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ΚΕΡΑΣΟΒΟ ΠΩΓΩΝΙΟΥ: “Ιστορικό και Μαρτυρικό χωριό”
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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

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Κερασοβιτών
Πωγωνίου Ηπείρου και η Εφημερίδα «Τα Νέα του Κε-
ρασόβου» εύχονται σε όλους τους Κερασοβίτες  και
τους φίλους του χωριού μας ευτυχισμένο, δημιουργικό
και ειρηνικό το 2019 και να μη σβήσει ποτέ η φλόγα
που πρέπει όλοι μας να έχουμε για το Κεράσοβο. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αδελφότητάς
μας, στο πλαίσιο των καταστατικών της
σκοπών και εν όψει του νέου έτους 2019,
σύμφωνα με τις πατροπαράδοτες λαϊκές
παραδόσεις της πολύ ευαίσθητης ακριτι-
κής μας επαρχίας, του όμορφου Πωγω-
νίου, διοργανώνει την ετήσια εκδήλωση
της Αδελφότητας Κερασοβιτών «Βασιλό-
πιτα- Χορός 2019», το Σάββατο 2 Μαρ-
τίου 2019, ώρα 20:30 το βράδυ, στην
καλαίσθητη αίθουσα δεξιώσεων Αρχον-
τικό Hall (Καρπενησίου 20, Περιστέρι,
τηλέφωνο 2105756172, 2155018989,
6972517185). Η Αδελφότητά μας εγγυά-
ται και φέτος την πολύ καλή διασκέδασή
μας με άψογο σέρβις, με εξαιρετικά πλού-

σιο και καλόγουστο μενού και φυσικά με
τη συνοδεία παραδοσιακής μουσικής από
την ορχήστρα του φημισμένου κλαρινίστα
Κώστα Βέρδη. Το εορταστικό πρό-
γραμμα περιλαμβάνει επιπλέον διάφορα
ψυχαγωγικά δρώμενα, τα οποία ώς την
ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές δεν
έχουν οριστικοποιηθεί. 

Θα πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα ότι η
ανωτέρω εκδήλωση είναι η κορυφαία χει-
μερινή γιορτή για το Κεράσοβο, τους Κε-
ρασοβίτες και τους φίλους του χωριού
μας, αλλά και η πρώτη σε μια σειρά
άλλων εκδηλώσεων για το 2019. Είναι
ακόμα γεγονός ότι είναι μια από τις λίγες
ευκαιρίες που έχουμε στη διάρκεια του

χειμώνα να συναντηθούμε, να συσφί-
ξουμε τους μεταξύ μας δεσμούς, ανταλ-
λάσσοντας ευχές και να γαλουχήσουμε
τους νεότερους με τις αρχές και τις αξίες
του Συλλόγου μας. Θεωρούμε, λοιπόν,
πως έχουμε χρέος να δώσουμε το παρών
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, ενωμένοι, μονοιασμένοι,
αγαπημένοι, στην εκδήλωση της Αδελφό-
τητάς μας στις 2 Μαρτίου του 2019, αφού
έτσι τιμούμε το Κεράσοβο, το Πωγώνι, την
Ήπειρο, την Αποδημία, εμάς τους ίδιους
σε τελευταία ανάλυση. Ας μην ξεχνάμε
πως οι Αδελφότητες στήριξαν τόσο τα
χωριά όσο και τους απόδημους σε παλαι-
ότερες δύσκολες εποχές. Γι’ αυτό λοιπόν
να μη λείψει κανείς!

Εκδήλωση 
της Ομοσπονδίας 
Πωγωνησίων για 
το Κτηματολόγιο

Τα νέα δεδομένα που διαμορφώνον-
ται με τη δημιουργία του Εθνικού
Κτηματολογίου στην επαρχία Πωγω-
νίου και στο Νομό Ιωαννίνων γενικό-
τερα, παρουσιάστηκαν σε ειδική
εκδήλωση που διοργάνωσε στην
Αθήνα η Ομοσπονδία Αδελφοτήτων
και Ενώσεων Επαρχίας Πωγωνίου
σε συνεργασία με τον Δήμο Πωγω-
νίου, την Τετάρτη 10 Οκτωβρίου
2018 στην αίθουσα εκδηλώσεων της
Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας
(Κλεισθένους 15, 7ος όροφος, πίσω
από το Δημαρχείο της Αθήνας) και
ώρα 18.00 το απόγευμα. 

Εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρίας
πραγματοποίησε αναλυτική και πλήρη
ενημέρωση σχετικά με τα δικαιολογη-
τικά και τη διαδικασία υποβολής των
δηλώσεων ιδιοκτησίας και έδωσε εμ-
περιστατωμένες απαντήσεις στις απο-
ρίες των παρευρισκομένων, που
αφορούσαν μεταξύ άλλων τα έγγραφα
νομιμοποίησης των δηλούντων, τους
τίτλους και τα έγγραφα που θεμελιώ-
νουν τα δικαιώματα ανάλογα με την
αιτία κτήσεώς τους, τα έγγραφα νομι-
μοποίησης των δηλούντων και τη δια-
δικασία εντοπισμού των ιδιοκτησιών. 
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν,

μεταξύ άλλων, ο Δήμαρχος Πω-
γωνίου Κώστας Καψάλης, ο Πρό-
εδρος της Ομοσπονδίας Γρηγόρης
Άρμπυρος, οι Αντιδήμαρχοι Νικό-
λαος Γαλίτσης και Στυλιανός Κου-
κουλάρης, ο Δημοτικός Σύμβουλος
Κωνσταντίνος Γιαννάκος, το Δ.Σ.
και τα μέλη της Ομοσπονδίας και
πλήθος κόσμου. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομο-

σπονδίας Πωγωνησίων ευχαριστεί
τη Δημοτική Αρχή, τους εκπροσώ-
πους της εταιρείας και όλους
όσους παραβρέθηκαν και βοήθη-
σαν στη σωστή ενημέρωση των
συμπατριωτών μας. 

Αίτημα των Απόδημων Πωγωνη-
σίων είναι η Εταιρεία Κτηματογρά-
φησης να συστήσει και στην
Αθήνα γραφείο ενημέρωσης και
παραλαβής δικαιολογητικών,
όπως κάνει στην έδρα του Δήμου
Πωγωνίου.

Για το Δ.Σ. της Ένωσης Κερα-
σοβιτών Πωγωνίου Ηπείρου: 
Βασίλειος Στράτος, Στυλιανός
Λιάγκος, Γεώργιος Λιάγκος,
Ιωάννης Ν. Βελονάκης

Ξεκίνησε η διαδικασία κτηματογρά-
φησης στον Δήμο Πωγωνίου και
στους άλλους ΟΤΑ του Νομού
Ιωαννίνων. Οι πολίτες:

1. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΟΥΝ τα απαραί-
τητα δικαιολογητικά, όπως τίτλους
κτήσης (συμβολαιογραφικές πρά-
ξεις, δικαστικές αποφάσεις, πιστο-
ποιητικά μεταγραφής, έγγραφα
χρησικτησίας, πιστοποιητικά κλη-
ρονομιάς), αστυνομική ταυτότητα,
έγγραφο αποδεικτικό ΑΦΜ,  όλα σε
μορφή απλού φωτοαντίγραφου.

2. ΕΝΤΟΠΙΖΟΥΝ το ακίνητό τους
(τοπογραφικό διάγραμμα ή δωρεάν
υπηρεσία θέασης ορθοφωτογρα-
φιων της ΕΛΛ. ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ή
gps χειρός ή υπόδειξη στο Γραφείο
Κτηματογράφησης κ.λπ.). Προ-
σοχή: στην περίπτωση του Κερα-
σόβου και όσων άλλων χωριών
έχουν πραγματοποιηθεί διανομές
και αναδασμοί απαιτείται γενικά
μόνο το νούμερο του αγροτεμαχίου
ή του οικοπέδου, όπως φαίνεται
στον αρχικό τίτλο της διανομής (για
το Κεράσοβο η διανομή του 1958),
εκτός από ειδικές περιπτώσεις (εν-
δεικτικά: αμφισβήτηση ορίων, κα-
τάτμηση οικοπέδου κ.λπ.), για τις
οποίες οι ενδιαφερόμενοι θα πρέ-
πει να συμβουλευτούν την υπεύ-
θυνη κτηματογράφησης στο
Πωγώνι και ειδικό τοπογράφο μη-
χανικό.

3. ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ τη δήλωση ιδιο-
κτησίας έγκαιρα στο αρμόδιο Γραφείο
Κτηματογράφησης ή ηλεκτρονικά.

