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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΙΟΡΤΗ 

ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Σας περιμένουμε την Κυριακή 24 Νοεμβρίου ώρα 
10.30 το πρωί να γιορτάσουμε τον Άγιο Δημήτριο τον 
Προστάτη του χωριού μας στην αίθουσα της Αδελφό-
τητας που βρίσκεται Διπύλου 5 Αθήνα. Λόγω του  ότι 
στις 3 Νοεμβρίου δεν θα σας είχε έρθει η εφημερίδα  
και δεν θα είχατε ενημερωθεί και στις 10 Νοεμβρίου 
είναι ο Μαραθώνιος και  στις 17 Νοεμβρίου ο εορτα-
σμός του Πολυτεχνείου θα γιορτάσουμε τον Άγιο Δη-
μήτριο λίγο καθυστερημένα. Επειδή η γιορτή κρατεί 
40 μέρες προλαβαίνουμε!!!! Γι αυτό πίτες μεζεδάκια  
και γλυκά είναι ευπρόσδεκτα. Κρασί και τσίπουρο 
άφθονο. Βάλτε το στο πρόγραμμα και ελάτε. Η γιορ-
τή γίνεται για να ανταμώσουμε οι χωριανοί και οι 
φίλοι της Αδελφότητας.  Θα φάτε θα πιείτε και θα 
γλεντήσετε !!!!! Θα προμηθευτείτε και τα ημερολό-
για για το 2020. Σας περιμένουμε όλους !!!!!                                                                                                              

16  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019  
ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ

Με μεγάλη επιτυχία έγινε και φέτος το πανηγύρι στο χωριό μας. Με σύμμαχο τον 
καλό καιρό, η πλατεία του χωριού γέμισε με χωριανούς και φίλους . Το κλαρίνο  του 
Τασου Μαγκλάρα  το τραγούδι του Χρήστου Πότση και η υπόλοιπη ορχήστρα  
γλέντησαν  τον κόσμο μέχρι τις  πρώτες πρωινές ώρες. Από το πρωί ξεκίνησαν οι ετοι-
μασίες.  Πρώτα είχαμε την Θεία Λειτουργία και Αρτοκλασία στον Άγιο Δημήτριο. Μετά 
ο καθένας στο πόστο του Άλλοι στα καζάνια, άλλοι στην καθαριότητα , όλοι έβαλαν 

το χεράκι τους .Το αποτέλεσμα στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία. Η καλή διάθεση και η 
καλή συνεργασία συνέβαλαν  σε αυτό. 

Συγχαρητήρια αξίζουν σε αυτούς που μαγείρεψαν  και βοήθησαν . Ο κοφτός   πε-
ντανόστιμος,  το σπεντζοφάι θεϊκό!  Ένα μεγάλο ευχαριστώ  στους χωριανούς και 
φίλους που ήταν από το πρωί στα καζάνια και ειδικά στον Σπύρο Γιοβάνη από τα 
Κτίσματα για την βοήθεια του και τις συμβουλές του στον κοφτό. 

Η έκπληξη της βραδιάς  ήταν το χορευτικό. Συνεχίζοντας την παράδοση και ακο-
λουθώντας  τα χνάρια των παλαιοτέρων  μας τραγούδησαν πολυφωνικά « Ξενιτεμένο 
μου πουλί και παραπονεμένο μωρέ ξένε μου…». Τα λόγια περιττά. Η συγκίνηση  μεγά-
λη. Πολλά συγχαρητήρια αξίζουν σε αυτά τα παιδιά για τις ιδέες τους , την προσπάθεια 
τους,  την όρεξη τους  και για το αποτέλεσμα τους που πάντα είναι καταπληκτικό. 

