
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 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2020 - ΑΡ. ΦΥΛΛ. 92

Κ
Ε

Μ
Π

Αθ

19
64

ΚΕΡΑΣΟΒΟ ΠΩΓΩΝΙΟΥ: “Ιστορικό και Μαρτυρικό χωριό”

w w w . k e r a s o v o - p o g o n i . g r      k e r a s o v o p o g o n i o u @ g m a i l . c o m

Η εφημερίδα μας είναι πλέον διαθέσιμη σε  ηλεκτρονική μορφή στις διευθύνσεις:
www.kerasovo-pogoni.gr και www.tzourlakos.com

Το Διοικητικό
Συμβούλιο της
Ένωσης Κερα-
σοβιτών Πω-
γωνίου
Ηπείρου και η
Εφημερίδα «Τα
Νέα του Κερα-
σόβου» εύχον-
ται σε όλους
τους συγχω-
ριανούς και φί-
λους του χωριού μας “Χριστός Ανέστη και Χρόνια Πολλά”. Είθε
η Ανάσταση του Θεανθρώπου να φέρει την ελπίδα, την αγάπη
και τη χαρά  στους συγχωριανούς και φίλους του Κερασόβου,
αλλά και σε όλους τους ανθρώπους στον κόσμο, γρήγορο και
αίσιο τέλος στη μεγάλη δοκιμασία που περνά η πατρίδα μας και
κάθε ένας ξεχωριστά. Μην ξεχνάμε να παραμένουμε στο σπίτι
μας, να αποφεύγουμε όσο μπορούμε τον συγχρωτισμό, να μην
πανικοβαλλόμαστε και να ακολουθούμε τις οδηγίες των ειδι-
κών. ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ, ΔΕΝ ΜΕΝΟΥΜΕ ΑΔΙΑΦΟΡΟΙ Ή ΣΙΩΠΗ-
ΛΟΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΑΡΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ
ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΕΠΙΠΕΔΟ (επαγγελματικό, οικονομικό, κοι-
νωνικό, προσωπικό κ.λπ.).

Έκτακτο Δ.Σ. της 
Ομοσπονδίας για την
επέκταση της Ιόνιας

Οδού ώς την Κακκαβιά 

Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποι-
ήθηκε η έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ.
της Ομοσπονδίας Αδελφοτήτων και
Ενώσεων Πωγωνίου. Στη συνεδρίαση
είχαν κληθεί και παρέστησαν όλες οι
Αδελφότητες του Δήμου Πωγωνίου,
όπως και πολλοί Πωγωνήσιοι. Έγινε η
συνεδρίαση σε βαρύ και φορτισμένο
κλίμα, μετά τις νέες ανακοινώσεις για το
μέλλον της ολοκλήρωσης της Ιόνιας
Οδού ως ένας κλειστός και σύγχρο-
νος αυτοκινητόδρομος, σύμφωνα με
τα ευρωπαϊκά πρότυπα. 

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας μας
Γρηγόρης Άρμπυρος, μετά από ενη-
μέρωση που είχε από τον τέως υφυ-
πουργό Δημοσίων Έργων και νυν
βουλευτή Ιωαννίνων Σταύρο Καλο-
γιάννη, που επί θητείας του υπήρξε η
εμπλοκή και το σταμάτημα της ολοκλή-
ρωσης του έργου λόγω των κοντό-
φθαλμων και απαράδεκτων αιτιάσεων
“αρχόντων” της Αυτοδιοίκησης, ενημέ-
ρωσε τους συγκεντρωθέντες για την
πορεία του έργου.

Μετά από διεξοδική συζήτηση διατυ-
πώθηκαν διάφορες απόψεις και απο-
φασίστηκε να προβούμε σε μια σειρά
από προπαρασκευαστικές ενέργειες με
επισκέψεις στα εμπλεκόμενα με το
έργο υπουργεία, συνάντηση με τον πε-
ριφερειάρχη Ηπείρου, δήμαρχο Πωγω-
νίου και βουλευτές Ιωαννίνων, με
πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας. 