Στο σημείο αυτό τονίζουμε προς
όλους τους συμπατριώτες ότι η
συμμετοχή των πολιτών είναι υπο-
χρεωτική, αλλιώς επέρχονται οι

κατά το νόμο προβλεπόμενες κυ-
ρώσεις. Τα ακίνητα τα οποία δεν θα
δηλωθούν κατά τη διάρκεια της
κτηματογράφησης, θα καταγρα-
φούν στις Αρχικές Εγγραφές ως
«αγνώστου ιδιοκτήτη» και εφόσον
δεν πραγματοποιηθούν οι σχετικές
διορθώσεις στις προβλεπόμενες
προθεσμίες, θα περιέλθουν στο
Ελληνικό Δημόσιο.
Στη συνέχεια παρατίθενται τα απα-
ραίτητα δικαιολογητικά για τη δή-
λωση του ακινήτου, όπως
αντλήθηκαν από την ιστοσελίδα
της αναδόχου εταιρείας κτηματο-
γράφησης «Κτηματολόγιο Α.Ε.»
(http://www.ktimatologio.gr)

α)Υποχρεωτικά έγγραφα για
όλους, χωρίς τα οποία η δή-
λωση δεν γίνεται δεκτή:
• Έντυπο Δ1 του Ν. 2308/1995 για
φυσικό πρόσωπο που δηλώνει τα
εξής δικαιώματα: 1) πλήρη κυριότητα
- 2) ψιλή κυριότητα  - 3) επικαρπία  4)
άλλη δουλεία (προσωπική ή πραγ-
ματική) - χρήση χαρτών διανομής
νούμερα.
• Εντυπο Δ2 για νομικό πρόσωπο
για το σύνολο των δικαιωμάτων
του, αλλά και για φυσικό πρόσωπο,
το οποίο έχει δικαίωμα διαφορετικό
από τα προαναφερθέντα (π.χ. με-
ταλλειοκτησία). 
• Απλά φωτοαντίγραφα των τίτ-
λων που τεκμηριώνουν τα δικαιώ-
ματα σε ακίνητα (π.χ. συμβόλαια). 
• Αποδεικτικό καταβολής πάγιου
τέλους κτηματογράφησης. 
• Απλό φωτοαντίγραφο δελτίου
ταυτότητας ή διαβατηρίου και
επίδειξη εγγράφου από το οποίο να
προκύπτει ο ΑΦΜ του δηλούντος
(π.χ. λογαριασμός ΔΕΗ κ.λπ.).

β) Προαιρετικά έγγραφα για
όλους για την πληρέστερη και
ορθότερη καταχώριση της δή-
λωσης: 
-Απλό φωτοαντίγραφο του πι-
στοποιητικού μεταγραφής του οι-
κείου υποθηκοφυλακείου. 

-Τοπογραφικό διάγραμμα, ιδιαί-
τερα όταν πρόκειται για αγροτεμά-
χιο ή γενικά το δηλωθέν ακίνητο
δεν διαθέτει ταχυδρομική διεύ-
θυνση και Τ.Κ.

γ) Υποχρεωτικά έγγραφα για ει-
δικές περιπτώσεις:
Διαφορετικοί τίτλοι: σε περί-
πτωση που το δικαίωμα επί ενός
ακινήτου έχει περιέλθει στον δη-
λούντα δυνάμει διαφορετικών τίτ-
λων απαιτούνται η κατάθεση όλων
των τίτλων και η συμπλήρωση των
σχετικών πεδίων στην ενότητα
«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ».
Γειτονικά ακίνητα: στην περί-
πτωση αυτή υποβάλλεται το έν-
τυπο «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ» της
δήλωσης του Ν. 2308/1995 τόσες
φορές όσο και τα ακίνητα.
Δικαίωμα κυριότητας ή δουλείας
που προέρχεται από κληρονο-

μική διαδοχή: στην περίπτωση
αυτή υποβάλλεται διαζευκτικά: α)
συμβολαιογραφική δήλωση απο-
δοχής κληρονομιάς, β) κληρονομη-
τήριο και έκθεση περιγραφής
ακινήτων, γ) κάθε άλλο έγγραφο
που από την κείμενη νομοθεσία
περιέχει εγγραπτέα πράξη σύστα-
σης δικαιωμάτων κυριότητας ή
δουλείας.
Εξ αδιαθέτου διαδοχή: εφόσον
δεν έχει πραγματοποιηθεί η απο-
δοχή κληρονομιάς πρέπει να υπο-
βληθούν αθροιστικά τα ακόλουθα:
α) ληξιαρχική πράξη θανάτου, β)
πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγε-
νών, γ) πιστοποιητικό περί μη δη-
μοσιεύσεως διαθήκης και δ)
πιστοποιητικό περί μη αποποι-
ήσεως κληρονομιάς.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 3

Το Σάββατο 2 Μαρτίου 2019 η κοπή της πίτας και ο ετήσιος χορός μας
Η παρουσία όλων μας κρίνεται απαραίτητη και επισφραγίζει την επιτυχία της όμορφης γιορτής μας

Προσοχή: Σε εξέλιξη ώς 12 Μαρτίου 2019 η κτηματογράφηση
στον Δήμο Πωγωνίου - Οδηγός δικαιολογητικών
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“Τα ΝΕΑ του
ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ”
Τριμηνιαία έκδοση της Αδελφότητας
Κερασοβιτών Πωγωνίου Ηπείρου

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ:
Αδελφότητα Κερασοβιτών

Πωγωνίου Ηπείρου
Γραφεία: Λέκκα 12, 3ος όροφος

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

ΕΚΔΟΤΗΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ:
ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΒΕΛΟΝΑΚΗΣ

Λέκκα 12-Αθήνα

Διευθύνεται από
Συντακτική Επιτροπή

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ:
+ ΔΗΜ. Β. ΛΙΑΓΚΟΣ

ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:
ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ “Πέτρα”

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

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

Αδελφότητας και / ή 
της Εφημερίδας μας

Γιορτή τσίπουρου 2019 στο Κεράσοβο
Γάμοι- Γεννήσεις
• Η συγχωριανή μας Βασιλική Τάσση, κόρη του Φι-
λίππου Τάσση και της Όλγας, το γένος Κάτσαρη,  και
ο Βασίλειος Σπυρόπουλος παντρεύτηκαν στις 16 Δε-
κεμβρίου 2018 στον Ιερό ναό της Αγίας Ειρήνης Γαλα-
τσίου Αττικής. Το Δ.Σ. της Ένωσης Κερασοβιτών
Πωγωνίου Ηπείρου και η εφημερίδα «Τα Νέα του Κε-
ρασόβου» συγχαίρουν τους νεόνυμφους και εύχονται
βίον ανθόσπαρτον και καλούς απογόνους.

• Η Ευανθία Κώτση του Παναγιώτη, εγγονή της συγ-
χωριανής μας Ευανθίας (Βάνθας) Κώτση, το γένος Γε-
ώργιου Νάτση (απόγονοι της οικογένειας του
Ευάγγελου Λιάγκου) και ο Δημήτριος Λιάσκος παν-
τρεύτηκαν με πολιτικό γάμο τον Μάιο του 2018 στο Δη-
μαρχείο Πετρούπολης. Επιπλέον, στις 22 Οκτωβρίου
2018 απέκτησαν το πρώτο τους παιδί, ένα υγιέστατο
αγοράκι. Το Δ.Σ. της Ένωσης Κερασοβιτών Πωγωνίου
Ηπείρου και η εφημερίδα «Τα Νέα του Κερασόβου»
συγχαίρουν τους ευτυχείς γονείς, παππούδες, γιαγιά-
δες και προγιαγιάδες και εύχονται να τους ζήσει και να
το καμαρώσουν όπως επιθυμούν.

Πένθη
• Απεβίωσε στις 20 Νοεμβρίου του 2018 στο Χανό-
πουλο Άρτας (κοντά στη Φιλιππιάδα) όπου ζούσε τα
τελευταία χρόνια, η συγχωριανή μας Μαρία Βενέτη,
το γένος Παναγιώτη Πάσχου, χήρα του επί σειρά ετών
παραδοσιακού καφετζή του χωριού μας, του αείμνη-
στου μπάρμπα- Χρήστου Βενέτη. Η νεκρώσιμος ακο-
λουθία τελέστηκε την επόμενη ημέρα από τον Ιερό
Ναό του Χανόπουλου, στο Κοιμητήριο του οποίου ανα-

παύεται. Το Δ.Σ. της Ένωσης Κερασοβιτών Πωγωνίου
Ηπείρου και η εφημερίδα «Τα Νέα του Κερασόβου» εκ-
φράζουν τα θερμά συλλυπητήρια στα παιδιά, τα αδέλ-
φια και τους λοιπούς συγγενείς και οικείους της και
εύχονται καλή ανάπαυση στην ψυχή της και να είναι
ελαφρύ το χώμα της ηπειρώτικης γης που τη σκεπάζει.

• Τελέστηκε την Κυριακή 14 Οκτωβρίου 2018 το σα-
ρανταήμερο μνημόσυνο υπέρ της ανάπαυσης της
ψυχής τής Αναστασίας Τζάμπαλη, χήρας του επίσης
εκλιπόντος συγχωριανού μας Στυλιανού Τζάμπαλη.,
από τον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελέ-
νης στο Μοσχάτο Αττικής. Το Δ.Σ. της Ένωσης Κερα-
σοβιτών Πωγωνίου Ηπείρου και η εφημερίδα «Τα Νέα
του Κερασόβου» εκφράζουν τα θερμά συλλυπητήρια
στα παιδιά, τα εγγόνια και τους λοιπούς συγγενείς  της
εκλιπούσας και εύχονται καλή ανάπαυση στην ψυχή
της και να είναι ελαφρύ το χώμα της κερασοβίτικης γης
που τη σκεπάζει.

• Τελέστηκε το Σάββατο 11 Αυγούστου 2018 το σα-
ρανταήμερο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής
του συγχωριανού μας Σταύρου Τάσση του Κωνσταν-
τίνου από τον Ιερό Ναό της Ευαγγελίστριας στα Καλύ-
βια Θορικού Αττικής, στο Κοιμητήριο των οποίων
αναπαύεται. Το Δ.Σ. της Ένωσης Κερασοβιτών Πω-
γωνίου Ηπείρου και η εφημερίδα «Τα Νέα του Κερα-
σόβου» εκφράζουν τα θερμά συλλυπητήρια στην
οικογένεια και τους οικείους του και εύχονται καλή ανά-
παυση στην ψυχή του και να είναι ελαφρύ το χώμα της
αττικής γης που τον σκεπάζει.

