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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020
Η ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ
ΕΑΝ ΕΠΙΘΥΜΗΣΑΤΕ
ΕΝΑ ΧΑΡΑΥΓΙΩΤΙΚΟ ΠΩΓΩΝΗΣΙΟ ΓΛΕΝΤΙ

Το Δ.Σ της Αδελφότητας των Απανταχού Χαραυγιτών
Πωγωνίου ο Άγιος Δημήτριος προσκαλεί όλα τα μέλη
αλλά και όλους τους φίλους στην καθιερωμένη ετήσια
χοροεσπερίδα που θα γίνει στις 16 Φεβρουαρίου 2020
ημέρα Κυριακή, 12.30 το μεσημέρι. Στο ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ HALL
αίθουσα δεξιώσεων που βρίσκεται ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 20 στο
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (παράλληλη της Λ. Θηβών) Η ορχήστρα του
Τάσου Μαγκλάρα και η φωνή του Χρήστου Πότση θα
είναι εκεί για άλλη μια φορά να μας διασκεδάσουν. Μαζί
θα γίνει και η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιτας.
Τιμή πρόσκλησης είναι στα 20 Ευρώ με πλήρες μενού
αναψυκτικά ,κρασί ,εμφιαλωμένο νερό και φρούτα. Για τα

Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΧΑΡΑΥΓΗ
Κάλλιο αργά παρά ποτέ λένε στο χωριό μας και το Δ.Σ της Αδελφότητας το έκανε πράξη. Στις 24 Νοεμβρίου 2019 ημέρα Κυριακή γιορτάσαμε τον Άγιο Δημήτριο προστάτη του χωριού μας στην αίθουσα
του συλλόγου μας. Λίγο ο Μαραθώνιος λίγο το Πολυτεχνείο πέρασαν
οι μέρες. Παρόλα αυτά αρκετοί ήταν οι χωριανοί και φίλοι που μας
τίμησαν με την παρουσία τους. Πίτες, μεζεδάκια και γλυκά άφθονα. Το
κρασί και το χαραυγιώτικο τσίπουρο δεν έλειπαν όπως το κέφι και η
καλή διάθεση. Μας χαροποίησε ιδιαίτερα το γεγονός ότι σε αυτήν την
εκδήλωση δώσατε το παρόν. Τσιπουράκι ήπιαμε και με τον κ. Κώστα
Ζηκόπουλο εκπρόσωπο της Πανηπειρωτικής και με τον κ. Ηλία Αθανασόπουλο που εκτός από συγχωριανός μας είναι και ο Πρόεδρος του
συλλόγου Ηπειρωτων Ζεφυρίου. Τους ευχαριστούμε πολύ και τους
δύο γιατί είναι πάντα δίπλα στην Αδελφότητα μας. Να ευχαριστήσουμε ιδιαιτέρως τη σύζυγο του κ. Ζηκόπουλου , κ. Βάσω Ζηκόπουλου
για την προσφορά της σε κλινοσκεπάσματα για τον ξενώνα. Καθώς
επίσης και όλους εσάς που φτιάξατε πίτες και μεζεδάκια και φέρατε
και γλυκά. Αυτά για την Αθήνα. Στο όμορφο χωριό μας ανήμερα της
γιορτής του Αγίου Δημητρίου μετά την θεία Λειτουργία και την Αρτοκλασία στήθηκε τσιμπούσι στο προαύλιο της εκκλησίας . Πίτες και
τηγανίτες από τις Χραυγιωτισσες και γλυκά προσφορά της Αδελφότητας γέμισαν το τραπέζι. Το τσίπουρο και εκεί σε αφθονία . Οι ευχές
και τα χρόνια πολλά περίσσια. .Ευχόμαστε και του χρόνου να μας έχει
ο Άγιος Δημήτριος όλους καλά να ξανανταμώσουμε και να ξαναγιορτάσουμε.
Φωτογραφίες από τη γιορτή του Αγίου Δημητρίου στην Αθήνα.

