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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

Απόδηµοι Κερασοβίτες και Πωγωνήσιοι,
φέρτε τα εκλογικά σας

δικαιώµατα στο Πωγώνι!

Η εφηµερίδα µας είναι πλέον διαθέσιµη σε
ηλεκτρονική µορφή στις διευθύνσεις:

www.kerasovo-pogoni.gr και www.tzourlakos.com

Τ ην Κυριακή 14 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 10:30 το
πρωί, στην Αθήνα, στην έδρα της Ένωσης Κερασο-
βιτών Πωγωνίου Ηπείρου, στην οδό ∆εληγιώργη 7,

πραγµατοποιήθηκε η προγραµµατισµένη Εκλογοαπολογι-
στική Συνέλευση της Αδελφότητάς µας. Αφού διαβάστηκε
από τον απερχόµενο πρόεδρο Βασίλειο Στράτο η έκθεση
πεπραγµένων του Συµβουλίου αυτού, έγινε ο απολογισµός
χρήσης 2015- 2017 και αποφασίστηκε οµόφωνα η απαλ-
λαγή του απερχόµενου ∆ιοικητικού Συµβουλίου από κάθε
ευθύνη του. Στη συνέχεια ανταλλάχθηκαν απόψεις και σκέ-
ψεις και συζητήθηκαν τρέχοντα θέµατα της επικαιρότητας
του χωριού µας, όπως:
1. Επισκευή του εξωκκλησιού του Αγίου Αθανασίου

(προϋπολογισµός της τάξης των 6.000- 10.000 €).
2. Σκέπασµα τέως Κοινοτικού Γραφείου, αλλά και όλου
του κτιρίου του Πολυϊατρείου Κερασόβου.
3. Προγραµµατισµός συντήρησης και πλακόστρωσης
του εσωτερικού χώρου των µαγειρείων.
4. Ανάγκη χρηµατοδότησης για την υλοποίηση της µε-
λέτης του µονοπατιού προς της Σπηλιά του Ολοκαυ-
τώµατος του Κερασόβου.
5. Συζήτηση σχετικά µε την εγκατάσταση αιολικών πάρ-
κων στην οροσειρά του Κασιδιάρη και την ανάγκη να
αξιοποιηθούν όσο το δυνατόν περισσότερα από τα αν-
τισταθµιστικά οφέλη που προβλέπονται για τα όµορα
χωριά του Πωγωνίου.

Επιπλέον, έγινε παρέµβαση του συγχωριανού µας Κώστα
Λιάγκου εκ µέρους της Πανηπειρωτικής Συνοµοσπονδίας
για το θέµα των εξορύξεων υδρογονανθράκων στην
Ήπειρο και πρόσκληση για παρουσία όλων σε σχετική ηµε-
ρίδα στις 24 Ιανουαρίου 2018 στην αίθουσα της Πανηπει-
ρωτικής Συνοµοσπονδίας. Ακολούθησε η ανακοίνωση των
υποψηφιοτήτων και ο ορισµός Εφορευτικής Επιτροπής (Γε-
ώργιος Λιάγκος του Ηλία, Ελένη Παππά του Σπυρίδωνος,
σύζυγος Χαράλαµπου Τζαβέλλα, και ∆ανάη- Ελένη Στρά-
του του Βασιλείου), καθώς και η προβλεπόµενη µυστική ψη-
φοφορία για την ανάδειξη του νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου
για τη διετία 2018- 2020. Τα τελικά αποτελέσµατα φαίνονται
στη συνέχεια στη σελ. 4.

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΜΑΣ

Αφετηρίες για νέα δράση και προσφορά

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ένωσης Κερασοβιτών
Πωγωνίου Ηπείρου και η Εφηµερίδα «Τα Νέα του Κε-
ρασόβου» εύχονται σε όλους Χριστός Ανέστη και
Χρόνια Πολλά! Είθε η Ανάσταση του Θεανθρώπου να
φέρει την ελπίδα, την αγάπη και τη χαρά στους συγ-
χωριανούς και φίλους του Κερασόβου, αλλά και σε
όλους τους ανθρώπους στον κόσµο�

Προσοχή: έναρξη κτηµατογράφησης στο ∆ήµο Πωγωνίου

Ενηµερώνουµε τους συγχωριανούς και τους φίλους του χωριού µας ότι οι
εκδηλώσεις µνήµης και τιµής για το Ολοκαύτωµα του Κερασόβου θα πραγ-
µατοποιηθούν την Τρίτη 14 Αυγούστου 2018 και το παραδοσιακό µας Πα-
νηγύρι την Κυριακή 19 Αυγούστου, όπως έχει καθιερωθεί επί σειρά ετών.
Περισσότερα στο επόµενο τεύχος της εφηµερίδας µας.

Ρεπορτάζ: Ιωάννης Ν. Βελονάκης,
Βασίλειος Αθ. Στράτος

Π ραγµατοποιήθηκε την Κυριακή 11 Μαρ-
τίου 2018 στα γραφεία της Οµοσπονδίας
Αδελφοτήτων και Ενώσεων Επαρχίας

Πωγωνίου, η προγραµµατισµένη Εκλογοαπο-
λογιστική Γενική Συνέλευση των µελών της -
εκπροσώπων Αδελφοτήτων και Ενώσεων της
επαρχίας Πωγωνίου. Τα αποτελέσµατα των
εκλογών για την ανάδειξη νέου ∆.Σ. και Εξε-
λεγκτικής Επιτροπής για τη διετία 2018- 2020
έχουν ως εξής:

Α. Υποψήφιοι για το ∆.Σ.
Υποψήφιος .....................Σταυροί Προτίµησης
1. Άρµπυρος Γρηγόριος........................... 41
2. ∆ραγοτινλής Θωµάς ............................. 16

3. Θεοδωράκη Λουίζα ...............................16
4. Κατσιλιέρη Βασιλική ............................... 9
5. Καλτσούνη Παναγιώτα ...........................7
6. Κωτσίνης Νικόλαος ...............................33
7. Λιάγκος Στυλιανός ................................39
8. Λίτου Όλγα ............................................25
9. Μάνος Βασίλειος ..................................29
10. Μπότσιος Τηλέµαχος .......................... 10
11. Νεάνθης Βασίλειος.............................. 12
12. Οικονοµόπουλος Χρήστος.................. 14
13. Παππά Αλεξάνδρα.............................. 19
14. Παππάς Χρήστος ............................... 15
15. Παύλου Παρασκευή............................ 27
16. Τριανταφυλλίδου Σάσσα .......................8
Β. Υποψήφιοι για την Εξελεγκτική Επι-
τροπή
Όνοµα ............................ Σταυροί προτίµησης
1. Κιτσώνας Εµµανουήλ ...........................28

2. Κώτσης Παναγιώτης .............................44
3. Μπούνταλης Σταύρος .......................... 32
4. Παππάς Σταύρος ..................................52
Το νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Οµοσπονδίας

Αδελφοτήτων και Ενώσεων Επαρχίας Πωγω-
νίου, µετά από πρόσκληση του πλειοψηφίσαν-
τος συµβούλου κατά τις αρχαιρεσίες της 10ης
Μαρτίου 2018 Γρηγόρη Άρµπυρου, συνήλθε σε
συνεδρίαση στις 19 του ίδιου µήνα µε µοναδικό
θέµα τη συγκρότησή του σε σώµα. Έτσι προ-
έκυψε το νέο ∆.Σ. της Οµοσπονδίας Πωγωνη-
σίων για τη διετία 2018-2020:

Πρόεδρος: Γρηγόρης Άρµπυρος (Βήσσανη)
Α΄ Αντιπρ.: Βασίλειος Μάνος (Αγία Μαρίνα)
Β΄ Αντιπρ.: Αλεξάνδρα Παπά (Άγιος Κοσµάς)
Γεν. Γραµµ: Στέλιος Λιάγκος (Κεράσοβο)
Ειδ. Γραµµ.: Νικόλαος Κωτσίνης (Στρατίνιστα)

Ταµίας: Λουΐζα Θεοδωράκη (Λάβδανη)
Μέλη: Θωµάς ∆ραγοτινλής (Καστάνιανη)
Όλγα Λίτου (Τεριάρχι)
Χρήστος Οικονοµόπουλος (∆ελβινάκι)
Χρήστος Παπάς (Ξηρόβαλτο)
Παρασκευή Παύλου (Ψηλόκαστρο)

Για τις Επιτροπές Πολιτιστικών, Συνεδρίων και
Επιµέλεια Αιθούσης ορίστηκαν τα παραπάνω
πέντε µέλη του ∆.Σ.

Από τις στήλες του εντύπου αυτού συγχαί-
ρουµε θερµά όλους τους εκλεγέντες συµ-
πατριώτες µας, ιδίως τον φίλο του
Κερασόβου Γρηγόριο Άρµπυρο και τον
συγχωριανό µας Στέλιο Λιάγκο και τους ευ-
χόµαστε κουράγιο, δύναµη και κάθε επιτυ-
χία στο δύσκολο έργο που αναλαµβάνουν.

Νέα διοίκηση στην Οµοσπονδία Πωγωνησίων - Γενικός Γραµµατέας ο συγχωριανός µας Στέλιος Λιάγκος
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“Τα ΝΕΑ του
ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ”
Τριµηνιαία έκδοση της Αδελφότητας
Κερασοβιτών Πωγωνίου Ηπείρου

Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗΣ:
Αδελφότητα Κερασοβιτών

Πωγωνίου Ηπείρου
Γραφεία: Λέκκα 12, 3ος όροφος

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

ΕΚ∆ΟΤΗΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ:
ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΒΕΛΟΝΑΚΗΣ

Λέκκα 12-Αθήνα

∆ιευθύνεται από
Συντακτική Επιτροπή

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ:
+ ∆ΗΜ. Β. ΛΙΑΓΚΟΣ

ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:
ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ “Πέτρα”

Οικονόµου 32, 106 83 Αθήνα
Τηλ.: 210 - 82.33.830
Fax: 210 - 82.38.468

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ:
Θ. ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ

Μαντζάκου 3 - Αθήνα

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

Αδελφότητας και / ή
της Εφηµερίδας µας

Πένθη
• Απεβίωσε στα µέσα Φεβρουαρίου 2018 ο συγχωρια-
νός µας Χρήστος Μίχος. Η νεκρώσιµος ακολουθία τε-
λέστηκε στις 20 Φεβρουαρίου του 2018 από τον Ιερό
Ναό της Κοίµησης της Θεοτόκου στο Κεράσοβο Πω-
γωνίου, στο Κοιµητήριο του οποίου αναπαύεται, κοντά
στην αγαπηµένη του σύζυγο Όλγα. Ήδη τελέστηκε και
το σαραντάηµερο µνηµόσυνο υπέρ της ανάπαυσης
της ψυχής του. Το ∆.Σ. της Ένωσης Κερασοβιτών Πω-
γωνίου Ηπείρου και η εφηµερίδα «τα Νέα του Κερασό-
βου» εκφράζουν τα θερµότερα συλλυπητήρια στα
παιδιά του εκλιπόντος Κωνσταντίνο και Αλεξάνδρα,
καθώς και στους λοιπούς του συγγενείς και εύχονται
καλή ανάπαυση στην ψυχή του και να είναι ελαφρύ το
χώµα της πωγωνήσιας γης που τον σκεπάζει.