ISNN: 2623-3592
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16  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019  
ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ

Ευχαριστούμε τον Ιερέα του 
χωριού μας τον Παππα Φί-
λιππα που κάθε χρόνο ευλο-
γεί το τραπέζι του πανηγυριού 
και μας τιμά με την παρουσία 
του. Ευχαριστούμε τον Πάρε-
δρο του χωριού μας τον Ηλία 
Βασιλείου για την πολύτιμη 
βοήθεια και στήριξη προς την 
Αδελφότητα. Πραγματικά φέ-
τος δεν τον αφήσαμε σε ησυ-
χία. Τους χορηγούς μας  τον κο. 
Γιάννο Χρήστο που και φέτος 
πρόσφερε το μοσχάρι, την κα. 
Γιάννου Σταυρούλα για τον 

κοφτό , τον κο. Αθανασόπου-
λο Γιάννη και τη σύζυγο κα.  
Κάτση Ελένη για το ψωμί , 
τους άρτους και τα λουκούμια, 
την κα.   Αμαλία Παρτάλη για 
τις φιάλες, τον κο. Ηλία Γού-
μενο για τον ηλιακό θερμοσί-
φωνα για την λαχειοφόρο, τον 
ανώνυμο συγχωριανό μας για 
τους δύο ανεμιστήρες για την 
λαχειοφόρο ,τον κο. Ζαφείρη 
Βασίλη , τον κο. Γιαννόπουλο 
Βαγγέλη, την Μαρία από τον 
φούρνο στο καλπάκι , για τις 
προσφορές τους στην λαχειο-
φόρο. 

Είχαμε την χαρά να είναι και 
φέτος κοντά μας  ο Πρόεδρος 
της Αδελφότητας του Σικάγου 
κος. Κάτσης Νίκος. Τον ευχα-
ριστούμε ειδικά φέτος για την 
παρουσία του η οποία συν-
δυάστηκε με την προσφορά 
της Αδελφότητας του Σικάγου.  
Αναφερόμαστε στην ολοκλή-
ρωση του έργου της επέκτα-
σης του οστεοφυλακίου, ένα 
έργο που χρηματοδότησε η 
Αδελφότητα του Σικάγου.  Η 
παρουσία του ήταν σημαντι-
κής αξίας για την ολοκλήρωση 
και την παράδοση του έργου 
και ευχαριστούμε πολύ τόσο 
τον ίδιο όσο και τους συγχω-
ριανούς μας στην Αμερική που 
πάντα είναι πρόθυμοι να στη-
ρίξουν το χωριό μας.  

Από τον Δήμο Πωγωνίου 
μας τίμησαν με την παρουσία 
τους ο Δήμαρχος κος  Κώ-
στας Καψάλης ,οι Αντιδή-
μαρχοι κος Γαλίτσης Νίκος , 
κος Γιούνης Τάσος , κος Μά-
τσιας Βασίλης. Από την Ομο-
σπονδία Πωγωνησίων μας 
τίμησε με την παρουσία του 
ο κος. Δραγοτινλής Θωμάς, 
από την Πανηπειρωτική η κα. 
Γκόνη Μαρίκα και ο κος. Ζη-
κόπουλος Κώστας. Από  την 
Αδελφότητα των Κτισμάτων 
η Πρόεδρος κα. Νούσια Κων-
σταντίνα. 

Κάθε φορά  ευχαριστούμε 
όλους αυτούς που βοήθησαν 
και πρόσφεραν στην προετοι-
μασία του πανηγυριού .  Ειλι-
κρινά  όμως αν δεν βοηθού-
σατε όλοι εσείς (ξέρετε ποιοι 
είστε) πολλά πράγματα δεν 
θα γινόντουσαν. Από το σκού-
πισμα της πλατείας,  το πλύ-
σιμο των λαχανικών, το κόψι-
μο του ψωμιού,  το στρώσιμο 
των τραπεζιών ή την προετοι-
μασία με τα κουταλο-πίρουνα 
, το γέμισμα των μπουκαλιών 
με τσίπουρο ή των κανατών 
με κρασί το σερβίρισμα και 
πολλά άλλα. Το Δ.Σ της Αδελ-
φότητας χωρίς τη βοήθεια 
σας και τη στήριξη σας δεν θα 
μπορούσε να ανταπεξέλθει. 
ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ 
ΟΛΟΥΣ !!! 

Όσοι δεν ήσασταν φέτος στο 
χωριό ελπίζουμε να είστε του 
χρόνου. 

