως το μείζον
αίτημα όλων. 

Όπως τόνισε ο πρόεδρος της Π.Ε.Δ. Ηπείρου, η πλει-
οψηφία των έργων αυτών αποτελούν βιομηχανικού τύπου
αιολικά πάρκα και βάση της ισχύουσας κατάταξης, οι άδειες
για έργα κατηγορίας Α1 (άνω των 60MW) δίνονται από το
υπουργείο Περιβάλλοντος, για έργα κατηγορίας Α2 (από 10
ως 60 MW) από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και για
έργα κατηγορίας Β (από 0 μέχρι 10 MW) από τις Περιφέ-
ρειες. Ο κ. Ντακαλέτσης χαρακτήρισε παρωχημένο το μον-
τέλο απόδοσης των αντισταθμιστικών ωφελημάτων, καθώς
όταν θεσμοθετήθηκε υπήρχε ανάγκη για τέτοια έργα ώστε
να πιάσει τους ενεργειακούς στόχους η χώρα μας, τώρα
αντίθετα εξυπηρετούν κυρίως τους οικονομικούς στόχους
των εμπλεκόμενων εταιρειών. Υπογράμμισε τέλος πως η
απεμπόληση του δικαιώματος έκφρασης αποφασιστικής
γνώμης από τις τοπικές κοινωνίες δεν μπορεί να γίνει από
κανέναν αποδεκτή. 

Παράλληλα, ο κ. Ντακαλέτσης έκανε γνωστά και τα εξής
δύο στοιχεία: α) Το ΥΠΕΝ από το Νοέμβριο του 2020 προ-
χώρησε στην υπογραφή της σύμβασης για τη μελέτη με
τίτλο «Αξιολόγηση και Αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξι-
κού Πλαισίου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Ε.Χ.Π.
Α.Π.Ε.)» και β) το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα ανα-
μένεται η προκήρυξη των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκη-
σης, η ολοκλήρωση των οποίων θα διασφαλίσει την
ορθολογική χρήση των βοσκοτόπων και θα συμβάλλει στην
κατεύθυνση ανάταξης της κτηνοτροφίας και στην περιοχή
μας. Οι προτάσεις που διατύπωσε ο πρόεδρος της Π.Ε.Δ.
Ηπείρου και συνιστούν τους άξονες της απόφασης του ΔΣ
της, που απομένει να καθαρογραφεί είναι οι εξής:
- Πάγωμα όλων των αδειών από τη ΡΑΕ όπως και λοιπών
αδειοδοτήσεων έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιο-
λόγησης και αναθεώρησης του Ειδικού Χωροταξικού Πλαι-
σίου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. 
- Τεκμηρίωση της υπάρχουσας κατάστασης ως προς τους
τιθέμενους εθνικούς στόχους για τις ΑΠΕ και την ανάλυση
του βαθμού επίτευξης αυτών έως σήμερα από τους πλέον
επίσημους φορείς.
- Ενεργή συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατά τη
διαβούλευση της αξιολόγησης και αναθεώρησης του Ειδι-
κού Χωροταξικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ και ικανός χρόνος
διάρκειας αυτής, ώστε να υποβληθούν τεκμηριωμένα οι
απόψεις όλων των φορέων.
- Αναθεώρηση των αντισταθμιστικών ωφελημάτων προς
όφελος των τοπικών κοινωνιών, τόσο πριν από την κατα-
σκευή των έργων όσο και κατά τη λειτουργία τους, με αύ-
ξηση του προβλεπόμενου σήμερα ποσοστού 3% επί των
εσόδων. Να εξορθολογιστεί ο τρόπος απόδοσης αυτών
των οικονομικών ωφελημάτων, ώστε να κατευθύνονται συ-
νολικά στις περιοχές που θίγονται από τα αιολικά έργα και
όχι μόνο στις Κοινότητες που φιλοξενούν τις ανεμογεννή-
τριες. 
- Απαίτηση για τη σύμφωνη γνώμη των τοπικών κοινωνιών
κατά τη διαδικασία της αδειοδότησης έργων ΑΠΕ. 
- Υψομετρικό «κατώφλι» 1.000 μέτρων, άνω του οποίου να
μη δύναται η εγκατάσταση αιολικών σταθμών στην Ήπειρο.
Ο εν λόγω περιορισμός να ισχύσει μόνο εφόσον δεν γίνει
αποδεκτό το αίτημα για την αποφασιστική γνώμη των

Δήμων στις αιτήσεις εγκατάστασης ΑΠΕ.
- Απαγόρευση εγκατάστασης έργων ΑΠΕ σε περιοχές
όπως Εθνικά Πάρκα, Εθνικοί Δρυμοί και περιοχές Natura. 
- Να δημιουργηθεί «κουμπαράς» με μέρος από τα ακαθά-
ριστα έσοδα για κάθε έργο ΑΠΕ, ώστε με το πέρας της κάθε
επένδυσης ο κάθε Δήμος να μπορεί με τα έσοδα αυτά να
χρηματοδοτεί την αποκατάσταση του τοπίου.

Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος
Καχριμάνης για το θέμα της εγκατάστα-
σης νέων αιολικών πάρκων

(Ρεπορτάζ: Ιωάννης Βελονάκης,
με στοιχεία από τον ημερήσιο τύπο)

Την κάθετη αντίθεσή του με την εγκατάσταση αιολικών
πάρκων στα βουνά της Ηπείρου χωρίς συγκεκριμένους
όρους εξέφρασε εκ νέου, σε συνέντευξη Τύπου, ο Περιφε-
ρειάρχης Ηπείρου Αλέκος Καχριμάνης, με αφορμή τις πολ-
λές αιτήσεις για χορήγηση αδειών παραγωγού που έχουν
κατατεθεί για ανεμογεννήτριες στο Ζαγόρι και στο Μέτσοβο.
Και την αντίθεσή του αυτή την εξέφρασε και προσωπικά
στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με τον οποίο είχε
συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου. Και σύμφωνα με τον Πε-
ριφερειάρχη, «και η γραμμή του πρωθυπουργού είναι ίδια»,
με το σκεπτικό ότι «δεν μπορεί να καταστρέφεται κάτι που
υπάρχει, για να γίνει κάτι άλλο, το οποίο προκαλεί βλάβη
στο φυσικό περιβάλλον».…

Ο κ. Καχριμάνης από το καλοκαίρι, μετά από τον σχε-
διασμό αιολικών πάρκων στο όρος Λάκμος (Περιστέρι),
έκανε στροφή στην πολιτική του θέση, διαισθανόμενος και
το κλίμα που έχει διαμορφωθεί πλέον στις τοπικές κοινω-
νίες απέναντι στα αιολικά πάρκα. Στη συνέχεια, προέκυψε
ψήφισμα του Περιφερειακού Συμβουλίου κατά της βιομη-
χανικής ανάπτυξης αιολικών πάρκων σε περιοχές Natura
και υπέρ της εγκατάστασής τους κοντά στο υπάρχον οδικό
δίκτυο, πάντα με τη συγκατάθεση των τοπικών κοινωνιών.
Την ίδια ώρα βέβαια η κυβέρνηση με την ψήφιση νομο-
σχεδίων και την έκδοση υπουργικών αποφάσεων κινείται
προς την κατεύθυνση της διευκόλυνσης των ενδιαφερόμε-
νων επενδυτών σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ).
Στην όλη εξίσωση πια έχει μπει βέβαια και το γεγονός της
καταδίκης της Ελλάδας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για
την πλημμελή προστασία της βιοποικιλότητας. Και το γε-
γονός αυτό δεν είναι αμελητέο.

Το ίδιο διάστημα στη Βουλή, ο υφυπουργός Περιβάλλον-
τος Ν. Ταγαράς ανέφερε ότι «θέλουμε να προστατέψουμε
τις προστατευόμενες περιοχές και αυτό το στοίχημα είναι
δική μας ευθύνη και ευθύνη όλων. Γι’ αυτό θα περιμένετε
σύντομα αλλαγές στις ΑΠΕ», κάνοντας λόγο για περιορι-
σμούς σε υψόμετρα και άλλα χαρακτηριστικά, ενώ διαβε-
βαίωσε ότι θα χρησιμοποιηθούν και εργαλεία όπως η
έρευνα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για τις Περιοχές Άνευ
Δρόμων. Την περίοδο αυτή, βρίσκεται σε εξέλιξη η αναθε-
ώρηση του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τις ΑΠΕ. Κατά
τη συνέντευξη Τύπου, ο κ. Καχριμάνης ανέφερε ότι έστειλε
επιστολή στον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Κώστα Σκρέκα και εξέφρασε μεταξύ άλλων και τη διαφωνία
του με την κατάτμηση των πάρκων βάσει υπουργικής από-
φασης που ορίζει ότι για πάρκα μέχρι 10MW δεν απαι-
τούνται μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και κατ'
επέκταση δεν προβλέπεται καμία διαδικασία γνωμοδότη-
σης Περιφερειακών ή Δημοτικών Συμβουλίων. Η απόφαση
αυτή είναι της κυβέρνησης της ΝΔ.

Την επιστολή-έγγραφο προς τον κ. Σκρέκα, την παρέδωσε
και στον πρωθυπουργό. Πρόσθεσε δε ότι με νέο έγγραφο
ζητάει να μην εγκαθίστανται ανεμογεννήτριες σε υψόμετρο
πάνω από 1.200 μ., ενώ ανέφερε ότι εντός των ημερών θα
ανακοινωθεί από την κυβέρνηση μέχρι ποιο υψόμετρο «θα
επιτρέπονται ανεμογεννήτριες». Με το ίδιο έγγραφο πρό-
τεινε ότι για κατασκευή πάρκων άνω των 1.200 μ. να απαι-
τείται υποχρεωτικά η συναίνεση των τοπικών κοινωνιών. Ο
κ. Καχριμάνης έθεσε ως προτεραιότητα στην όλη υπόθεση
τη γνώμη των τοπικών κοινωνιών. Και υπενθύμισε ότι
υπάρχουν δύο Δήμοι, εννοώντας τους Δήμους Πωγωνίου
και Ζίτσας, που συναίνεσαν στην εγκατάσταση αιολικών
πάρκων στην περιοχή τους. «Μπορεί να αποφασίσουν κι
άλλοι Δήμοι αλλά με σεβασμό στον τόπο και στη γνώμη
των κατοίκων» είπε. Όσο δε για το Μέτσοβο όπου υπάρ-
χουν ήδη τέσσερις ανεμογεννήτριες, ο κ. Καχριμάνης εκτί-
μησε ότι η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να γίνεται στο
διηνεκές και δη όταν «δημιουργούνται εταιρίες που κάνουν
κατάτμηση των παλιών αιολικών πάρκων». Τόσο ο Δήμος
Μετσόβου όσο και ο Δήμος Ζαγορίου, με αποφάσεις τους,
καταθέτουν ήδη τις αντιρρήσεις τους στη ΡΑΕ επί των αι-
τήσεων για αιολικά πάρκα σε περιοχές, όπως η Τσούκα
Ρόσσα. Και ο κ. Καχριμάνης έκλεισε την τοποθέτησή του
λέγοντας: «Να μη νομίζει κανείς ότι εμείς εδώ ελαφρά τη
καρδία αφήνουμε να χαλάσει το περιβάλλον».