Ρεπορτάζ: Ιωάννης Ν. Βελονάκης

Συνεχίζοντας μια μακρά παράδοση διοργανώθηκε και φέτος το
διήμερο 28- 29 Οκτωβρίου 2019 η καθιερωμένη πια «Γιορτή του
Τσίπουρου», με πρωτοβουλία του Διοικητικού Συμβουλίου της
Ένωσης Κερασοβιτών Πωγωνίου Ηπείρου Στην προσπάθεια αυτή
είχε τη βοήθεια της Εκκλησιαστικής μας Επιτροπής, του παραδο-
σιακού μας καφενείου και των λιγοστών μόνιμων κατοίκων του χω-
ριού μας. Η αναβίωση της απόσταξης του τσίπουρου από την
Αδελφότητα Κερασοβιτών είναι ένα έθιμο που κρατάει χρόνια και
το οποίο έχει καταξιωθεί στα πολιτιστικά δρώμενα. Η τελετουργία
της παρασκευής του τσίπουρου, του παραδοσιακού ηπειρώτικου
αλκοολούχου ποτού που συνδέεται άρρηκτα με τη ζωή των γεωρ-
γών και των ποιμένων της Ηπείρου, είναι ανεπανάληπτη και μο-
ναδική. Η σημασία του υπήρξε σημαντική και στην κοινωνική ζωή,
καθώς αποτέλεσε το αναγκαίο συμπλήρωμα κάθε κοινωνικής εκ-
δήλωσης. Μπορεί βέβαια η συμμετοχή του κόσμου στον φετινό
εορτασμό να ήταν μάλλον μικρή, αλλά κάποιοι συγχωριανοί άδρα-
ξαν την ευκαιρία και βρέθηκαν στο χωριό με ιδιωτικά μέσα ή με το
εκδρομικό λεωφορείο που δρομολόγησε η Αδελφότητα του γειτο-
νικού Περιστερίου Πωγωνίου.

Κατά τα άλλα, ο σχετικά καλός καιρός του διημέρου επέτρεψε
όλα να εξελιχτούν όπως είχαν προγραμματιστεί. Το πρωί του Σαβ-
βάτου πραγματοποιήθηκε στο χώρο των μαγειρείων, παρουσία
της οικογένειας του Μιχάλη Τζάμπαλη και του προέδρου της Αδελ-
φότητας Βασίλειου Αθ. Στράτου, απόσταξη του παραδοσιακού μας
κερασοβίτικου τσίπουρου. Σημειώνουμε ότι και φέτος η κυρία
Ασπασία Τσορτέκη προσέφερε όσα γερά σταφύλια είχαν οι κλη-
ματαριές της για τις ανάγκες της γιορτής μας, ενώ το σπάσιμό τους
επιμελήθηκαν μέλη του Δ.Σ. σε συνεργασία με τον Εκκλησιαστικό
Επίτροπο κύριο Π. Τσιμογιάννη. 

Φυσικά η απόσταξη του συνόλου των στέμφυλων, τα οποία είχαν
πατηθεί από το τέλος Σεπτεμβρίου, αφέθηκε για αργότερα, ώστε
να ολοκληρωθεί η ωρίμανσή τους, ωστόσο αρκετός κόσμος είχε
την ευκαιρία να μυηθεί στη σχετική διαδικασία. Ακολούθησε το με-
σημέρι η καθιερωμένη πια ομαδική συνεστίαση στο παραδοσιακό
μας καφενείο. Η ατμόσφαιρα ήταν οικογενειακή και το κλίμα ευχά-
ριστο, πράγμα στο οποίο συνέβαλαν φυσικά το προσεγμένο φα-
γητό και η εξυπηρέτηση του καταστήματος. 

Στο σημείο αυτό οφείλουμε να θυμηθούμε τις προσπάθειες που
κατέβαλαν τα παλαιότερα Διοικητικά Συμβούλια και κυρίως ο επί
σειρά ετών πρόεδρος της Ένωσης Βασίλειος Λιάγκος για να ξεκι-
νήσει και να καθιερωθεί αυτός ο όμορφος θεσμός, ο οποίος γίνε-
ται αφορμή να έρθουν απόδημοι στον τόπο τους στην καρδιά του
φθινοπώρου. Μάλιστα δεν έλειπαν και οι πιο τολμηροί και οραμα-
τιστές που έλεγαν πως πρέπει να φυτέψουμε ξανά αμπέλια στο
Κεράσοβο ώστε να έχουμε τσίπουρο και κρασί από δικά μας στα-
φύλια! 

Από την πλευρά μας, ως Διοικητικό Συμβούλιο, δεσμευόμαστε, να
καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συνέχιση και βελ-
τίωση όχι μόνο αυτής αλλά και όλων των άλλων εκδηλώσεών μας
(κοπή πίτας- ετήσιος χορός, πανηγύρι, γιορτή τσίπουρου). Προσ-
δοκούμε ότι σε αυτό θα έχουμε, παρά τα όποια προβλήματα αντι-
μετωπίζει καθένας, τη στήριξη όλων ανεξαιρέτως των συγχωριανών
και των φίλων μας. 

Όσο για το τσίπουρο, αφού ζυμώθηκαν όσο έπρεπε τα στέμ-
φυλα και ολοκληρώθηκε με υπομονή η σταγόνα- σταγόνα από-
σταξή του, είναι έτοιμο προς κατανάλωση. Όσοι επιθυμούν να το
δοκιμάσουν, μπορούν να περάσουν από τα γραφεία της Αδελφό-
τητάς μας στην Αθήνα, στην οδό Λέκκα 12 (2103220394), ή να τη-
λεφωνήσουν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της
Αδελφότητάς μας.

Στιγμιότυπο από τη «Γιορτή Τσίπουρου 2019»: συγχωριανοί και
φίλοι του Κερασόβου μπροστά στο καζάνι. 

Προσοχή: Παρακαλούν-
ται οι αγαπητοί συγχω-
ριανοί και φίλοι της
εφημερίδας «Τα Νέα του
Κερασόβου» να ενημε-
ρώνουν τη συντακτική
επιτροπή (Λέκκα 12,
Αθήνα, τηλ. 2103220394)
για τυχόν ευχάριστα ή δυ-
σάρεστα κοινωνικά γεγο-
νότα στην οικογένειά
τους καθώς και για τις
επιτυχίες των παιδιών
τους στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση.

Οι ταυτότητες και η συμφωνία των Πρεσπών
(Της Δρος Σοφίας Ηλιάδου - Τάχου, καθηγήτριας Νέας Ελληνικής Ιστο-
ρίας στο Πανεπιστήμιο της Δυτικής Μακεδονίας, αναδημοσίευση από την
εφημερίδα «Καθημερινή»)

Ανταποκρινόμενη στην πρόσκληση τινών επιφυλλιδογράφων για «απροκα-
τάληπτο επιστημονικό διάλογο» αναφορικά με τη συμφωνία των Πρεσπών,
θα μεταθέσω τον λόγο περί «ιθαγένειας (nationality)» και «εθνότητας (eth-
nicity)» στις «ταυτότητες» (identities), γιατί φρονώ ότι στο πλαίσιο μιας σύγ-
χρονης συμφωνίας που επιχειρεί να επανακαθορίσει τις ταυτότητες του
παρελθόντος, οφείλουμε να γνωρίζουμε τη γένεση και τη λειτουργία των ταυ-
τοτήτων σε προηγούμενα πλαίσια. Γιατί πολλές φορές οι ταυτότητες ανα-
βιώνουν, ανανοηματοδοτούνται μέσα στη δυναμική των συγκυριών και τότε
η Ιστορία μάς εκδικείται για την άγνοιά μας και οι συμφωνίες μετατρέπονται
σε θηλιές που μας πνίγουν. Το σύνθημα για ενιαία και ανεξάρτητη Μακεδο-
νία, και άρα η γένεση ενός «μακεδονισμού», έλαβε χώρα το 1924, στο 5ο
συνέδριο της Κομμουνιστικής Διεθνούς (Κ.Δ.) και της Βαλκανικής Κομμουνι-
στικής Ομοσπονδίας (ΒΚΟ), με στήριξη του Κομμουνιστικού Κόμματος της
Σοβιετικής Ενωσης και με εισήγηση του Κομμουνιστικού Κόμματος Βουλγα-
ρίας (ΚΚΒ), και συνυπογράφηκε από τους εκπροσώπους του ΚΚΕ.

Ο «μακεδονισμός» του 1924 όμως αντικαταστάθηκε από τον «σλαβομα-
κεδονισμό» του 1935 από τα όργανα του ΚΚΕ, όταν υιοθετήθηκε η πλήρης
ισοτιμία των μειονοτήτων εντός του ελληνικού κράτους όπως και η ισοτιμία
της «σλαβομακεδονικής μειονότητας». Η επανεμφάνιση της νέας εκδοχής
του «μακεδονισμού» ξεκίνησε την περίοδο 1943-1944 και είχε ως αιτία της
την αυξημένη παρουσία εντός του ελληνικού εδάφους των παρτιζάνων του
Τίτο, οι οποίοι υπόσχονταν την ένταξη των «σλαβομακεδόνων» σε μια βαλ-
κανική ομοσπονδία. Τον Οκτώβριο του 1943 το ΕΑΜ/ΚΚΕ αποφάσισε την
ίδρυση των ΣΝΟΦ, του ΕΑΜ δηλαδή των «σλαβομακεδόνων». Ως περίοδος
θεσμικών πια γενεθλίων του «μακεδονισμού» μπορεί να θεωρηθεί η 29η
Νοεμβρίου 1943, οπότε πραγματοποιήθηκε η σύσκεψη στο Γιάιτσε της Βοσ-
νίας και υπογράφηκε το ASNOM (Αντιφασιστικό Σύμφωνο Λαϊκής Απελευ-
θέρωσης), ενώ ελήφθη η απόφαση για την ίδρυση Ομόσπονδης
Γιουγκοσλαβίας, με συμπερίληψη τής υπό ίδρυση Λαϊκής Δημοκρατίας της
Μακεδονίας. Μέσα στο πλαίσιο αυτό, από τον Μάρτιο έως τον Οκτώβριο
του 1944 δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις για την απαρχή των αυτονομι-
στικών τάσεων στους κόλπους των «σλαβομακεδόνων» εκπροσώπων του
«μακεδονισμού».