παιδιά η πρόσκληση θα είναι στα 10 Ευρώ.
ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥΣ!!!!

TΗN ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TH ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΜΟΡΦΗ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ http://www.tzourlakos.com/
ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ
https://xaraugipogoniou.blogspot.com/
EMAIL: xaraugipogoniou@gmail.com
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ:
Alpha Bank 175-002101131670
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Σελ. 2

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
• Έφυγε από κοντά μας η Δάφνη Ζάχου-Αλεύροντα γεννημένη στις 20/10/1929 σε ηλικία 90 ετών στις 8 Ιανουαρίου
2020. Η κηδεία της έγινε στον Καθεδρικό ναό του Αγίου Δημητρίου στην Αστόρια και η ταφή της στο νεκροταφείο του
Αγίου Μιχαήλ. Τ ο Δ.Σ της Αδελφότητας εκφράζει τα θερμά
του συλλυπητήρια στην οικογένεια της.
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Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΧΑΡΑΥΓΗ

συνέχεια από τη σελ. 1

Φωτογραφίες από τη γιορτή του Αγίου Δημητρίου στην Αθήνα.

•
Έφυγε από τη ζωή
η συγχωριανή μας Ελένη
Γιαννου, σύζυγος Κώστα
Γιάννου σε ηλικία 79 ετών.
Η κηδεία της έγινε στις 20
Νοεμβρίου στον ιερό ναό
του Αγίου Κωνσταντίνου
στο Αιγάλεω. Το Δ.Σ εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια της.
• Έφυγε από τη ζωή ο συγχωριανός μας Γιάννος Κώστας
του Δημητρίου σε ηλικία 85 ετών. Η κηδεία του έγινε στις 30
Οκτωβρίου στον ιερό ναό Άγιου Κωνσταντίνου στο Αιγάλεω.
Το Δ.Σ εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια
του.

• Έφυγε από τη ζωή η συγχωριανή μας Μάρθα Γκίκα, το
γένος Βασιλείου, σύζυγος Νικόλαου Γκίκα, σε ηλικία 82 ετών.
Η κηδεία της έγινε στις 30 Οκτωβρίου στο νεκροταφείο των
Αγίων Θεοδώρων στο Ίλιον. Το Δ.Σ εκφράζει τα θερμά του
συλλυπητήρια στην οικογένεια της.

Φωτογραφίες από τη γιορτή του Αγίου Δημητρίου στο χωριό

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
Με χαρά σας ενημερώνουμε
ότι ακόμη ένα κομμάτι του δικτύου
ύδρευσης στο χωριό μας αντικαταστάθηκε. Είναι το κομμάτι του
χωριού που το ξέρετε ως μαχαλάς
τα Βασιλάτικα. Ελπίζουμε σύντομα ο Δήμος να αντικαταστήσει και
το δίκτυο από τη Λόπα και πέρα
προς το μαχαλά των Βοκολέων.
To δίκτυο ύδρευσης ήταν παλιό και

συχνά είχε προβλήματα. Αυτό το
γνωρίζει καλύτερα ο Πάρεδρος του
χωριού μας κ. Ηλίας Βασιλείου γιατί
τις περισσότερες φορές καλούνταν
να επιδιορθώσει τις βλάβες σε συνεργασία πάντα με το Δήμο.
Ο Περιφερειάρχης Ιωαννίνων
κ. Καχριμάνης και οι τέσσερις Δήμαρχοι Ζίτσας, Ζαγορίου, Κόνιτσας
και Πωγωνίου θα συναντηθούν

Κατάθεση στεφάνου από τον Πάρεδρο Κο. Ηλία
Βασιλείου στο μνημείο πεσόντων Χαραυγιτων
ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ
ενίσχυσε την εφημερίδα μας,
διαφήμισε την επιχείρησή σου.
Μην αφήσουμε να σβήσει
αυτή η φωνή της Χαραυγής,
που ενώνει όλους τους χωριανούς.
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
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στο Υπουργείο Υποδομών με τον
Υπουργό κ. Κ. Καραμανλή για το
ζήτημα του οδικού άξονα ΙωάννιναΚακαβιά. Ελπίζουμε οι εξελίξεις να
είναι θετικές.
Όσοι συγχωριανοί μας δεν
έχουν προμηθευτεί το ημερολόγιο
του χωριού μας για το 2020 μπορούν να επικοινωνήσουν με τα
μέλη του Δ.Σ να τους σταλεί ταχυδρομικώς. Ακόμη ημερολόγια θα
διατίθεντο και στον χορό της Αδελφότητας 16 Φεβρουαρίου.

