
κ
ω

Δ
ικ

ο
σ 

01
62

36

λεκκα 12, 105 62 αΘΗνα, τΗλ.: 210-32.20.394, FAX: 210-32.32.543 - ετοσ 21ο - οκτωΒριοσ, νοεμΒριοσ, ΔεκεμΒριοσ 2019 - αρ. φυλλ. 91

Κ
Ε

Μ
Π

ΑΘ

19
64

ΚΕΡΑΣΟΒΟ ΠΩΓΩΝΙΟΥ: “Ιστορικό και Μαρτυρικό χωριό”
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Η εφημερίδα μας είναι πλέον διαθέσιμη σε  ηλεκτρονική μορφή στις διευθύνσεις:
www.kerasovo-pogoni.gr και www.tzourlakos.com

απόδημοι κερασοβίτες 
και πωγωνήσιοι, 
φέρτε τα

εκλογικά σας 
δικαιώματα 

στο πωγώνι!

Η εφημερίδα 
ενημερώνει 
και ενώνει. 

παράκληση προς 
τους επαγγελματίες 
του κερασόβου και 

του πωγωνίου: 
ενισχύσατε με όσες 
δυνάμεις διαθέτετε 

την έκδοση της 
εφημερίδας μας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αδελφότητάς μας,
στο πλαίσιο των καταστατικών της σκοπών και
εν όψει του νέου έτους 2020, σύμφωνα με τις πα-
τροπαράδοτες λαϊκές παραδόσεις τής πολύ ευαί-
σθητης ακριτικής μας επαρχίας, του όμορφου
Πωγωνίου, διοργανώνει την ετήσια εκδήλωση
της Αδελφότητας Κερασοβιτών «Βασιλόπιτα -
χορός 2019», το σάββατο 1 φεβρουαρίου
2020, ώρα 20:30 το βράδυ, στην καλαίσθητη
αίθουσα δεξιώσεων «Έπαυλη Garden Music
Hall» (Βουλγαροκτόνου 8 και Βυζαντίου,
Δάσος χαϊδαρίου, τηλέφωνο 2105326201,
6944637116, 6944443635). Η Αδελφότητά μας

εγγυάται και φέτος την πολύ καλή διασκέδασή
μας με άψογο σέρβις, με εξαιρετικά πλούσιο και
καλόγουστο μενού και φυσικά με τη συνοδεία
παραδοσιακής μουσικής από την ορχήστρα του
φημισμένου κλαρινίστα κώστα Βέρδη.

Θα πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα ότι η ανωτέρω
εκδήλωση είναι η κορυφαία χειμερινή γιορτή για
το Κεράσοβο, τους Κερασοβίτες και τους φίλους
του χωριού μας, αλλά και η πρώτη σε μια σειρά
άλλων εκδηλώσεων για το 2020. Είναι ακόμα γε-
γονός ότι είναι μια από τις λίγες ευκαιρίες που
έχουμε στη διάρκεια του χειμώνα να συναντη-
θούμε, να συσφίξουμε τους μεταξύ μας δεσμούς

ανταλλάσσοντας 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, ενω-
μένοι, μονοιασμένοι, αγαπημένοι, στην εκδή-
λωση της Αδελφότητάς μας την 1 Φεβρουαρίου
2020, αφού έτσι τιμούμε το Κεράσοβο, το Πω-
γώνι, την Ήπειρο, την Αποδημία, εμάς τους ίδι-
ους σε τελευταία ανάλυση. 

ας μην ξεχνάμε πως οι αδελφότητες στή-
ριξαν τόσο τα χωριά όσο και τους απόδη-
μους σε παλαιότερες δύσκολες εποχές. γι’
αυτό λοιπόν να μη λείψει κανείς!

Δήμος Πωγωνίου:
Αίτημα για νέα 
παράταση στην 
κτηματογράφηση
Νέα παράταση για τις δηλώ-
σεις ιδιοκτησίας στο Ελλη-
νικό Κτηματολόγιο ζήτησε με
επιστολή του στον υπουργό
Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Κωστή Χατζηδάκη ο αντιδή-
μαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών
του Δήμου Πωγωνίου Στυ-
λιανός Κουκουλάρης. Ο κ.
Κουκουλάρης επισημαίνει
την αδυναμία των κατοίκων
να ανταποκριθούν στις υπο-
χρεώσεις τους για εμπρόθε-
σμη υποβολή δηλώσεων
Κτηματολογίου, καθώς πολ-
λοί δημότες κατοικούν σε
άλλες περιοχές, με αποτέλε-
σμα να αποδεικνύεται ιδιαί-
τερα χρονοβόρα η
συγκέντρωση των απαραίτη-
των δικαιολογητικών, ενώ
ένα μεγάλο μέρος του πληθυ-
σμού αποτελείται από άτομα
τρίτης ηλικίας, τα οποία δυ-
σκολεύονται ιδιαίτερα με τις
διαδικασίες που απαιτούν οι
δηλώσεις του Κτηματολο-
γίου.
«Ο Δήμος Πωγωνίου είναι
ένας ακριτικός δήμος με γε-
ρασμένο πληθυσμό και πολ-
λούς απόδημους, με
αποτέλεσμα να υπάρχουν αν-
τικειμενικές δυσκολίες στην
ολοκλήρωση της κτηματο-
γράφησης. Παρακαλούμε
όπως δοθεί νέα παράταση,
που είναι απαραίτητη, προ-
κειμένου να καταφέρουν να
ολοκληρώσουν οι δημότες
μας τις διαδικασίες. Το ποσο-
στό των κατατεθειμένων δη-
λώσεων στην περιοχή,
σύμφωνα με τις πληροφο-
ρίες που διαθέτουμε, αγγίζει
μόλις το 50%», σημειώνει με-
ταξύ άλλων στην επιστολή
του ο κ. Κουκουλάρης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Κερασοβιτών Πωγωνίου Ηπείρου και η Εφημερίδα «Τα Νέα
του Κερασόβου» εύχονται σε όλους τους Κερασοβίτες και τους φίλους του χωριού μας ευτυχισμένο,
δημιουργικό και ειρηνικό το 2020 και να μη σβήσει ποτέ η φλόγα που πρέπει όλοι μας να έχουμε
για το Κεράσοβο!

ρεπορτάζ: ιωάννης ν. Βελονάκης

με το βάρος της ιδιαίτερης σημα-
σίας που λαμβάνει στη σημερινή
συγκυρία για τη χώρα μας ο αγώ-
νας κατά του φασισμού και του να-
ζισμού, αλλά και των δυσμενών
εξελίξεων στην ευρύτερη γειτονιά
μας, πραγματοποιήθηκαν και φέτος
οι εκδηλώσεις μνήμης και τιμής
των ηρώων του Έπους του 1940,
στον φυσικό χώρο των μαχών και
κορυφώθηκαν με την καθιερωμένη
αναπαράσταση της μάχης του καλ-
πακίου την κυριακή 29 οκτωβρίου
2019.

Φέτος οι τιμητικές εκδηλώσεις ξεκί-
νησαν την Κυριακή 20 Οκτωβρίου
2019, οπότε πραγματοποιήθηκε με
μεγάλη επιτυχία ο αγώνας «2ος Δρό-
μος της νίκης», στον οποίο συμμε-
τείχαν 300 αθλητές όλων των ηλικιών.
Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε το
απόγευμα του Σαββάτου 26 Οκτω-
βρίου στις 18:15 στο χάνι Δελβινα-
κίου, όπως έχει καθιερωθεί τα
τελευταία χρόνια, επιμνημόσυνη
δέηση και κατάθεση στεφάνων προς
τιμήν των ηρωικών νεκρών τού Ανεξάρτητου Τάγματος
Δελβινακίου, δηλαδή εκείνης της στρατιωτικής μονά-
δας, η οποία, 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 πε-
ριοχή Καλπακίου - Καλαμά. Είναι το ίδιο τάγμα το
οποίο στη συνέχεια πήρε μέρος στην αντεπίθεση του
Νοεμβρίου του 1940, συμβάλλοντας 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 παραβρέθηκαν ο νέος βουλευτής Ιωαν-
νίνων Γεώργιος Αμυράς, σύσσωμη η Δημοτική Αρχή,
εκπρόσωποι Αδελφοτήτων και άλλων φορέων της
επαρχίας μας αλλά και απλοί κάτοικοι του ακριτικού
Πωγωνίου. Το Κεράσοβο φέτος εκπροσωπήθηκε, βοη-

θούντος και του τριημέρου, από τον αντιπρόεδρο της
Αδελφότητάς μας Δημήτριο Λιόση, πλαισιωμένο από
τέσσερα μέλη του Δ.Σ., τον Εκκλησιαστικό Επίτροπο
Πέτρο Τσιμογιάννη και αρκετούς συγχωριανούς.