Έτσι, ανάλογα με τις δεσμεύσεις των
επισήμων η δράση των Πωγωνησίων
θα κλιμακωθεί. Διατυπώθηκαν και οι
κόκκινες γραμμές που τέθηκαν ομό-
φωνα, όπως και οι γενικές σκέψεις για
το επίμαχο αυτό θέμα:
1. Ο άξονας Ιωάννινα - Κακκαβιά απο-
τελεί φυσική συνέχεια της Ιόνιας Οδού
και απαιτούμε να ξεκινήσουν άμεσα οι
εργασίες στο ώριμο από πλευράς με-
λετών και αδειοδοτήσεων τμήμα Γιάν-
νενα - Καλπάκι. Να εξαντληθούν προς
τούτο από την κυβέρνηση όλες οι δυ-
νατότητες που της δίνει η ευρωπαϊκή
και η εθνική νομοθεσία για να χρημα-
τοδοτηθεί το έργο. Όχι άλλη καθυστέ-
ρηση.
2. Η περιφέρεια να χρηματοδοτήσει
αμέσως τη μελέτη για το υπόλοιπο
μέχρι την Κακκαβιά τμήμα για να προ-
χωρήσουν άμεσα οι αδειοδοτήσεις που
χρειάζονται σύμφωνα με το νόμο.
3. Καλούμε όλους τους φορείς και τις
Ηπειρωτικές οργανώσεις της αποδη-
μίας, που δεν ενεργοποιήθηκαν μέχρι
σήμερα, σε δράση και συντονισμό των
ενεργειών μας.
4. Σίγουρα η ολοκλήρωση του έργου
έως την Κακκαβιά μπορεί να γίνει με
επέκταση της παραχώρησης που πρό-
σφατα σταμάτησε στον άξονα της
Εγνατίας Οδού. Ο άξονας Ιωάννινα-
Κακκαβιά αποτελεί φυσική συνέχεια
της Ιόνιας Οδού, γι’ αυτό απαιτούμε να
ολοκληρωθεί. Αποτελεί έναν κλειστό
αυτοκινητόδρομο ενταγμένο στο Διευ-
ρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών.
5. Το Πωγώνι των θυσιών και των με-
γάλων αγώνων, που έδωσε στο Έθνος
πολιτισμό, ιδρώτα και αίμα και αφού
ακρωτηριάσθηκε και αποδεκατίστηκε
τη δεκαετία 1940-1949, απαιτεί να μη
το αγνοεί κανείς. Η μητέρα Ελλάδα τού
το οφείλει και περιμένουμε τη δικαίωση.
Όχι άλλος εμπαιγμός, όχι άλλη ανα-
βολή. Ή τώρα ή ποτέ. Αντιπαρερχό-
μεθα τις όψιμες φωνές για δήθεν
συμπάθεια.

Τι έκαναν τα τελευταία χρόνια ώστε
το θέμα να βγει από τη βαθειά κατά-
ψυξη; Όλοι τώρα θα κριθούν, γιατί ο
αγώνας τώρα αρχίζει.

Tο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Αδελφο-
τήτων και Ενώσεων Πωγωνίου

Ενημερώνουμε τους συγχωριανούς και
τους φίλους του χωριού μας ότι η θητεία
του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου
έχει λήξει από τον Ιανουάριο του 2020.
Πρόθεσή μας ήταν η αναγκαία εκλογοα-
πολογιστική Γ.Σ. να πραγματοποιηθεί
εντός του Μαρτίου του 2020, σύμφωνα με
το καταστατικό της Αδελφότητάς μας,
ωστόσο η έλευση της πανδημίας και τα
έκτακτα μέτρα που τη συνόδευσαν οδή-

γησαν στην ομόφωνη απόφαση όλων
μας να αναβληθεί. Ως την ώρα που γρά-
φονται αυτές οι γραμμές το απερχόμενο
Δ.Σ. εκτελεί χρέη προσωρινής διοίκησης
διεκπεραιώνοντας επείγουσες υποθέ-
σεις. Πρόθεσή μας  είναι η πραγματοποί-
ηση εκλογών αμέσως μόλις καταστεί
εφικτό να συγκεντρωθούν με ασφάλεια
σε κατάλληλο χώρο περισσότερα από
δέκα άτομα. Επίσης πρόθεσή μας είναι