Γάµοι
• Ο Παναγιώτης Πάσχος, γιος του πρόωρα χαµένου
συγχωριανού µας Σταύρου Γ. Πάσχου, και η Αγγελική
Κατσάνη παντρεύτηκαν στις 24 Ιουνίου 2017 στον
Ιερό Ναό της Μεταµόρφωσης του Σωτήρος, στη Βα-
ρυπόµπη Αττικής. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ένω-
σης Κερασοβιτών Πωγωνίου Ηπείρου και η εφηµερίδα
«Τα Νέα του Κερασόβου» συγχαίρουν τους νεόνυµ-
φους και τους εύχονται να ζήσουν ευτυχισµένοι και µε
καλούς απογόνους.

Νέες επιτυχίες της συγχωριανής µας
αθλήτριας Ειρήνης ∆ηµητρίου

Η νεαρή συγχωριανή µας Ειρήνη ∆ηµητρίου, εγγονή
του αρχιµάγειρά µας Βασιλείου Πάσχου, µετά από
σειρά επιτυχηµένων εµφανίσεων σε διασυλλογικούς
αγώνες κλειστού στίβου, πέτυχε να πιάσει τα όρια στο
άθληµά της (το άλµα εις ύψος) που της επιτρέπουν να
αγωνιστεί στην κατηγορία των κορασίδων. Μετά από
µία εξαιρετική χρονιά οι επιδόσεις της την κατατάσ-
σουν στην πέµπτη θέση πανελλαδικά στην κατηγορία

της και θέτουν τις βάσεις για µια επιτυχηµένη συνέχεια.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ένωσης Κερασοβιτών
Πωγωνίου Ηπείρου και η εφηµερίδα «Τα Νέα του
Κερασόβου» συγχαίρουν θερµά τη νεαρή αθλήτρια
και της εύχονται κάθε επιτυχία στους υψηλούς στό-
χους της.

Ευχαριστήρια επιστολή του Γυµνασίου
∆ελβινακίου προς την Ένωση Κερασοβιτών
Πωγωνίου Ηπείρου και την Ένωση
∆ελβινακιωτών Αθήνας

Οι µαθητές του
Γυµνασίου ∆ελβι-
νακίου, ο Σύλλο-
γος των
καθηγητών κι
εγώ προσωπικά
σας ευχαρι-
στούµε από καρ-
διάς για την ευγενική σας χορηγία προς το σχολείο
µας για την πραγµατοποίηση της εκδροµής του στην
Αθήνα. Στη δύσκολη οικονοµική συγκυρία που βιώ-
νουµε όλοι, εκτιµούµε ιδιαίτερα ότι κατορθώσατε να
εξασφαλίσετε ένα σεβαστό ποσό και για τα παιδιά
του Πωγωνίου, τα δικά σας παιδιά, προκειµένου να
πραγµατοποιήσουν το όνειρό τους για µια όµορφη
εκδροµή στην Αθήνα που θα συνδυάζει τη µόρφωση
και την ψυχαγωγία. Σας ευχόµαστε καλή επιτυχία
στο έργο σας και ελπίζουµε και στο µέλλον να σας
έχουµε δίπλα µας. Ο ∆ιευθυντής

Πέτρος Μυλωνάς
Φιλόλογος

Αιολικά Πάρκα στο Πωγώνι: οφέλη, κίνδυνοι και προοπτικές
Του Ιωάννη Ν. Βελονάκη, εκπαιδευτικού

Αρκετοί θυµούνται τη συζήτηση που ξεκίνησε στα τέλη της περασµένης δεκαε-
τίας σχετικά µε την προοπτική κατασκευής µεγάλων αιολικών πάρκων σε πε-
ριοχές του Νοµού Ιωαννίνων, µεταξύ αυτών και στην ακριτική επαρχία
Πωγωνίου. Ήταν το 2011 όταν σε ηµερίδα της Οµοσπονδίας Πωγωνησίων, στην
αίθουσα Κωνσταντινουπολιτών, η Αδελφότητα Κερασοβιτών Πωγωνίου Ηπεί-
ρου, διά στόµατος του τότε προέδρου της Αριστοτέλη Π. Τζαβέλλα, επισήµανε
πως τα αιολικά πάρκα επιδρούν αρνητικά στο περιβάλλον και στη φυσιογνωµία
του τοπίου, ότι οι τοπικές κοινωνίες δε συµµετείχαν στις αποφάσεις χωροθέτησής
τους και επιβάλλεται η λήψη αντισταθµιστικών µέτρων για τα γειτονικά χωριά στις
εγκαταστάσεις αυτές.

Από τότε κύλισε πολύ νερό στο αυλάκι: οι σχετικές µελέτες προχώρησαν, διε-
ρευνήθηκαν οι πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τελικά εγκρίθηκαν δύο
µεγάλα αιολικά πάρκα στην οροσειρά του Κασιδιάρη, προέκταση του οποίου είναι
και η κορυφή πάνω από το Κεράσοβο. Πρόκειται για τα αιολικά πάρκα «Κασι-
διάρης Ι» (βρίσκεται κατά το 1/3 στα διοικητικά όρια του ∆ήµου Ζίτσας και το υπό-
λοιπο στο Πωγώνι) και «Κασιδιάρης ΙΙ» (από τις κορυφές πάνω από τη
Στρατίνιστα ώς τη Λάβδανη και πάνω από το χωριό Αετόπετρα του Καλλικρατι-
κού ∆ήµου Ζίτσας), από τα οποία το πρώτο, ισχύος 50,3 MW, θα είναι από τα µε-
γαλύτερα στην Ελλάδα. Με δεδοµένες τις ανωτέρω εξελίξεις, κρίνουµε σκόπιµο
να συνεισφέρουµε στο διάλογο που έχει ξεκινήσει, µε όσο το δυνατόν µεγαλύτερη
νηφαλιότητα και σύνεση.

Με τον όρο αιολική ενέργεια εννοούµε την πηγή εκείνη ωφέλιµης για τον άν-
θρωπο ενέργειας, η οποία προέρχεται από τις κινήσεις του ανέµου (τονίζουµε
στο σηµείο αυτό ότι στη φύση υπάρχει άφθονη ενέργεια σε διάφορες µορφές,
πλην όµως το µεγαλύτερο ποσοστό από αυτή δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για
τις ολοένα αυξανόµενες ανθρώπινες απαιτήσεις). Κύριο εργαλείο δέσµευσής της
και µετατροπής της σε ηλεκτρική ενέργεια είναι οι ανεµογεννήτριες, µε κάθετο
άξονα περιστροφής των πτερυγίων τους, εξέλιξη των παραδοσιακών ανεµόµυ-
λων. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται µία θεαµατική άνοδος της εγκατεστηµέ-
νης ηλεκτρικής ισχύος από τέτοια συστήµατα στη χώρα µας, µε τη δηµιουργία
µεγάλων αιολικών πάρκων στις περιοχές όπου υπάρχει κατάλληλο αιολικό δυ-
ναµικό (η ενέργεια από τους ανέµους είναι περισσότερο εκµεταλλεύσιµη), συνή-
θως κορυφές βουνών και νησιωτικές ή παραθαλάσσιες περιοχές. Ο µεγάλος
ρυθµός ανάπτυξης της αιολικής ενέργειας συνοδεύεται φυσικά από την ανησυ-
χία των τοπικών κοινωνιών σχετικά µε τις πιθανές επιπτώσεις των ανεµογεννη-
τριών στο περιβάλλον.

Απαριθµώντας τα πλεονεκτήµατα της χρήσης της αιολικής ενέργειας θα ξεκι-
νούσαµε σίγουρα από το γεγονός ότι συνεπάγεται πρακτικά µηδενικές εκποµ-
πές κάθε είδους ρύπων στο περιβάλλον. Επίσης, η τεχνολογία που απαιτείται
για την κατασκευή των ανεµογεννητριών είναι σχετικά απλή και χαµηλού κό-
στους. Επιπλέον, η αύξηση των εγκατεστηµένων αιολικών πάρκων, όπως και
των υδροηλεκτρικών εργοστασίων, συνεισφέρει θετικά στις οικονοµικές συναλ-
λαγές µιας χώρας, παρέχοντας άφθονη και φτηνή ηλεκτρική ενέργεια και υπο-
καθιστώντας τα συχνά εισαγόµενα και σίγουρα ρυπογόνα ορυκτά καύσιµα ή
τεχνολογίες υψηλού κινδύνου, όπως τα πυρηνικά εργοστάσια. Μιλώντας γενικό-
τερα, σύµφωνα µε τους ειδικούς επιστήµονες- κλιµατολόγους, αν η ανθρωπό-
τητα επιθυµεί να αποφύγει το ρίσκο να προκαλέσει µία απότοµη και ανεξέλεγκτη
κλιµατική αλλαγή οφείλει να περιορίσει δραστικά τις εκποµπές του αερίου διο-
ξειδίου του άνθρακα, κυρίως από την καύση πετρελαίου, φυσικού αερίου και γαι-
ανθράκων, υποκαθιστώντας τους µε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, όπως η
αιολική και η υδροηλεκτρική. Τα σχετικά υπογραµµίζονται τόσο στην πρόσφατη
συµφωνία του Παρισιού για το παγκόσµιο κλίµα όσο και στις σχετικές αποφάσεις
της Ευρωπαϊκής Ένωσης που την εξειδικεύουν.