Ανοιχτή επιστολή- διαμαρτυρία της
Αδελφότητας Δολού Πωγωνίου για
την προγραμματισμένη κατασκευή αι-
ολικών πάρκων στα όρη Κουτσό-
κρανο και  Δούσκος (Νεμέρτσικα)

Ως Διοικητικό Συμβούλιο της Αδελφότητάς μας, αιτούμεθα από
την πολιτεία όπως αναθεωρήσει την απόφασή της για την
προγραμματισμένη κατασκευή αιολικού πάρκου (Α.Π.) στην
κορυφογραμμή του όρους Κουτσόκρανο, όπου σε σημεία της
κορυφής του βρίσκεται το παρεκκλήσιο του Αγίου Χριστοφό-
ρου, προστάτη του χωριού, και το παρεκκλήσιο του Αϊ - Λιά
στο παραδοσιακό μονοπάτι που ήταν ο κύριος πεζοπορικός
άξονας (μονοπάτι) από το Δολό προς το Δελβινάκι, όπου τα
παλιά χρόνια γινόταν η τροφοδοσία των κατοίκων με είδη
πρώτης ανάγκης.  Επίσης υπάρχουν στην περιοχή και πολλά
άλλα παρεκκλήσια: ο Αϊ-Γιώργης, η Αγία Τριάδα, ο Άγιος Δη-
μήτριος και ένα τοπωνύμιο: το Παλιοκκλήσι.
Παρακάτω αναφέρουμε τους λόγους αναθεώρησης της από-
φασής σας:
• Επειδή τα Α.Π. είναι συνδυασμός έργων ηλεκτροπαραγω-
γής, οδοποιίας, μεγάλων εκσκαφών για τα τεράστια σε όγκο
θεμέλια, πλούσια σε οπλισμένο σκυρόδεμα και μεταφορά ηλε-
κτρικής ενέργειας, όπου οι  επιπτώσεις στην φυσική ιδιαιτε-
ρότητα λόγο μη συμπαγούς γεωλιθικού υπεδάφους και στην
φυσική ανάγλυφη κορυφογραμμή του όρους Κουτσόκρανο και
όρους Δούσκος (Νεμέρτσικα) θα είναι ανυπολόγιστες τόσο
κατά την φάση κατασκευής όσο και κατά τη διάρκεια λειτουρ-
γίας των με κίνδυνο το φυσικό περιβάλλον να μην αποκατα-
σταθεί πλήρως στην πέριξ αυτών ζώνη. 
• Επειδή το έργο αυτό εκτός από την εξοικονόμηση ενέργειας,
για την Πολιτεία, έχει και κινδύνους, όπως τη δομική αστοχία
με αποκόλληση κάποιου πτερυγίου που έχει δυνατότητα να
φθάσει έως και 150 μ. μακριά, όπου με την ροπή που θα δια-
θέτει θα καταστρέψει πιθανόν ακόμα και τα παρακείμενα πα-
ρεκκλήσια. 
• Επειδή η περιοχή αυτή του Πωγωνίου με τις οροσειρές Νε-
μερίτης (Νεμέρτσικα/Δούσκο) και Κουτσόκρανο, είναι ενταγ-
μένες στο πρόγραμμα NATURA 2000, για τη βιοποικιλότητα,
την ορνιθοπανίδα, και τη διαδρομή σημαντικών ειδών απο-
δημητικών πουλιών Ευρώπης. 
• Επειδή αυτή η περιοχή είναι ένα κράμα τοπίων φυσικού κάλ-
λους και φυσικότητας με πολλές αδιατάραχτες περιοχές και
περιπατητικά μονοπάτια.
• Επειδή στην περιοχή αυτή του Πωγωνίου βρέθηκαν σημαν-
τικά αρχαιολογικά ευρήματα στο Κουτσόκρανο στην κοιλάδα
του Γορμού, περιοχή που ακόμη δεν έχει εξερευνηθεί επαρ-
κώς και αποτελεί το κέντρο της αρχαιολογικής ταυτότητας του
Πωγωνίου.
• Επειδή στην ιστορία του Πωγωνίου έχουν καταγραφεί οι
σκληροί αγώνες των κατοίκων μας για την απελευθέρωση του
Έθνους, από τα στρατεύματα της Ιταλίας (Β΄ Παγκόσμιος Πό-
λεμος). 
• Επίσης η περιοχή αυτή του Πωγωνίου είναι τόπος γέννησης
του Οικουμενικού Πατριάρχη Αθηναγόρα (Βασιλικό), με πολ-
λές εκκλησίες, μοναστήρια-μονές και παραδοσιακά εξωκλή-
σια.
• Επειδή η περιοχή του Πωγωνίου που αναφερόμαστε ευελ-
πιστούμε να αναπτυχθεί στα πρότυπα άλλων ορεινών όγκων
της Κεντρικής Ευρώπης, δεν θέλουμε στις οροσειρές μας να
έχουν «φυτρώσει» μεταλλικά πουλιά, που θα δεσμεύουν την
περιοχή για τις επόμενες δεκαετίας καθιστώντας την ακατάλ-
ληλη για άλλες ήπιας μορφής, οικιστική ή και τουριστική ανά-
πτυξη.  Με την εγκατάσταση ανεμογεννητριών στην περιοχή
θα έχει ήδη καταστραφεί  ένα πλούσιο περιβαλλοντικό οικο-
σύστημα και απαξιωθεί η πολιτιστική ταυτότητα όλης της ακρι-
τικής περιοχής που σαν τέτοια πρέπει να τύχει και μιας άλλης
προσοχής και αξιολόγησης. Ο ακριτικός Ελληνισμός δεν πρέ-
πει να είναι ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΣ.
•Επειδή η περιοχή δεν έχει άμεση ανάγκη απορρόφησης της
παραγόμενης ενέργειας, η μεταφορά αυτής θα γίνει με επίγει-
ους ή υπόγειους αγωγούς μεταφοράς παραγόμενου ενεργει-
ακού φορτίου προς την Κεντρική μονάδα διανομής της όπου
κατά μήκος της θα προκαλέσει μικρά μεν αλλά μακροχρόνιας
διάρκειας ηλεκτρομαγνητικά πεδία. 
• Επειδή οι οικισμοί της περιοχής μας βρίσκονται σε υψόμετρο
800 - 900μ. και η εγκατάσταση των θα γίνει μόλις 500 - 600μ.,
δηλαδή πάνω σχετικά από τα «κεφάλια» μας η οπτική ρύ-
πανση θα οδηγήσει σε περαιτέρω υποβάθμιση των οικισμών
μας. 
• Επειδή το σημερινό χωροταξικό των Α.Π.Ε είναι παρωχη-
μένο θα πρέπει να γίνει εκπόνηση νέου χωροταξικού ΑΠΕ και
να συμπεριλαμβάνει πολλά νέα στοιχεία, ώστε να λειτουργή-
σουμε οργανωμένα και με μεθοδικότητα στην αειφόρο ανά-
πτυξη μιας σύγχρονης Ευρωπαϊκής χώρας.
Για όλους τους αναγραφόμενους λόγους, ενημερώνουμε τους
φορείς της Πολιτείας για την αντίρρησή μας στην εγκατάσταση
των Α.Π., ιδιαίτερα στο όρος Κουτσόκρανο που μας ενδιαφέ-
ρει άμεσα, αλλά και στο παρακείμενο όρος Νεμέρτσικα-Δού-
σκο και καλούμε τόσο τη Νομαρχία όσο και τους αρμόδιους
φορείς να εισακούσουν τις εύηχες αντιρρήσεις μας και να μην
προχωρήσουν στην υλοποίηση της απόφασής τους για τη δη-
μιουργία Α.Π στις προαναφερόμενες περιοχές.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας 
Φοίβος Κουβαράς                    Βασίλης Παπαλαζάρου
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Όταν ανοίγουμε ένα βιβλίο
ανοίγουμε παράθυρο στον κόσμο!