Στη συνέχεια οι στρατιωτικές και πολιτικές αρχές μαζί
με πολλούς Πωγωνήσιους συγκεντρώθηκαν στο Πνευ-
ματικό Κέντρο Δελβινακίου, όπου χαιρετισμούς απεύ-
θυναν ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στο
Αργυρόκαστρο Λάμπρος Κακίσης, ο Δήμαρχος Πω-
γωνίου Κώστας Καψάλης και ο πρόεδρος της Ομο-
σπονδίας Πωγωνησίων  Γρηγόρης Άρμπυρος. Την
κεντρική ομιλία, με θέμα: «Η συμμετοχή του ανεξάρτη-
του τάγματος Δελβινακίου στον πόλεμο», εκφώνησε ο
συμπατριώτης μας συνταξιούχος δάσκαλος Νικόλαος
Θεοδοσίου, ενώ ακολούθησε προβολή ενημερωτικής
ταινίας. Η εκδήλωση έκλεισε με μια όμορφη πρωτο-
βουλία του Φιλεκπαιδευτικού και του Πολιτιστικού Συλ-
λόγου του Δελβινακίου, να απονείμει τιμητικές
διακρίσεις στα παιδιά από το Δελβινάκι τα οποία πέτυ-

χαν στις Πανελλήνιες εξετάσεις του 2019.
Τα βραβεία (adaptor usb και ένα usb flash
drive 8 gb), στους μαθητές έδωσαν ο Μη-
τροπολίτης κ.κ. Ανδρέας, ο Δήμαρχος  Κώ-
στας Καψάλης, ο αντιδήμαρχος  Νικόλαος
Γαλίτσης και ο πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου Χρήστος Γκόγκος, με την βοή-
θεια νέων κοριτσιών ντυμένων με παραδο-
σιακές πωγωνήσιες στολές.

Το Σάββατο 27 Οκτωβρίου 2019 το επί-
κεντρο του εορτασμού μεταφέρθηκε στο
Καλπάκι, καθώς η ευρύτερη περιοχή δέ-
χτηκε, κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, το
κύριο βάρος της ιταλικής επίθεσης. Αρ-
χικά, στο μνημείο του Μαχητή, τελέστηκε
επιμνημόσυνη δέηση χοροστατούντος
του Μητροπολίτη Ιωαννίνων κ.κ. Μάξιμου
και παρουσία του νέου προέδρου της
Βουλής των Ελλήνων Κωνσταντίνου Τα-
σούλα, ενώ ακολούθησε κατάθεση στε-
φάνων. Στη συνέχεια οι εκδηλώσεις
κορυφώθηκαν με την αναπαράσταση της
μάχης του Καλπακίου, ένα υπερθέαμα
που έκλεψε τις εντυπώσεις και συγκίνησε
μικρούς και μεγάλους. Με φόντο το
«ΟΧΙ» και τη μεγαλύτερη γαλανόλευκη,
ηθοποιοί, στρατιώτες της 8ης Μηχανοκί-
νητης Ταξιαρχίας, μέλη του Ελληνικού

Ερυθρού Σταυρού, άνδρες, γυναίκες και παιδιά από
τον Δήμο Πωγωνίου μετέφεραν τουςπαρευρισκομέ-
νους στη μεγάλη μάχη της Ελαίας-Καλαμά, η οποία
έκρινε την τύχη της εισβολής.  Στον χαιρετισμό του ο
Δήμαρχος Πωγωνίου Κωνσταντίνος Καψάλης σημεί-
ωσε ότι στο Καλπάκι μετουσιώθηκε σε πράξη το ιστο-
ρικό «ΟΧΙ» και επεσήμανε το χρέος όλων μας να
τιμούμε τη μνήμη των ηρώων. «Τιμούμε τη γενιά του
’40 που πίστεψε στο δίκιο της και πολέμησε με σθέ-
νος. Είναι υποχρέωσή μας να μην ξεχάσουμε ποτέ.
Οφείλουμε να τιμούμε τη μνήμη όσων θυσιάστηκαν για
την ελευθερία και να αναδείξουμε όλα τα ιστορικά ση-
μεία που είναι συνδεδεμένα με το έπος του ‘40» ση-
μείωσε. 

Την κεντρική ομιλία εκφώνησε ο καθηγητής και τέως
πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Κωνσταντίνος Γάτσιος, ο οποίος αναφέρθηκε στα ιστο-
ρικά γεγονότα της εποχής. 

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 3

Από τις φετινές εκδηλώσεις της Ομοσπονδίας Αδελφοτήτων και Ενώσεων Επαρ-
χίας Πωγωνίου σε συνεργασία με τον Δήμο Πωγωνίου στο Χάνι Δελβινάκι για
την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940: Ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Κερασοβι-
τών Πωγωνίου Ηπείρου Δημήτριος Λιόσης ετοιμάζεται να καταθέσει στεφάνι στο
μνημείο πεσόντων. Πίσω του ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως,
Πωγωνιανής και Κονίτσης κ.κ. Ανδρέας, περιστοιχιζόμενος από ιερείς, ο νέος
βουλευτής Ιωαννίνων Γεώργιος Αμυράς, ο Δήμαρχος Πωγωνίου  Κωνσταντίνος
Καψάλης με τους αντιδημάρχους Νικόλαο Γκαλίτση και Στυλιανό Κουκουλάρη,
δημοτικοί σύμβουλοι, οι εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμά-
των Ασφαλείας και η έφορος Δημοσίων Σχέσεων της Πανηπειρωτικής Συνομο-
σπονδίας Μαρίκα Γκόνη. Εκφωνεί ο δημοτικός σύμβουλος Αναστάσιος Γιούνης.

Με λαμπρότητα ο εορτασμός της 28ης Οκτωβρίου στο 
«Χάνι Δελβινάκι» και σε άλλα σημεία του Δήμου Πωγωνίου

Το Σάββατο 1 Φεβρουαρίου 2020 η κοπή της πίτας 
και ο ετήσιος χορός της Αδελφότητάς μας

Η παρουσια ολων μασ κρινεται απαραιτΗτΗ και επισφραγιζει τΗν επιτυχια τΗσ ομορφΗσ γιορτΗσ μασ!
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

“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

πένθη

• Απεβίωσε το Σάββατο 14 Δεκεμβρίου 2019 στην Αθήνα, σε
ηλικία 84 ετών, ο συγχωριανός και επί σειρά ετών αντιπρό-
εδρος και μέλος του Δ.Σ. της Αδελφότητάς μας, παναγιώτης
τζαβέλλας του Γεωργίου. Η νεκρώσιμος ακολουθία τελέστηκε
στον Ιερό Ναό του Γ΄ Νεκροταφείου Αθηνών, όπου και ανα-
παύεται. Το Δ.Σ. της Ένωσης Κερασοβιτών Πωγωνίου Ηπεί-
ρου και η εφημερίδα «Τα Νέα του Κερασόβου» εκφράζουν τα
θερμότερα συλλυπητήρια προς τη σύζυγο, τα παιδιά, τα εγγό-
νια και τους λοιπούς συγγενείς του εκλιπόντος και εύχονται
καλή ανάπαυση στην ψυχή του και να είναι ελαφρύ το χώμα
της αττικής γης που τον σκεπάζει. Οι οικείοι του, τιμώντας τη
μνήμη και τους αγώνες που έδωσε για το αγαπημένο μας Κε-
ράσοβο, ζήτησαν, αντί  στεφάνου, να δοθούν τα χρήματα ως
οικονομική ενίσχυση στην Ένωση Κερασοβιτών Πωγωνίου
Ηπείρου. Επίσης ανακοινώνουν ότι το σαρανταήμερο μνημό-
συνο υπέρ της ανάπαυσης της ψυχής του θα τελεστεί από τον
Ιερό Ναό της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στο Μοσχάτο Αττι-
κής την Κυριακή 19 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 10:00.

• Απεβίωσε στις 25 Δεκεμβρίου 2019 (ανήμερα Χριστούγεννα)
στην Αθήνα, σε ηλικία 87 ετών, η συγχωριανή μας αριστούλα
Βότσαρη, το γένος  Γεώργιου Βενέτη. Η νεκρώσιμη ακολουθία
τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας Ηλιούπολης Αττικής,
στο κοιμητήριο της οποίας αναπαύεται. Το Δ.Σ. της Ένωσης
Κερασοβιτών Πωγωνίου Ηπείρου και η εφημερίδα «Τα Νέα του
Κερασόβου» εκφράζουν τα θερμότερα συλλυπητήρια προς τα
παιδιά, τα εγγόνια και τους λοιπούς συγγενείς της εκλιπούσας
και εύχονται καλή ανάπαυση στην ψυχή της και να είναι ελαφρύ
το χώμα της αττικής γης που τη σκεπάζει.

•Τελέστηκε την Κυριακή 25 Αυγούστου 2019 από τον Ιερό Ναό
της Κοίμησης της Θεοτόκου στο Κεράσοβο Πωγωνίου το ετή-
σιο μνημόσυνο υπέρ ανάπαυσης της ψυχής της συγχωριανής
μας αναστασίας, χήρας μιχαήλ τζάμπαλη. Το Δ.Σ. της Ένω-
σης Κερασοβιτών Πωγωνίου Ηπείρου και η εφημερίδα «Τα
Νέα του Κερασόβου» εκφράζουν τα θερμότερα συλλυπητήρια
προς τα παιδιά, τα εγγόνια και τους λοιπούς συγγενείς της εκλι-
πούσας και εύχονται καλή ανάπαυση στην ψυχή της και να
είναι ελαφρύ το χώμα της κερασοβίτικης γης που τη σκεπάζει.

• Τελέστηκε την Κυριακή 3 Νοεμβρίου 2019 από τον Ιερό Ναό
της Κοίμησης της Θεοτόκου στο Κεράσοβο Πωγωνίου το σα-
ρανταήμερο μνημόσυνο υπέρ ανάπαυσης της ψυχής της συγ-
χωριανής μας μαρίας, χήρας σταύρου Δρούμπουλα. Το Δ.Σ.
της Ένωσης Κερασοβιτών Πωγωνίου Ηπείρου και η εφημερίδα
«Τα Νέα του Κερασόβου» εκφράζουν τα θερμότερα συλλυπη-
τήρια προς τα 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 σκε-
πάζει.