Από την άλλη, όπως κάθε παρέµβαση στο φυσικό περιβάλλον, και η εγκατά-
σταση αιολικών πάρκων σε έναν τόπο έχει και αρνητικές επιπτώσεις, οι οποίες
όµως δε µπορούν σε καµιά περίπτωση να συγκριθούν µε τους κινδύνους και τη
ρύπανση των θερµοηλεκτρικών µονάδων ή των πετρελαιοπηγών, των ανθρα-
κωρυχείων και των πυρηνικών εργοστασίων. Αυτές κυρίως συνδέονται µε τα συ-
νοδευτικά έργα που απαιτούνται για την εγκατάσταση και τη λειτουργία τους και
σηµαίνουν σηµαντικές παρεµβάσεις σε ευαίσθητα πολλές φορές οικοσυστήµατα,
όπως αυτά των δασών και δασικών εκτάσεων στα βουνά του Πωγωνίου. Άλλες
παρενέργειες είναι η αισθητική ρύπανση του τοπίου, λόγω της τοποθέτησής τους
σε υψηλά σηµεία, η ενδεχόµενη όχληση ανθρώπων και ζώων από το θόρυβο
των ανεµογεννητριών, η απειλή που συνιστούν οι φτερωτές για τα µεταναστευ-
τικά πουλιά και οι κίνδυνοι λόγω της διέλευσης πυλώνων υψηλής και υπερυψη-
λής τάσης από µια περιοχή. Παράλληλα, ο µέσος όρος λειτουργίας των αιολικών
πάρκων είναι τριάντα χρόνια περίπου, αν όλα εξελιχθούν καλά, και µέχρις στιγ-
µής κανένας νόµος δεν προβλέπει την αποµάκρυνση ανεµογεννητριών και συ-
ναφών εγκαταστάσεων µετά από την ενδεχόµενη παύση της λειτουργίας τους,
ενώ σε κάθε περίπτωση τα 300-400 κυβικών µπετόν µέσα και πάνω στο έδαφος
που απαιτούνται για τη στήριξή τους θα παραµείνουν για πάντα εκεί.

Σε ό, τι αφορά τα άµεσα οφέλη για τους δηµότες µας, σε αντίθεση µε τη λει-
τουργία θερµοηλεκτρικών εργοστασίων και ορυχείων, τα αιολικά πάρκα δηµι-
ουργούν λίγες νέες θέσεις εργασίας. Τα άµεσα οικονοµικά οφέλη για τον ∆ήµο
Πωγωνίου θα προέλθουν από τη µακρόχρονη ενοικίαση αναξιοποίητων ώς τώρα
δηµοτικών εκτάσεων (κάπου 120.000 € σε ετήσια βάση) και από την είσπραξη
του ειδικού τέλους ΑΠΕ (1,7% της αξίας της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας),
τα οποία πρόκειται να διατεθούν για τεχνικά έργα στις Τοπικές Κοινότητες, ιδιαί-
τερα σε εκείνες που, λόγω γειτνίασης, επιβαρύνονται περισσότερο. Ένα άλλο
0,3% της αξίας της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας θα καταλήξει στο Πράσινο
Ταµείο. Επιπλέον, ένα ακόµα 1% από την είσπραξη του ηλεκτρικού ρεύµατος τη
δικαιούνται οι πολίτες των όµορων στα αιολικά πάρκα ∆ηµοτικών ∆ιαµερισµά-
των, µε τη µορφή µειώσεων στους λογαριασµούς του ηλεκτρικού ρεύµατος. Ση-
µαντικά είναι και ορισµένα επιπλέον αντισταθµιστικά έργα, κυρίως οδοποιίας, τα
οποία συµφωνήθηκαν µεταξύ της ∆ηµοτικής Αρχής και της αναδόχου εταιρείας
και αναµένεται να υλοποιηθούν εκ µέρους της δεύτερης µέσα στα επόµενα δύο
χρόνια. Συνολικά, εκτιµάται ότι για τα επόµενα σαράντα χρόνια θα εισρέουν στα
ταµεία του ∆ήµου Πωγωνίου σε ετήσια βάση περισσότερα από 500.000 €, ποσό
διόλου ευκαταφρόνητο, αν σκεφτεί κανείς ότι αυτήν τη στιγµή τα ετήσια έσοδά του
είναι λιγότερα από 250.000 €.

Συµπερασµατικά, τα προτεινόµενα αιολικά πάρκα παρέχουν τη δυνατότητα
αξιοποίησης του αιολικού δυναµικού της ∆ήµου Πωγωνίου και των όµορων πε-
ριοχών προς όφελος της εθνικής οικονοµίας και του περιβάλλοντος συνολικά.
Από την άλλη, ενώ οι κάτοικοι των περιοχών που θα εγκατασταθούν (π.χ. Λάκκα
Πωγωνίου) θα υφίστανται την όχληση από αυτά και τις όποιες επιπτώσεις στο πε-
ριβάλλον τους, τα άµεσα οφέλη στα οποία µπορούν να προσδοκούν, πέρα από
τη γενναία οικονοµική ενίσχυση του οικείου δήµου, είναι σχετικά λίγα και περιο-
ρίζονται σε µία έκπτωση στους λογαριασµούς του ηλεκτρικού ρεύµατος και στα
λεγόµενα αντισταθµιστικά έργα, στα οποία µπορούν και πρέπει να κατασκευα-
στούν στα χωριά. Κατά την άποψή µας έµφαση θα πρέπει να δοθεί στη βελτίωση
του υφιστάµενου οδικού δικτύου της Λάκκας Πωγωνίου, στα σηµεία όπου υπάρ-
χουν ακόµα προβλήµατα (π.χ. θέση «Αρµύρες» και σύνδεση της Λάβδανης µε
την Αετόπετρα του Καλλικρατικού ∆ήµου Ζίτσας). Τα σχετικά ζητήµατα χρειάζε-
ται να επιλυθούν µε τη µεγαλύτερη δυνατή ενηµέρωση, κοινωνική συµµετοχή και
διάλογο, ώστε να µη γίνουν οι παραπάνω σχεδιασµοί αφορµή να αποκοµίσουν
τεράστια οφέλη λίγοι σε βάρος των πολλών.

Προσοχή: Παρακαλούνται οι αγαπητοί συγχωριανοί και φίλοι της εφηµερίδας «Τα Νέα του Κερασό-
βου» να ενηµερώνουν τη Συντακτική Επιτροπή (Λέκκα 12, Αθήνα, τηλ. 2103220394) για τυχόν ευχά-
ριστα ή δυσάρεστα κοινωνικά γεγονότα στην οικογένειά τους, καθώς και για τις επιτυχίες των
παιδιών τους στην τριτοβάθµια εκπαίδευση.

Αλλαγές ∆ιευθύνσεων
Προσοχή: Παρακαλούνται οι αγαπητοί συγχωριανοί και φίλοι της εφηµερίδας «Τα Νέα του Κερασό-
βου» να ενηµερώνουν τη Συντακτική Επιτροπή (Λέκκα 12, Αθήνα, τηλ. 2103220394) για τυχόν αλλα-
γές της διεύθυνσης κατοικίας τους, ώστε να µπορούν να λαµβάνουν την εφηµερίδα τους χωρίς
προβλήµατα.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ένωσης Κερασο-
βιτών Πωγωνίου Ηπείρου και η Εφηµερίδα “Τα
Νέα του Κερασόβου” εύχονται σε όλους τους
υποψηφίους για την τριτοβάθµια εκπαίδευση
καλή επιτυχία στους στόχους τους.

Αναστάσιµη εγκύκλιος της Ιεράς Μητρόπολης
∆ρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής και Κονίτσης:

Η Ανάσταση του Ιησού Χριστού είναι το θαύµα των θαυµάτων

Αγαπητοί µου Χριστιανοί, ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!
Τους τελευταίους καιρούς, διάφορα γεγονότα που συνέβησαν και συµβαίνουν στην Πατρίδα
µας, έχουν θολώσει και συνεχίζουν να θολώνουν τον πνευµατικό µας ορίζοντα. Ζητήµατα
εθνικά, όπως το «Σκοπιανό», το «Βορειοηπειρωτικό» και η τουρκική προκλητικότητα στο Αι-
γαίο και στην περιοχή της Κύπρου, δηµιουργούν στενοχώρια και θλίψη στον Λαό µας. Γιατί,
φόβος υπάρχει µήπως ο πολιτικός κόσµος υποχωρήση στις πραγµατικά αφόρητες πιέσεις
των Η. Π. Αµερικής, έναντι των Σκοπίων και της Αλβανίας. Τα δυo αυτά κρατίδια, όσο βλέπουν
την Ελλάδα διστακτική και να κατατρύχεται από την φαγωµάρα του πολιτικού κόσµου, τόσο
γίνονται θρασύτερα και απαιτητικότερα. Αφού, να σκεφθή κανείς, οι Αλβανοί θέλουν να στή-
σουν µνηµείο στην... Θεσπρωτία για την δήθεν γενοκτονία των «Τσάµηδων»!

Είχαµε, βέβαια, τα δύο µεγαλειώδη συλλαλητήρια για την Μακεδονία µας, στην Αθήνα και
στην Θεσσαλονίκη, κατά τα οποία εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες, µε µια πρωτοφανή οµο-
ψυχία, ανεξάρτητα από τις κοµµατικές τους τοποθετήσεις, βροντοφώναξαν προς κάθε κα-
τεύθυνση, ότι «η Μακεδονία είναι µία. Και είναι Ελληνική». ∆όξα τω Θεώ ! Η Κυβέρνηση,
τροµοκρατηµένη από το πλήθος και το πάθος των διαδηλωτών, προσπάθησε να επισπεύση
τις εξελίξεις... Ο χρόνος θα δείξη τι θα βγάλουν τα διάφορα «µαγειρέµατα».