Ευχόμαστε να είμαστε όλοι 
καλά να ξανανταμώσουμε στο 
όμορφο χωριό μας!

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΤΟΚΛΑΣΙΑ

ΤΟ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΜΑΣ
ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΟΙ:
ΠΑΠΑΔΙΑ - ΜΑΥΡΙΔΗ ΒΑΣΙΑΛΕΝΑ, ΒΛΑΣΗ-ΖΑΦΕΙΡΗ ΒΑΣΩ, ΠΑΠΑΔΙΑ - ΜΑΥΡΙΔΗ 
ΝΙΚΟΛΕΤΑ, ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΣΤΑΥΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, ΠΑΡΤΑΛΗ ΑΜΑΛΙΑ,  ΚΑΣ-
ΤΡΙΩΤΗ ΠΡΕΝΑ, ΜΠΙΤΣΟΥΝΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ, ΚΑΤΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ, ΠΑΡΤΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, 
ΚΑΤΣΗ ΛΥΔΙΑ. 

XAΡΑΥΓΗ ΠΑΓΩΝΙΟΥ 
ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ιδιοκτήτης 
ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ

ΧΑΥΡΑΓΙΤΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Διπύλλου 5 10553 Αθήνα

Εκδότης
Η Πρόεδρος Φωτεινή Γούμενου Τηλ.:  6973 928657

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ 
ενίσχυσε την εφημερίδα μας, 

διαφήμισε την επιχείρησή σου.
Μην αφήσουμε να σβήσει 

αυτή η φωνή της Χαραυγής, 
που ενώνει όλους τους χωριανούς.

Έφυγε από τη ζωή στις 14/7/2019 ο Τάσσης Σπυρίδων 
του Χαραλαμπους  92 ετών από τη Ζαραβίνα σύζυγος Σταυ-
ρούλας Γούμενου   και η κηδεία του έγινε στη Ζαραβίνα. Το 
Δ.Σ της Αδελφότητας εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια-
στην οικογένεια του.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

συνέχεια από τη σελ. 1
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ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΝΑΡΧΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ 
Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΙΚΑΣ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΤΟ 1983 ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 

ΤΟΥ ΓΑΖΗ ΕΠΙ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 
ΚΟΙΜΗΣΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΑ ΠΡΟΙΚΙΑ ΣΟΥ

ΓΡΑΦΕΙ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ Ο ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ν. ΣΑΡΕΛΑΣ