Ανακεφαλαιώνοντας, εστιάζουμε λοιπόν στα εξής σημεία: α) η ιθαγένεια
σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο απονέμεται από το κράτος στους πολίτες του.
Γιατί όμως, στο πλαίσιο της συμφωνίας των Πρεσπών, ένα κράτος που έχει
το συνταγματικό όνομα «Βόρεια Μακεδονία», αποδεχόμαστε να απονέμει
στους πολίτες του αντί του ονόματος «Βόρειοι Μακεδόνες» το όνομα «Μα-
κεδόνες»; β) Η εθνότητα (ethnicity) διέπεται από τις αρχές του αυτοπροσ-
διορισμού, αλλά εντούτοις Τσίπρας και Ζάεφ, κυρίως για να καθησυχάσουν
ένθεν και ένθεν την κοινή γνώμη, αποδέχθηκαν, στο πλαίσιο των αστερίσκων
της συμφωνίας, πως οι «Μακεδόνες» της FYROM δεν έχουν σχέση με τους
αρχαίους Μακεδόνες. Αλλά ουδέν φαεινότερον τούτου. Αντίθετα και με βάση
το δίκαιο, θα έπρεπε να καταγραφεί πως η νομική/θεσμική γένεση των «Βο-
ρειομακεδόνων» άρχεται από την ψήφιση του Αντιφασιστικού Συμφώνου Λαϊ-
κής Απελευθέρωσης της Γιουγκοσλαβίας που συνομολογήθηκε στις 29
Νοεμβρίου 1943, για να αποκλειστεί οποιαδήποτε σύγχυση με τους σλαβό-
φωνους της ελληνικής Μακεδονίας ή με τα μέλη των «σλαβομακεδόνων» του
ΚΚΕ που δεν αυτονομήθηκαν εντασσόμενοι στη γιουγκοσλαβική εκδοχή του
«μακεδονισμού» την περίοδο 1943-1944. Τότε θα είχαμε διασφάλιση από
οποιαδήποτε απόπειρα αναβίωσης ενός «αλυτρωτικού μακεδονισμού». Επί-
σης αποδεχθήκαμε τον όρο «μακεδονική» για ένα από τα κατ’ εξοχήν στοι-
χεία του εθνισμού (ethnicity): τη γλώσσα τους. Αν και θα είχα να πω πολλά
για τις σχολές σκέψεις περί «έθνους» ή «ταυτοτήτων», μένω σε μια μάλλον
απλοϊκή απορία: γιατί δεν ονομάσαμε τη γλώσσα αυτή «σλαβομακεδονική»
αφού οι Αλβανοί μιλάνε την άλλη κυρίαρχη γλώσσα του κράτους, την αλβα-
νική, και δεν συμπεριλαμβάνονται σε αυτήν; Έτσι, για να μη βάλουμε άλλους
αστερίσκους, άλλες υποπαραγράφους, άλλες υποσημειώσεις. Να υπάρχει
και κάτι «μη δημιουργικά σαφές» και όχι και άλλα «δημιουργικά ασαφή».
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Διαδοχή εκ διαθήκης: εφόσον ο κληρονόμος δεν έχει προ-
βεί στην αποδοχή της κληρονομιάς πρέπει να συνυποβλη-
θούν: α) ληξιαρχική πράξη θανάτου, β) αντίγραφο της
δημοσιευμένης διαθήκης ή απόφαση με την οποία αυτή κη-
ρύχθηκε κύρια, εάν πρόκειται για ιδιόγραφη διαθήκη, γ) πι-
στοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως άλλης διαθήκης και δ)
πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως της κληρονομιάς.
Δήλωση έκτακτης χρησικτησίας: για την επίκληση έκτα-
κτης χρησικτησίας υποβάλλονται τα παρακάτω ενδεικτικά
αποδεικτικά, ελλείψει τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, τα
οποία αποτελούν ένδειξη για την άσκηση πράξεων νομής και
παρέχουν έρεισμα, αν καλύπτουν χρονική περίοδο 20 ετών:
α) υποθήκες και εν γένει βάρη στα ακίνητα για τα οποία δη-
λώνεται ως λόγος κτήσεως χρησικτησία, β) συμβολαιογρα-
φικό προσύμφωνο μεταβίβασης ακινήτου, στο οποίο
βεβαιώνεται η παράδοση της νομής στον εκ του προσυμφώ-
νου δικαιούχο, γ) συμβόλαιο όμορων ιδιοκτητών που αναφέ-
ρουν τον δηλούντα ως κύριο του δηλούμενου ακινήτου, δ)
πράξη αναγνώρισης ορίων, ε) μισθωτήρια που εμφανίζουν
ως εκμισθωτή τον δηλούντα, εφόσον φέρουν βέβαιη χρονο-
λογία, στ) δηλώσεις ενώπιον Δημόσιων Αρχών, ιδίως φορο-
λογικών, όπως, λ.χ. δηλώσεις στο Ε9 της φορολογικής
δήλωσης, ζ) έγγραφα χορήγησης επιδότησης στον δηλούντα,
από τα οποία προκύπτει ότι αυτός αντιμετωπίστηκε ως κύ-
ριος του ακινήτου στο οποίο αφορά η δήλωση, η) αποδείξεις
καταβολής τελών πάσης φύσεως που βαρύνουν τον δι-
καιούχο του ακινήτου στο όνομα του δηλούντος, θ) αποδείξεις
ΔΕΗ, ΟΤΕ, εταιρειών ύδρευσης κ.λπ. προς τον δηλούντα, ι)
αποδείξεις καταβολής αμοιβής σε εργολάβο που περιέφραξε
το ακίνητο ή ενδεχομένως για άλλες εργασίες, εφόσον είναι
διάτρητες ή πάντως δεν αμφισβητείται η χρονολογία τους, κ)
παλαιά τοπογραφικά διαγράμματα που συντάχθηκαν με εν-
τολή του δηλούντος και τα οποία τον αναφέρουν ως δι-
καιούχο, λ) ένορκες βεβαιώσεις με το ως άνω περιεχόμενο
(ειρηνοδικείο ή συμβολαιογράφος με 2 μάρτυρες) .
Δήλωση δικαιωμάτων εμπράγματων ασφαλειών: υπο-

βολή σχετικής πράξης (δικαστική απόφαση, συμβολαιογρα-
φική πράξη, διοικητική πράξη ΙΚΑ ή διευθυντή ΔΟΥ).
Δήλωση κατασχέσεων: υποβάλλεται διαζευκτικά: α) κατα-
σχετήρια έκθεση, β) δήλωση αναγγελίας απαίτησης που επέ-
χει θέση κατάσχεσης, γ) συμβολαιογραφική πράξη δήλωσης
συνέχισης πλειστηριασμού, δ) δικαστική απόφαση που δια-
τάσσει την επιβολή είτε αναγκαστικής διαχείρισης του ακινή-
του είτε συντηρητικής κατάσχεσης του ακινήτου είτε
δικαστικής μεσεγγύησης αυτού, ε) επιταγή ν. 17/7/1923 «περί
ειδικών διατάξεων περί ανωνύμων εταιρειών», στ) κάθε άλλο
έγγραφο που από την κείμενη νομοθεσία περιέχει εγγραπτέα
πράξη δέσμευσης εξουσίας διάθεσης.
Δήλωση εγγραπτέων αγωγών: υποβάλλεται το δικόγραφο
της εγγραπτέας αγωγής, ανακοπής κ.λπ.
Δήλωση εγγραπτέων μισθώσεων: υποβάλλεται συμβο-
λαιογραφικό έγγραφο ή κάθε άλλο έγγραφο που από την κεί-
μενη νομοθεσία περιέχει εγγραπτέα πράξη σύστασης
μίσθωσης.
Δήλωση δικαιώματος μεταλλειοκτησίας: α) υποβάλλεται
σχετικό Προεδρικό Διάταγμα, β) το συμβολαιογραφικό έγ-
γραφο δυνάμει του οποίου κτάται το δικαίωμα.
Δήλωση μεταφοράς συντελεστή δόμησης: υποβάλλεται
από τον κύριο του βαρυνόμενου ακινήτου το Προεδρικό Διά-
ταγμα ή η απόφαση του υπουργού ΠΕΧΩΔΕ και το ΦΕΚ δη-
μοσίευσής τους.
Δήλωση δικαιώματος νομής από αναδασμό: υποβάλλεται
αντίγραφο αποσπάσματος του πρόχειρου κτηματολογικού πί-
νακα αναδασμού.