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ

Στο προηγούμενο τεύχος της
εφημερίδας σας είχαμε ενημερώσει σχετικά με τα έξοδα έκδοσης
της εφημερίδας, και συγκεκριμένα το μεγάλο κόστος αποστολής
στο εξωτερικό. Είχαμε προτείνει
σε συγχωριανούς μας στο εξωτερικό να μας ενημερώσουν μέσω
email(κατόπιν πρότασης του προέδρου της Αδελφότητας του Σικάγου,
κ. Νίκου Κάτση), σε περίπτωση
που δεν ήθελαν να τους αποστέλλεται η εφημερίδα, με σκοπό να
μειωθούν στο ελάχιστο τα έξοδα
αποστολής. Ωστόσο, δεν υπήρξε
η αναμενόμενη ανταπόκριση. Έτσι
στείλαμε email στο Δ.Σ της Αδελφότητας του Σικάγου, με πρόταση
να αναλάβουν μόνο το κόστος της
αποστολής της εφημερίδας στους
συγχωριανούς μας στην Αμερική,
το οποίο ανέρχεται στα 1.000 ευρώ
το χρόνο (εως 1.500 δολλάρια). Θα
σας ενημερώσουμε για ότι νεότερο
στο επόμενο φύλλο της εφημερίδας
μας.
Με εκτίμηση το Δ.Σ της Αδελφότητας.
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Η ΠΙΤΑ ΤΗΣ ΧΑΡΑΥΓΙΩΤΙΣΣΑΣ
Για ακόμη μια χρονιά στις 13 Αυγούστου, στις
8.00 το απόγευμα, η πλατεία του χωριού μας γέμισε από κόσμο και από ταψιά με πίτες. Ξεκίνησε
πριν από τέσσερα χρόνια αυτή η γιορτή της πίτας
και πλέον καθιερώθηκε. Κάθε τέτοια μέρα αρκετές Χαραυγιωτισσες από το πρωί ξεκινάνε τις
προετοιμασίες για τις πίτες. Ζυμώνουν, ανοίγουν
φύλα, πλένουν χόρτα ,κολοκύθια, αυγά, τυριά,
μακαρόνια, κοτόπουλα, πιπεριές, ό,τι μπορεί να
χρησιμοποιηθεί σε μια πίτα έχει την τιμητική του.
Από νωρίς το απόγευμα καταφθάνουν τα ταψιά
με τις πίτες. Τα τραπέζια στρώνονται , κρασί και
τσίπουρο άφθονο ,η μουσική παίζει δυνατά, η
νεολαία του χωριού κάνει τις τελευταίες πρόβες
για τα χορευτικά που θα παρουσιάσουν, ο κόσμος μαζεύεται και η γιορτή ξεκινάει. Η Πρόεδρος
χαιρετίζει τον κόσμο και ευχαριστεί τις Χαραυγιώτισσες για τις πίτες. Τα παιδιά παρουσιάζουν
τα χορευτικά τους (κάθε χρόνο μας εκπλήσσουν