Ματαιώνεται το 
παραδοσιακό πανηγύρι

του Κερασόβου Πωγωνίου στις 22 Αυγούστου 2021 
στο πλαίσιο μέτρων περιορισμού της νέας πανδημίας-

Θα τελεστεί η πατροπαράδοτη Θεία Λειτουργία 
την Κυριακή 22 Αυγούστου 2021- 

Μεγάλη ανάγκη να έρθουν 
οι απόδημοι στα χωριά τους!

Το πανηγύρι του Κερασόβου είναι μια πατροπαράδοτη εκδή-
λωση που διοργανώνει η Αδελφότητα του χωριού. Διαρκεί μια
- δυο μέρες, πλην όμως οι ετοιμασίες του απαιτούν πολύ πε-
ρισσότερο χρόνο. Είναι μια γιορτή συνεισφοράς και εθελοντι-
σμού, ομόνοιας και ευλογίας. Όλοι μαζί οι συγχωριανοί
βοηθούν στο μαγείρεμα, στο πλύσιμο και στις υπόλοιπες ετοι-
μασίες. Οι νέοι, παρόντες και υπερήφανοι στην υπηρεσία του
χωριού τους, να βοηθούν και να χορεύουν με λεβεντιά και
χάρη. Φτωχό, ορεινό και ακριτικό χωριό το Κεράσοβο, αν και
πλέον εγκαταλειμμένο από το σύνολο σχεδόν των κατοίκων
του, ζει και υπάρχει ακόμα μέσα από την αγάπη, την έννοια
και τις αγαστές πράξεις των βλαστών του, οι οποίοι, συσπει-
ρωμένοι γύρω από την Αδελφότητά μας, φροντίζουν για τη
μακροημέρευση και τη ζωή αυτού του υπέροχου τόπου, του
Κερασόβου, και κατ’ επέκταση της Ηπείρου και της Ελλάδας
μας, κάθε σημείο της οποίας πρέπει να θεωρείται σημαντικό
και αναπόσπαστο κομμάτι της.

Δυστυχώς τα τελευταία δυο καλοκαίρια οι ζωές όλων μας
έχουν αλλάξει άρδην με την έλευση της νέας πανδημίας από
τον κορωνοϊό SARS COV-2, η οποία απειλεί τη ζωή και την
υγεία των αγαπημένων μας προσώπων. Παρά τη μεγάλη
προσπάθεια στη διάρκεια του χειμώνα και της άνοιξης, με τις
πολύμηνες απαγορεύσεις κάθε είδους και την επέκταση των
εμβολιασμών σε μεγάλες κατηγορίες πολιτών, η πανδημία
δεν φαίνεται να υποχωρεί. Από τις αρχές του καλοκαιριού μά-
λιστα βρισκόμαστε αντιμέτωποι με το τέταρτο κατά σειρά
κύμα πανδημίας, σχετιζόμενο κατά τους ειδικούς με συγκε-
κριμένη παραλλαγή του γνωστού κορωνοϊού. Για να αντιμε-
τωπιστεί η δύσκολη κατάσταση, έχουν τεθεί από τις αρμόδιες
αρχές νέοι αυστηροί περιορισμοί στις δημόσιες εκδηλώσεις,
οι οποίες οδηγούν στη κατάργηση του παραδοσιακού πανη-
γυριού, με τη μορφή τουλάχιστον που το ξέραμε στην Ήπειρο
(ενδεικτικά αναφέρουμε την απαγόρευση του χορού), ενώ σε
περίπτωση εντοπισμού παραβάσεων οι διοργανωτές επι-
λούνται με τσουχτερά πρόστιμα. Θυμίζουμε ότι πέρυσι τέτοια
εποχή τα παραδοσιακά πανηγύρια είχαν απαγορευτεί εντε-

λώς. Πέρα από τα παραπάνω, καλό είναι να μην ξεχνάμε ότι
στο Κεράσοβο, όπως και στα άλλα απομονωμένα χωριά του
Πωγωνίου, κατοικούν αρκετά ηλικιωμένα και ευπαθή άτομα,
η εμβολιαστική κάλυψη των οποίων δεν κρίνεται ακόμα επαρ-
κής.
Συνυπολογίζοντας όλα τα παραπάνω και με αίσθημα ευθύνης