Διάφορα χρήσιμα: 
Κωσταντή Μαριαλένα (υπεύθυνη κτηματογράφησης για το
Δήμο Πωγωνίου): 6972021029

Διεύθυνση γραφείων Κτηματογράφησης Ιωαννίνων: Μαρίκας
Κοτοπούλη 68, Σοφούλη, Χρ. Μακρή & 8ης Μεραρχίας 3-5,
συγκρότημα «Ριζαρειος Πολιτεία», Ιωάννινα
Ωράριο λειτουργίας Γραφείου Κτηματογράφησης (Δημαρχείο
Καλπακίου): Δευτέρα έως Παρασκευή από 8:00 έως 14:00.
Στα Ιωάννινα πέρα από τις παραπάνω ώρες λειτουργεί την
Τετάρτη με διευρυμένο ωράριο 08:00- 20:00.
Τηλέφωνα μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης
Κερασοβιτών Πωγωνίου 
Στράτος Βασίλης 697 333 0271
Λιάγκος Στέλιος 697 741 3752
Βελονάκης Γιάννης 693 895 3645
Λιόσης Δημήτρης 697 799 1717
Τζαβέλλας Μπάμπης 693 679 6933

Ιστοσελίδες με οδηγίες και στοιχεία εντοπισμού του ακι-
νήτου σας:
http://www.ktimatologio.gr/cadastralsurvey/Pages/Kgcw-
bcv5d1GNBJFO.aspx
https://sites.google.com/site/kerasovopogoniou/news/prosoc
heenarxektematographesesstopogoni

Επισημαίνουμε για όσους είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση
ηλεκτρονικών υπολογιστών ή μπορούν να συμβουλευτούν
κάποιον ειδικό, διατίθεται και διαδικτυακή εφαρμογή για τη
δήλωση των ακινήτων, στη σελίδα https://gis.ktimanet.gr/. Η
είσοδος στην εφαρμογή γίνεται με τους κωδικούς taxis.net
που χρησιμοποιούμε για τη φορολογική μας δήλωση. 

Η Ένωση Κερασοβιτών Πωγωνίου Ηπείρου θα πραγματο-
ποιήσει Γενική Συνέλευση με βασικό θέμα το Κτηματολόγιο
προκειμένου να ενημερώσει πλήρως τα μέλη της για τα απα-
ραίτητα δικαιολογητικά και τον τρόπο συμπλήρωσης των σχε-
τικών εγγράφων. Η συνέλευση θα λάβει χώρα στις 11:00 το
πρωί της Κυριακής 10 Φεβρουαρίου 2019 στην αίθουσα της
Ομοσπονδίας Αδελφοτήτων και Ενώσεων επαρχίας Πωγω-
νίου, στην οδό Δεληγιώργη 7, στο κέντρο της Αθήνας. Κα-
λούνται όλοι οι χωριανοί να παραβρεθούν.

• Μια σεμνή εκδήλωση για τους πρώτους αμάχους-
θύματα του πολέμου του 1940,  έλαβε χώρα την Κυ-
ριακή 28 Οκτωβρίου 2018, ανήμερα του εορτασμού
της εθνικής επετείου στο Περιστέρι Πωγωνίου. Περι-
λάμβανε Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό των Εισοδίων
της Θεοτόκου  (Μοναστήρι της Μέγγουλης), ακολου-
θούμενη από επιμνημόσυνη δέση στον τόπο πάνω
από τη σπηλιά, εκφώνηση πανηγυρικού λόγου και κα-
τάθεση στεφάνων στο Ηρώο των πεσόντων.

• Ένα ακόμα εξαιρετικά δυσάρεστο γεγονός ήρθε να
δηλητηριάσει για μια ακόμα φορά τις ελληνοαλαβανι-
κές σχέσεις. Ο Κωνσταντίνος Κατσίφας (Αλβανικά:
Konstantinos Kacifa), οικοδόμος στο επάγγελμα, Έλ-
ληνας ομογενής 35 ετών σκοτώθηκε στις 28/10/2018
σε επεισόδιο ανταλλαγής πυροβολισμών με την αλ-
βανική αστυνομία στο χωριό Βουλιαράτες (Bularat)
στη Βόρειο Ήπειρο κατά τον εορτασμό της εθνικής
επετείου της 28ης Οκτωβρίου. Η υπόθεση προσέλαβε
σημαντικές διαστάσεις, δεδομένου ότι ξεκίνησε πολι-
τική αντιπαράθεση στην Ελλάδα για τα κίνητρα και την
ορθότητα της πράξης του νεαρού ομογενή να πυρο-
βολήσει στον αέρα, σε σημείο ώστε η ελληνική κυ-
βέρνηση να ζητήσει εξηγήσεις και διευκρινήσεις για
τον τρόπο με τον οποίο έχασε τη ζωή του, θεωρώντας
αρχικά απαράδεκτο ότι η όλη επιχείρηση κατέληξε
στον θάνατο ενός ανθρώπου. Ο θάνατός του ήταν η
αφορμή για διαμαρτυρίες στην Αθήνα. Από την άλλη
οι αλβανικές αρχές θεωρούν τον νεαρό ομογενή εξ-
τρεμιστή, άποψη που συμμερίζονται και αρκετά ελλη-
νικά ΜΜΕ με γενικόλογα ωστόσο σχόλια και λιγοστές
φωτογραφίες από το προφίλ του στο Facebook.

• Ένας νέος κύκλος αντιπαράθεσης ξεκίνησε με την
άρνηση των αλβανικών αρχών να παραδώσουν τη
σορό του νεκρού προς εξέταση από Έλληνα ιατροδι-
καστή και, όταν αυτό επετεύχθη, η εξέταση περιορί-
στηκε χρονικά και απετράπη επί της ουσίας εξαιτίας
των επεμβάσεων των αλβανικών ιατροδικαστικών
αρχών και την απώλεια των πιθανών στοιχείων που
θα οδηγούσαν σε ιατροδικαστικές εκτιμήσεις. Η
σορός επιστράφηκε πολύ αργότερα, και κατόπιν αλ-
λεπάλληλων επικλήσεων, στην οικογένεια του εκλι-
πόντος για ταφή. Η κηδεία του έγινε στις 8 Νοεμβρίου
κάτω από δρακόντεια μέτρα στις Βουλιαράτες και με
πλήθος κόσμου από τον τοπικό πληθυσμό. Την κη-
δεία παρακολούθησαν αρκετοί Έλληνες από διάφο-
ρες πόλεις της Ελλάδας, ενώ δεν έλλειψε και ένα
ακόμα επεισόδιο, όταν ο αστυνομικός- φρουρός Έλ-
ληνα βουλευτή παρέλειψε να δηλώσει το… υπηρε-
σιακό του όπλο στον συνοριακό έλεγχο. Σε κάθε
περίπτωση ούτε στη γειτονική Αλβανία ούτε στην Ελ-
λάδα γίνεται πόλεμος και επομένως δεν νομιμοποιεί-
ται η επίδειξη ή η χρήση κανενός είδους πολεμικού
όπλου (για τα σκοπευτικά και κυνηγετικά όπλα οι εν-
διαφερόμενοι καλούνται να εφαρμόζουν την κείμενη
νομοθεσία), ενώ από τις αρχές καταδικάζονται οι κάθε
είδους αλυτρωτικές βλέψεις, επίσημα τουλάχιστον.
Από την άλλη η αστυνομία της γειτονικής χώρας δεν
είναι η πρώτη φορά που δρα με τέτοιον τρόπο.
Νωπές είναι ακόμα οι μνήμες από τα τραγικά γεγο-
νότα της πρώτης λεωφορειοπειρατείας σε λεωφορείο
του ΚΤΕΛ Φλώρινας το 2001 από Αλβανό κακοποιό,
οπότε κατά την επιχείρηση εξουδετέρωσής του οι ει-
δικές δυνάμεις της Αλβανικής Αστυνομίας σκότωσαν
όχι μόνο τον κακοποιό αλλά και έναν Έλληνα όμηρο.
Την ίδια στιγμή όμως οι αρχές και οι δυνάμεις δημό-
σιας τάξης της γειτονικής χώρας εμφανίζονται να μη
δείχνουν την ίδια προθυμία στην καταπολέμηση του

οργανωμένου εγκλήματος στην ελληνοαλβανική με-
θόριο, αφήνοντας, από το 1991 τουλάχιστον, την ελ-
ληνική πλευρά να αντιμετωπίζει σχεδόν μόνη της το
οξύ αυτό πρόβλημα. 

• Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες ορίστηκε δικά-
σιμος στις 12 Φεβρουαρίου 2019 για το φερόμενο ως
δολοφόνο του άτυχου συμπατριώτη μας Αντρέα Λε-
βέντη, ο οποίος έχασε τη ζωή του μετά από τραύματα
που υπέστη από Αλβανό κακοποιό, οποίος εισέβαλε
στο σπίτι του να τον ληστέψει. Οι συγγενείς του εκλι-
πόντος και οι υπόλοιποι Κερασοβίτες ελπίζουν να
αποδοθεί επιτέλους δικαιοσύνη αλλά και να συλλη-
φθούν όσοι άλλοι τυχόν ενέχονται σε τέτοιες ειδεχθείς
και άνανδρες πράξεις.