με τις χορογραφίες τους σε ξένα και ελληνικά
τραγούδια) . Το κέφι καλά κρατεί. Οι πίτες πεντανόστιμες!!!!! Είχαμε και σοκολατόπιτα!!!! Μικροί
και μεγάλοι ευχαριστήθηκαν .Όσοι δεν ήσασταν
εκεί χάσατε!!!! ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΤΙΣ ΓΚΟΓΚΟΝΗ ΕΛΕΝΗ,ΜΑΥΡΙΔΗ ΑΘΗΝΑ,ΖΑΦΕΙΡΗ
ΒΑΣΩ,ΓΙΑΝΝΟΥ ΣΟΥΛΑ,ΜΑΤΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ,ΣΑΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ,ΠΑΡΤΑΛΗ ΑΜΑΛΙΑ,ΒΟΚΟΛΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ.ΒΟΚΟΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ,ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ,ΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ,ΖΑΦΕΙΡΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑ, ΚΑΝΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΤΣΙΠΑ-ΠΑΡΓΑΝΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ,ΚΑΤΣΗ-ΜΠΙΤΣΟΥΝΗ ΕΛΕΝΗ. Να ‘στε καλά
και του χρόνου να μας ξαναφτιάξετε πίτες και να
είμαστε όλοι καλά να τις τρώμε!!!
(Λόγω περιορισμένου χώρου, το άρθρο για την
Πίτα της Χαραυγιώτισας προστέθηκε σε αυτό το
φύλλο της εφημερίδας αντί του προηγούμενου)

Σελ. 3

Με επιτυχία η εκδήλωση
των Πωγωνησίων
Σε μια ξεχωριστή εκδήλωση εξελίχθηκε, όπως κάθε χρόνο,
η καθιερωμένη κοπή της βασιλόπιτας με τη συνδιοργάνωση
της Ομοσπονδίας Αδελφοτήτων και Ενώσεων Επ. Πωγωνίου
και του Δήμου Πωγωνίου. Εκ μέρους των Πωγωνισίων, ο
Δήμαρχος Πωγωνίου κ. Κώστας Καψάλης και ο π. Υπουργός κ. Αντώνης Φούσας εστίασαν τις αναφορές στα κύρια
προβλήματα που απασχολούν τους κατοίκους του Δήμου
και κυρίως στο θέμα της διασύνδεσης Γιάννενα- Κακαβιά,
διαμέσω του οδικού άξονα της Ιονίας Οδού αλλά και στην
ανάπτυξη του Πωγωνίου. Ο Πρόεδρος των Πωγωνησίων  κ.
Γρηγόρης Άρμπυρος αναφέρθηκε στη έλλειψη εκπροσώπησης του Πωγωνίου στο Ελληνικό κοινοβούλιο και εκθείασε
την αξιοπρεπή στάση του Επ. Καθηγητή Στέφανου Φούσα,
που παρευρέθηκε και είχε την ευκαιρία να συζητήσει με
φίλους τα θέματα που αφορούν την περιοχή του Πωγωνίου.
Στη διάρκεια της εκδήλωσης βραβεύτηκε ο καταγόμενος
από τον Άγιο Κοσμά πολυγραφότατος λογοτέχνης κ. Τάσος
Πορφύρης.