απέναντι στη ζωή και την υγεία των συγχωριανών μας, το Διοι-
κητικό Συμβούλιο της Ένωσης Κερασοβιτών Πωγωνίου Ηπεί-
ρου αποφάσισε για δεύτερη συνεχή χρονιά τη ματαίωση της
φετινής γιορτής της πίτας και του παραδοσιακού μας πανηγυ-
ριού (ήταν προγραμματισμένο για την Κυριακή, 22 Αυγούστου
2021, την πρώτη Κυριακή μετά τον Δεκαπενταύγουστο, όπως
καθιερώθηκε μεταπολεμικά), ως προς το σκέλος της πατροπα-
ράδοτης ομαδικής συνεστίασης και του χορού. Ενημερώνουμε
ωστόσο ότι η Θεία Λειτουργία το πρωί της Κυριακής 22 Αυ-
γούστου 2021 θα πραγματοποιηθεί κανονικά. Επίσης θα γί-
νουν οι καθιερωμένες προσφορές μας (για την Εκκλησία,
«στη μνήμη», για την Αδελφότητά μας), στις οποίες είναι καλό
να συμμετέχουμε όλοι όσο μπορούμε για να συμβάλουμε
στην αντιμετώπιση σημαντικών αναγκών του χωριού μας,
όπως η αποπεράτωση της στέγης του κτηρίου του πρώην
Πολυϊατρείου Κερασόβου. Επιπλέον ενημερώνουμε ότι το
παραδοσιακό καφενείο του Κερασόβου θα λειτουργεί όπως
πάντα, υπό τη διεύθυνση της συγχωριανής μας Χριστίνας Πά-
σχου, πλήρως ανακαινισμένο και εξοπλισμένο, με μεζέδες,
ποικιλίες, αναψυκτικά κ.λπ., με ψησταριά, με σουβλάκια, λου-
κάνικα, μπύρες, με άριστο σέρβις και με όλα τα απαραίτητα
μέτρα ασφαλείας, ανοιχτό όλες τις μέρες και ώρες.

Φέτος, περισσότερο ίσως από κάθε άλλη χρονιά, είναι
επιτακτική ανάγκη να επισκεφτούν το χωριό μας όλοι οι
απόδημοι Κερασοβίτες. Το όμορφο Κεράσοβο μάς περιμέ-
νει. Άλλωστε, το ετήσιο αντάμωμα των Κερασοβιτών, των
συμπατριωτών και των φίλων μας αναζωογονεί τόσο το χωριό
μας όσο και όλη την επαρχία. Μπορεί βέβαια οι περισσότεροι
συγγενείς μας που κατοικούσαν μόνιμα κάποτε στο χωριό να
μην είναι πλέον στη ζωή, ωστόσο από τους ουρανούς όπου
βρίσκονται, χαίρονται όταν μας βλέπουν να γυρίζουμε στο
χωριό. Από την άλλη, οι Αδελφότητες, οι Πολιτιστικοί Σύλλο-
γοι και οι άλλοι συλλογικοί φορείς των χωριών μας καλούνται
στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται, με την πανδημία να
επεκτείνεται χωρικά και χρονικά, να ανασχεδιάσουν τη στρα-
τηγική τους και τις εκδηλώσεις τους, βρίσκοντας νέους τρό-
πους προσέγγισης των μελών τους. 

Σε κάθε περίπτωση, το ραντεβού λοιπόν όλων μας, Κε-
ρασοβιτών, Πωγωνησίων και φίλων μας, κλείνεται στο
Κεράσοβο Πωγωνίου και για τον Αύγουστο του 2021! Να
μη λείψει κανείς! Ούτε ένας!

«Μαύρα μου Χελιδόνια», ένα ιστορικό
μυθιστόρημα από τη συμπατριώτισσά
μας Αναστασία Χρήστου

Η Αναστασία Χρήστου γεννήθηκε στην
Θεσσαλονίκη από γονείς Βασιλικιώτες-
Πωγωνίσιους, που της μετέδωσαν την
αγάπη για τον τόπο τους και την ιστορία
του. Ο πατέρας της Παναγιώτης ήταν κα-
θηγητής στη Θεολογική Σχολή του Πανε-
πιστημίου Θεσσαλινίκης. Η ίδια
σπούδασε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστή-
μιο Θεσσαλονίκης Μηχανολόγος Μηχα-
νικός και εργάστηκε για χρόνια σε
μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες. Ήταν επί
σειρά ετών πρόεδρος της Ενώσεως Βα-
σιλικιωτών Πωγωνίου Ηπείρου «Η Υπα-
παντή», μέλος του Δ.Σ. της
Ομοσπονδίας Αδελφοτήτων και Ενώ-
σεων Επαρχίας Πωγωνίου καθώς και
ιδρύτρια και εκδότρια της εφημερίδας της
Ενώσεως «Τα νέα μας... και τα παλιά
μας...» Ήταν παντρεμένη με τον αείμνη-
στο Κερασοβίτη Χρήστο Γεωργίου του
Σταύρου. Σήμερα ζει μεταξύ Αθήνας και
Βασιλικού Πωγωνίου.

Πρόσφατα εξέδωσε το πρώτο της λο-
γοτεχνικό πόνημα, με τίτλο: «Μαύρα μου
χελιδόνια». Πρόκειται για ένα ιστορικό
μυθιστόρημα που αναφέρεται στην πω-
γωνήσια αποδημία, στην ξενιτιά. Στις σε-
λίδες του βιβλίου παρακολουθούμε τον
Βασίλη, έναν ταξιδεμένο Τσαραπλανίτη
που ξεκίνησε, από αυτόν τον ξερό και
άγονο, μα αγαπημένο τόπο, την Ήπειρο,
το Πωγώνι, για «να γυρίσει τον κόσμο,
να βρεθεί μια στον βορρά και μια στον
νότο» για να θρέψει τη φαμίλια του. Τα
βήματά του τον έφεραν από το κοσμο-
πολίτικο Βουκουρέστι μέχρι την Αλεξάν-
δρεια και τέλος στην Αραβία, μέσα στην
δίνη της επανάστασης των Βεδουΐνων.
Εγκλωβισμένος «σε έναν πόλεμο που
δεν ήταν δικός του και δεν τον ένοιαζε»,
γυρίζει το μυαλό του άλλοτε στα παλιά κι
άλλοτε στα καινούρια, ψάχνοντας μια
λύση, μια διαφυγή. Γίνεται φίλος με τον
Ιμπραήμ, έναν Βεδουΐνο, που ήταν πα-
ράλληλα οθωμανός αξιωματούχος και
μαζί ξεκινούν το ταξίδι, για να βρουν την
ελευθερία και για να εκπληρώσει ο κα-
θένας τους τα όνειρα και τις επιθυμίες
του. 