Όµως, όλα γύρω µας διαλαλούν την νίκη του Κυρίου Ιησού Χριστού επί του θανάτου και
όλων των σκοτεινών δυνάµεων. Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ είναι γεγονός ! Και το Φως της, όσο κι’ αν κά-
ποιοι προσπαθούν να το σβήσουν, τόσο περισσότερο θα λάµπη και θα φωτίζη τις ψυχές και
την ανθρωπότητα ολόκληρη. Και µεις, οι ορθόδοξοι χριστιανοί, παίρνουµε δύναµη και θάρ-
ρος, µε πλήρη την πεποίθησή µας, ότι «ανέστη ο Κύριος όντως». Γιατί, «ει Χριστός ουκ εγή-
γερται µαταία η πίστις ηµών», κατά την διακήρυξη του αποστόλου Παύλου. Αν, δηλαδή, ο
Χριστός δεν είχε αναστηθεί, ο θάνατος και η αµαρτία δεν κατανικήθηκαν. Ο Ιησούς δεν είναι
πλέον ο Λυτρωτής του κόσµου, τον Οποίο ο Άδης δεν µπόρεσε να κρατήση στα σπλάγχνα
του. Είναι, απλούστατα, κάποιος θνητός, τον οποίο κατάπιε ο θάνατος, όπως και κάθε άλλο
άνθρωπο, και, εποµένως , η πίστη µας είναι αθεµελίωτη. Πραγµατικά, θα ήµασταν οι ελεει-
νότεροι όλων των ανθρώπων εµείς οι χριστιανοί, εάν ο Χριστός δεν είχε αναστηθεί εκ των
νεκρών (Α Κορ. ιε 20).

Λοιπόν, αδελφοί µου, ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ! Μέσα µας, γύρω µας, παντού, φως και χαρά.
«Η απολύτρωση και η σωτηρία των ανθρώπων είναι πλέον πραγµατικότητα. Ο Κύριος Ιησούς
αποδεικνύεται µε την ανάστασή Του και Σωτήρ και Λυτρωτής του κόσµου. Το πλήγµα, που
πέτυχε µε την ανάστασή Του κατά του θανάτου ήταν θανάσιµο και η νίκη οριστική. Έτσι εξη-
γείται πως η ανάσταση, τον αδιάλλακτο διώκτη της Εκκλησίας Σαύλο, τον µετέτρεψε σε εν-
θουσιώδη κήρυκα της θεότητος του Χριστού· και πως ο δύσπιστος Θωµάς έκανε την
ακατάλυτη οµολογία της πίστεως : «ο Κύριός µου και ο Θεός µου» (Ιωάνν. κ 28), πάνω στην
οποία θεµελιώθηκε η Εκκλησία, η οποία λατρεύει τον Κύριο ως «βασιλέα βασιλέων και Κύ-
ριον κυρίων» (Αποκ. ιθ 16).

Στα 2.000 χρόνια, που έχουν περάσει, µυριάδες ψυχών, φωτιζόµενες από το αναστάσιµο
Φως, ακολουθούν τον Χριστό «και άδουσι... την ωδήν του αρνίου» (Αποκ. ιε 3). Και η φωνή
τους, «ως φωνή υδάτων πολλών λεγόντων· αλληλούϊα· ότι εβασίλευσε Κύριος ο Θεός ο παν-
τοκράτωρ» (Αποκ. ιθ 6). Χριστός Ανέστη ! Αδελφοί συνέλληνες, Χριστός Ανέστη ! Αδελφοί
Κύπριοι και Βορειοηπειρώτες , Χριστός Ανέστη ! Έλληνες της ∆ιασποράς, εργαζόµενοι, στρα-
τευµένοι νέοι· φοιτητές και µαθητές, όσοι είστε στην Ελλάδα κι όσοι, εξ αιτίας των δυσµενών
περιστάσεων βρίσκεστε στο εξωτερικό, Χριστός Ανέστη. Και ο αντίλαλος θα λέει: Αληθώς
Ανέστη! Χρόνια πολλά, αναστάσιµα, άγια.
∆ιάπυρος ευχέτης εν Χριστώ Αναστάντι
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ο ∆ρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής και Κονίτσης ΑΝ∆ΡΕΑΣ
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Σύντομες ειδήσεις από το Πωγώνι και όχι μόνο (Επιµέλεια: Ιωάννης Ν. Βελονάκης)

• Το Νοέµβριο του 2017 ανακοινώθηκαν τα τελευταία στατιστικά
δηµογραφικά στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών, τα οποία πι-
στοποιούν το οξύ δηµογραφικό πρόβληµα της χώρας. Πιο συγκε-
κριµένα, το 2017 καταγράφεται η µεγαλύτερη διαφορά µεταξύ
θανάτων και γεννήσεων στην ελληνική επικράτεια, 31.397 περισ-
σότεροι θάνατοι από γεννήσεις. Όσο για τον ακριτικό ∆ήµο Πω-
γωνίου, το 2017 δηλώθηκαν 166 θάνατοι και µόλις µία (1)
γέννηση. Αγαπητοί συµπολίτες... χανόµαστε!!!

• Τον περασµένο Μάρτιο ο υπουργός Εσωτερικών Πάνος Σκουρλέ-
της ανακοίνωσε την απόφαση για έκτακτη οικονοµική ενίσχυση ορι-
σµένων ορεινών ∆ήµων της χώρας µας, καθώς και µικρών νησιών.
Οι πόροι προήλθαν από τα ταµειακά υπόλοιπα των λογαριασµών
ζύθου (µπύρας), των τελών διαφήµισης και του τέλους ακίνητης πε-
ριουσίας (ΤΑΠ). Κάθε δήµος που θα ενισχυθεί θα λάβει τουλάχιστον
170.000 € (14,5 εκατοµµύρια € συνολικά), ενώ επιπλέον 5,5 εκα-
τοµµύρια € θα διανεµηθούν µε πληθυσµιακά κριτήρια. Στην Ήπειρο
θα επιχορηγηθούν µε αυτό το κονδύλι οι εξής δέκα ∆ήµοι: Τζουµέρ-
κων, ∆ωδώνης, Ζαγορίου, Κόνιτσας, Μετσόβου, Πωγωνίου. Γεωρ-
γίου Καραϊσκάκη, Κεντρικών Τζουµέρκων, Σουλίου και Φιλιατών.

• Σε κάθε γωνιά της Ηπείρου φτάνουν οι κινητές Αστυνοµικές Μο-
νάδες, ένας σχετικά νέος θεσµός για την Ελληνική Αστυνοµία. Το
πόσο όντως συµβάλλουν στην αντιµετώπιση της εγκληµατικότη-
τας είναι συζητήσιµο, ειδικά αν σκεφτεί κανείς ότι τα δροµολόγιά-
τους ανακοινώνονται στον τύπο. Σε κάθε περίπτωση πάντως
συµβάλλουν στη βελτίωση της ψυχολογίας των λιγοστών κατοί-
κων των ορεινών χωριών, οι οποίοι για χρόνια έβλεπαν ένστολο
στον τόπο τους µόνο όταν κάτι πολύ κακό συνέβαινε.

• Σύµφωνα µε τον ∆ιοικητή των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ηπεί-
ρου κ. Σκούπρα, στην Ήπειρο σηµειώθηκαν πέρυσι το καλοκαίρι
608 πυρκαγιές, 250% περισσότερες σε σχέση µε το 2016, οι
οποίες κατέστρεψαν 12.000 στρέµµατα. ∆εν λείπουν και οι εκτι-
µήσεις ότι η συνολική καµένη έκταση πέρυσι στην Ήπειρο ήταν
µεγαλύτερη. Φέτος ιδιαίτερη ανησυχία προκάλεσαν στις αρχές οι
πρόωρες πυρκαγιές, οι οποίες αποδίδονται στο µικρό αριθµό βρο-
χοπτώσεων και χιονοπτώσεων τους χειµερινούς µήνες. Πολλοί
φοβούνται επανάληψη του καταστροφικού σκηνικού των ετών
2000 και 2007, ελπίζοντας ωστόσο ότι τον Μάιο και τον Ιούνιο θα
βρέξει αρκετά, ώστε να µετριαστεί το πρόβληµα. Ενθαρρυντικό
είναι πάντως το γεγονός ότι στην προσεχή αντιπυρική προστασία
12-13 πυροσβεστικά αεροπλάνα τύπου Canadair θα είναι στη διά-
θεση των αρχών σε καθηµερινή βάση, µετά την επισκευή των κι-
νητήρων τους στις Ηνωµένες Πολιτείες.

• Έντονος προβληµατισµός επικρατεί µεταξύ των κτηνοτρόφων, οι
οποίοι διαπιστώνουν ότι οι τιµές του γάλακτος, ειδικά του αιγο-
πρόβειου, κατρακυλούν επικίνδυνα το τελευταίο εξάµηνο, παρά
τη θεωρητικά αυξηµένη ζήτηση. Οι µεγάλες γαλακτοβιοµηχανίες
ανακοινώνουν η µία µετά την άλλη µειώσεις στις τιµές παραγω-
γού. Αυτήν την περίοδο στην Ελασσόνα το γάλα πουλιέται προς
82 λεπτά το κιλό, ενώ στον Έβρο 64 λεπτά. Στην Ήπειρο το πρό-
βληµα δεν είναι τόσο οξύ προς το παρόν, ιδίως για τους µεγαλύ-
τερους παραγωγούς. Πολλοί αγροτοσυνδικαλιστές µιλούν για
λειτουργία καρτέλ, ωστόσο δεν λείπουν οι εκτιµήσεις ότι γίνονται
αθρόες εισαγωγές και παράνοµες ελληνοποιήσεις γάλακτος από
όµορες χώρες, (αφού οι τιµές έχουν υποχωρήσει, λόγω του ρω-
σικού εµπάργκο σε πολλά ευρωπαϊκά προϊόντα), βάζοντας µάλι-
στα σε άµεσο κίνδυνο την ταυτότητα διακεκριµένων ελληνικών
τυροκοµικών προϊόντων όπως η φέτα. Το αρµόδιο υπουργείο

Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίµων δηλώνει ότι θα εντείνει τους
ελέγχους, ωστόσο οι ως τώρα παρεµβάσεις του δεν κρίνονται
αποτελεσµατικές.

• Μεγάλες αγέλες λύκων εµφανίστηκαν τον χειµώνα σε ορεινές και
ηµιορεινές περιοχές της Ηπείρου. Αποτελούν κίνδυνο τόσο για τα κο-
πάδια όσο και για τους ανθρώπους, αφού πλησιάζουν επικίνδυνα σε
κατοικηµένες περιοχές. Βοσκοί καταγγέλλουν αύξηση των επιθέσεων
στα κοπάδια τους, ενώ κυνηγοί αναφέρουν επιθέσεις σε κυνηγόσκυλα.
Το πρόβληµα, όπως και εκείνο της µεγάλης αύξησης του πληθυσµού
των αγριογούρουνων, φαίνεται να εντείνεται λόγω της ερήµωσης της
ηπειρωτικής υπαίθρου, η οποία οδηγεί σε αύξηση της δασοκάλυψης
και συνακόλουθα του αριθµού πολλών άγριων ζώων. Βέβαια, τα αγριο-
γούρουνα κυνηγιούνται για το κρέας τους, ενώ ο λύκος, όπως και η
αρκούδα, θεωρείται αυστηρά προστατευόµενο είδος.