• Η πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου του Καλπα-
κίου αντανακλά, όπως αναφέρει άρθρο της Washing-
ton Post, τα έντονα δημογραφικά προβλήματα της
Ελλάδας. Φέτος, η πρώτη τάξη θα περιλαμβάνει μόνο
13 παιδιά. Μερικά από αυτά τα παιδιά ζουν σε χωριά
στα οποία είναι τα μόνα παιδιά. Περίπου έξι σχολεία
της περιοχής έκλεισαν πρόσφατα, καθώς πολλοί νέοι
της περιοχής σταμάτησαν να κάνουν παιδιά, επειδή
ήταν άνεργοι ή το εισόδημά τους δεν τους επέτρεπε
να ξεκινήσουν μία οικογένεια. Σε αυτήν την κατά-
σταση βρίσκεται και η Μαρία Μπέρσου, δασκάλα του
σχολείου, η οποία δήλωσε στην Washington Post ότι
«αυτή τη στιγμή δεν περνάει απο το μυαλό μου η ιδέα
ενός παιδιού». «Απλά δεν μπορώ να το αντέξω οικο-
νομικά», πρόσθεσε. Η ελληνική οικονομία δεν είναι
πλέον στη δεινή οικονομική κατάσταση του παρελ-
θόντος, όπως αναφέρει η Washington Post, αλλά
είναι πλέον αντιμέτωπη με ένα πολύ μεγαλύτερο πρό-
βλημα: τη μεγάλη μείωση των γεννήσεων, η οποία
αυξάνει την πιθανότητα της συρρίκνωσης και της
αποδυνάμωσης της χώρας τα επόμενα χρόνια.

• Στα χρόνια της κρίσης, ο ήδη χαμηλός δείκτης γεν-
νήσεων «έκανε βουτιά», όπως άλλωστε συνέβη και
σε όλες τις υπόλοιπες χώρες της νότιας Ευρώπης. Η
Ελλάδα βέβαια βρίσκεται σε δυσχερέστερη θέση,
λόγω και της μαζικής μετανάστευσης νέων, η οποία
συντελέστηκε στα χρόνια της κρίσης. Αν και η Ελλάδα
είναι η χώρα υποδοχής των προσφυγικών ροών, ο τε-
λικός προορισμός των περισσότερων προσφύγων
δεν είναι η Ελλάδα, με αποτέλεσμα να μην εξισορρο-
πείται ο πληθυσμός με αυτό τον τρόπο. Η ύφεση είναι
υπεύθυνη για μία νέα γένια παιδιών, τα οποία πάνε
για πρώτη φορά στο σχολείο, πολλά από αυτά με με-
ταχειρισμένα ρούχα και τσάντες, καταλαβαίνοντας,
αμυδρά ακόμη, τις δυσκολίες της εποχής στην οποία
γεννήθηκαν. «Τα παιδιά δεν ξέρουν ότι παλιά ήμα-
σταν καλύτερα», δήλωσε στην Washington Post η
Σωτηρία Παπιγκιώτη, μητέρα δύο παιδιών, που πη-
γαίνουν στο δημοτικό του Καλπακίου. «Όταν μου ζη-
τάνε κάποια πράγματα, τους λέω πώς δεν έχουμε τα
χρήματα για να τα αγοράσουμε», συμπλήρωσε η κ.
Παπιγκιώτη.

•  Ο ρυθμός γεννητικότητας ήταν αυξανόμενος μέχρι
το 2008, αγγίζοντας τις 1,5 γεννήσεις ανά γυναίκα. Η
πρόοδος αυτή έχει από τότε χαθεί και ο ρυθμός έχει
φτάσει σήμερα στα χαμηλά επίπεδα, που βρισκόταν

στο τέλος της δεκαετίας του 1990 με τις αρχές του
2000. Ο ρυθμός γεννητικότητας της χώρας είναι πε-
ρίπου 1,35 γεννήσεις ανά γυναίκα και είναι από τους
χαμηλότερους της Ευρώπης, αρκετά κάτω από το 2,1
που είναι αναγκαίο για την ύπαρξη σταθερού πληθυ-
σμού, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η μετανάστευση.
Η μετανάστευση των νέων Ελλήνων έχει οδηγήσει
των αριθμό των παιδιών που γεννιούνται στη χώρα
να φτάσει σε ιστορικά χαμηλά. Το 2009, λίγο πριν
«χτυπήσει» η κρίση, οι γεννήσεις έφτασαν στις
118.000 τον χρόνο. Ο αριθμός έχει υποστεί σταδιακή
μείωση, με τον αριθμό των θανάτων να τον «ξεπερ-
νάει» κατά πολύ. Οι συνολικές γεννήσεις για το 2017
ήταν 88.500, ο χαμηλότερος αριθμός όλων των επο-
χών.

• Μερικές χώρες έχουν βιώσει μία γρήγορη δημογρα-
φική ανάκαμψη μετά από μία οικονομική κρίση, αλλά
αυτό είναι μάλλον απίθανο να συμβεί στην Ελλάδα,
όπως δήλωσε στην Washington Post, ο Βύρων Κο-
τζαμάνης, καθηγητής στο Τμήμα Δημογραφίας του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, καθώς κατά μέσο όρο οι
Ελληνίδες δεν έκαναν παιδιά πριν από τα 31. Κάποιες
από τις γυναίκες που ανέβαλαν την εγκυμοσύνη στα
χρόνια της κρίσης, έχουν πλέον χάσει την ευκαιρία
τους, με αποτέλεσμα, η ύφεση να έχει επιφέρει μία
μόνιμη μείωση στο μέγεθος της νεότερης γενιάς, αλλά
και μία μείωση των υποψήφιων γονέων. 

• Από το  τέλος του καλοκαιριού του 2018 ξεκίνησε η
κατασκευή των δρόμων προς τα Αιολικά Πάρκα «Κα-
σιδιάρης Ι και ΙΙ», οι οποίοι διέρχονται κατά μεγάλο
μέρος από το χωριό Κρυονέρι Πωγωνίου, αλλά και
από τα σύνορά του με το Κεράσοβο (τοποθεσία «Κα-
κοπλάι»). Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για μεγάλης
έκτασης χωματουργικά έργα, τα οποία σε συνδυασμό
με τα αντίστοιχα της Λάβδανης, αλλοιώνουν εμφανώς
το τοπίο της Λάκκας Πωγωνίου και της περιοχής του
όρους Κασιδιάρης. Επομένως καλούνται όλοι οι εμ-
πλεκόμενοι (Δήμος Πωγωνίου, ανάδοχος εταιρεία και
εργολάβοι) να εφαρμόσουν απαρέγκλιτα τους νό-
μους, τις κείμενες διατάξεις και τα συμφωνηθέντα
τόσο αναφορικά με την αποκατάσταση του περιβάλ-
λοντος όσο και με την κατανομή των αντισταθμιστι-
κών οφειλών, προκειμένου να μην αδικούνται οι
περισσότερο επιβαρυνόμενοι οικισμοί.  

• Η Μητρόπολη Κυθήρων και Αντικυθήρων, σε συ-
νεργασία με τον Δήμο Κυθήρων και τη Δημοτική Κοι-
νότητα Αντικυθήρων μελετά το θέμα του ήπιου
εποικισμού του μικρού αυτού νησιού. Προς αυτή την
κατεύθυνση έχει απευθύνει πρόσκληση σε πέντε πο-
λύτεκνες οικογένειες από τον Φιλανθρωπικό Οργανι-
σμό «Θεόφιλο», να εγκατασταθούν στα Αντικύθηρα,
προσφέροντάς τους στέγη η οποία είναι χορηγία της
Εθνικής Τράπεζας, αλλά και χρηματικό βοήθημα της
τάξεως των 500 ευρώ για τα τρία πρώτα χρόνια, τα
οποία είναι χορηγία της ΣΥΝ- ΕΝΩΣΣ,  της Εταιρείας,
Κοινωνικής Προσφοράς του Ελληνικού Εφοπλισμού.
Η πρώτη οικογένεια έχει ήδη εγκατασταθεί στα Αντι-
κύθηρα και πλέον τα τρία της παιδιά «έθεσαν» και
πάλι σε λειτουργία το Δημοτικό Σχολείο του νησιού,
το οποίο παρέμενε κλειστό για 23 ολόκληρα χρόνια.
Οι υπόλοιπες τέσσερις οικογένειες, αναμένεται να εγ-

κατασταθούν στα Αντικύθηρα, όταν ολοκληρωθεί η
κατασκευή των κατοικιών. Εμείς θεωρούμε την όλη
προσπάθεια αξιέπαινη και άξια μίμησης για όλες τια
ακριτικές και δυσπρόσιτες περιοχές.