• Τελέστηκε την Κυριακή 10 Νοεμβρίου 2019 από τον Ιερό Ναό
της Αγίας Φωτεινής Ιλισού, στην Αθήνα, το σαρανταήμερο μνη-
μόσυνο υπέρ ανάπαυσης της ψυχής της συγχωριανής μας μα-
ριάνθης, χήρας Δημητρίου στράτου. Το Δ.Σ. της Ένωσης
Κερασοβιτών Πωγωνίου Ηπείρου και η εφημερίδα «Τα Νέα του
Κερασόβου» εκφράζουν τα θερμότερα συλλυπητήρια προς τα
παιδιά, τα εγγόνια, τα δισέγγονα και τους λοιπούς συγγενείς
της εκλιπούσας και εύχονται καλή ανάπαυση στην ψυχή της
και να είναι ελαφρύ το χώμα της αττικής γης που τη σκεπάζει.

Νέοι επιστήμονες

• Η αικατερίνη παρνασσά του νικολάου και της μα-
γδαληνής- ελένης, εγγονή της συγχωριανής μας αικα-
τερίνης, χήρας Ηλία Δρούμπουλα, ολοκλήρωσε με
επιτυχία τις σπουδές της στο Cambridge School of Art
Courses (Σχολή Καλλιτεχνικών Μαθημάτων), στο Βρετα-
νικό Πανεπιστήμιο Anglia Ruskin και έλαβε το πτυχίο της
τον Οκτώβριο του 2019. Το Δ.Σ. της Ένωσης Κερασοβι-
τών Πωγωνίου Ηπείρου και η εφημερίδα «Τα Νέα του Κε-
ρασόβου» συγχαίρουν τη νέα απόφοιτη και της εύχονται
καλή σταδιοδρομία και πάντα επιτυχίες στη ζωή της.

Νέοι φοιτητές

• Ο αναστάσιος τζάμπαλης, γιος του συγχωριανού μας μιχαήλ τζάμπαλη του
στυλιανού, μέλους του Δ.Σ. της Ένωσης Κερασοβιτών Πωγωνίου Ηπείρου, πέτυχε
την εισαγωγή του στο Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου
του Γεωπονικού  Πανεπιστήμιου Αθηνών.
Το Δ.Σ. της Ένωσης Κερασοβιτών Πωγωνίου Ηπείρου και η εφημερίδα «Τα Νέα του

Κερασόβου» συγχαίρουν το νέο φοιτητή και του εύχονται καλές σπουδές και πάντα
επιτυχίες στη ζωή του.
• Ο Ηλίας τζαβέλλας, γιος του τέως προέδρου της Αδελφότητάς μας γεωργίου τζα-
βέλλα και της επίσης συγχωριανής μας ελένης, το γένος Ηλία παππά, πέτυχε την
εισαγωγή του στο Τμήμα Βιοτεχνολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστήμιου Αθηνών. 
Το Δ.Σ. της Ένωσης Κερασοβιτών Πωγωνίου Ηπείρου και η εφημερίδα «Τα Νέα του

Κερασόβου» συγχαίρουν το νέο φοιτητή και του εύχονται καλές σπουδές και πάντα
επιτυχίες στη ζωή του.

Έργα και πρωτοβουλίες της Ένωσης 
Κερασοβιτών Πωγωνίου Ηπείρου

Ρεπορτάζ: Ιωάννης Ν. Βελονάκης

συνεχίστηκαν και το τετράμηνο που μας πέρασε οι
άοκνες προσπάθειες του Διοικητικού συμβουλίου της
αδελφότητάς μας για τον εξωραϊσμό του ακριτικού χω-
ριού κερασόβου πωγωνίου ιωαννίνων και τη βελ-
τίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των
επισκεπτών του. 

Έτσι, με πίστη στις παραδόσεις του σωματείου και στις υπο-
θήκες των προγενέστερων, φέτος επισκευάστηκε ο μαν-
τρότοιχος του ιερού ναού στο σημείο πλησίον της
κύριας εισόδου, ο οποίος είχε καταρρεύσει κατά τη διάρ-
κεια των περυσινών έντονων βροχοπτώσεων. Παράλληλα,
ολοκληρώθηκε η επισκευή των ξύλινων υποστηριγμά-
των στα οποία στηρίζονται όχι μόνο οι τέντες που μας προ-
στατεύουν από τον ήλιο και κάποια πιθανή βροχή, αλλά και
όλες σχεδόν οι λάμπες που φωτίζουν το χώρο τα βράδια
του καλοκαιριού, ώστε να μπορούν να παίζουν άφοβα τα
παιδιά. Ακόμα, σε μια κίνηση περιβαλλοντικής ευαισθησίας
και μαθήματος για τις νέες γενιές συγκεντρώθηκαν τις ημέ-
ρες του Πανηγυριού κάπου 25 μεγάλες σακούλες με ανα-
κυκλώσιμα υλικά, κυρίως είδη συσκευασίας, τα οποία
μεταφέρθηκαν σε κάδους ανακύκλωσης όμορων Δήμων
(Κόνιτσας, Ιωαννίνων  και Ζίτσας), καθώς ο δήμος Πωγω-
νίου, δυστυχώς, δεν διαθέτει ακόμα τη σχετική υποδομή.

Επιπλέον, από φέτος ξεκίνησε η λειτουργία του παλαιού
Δημοτικού σχολείου του κερασόβου ως χώρος φιλοξε-
νίας συγχωριανών και φίλων του χωριού μας οι οποίοι δεν
διαθέτουν κατοικήσιμο σπίτι στο χωριό, σε συνεργασία με
τη χριστίνα πάσχου, η οποία τα τελευταία χρόνια λει-
τουργεί και το παραδοσιακό μας καφενείο. Θυμίζουμε ότι ο
χώρος αυτός έχει πρόσφατα παραχωρηθεί από τον Δήμο
Πωγωνίου για μη κερδοσκοπική χρήση στην Αδελφότητά
μας. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν έπιπλα που
ήδη είχαν αγοραστεί από παλαιότερες διοικήσεις και εκείνα
που παραχωρήθηκαν από τον Δήμο Πωγωνίου (κομοδίνα
και τουαλέτες για κρεβατοκάμαρες), προερχόμενα από
δωρεά της εταιρείας του πρόσφατα χαμένου συμπατριώτη
μας (από το Κρυονέρι Πωγωνίου) κώστα μήτση. Παράλ-
ληλα, σε συνεργασία με το Εκκλησιαστικό και το Τοπικό
Συμβούλιο, καταβάλλονται προσπάθειες συγκέντρωσης
χρημάτων για την επισκευή και συντήρηση του εξωκκλη-
σιού του Αγίου Αθανασίου, το οποίο έπαθε σοβαρές ζημιές
από τους σεισμούς του 2016.

Ακόμα, στο πλαίσιο της σύσφιξης των δεσμών μεταξύ από-
δημων συγχωριανών, προγραμματίζεται ομαδική παρα-
κολούθηση της θεατρικής επιτυχίας «οι Δώδεκα
Ένορκοι» στις 22 φεβρουαρίου 2020. Για περισσότερες
πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν απευθύνονται
στα μέλη του Δ.Σ. της Αδελφότητάς μας.

Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Πωγωνίου και
Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας Ηπείρου

1. Με την υπ’ αριθμ. 971/2019 απόφαση του Δημάρχου Πωγω-
νίου Κωνσταντίνου Καψάλη, ορίστηκαν οι αντιδήμαρχοι ως εξής:
- κουκουλάρης στυλιανός: Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού –
Τεχνικών έργων –  Προμηθειών και υπεύθυνος Δ.Ε. Λάβδανης
και Πωγωνιανής.
- σιούτης μιχαήλ: Αντιδήμαρχος Οικονομικών – Διοικητικών Υπη-
ρεσιών – Κοινωνικής Προστασίας και υπεύθυνος Δ.Ε. Καλπακίου.
- γαλίτσης νικόλαος: Αντιδήμαρχος Τοπικής Οικονομικής Ανά-
πτυξης και Εμπορίου και υπεύθυνος Δ.Ε. Δελβινακίου.
- γκέγκας κωνσταντίνος: Αντιδήμαρχος Πολιτικής προστασίας
– Διαχείρισης μηχανημάτων και υπεύθυνος Δ.Ε. Άνω Πωγωνίου.
- φωτίου αθανάσιος: Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Ανακύκλω-
σης και Φωτισμού, υπεύθυνος Δ.Ε. Άνω Καλαμά.