• Οι ελεύθεροι επαγγελµατίες και οι αυτοαπασχολούµενοι διαπι-
στώνουν τα τελευταία χρόνια ότι έγιναν κάτι παραπάνω από συ-
νεταίροι µε το κράτος, αφού κοντά στο 50% του δηλωθέντος
εισοδήµατός τους καταλήγει µε τον έναν ή τον άλλο τρόπο στα δη-
µόσια ταµεία. Το πρόβληµα εντείνεται µε τις αλλαγές στη φορολο-
γία εισοδήµατος (όπως αλλαγές στη φορολογική κλίµακα, αύξηση
στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης και στην προκαταβολή φόρου),
οι οποίες πλήττουν κυρίως όσους έχουν «µεσαία» ή και «µεγάλα»
εισοδήµατα, κάνοντάς τους να δίνουν σε κάποιες περιπτώσεις σε
φόρους και εισφορές πάνω από το 50% των κερδών τους.

• Στην ιδιοκτησία της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ πέρασε η «Μεταλλουργική
Βιοµηχανία Ηπείρου», η οποία εδρεύει στο Κεφαλόβρυσο Πωγω-
νίου και µεταξύ άλλων παράγει κέρµατα του ευρώ για λογαριασµό
του ∆ηµοσίου. Το τίµηµα της εξαγοράς ανήλθε στα 2,5 εκατ. ευρώ.
Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται ότι η ανώνυµη εταιρεία, µε την
επωνυµία «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Ελληνική Βιοµηχανία Χαλκού και
Αλουµινίου Ανώνυµος Εταιρεία» (στο εξής «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΑΕ»)
ανακοίνωσε ότι υπογράφηκε µεταξύ της «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΑΕ»
και της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «Συνεργαζόµενοι Ορ-
κωτοί Λογιστές Ανώνυµη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών», ενερ-
γούσης µε την ιδιότητα της ειδικής εκκαθαρίστριας της ανώνυµης
εταιρείας µε την επωνυµία «Μεταλλουργική Βιοµηχανία Ηπείρου
Μονοπρόσωπη ΑΕ» (στο εξής «ΜΒΗ ΑΕ»), συµβολαιογραφική
σύµβαση πώλησης και µεταβίβασης προς την ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ
ΑΕ, κατά πλήρη κυριότητα, νοµή και κατοχή, του συνόλου των
στοιχείων ενεργητικού της «ΜΒΗ ΑΕ», ενδεικτικά και όχι περιορι-
στικά, πάσης φύσεως απαιτήσεων, δικαιωµάτων, σηµάτων, δι-
πλωµάτων ευρεσιτεχνίας, λογότυπων, διακριτικών γνωρισµάτων,
εµπορικής επωνυµίας και των πάσης φύσεως διοικητικών αδειών
που συνδέονται µε τη λειτουργία των στοιχείων ενεργητικού της
«ΜΒΗ ΑΕ», αντί τιµήµατος ποσού 2,5 εκατοµµυρίων ευρώ. Στόχος
είναι η επαναδραστηριοποίηση της παραγωγής και, µε την εκµε-
τάλλευση του διεθνούς εµπορικού δικτύου της «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ
ΑΕ», η µετατροπή του προφίλ της µονάδας σε εξαγωγική.

• Μην ξεχνάµε τις γιορτές και τις αργίες, ιδιαίτερα τις άγιες µέρες
του Πάσχα, την Πρωτοµαγιά και το καλοκαίρι να προσπαθούµε να
επισκεπτόµαστε το ακριτικό χωριό µας. Μας έχει και το έχουµε
ανάγκη. Επίσης να προτιµούµε όσο το δυνατόν προϊόντα από το
Πωγώνι και την Ήπειρο. Συµβάλλουµε έτσι στη βελτίωση του ει-
σοδήµατος και στην ενίσχυση των συµπατριωτών µας που εργά-
ζονται για την παραγωγή και τη µεταποίησή τους, αλλά και στη
δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Ρεπορτάζ:
Ιωάννης Ν. Βελονάκης

Επιτυχία σηµείωσε η ετήσια εκ-
δήλωση «Βασιλόπιτα- Χορός
2018» της Αδελφότητας Κερασο-
βιτών Πωγωνίου Ηπείρου, η
οποία πραγµατοποιήθηκε φέτος
το βράδυ του Σαββάτου 10 Φε-
βρουαρίου 2018, στην καλαί-
σθητη αίθουσα δεξιώσεων
"Athens View", στο Γαλάτσι Αττι-
κής. Η ατµόσφαιρα ήταν ζεστή
και η συµµετοχή µεγαλύτερη από
κάθε άλλη φορά. Στη διατήρηση
του ευχάριστου κλίµατος βοήθη-
σαν η παραδοσιακή ορχήστρα
του συµπατριώτη µας κλαρινίστα
∆ηµήτρη Πότση από το Κεφαλό-
βρυσο Πωγωνίου, όπως και το προσεγµένο φαγητό και η
άρτια εξυπηρέτηση της αίθουσας. Σηµειώνουµε ότι για µία
ακόµα φορά το µενού εµπλουτίστηκε µε ψητά αρνιά, προ-
σφορά των συγχωριανών µας Γεωργίου- Νεκταρίου Πά-
σχου του Αντωνίου και Χρήστου Λιάγκου του ∆ηµητρίου.

Εκτός από τους Κερασοβίτες, αρκετοί από τους οποίους
είχαν µαζί και τη νέα γενιά, τα παιδιά τους, παραβρέθηκαν
αρκετοί επίσηµοι και φίλοι του Κερασόβου. Μεταξύ αυτών
ξεχώρισαν ο βουλευτής Ιωαννίνων της Νέας ∆ηµοκρατίας
και τέως υπουργός Κώστας Τασούλας και ο ∆ήµαρχος Πω-
γωνίου Κώστας Καψάλης, ο οποίος παραβρίσκεται αδιάλει-
πτα τα τελευταία χρόνια στις εκδηλώσεις µας τόσο στο
Κεράσοβο όσο και στο Πωγώνι, συνοδευόµενος από τον αρ-
µόδιο αντιδήµαρχο της ∆ηµοτικής Ενότητας ∆ελβινακίου Νι-
κόλαο Γκαλίτση. Επίσης, την εκδήλωσή µας τίµησαν µε την
παρουσία τους ο πρόεδρος της Οµοσπονδίας Αδελφοτήτων
και Ενώσεων Επαρχίας Πωγωνίου και πρόεδρος της Αδελ-
φότητας Βήσσανης Γρηγόρης Άρµπυρος και το µέλος του ∆ι-
οικητικού Συµβουλίου της Οµοσπονδίας µας και
αντιπρόεδρος της Αδελφότητας Στρατίνιστας Νικόλαος Κω-
τσίνης.

Αρχικά το λόγο πήρε ο πρόεδρος της Αδελφότητας Βασί-
λειος Στράτος. Περιστοιχιζόµενος από τα µέλη του ∆ιοικητι-

κού Συµβουλίου, προσφώνησε
όλους τους παρευρισκόµενους,
ευχήθηκε ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ, ευχα-
ριστώντας τους τόσο για την
αγάπη τους προς το Κεράσοβο,
όσο και για τη συµµετοχή τους
στην όµορφη συνεστίαση. Στη
συνέχεια ο βουλευτής Ιωαννί-
νων Κώστας Τασούλας, ο ∆ή-
µαρχος Πωγωνίου και ο
πρόεδρος της Οµοσπονδίας
Πωγωνησίων απηύθυναν έναν
σύντοµο χαιρετισµό. Κατόπιν, ο
πρόεδρος, µε µία εµπνευσµένη
κίνηση γεµάτη συµβολισµό, κά-
λεσε τον επί σειρά ετών πρό-
εδρο της Αδελφότητας
Κερασοβιτών και επίτιµο πρό-
εδρο της Οµοσπονδίας Πωγω-

νησίων, τον συγχωριανό µας Σταύρο Παππά, να κόψουν
από κοινού την πρωτοχρονιάτικη πίτα µας, καταχειροκρο-
τούµενοι από τους παρευρισκόµενους. Στη συνέχεια µέλη
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Αδελφότητας µαζί µε τους
επίσηµους άνοιξαν το χορό και το γλέντι συνεχίστηκε µε
κέφι ώς τις πρώτες πρωινές ώρες

Τα συγχαρητήρια της εφηµερίδας πηγάζουν αυθόρµητα
προς όσους µόχθησαν για την επιτυχία αυτής της χειµερι-
νής γιορτής, δηλαδή στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
της Αδελφότητας Κερασοβιτών, αλλά και σε όλους τους
συγχωριανούς µας που διακριτικά και αποφασιστικά πλαι-
σίωσαν το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, στηρίζοντας τις δραστηριό-
τητές του, µαζί µε τις ευχαριστίες µας προς όλους όσους
παραβρέθηκαν.
Θεωρούµε επίσης ότι και η φετινή χειµερινή εκδήλωση κα-

τάφερε να συγκεντρώσει και να ευχαριστήσει τους συγχω-
ριανούς και τους φίλους του ακριτικού χωριού µας,
φέρνοντάς τους κοντά στην Αδελφότητα και στις δραστηριό-
τητές της.

Ευχόµαστε από καρδιάς κάθε χρόνο να ανταµώνουµε όλο
και περισσότεροι, όχι µόνο σε αυτή αλλά και στις άλλες εκ-
δηλώσεις της Αδελφότητάς µας.

Η φωτογραφία (αναδηµοσίευση από το τεύχος Απριλίου- Μαΐου-Ιου-
νίου 2017) απεικονίζει πέντε αδέλφια από την οικογένεια Βενέτη και
πιο συγκεκριµένα, από δεξιά προς τα αριστερά όπως βλέπουµε,
τους: Αλεξάνδρα Βενέτη του Γεωργίου (Αλεξάνδρα Ιωάννου), Αχιλ-
λέα Βενέτη του Γεωργίου, Αντώνιο Βενέτη του Γεωργίου, Χαρά-
λαµπο Βενέτη του Γεωργίου και Αριστούλα Βενέτη του Γεωργίου
(Αριστούλα- Τούλα Μπότσαρη). Οι απαντήσεις δόθηκαν από τις κυ-
ρίες Κλεοπάτρα Φλίντρα (κόρη του Μιχαήλ και της Ζωής Τσιµο-
γιάννη) και Σόνια Νικολακάκη, τις οποίες η στήλη ευχαριστεί θερµά.