να γίνουν οι καθιερωμένες εκδηλώσεις
μνήμης και τιμής για το Ολοκαύτωμα του
Κερασόβου Παρασκευή 14 Αυγού-
στου 2020. Για τη Γιορτή Πίτας και το
παραδοσιακό μας Πανηγύρι, θα ανα-
μένουμε τις αποφάσεις της Πολιτείας
και τις οδηγίες των ειδικών, προκει-
μένου να μην τεθεί σε κίνδυνο η
υγεία κανενός. Περισσότερα στο επό-
μενο τεύχος της εφημερίδας μας. 

Εκλογές στην Αδελφότητα μετά από το τέλος της πανδημίας 
Πρόθεσή μας να γίνουν οι εκδηλώσεις του καλοκαιριού

Επιτυχημένη η ετήσια εκδήλωσή μας 
«Βασιλόπιτα- Χορός 2020» 

ΣΤΗΝ ΑΙθΟυΣΑ ΔΕξΙώΣΕωΝ “ΕΠΑυΛΗ Garden Music Hall”
Ρεπορτάζ: Ιωάννης Ν. Βελονάκης

Μ ία ακόμα όμορφη εκδήλωση «Βασιλόπιττα- Χορός 2020» της Αδελφότητας
Κερασοβιτών Πωγωνίου Ηπείρου, πραγματοποιήθηκε φέτος το βράδυ του

Σαββάτου 1 Φεβρουαρίου 2020 στην καλαίσθητη αίθουσα δεξιώσεων “Αρχοντικό
Hall”, στο Δάσος Χαϊδαρίου Αττικής. Η ατμόσφαιρα ήταν ζεστή, παρά τη μειωμένη
συμμετοχή σε σχέση με άλλες φορές. Σε αυτό συνέβαλε και η πλήρως παραδο-
σιακή ορχήστρα του διάσημου
κλαρινίστα από το Βουλιαράτι
της Βόρειας Ηπείρου Κώστα
Βέρδη, όπως και το προσεγ-
μένο φαγητό και η άρτια εξυπη-
ρέτηση της αίθουσας.

Πέρα από τους συγχωρια-
νούς μας με τα παιδιά τους,
ανάμεσα στους οποίους και ο
επί σειρά ετών πρόεδρος της
Αδελφότητας Βασίλειος Δ.
Λιάγκος, καθώς και ο επίτιμος
πρόεδρος της Ομοσπονδίας
Αδελφοτήτων και Ενώσεων
Πωγωνίου Σταύρος Παππάς
παραβρέθηκαν αρκετοί επίση-
μοι και φίλοι του Κερασόβου.
Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν ο
Δήμαρχος Πωγωνίου Κώστας
Καψάλης, ο οποίος παραβρί-
σκεται αδιάλειπτα τα τελευταία
χρόνια τις εκδηλώσεις μας
τόσο στο Κεράσοβο όσο και
στο Πωγώνι, συνοδευόμενος από τον αντιδήμαρχο της Δημοτικής Ενότητας Δελ-
βινακίου Νικόλαο Γαλίτση, τον πρόεδρο του νομικού προσώπου του Δήμου  Γρη-
γόριο Μποτίνη και τον δημοτικό σύμβουλο Βασίλειο Μάτσα. 

Επίσης, την εκδήλωσή μας τίμησαν με την παρουσία τους  ο πρόεδρος της Αδελ-
φότητας ξηροβάλτου Χρήστος Παππάς και ο πρόεδρος της Αδελφότητας Ψηλο-
κάστρου Μιχάλης Λεβέντης.