Από τα παλιά χρόνια οι οικογένειες προ-
ετοίμαζαν την προίκα της θυγατέρας τους 
σχεδόν από την ημέρα της γέννησής τους. 
Τα μάλλινα τους ρούχα, στενόνια, παπλώ-
ματα, μαξιλάρια, μαξιλαροθήκες και χαλιά, 
τα εσώρουχά της, 
τα φορέματα της 
νύφης. Η μάνα της 
δούλευε πυρετωδώς 
πλέκοντας και υφαί-
νοντας στον αργα-
λειό για να της ετοι-
μάσει την προίκα. Ο 
πατέρας της πάσχιζε 
να της εξασφαλίσει 
ακίνητη περιουσία 
και αν δεν μπορούσε 
να της δώσει περι-
ουσία της έδινε ζώα στην κόρη του. Αναφε-
ρόμαστε βέβαια στην εποχή που η οικονο-
μία ήταν κυρίως αγρότε. Το έθιμο πρόσταζε 
μια εβδομάδα πριν από το γάμο οι φίλες 
της νύφης ετοίμαζαν τα προικιά της. Όλα τα 
προικιά και τα κοσμήματα που η οικογένεια 
είχε αγοράσει ή είχε φυλάξει μαζεύοντας 
τα σεντούκια και της παραμονής του γάμου 
τα μεταφέραν στο σπίτι του γαμπρού με τα 
ζώα. Και η Πέμπτη συνήθως ήταν η ημέρα 
της μεταφοράς και φυσικά ήταν μια μεγάλη 
γιορτή, καθώς μια πομπή από τους φίλους 
και συγγενείς συνόδευε τα προικιά που εί-
χαν φορτώσει στα γαϊδούρια και μουλάρια. 
Εννοείται ότι η πορεία γινόταν εν χοραίς 
και οργάνων μέχρι την ημέρα του γάμου. 
Η περιουσία της νύφης ήταν σε κοινή θέα, 
ώστε οι κάτοικοι του χωριού να μπορούν 
να δουν και βέβαια να σχολιάσουν την 
οικονομική κατάσταση της οικογένειας. Για 
πολλά χρόνια οι κοπέλες για ένα καλό 
γάμο έπρεπε να έχουν και μια καλή προί-
κα. Εξαιρέσεις υπάρχουν αλλά ο κανόνας 
άντεξε για πολλούς αιώνες. Οι γάμοι ήταν 
καθαρά ταξικοί αφού σπάνια μια πλούσια 
κοπέλα παντευόταν έναν φτωχό άνδρα και 
να ήθελαν αυτοί δεν την άφηνε η κόρη της. 
Το προικοσύμφωνο πριν από τον γάμο. Η 
οικογένεια της νύφης και του γαμπρού πα-
ρουσία μαρτύρων υπόγραφαν το λεγόμενο 
προικοσύμφωνο στο οποίο κατέγραφαν 
την λίστα των προικιών. Αν και η ισχύς του 
προικοσύμφωνου κρατούσε από τα Βυζα-
ντινά χρόνια στην Ελλάδα εμφανίστηκε για 
πρώτη φορά το 1830. Η ακίνητη περιουσία 
περνούσε στην επικραπία του συζύγου 
ενώ η κόρη κατείχε μόνο την κυριότητα 
των ακινήτων. Στην πραγματικότητα ο γα-
μπρός ήταν υπεύθυνος για την προίκα 
της γυναίκας του. Ήταν υπό την κατοχή 
του και εκείνος είχε λόγο στην διαχείριση 
αναλόγως του χαρακτήρα της. Το προικο-
σύμφωνο εκτός των άλλων εξασφάλιζε ότι 
σε περίπτωση που το ζευγάρι χώριζε, ή η 
σύζυγος πέθαινε χωρίς το ανδρόγυνο να έχει 
αποκτήσει παιδιά η προίκα θα επέστρεφε στο 
πατρικό και τους κληρονόμους της νύφης. Ο 
θεσμός της προίκας καταργήθηκε το 1983 
από κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ στο πλαίσιο εκσυγ-
χρονισμού της ελληνικής κοινωνίας τουλάχι-
στον επίσημα. 

Ο θεσμός της προίκας που για πολλά χρό-
νια ταλάνιζε την ελληνική οικογένεια καταργή-
θηκε νομικά μόλις πριν από περίπου 30 χρό-
νια. Αν και το βάρβαρο αυτό έθιμο είχε κάπως 
ξεχαστεί η μεταξική δικτατορία δυναμικά είχε 
επαναφέρει τον θεσμό στα χρόνια της χού-
ντας. Η κυβέρνηση του Ανδρέα του Παπαν-
δρέου στις 18/2/1983 θέσπισε τον νόμο 1329 
τρία χρόνια πριν από το 1980 μία επιτροπή. 
Η επιτροπή Γαζή ασχολήθηκε με την αναθε-
ώρηση του οικογενειακού δικαίου. Το άρθρο 
του ήταν υπεύθυνο για την προίκα τροπο-

ποιήθηκε. Η προίκα έπαψε και νομιμά πλέον 
να είναι υποχρεωτική ωστόσο ο σύζυγος 
δεν ήταν αναγκασμένος να επιστρέψει την 
περιουσία της νύφης μετά τη λύση του γάμου 
λόγω θανάτου, παρά μόνο μετά από διαζύγο 

ή ακύρωση του γά-
μου. Η αναθεώρηση 
έδωσε νέα πνοή σε 
πολλά νοικοκυριά 
της ελληνικής λαϊ-
κής κοινωνίας. Οι 
θυγατέρες μπορού-
σαν να παντρεύο-
νται τον αγαπημένο 
τους χωρίς να είναι 
απαραίτητη η προι-
κοδότηση. Πολλές 
οικογένειες που αντι-