Πηγή: https://parakalamoscity.blogspot.com/
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Σελ. 4
Γι’ αυτό και εγώ σαν Έλληνας
επήγα σαν περιηγητής όπως
τον Παυσανία και γύρισα πολλά
χωριά μέσα στην Αλβανία, γι’
αυτό όσοι Έλληνες δεν έχετε
πάει και μπορείτε να πάτε, κάνετε ένα ταξίδι μέχρι τα αιματοβαμμένα χωριά της Αλβανίας
να δείτε στο χωριό Βουλιαράτες το πρώτο νεκροταφείο των
Ελλήνων, να ανάψετε ένα κεράκι στη μνήμη τους γιατί μας
έχουν ανάγκη. Είναι ξεχασμένοι. Αυτοί άφησαν τη ζωή τους
πολεμώντας στα βουνά της
Αλβανίας, μέσα στις κακουχίες και στα χιόνια, πολεμώντας
τον κατακτητή Μουσολίνι για
να ελευθερώσουν την Ελλάδα
μας, για να ζούμε εμείς σήμερα καλά και ειρηνικά, γι’ αυτό
όποιος μπορεί να γράψει την
ιστορία τους, θα κάνει λειτούργημα, γιατί η ιστορία μας χάνεται. Γι’ αυτό και εγώ με δύο
φίλους, τον Θανάση και τον Κώστα,
αποφασίσαμε και
ευτυχίσαμε να πάμε
το 2019. Και ξεκινήσαμε πρωί πρωί
από την Αθήνα και
η πρώτη μας στάση
ήταν στον Ισθμό της
Κορίνθου, ήπιαμε
καφέ, φτάσαμε στην
Πάτρα, περάσαμε
τη γέφυρα ΡίουΑντίρριου και πήραμε το δρόμο για τα
Γιάννενα.
Εκεί θαυμάσαμε την λίμνη
της κυρά-Φροσύνης, την πόλη
των Ιωαννίνων και το Κάστρο
του Αλή Πασά και πολλά άλλα
αξιοθέατα. Και μετά πήραμε
το δρόμο για το φυλάκιο Κακαβιάς και περνώντας από το
Καλπάκι σταματήσαμε στο πολεμικό μουσείο του πολέμου
1940-1941 και αριστερά από το
μουσείο βρίσκονται τρία αγάλματα. Του βασιλέα Γεωργίου,
του δικτάτορα Μεταξά και του
στρατάρχη Αλεξάνδρου Παπάγου. Αυτοί είπαν το ΟΧΙ και ο
πόλεμος άρχισε. Φτάσαμε στο
φυλάκιο Κακαβιάς, έγινε ο τυπικός έλεγχος. Και πατήσαμε τα
αιματοβαμμένα χώματα που είναι ποτισμένα με ελληνικό αίμα.
Εκεί φτάσαμε στον κάμπο της
Δρόπολης και μας είπαν πως
εδώ στον κάμπο ο Μουσολίνι από τις 20 Οκτωβρίου του
1940 είχε παρατάξει 100 χιλιάδες στρατό και τους κοινωνούσε μέχρι τις 28 Οκτωβρίου και
ξημερώνοντας απόλυσε από το
φυλάκιο της Κακαβιάς στην Ελ-

ΑΚΟΥΩ... ΒΛΕΠΩ... ΓΡΑΦΩ...

ένας Έλληνας Βορειοηπειρώτης
που μένει εκεί, μας έλεγε πως
όλα αυτά σώθηκαν από εμάς
γιατί μαζεύαμε τη νύχτα τα κομμάτια και τους θάψαμε εδώ και

Γράφει και παρουσιάζει ο ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ν. ΣΑΡΕΛΑΣ

ΣΤΟΥΣ ΒΟΥΛΙΑΡΑΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΒΟΥΛΙΑΡΑΤΗ ΟΠΟΥ
ΕΚΕΙ ΕΙΝΑΙ ΘΑΜΕΝΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΣΑΝ ΜΑΧΟΜΕΝΟΙ
ΤΟΝ ΦΑΣΙΣΤΑ ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ ΕΚΕΙ ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΕΡΑΣΑΝ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ 79 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ
ΤΟΥΣ ΕΧΕΙ ΚΛΑΨΕΙ. ΕΧΟΥΝ ΞΕΧΑΣΤΕΙ
λάδα και μας επιτέθηκαν. Και
δεν μας υπολόγισαν πως σε
30 χιλιόμετρα τους περίμενε ο
Έλληνας τσολιάς. Και το τάγμα
του Δαβάκη μαζί με την πυ-

Το νεκροταφείο
ροβολαρχία του πυροβολικού
με τον στρατηγό Κατσιμήτρο.
Και είχε πει ο Μουσολίνι σε 24
ώρες θα έχουμε φτάσει στα
Γιάννενα και τον άφησαν οι Έλληνες και μπήκε στο Καλπάκι

το τάγμα του Δαβάκη με τους
Έλληνες τσολιάδες και τους πήραν φαλάγγι και τους φώναζαν
αέρααα. Και τους έφτασαν μέσα
στην Αλβανία, γέμισε το Τεμελένι, η Χειμάρρα και όλα τα χωριά
της Βορείου Ηπείρου. Και φτά-