• Παγώνουν προς το παρόν οι αυξήσεις στα διόδια
της Εγνατίας Οδού που είχαν γίνει γνωστές από το
καλοκαίρι και προβλέπονταν από τις συμφωνίες που
είχε υπογράψει η κυβέρνηση με τους δανειστές. Στην
εγκύκλιο της 27ης Δεκεμβρίου 2018 του υπουργού
Υποδομών και Μεταφορών, την οποία απέστειλε στην
Εγνατία Οδό Α.Ε., υπογραμμίζεται πως «εξακολου-
θούν να ισχύουν και μετά την 1η Ιανουαρίου του 2019
οι υφιστάμενες σήμερα απαλλαγές από την καταβολή
διοδίων- τελών στους σταθμούς διοδίων της Εγνατίας
Οδού και των κάθετων αξόνων αυτής». Οι απαλλαγές
αφορούν Ι.Χ ιδιωτικά ή Ι.Χ επαγγελματικά οχήματα
κατοίκων όμορων περιοχών, ανέργων και ατόμων με
ειδικές ανάγκες. Διευκρινίζεται, δηλαδή, πως παρα-
μένουν σε ισχύ οι διατάξεις για τις εξαιρέσεις σύμ-
φωνα με την Υπουργική Απόφαση του υπουργού
Υποδομών και Μεταφορών της 27ης Νοεμβρίου
2017, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Απόφαση
της 15ης Δεκεμβρίου 2017. Στην Εγκύκλιο αναφέρε-
ται, επίσης, ότι οι απαλλαγές από την υποχρέωση κα-
ταβολής διοδίων θα παραμείνουν σε ισχύ, όπως και η
ισχύουσα τιμολογιακή πολιτική, είτε μέχρι να τεθεί σε
πλήρη λειτουργία το ηλεκτρονικό αναλογικό σύστημα
διοδίων είτε έως ότου εγκριθεί από την αρμόδια Γε-
νική Διεύθυνση Κινητικότητας και Μεταφορών της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής (DG- MOVE) η νέα Τιμολογιακή
Πολιτική διοδίων της Εγνατίας Οδού. Όπως αναφέ-
ρεται σε σχετική ανακοίνωση τού υπουργείου Υπο-
δομών και Μεταφορών, «πάγια θέση και επιδίωξη του
υπουργείου είναι να εφαρμοστεί το συντομότερο δυ-
νατόν το ηλεκτρονικό διαλειτουργικό σύστημα διοδίων
ελευθέρας ροής και η ευρωπαϊκή οδηγία για τα "πρά-
σινα" διόδια», όπως λέγονται τα διόδια που λαμβά-
νουν υπόψη, εκτός από την απόσταση, τους ρύπους
των οχημάτων. Αυτό θα καταστεί εφικτό μέσω του
νέου συστήματος ηλεκτρονικών αναλογικών διοδίων
σε όλους τους αυτοκινητοδρόμους της χώρας, καθώς
θα δημιουργηθεί μία βάση δεδομένων καταγραφής
όλων των οχημάτων τα οποία διέρχονται από το
εθνικό δίκτυο. Ο διεθνής διαγωνισμός για την εγκατά-
σταση και λειτουργία του νέου ηλεκτρονικού συστή-
ματος βρίσκεται στο δεύτερο και τελικό στάδιο και η
σχετική σύμβαση θα έχει υπογραφεί εντός του πρώ-
του εξαμήνου του 2019, με την Ελλάδα να συμπερι-
λαμβάνεται στις πρώτες χώρες που θα εφαρμοστούν
τα «πράσινα» διόδια ελευθέρας ροής, όπως προβλέ-
πει σχετική κοινοτική Οδηγία. Από την άλλη, αυξήσεις
έχουν προαναγγελθεί για τα διόδια στην Ολυμπία
Οδό (Αθήνα- Πάτρα) αλλά και για στους αυτοκινητό-
δρομους Αιγαίου (Αθηνών- Θεσσαλονίκης) και Πελο-
ποννήσου. Ειδικότερα, από τα μεσάνυχτα της
Τετάρτης 9 προς Πέμπτη 10 Ιανουαρίου 2019 ανα-
προσαρμόζονται τα διόδια βάσει του Δείκτη Τιμών Κα-
ταναλωτή του Σεπτεμβρίου 2018, όπως προβλεπόταν
από τις συμβάσεις του 2007. Η αναπροσαρμογή που
προκύπτει είναι της τάξης των 0,10 ευρώ και αφορά
κυρίως στις κατηγορίες 3 και 4 (οχήματα με 2-3 άξο-
νες, με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από
2,20μ. και οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με
ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20μ.). Οι αυ-
ξήσεις αυτές δεν αφορούν την Αττική Οδό, η οποία
διατηρεί τις τιμές της σταθερές από το 2010, τον Ε-65
αλλά και την Ιόνια Οδό, τουλάχιστον προς το παρόν.

Σελίδα 3“Τα ΝΕΑ του ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ” Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος  2018

Σύντομες ειδήσεις από το Πωγώνι και όχι μόνο
(Επιμέλεια: Ιωάννης Ν. Βελονάκης)

Η κτηματογράφηση 
στον Δήμο Πωγωνίου
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Τιμήθηκε στο “Χάνι Δελβινάκι” η επέτειος της 28ης Οκτωβρίου

Ρεπορτάζ: Ιωάννης Ν. Βελονάκης, 
Στυλιανός Δ. Λιάγκος, με στοιχεία 

από την ιστοσελίδα www.epiruspost.gr

Μια καταπληκτική μουσικοχορευτική παράσταση με
θέμα την Ήπειρο έλαβε χώρα στο Ωδείο Ηρώδου του
Αττικού στην Αθήνα την Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2018.
Τίτλος της «Η Ήπειρος ταξιδεύει» και σκηνοθέτης της
ο συμπατριώτης μας Αντώνης Τσάβαλος. 

Από τη μεγάλη παράσταση μπορούμε αβίαστα να
πούμε πως δεν έλειπε τίποτα: Από το αρχαίο θέατρο
της Δωδώνης και τον μυθικό Αχέροντα μέχρι τα τοξωτά
ηπειρώτικα γεφύρια και από τη λίμνη των θρύλων με
την καστροπολιτεία των Ιωαννίνων μέχρι την ξακου-
στή μουσική παράδοση, τα πολυφωνικά και τον ήχο
του κλαρίνου...Μουσική, τραγούδι, χορός, πολυφω-
νικά, θεατρική ερμηνεία, δρώμενα και προβολές video
ανέδειξαν τη διαχρονική διαδρομή της Ηπείρου, την
υλική και άυλη πολιτιστική κληρονομιά της, τη σπου-
δαία μουσική παράδοση και την παρουσία των Ηπει-
ρωτών στα γράμματα. Οδηγός σ' αυτό το ταξίδι η
λογοτεχνική δημιουργία των σπουδαίων συγγραφέων
της Ηπείρου Κώστα Κρυστάλλη, Χρήστου Χριστοβα-
σίλη, Μιχάλη Γκανά, Τάσου  Πορφύρη, Γιώργου Χου-
λιαρά, Δημήτρη Χατζή, Χριστόφορου Μηλιώνη, Τάσου
Αβέρωφ, Βασίλη Γκουρογιάννη, Σωτήρη Δημητρίου.
Παρόντες φυσικά οι σπουδαίοι μουσικοί και διαχρονι-
κοί πρεσβευτές της πολιτιστικής μας κληρονομιάς
Πετρο- Λούκας Χαλκιάς, Νίκος Φιλιππίδης, Γρηγόρης
Καψάλης, Ναπολέων Δάμος, Σταύρος Καψάλης, Γιώρ-
γος Κωτσίνης, Σάββας Σιάτρας, Αντώνης Κυρίτσης,
Γιάννης Παπακώστας, Κώστας Τζίμας, Μάκης Κιάμος,
Παγώνα Αθανασίου, Δημήτρης Υφαντής, Θωμάς Κων-

σταντίνου, ο εξαίρετος συμπατριώτης μας κλαρινίστας
Κώστας Βέρδης και πολλοί άλλοι. Επί σκηνής και οι
υπόλοιπες τέχνες, τις οποίες εκπροσώπησαν οι Γιώρ-
γος Αρμένης, Παντελής Παπαδόπουλος, Ρηνιώ Κυ-
ριαζή, Νίκος Αρβανίτης, Θεοδώρα Σιάρκου, Βασίλης
Σιάφης, Τάσσος Νούσιας, Νίκος Βερλέκης, Λάμπρος
Γραμματικός, Ρηνιώ Μπάλκου- Παπαδοπούλου, Στέ-
λιος Θεοδώρου.

Στην παράσταση η Αδελφότητά μας εκπροσωπήθηκε
από τα περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
με τις οικογένειές τους αλλά και αρκετούς συγχωρια-
νούς, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μια
εξαιρετική καλλιτεχνική δημιουργία.

(Ρεπορτάζ: Ιωάννης Ν. Βελονάκης)

Με το βάρος της ιδιαίτερης σημασίας που λαμβάνει
στη σημερινή συγκυρία για τη χώρα μας ο αγώνας
κατά του φασισμού και του ναζισμού αλλά και των
εξελίξεων στα εθνικά μας θέματα, πραγματοποιήθη-
καν και φέτος οι εκδηλώσεις μνήμης και τιμής των
ηρώων του Έπους του 1940, στο φυσικό χώρο των
μαχών και κορυφώθηκαν με την καθιερωμένη ανα-
παράσταση της μάχης του Καλπακίου το Σάββατο 27
Οκτωβρίου 2018. 

Όλα ξεκίνησαν, όπως έχει πλέον καθιερωθεί, σε
συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή του Δήμου Πωγω-
νίου, το απόγευμα της Παρασκευής 26 Οκτωβρίου,
στις 18:15 το απόγευμα, στο Χάνι Δελβινακίου, όπου
πραγματοποιήθηκε επιμνημόσυνη δέηση και κατά-
θεση στεφάνων προς τιμήν των ηρωικών νεκρών του
Ανεξάρτητου Τάγματος Δελβινακίου, δηλαδή εκείνης
της στρατιωτικής μονάδας που, συμμετέχοντας στην
προκάλυψη της αμυντικής τοποθεσίας, δέχτηκε
πρώτη τα πυρά των Ιταλών τα ξημερώματα της 28ης
Οκτωβρίου 1940 και υποχώρησε στην κυρίως
γραμμή άμυνας, στην περιοχή Καλπακίου- Καλαμά.
Είναι το ίδιο τάγμα το οποίο στη συνέχεια πήρε μέρος
στην αντεπίθεση του Νοεμβρίου του 1940, συμβάλ-
λοντας στο διώξιμο των Ιταλών από το Πωγώνι, και
έφτασε την 1η Δεκεμβρίου μέχρι τη Βόρεια Ήπειρο.
Στην επιμνημόσυνη δέηση στο Χάνι Δελβινακίου χο-
ροστάτησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Δρυϊνου-
πόλεως, Πωγωνιανής και Κονίτσης κύριος κύριος
Ανδρέας, ενώ παραβρέθηκε ο βουλευτής Ιωαννίνων
και τέως Υπουργός Άμυνας Κώστας Τασούλας, σύσ-
σωμη η Δημοτική Αρχή, εκπρόσωποι αδελφοτήτων
και άλλων φορέων της επαρχίας μας αλλά και απλοί
κάτοικοι του ακριτικού Πωγωνίου. 