Τα «Μαύρα μου χελιδόνια» κυκλοφο-
ρούν από τις εκδόσεις ΕΡΩΔΙΟΣ (Ερμού
61 Θεσσαλονίκη, τηλ 2310282782 &
2310282427) και βρίσκονται σε όλα τα
μεγάλα βιβλιοπωλεία (ηλεκτρονικά και
φυσικά). Το Διοικητικό Συμβούλιο της
Ένωσης Κερασοβιτών Πωγωνίου Ηπεί-
ρου και η εφημερίδα «Τα Νέα του Κερα-
σόβου» συγχαίρουν θερμά τη νέα
συγγραφέα και του εύχονται καλοτάξιδο,
καλοδιάβαστο και πάντα επιτυχές στη
ζωή της.

Βράβευση του διηγήματος του συγ-
χωριανού μας Νικόλαου Γ. Μπισμπι-
γιάννη σε λογοτεχνικό διαγωνισμό
για τα 200 χρόνια από την επανά-
σταση του 1821

Φέτος συμπληρώθηκαν αισίως διακό-
σια χρόνια από την έναρξη της μεγάλης
επανάστασης του 1821, η οποία οδή-

γησε, μετά από δεκαετή αγώνα, στη δη-
μιουργία του σύγχρονου ελληνικού κρά-
τους. Με την ευκαιρία της εθνικής
επετείου οι γνωστές εκδόσεις «Μεταίχ-
μιο» και η διαδικτυακή πύλη για το βιβλίο
και τον πολιτισμό BookPress.gr διοργά-
νωσαν λογοτεχνικό διαγωνισμό διηγή-
ματος εμπνευσμένου από τα γεγονότα
της εθνικής παλιγγενεσίας. Ο διαγωνι-
σμός ξεκίνησε στις 25 Ιουλίου 2020 και
ολοκληρώθηκε στις 15 Νοεμβρίου του
ίδιου έτους με εντυπωσιακή συμμετοχή,
δημιουργικότητα, ταλέντο και φαντασία.
Οι διοργανωτές παρέλαβαν συνολικά
161 πρωτότυπα διηγήματα που άλλοτε
κινούνται στο ιστορικό πλαίσιο της Ελ-
ληνικής Επανάστασης και άλλοτε εκκι-
νούν από πλευρές της σύγχρονης
πραγματικότητας, με κοινό σημείο ανα-
φοράς όλων την εθνική μας παλιγγενε-
σία. Στη συνέχεια η κριτική επιτροπή
ξεχώρισε 10 διηγήματα με γνώμονα τη
γλωσσική και λογοτεχνική αρτιότητά τους
και την πρωτοτυπία θέματος και αφήγη-
σης. Την κριτική επιτροπή αποτέλεσαν ο
δημοσιογράφος και αρχισυντάκτης της
BookPress.gr Κώστας Αγοραστός, ο
συγγραφέας Κώστας Ακρίβος, ο ιστορι-
κός Θάνος Μ. Βερέμης, ο συγγραφέας
και διευθυντής της BookPress.gr Κώ-
στας Β. Κατσουλάρης και η σύμβουλος
ελληνικής πεζογραφίας στις εκδόσεις
Μεταίχμιο Ελένη Μπούρα. Τα δέκα (10)
βραβευμένα διηγήματα έχουν ήδη δημο-
σιευτεί στη διαδικτυακή πύλη book-
press.gr και κυκλοφορούν από τις
εκδόσεις Μεταίχμιο σε ψηφιακή μορφή
(ebook) από τις 22 Απριλίου 2021. Επί-
σης, παρουσιάστηκαν σε ειδική διαδι-
κτυακή εκδήλωση, αφού ήταν τότε σε
ισχύ σοβαροί περιορισμοί και απαγο-
ρεύσεις κυκλοφορίας λόγω της νέας
πανδημίας. 

Μεταξύ των διακριθέντων διηγηματο-
γράφων είναι και ο Νικόλαος Μπισμπι-
γιάννης του Γεωργίου και της Μαρίας,
εγγονός των αείμνηστων συγχωριανών
μας Αθανάσιου  και Αφροδίτης Λιάγκου.
Ο Νικόλαος γεννήθηκε στην Αθήνα το
1981, σπούδασε λογιστική στο Α.Τ.Ε.Ι.
Χαλκίδας και Λογιστική και Χρηματοοι-
κονομική στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Σή-
μερα εργάζεται στο λογιστήριο της
αεροπορικής εταιρείας LuftHansa και
παράλληλα ολοκληρώνει τις μεταπτυχια-
κές του σπουδές (Diploma for Airline
Management) στο Πανεπιστήμιο της Γε-
νεύης, στην Ελβετία, ως υπότροφος της
Διεθνούς Ένωσης Μεταφορών (IΑΤΑ).
Είναι παντρεμένος με τη Μαρία- Λία Κα-
ραλή και έχουν δυο παιδιά. Το διήγημά
του, η πρώτη ουσιαστικά συγγραφική
του προσπάθεια, μπορεί να βρεθεί στην
ηλεκτρονική διεύθυνση
https://bookpress.gr/prodimosieuseis/di-
igimata/13411-i-ora-ilthen-bizbigiannis-
1821

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Κε-
ρασοβιτών Πωγωνίου Ηπείρου και η
εφημερίδα «Τα Νέα του Κερασόβου»
συγχαίρουν θερμά το νέο συγγραφέα και
του εύχονται καλοτάξιδο, καλοδιάβαστο
και πάντα επιτυχίες στη ζωή του.