Αρχικά το λόγο πήρε ο πρόεδρος της Αδελφότητας Βασίλειος Στράτος. Περι-
στοιχιζόμενος από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, προσφώνησε όλους τους
παρευρισκόμενους, ευχήθηκε ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ, ευχαριστώντας τους τόσο για την
αγάπη τους προς το Κεράσοβο όσο και για τη συμμετοχή τους στην όμορφη συ-
νεστίαση. Έπειτα κλήθηκαν ο Δήμαρχος Πωγωνίου και ο πρόεδρος της Ομο-
σπονδίας Πωγωνησίων να απευθύνουν έναν σύντομο χαιρετισμό. Στη συνέχεια
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Αδελφότητάς μαζί με τους επίσημους άνοιξαν
το χορό και το γλέντι συνεχίστηκε με κέφι ώς τις πρώτες πρωινές ώρες

Τα συγχαρητήρια της εφημερίδας πηγάζουν αυθόρμητα προς όσους μόχθησαν
για την επιτυχία αυτής της χειμερινής γιορτής, δηλαδή τα μέλη του Διοικητικού Συμ-
βουλίου της Αδελφότητας Κερασοβιτών, αλλά και σε όλους τους συγχωριανούς
μας που διακριτικά αλλά αποφασιστικά πλαισίωσαν το Διοικητικό Συμβούλιο στη-
ρίζοντας τις δραστηριότητές του, μαζί με τις ευχαριστίες μας προς όλους όσους πα-
ραβρέθηκαν. 

Σε ό,τι αφορά τη μάλλον περιορισμένη συμμετοχή φέτος, τα
αίτια θα μπορούσαν να αναζητηθούν σε πολλούς παράγον-
τες, κυρίως όμως στο σχετικά μικρό χρόνο που ήταν διαθέσι-
μος για επικοινωνία με τους συγχωριανούς (μόλις δυο
εβδομάδες από τότε που αποφασίστηκε οριστικά η ημερομη-
νία και ο χώρος μέχρι την εκδήλωση). Σε κάθε περίπτωση, ας
θυμόμαστε πως ο στόχος αυτών των εκδηλώσεων είναι να
συγκεντρώνουν και να ευχαριστούν όσο το δυνατό περισσό-
τερους συγχωριανούς μας, συσφίγγοντας τις μεταξύ τους σχέ-
σεις. Ευχόμαστε από καρδιάς κάθε χρόνο να ανταμώνουμε
όλο και περισσότεροι όχι μόνο σε αυτή αλλά και στις άλλες εκ-
δηλώσεις της Αδελφότητάς μας.

Από την εκδήλωση «Βασιλόπιτα- Χορός
2020»: Ο δήμαρχος Πωγωνίου Κώστας Κα-
ψάλης απευθύνει χαιρετισμό. Δίπλα του ο
πρόεδρος της Αδελφότητάς μας Βασίλειος
Αθ. Στράτος και στο βάθος διακρίνεται ο διά-
σημος κλαρινίστας Κώστας Βέρδης. 

Κοινή εκδήλωση για τον νέο χρόνο
της Ομοσπονδίας και του Δήμου 

(Ρεπορτάζ: Ιωάννης Ν. Βελονάκης, με στοιχεία 
από το www.parakalamoscity.blogspot.gr)

Παρουσία πολιτικών  αρχών και πλήθους κόσμου έκοψε ο Δήμος Πωγωνίου την
πρωτοχρονιάτικη πίτα στην Αθήνα, σε μια όμορφη γιορτή που διοργανώθηκε σε
συνεργασία με την Ομοσπονδία Αδελφοτήτων και Ενώσεων της Επαρχίας Πωγω-
νίου. 