2. Με απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου Αλέξανδρου Καχρι-
μάνη, ορίστηκαν οι παρακάτω περιφερειακοί σύμβουλοι ως χω-
ρικοί  αντιπεριφερειάρχες.
- Βασίλειος Ψαθάς: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Άρτας Στον Ψαθά
Βασίλειο  οι αρμοδιότητες που αφορούν την ανάπτυξη και προ-
ώθηση της Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και Ανταγωνιστι-
κότητας στην Περιφέρεια Ηπείρου.
- Θωμάς πιτούλης: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Θεσπρωτίας Στον
Πιτούλη Θωμά. αρμοδιότητες που αφορούν θέματα Φυσικών
Πόρων, Ενέργειας, Ιχθυοκαλλιεργειών και εν γένει Υδατοκαλ-
λιεργειών στην Περιφέρεια Ηπείρου.
- κωνσταντίνος σιαράβας: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων
Στον Κωνσταντίνο Σιαράβα αρμοδιότητες που αφορούν στα θέ-
ματα οικονομικών και καλών πρακτικών για την εξυπηρέτηση των
πολιτών. Ηπείρου,
- ευστράτιος ιωάννου: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πρέβεζας. Στον
Ιωάννου Ευστράτιο αρμοδιότητες που αφορούν στην οργάνωση,
προώθηση και το συντονισμό, την επεξεργασία και υποβολή προ-
τάσεων και προγραμματικού σχεδίου και τη βελτίωση των παρε-
χόμενων υπηρεσιών που αφορούν σε θέματα Τουριστικής
Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου.
Με άλλη απόφαση ορίζονται οι παρακάτω περιφερειακοί σύμ-
βουλοι ως θεματικοί αντιπεριφερειάρχες
- αγνή νάκου- Δασούλα με αρμοδιότητα τα  θέματα  Πρόνοιας,
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Συνοχής και Δημόσιας Υγείας.
- οδυσσέας πότσης με αρμοδιότητα τα   θέματα Πολιτισμού,
Νεολαίας, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης .
- σταυρούλα μπραΐμη-μπότση με αρμοδιότητα τα θέματα Πε-
ριβάλλοντος, Ανάπτυξης και Εμπορίου.
- Βασίλειος γοργόλης με αρμοδιότητα τα θέματα Αθλητισμού
και Απασχόλησης
- κωνσταντίνος πατήλας με αρμοδιότητα τα  θέματα  Μεταφο-
ρών και Επικοινωνιών.
- χρήστος  γούσης με αρμοδιότητα τα θέματα προστατευόμε-
νων περιοχών χωρικής αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου, Εξω-
στρέφειας και Καινοτομίας.
Η θητεία των αντιπεριφερειαρχών ορίζεται έως την 31η Δεκεμ-
βρίου 2020. Από τις στήλες της εφημερίδας μας ευχόμαστε καλή
θητεία στους νέους αντιπεριφερειάρχες και αντιδημάρχους καλή
επιτυχία στο δύσκολο έργο που αναλαμβάνουν.

προσοχή: παρακαλούνται οι αγαπητοί συγχωριανοί και φίλοι
της εφημερίδας «τα νέα του κερασόβου» να ενημερώνουν
τη συντακτική επιτροπή (λέκκα 12, αθήνα, τηλ. 2103220394)
για τυχόν ευχάριστα ή δυσάρεστα κοινωνικά γεγονότα στην
οικογένειά τους καθώς και για τις επιτυχίες των παιδιών τους
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

ανακοίνωση για την εκδημία 
του ηγούμενου ιεράς μονής 

μολυβδοσκέπαστου κονίτσης
Ἐκδημία καθηγουμένου
Ἡ ἀδελφότητα τῆς Ἱερᾶς μονῆς μὲ υἱϊκή θλίψη
ἀναγγέλλει τὴν πρὸς κύριον ἐκδημία τοῦ
μακαριστοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ καθηγουμένου
Ἀρχιμανδρίτου Θεοδώρου Διαμάντη. Ὁ μακαριστὸς
γεννήθηκε τὸ 1942 στοὺς Βαριάδες Ἰωαννίνων.
Ἀπόφοιτος τοῦ Ἱεροδιδασκαλείου Βελλᾶς καὶ τῆς
Θεολογικῆς σχολῆς Ἀθηνῶν, ὑπῆρξε ὰπὸ τοὺς
πρώτους καὶ στενότερους συνεργάτες τοῦ ἀοιδίμου
μητροπολίτου Δρυϊνουπόλεως σεβαστιανοῦ, ἀπὸ
τὸν ὁποῖο καὶ ἔλαβε τὴν ἱερωσύνη (1970). Διετέλεσε
Ἱεροκήρυκας, Διευθυντὴς τῶν Ἱδρυμάτων,
Ὑπεύθυνος τῶν κατηχητικῶν καὶ τῶν κατασκηνώ-
σεων τῆς Ἱερᾶς μητροπόλεως, καθὼς καὶ προϊστά-
μενος τοῦ Ἱεροῦ προσκυνηματικοῦ ναοῦ Ἁγίου
κοσμᾶ κονίτσης (1972-1988).  παράλληλα γιὰ
πολλά ἔτη ἀναλώθηκε στὸ μυστήριο τῆς Ἱερᾶς
Ἐξομολογήσεως εἴτε ὡς περιοδεύων πνευματικὸς
εἴτε ὡς γέροντας τῆς μονῆς. τὸ 1988 εὐχῇ καὶ
προτροπῇ Ἁγίου παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου, μὲ τὸν
ὁποῖο συνδεόταν πνευματικά, ἀνέλαβε τὴν
ἀνασύσταση τῆς παλαιφάτου ἱστορικῆς Ἱερᾶς
μονῆς μολυβδοσκεπάστου, καθηγούμενος τῆς
ὁποίας διετέλεσε μέχρι τὴν κοίμησή του. Ἡ σωρός
του ἐναποτέθηκε γιὰ προσκύνηση στὸ καθολικὸ τῆς
μονῆς μας, ὅπου καὶ ετελέστη ἀγρυπνία τὴν
16/8/2019, ἡ δὲ ἐξόδιος ἀκολουθία του ετελέστη την
17/8/2019 καὶ ὥρα 16.00.
ακολούθησε ἡ ταφὴ στὸν περίβολο τῆς Ἱερᾶς
μονῆς. Ἐκ τῆς Ἱερᾶς μονῆς 
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Σύντομες ειδήσεις από το Πωγώνι και όχι μόνο
(επιμέλεια: ιωάννης ν. Βελονάκης)

επιστολή με την οποία ζητά πολιτική παρέμβαση για να μπει
τέλος στην ταλαιπωρία των δημοτών από τις επανειλημμένες και
πολύωρες διακοπές ρεύματος το τρίμηνο που μας πέρασε, απέ-
στειλε στον νέο υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστή Χα-
τζηδάκη ο δήμαρχος Πωγωνίου Κώστας Καψάλης. Η επιστολή,
που έρχεται σε συνέχεια αυτής που είχε αποστείλει ο δήμαρχος
Ζίτσας Μιχάλης Πλιάκος, κοινοποιήθηκε και στους βουλευτές του
νομού Ιωαννίνων. Οι διαμαρτυρίες από κατοίκους χωριών των
Δήμων Ζίτσας, Κόνιτσας και Πωγωνίου είναι συχνές, ειδικά από
τη στιγμή που μάταια προσπαθούν να επικοινωνήσουν με τη ΔΕΗ,
ενώ και όσοι τα καταφέρνουν, δεν λαμβάνουν κάποια εξήγηση για
τις απροειδοποίητες διακοπές ή για τον χρόνο αποκατάστασης της
ηλεκτροδότησης. Τα προβλήματα που προκύπτουν από τις επα-
ναλαμβανόμενες και πολύωρες διακοπές ρεύματος είναι μεγάλα.
Έστω κι αν στις περιοχές αυτές δεν υπάρχει σημαντική οικονομική
και επιχειρηματική δραστηριότητα, πολλοί κάτοικοι, ηλικιωμένοι
στην πλειονότητά τους, φτάνουν σε σημείο να κάνουν λόγο ακόμη
και για κίνδυνο της υγείας τους, καθώς τίθενται εκτός λειτουργίας
οι συσκευές μηχανικής υποστήριξής τους. Προβλήματα υπάρχουν,
επίσης, και στη λειτουργία του Κέντρου Υγείας Βουτσαρά. Η έκ-
κληση του δημάρχου Ζίτσας, αλλά και παρεμβάσεις άλλων δη-
μάρχων και κατοίκων, εισακούστηκαν από τους βουλευτές
Ιωαννίνων της Νέας Δημοκρατίας Μαρία Κεφάλα και Γιώργο
Αμυρά, οι οποίοι κατέθεσαν ερώτηση στον υπουργό Περιβάλλον-
τος και Ενέργειας Κωστή Χατζηδάκη, ζητώντας πληροφορίες για
την κατάσταση που βρίσκεται το δίκτυο και οι εγκαταστάσεις δια-
νομής ηλεκτρικής ενέργειας στον νομό Ιωαννίνων, μετά από εκτε-
ταμένες διακοπές ρεύματος σε χωριά των Δήμων Ζίτσας, Κόνιτσας
και Πωγωνίου. Οι δύο βουλευτές ζητούν να μάθουν αν τηρούνται
οι προδιαγραφές και οι χρόνοι συντηρήσεων των εγκαταστάσεων,
ώστε να παρέχονται οι οφειλόμενες ποιοτικές υπηρεσίες στους κα-
ταναλωτές, που στην παρούσα φάση ταλαιπωρούνται χωρίς να
έχουν κάποια διαβεβαίωση από τον ΔΕΔΔΗΕ περί ολοκλήρωσης
των εργασιών.

• ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα αλλά και το μέλ-
λον των κατοίκων του Πωγωνίου συζήτησαν ο Γενικός Γραμμα-
τέας του Υπουργείου Ανάπτυξης Πάνος Σταμπουλιδης και ο
Αντιδήμαρχος Πωγωνίου Στυλιανός Κουκουλάρης κατά την επί-
σκεψη υπουργικού επιτελείου στην έδρα του Δήμου, στο Καλπάκι.
Η ανάδειξη και πιστοποίηση τοπικών προϊόντων ΠΟΠ με απλού-
στερες διαδικασίες, η πιλοτική εφαρμογή αναπτυξιακών κινήτρων
σε επιμεθόριες περιοχές, το καθεστώς φορολογίας του τσίπουρου
αλλά και τα σημαντικά ζητήματα της ολοκλήρωσης της Ιόνιας
Οδού, της πάταξης του λαθρεμπορίου και της αποτελεσματικότε-
ρης φύλαξης των συνόρων, συζητήθηκαν αναλυτικά με συμπερά-
σματα και πρωτοβουλίες για πρόοδο και από τις δυο πλευρές. Οι
δυο πλευρές συμφώνησαν σε κοινούς άξονες δράσης για τα πε-
ρισσότερα θέματα κι ένα ουσιαστικό πλαίσιο συνεργασίας στην
κοινή δράση για την ανάπτυξη του Πωγωνίου. Στη συνάντηση ήταν
παρόντες ο αντιδήμαρχος Μιχάλης Σιούτης, ο εντεταλμένος δημο-
τικός σύμβουλος Αναστάσιος Γιούνης, ο δημοτικός σύμβουλος Βα-
σίλειος Μάτσιας καθώς και οι συνεργάτες τού κ. Σταμπουλίδη
Περιστέρης και Τσιρώνης. 

• στην τελική ευθεία για την εγκατάσταση των ανεμογεννητριών
και τη λειτουργία μπαίνει το αιολικό πάρκο στο όρος Κασιδιάρης σε
περιοχή των Δήμων Πωγωνίου και Ζίτσας. Τις τελευταίες ημέρες
έχουν εγκατασταθεί οι γερανοί που απαιτούνται για την εγκατά-
σταση του πάρκου, το οποίο είναι ένα από τα μεγαλύτερα της
χώρας, ενώ για τη διευκόλυνση των οχημάτων που μεταφέρουν

τον τεράστιο εξοπλισμό, έχουν γίνει προσωρινές παρεμβάσεις στο
οδικό δίκτυο και της πόλης των Ιωαννίνων. Παράλληλα, Περιφέ-
ρεια Ηπείρου και Τροχαία Ιωαννίνων βρίσκονται σε επιφυλακή,
προκειμένου η μεταφορά να γίνει με ασφάλεια και χωρίς να δημι-
ουργηθούν προβλήματα στην κυκλοφορία. Το αιολικό πάρκο κα-
τασκευάζεται από την εταιρία «Ελλάκτωρ», μετά τη συγχώνευσή
με την «Ελληνική Τεχνοδομική Άνεμος», σε έκταση 4.500 στρεμ-
μάτων. Πρόκειται ουσιαστικά για δύο πάρκα,  Κασιδιάρης Ι και ΙΙ,
με συνολική ισχύ τα 90 MW. Η προσπάθεια για την κατασκευή του
συγκεκριμένου έργου είχε ξεκινήσει το 2011 και, σύμφωνα με τον
δήμαρχο Πωγωνίου Κώστα Καψάλη, εκτιμάται ότι οι εργασίες θα
ολοκληρωθούν και θα ξεκινήσει η λειτουργία του την άνοιξη του
2020. Ο κ. Καψάλης σημείωσε ότι μέχρι στιγμής, σε μεγάλο βαθμό,
έχει τηρηθεί η δέσμευση της αναδόχου εταιρίας για τη χαμηλότερη
δυνατή περιβαλλοντική όχληση, κατά τη διάρκεια των εργασιών.
Ωστόσο, αυτό αμφισβητείται από περιβαλλοντικές οργανώσεις και
από κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι επισημαίνουν την οπτική
και αισθητική ρύπανση, όπως και την υποβάθμιση του περιβάλ-
λοντος από την κατασκευή των δρόμων που οδηγούν στις ανεμο-
γεννήτριες και τα άλλα συνοδευτικά έργα. Σε κάθε περίπτωση,
πρόκειται για ένα σημαντικό έργο, το οποίο για να αφήσει θετικό
αποτύπωμα τόσο στην τοπική κοινωνία όσο και στην ευρύτερη πε-
ριοχή πρέπει απαρέγκλιτα να τηρηθούν οι όροι των συμβάσεων
και οι δεσμεύσεις της αναδόχου εταιρείας.

• κυρίαρχο θέμα στην καθημερινότητα το περασμένο καλοκαίρι
ήταν οι εθνικές εκλογές, οι οποίες είχαν προκηρυχτεί από τον προ-
ηγούμενη κυβέρνηση μετά τη συντριπτική ήττα της τόσο στις αυ-
τοδιοικητικές εκλογές όσο και στις ευρωεκλογές. Το αποτέλεσμα
της εκλογικής αναμέτρησης ήταν μια καθαρή νίκη (39,85% και 158
έδρες) του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας και του προέδρου της
Κυριάκου Κ. Μητσοτάκη, ο οποίος έγινε πρωθυπουργός, επικε-
φαλής της πρώτης μετά από πολλά χρόνια μονοκομματικής κυ-
βέρνησης. Οι πολίτες αποδοκίμασαν τα πεπραγμένα της
απερχόμενης κυβέρνησης σε κρίσιμους τομείς, όπως η οικονομία
και η εξωτερική πολιτική («Μακεδονικό») τα τελευταία χρόνια. Στα
Ιωάννινα εκλέχθηκαν με τη Νέα Δημοκρατία οι επί σειρά ετών βου-
λευτές Κώστας Τασούλας και Σταύρος Καλογιάννης, η παιδίατρος
Μαρία- Αλεξάνδρα Κεφαλά και ο προερχόμενος από το «Ποτάμι»
Γιώργος Αμυράς. Με το ΣΥΡΙΖΑ επανεξελέγη βουλευτής η Ανα-
πληρώτρια Καθηγήτρια Παιδιατρικής και Παιδιατρικής Νευρολο-
γίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Μερόπη Τζούφη. Νέος
πρόεδρος της βουλής που προέκυψε εκλέχθηκε ο επί σειρά ετών
βουλευτής Ιωαννίνων Κώστας Τασούλας, άνθρωπος με μακρά κοι-
νοβουλευτική εμπειρία. Οπωσδήποτε, η νέα κυβέρνηση έχει να
αντιμετωπίσει πολλά και δυσεπίλυτα θέματα που κληρονόμησε
από την προηγούμενη, καθώς μπορεί επίσημα η χώρα να μην
είναι σε «Μνημόνιο», πλην όμως το καθεστώς της εξωτερικής επι-
τροπείας δεν έχει εκλείψει, ενώ η διαχείριση του προσφυγικού και
η αντιμετώπιση της αυξανόμενης επιθετικότητας της γειτονικής
Τουρκίας περιπλέκουν περισσότερο τα πράγματα. 

• μην ξεχνάμε τις γιορτές και τις αργίες, ιδιαίτερα τις άγιες ημέ-
ρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφα-
νείων  να προσπαθούμε να επισκεπτόμαστε το ακριτικό χωριό
μας. Μας έχει και το έχουμε ανάγκη. 
Επίσης να προτιμούμε όσο το δυνατό προϊόντα από το Πωγώνι
και την Ήπειρο. Συμβάλλουμε έτσι στη βελτίωση του εισοδήματος
και στην ενίσχυση των συμπατριωτών μας που εργάζονται για την
παραγωγή και τη μεταποίησή τους αλλά και στη δημιουργία νέων
θέσεων εργασίας. 
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Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Βου-
λευτής Ιωαννίνων Σταύρος Καλογιάν-
νης, ενώ τις εκδηλώσεις τίμησαν
επίσης με την παρουσία τους ο Δ/ντής
Β΄Κλάδου του Γενικού Επιτελείου Εθνι-
κής Άμυνας υποπτέραρχος Άγγος Κων-
σταντίνος ως εκπρόσωπος των
Ενόπλεων Δυνάμεων, η Γενική Γραμ-
ματέας του υπουργείου Παιδείας  Αθα-
νασία Γκίκα, οι βουλευτές Ιωαννίνων
Μαρία Κεφάλα και Γιώργος Αμυράς, ο
Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος
Καχριμάνης και περιφερειακοί σύμβου-
λοι, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβο-
λίου Πωγωνίου Χρήστος Γκόγκος, οι
Αντιδήμαρχοι Γαλίτσης Νικόλαος, Στυ-
λιανός Κουκουλάρης, Σιούτης Μιχάλης
και Φωτίου Αθανάσιος, Δημοτικοί Σύμ-
βουλοι, ο Διοικητής της 8ης Μηχανοκί-
νητης Ταξιαρχίας Μπολομύτης
Δημήτριος, ο Γενικός Αστυνομικός Δι-
ευθυντής Ηπείρου Ταξίαρχος Δούβαλης
Κων/νος, ο Διοικητής Πυροσβεστικής
Διοίκησης Ν. Ιωαννίνων Βασδέκης
Απόστολος, η πρόξενος της Ομοσπον-
διακής Γερμανίας Kerstin Lohr, ο Πρό-
ξενος της Αλβανικής Δημοκρατίας στα
Ιωάννινα  Γκόγκα Χαρίλαος, η έφορος δημοσίων σχέσεων της Πανηπειρωτι-
κής Συνομοσπονδίας  Μαρίκα Γκόνη, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αδελφο-
τήτων και Ενώσεων Επαρχίας Πωγωνίου Γρηγόρης Άρμπυρος, Πρόεδροι
Τοπικών Κοινοτήτων, σύλλογοι, φορείς, σχολεία και πλήθος κόσμου από κάθε
γωνιά της χώρας.