Επιστολή συμπαράστασης στον Σεβασμιότατο 
Μητροπολίτη Δρϋινουπόλεως, Πωγωνιανής 
και Κονίτσης κύριο κύριο Ανδρέα
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Κερασοβιτών
Πωγωνίου Ηπείρου καταδικάζει απερίφραστα την
πρωτοφανή εγκληματική ενέργεια επίθεσης με θειικό
οξύ σε βάρος επτά μελών του Συνοδικού Δικαστηρίου,
μεταξύ των οποίων και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης
Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής και Κονίτσης κύριος κύ-
ριος Ανδρέας, η οποία διεπράχθη την Τετάρτη 23 Ιου-
νίου, από υπόδικο κληρικό στην Μονή Πετράκη.
Ευχόμαστε στον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας και
στους άλλους κληρικούς περαστικά και γρήγορη επά-
νοδο στο διοικητικό και ποιμαντικό τους έργο. Διατε-
λούμε εν τιμή. 

Το Δ.Σ. της Ένωσης Κερασοβιτών 
Πωγωνίου Ηπείρου

Δελτίο τύπου της Ιεράς Μητρόπολης Δρυϊνουπό-
λεως, Πωγωνιανής και Κονίτσης για τη διαφαινό-
μενη κατάργηση της Ανώτατης Εκκλησιαστικής
Ακαδημίας της Βελλάς
Σέ σχέση μέ ὅσα ἀναφέρθηκαν ἀπό Τηλεοράσεως
γιά τήν Ἀνώτατη Ἐκκλησιαστική Ἀκαδημία Βελλᾶς,

γνωστοποιοῦμε τά ἐξῆς: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητρο-
πολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονί-
τσης κύριος ΑΝΔΡΕΑΣ ἦταν πάντοτε καί εἶναι ὑπέρ
τοῦ νά μή καταργηθῇ ἡ Α.Ε. Ἀκαδημία τῆς Βελλᾶς. 

Ἡ Διαρκῆς Ἱερά Σύνοδος, μάλιστα, σέ μία ἀπό τίς
συνεδριάσεις Αὐτῆς τόν μῆνα Μάϊο, ὁμοφώνως
ἀπεφάσισεν, ὅπως καί ἡ Ἀκαδημία Βελλᾶς καί ἡ
ἀντίστοιχη Θεσσαλονίκης μή καταργηθοῦν, λόγῳ
τοῦ ἐξαιρετικοῦ ἔργου πού ἔχουν μέχρι σήμερα
προσφέρει στήν Χώρα μας. 

Ἄν ἡ κυρία Ὑπουργός Παιδείας προέβη στήν νο-
μοθέτηση καταργήσεως τῶν ὡς ἄνω Σχολῶν, αὐτό
ἔγινε ἐν ἀγνοίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου, ἡ
ὁποία, ὡς γνωστόν, ἠναγκάσθη νά διακόψῃ βι-
αίως, τάς ἐργασίας της κατά μῆνα Ἰούνιον, λόγῳ
τῶν πρωτοφανῶν γεγονότων εἰς τό Δευτεροβάθ-
μιον Δικαστήριον, τήν 23ην Ἰουνίου. Γιά τόν λόγο
αὐτό ἡ Δ.Ι.Σ. θά συνεδριάσῃ ἐκτάκτως στίς 13, 14
καί 15 Ἰουλίου, ὁπότε θά ἐπιληφθῇ τοῦ ζητήματος
τῶν δύο Ἀνωτάτων Ἀκαδημιῶν Βελλᾶς καί Θεσσα-
λονίκης. Αὐτά, πρός ἀποκατάσταση τῆς ἀλήθειας.

(Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως)
Ἐν Κονίτσῃ τῇ 29 Ιουνίου 2021

Καλαμιώτισσα Μάνα
Της Ντίνας Μήτσου- Παπαλάμπρου

Αφιερωμένο στους επιζήσαντες της καταστροφής του χωριού 
Καλάμι της Βοιωτίας από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής 

στις 11 Ιουνίου 1944

Σήμερα γυρίζουμε τον χρόνο πίσω και τιμούμε τους νεκρούς του
Καλαμιού που έπεσαν την ενδεκάτη Ιουνίου το 1944. Όλοι εμείς
ζήσαμε τη φρίκη μέσα από τις διηγήσεις των γονιών μας και από
συγγενείς των θυμάτων. Ζήσαμε το ολοκαύτωμα σαν ένα κακό πα-
ραμύθι που άπλωνε όμως το πραγματικό του σκηνικό μέσα στο
σπίτι με την φωτογραφία κρεμασμένη στον τοίχο των σκοτωμένων
παιδιών. Το Καλάμι σήμερα θυμάται και προσκυνά με σεβασμό
τους νεκρούς του. Ανακαλεί στη μνήμη του ένα από τα πιο φοβερά
εγκλήματα που έγιναν ποτέ σε βάρος της ζωής και είναι τεράστιας
σημασίας παράγραφος στο ευαγγέλιο της ειρήνης. Εκείνη την
εφιαλτική νύχτα μετρήθηκε με τον πήχη της ιστορίας το ανάστημα
των ισχυρών με τα όπλα νάνων. Μετρήθηκε όμως και το μπόι των
δικών μας ανθρώπων που πέρασαν εκείνο το βράδυ στην αι-
ωνιότητα με το διαβατήριο των αθώων ηρώων.