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΓΟΥΜΕΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ................................. 6973928657
ΤΣΙΑΒΟΣ ΑΛΕΚΟΣ........................................ 6995893923
ΒΟΚΟΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ........................... 6974259033
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σαμε από τη Δρόπολη στη Βόδριστα όπου εκεί έπεσαν μαχόμενοι και σκοτώθηκαν οκτώ χιλιάδες Έλληνες στρατιώτες και
είναι θαμμένοι εκεί στο χωριό
Βόδριστα σε έναν
ομαδικό τάφο. Αυτά
μας έλεγαν Έλληνες
Βορειοηπειρώτες.
Και συνεχίσαμε το
οδοιπορικό μας. Και
φτάσαμε στις Βουλιαράτες. Είχε μια
καλοκαιρινή μέρα.
Εκεί μας είπαν άλλοι Βορειοηπειρώτες
Έλληνες, μέχρι εδώ
τους έφερναν τους
Ιταλούς οι Έλληνες
κυνηγώντας και τους
φώναζαν αέρα και
έτρεχαν οι Ιταλοί και πίσω οι
Έλληνες, και φώναζαν αέρα τη
στρατιά του Μουσολίνι και ετρέχανε γιατί δεν λογάριαζαν τον
Έλληνα τσολιά πριν μπούνε
στην Ελλάδα. Και η Βέμπο με
τα τραγούδια της «Παιδιά της
Ελλάδος παιδιά, που σκληρά
πολεμάνε πάνω στα βουνά»,
νάστε καλά της Ελλάδος παιδιά. Και τους έδιναν κουράγιο. Και μια υπερδύναμη που
είχε ο Έλληνας φαντάρος και
έγραφε το ΟΧΙ με το αίμα του
και το έπος του 40. Και όλοι οι
λαοί θαύμασαν στον Έλληνα
το θαύμα. Αυτά μας έλεγαν οι
Έλληνες Βορειοηπειρώτες που
έμεναν εκεί και είχαν γίνει φύλακες στο νεκροταφείο Βουλιαράτες. Αφού τους ευχαριστήσαμε συνεχίσαμε το οδοιπορικό
μας και φτάσαμε στο χωριό
Πρεμέτι, εκεί εξακολουθούν να
βρίσκονται και ομαδικός τάφος
με τα οστά χιλιάδων φαντάρων και σε κάθε εθνική εορτή
της 28ης Οκτωβρίου αναμένεται σχεδόν το εθνοτυπικό το
ζήτημα της κανονικής και πρέπουσας ταφής τους αυτών των
επώνυμων πολεμιστών στον
ομαδικό τάφο, γι’ αυτό κάθε
χρόνο στις 28 Οκτωβρίου ανάβονται 7.976 κεριά στη μνήμη
των ξεχασμένων στρατιωτών,
του ελληνικού στρατού μας,
όλων αυτών που είναι θαμμένοι εκεί.
Φεύγοντας ο δρόμος σχετικά
καλός και ευθύς στο σύνολο με
μικρές καμπύλες, τα χωράφια
όλα είναι καλλιεργημένα και
πολλά είναι χέρσα. Ο ξεροπόταμος παράλληλα με το δρόμο
και στα 15 περίπου χιλιόμετρα
λοξεύουμε αριστερά που είναι
το χωριό Μπότριτσα. Έαν άλλο
χωριό σαν συνέχεια του και τα
δύο χωριά είναι χτισμένα στην
πλαγιά του βουνού που φράζει
τη δύση. Εκεί τελειώνει η καμπή του δρόμου για το Βολιαράτι από τη διασταύρωση. Την
φτιάξανε ο ελληνικός στρατός