Την Κυριακή 28 Οκτωβρίου στις 08:00 το πρωί τελέστηκε Θεία Λειτουργία
στον Ιερό Ναό της Ευαγγελιστρίας Παρακαλάμου (Μονή Σωσίνου), όπου βρι-

σκόταν η διοίκηση του ελληνικού
πυροβολικού τις πρώτες ημέρες
του πολέμου, και ακολούθησαν
επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση
στεφάνων, χαιρετισμός του Δη-
μάρχου Πωγωνίου και ομιλία. Οι
εκδηλώσεις έκλεισαν με ποι-
ήματα από τους μαθητές του Δη-
μοτικού και Γυμνασίου
Παρακαλάμου. 

Την ίδια ώρα, στα Ιωάννινα,
στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό
του Αγίου Αθανασίου, έγινε επί-
σημη δοξολογία, ενώ ακολού-
θησε επιμνημόσυνη δέηση,
κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο
Μπιζανομάχων και στις 12:00 το
μεσημέρι ξεκίνησε η παρέλαση
μαθητών, σπουδαστών, προσκό-
πων- οδηγών, αναπήρων- θυμά-
των πολέμου, αντιστασιακών
οργανώσεων, τμημάτων ενό-
πλων δυνάμεων και σωμάτων
ασφαλείας.

Οι ιστορικές εκδηλώσεις «ΚΑΛ-
ΠΑΚΙΑ» αποτίουν φόρο τιμής σε
όσους χάθηκαν για τα ιδανικά της
πατρίδας και την ελευθερία και
προσελκύουν κάθε χρόνο επι-

σκέπτες από όλη την Ελλάδα που συρρέουν στο μνημείο του Μαχητή για να
«προσκυνήσουν» τους αφανείς ήρωες και να δηλώσουν ότι η μνήμη παρα-
μένει ζωντανή. Πέρα από τα συγχαρητήρια που πηγάζουν αυθόρμητα προς
τους διοργανωτές, από τις στήλες του εντύπου αυτού τονίζουμε για μια ακόμα
φορά πώς τέτοιες τελετές αποτελούν μία ακόμη ευκαιρία υπενθύμισης του πά-
γιου αιτήματος του Δήμου Πωγωνίου να αποτελεί τον τόπο του κύριου εορτα-
σμού της Εθνικής Επετείου για ολόκληρη τη χώρα.

Με λαμπρότητα ο εορτασμός της 28ης Οκτωβρίου

Από τις φετινές εκδηλώσεις στο Πνευματικό Κέντρο Δελβινακίου για την επέ-
τειο της 28ης Οκτωβρίου 1940: επίσημοι και πλήθος κόσμου στην κατάμεστη
αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Δελβινακίου. Στην πρώτη σειρά διακρί-
νονται μεταξύ άλλων ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Δρύϊνουπόλεως, Πω-
γωνιανής και Κονίτσης κ.κ. Ανδρέας, ο βουλευτής Ιωαννίνων Γεώργιος
Αμυράς, ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στο Αργυρόκαστρο  Λάμπρος Κα-
κίσης, ο Δήμαρχος Πωγωνίου Κώστας Καψάλης, ο πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου  Χρήστος Γκόγκος, ο Δημοτικός Σύμβουλος Πωγωνίου  Ιωάννης
Νικόπουλος, εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφα-
λείας, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αδελφοτήτων και Ενώσεων Επαρχίας
Πωγωνίου Γρηγόριος Άρμπυρος και η έφορος δημοσίων σχέσεων της Πα-
νηπειρωτικής Συνομοσπονδίας  Μαρίκα Γκόνη.

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε 
ο «2ος Δρόμος της Νίκης» 

στο ιστορικό Καλπάκι 
Αναδημοσίευση από την ιστοσελίδα του Δήμου Πωγωνίου

www.pogoni.gr

Με μεγάλη ανταπόκριση και δυνατές συγκινήσεις ολοκληρώ-
θηκε την Κυριακή 20 Οκτώβρη 2019 στο Καλπάκι, ο «2ος Δρό-
μος της νίκης», ένας αγώνας αφιερωμένος στους ήρωες
που θυσιάστηκαν για την ελευθερία και την πατρίδα. 300
περίπου αθλητές έλαβαν μέρος στις δύο διαδρομές της διορ-
γάνωσης 21km και 9km, με αφετηρία και τερματισμό το Δη-
μαρχείο Πωγωνίου, στην κεντρική πλατεία Καλπακίου. Ο «2ος
Δρόμος της Νίκης», πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των επε-
τειακών εκδηλώσεων του Δήμου Πωγωνίου «καλπακια
2019» και στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, τόσο λόγω της ση-
μαντικής συμμετοχής, όσο και λόγω της άριστης διοργάνωσης.
Πριν την εκκίνηση των δύο αγώνων, οι Εθνοφύλακες του Τάγ-
ματος Καλπακίου, πραγματοποίησαν επετειακή πορεία 5km με
πολεμική εξάρτηση και οπλισμό προς τιμήν των ηρώων πε-
σόντων στην Μάχη του Καλπακίου.

Οι αθλητές που έλαβαν μέρος στον «2ο Δρόμο της Νίκης»,
διήλθαν από ιστορικούς χώρους, οι οποίοι αποτέλεσαν τη νι-
κηφόρα γραμμή άμυνας των Ελλήνων απέναντι στα Ιταλικά
στρατεύματα και στόχος του Δήμου Πωγωνίου ήταν να γίνουν
γνωστά τα σημεία όπου εκτυλίχθηκαν οι ιστορικές μάχες των
Ελλήνων, στο Έπος του 1940. Η εκκίνηση του "2ου Δρόμου της
Νίκης"  21km δόθηκε στις 09.35 το πρωί και μετά από έναν γρή-
γορο και δυνατό αγώνα σε μια διαδρομή που εντυπωσίασε και
συγκίνησε τους συμμετέχοντες, πρώτος έκοψε το νήμα του τερ-
ματισμού, ο αθανάσιος μπαρμπαγιάννης, αθλητής της Fifth
ElementRunning Team με χρόνο 1:13:34". Στην 2η θέση τερ-
μάτισε ο ιωάννης τσιαμπούλας (sportifs.gr) με χρόνο
1:21:09" και στην 3η θέση ο αλέξανδρος τζουμάκας (Fifth El-
ementRunning Team) με χρόνο 1:22:24". Τον καλύτερο εαυτό
τους έδωσαν στον ίδιο αγώνα και οι γυναίκες, με τη Δήμητρα
τσαλοκώστα να τερματίζει πρώτη σε 1:30:00". Την 2η θέση
κατέκτησε η λαμπρινή ντούτση (ΣΔΙ) με χρόνο 1:43:35 και
στην 3η θέση βρέθηκε η αριστέα κορδά (Σώματα Ασφαλείας-
Ένοπλες Δυνάμεις) με χρόνο 1:44:00". 

Στον αγώνα δρόμου των 9km, η ανταπόκριση των αθλητών
ήταν μαζική, ενώ αξίζει να τονιστεί η μεγάλη  συμμετοχή αθλη-
τών ηλικίας κάτω των 18 ετών, οι οποίοι έτρεξαν με δύναμη και
πείσμα για να εισπράξουν στον τερματισμό το ένθερμο χειρο-
κρότημα του κόσμου. Νικητής του αγώνα ήταν ο αλέξανδρος
μπενέκος (ΑΓΣΙ) με χρόνο 0:33:04", 2ος τερμάτισε ο γιάννης
σταλίκας με χρόνο 0:33:40", ενώ στην 3η θέση τερμάτισε ο
Θεόδωρος αρλέτος (ΣΔΙ) με χρόνο 0:34:13". Πολύ καλή αγω-
νιστική εμφάνιση είχαν και οι γυναίκες. 1η τερμάτισε η κορίνα
παππά με χρόνο 0:39:34", 2η ήταν η Βασιλική Βαλάκου (Fifth
Element Running Team) με χρόνο 0:43:46 και  3η  η παρα-
σκευή κοτζαμουράτογλου (Zero lake Run) με χρόνο 0:46:04".
Τα θετικά σχόλια αθλητών κι επισκεπτών αποδεικνύουν πως
«Ο Δρόμος της Νίκης» είναι μία διοργάνωση υψηλού επιπέδου,
η οποία κάθε χρόνο ανεβάζει τον πήχη όλο και ψηλότερα.

καθήκοντα αντιπροέδρου
στον ο.πε.κε.πε. 

ανέλαβε ο συγχωριανός μας
πέτρος αρ. τζαβέλλας

το νοέμβριο του 2019, λίγους
μήνες μετά τις εκλογές στο
υπουργείο αγροτικής ανάπτυ-
ξης (νέος υπουργός ο μαυρου-
δής- μάκης Βορίδης)
τοποθετήθηκε νέα διοίκηση στον
ο.πε.κ.ε.πε, τον οργανισμό ο
οποίος διαχειρίζεται και κατανέ-
μει τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις
στους γεωργούς και στους κτη-
νοτρόφους της χώρας μας.   ως
αντιπρόεδρός του ανέλαβε ο
συγχωριανός μας πέτρος τζα-
βέλλας, γιος τού επί σειρά ετών
προέδρου της Ένωσης κερασο-
βιτών πωγωνίου Ηπείρου αρι-
στοτέλη τζαβέλλα, πτυχιούχος
του “State University of New
York at Stony Brook New York-
U.S.A.”, οικονομολόγος-σύμ-
βουλος επιχειρήσεων, με
σημαντική εμπειρία στις επιχει-
ρήσεις του πρωτογενούς τομέα.
από τις στήλες της εφημερίδας
μας συγχαίρουμε τον πέτρο για
τη νέα υπεύθυνη θέση που ανα-
λαμβάνει και του ευχόμαστε κάθε
επιτυχία στο δύσκολο έργο του.