μετώπιζαν οικονομικά προβλήματα απόφυ-
γαν τον κοινωνικό στιγματισμό που επέφερε 
η αδυναμία προικοδότησης της κόρης τους. Η 
εφημερίδα «Το Εμπρός» της 20/7/1952 επι-
σημαίνει ότι ο θεσμός της προίκας χρειάζεται 
να καταργηθεί. Παράλληλα με την κατάργηση 
της προίκας, η επιτροπή Γαζή πρότεινε να 
ισχύσει ο θεσμός της οικογενειακής περιουσί-
ας, όπως ίσχυε στον ιταλικό αστικό κώδικα. Ο 
θεσμός αυτός ήταν παρόμοιος με αυτόν της 
προίκας με τη μόνη διαφορά ότι η περιουσία 
θα διοικείτο και από τους δύο συζύγους. Αντί 
για προίκα σήμερα έχει θεσμοθετηθεί με το 
άρθρο 1509 ΑΚ η γονική παροχή στο τέκνο 
(αγόρι ή κορίτσι) από οποιονδήποτε γονέα 
του είτε για δημιουργία ή τη διατήρηση οικο-
νομικής ή οικογενειακής αυτοτέλειας ή για την 
έναρξη ή την εξακολούθηση επαγγέλματος. 
Μελανό σημείο είναι ότι οι δωρεές των γονέ-
ων στα παιδιά τους φορολογούνται. Ισότητα 
και η θέση της γυναίκας με την κατάργηση 
του θεσμού της προίκας τίθεται σε ζήτημα και 
η κοινωνική θέση της γυναίκας. Η κοινωνία 
σταδιακά εκσυγχρονίστηκε. Η γυναίκα έπα-
ψε πλέον να θεωρεί ότι ο μοναδικός προο-
ρισμός της ζωής είναι ο γάμος και η ισοτιμία 
των δύο φύλων είναι υπαρκτή. Θέσεις εργα-
σίας άνοιξαν, η γυναίκα να είναι οικονομικά 
ανεξάρτητη έχει δύναμη στο κοινωνικοπο-
λιτικό προσκήνιο και θέτει τους δίκους της 
κανόνες στο δυτικό κόσμο και με την έκρηξη 
του φεμινιστικού κινήματος η γυναίκα απε-
λευθερώθηκε από τον αντρικό αυταρχισμό. 
Οι γυναίκες είναι σε θέση να κατακτήσουν τις 
φιλοδοξίες τους. Έχουν την δυνατότητα να 
κυνηγήσουν την επαγγελματική τους αποκα-
τάσταση και να γνωρίσουν την οικογενειακή 
ολοκλήρωση μόνο μέσα από τον έρωτα και 
τον σεβασμό. Δυστυχώς σε χώρες της ασι-
ατικής και της αφρικανικής ηπείρου όπου η 
θρησκεία το επιβάλλει και οι απαρχαιωμένες 
προκαταλήψεις κυριαχούν, η θέση της γυ-
ναίκας βρίσκεται σε πολύ άσχημη μοίρα. Η 
γυναίκα αντιμετωπίζεται απαξιωτικά, εξευτε-
λιστικά και θεωρείται άτομο κατώτερης κοι-
νωνίας δεν είναι λίγες οι φορές που ο σύζυ-
γος ταπεινώνει και κακοποιεί τη γυναίκα του. 

Οι γυναίκες έπαψαν να είναι απλά ένα 
σύμβολο διακοσμητικής θηλυκότητας και ένα 
μέσο απόκτησης περιουσίας για τον άνδρα 
εδώ και καιρό. Το αρσενικό φύλο όμως συνε-
χίζει να βρίσκεται στην κορυφή της κοινωνι-
κής πυραμίδας.