Επιτυχηµένη η ετήσια εκδήλωσή µας «Βασιλόπιτα - Χορός 2018»
στην αίθουσα δεξιώσεων “Athens View”

Από την εκδήλωση «Βασιλόπιτα- Χορός 2018»: ο
νυν πρόεδρος της Αδελφότητάς µας Βασίλειος Αθ.
Στράτος και ο επί σειρά ετών πρόεδρός της Σταύ-
ρος Χ. Παππάς κόβουν το πρώτο κοµµάτι της βα-
σιλόπιτας. Μαζί τους τα µέλη του ∆.Σ. Ρία Μάλαµα
και Μιχάλης Τζάµπαλης.

ΚΕΡΑΣΟΒΙΤΙΚΑ ΦΩΤΟ - ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

Ανοιχτή επιστολή επιτροπής κατοίκων ∆ελβινακίου
για το κλείσιµο του υποκαταστήµατος της Τράπεζας
Πειραιώς (πρώην ΑΤΕ στο ∆ελβινάκι)

Προς: Τράπεζα Πειραιώς
Αµερικής 4 Αθήνα
(υπόψιν κ. Μεγάλου Χρήστου)
∆ιευθύνοντος Συµβούλου
Κοιν.:
1) κ. Αντώνη Γούση
(Γενικό ∆ιευθυντή Ηπείρου & ∆υτικής Ελλάδας,
Τράπεζας Πειραιώς)
2) κ.κ. Βουλευτές Ν. Ιωαννίνων

Θέµα: Αναστολή λειτουργίας υποκαταστήµατος
Τράπεζας Πειραιώς στο ∆ελβινάκι

Κύριοι,
Ζητάµε από τη ∆ιοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς, να επανεξετάσει
ΑΜΕΣΑ την απόφαση περί αναστολής της λειτουργίας του υποκατα-
στήµατός της στο ηρωικό ∆ελβινάκι. Θεωρούµε πως η απόφασής σας
αυτή (για την αναστολή λειτουργίας του ανωτέρω υποκαταστήµατος,
που σηµειωτέον λειτουργεί δύο ηµέρες την εβδοµάδα), είναι εντελώς
λανθασµένη και έχει ληφθεί χωρίς να υπολογιστούν πολλές άλλες πα-
ράµετροι, που άπτονται της οικονοµικής δραστηριότητας της περιοχής,
αλλά και της κοινωνικής διάστασης, όσον αφορά την λειτουργία της.
Το υποκατάστηµα της Τράπεζας Πειραιώς στο ∆ελβινάκι τυχαίνει να
είναι το µοναδικό υποκατάστηµα Τράπεζας, που βρίσκεται στην πα-
ραµεθόρια – µε την Αλβανία- περιοχή και εξυπηρετεί τους κατοίκους
(στην πλειονότητα ηλικιωµένους!) 20 και πλέον παραµεθορίων χωριών
του πρώην ∆ήµου ∆ελβινακίου και της διευρυµένης Κοινότητας Πω-
γωνιανής. Παρακαλούµε θερµά, για την ευαισθητοποίησή σας επί του
θέµατος και ευελπιστούµε να επανεξετάσετε και να ανακαλέσετε την
απόφασή σας αυτή, για τη διακοπή λειτουργίας του ως άνω καταστή-
µατός σας, που άλλωστε στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτήριο (ανέξοδα). Σας
ενηµερώνουµε πως το οικόπεδο για την ανέγερση του κτηρίου (Τρα-
πεζικό Μέγαρο, το λέµε εµείς!), έχει παραχωρηθεί ∆ΩΡΕΑΝ πριν από
εξήντα και πλέον χρόνια στην τότε Αγροτική Τράπεζα, από τον τότε
∆ήµο ∆ελβινακίου. Αυτό και µόνο αυτό θα πρέπει να σας προβληµα-
τίσει και να δηµιουργήσει σε σας και στο ∆.Σ. της Τράπεζας Πειραιώς
την ηθική υποχρέωση, ώστε το υποκατάστηµά σας στο ∆ελβινάκι, ΝΑ
ΜΗΝ ΚΛΕΙΣΕΙ ΠΟΤΕ! Τελειώνοντας, θέλουµε να συνυπολογίσετε πως
οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής ∆ελβινακίου – εδώ στα ακριτικά σύ-
νορα – φυλάνε Θερµοπύλες και είναι ένας πλέον λόγος, ώστε να δείτε
θετικά το δίκαιο αίτηµά µας!
Σας ευχαριστούµε πολύ.
Η εξουσιοδοτηµένη επιτροπή των κατοίκων του ∆ελβινακίου
1) Γκουροµέτσιος Νικηφόρος
2) Μάγκος Μιχάλης
3) Τσώνης Γιώργος

Σηµείωση της Συντακτικής Επιτροπής: ∆υστυχώς το υποκατάστηµα
της Τράπεζας Πειραιώς (πρώην Αγροτικής Τράπεζας) εξακολουθεί να
παραµένει κλειστό από τον ∆εκέµβριο του 2017, παρά τις προσπάθειες
της Οµοσπονδίας Πωγωνησίων και των άλλων φορέων του Πωγωνίου,
εξαιτίας της πολιτικής µείωσης των υποκαταστηµάτων της που ακο-
λουθεί η διοίκηση της Τράπεζας. Λειτουργεί µόνο ένα αυτόµατο µηχά-
νηµα ανάληψης και συναλλαγών, το οποίο δεν είναι αρκετό για την
κάλυψη των αναγκών των ηλικιωµένων κατοίκων της ακριτικής µας
επαρχίας. Πρόκειται δυστυχώς για µία ακόµα ζοφερή συνέπεια της διά-
λυσης της Αγροτικής Τράπεζας για τον κόσµο της υπαίθρου και ιδίως
των αποµακρυσµένων περιοχών.
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Προσφορές για την Αδελφότητα και την εφηµερίδα µας
• Η κυρία Ελευθερία (Ρίτσα) Πάσχου, κόρη του αεί-

µνηστου συγχωριανού µας Θεοδώρου Πάσχου, ιδρυ-
τικού µέλους και επί σειρά ετών προέδρου τόσο της
Αδελφότητάς µας όσο και της Οµοσπονδίας Πωγω-
νησίων, προσέφερε στην Αδελφότητα τριάντα αντί-
τυπα από το λεύκωµα που εξέδωσε πρόσφατα µε
µέρος από το πολύτιµο αρχείο του πατέρα της. Η
Αδελφότητά µας προτίθεται να διαθέσει αυτά τα βι-
βλία στα µέλη και στους φίλους της προς 50 € το κα-
θένα, µε σκοπό να συγκεντρωθεί ένα χρηµατικό ποσό
αρκετό για την περισσότερο επιµεληµένη και εµ-
πλουτισµένη επανέκδοσή τους.
Πρόκειται αναµφίβολα για ιστορικό κειµήλιο, του
οποίου η αξία αυξάνει µε την πάροδο των χρόνων και
καλό είναι να µη λείπει από τη βιβλιοθήκη κανενός
Κερασοβίτη. Πληροφορίες στα γραφεία της Ένωσής
µας, οδός Λέκκα 12, Αθήνα, τηλέφωνο επικοινωνίας
2103220394.
• Η κυρία Σοφία Ανδρέα Ξεΐνη προσέφερε το ποσό
των 100 € για την Ένωση Κερασοβιτών Πωγωνίου
Ηπείρου εις µνήµην της µητέρας της Πολυξένης Πα-
παδοπούλου.

Προσφορές σε είδος για την Αδελφότητά µας
1. Ένα αρνί, προσφορά του Γεωργίου- Νεκτάριου Πά-
σχου.
2. Ένα αρνί, προσφορά του Χρήστου Λιάγκου του ∆η-
µητρίου.
3. Μία δερµάτινη γυναικεία τσάντα, προσφορά του
Μιχαήλ και της Σοφίας Τζάµπαλη.
4. Τρία προϊόντα Tupperware, προσφορά της κυρίας
Σοφίας Σµοΐλη.
5. ∆ύο γυναικεία κολιέ, προσφορά της κυρίας Άννας
Πολίτη- Χατζηδηµητριάδη.
6. ∆ύο ρολόγια µάρκας MACAO, προσφορά της κυ-
ρίας Άννας Πολίτη- Χατζηδηµητριάδη.
7. Μία φορολογική δήλωση ιδιώτη, προσφορά της
κυρίας Ελένης Σµοΐλη.

Το ∆. Σ. της Ένωσης Κερασοβιτών Πωγωνίου Ηπεί-
ρου ευχαριστεί όλους εκείνους που στους δύσκολους
καιρούς που διανύουµε εξακολουθούν να δίνουν από
το υστέρηµά τους για τη στήριξη των ιερών σκοπών
της Αδελφότητάς µας. Ας µην ξεχνάµε ότι κάθε προ-
σφορά, όσο µικρή και αν είναι, είναι πολύτιµη,

Σε µια πραγµατική γιορτή και µε πολύ µεγάλη επιτυχία οι Πωγωνήσιοι απόδηµοι,
µέλη των Αδελφοτήτων και Ενώσεων της επαρχίας µας, έκοψαν την πίτα τους µαζί
µε τη ∆ηµοτική Αρχή του ∆ήµου Πωγωνίου, το πρωί της Κυριακής 7 Ιανουαρίου
2018. Η αίθουσα «Τερψιχόρη» του ξενοδοχείου Hilton αποδείχτηκε µικρή για να
χωρέσει το πλήθος των παρευρισκοµένων. Η όλη εκδήλωση είχε οργανωθεί µε
εξαιρετική φροντίδα από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Οµοσπονδίας Πωγωνησίων
και οι συµµετέχοντες, µεταξύ των οποίων και σηµαντικές προσωπικότητες της ηπει-
ρωτικής αποδηµίας, πραγµατικά το απόλαυσαν.