μας, μας είπε ένας Έλληνας
που έμενε εκεί και στο έμπα
του στο χωριό Βολιαράτι έχει
γίνει το πρώτο νεκροταφείο
(το βλέπετε στη φωτογραφία),
όπου δίπλα από το Ναό της
Αγίας Σκέπης υπάρχουν τέσσερις σημαίες που κυματίζουν
στον ιστό τους. Η πρώτη είναι
της Ελλάδας, της Αλβανίας και
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
αυτή με το δικέφαλο αετό το
κυανόλευκο, το ερυθρόμαυρο
και το κιτρινόμαυρο του Αγίου
Αθανασίου, όπου εκεί έγιναν οι
φονικές μάχες και 15 περίπου
παλικάρια μαζί τους και ένας
ανθυπολοχαγός έχασαν τη ζωή
τους. Μόλις τους αντικρίζεις
βουρκώνουν τα μάτια σου και
ανατριχιάζει το κορμί σου καθώς επισκέπτεσαι το νεκροταφείο στο Βουλιαράτι. Και ακόμα

αναπαύονται και αυτοί μαζί με
τους άλλους που ήταν θαμμένοι και περισυλλέγισαν τα οστά
των Ελλήνων στρατιωτών που
έπεσαν σε αυτή τη μάχη και δεν
τους είδε κανείς από τους συγγενείς τους ή τους γνωστούς.
Και είναι σκεπασμένοι με αλβανικό χώμα.
Για μία φορά ακόμα θα προσπαθήσω με τις φτωχές μου
γνώσεις που έχω και την ταπεινή μου πείρα να ασχολούμαι με
την εφημερίδα και να παρουσιάζω διάφορες ιστορίες και έθιμα
και γεγονότα που συμβαίνουν
στην χώρα μας.
Σας ευχαριστώ
Με αγάπη σε όλους
Καλές γιορτές
Θ.Ν. ΣΑΡΕΛΑΣ

BROTHERHOOD OF HARAVGI POGONIOU IOANNINA –
IN CHICAGO ST. DEMETRIOS

6 Ιανουαρίου, 2020

Αγαπητοί μας Συγχωριανοί και Φίλοι,
Ελπίζουμε να περάσατε χαρούμενες γιορτές και το
καινούριο έτος να σας φέρει υγεία και ευτυχία!
Με πολύ χαρά και ανυπομονησία σας προσκαλούμε
στον 40ο Ετήσιο Εορταστικό μας
Χoρό.
Ημερομηνία: Σάββατο, 29 Φεβρουαρίου, 2020
Τοποθεσία: Concorde Banquets; 20922 Rand Road,
Kildeer, IL 60047
Ώρα: 6:30 pm Κοκτέιλ / 7:30 pm Δείπνος
Ορχήστρα:
Από Ελλάδα- Λευτέρης και Παντελής Γιώκας
Από Νέα Υόρκη- Χρήστος Νάτσης και Γιώργος Ράμπος
Εισιτήρια: Ενήλικοι $90
Παιδιά κάτω των 12 $35
Ελπίζουμε να σας δούμε όλους εκεί.
Για εισιτήρια και πληροφορίες:
1. Στείλτε email στην Αδελφότητα μας στο
BrotherhoodofHaravgi@gmail.com ή
2. Καλέστε τον Νίκο Κάτση στο (312) 246-0461 ή την
Λίτσα Χαρισιάδη στο (847) 409-8015
Εάν ενδιαφέρονται τα παιδιά σας να συμμετάσχουν
στο χορευτικό μας πρόγραμμα, παρακαλούμε, στείλτε
email στο BrotherhoodofHaravgi@gmail.com ή καλέστε
την Δήμητρα Κάτση στο (312) 246-0462.
Θα εκτιμούσαμε αν θα μπορούσατε να ακολουθήσετε
τον παρακάτω link έτσι ώστε να ενημερώσετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας, όπως τη διεύθυνση, το email
σας, και τον αριθμό τηλεφώνου σας, καθώς βρισκόμαστε στη διαδικασία ενημέρωσης της βάσης δεδομένων
επαφών μας: https://forms.gle/ohGd8Yp4T79UfDBMA;
Επίσης, μπορείτε να στείλετε email στο
BrotherhoodofHaravgi@gmail.com με τα στοιχεία σας
για να διασφαλίσουμε πως τα αρχεία μας είναι σωστά.
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