(ΠΗΓΗ: Η μηχανή του χρόνου)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 
ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ 

ΤΟΥ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Ο ΞΕΝΩΝΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ            
Με ιδιαίτερη χαρά σας ενημερώνουμε πως ο ξενώνας 

του χωριού μας, έπειτα από την παραχώρηση του Δήμου 
Πωγωνίου προς την Αδελφότητα,  είναι πλέον διαθέσιμος 
προς τους χωριανούς. Τα 4 δωμάτια που υπάρχουν μπο-
ρούν να φιλοξενήσουν όποιον το επιθυμεί. Σας ενημερώ-
νουμε πώς η Αδελφότητα παρέχει   μόνο το χώρο (ύπνο 
και μπάνιο). Οι χώροι είναι καθαροί, δεν υπάρχει όμως 
κλιματισμός το καλοκαίρι και θέρμανση το χειμώνα. Ο 
κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να φέρνει τα δικά του κλι-
νοσκεπάσματα και πετσέτες. Θα σας ενημερώσουμε στο 
επόμενο τεύχος της εφημερίδας για τον τρόπο και τους 
κανόνες λειτουργίας του ξενώνα, για να αποφευχθούν  τυ-
χόν προβλήματα.  

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΓΟΥΜΕΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ..........6973928657
ΤΣΙΑΒΟΣ ΑΛΕΚΟΣ .................6995893923
ΒΟΚΟΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ....6974259033
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Γράφει και παρουσιάζει ο ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ν. ΣΑΡΕΛΑΣ

ΑΚΟΥΩ... ΒΛΕΠΩ... ΓΡΑΦΩ...

Είμαι στην ευχάριστο θέση να σας 
ανακοινώσω πως από σήμερα η 
εφημερίδα μας θα είναι έγχρωμη 

και θέλω να συγχαρώ την πρόεδρο Φωτεινή 
Γούμενου και το Δ.Σ. της Αδελφότητας που 
πήραν την απόφαση να ομορφύνουν την έκ-
δοσή της με πολλά και άφθονα νέα. Επίσης 
θέλω να συγχαρώ τον ιδρυτή της εφημερί-
δας μας τον Κωνσταντίνο Βόκολο, που είχε 
το κουράγιο να συνδέσει τους συγχωριανούς 
μας γιατί η εφημερίδα είναι ο συνδετικός 
κρίκος των συγχωριανών μας. Και από σή-
μερα θα φτάνει στα χέρια σας έγχρωμη. Και 
σας ευχαριστώ όλους που την στηρίζεται 
και της συμπαραστέκεστε. Και κάνω μια 
παράκληση σε όλους τους χωριανούς μας 
όπου κι αν βρίσκονται στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό, να βοηθήσουν την προσπάθειά 
μας για να μην χάσουμε την επαφή μας, 
να βοηθήσουμε οικονομικά την εφημερίδα 

μας για την έκδοσή της, γιατί κινδυνεύει να 
κλείσει, γιατί όλα ανεβήκαν, τα ταχυδρομικά, 
τα τυπογραφικά έχουν φτάσει αφάνταστα. 
Και αδυνατούμε να χρηματοδοτήσουμε σαν 
Αδελφότητα, γιατί εσείς αγαπητοί μου συ-
μπατριώτες είστε το στήριγμά μας. Και σας 
ευχαριστούμε. 

Ο κίνδυνος πλησίασε για να σταματήσου-
με και σας ζητώ συγγνώμη αλλά υπάρχει 
μεγάλη κρίση εδώ στην Ελλάδα και όλα 
ακριβαίνουν για να στείλουμε στο εξωτερικό 
την εφημερίδα πληρώνουμε χίλια ευρώ κάθε 
χρονιά. Γι’ αυτό ζητάω την βοήθειά σας, 
όσοι μπορείτε βοηθείστε μας. Για να μην 
κλείσουμε. Τέλος σας ζητώ να με συγχωρείτε 
που έπεσα τόσο χαμηλά, αλλά δεν γίνεται 
αλλιώς. 

Με αγάπη από την Ελλάδα
 και στο εξωτερικό με αγάπη

Θ.Ν.Σ. 