Όλοι εμείς  ξέρουμε καλά το ολοκαύτωμα του Καλαμιού και του
Διστόμου και όλα τα εγκλήματα που έγιναν εκείνη την εποχή, μας
δίδαξαν πως το αδιανόητο μπορεί να γίνει πραγματικό, διότι η ανά-
πτυξη και ο πολιτισμός δεν είναι προϋπόθεση για τα βάρβαρα έν-
στικτα ενός λαού όπως η Γερμανία, που την εποχή της θηριωδίας
ήταν μια κοινωνία με υψηλό μορφωτικό επίπεδο. Οι νεκροί μας,

μας στέλνουν το μήνυμα πως δεν υπάρχει μεγαλύτερη συμφορά
απ’ αυτούς που αδιαφορούν αν παραβιάζουν φυσικούς και ηθι-
κούς νόμους και εγκληματούν κατά της ζωής.  Είναι αυτοί που
πάνε να επιβάλουν με τη βία την δική τους ανθρωποκτόνα τάξη
πραγμάτων και να μεταλλάξουν το άσπρο σε μαύρο και το μαύρο
σε κόκκινο, το χρώμα του αίματος. Αυτό το αίμα που έπνιξε
αθώους και μικρά παιδιά και έγινε ένα ατελείωτο μοιρολόι για την
απελπισία, την απόλυτη ορφάνια και ένα αναπάντητο ΓΙΑΤΙ. Τις
ατελείωτες ώρες του σπαραγμού.

Ήταν η εποχή του θερισμού και τα στάχυα έγερναν από τον
καρπό. Έμεινε όμως κανείς να θερίσει και να αλέσει στον μύλο του
Καλαμιού; Που είναι αδιάψευστος μάρτυρας και στέκει εκεί 73 χρό-
νια για να θυμίζει την τραγωδία; Η μάνα του Καλαμιού, Βασιλική
Κυρίτση, δεν ήτανε εκεί το μοιραίο βράδυ. Είχε πάει στο χωράφι να
μαζέψει τη σοδειά και από εκεί είδε πως το Καλάμι καίγεται. Άμοιρη
μάνα. Δεν έβρισκες τον δρόμο να γυρίσεις. Τον έχασες όπως έχα-
σες τις τρείς κόρες σου και τα δύο σου εγγόνια. Έψαχνες με τρέλα
σ’ έναν σωρό από κάρβουνα να βρεις ένα σημάδι που να σου θυ-
μίζει τα αδικοχαμένα παιδιά σου. 

Πώς άντεξες εσύ Αγιωργίτισσα μάνα, Γιαννούλα Περγαντά όταν
σου φέρανε την Ευαγγελία σου, το κοριτσάκι σου δύο μηνών λογ-
χισμένο και τον μικρό Αποστόλη καρβουνιασμένο; Εδώ στο σαλε-
μένο από τον πόνο μυαλό, πώς το κράτησες; Παρακαλούσες τον
μοναχογιό σου να σου δώσει ένα μικρό κομμάτι γη για να το σπεί-
ρεις βάσανα και να το ποτίζεις με δάκρυα. Η μάνα από το Λαφύ-
στι πώς το άντεξε όταν τα “παλικάρια” του Χίτλερ σκότωσαν το
δεκατετράχρονο παλικαράκι της; Γι’ αυτό και αυτές είναι σήμερα
μαζί μας στο πνευματικό συλλείτουργο θρηνώντας. Αχ παιδιά μας,

θυμόμαστε τις καλές μέρες μας. Που σμίγαμε με το θεό και τους
αγίους στη χέρσα γη. Και η γης ημέρευε και το πικρό ξερό ψωμί γι-
νόταν και περίσσευε. Τώρα δεν έχει κανένας μεράδι στη ζωή. Σας
βρήκανε όλους μαζί, όπως τον έρωτα και την ψυχή, βασιλικός και
μαντζουράνα. Ο ήλιος γαμπρός και νύφη η αυγή σε περιβόλι. Πέ-
σατε όλοι αντάμα.

Ο συντοπίτης μας, Κώστας Κατής δημοσιογράφος, θύμα πολέ-
μου και αυτός, γνώρισε την ορφάνια από την κοιλιά της μάνας του,
γράφει στο βιβλίο του, ο άγνωστος λοχίας, αφιερωμένο στον πα-
τέρα του. «Τόσες προσευχές, τόσες ικεσίες, τόσα δάκρυα δεν
έφτασαν πουθενά; Ούτε ψηλά αλλά  ούτε και εντός του ανθρώπου
που σκοτώνει τον άνθρωπο; Δυστυχώς δεν έφτασαν ούτε και θα
φτάσουν. Όσο ο άνθρωπος δεν είναι άνθρωπος, τα ποτάμια από
τα δάκρυα δεν θα στερέψουν ποτέ. Ούτε η μάνα της προσφυγιάς
θα σταματήσει να θρηνεί τα χαμένα παιδιά της, ούτε ο πόλεμος θα
σταματήσει ποτέ.»

Η μοίρα λοιπόν επέλεξε τη μάνα παρά το σπαραγμό της να στέ-
κεται όρθια πάνω στην ερημιά του θανάτου και έγινε σύμβολο της
απόλυτης δύναμης. Διότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη τιμή από το να
είσαι απόγονος τέτοιων μανάδων. Εμείς τις μνημονεύουμε, τις τι-
μούμε και να είναι ευλογημένοι αυτοί περιμάζεψαν τα στοιχεία της
τραγωδίας του Καλαμιού και ιστορούνε τα γεγονότα στις νέες γε-
νιές και έτσι έπαψε να είναι το αγνοημένο Καλάμι. Και του χρόνου
να είστε όλοι καλά για τη συνέχεια. Μία συνέχεια όμως, που πρέ-
πει να συμπεριλαμβάνει και άλλες εκδηλώσεις μνήμης για ένα
τόσο σημαντικό γεγονός της ιστορίας του Καλαμιού.

Αιωνία τους η μνήμη

Βιβλιοπαρουσιάσεις 