Σελίδα 4 “τα νεα του κερασοΒου”Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος 2019

• Η κυρία ελευθερία (ρίτσα) πάσχου, κόρη του αείμνηστου συγχωριανού μας
Θεοδώρου πάσχου, ιδρυτικού μέλους και επί σειρά ετών προέδρου τόσο της
αδελφότητάς μας όσο και της ομοσπονδίας πωγωνησίων, προσέφερε στην
αδελφότητα τριάντα τεμάχια από το λεύκωμα που εξέδωσε πρόσφατα με
μέρος από το πολύτιμο αρχείο του πατέρα της. Η αδελφότητά μας προτίθε-
ται να διαθέσει αυτά τα βιβλία στα μέλη και στους φίλους της προς 50 € το κα-
θένα, με σκοπό να συγκεντρωθεί ένα χρηματικό ποσό αρκετό για την
περισσότερο επιμελημένη και εμπλουτισμένη 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 κερα-
σοβίτη. πληροφορίες στα γραφεία της Ένωσής μας, οδός λέκκα 12, αθήνα,
τηλέφωνο επικοινωνίας 2103220394.
• Η κυρία μαρία κιούση προσέφερε το ποσό των 70 € για την Ένωση κερα-
σοβιτών πωγωνίου Ηπείρου εις μνήμην του πατέρα της απόστολου Δαγο-
βάνου και του ανιψιού της απόστολου λιάγκου.
• ο κύριος γεώργιος πάνος προσέφερε το ποσό των  20 € για την Ένωση κε-
ρασοβιτών πωγωνίου Ηπείρου υπέρ της ανακαίνισης του κτιρίου του πα-
λιού πολυϊατρείου κερασόβου.
• Η κυρία χρυσάνθη παππά προσέφερε το ποσό των 100 € για την Ένωση
κερασοβιτών πωγωνίου Ηπείρου εις μνήμην παναγιώτη τζαβέλλα του γε-
ωργίου.
• οι κύριοι Βασίλειος και πέτρος σαχτέρογλου προσέφεραν το ποσό των 300
€ για την Ένωση κερασοβιτών πωγωνίου Ηπείρου εις μνήμην παναγιώτη
τζαβέλλα του γεωργίου.
• ο κύριος Δημήτριος Βάκαλος προσέφερε το ποσό των 50 € για την Ένωση
κερασοβιτών πωγωνίου Ηπείρου εις μνήμην παναγιώτη τζαβέλλα του γε-
ωργίου.
• Η κυρία Βασιλική παππά του αναστασίου προσέφερε το ποσό των 50 € για
την Ένωση κερασοβιτών πωγωνίου Ηπείρου εις μνήμην παναγιώτη τζα-
βέλλα του γεωργίου.
• ο κύριος σταύρος παππάς προσέφερε το ποσό των 100 € για την Ένωση
κερασοβιτών πωγωνίου Ηπείρου εις μνήμην παναγιώτη τζαβέλλα του γε-
ωργίου.
• ο κύριος γεώργιος πάνος προσέφερε το ποσό των 50 € για την Ένωση κε-
ρασοβιτών πωγωνίου Ηπείρου εις μνήμην παναγιώτη τζαβέλλα του γεωρ-
γίου.
• ο κύριος Βασίλειος λιάγκος του Δημητρίου προσέφερε το ποσό των 50 €
για την Ένωση κερασοβιτών πωγωνίου Ηπείρου εις μνήμην παναγιώτη τζα-
βέλλα του γεωργίου.
• ο κύριος μιχαήλ Ξεΐνης του Θεολόγου προσέφερε το ποσό των 20 € για
την Ένωση κερασοβιτών πωγωνίου Ηπείρου εις μνήμην παναγιώτη τζα-
βέλλα του γεωργίου.
• Η κυρία ευθαλία κωσταρέλλη προσέφερε το ποσό των 20 € για την Ένωση
κερασοβιτών πωγωνίου Ηπείρου εις μνήμην παναγιώτη τζαβέλλα του γε-
ωργίου.
• Η κυρία μαρία κιούση προσέφερε το ποσό των 20 € για την Ένωση κερα-
σοβιτών πωγωνίου Ηπείρου εις μνήμην παναγιώτη τζαβέλλα του γεωργίου.
• ο κύριος γεώργιος κανέλλος προσέφερε το ποσό των 20 € για την Ένωση
κερασοβιτών πωγωνίου Ηπείρου εις μνήμην παναγιώτη τζαβέλλα του γε-
ωργίου.
• Η οικογένεια ευστάθιου κοτρίδη προσέφερε το ποσό των 50 € για την
Ένωση κερασοβιτών πωγωνίου Ηπείρου εις μνήμην παναγιώτη τζαβέλλα
του γεωργίου.
• Η οικογένεια του κυρίου κώστα λάσκου προσέφερε το ποσό των 20 € για
την Ένωση κερασοβιτών πωγωνίου Ηπείρου εις μνήμην παναγιώτη τζα-
βέλλα του γεωργίου.
• ο κύριος Δημήτριος γ. λιόσης προσέφερε το ποσό των 55 € για την Ένωση
κερασοβιτών πωγωνίου Ηπείρου εις μνήμην παναγιώτη τζαβέλλα του γε-
ωργίου.
• ο κύριος ευάγγελος χατζηδημητριάδης προσέφερε το ποσό των 20 € για
την Ένωση κερασοβιτών πωγωνίου Ηπείρου εις μνήμην παναγιώτη τζα-
βέλλα του γεωργίου.
• οι αδελφοί γεώργιος και φώτιος χατζηδημητριάδης προσέφεραν το ποσό
των 20 € για την Ένωση κερασοβιτών πωγωνίου Ηπείρου εις μνήμην πα-
ναγιώτη τζαβέλλα του γεωργίου.
• ο κύριος κωνσταντίνος ράλιος προσέφερε το ποσό των 50 € για την
Ένωση κερασοβιτών πωγωνίου Ηπείρου εις μνήμην παναγιώτη τζαβέλλα
του γεωργίου.
• ο κύριος γεώργιος- νεκτάριος πάσχος του αντωνίου προσέφερε το ποσό
των 50 € για την Ένωση κερασοβιτών πωγωνίου Ηπείρου εις μνήμην πα-
ναγιώτη τζαβέλλα του γεωργίου.
• ο κύριος γάτσιος Βασίλειος του σταύρου προσέφερε το ποσό των 25 € για
την Ένωση κερασοβιτών πωγωνίου Ηπείρου εις μνήμην παναγιώτη τζα-
βέλλα του γεωργίου.
• οι κύριοι Ηλίας και γεώργιος λιάγκος προσέφεραν το ποσό των 40 € για την
Ένωση κερασοβιτών πωγωνίου Ηπείρου εις μνήμην παναγιώτη τζαβέλλα
του γεωργίου.
• ο κύριος γεώργιος τότσικας προσέφερε το ποσό των 50 € για την Ένωση
κερασοβιτών πωγωνίου Ηπείρου εις μνήμην παναγιώτη τζαβέλλα του γε-
ωργίου.
• Η οικογένεια του νικόλαου Βελονάκη προσέφερε το ποσό των 50 € για την
Ένωση κερασοβιτών πωγωνίου Ηπείρου εις μνήμην παναγιώτη τζαβέλλα
του γεωργίου.
• ο κύριος χρήστος λιάγκος του Δημητρίου προσέφερε το ποσό των 50 € για
την Ένωση κερασοβιτών πωγωνίου Ηπείρου εις μνήμην παναγιώτη τζα-
βέλλα του γεωργίου.
• Η κυρία αντιόπη, σύζυγος του συγχωριανού μας Δημητρίου γ. λιάγκου,
προσέφερε το ποσό των 50 € για την Ένωση κερασοβιτών πωγωνίου Ηπεί-
ρου εις μνήμην παναγιώτη τζαβέλλα του γεωργίου και των γονέων της στυ-
λιανού και μαρίας.
• ο κύριος Ηλίας μάλαμας προσέφερε το ποσό των 100 € για την Ένωση κε-
ρασοβιτών πωγωνίου Ηπείρου εις μνήμην παναγιώτη τζαβέλλα του γεωργίου.
• ο αθλητικός σύλλογος «ολυμπιάδα Θρακομακεδόνων» προσέφερε το
ποσό των 50 € για την Ένωση κερασοβιτών πωγωνίου Ηπείρου εις μνήμην
παναγιώτη τζαβέλλα του γεωργίου.
• οι εργαζόμενοι της εταιρείας «Inox Air» συγκέντρωσαν και προσέφεραν το
ποσό των 220 € για την Ένωση κερασοβιτών πωγωνίου Ηπείρου εις μνήμην
παναγιώτη τζαβέλλα του γεωργίου.

Το Δ. Σ. της Ένωσης Κερασοβιτών Πωγωνίου Ηπείρου ευχαριστεί όλους εκεί-
νους 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 προσφορά, όσο μικρή και αν είναι, είναι πολύ-
τιμη. 

Γιορτή Τσίπουρου 2019 
στο Κεράσοβο Πωγωνίου

Ρεπορτάζ: Ιωάννης Ν. Βελονάκης

συνεχίζοντας μια μακρά παράδοση διοργανώθηκε και
φέτος το τριήμερο 26- 29 οκτωβρίου 2019 η καθιερωμένη
πια «γιορτή του τσίπουρου», με πρωτοβουλία του Διοι-
κητικού συμβουλίου της Ένωσης κερασοβιτών πωγω-
νίου Ηπείρου. 