Την εκδήλωση άνοιξε εκ µέρους της διοργανώτριας Οµοσπονδίας ο πρόεδρός
της Γρηγόριος Άρµπυρος, στέλνοντας τις ευχές του για υγεία και κάθε ευτυχία
στους ανά τον κόσµο Πωγωνήσιους. Στη συνέχεια ευχές απηύθυνε ο πρόεδρος
της Πανηπειρωτικής Συνοµοσπονδίας Ελλάδας, της κορυφαίας οργάνωσης των
Αποδήµων Ηπειρωτών, ο Γεώργιος ∆όσης, ο οποίος παραβρέθηκε µε όλο το προ-
εδρείο του. Χαιρετισµούς απηύθυναν επίσης ο Πωγωνήσιος τέως βουλευτής και
υπουργός Αντώνης Φούσας, ο ευρωβουλευτής Νότης Μαριάς, ο δραστήριος κα-
θηγητής καρδιολογίας και πρόεδρος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας Στέ-
φανος Φούσας, µε τη µεγάλη του προσφορά στην προληπτική ιατρική, ο πρόεδρος
της Οµοσπονδίας Μαστοροχωρίων Κόνιτσας Μιχαήλ Μαρτσέκης, ο πρόεδρος της
Οµοσπονδίας Άνω Καλαµά κ. Στεργίου, η πρόεδρος του Συνδέσµου Γυναικών
Ηπείρου Εύα Χαλατσά από την Αγία Μαρίνα, ο ∆ηµήτριος Ντότης εκ µέρους της
αξιωµατικής αντιπολίτευσης του ∆ήµου Πωγωνίου και ο αιδεσιµότατος πατήρ Χρι-
στόδουλος ∆εληγιάννης, ο οποίος ευλόγησε και την πίτα µας. Ειδικά ο κύριος Μα-
ριάς ενθουσίασε µε τις προστάσεις του για το Πωγώνι, την Ήπειρο και τα εθνικά
µας θέµατα, αλλά κυρίως µε την πρότασή του να φιλοξενήσει στις Βρυξέλλες µε
έξοδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τέσσερις Πωγωνήσιους, συνοδεύοντάς τους και
στο Ευρωκοινοβούλιο, προκειµένου να προβάλλουν την ιδιαίτερη πατρίδα µας.
Τέλος, τον λόγο έλαβε ο ∆ήµαρχος Πωγωνίου Κώστας Καψάλης, ως συνδιοργα-

νωτής, και αφού ευχήθηκε σε συνδηµότες και ετεροδηµότες τα καλύτερα, ενηµέ-
ρωσε για τα τρέχοντα θέµατα της επαρχίας, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνονται
η κατασκευή µεγάλων αιολικών πάρκων στο όρος Κασιδιάρης και οι έρευνες που
πραγµατοποιούνται για πετρέλαιο τόσο στον ∆ήµο µας όσο και στις όµορες πε-
ριοχές, καθώς και για τις αντίστοιχες ενέργειες τη ∆ηµοτικής Αρχής.

Μετά από αυτά το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Οµοσπονδίας Πωγωνησίων, υλο-
ποιώντας µία οµόφωνη απόφασή του, απένειµε διά του επίτιµου προέδρου του,
του συγχωριανού µας Σταύρου Παππά, τιµητική πλακέτα στον οµότιµο καθηγητή
του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων και πρόεδρο του ∆ηµοτικού Ελεύθερου Ανοιχτού
Πανεπιστηµίου (∆ΕΑΠ) Πωγωνίου Απόστολο Παπαϊωάννου, τον ευπατρίδη που
αγωνίστηκε για την πνευµατική, πολιτισµική και οικονοµική πρόοδο των Ηπειρω-
τών και ιδιαίτερα των Πωγωνησίων. Εκείνος συγκινηµένος αποδέχτηκε την τιµή
και απευθύνθηκε ευχαριστώντας και επαναφέροντας στην επικαιρότητα σηµαντικές
προτάσεις του για τον τόπο µας.

Η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας πραγµατοποιήθηκε σύµφωνα µε την ορθό-
δοξη παράδοση, µε τις ευλογίες τού πατρός Χριστόδουλου ∆εληγιάννη και µε τη
βοήθεια του τέως προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Βασίλη Μάτσα. Την εκδή-
λωση έκλεισε Πωγωνήσια παραδοσιακή κοµπανία, η οποία συνόδευσε στο χορό
Πωγωνήσιες νέες ντυµένες µε την παραδοσιακή τους φορεσιά και φακιολισµένες
επιδέξια από τη Βησσανιώτισσα Αγαθή Τζούµα- Γούµενου. Χόρεψε επίσης και το
χορευτικό συγκρότηµα του Συλλόγου Ηπειρωτών Αγίων Αναργύρων, το οποίο επί-
σης εντυπωσίασε µε την όµορφη παρουσία του, ενώ και πολλοί παρευρισκόµενοι
συµµετείχαν στο γλέντι αυτό.

Από τις στήλες της εφηµερίδας µας συγχαίρουµε για πολλοστή φορά το δρα-
στήριο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Οµοσπονδίας Αδελφοτήτων και Ενώσεων της
Επαρχίας Πωγωνίου και τον πρόεδρό του Γρηγόριο Άρµπυρο, ευχόµενοι κουρά-
γιο και δύναµη και να οργανώνουν πάντα τέτοιες ενδιαφέρουσες και πολλαπλά
χρήσιµες εκδηλώσεις. Παράλληλα όµως θα πρέπει οι προβληµατισµοί τόσο των
αποδήµων όσο και των µονίµων κατοίκων του Πωγωνίου θα πρέπει να τύχουν της
δέουσας προσοχής από τους αρµόδιους φορείς και από τα όργανα της συντεταγ-
µένης πολιτείας.

Ρεπορτάζ: Ιωάννης Ν. Βελονάκης, από τα σχετικά δελτία
τύπου της Πανηπειρωτικής Συνοµοσπονδίας

Το ενδιαφέρον της Πανηπειρωτικής Συνοµοσπονδίας Ελλάδος
για την ανάπτυξη της Ηπείρου και τη βελτίωση του βιοτικού επι-
πέδου των Ηπειρωτών, είναι δεδοµένο και έχει καταδειχθεί από
την 81χρονη πορεία της, από τα 7 παγκόσµια Πανηπειρωτικά
Συνέδρια, από τις πρωτοβουλίες και δράσεις της στα µεγάλα ζη-
τήµατα σχετικά µε την πατρώα γη και την καταγραφή αυτών σε
συζητήσεις και ειδικές θεµατικές ηµερίδες, που διοργάνωσε. Η
έρευνα και η εξόρυξη των υδρογονανθράκων στην Ήπειρο είναι
κορυφαίο ζήτηµα, που αγγίζει όλη τη χώρα, αλλά κύρια τη γεω-
γραφική περιφέρεια της Ηπείρου και τους Ηπειρώτες. Ένα ζή-
τηµα που η ΠΣΕ το είδε πολύ νωρίς, όταν δεν υπήρχε
ενδιαφέρον από κανέναν άλλον Ηπειρωτικό φορέα και στις 2 ∆ε-
κεµβρίου 2014 διοργάνωσε ηµερίδα στο Πνευµατικό Κέντρο
Ηπειρωτών, στην Αθήνα, και µε διαδικασίες τεκµηρίωσης, προ-
σπάθησε σε βάθος να διεισδύσει στο θέµα της εξόρυξης πετρε-
λαίων στα οικόπεδα της Ηπείρου, αλλά και τις διάφορες πτυχές
των συµβάσεων που είχε συνοµολογήσει αρχικά και επρόκειτο
να επικυρώσει η Βουλή των Ελλήνων, το Ελληνικό ∆ηµόσιο µε
τις εταιρείες έρευνας, εξόρυξης και εκµετάλλευσης υδρογοναν-
θράκων, παραθέτοντας τις απόψεις κορυφαίων επιστηµόνων για
τις θετικές ή αρνητικές επιπτώσεις σε κοινωνικό, οικονοµικό, πε-
ριβαλλοντικό και πολιτιστικό επίπεδο.
Τα συµπεράσµατα της ηµερίδας αυτής, συνοψίστηκαν στις εξής

θέσεις, που είναι και µέχρι σήµερα, οι εγκεκριµένες θέσεις της
Πανηπειρωτικής Συνοµοσπονδίας Ελλάδος.
1.Η χώρα διαθέτει πράγµατι ορυκτό πλούτο να συντελέσει µελ-
λοντικά στην ευηµερία του λαού της και ότι πρέπει να αξιοποιήσει
στο έπακρο τις δυνατότητες εκµετάλλευσής, αλλά υπό προϋπο-
θέσεις.
2. Η εκµετάλλευση να µην έχει χαρακτηριστικά εξάρτησης και να
µην κατατείνει στη µεγιστοποίηση της κερδοφορίας ελάχιστων
επενδυτών και επικυρίαρχων διεθνών εταιρειών ή χωρών.
3. Να εφαρµοστεί η Ευρωπαϊκή νοµοθεσία προστασίας του πε-
ριβάλλοντος και να γίνει σεβαστή η ισόρροπη ανάπτυξη µε άλ-
λους τοµείς, καθώς και την αρµονική συνύπαρξη µε τις
πολιτιστικές αξίες και το περιβάλλον της περιοχής.
4. Να διασφαλίζεται το µέγιστο κοινωνικό όφελος και να υπάρχει
έλεγχος αξιόπιστης εφαρµογής των µελετών και επιστροφή αν-
τισταθµιστικών ωφελειών για την τοπική κοινωνία.
5. Τέλος ζητήθηκε εγρήγορση από την ΠΣΕ και τους Ηπειρώτες
στη διεκδίκηση και επιβολή των καλύτερων δυνατών µορφών
αξιοποίησης του εθνικού πλούτου της χώρας και της Ηπείρου ει-
δικά».

Όπως τονίστηκε τότε, τα συµπεράσµατα αυτά της ηµερίδας
στις 2-12-2014 αποτελούν και δέσµευση της ΠΣΕ για την καλύ-
τερη αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της χώρας και της Ηπεί-
ρου και µε βάση αυτά κινείται και σήµερα.