Την Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2020 στις 18:00 το
απόγευμα στο ξενοδοχείο Κάραβελ στην Αθήνα, η
Ομοσπονδία Αδελφοτήτων και Ενώσεων Επαρχίας
Πωγωνίου και ο Δήμος Πωγωνίου έκοψαν από κοι-
νού την πίτα τους. Η αίθουσα «Μακεδονία Α΄-Β΄»,
όπου έλαβε χώρα η εκδήλωση, ήταν κατάμεστη,
αφού πλήθος συμπατριωτών αλλά και φίλων του
Πωγωνίου μαζί με ουκ ολίγους επισήμους τίμησαν
με την παρουσία τους την ετήσια εκδήλωση της
Πανπωγωνησιακής Ομοσπονδίας. Η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας αποτελεί μία
ακόμη αφορμή να συγκεντρωθούν οι ετεροδημότες, οι οποίοι παρά το γεγονός ότι
ζουν μακριά από το Πωγώνι, δεν ξεχνούν την ιδιαίτερή τους πατρίδα.  Στην κοπή
πίτας βραβεύθηκε με απονομή τιμητικής πλακέτας ο Πωγωνήσιος ποιητής Πορφύρης
Αναστάσιος, ενώ ευχάριστη έκπληξη αποτέλεσε η εμφάνιση των χορευτικών τμημά-
των της Παμπωγωνησιακής Ομοσπονδίας και της Ένωσης Ηπειρωτών Παιανίας.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων, ο νομικός σύμβουλος του υπουργείου
Εσωτερικών και πρόεδρος της ΕΕΤΑΑ Γιάτσιος Ηλίας, οι βουλευτές Ιωαννίνων Ν.Δ.
Κεφάλα Μαρία και Αμυράς Γεώργιος, ο πρώην ευρωβουλευτής Νότης Μαριάς, ο
πρώην υπουργός Φούσσας Αντώνης, ο δήμαρχος Πωγωνίου Κωνσταντίνος Καψά-
λης, ο πρώην του Δ.Σ. Χρήστος Γκόγκος, ο αντιδήμαρχος Νίκος Γαλίτσης, ο πρό-
εδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Γρηγόρης Μποτίνης και οι δημοτικοί σύμβουλοι Βασίλειος
Μάτσιας, Δημήτριος Ντότης και Σταύρος Ζηκόπουλος. Επίσης,  ο Πρόεδρος της Ομο-
σπονδίας Αδελφοτήτων  Γρηγόριος Άρμπυρος και σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο,
ο περιφερειακός σύμβουλος Σπύρος Ριζόπουλος, ο πρόεδρος της Π.Σ.Ε. Μάκης Κιά-
μος, η υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων της Π.Σ.Ε. Μαρίκα Γκόνη, ο επί σειρά ετών πρό-
εδρος της Παμπωγωνησιακής Ομοσπονδίας Σταύρος Παππάς και δεκάδες
ετεροδημότες. Από τις στήλες του εντύπου αυτού εκφράζουμε τα θερμά μας συγχα-
ρητήρια  στον πρόεδρο Άρμπυρο Γρηγόριο, στον Γραμματέα, συγχωριανό μας Στυ-
λιανό Δ. Λιάγκο, αλλά και στα μέλη του Δ.Σ της Ομοσπονδίας. Πραγματικά θέλει
μεγάλη τόλμη αυτή την εποχή να συντηρεί και να αναβιώνει κάθε χρόνο τα έθιμά  μας.
(Στη φωτ. ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Πωγωνησίων  Γρηγόριος Άρμπυρος
και ο ιερέας πατέρας Χριστόδουλος Δεληγιάννης κόβουν την πίτα).

Απόδημοι 
Κερασοβίτες 

και 
Πωγωνήσιοι, 

φέρτε τα
εκλογικά σας 
δικαιώματα 

στο Πωγώνι!



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 γε-
γονότα στην οικογένειά τους, καθώς και για τις επιτυχίες των παιδιών τους
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Σελίδα 2 “Τα ΝΕΑ του ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ”Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος 2020

“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

Γεννήσεις
• Η Ελένη Σμοΐλη του Αναστασίου και της
Χρυσούλας, εγγονή του αείμνηστου συγ-
χωριανού μας Αθανάσιου Μάνου, και ο
σύζυγός της Κωνσταντίνος Βούτας του
θεοδώρου και της Αδαμαντίας, απέκτη-
σαν στις 30 Αυγούστου 2019 το πρώτο
τους παιδί, ένα υγιέστατο κοριτσάκι. Το
Δ.Σ. της Ένωσης Κερασοβιτών Πωγωνίου
Ηπείρου και η εφημερίδα «Τα Νέα του Κε-
ρασόβου» εύχονται στους ευτυχείς γονείς,
παππούδες και γιαγιάδες να τους ζήσει και
να την καμαρώσουν όπως επιθυμούν.