Στη συνέχεια οι στρατιωτικές και πολιτικές αρχές
μαζί με πολλούς Πωγωνήσιους συγκεντρώθηκαν στο
Πνευματικό Κέντρο Δελβινακίου, όπου χαιρετισμούς
απεύθυναν ο συμπατριώτης μας περιφερειακός σύμ-
βουλος κύριος Οδυσσέας Πότσης, ως εκπρόσωπος
του Περιφερειάρχη Ηπείρου κυρίου Αλέξανδρου Κα-
χριμάνη, ο Δήμαρχος Πωγωνίου κύριος Κώστας Κα-
ψάλης και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας
Πωγωνησίων κύριος Γρηγόρης Άρμπυρος. Την κεν-
τρική ομιλία της εκδήλωσης με τίτλο «28η Οκτωβρίου
1940: το Πωγώνι αναμετριέται με την ιστορία» εκ-
φώνησε η κυρία Σοφία Γραμμόζη- Σωπίκη, εκπαι-
δευτικός και συγγραφέας. Η εκδήλωση έκλεισε με μια
όμορφη πρωτοβουλία του Φιλεκπαιδευτικού και του
Πολιτιστικού Συλλόγου του Δελβινακίου, να απονεί-
μει τιμητικές διακρίσεις στα παιδιά από το Δελβινάκι
τα οποία πέτυχαν στις Πανελλήνιες εξετάσεις του
2018. Τα βραβεία (adaptor usb και ένα usb flash drive
8 gb), στους μαθητές έδωσαν ο Μητροπολίτης κύριος
κύριος Ανδρέας, ο Δήμαρχος κ. Κ. Καψάλης και ο
Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χ. Γκόγκος,

με την βοήθεια της Ευρυδίκης Γκουρομέτσιου. Πα-
ρόντες που παρέλαβαν τα βραβεία τους ήταν οι
Μαρία Μυριούνη, Κατερίνα Βασαγιώργη, Νικολέτα
Τσέλιου, Ευτυχία Οικονόμου και Κωνσταντίνα Μάν-
τζιου.  Οι υπόλοιποι έλειπαν, λόγω μαθημάτων στα
Πανεπιστήμιά τους και αντί για αυτούς παρέλαβαν τα
βραβεία για την Άρια Ρουμελιώτη, ο παππούς της
Χαρ. Λοϊζος, για την Μαριάνθη Μέτσιου, η αδελφή
της Ευαγγελία, για την Κωνσταντίνα Πάντου, η ξα-
δέλφη της Πολυάννα, για τον Κωνσταντίνο Γκέρτσο,
η γιαγιά του Μαρίκα, για τον Ανδρέα Ρούση, η γιαγιά
του Ευδοξία και για τον Κωνσταντίνο Φέζο, ο θείος
του Γ. Τσιώνης.

Το Σάββατο 27 Οκτωβρίου 2018 το επίκεντρο του
εορτασμού μεταφέρθηκε στο Καλπάκι καθώς η ευ-
ρύτερη περιοχή δέχτηκε, κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πό-
λεμο, το κύριο βάρος της ιταλικής επίθεσης. Οι
εκδηλώσεις του Σαββάτου ξεκίνησαν με την τοποθέ-
τηση τεράστιας ελληνικής σημαίας, έκτασης 1.134 τε-
τραγωνικών μέτρων, στο ύψωμα του Προφήτη Ηλία,
από τους άνδρες της Εθνοφυλακής. Το απόγευμα
στο μνημείο του Μαχητή, παρουσία της Υφυπουργού
Παιδείας και βουλευτή Ιωαννίνων Μερόπης Τζούφη,
ως εκπροσώπου της ελληνικής κυβέρνησης, τελέ-
στηκε επιμνημόσυνη δέηση και ακολούθησε κατά-
θεση στεφάνων. 

Στον χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Πωγωνίου Κων-
σταντίνος Καψάλης ανα-
φέρθηκε στο χρέος όλων
μας απέναντι σε όσους θυ-
σιάστηκαν για την ελευθε-
ρία και την πατρίδα
σημειώνοντας μεταξύ
άλλων «Εδώ στο Καλπάκι
μετουσιώθηκε σε πράξη το
ηρωικό ΌΧΙ. Ετούτα τα χώ-
ματα είναι μια βαριά κληρο-
νομιά και μια ιερή
παρακαταθήκη και μας θυ-
μίζουν το χρέος μας να τι-
μούμε την ιστορία. Αυτή η
επέτειος αποτελεί ευκαιρία
να τιμήσουμε την πορεία
μας ως έθνος. Και είναι σή-
μερα ακόμη μεγαλύτερη
αυτή η ανάγκη καθώς βιώ-
νουμε μια περίοδο με έντο-
νες αλλαγές». Την κεντρική
ομιλία εκφώνησε ο συγγρα-
φέας Μιχάλης Σπέγγος το-
νίζοντας: «Μαζευτήκαμε
σήμερα εδώ για να θυμηθούμε, να τιμήσουμε κι αν
μπορέσουμε να βγάλουμε συμπεράσματα για το
παρόν και το μέλλον μας. Ετούτο εδώ το σημείο απο-
τέλεσε ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια του παγ-
κόσμιου ιστορικού παζλ. Είμαστε περήφανοι που

είμαστε Έλληνες, είμαστε περήφανοι που είμαστε
Ηπειρώτες, είμαστε περήφανοι για το έπος των παπ-
πούδων μας αλλά και κάποιων από εμάς των πατε-
ράδων μας». Ακολούθησε στις 19:15 το απόγευμα η
αναπαράσταση της μάχης του Καλπακίου, στην

οποία πήραν μέρος στρατιώτες της 8ης Μηχανοποι-
ημένης Ταξιαρχίας Πεζικού (8ης Μεραρχίας) αλλά και
άνδρες, γυναίκες και παιδιά από το Δήμο Πωγωνίου.
Την Κυριακή 28 Οκτωβρίου στις 08:00 το πρωί τε-

λέστηκε Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό της Ευαγγε-
λιστρίας Παρακαλάμου (Μονή Σωσίνου), όπου
βρισκόταν η διοίκηση του ελληνικού πυροβολικού τις
πρώτες ημέρες του πολέμου, και ακολούθησαν επι-
μνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνων, χαιρετισμός
του Δημάρχου Πωγωνίου και ομιλία. Οι εκδηλώσεις
έκλεισαν με ποιήματα από τους μαθητές του Δημοτι-
κού και Γυμνασίου Παρακαλάμου. 

Την ίδια ώρα, στα Ιωάννινα, στο Μητροπολιτικό
Ιερό Ναό του Αγίου Αθανασίου, έγινε επίσημη δοξο-
λογία, ενώ ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση, κατά-
θεση στεφάνων στο Ηρώο Μπιζανομάχων και στις
12:00 το μεσημέρι ξεκίνησε η παρέλαση μαθητών,
σπουδαστών, προσκόπων- οδηγών, αναπήρων- θυ-
μάτων πολέμου, αντιστασιακών οργανώσεων, τμη-
μάτων ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας.

Πέρα από τα συγχαρητήρια που πηγάζουν αυθόρ-
μητα προς τους διοργανωτές, από τις στήλες του εν-
τύπου αυτού τονίζουμε για μια ακόμα φορά πώς
τέτοιες τελετές, πέρα από την τιμή προς τους πε-
σόντες, αποτελούν μία ακόμη ευκαιρία υπενθύμισης
του πάγιου αιτήματος του Δήμου Πωγωνίου να απο-
τελεί τον τόπο του κύριου εορτασμού της Εθνικής
Επετείου για ολόκληρη τη χώρα.

Η  Ήπειρος ταξιδεύει: Μεγάλη μουσικοχορευτική παράσταση στο Ηρώδειο

Κερασοβίτες στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού 
για την παράσταση «Η Ήπειρος ταξιδεύει».

Από τη λήξη της παράστασης «Η Ήπειρος ταξιδεύει» 
(3 Οκτωβρίου 2018) στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού.  

Από τις φετινές εκδηλώσεις της Ομοσπονδίας Αδελφοτήτων και Ενώσεων Επαρχίας
Πωγωνίου, σε συνεργασία με τον Δήμο Πωγωνίου, στο Χάνι Δελβινάκι για την επέτειο
της 28ης Οκτωβρίου 1940: ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγω-
νιανής και Κονίτσης κύριος κύριος Ανδρέας, περιστοιχιζόμενος από ιερείς, ετοιμάζε-
ται για την επιμνημόσυνη δέηση. Πίσω του ο αντιδήμαρχος Νικόλαος Γκαλίτσης και ο
δημοτικός σύμβουλος Αναστάσιος Γιούνης.

Από τις φετινές εκδηλώσεις στο Πνευματικό Κέντρο Δελβινα-
κίου για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940: νέες από το Δελ-
βινάκι που τιμήθηκαν από τον Φιλεκπαιδευτικό Σύλλογο
Δελβινακίου, επειδή πέτυχαν στις Πανελλήνιες εξετάσεις του
2018 για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.