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ

Σας είχαμε ενημερώσει στο προηγούμενο τεύχος 
για τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε 
σχετικά με την έκδοση και αποστολή της εφημε-
ρίδας, καθώς το κόστος είναι δυσανάλογο με τα 
έσοδα του συλλόγου. Ακόμα σας είχαμε ενημερώ-
σει στο προηγούμενο τεύχος για τις προτάσεις που 
τέθηκαν στην Γενική συνέλευση προκειμένου να 
αντιμετωπιστεί το θέμα. Οι λύσεις που προτάθηκαν 
ήταν είτε  να σταματήσει η εφημερίδα στην έντυπη 
μορφή της και η ενημέρωση να γίνεται μέσα από 
τις δύο ιστοσελίδες  (www.tzourlakos.com  και 
www. xaraugipogoniou.blogspot.com), είτε η 
Αδελφότητα  του Σικάγου να αναλάβει το κόστος 
των ταχυδρομικών τελών των συγχωριανών μας 
στην Αμερική το οποίο ανέρχεται στα 1000 ευρώ 
ετησίως χωρίς τα έξοδα τυπογραφείου. Κάναμε μια 
συζήτηση με τον Πρόεδρο της Αδελφότητας του 
Σικάγου προκειμένου να βρούμε από κοινού μια 
λύση. Το να σταματήσει  η αποστολή της εφημερί-
δας στο εξωτερικό είναι πολύ απλό και εύκολο, δεν 
το θεωρούμε όμως σωστό για τους συγχωριανούς 
μας εκεί. Θα προσπαθήσουμε  πρώτα να εξαντλή-
σουμε όλα τα περιθώρια . Μία πρόταση που τέθηκε 
από τον Πρόεδρο της Αδελφότητας του Σικάγου κο. 
Κάτση Νίκο σε πρώτη φάση είναι όσοι συγχωριανοί 
μας μπορούν να ενημερώνονται μέσα από τα site 
να μας ενημερώσουν να μην τους στέλνουμε την 
εφημερίδα έτσι ώστε να μειωθούν όσο γίνεται πε-
ρισσότερο τα φύλα που στέλνουμε στο εξωτερικό 
επομένως και τα έξοδα των ταχυδρομικών τελών. 
Ζητάμε από τους συγχωριανούς μας  στην Αμερική 
όσοι από εσάς μπορείτε  να ενημερώνεστε μέσα 
από τα sites ή να μας επιστρέψετε την εφημερίδα 
ή με μήνυμα στο messenger ή viber της Προέδρου 
Γούμενου Φωτεινή ότι προτιμάτε να μην σας απο-
σταλεί η εφημερίδα. Ειδικά για τους νεότερους είναι 
πιο εύκολη και γρήγορη η ενημέρωση για τα νέα 
του χωριού μας στην ηλεκτρονική τους  μορφή. 
Ελπίζουμε ότι θα βρεθεί μια λύση που θα ικανοποιεί 
όλες τις πλευρές . Προς το παρόν θα υιοθετήσουμε 
την πρόταση  του Προέδρου της Αδελφότητας του 
Σικάγου κο Κάτση Νίκο και ευελπιστούμε στην άμε-
ση ανταπόκριση σας. 

Με εκτίμηση το Δ.Σ της Αδελφότητας.

Δήμος Πωγωνίου: Ορίστηκαν οι νέοι αντιδήμαρχοι

ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ ΚΤΕΛ

Την επανέναρξη του δρομολογίου «Ιωάννινα - Αγία Μαρίνα – Καστάνια-
νη – Χαραυγή – Κτίσματα – Ιωάννινα» αποφάσισε η διοίκηση του Υπερα-
στικού ΚΤΕΛ Ιωαννίνων μετά από παρέμβαση του Δήμου Πωγωνίου που 
επεσήμανε την αναγκαιότητα διατήρησης των άγονων δρομολογίων.

Το δρομολόγιο θα επαναξεκινήσει τις επόμενες ημέρες ενώ ο Δήμος Πω-
γωνίου ζήτησε από το ΚΤΕΛ Ιωαννίνων την επανέναρξη και άλλων άγονων 
δρομολογίων.