Στην προσπάθειά αυτή είχε τη βοήθεια της Εκκλησιαστικής
μας Επιτροπής, του παραδοσιακού μας καφενείου και των λι-
γοστών μονίμων κατοίκων του χωριού μας. Η αναβίωση της
απόσταξης του τσίπουρου από την Αδελφότητα Κερασοβι-
τών, είναι ένα έθιμο που κρατάει χρόνια και το οποίο έχει κα-
ταξιωθεί στα πολιτιστικά δρώμενα. Η τελετουργία της
παρασκευής του τσίπουρου, του παραδοσιακού ηπειρώτικου
αλκοολούχου ποτού που συνδέεται άρρηκτα με τη ζωή των
γεωργών και των ποιμένων της Ηπείρου, είναι ανεπανάλη-
πτη και μοναδική. 

Η σημασία του υπήρξε σημαντική και στην κοινωνική ζωή,
καθώς αποτέλεσε το αναγκαίο συμπλήρωμα κάθε κοινωνικής
εκδήλωσης. Φέτος η συμμετοχή στην εκδήλωση ήταν η με-
γαλύτερη των τελευταίων χρόνων, αφού συγκεντρώθηκε ο
αναγκαίος αριθμός ανθρώπων για να δρομολογηθεί τουρι-
στικό λεωφορείο, χωρίς να υπολογίσουμε όσους συνδύασαν
το τριήμερο με άδεια και ανέβηκαν στο χωριό με ιδιωτικά αυ-
τοκίνητα.
Κατά τα άλλα, ο εξαιρετικός καιρός του τριημέρου επέτρεψε

όλα να εξελιχτούν όπως είχαν προγραμματιστεί. Το πρωί της
Κυριακής πραγματοποιήθηκε, στο χώρο των μαγειρείων,
απόσταξη του παραδοσιακού μας κερασοβίτικου τσίπουρου
με τη συμμετοχή όλων των εκδρομέων και αρκετών μονίμων
κατοίκων του χωριού μας. Σημειώνουμε ότι και φέτος η κυρία
ασπασία τσορτέκη προσέφερε τα σταφύλια από τις κλημα-
ταριές της για τις ανάγκες της γιορτής μας, ενώ το σπάσιμό
τους επιμελήθηκαν μέλη του Δ.Σ. 

Φυσικά η απόσταξη του συνόλου των στέμφυλων, τα οποία
είχαν πατηθεί από το τέλος του Σεπτεμβρίου, αφέθηκε για αρ-
γότερα, ώστε να ολοκληρωθεί η ωρίμανσή τους, ωστόσο αρ-
κετός κόσμος είχε την ευκαιρία να μυηθεί στη σχετική
διαδικασία. Ακολούθησε το μεσημέρι η καθιερωμένη πια ομα-
δική συνεστίαση στο παραδοσιακό μας καφενείο. Η ατμό-
σφαιρα ήταν οικογενειακή και το κλίμα ευχάριστο, πράγμα στο
οποίο συνέβαλαν φυσικά το προσεγμένο φαγητό και η εξυπη-
ρέτηση του καταστήματος. Επιπλέον, οι παρευρισκόμενοι
είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν την ερμηνεία του νεαρού
συγχωριανού μας, εκκολαπτόμενου κλαρινίστα, Βασιλείου
λιάγκου του γεωργίου.

Στο σημείο αυτό οφείλουμε να θυμηθούμε τις προσπάθειες
που κατέβαλαν τα παλαιότερα Διοικητικά Συμβούλια και κυ-
ρίως ο επί σειρά ετών πρόεδρος της Ένωσης Βασίλειος
λιάγκος για να ξεκινήσει και να καθιερωθεί αυτός ο όμορφος

θεσμός, ο οποίος γίνεται αφορμή να έρθουν απόδημοι στον
τόπο τους στην καρδιά του φθινοπώρου. Μάλιστα δεν έλει-
παν και οι πιο τολμηροί και οραματιστές που έλεγαν πως πρέ-
πει να φυτέψουμε ξανά αμπέλια στο Κεράσοβο, ώστε να
έχουμε τσίπουρο και κρασί από δικά μας σταφύλια! Από την
πλευρά μας, ως Διοικητικό Συμβούλιο, δεσμευόμαστε, να κα-
ταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την συνέχιση και
βελτίωση όχι μόνο αυτής αλλά και όλων των άλλων εκδηλώ-
σεών μας (κοπή πίτας- ετήσιος χορός, πανηγύρι, γιορτή τσί-
πουρου). Προσδοκούμε ότι σε αυτό θα έχουμε, παρά τα
όποια προβλήματα αντιμετωπίζει ο καθένας, τη στήριξη όλων
ανεξαιρέτως των συγχωριανών και των φίλων μας. Όσο για το
τσίπουρο, αφού ζυμώθηκαν όσο έπρεπε τα στέμφυλα και
ολοκληρώθηκε με υπομονή η σταγόνα- σταγόνα απόσταξή
του, είναι έτοιμο προς κατανάλωση. 
Όσοι επιθυμούν να το δοκιμάσουν, μπορούν να περάσουν

από τα γραφεία της Αδελφότητάς μας στην Αθήνα, στην οδό
Λέκκα 12 (2103220394), ή να τηλεφωνήσουν στα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου της Αδελφότητάς μας.

αποτελέσματα εθνικών εκλογών 
(7 ιουλίου 2019) στον Δήμο πωγωνίου

Ποσοστό%..Ψήφοι
- ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     37,71......2.340
- ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤ. ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ     36,40...... 2.259
- ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ 8,52 ........529
- ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ       6,22 .........386
- ΜέΡΑ25                                                         2,71 ........168
- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ                                         1,95.........121
- ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ        1,80 .........112
- ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ                                    1,02 ..........63
- ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ                               0,90 ...........56
- ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ                            0,66 ...........41

Χριστουγεννιάτικη βραδιά
Χριστουγεννιάτικη βραδιά
χαρά πλημμυρισμένη
ακούγονται τα Ωσαννά,
μέσ’ τη θαυματοξέχυλη νυχτιά
και το λαμπρό π’ εστάθη αστέρι
εφώτισε όλα της γης τα μέρη.

Χριστουγεννιάτικη βραδιά
έλιωσε ευθύς το χιόνι
η θεϊκή ανασεμιά.
Ημέρα έγινε η νυχτιά
κι όλοι απομείναν θαμπωμένοι
κι οι μάγοι από πάνω του γερμένοι.

Χριστουγεννιάτικη βραδιά
ξεχύθηκε το μήνυμα
ΕΙΡΗΝΗ και ΑΓΑΠΗ στην καρδιά,
θα διώξουν τη σκληρή την απονιά
κι όλοι μας να δεχτούμε στη ζωή 
να ζούμε αγαπημένοι αδελφοί.

Χριστούγεννα
Χριστούγεννα γλυκά σημαίνουν
τα σήμαντρα στη γειτονιά,
ο ερχομός στη γη μας σπάει
της χειμωνιάς την παγωνιά.

Χριστούγεννα χαρά γεννιέται 
σ’ όλα τα πέρατα της γης,
μόν’ ο Χριστός χαρά χαρίζει 
και κάνει όλους ευτυχείς.

Χριστούγεννα τρανοί του κόσμου
ανοίξτε διάπλατη καρδιά
υποδεχτείτε τον Χριστούλη 
δώρα χαρίστε ειρηνικά.

Χριστούγεννα χαρά - ειρήνη
η πλάση όλη αγωνιά,
αγάπη θέλει να γεμίσει
κάθε ανθρώπινη καρδιά.

Νέος χρόνος
Νέος χρόνος και πάλι προβάλλει

φώτα, ορχήστρες, ελπίδας πανιά,
πρώτο βήμα να κάνει με γέλιο
φορτωμένος να είναι χαρά.
Νέος χρόνος ανοίγει φτερά
χρόνια σε όλους πολλά και καλά.
Ο καθείς περιμένει ν’αλλάξει
κάτι νέο να φέρει στη γη,
στις καρδιές πόνοι, θλίψεις να σβήσουν
τον Χριστό να ’χει οδηγητή.
Νέος χρόνος ανοίγει φτερά
χρόνια σε όλους πολλά και καλά.
Να περάσουν κακίες και πάθη
να τα πάρει μαζί ο παλιός,
ν’ ανατείλει ο ήλιος της πίστης 
να μας λούσει αγάπη το φως.

προσφορές για την αδελφότητα 
και την εφημερίδα μας 

Στιγμιότυπο από τη «Γιορτή Τσίπουρου 2019»: από αρι-
στερά Φίλιππος Τάσσης του Κωνσταντίνου και η σύζυ-
γός του Όλγα, Βασιλική Σταύρου Τάσση, Ελένη Παππά,
σύζυγος Χαράλαμπου Π. Τζαβέλλα, και Γεώργιος Κα-
ρυοφύλλης, σύζυγος της Βασιλικής Τάσση. 

Ποιήματα της Κορίνας Παπαδοπούλου - Μακατούνη

ΚΕΡΑΣΟΒΙΤΙΚΑ ΦΩΤΟ - ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

Για να θυμούνται οι παλαιότεροι και να μαθαίνουν οι
νεότεροι: Κερασοβίτισσες στο τέλος της δεκαετίας
του 1960. Ποιες αναγνωρίζετε στην παραπάνω φω-
τογραφία; Όσοι αναγνώστες το επιθυμούν ας στεί-
λουν τις απαντήσεις τους στη διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e- mail): 

kerasovopogoniou@gmail.com 
ή στο τηλέφωνο 210 3220394.