Καθίσταται επίκαιρο όσο ποτέ, µετά την έναρξη ερευνών για
την εκµετάλλευση των υδρογονανθράκων στο οικόπεδο των
Ιωαννίνων-Θεσπρωτίας, και µετά την ψήφιση από τη Βουλή των
Ελλήνων για την υπογραφή σύµβασης για το οικόπεδο Πρέβε-
ζας-Άρτας, να εξεταστεί το πώς προχωρεί η έρευνα για την εξό-
ρυξη των πετρελαίων και το αν εφαρµόζεται η υποχρέωση για
την παρακολούθηση εκ µέρους του υπουργείου Περιβάλλοντος
και της Περιφέρειας Ηπείρου της εφαρµογής των όρων των συµ-
βάσεων.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Πανηπειρωτικής Συνοµοσπονδίας
Ελλάδος αποφάσισε οµόφωνα τη διοργάνωση νέας ηµερίδας,
µε τίτλο ''Ήπειρος: Έρευνα και εξόρυξη υδρογονανθράκων'', ως
συνέχεια της προηγούµενης για να ενηµερωθούν οι Απόδηµοι
για την εξέλιξη της έρευνας στην Ήπειρο και το οικόπεδο των
Ιωαννίνων-Θεσπρωτίας, µε τη συµµετοχή του αρµόδιου υπουρ-

γείου, του φορέα υλοποίησης της έρευνας και ειδικών επιστηµό-
νων.
Έτσι λοιπόν, πραγµατοποίησε νέα ηµερίδα τη ∆ευτέρα 12 Μαρ-

τίου 2018 στο Πνευµατικό Κέντρο Ηπειρωτών, στην οποία ειση-
γητές ήταν:
1. Μιχάλης Βερροιόπουλος, Γενικός Γραµµατέας Ενέργειας και
Ορυκτών πρώτων υλών, του ΥΠΕΧΩ∆Ε. 2. Εκπρόσωπος της
Εταιρείας Energean Oil & Gas, που διενεργεί την έρευνα στο οι-
κόπεδο Ιωαννίνων-Θεσπρωτίας. 3. Αβραάµ Ζεληλίδης, γεωλό-
γος, πετρελαιολόγος, Καθηγητής του Πανεπιστηµίου Πατρών. 4.
Σαράντης ∆ηµητριάδης, οµότιµος καθηγητής του Αριστοτελείου
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. 5. Νίκος Γιαννούλης, Φυσικός-
Περιβαλλοντολόγος. 6. Μιχάλης Μαρτσέκης, ∆ικηγόρος στον
Άρειο Πάγο.

Στη συνέχεια, συνήλθε Γενική Συνέλευση της Πανηπειρωτικής
Συνοµοσπονδίας Ελλάδος. Στο σχετικό δελτίο τύπου που εκδό-
θηκε σηµειώνονται τα εξής:
«Η Γενική Συνέλευση της Πανηπειρωτικής Συνοµοσπονδίας Ελ-

λάδος εκφράζει την αγωνία και την έντονη ανησυχία των τετρα-
κοσίων πενήντα (450) και πλέον πρωτοβάθµιων και
δευτεροβάθµιων σωµατείων (Αδελφοτήτων, Οµοσπονδιών και
Συλλόγων)-και ως εκ τούτου εκατοντάδων χιλιάδων απόδηµων
συµπατριωτών µας- για τα πρωτοφανή τεκταινόµενα στην πε-
ριοχή της Ηπείρου, µε τις έρευνες για την εξόρυξη υδρογοναν-
θράκων στην Ήπειρο. Εδώ και λίγους µήνες ξεκίνησαν στην
περιοχή των Ιωαννίνων και σε λίγο καιρό έρχεται η σειρά των
εδαφικών εκτάσεων Άρτας και Πρέβεζας. Το Ελληνικό ∆ηµόσιο,
µε τη σύµφωνη γνώµη της Περιφέρειας Ηπείρου και των ∆ήµων
Ζίτσας, Πωγωνίου και Σουλίου προς το παρόν, προσφέρει δη-
µόσιες και δηµοτικές δασικές εκτάσεις εν λευκώ στην ανάδοχη
εταιρεία, να εκτελέσει στην Ηπειρωτική ύπαιθρο µε αποψίλωση
κάθε πράσινου εµπόδιου µε εκατοντάδες δοκιµαστικές γεωτρή-
σεις, προκειµένου να βρει το καλύτερο και αποδοτικότερο γι’
αυτήν κοίτασµα, χωρίς να γίνεται κανένας έλεγχος, αν τηρούνται
οι αναφερόµενες στη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντολογικών
Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) περιβαλλοντικές δεσµεύσεις.
Ο κίνδυνος από τις επιπτώσεις που θα έχει η περιοχή µας στα

ιστορικά, θρησκευτικά µνηµεία αλλά και στη χλωρίδα-πανίδα της
είναι ορατός και δεν µπορεί να εξασφαλιστεί µε κανένα τρόπο.
Ήδη τουριστικοί πράκτορες του εξωτερικού αφαιρούν από το
τουριστικό τους προϊόν την περιοχή µας. Επιστήµονες κάθε ει-
δικότητας µας καθησυχάζουν για τους κινδύνους που διατρέ-
χουµε από σεισµούς, εκρήξεις, µόλυνση του αέρα που αναπνέει
κάθε ζώντας οργανισµός χωρίς βέβαια να τους αποκλείουν. Η
ίδια η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντολογικών Επιπτώσεων
(ΣΜΠΕ) αναφέρει την ύπαρξη ή και δηµιουργία κινδύνων αστο-
χίας. Η περιοχή της Ηπείρου δεν µπορεί να γίνει πειραµατόζωο
των κάθε λογής αρπακτικών εταιρειών που µόνο σκοπό έχουν
το δικό τους κέρδος χωρίς να υπολογίζουν την καταστροφή της
περιοχής.

Ο καθένας έχει αναφαίρετο δικαίωµα να είναι υπέρ ή κατά της
έρευνας-εξόρυξης του προσφορότερου για την ανάδοχο εταιρεία
κοιτάσµατος, αναλαµβάνοντας βέβαια και την ευθύνη της γνώ-
µης και της ψήφου του. Το συναίσθηµα της επιφύλαξης αντικει-
µενικά µας οδηγεί στην άρνηση να δοκιµάσουµε κάτι που θα
είναι επιζήµιο για την πατρίδα µας, για την υγεία µας και εν κα-
τακλείδι για την ανάπτυξη και προκοπή του τόπου µας.

Η Πανηπειρωτική Συνοµοσπονδία Ελλάδος, βάζοντας όλα
τα παραπάνω στο ζύγι της ευθύνης για την Ήπειρο και
όλους τους Ηπειρώτες εκφράζει την αντίθεσή της στα πει-
ράµατα των όποιων κερδοσκόπων. ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ-
ΕΞ0ΡΥΞΗ Υ∆ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ - ΝΑΙ ΣΤΗΝ
ΗΠΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΓΝΩΜΟΝΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛ-
ΛΟΝ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ».

Κοπή πίτας της Οµοσπονδίας Πωγωνησίων
Ρεπορτάζ: Ιωάννης Ν. Βελονάκης, Γρηγόριος Άρµπυρος

Από την κοπή της πίτας της Οµοσπονδίας Πωγωνησίων και του ∆ήµου Πω-
γωνίου στο Hilton (2018): Η βράβευση του Οµότιµου Καθηγητή του Πανεπι-
στηµίου Ιωαννίνων και προέδρου του ∆ΕΑΠ ∆ελβινακίου Απόστολου
Παπαϊωάννου, από τον πρόεδρο της Οµοσπονδίας Γρηγόρη Άρµπυρο και
τον επίτιµο πρόεδρό της, το συγχωριανό µας Σταύρο Χ. Παππά.

Η θέση της Π.Σ.Ε. για τους υδρογονάνθρακες στην Ήπειρο
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Παρόντες: 32 - Έγκυρα: 32 - Λευκά: 0 - Άκυρα: 0
Υποψήφιοι και σταυροί προτίµησης
Βελονάκης Ιωάννης 13, Λιάγκος Στυλιανός 16, Λιόσης ∆ηµήτριος 18,
Μάλαµα Αστέρω (Ρία) 14, Πάσχος Γεώργιος- Νεκτάριος 12, Στράτος
Βασίλειος 18, Τζαβέλλας Βασίλειος 9, Τζαβέλλας Χαράλαµπος 16,
Τζάµπαλης Μιχαήλ 8, Τσορτέκης Αθανάσιος 7.
Υποψήφιοι για την Εξελεγκτική Επιτροπή και σταυροί προτί-
µησης: Λιάγκος ∆ηµήτριος 13, Τζαβέλλας Χαρίλαος 9, Ξεΐνης Αν-
δρέας 8.
Κατόπιν των ανωτέρω αποτελεσµάτων, η Εφορευτική Επιτροπή ανα-
κήρυξε ως εκλεγέντα τακτικά και επιλαχόντα µέλη του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου, τους κάτωθι:
Τακτικά Μέλη ∆ιοικητικού Συµβουλίου
1. Στράτος Βασίλειος του Αθανασίου
2. Λιόσης ∆ηµήτριος του Γεωργίου.
3. Λιάγκος Στυλιανός του ∆ηµητρίου

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 ανακηρύσσει ως εκλεγέντα τα-
κτικά και επιλαχόντα µέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής, τους κάτωθι:
Τακτικά µέλη Ελεγκτικής Επιτροπής
1. Λιάγκος ∆ηµήτριος του Γεωργίου
2. Τζαβέλλας Χαρίλαος του Γεωργίου
Επιλαχών
1. Ξεΐνης Ανδρέας του Ηλία
Το νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο συνήλθε στις 22 Ιανουαρίου 2018 στα
γραφεία της Ένωσης Κερασοβιτών Πωγωνίου Ηπείρου στην Αθήνα,
στην οδό ∆εληγιώργη 7, και συγκροτήθηκε σε σώµα ως εξής:

Πρόεδρος: Βασίλειος Αθ. Στράτος
Αντιπρόεδρος: ∆ηµήτριος Γ. Λιόσης
Γενικός Γραµµατέας: Στυλιανός ∆. 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 συγχαίρουµε το νέο ∆ιοικητικό
Συµβούλιο της Αδελφότητάς µας και ευχόµαστε καλή επιτυχία στο
δύσκολο έργο που αναλαµβάνει.

(Για το ∆.Σ. της Ένωσης Κερασοβιτών Πωγωνίου Ηπείρου και
την εφηµερίδα «Τα Νέα του Κερασόβου», Ιωάννης Ν. Βελονά-
κης).
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