«Οι δημότες που επιμένουν να φυλούν Θερμοπύλες έχουν κάθε δικαίω-
μα στη μετακίνηση. Ευχαριστούμε τη διοίκηση του Υπεραστικού ΚΤΕΛ που 
αντιλήφθηκε την ανάγκη των κατοίκων των παραμεθόριων χωριών και την 
καλή τους πρόθεση να συναινέσουν στην πρότασή μας για επανέναρξη του 
δρομολογίου. Στον Πρόεδρο κ. Γκίκα έχει κατατεθεί αίτημα για επανέναρξη 
και άλλων άγονων δρομολογίων κι ευελπιστούμε στη θετική εξέλιξη. Καλώ 
όλους του δημότες να στηρίξουν τα δρομολόγια προκειμένου να μην αντι-
μετωπίσουμε στο μέλλον παρόμοια περιστατικά διακοπής τους» τονίζει ο 
Δήμαρχος Πωγωνίου κ. Κων/νος Καψάλης.

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Με την υπ’ αριθμ. 971/2019 απόφα-
ση του Δημάρχου Πωγωνίου κ. Κων-
σταντίνου Καψάλη, ορίστηκαν οι αντι-
δήμαρχοι ως εξής:

1. Κουκουλάρης Στυλιανός:  Αντιδή-
μαρχος Προγραμματισμού -  Τεχνικών 
έργων -  Προμηθειών και υπεύθυνος 
Δ.Ε. Λάβδανης και Πωγωνιανής.

2. Σιούτης Μιχαήλ: Αντιδήμαρχος 
Οικονομικών – Διοικητικών Υπηρεσιών 
– Κοινωνικής Προστασίας και υπεύθυ-
νος Δ.Ε. Καλπακίου.

3. Γαλίτσης Νικόλαος: Αντιδήμαρχος 

Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και 
Εμπορίου και υπεύθυνος Δ.Ε. Δελβινα-
κίου.

4. Γκέγκας Κωνσταντίνος: Αντιδή-
μαρχος Πολιτικής προστασίας – Δια-
χείρισης μηχανημάτων και υπεύθυνος 
Δ.Ε. Άνω Πωγωνίου.

5. Φωτίου Αθανάσιος: Αντιδήμαρχος 
Καθαριότητας, Ανακύκλωσης &  Φωτι-
σμού, υπεύθυνος Δ.Ε. Άνω Καλαμά.

ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
*** Επιτροπής

Δήμος Πωγωνίου: Εκλογή προεδρείου 
και μελών της Οικονομικής

Κατά τις αρχαιρεσίες 
προέκυψαν τα εξής:

Πρόεδρος Δημοτικού 
Συμβουλίου: Χρήστος 
Γκόγκος

Αντιπρόεδρος Δημοτι-
κού Συμβουλίου: Βασί-
λειος Τόπουλος

Γραμματέας Δημοτικού 
Συμβουλίου:  Χάιδου 
Μαγδαληνή

Τακτικά Μέλη Οικονο-
μικής Επιτροπής:

Ο Δήμαρχος Πωγωνίου 
κ. Κων/νος Καψάλης και 
δύο αντιδήμαρχοι που 

θα οριστούν από το Δή-
μαρχο καθώς και οι ανα-
πληρωτές τους.

Επίσης:
Τακτικά μέλη: Αναστά-

σιος Γιούνης, Γρηγόρι-
ος Μποντίνης, Γεώργιος 
Σκόρδος και Ντότης Δη-
μήτριος

Αναπληρωτές: Αριστο-
τέλης Βίλλης, Χρήστος 
Γκόγκος, Ειρήνη Νατσί-
κου, Μαγδαληνή Χάιδου.

Από τις δύο ψηφοφο-
ρίες απείχε ο επικεφα-
λής της παράταξης «Λα-

ϊκή Συσπείρωση» κ. Πα-
ναγιώτης Καραγιάννης.

ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΠΩΓΩΝΙΟΥ
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