• Ο Στυλιανός Λιάγκος του Δημητρίου,
Γενικός Γραμματέας της Αδελφότητάς μας
και της Ομοσπονδίας Πωγωνησίων, και η
σύζυγός του Νικολέττα Τσέκου απέκτη-
σαν στις 26 Φεβρουαρίου 2020 το πρώτο
τους παιδί, ένα υγιέστατο κοριτσάκι. Το
Δ.Σ. της Ένωσης Κερασοβιτών Πωγωνίου
Ηπείρου και η εφημερίδα «Τα Νέα του Κε-
ρασόβου» εύχονται στους ευτυχείς γονείς,
παππούδες και γιαγιάδες να τους ζήσει και
να την καμαρώσουν όπως επιθυμούν.

Γάμοι
• Ο Φίλιππος Ντρίτσος του Χαραλάμ-
πους, επί σειρά ετών ενοικιαστής κτηνο-
τρόφος στο χωριό μας και η
Κωνσταντίνα- Μαρία Μονεμβασιώτη
του Σταύρου και της Καλλιόπης, το γένος
Κουτσού, από τη γειτονική Δημόκορη του
Πωγωνίου, τέλεσαν στις 21 Ιουλίου 2019
τους γάμους τους στα Ιωάννινα. Το Δ.Σ.
της Ένωσης Κερασοβιτών Πωγωνίου
Ηπείρου και η εφημερίδα «Τα Νέα του Κε-
ρασόβου» συγχαίρουν τους νεόνυμφους
και τους εύχονται βίον ανθόσπαρτο και κα-
λούς απογόνους.

Πένθη
• Απεβίωσε στις 23 Μαρτίου 2020 η συγ-
χωριανή μας Χαρίκλεια Βάκαλου, το
γένος Αντώνιου Παππά από το Κεράσοβο
Πωγωνίου. Η νεκρώσιμος ακολουθία της

τελέστηκε στις 24 Μαρτίου 2020, από τον
Ιερό Ναό του Περιστερίου Πωγωνίου, σε
στενό οικογενειακό κύκλο λόγω των μέ-
τρων περιορισμού της εξάπλωσης του
νέου επικίνδυνου κορωνοϊού, ενώ ήδη τε-
λέστηκε το σαρανταήμερο μνημόσυνο
υπέρ ανάπαυσης της ψυχής της. Το Δ.Σ.
της Ένωσης Κερασοβιτών Πωγωνίου
Ηπείρου και η εφημερίδα «Τα Νέα του Κε-
ρασόβου» εκφράζουν τα θερμότερα συλ-
λυπητήρια 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 πω-
γωνήσιας γης που τη σκεπάζει. 

• Απεβίωσε πρόσφατα έπειτα από αιφνί-
δια ανακοπή καρδιάς ο συγχωριανός μας
Ηλίας Πάσχος του Σταύρου και της Βαρ-
βάρας, αδελφός της Χριστίνας Πάσχου, η
οποία διατηρεί τα τελευταία χρόνια το πα-
ραδοσιακό καφενείο στο χωριό μας. Η νε-
κρώσιμος ακολουθία του τελέστηκε  από
τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της θεοτόκου
Κερασόβου Πωγωνίου, σε στενό οικογε-
νειακό κύκλο λόγω των μέτρων περιορι-
σμού της εξάπλωσης του νέου
επικίνδυνου κορωνοϊού, ενώ ήδη τελέ-
στηκε το σαρανταήμερο μνημόσυνο υπέρ
ανάπαυσης της ψυχής του από τον ίδιο
Ιερό Ναό. Το Δ.Σ. της Ένωσης Κερασοβι-
τών Πωγωνίου Ηπείρου και η εφημερίδα
«Τα Νέα του Κερασόβου» εκφράζουν τα
θερμότερα συλλυπητήρια προς τη μητέρα,
την αδελφή, τα ανίψια και τους λοιπούς
συγγενείς του εκλιπόντος και εύχονται
καλή ανάπαυση στην ψυχή του και να είναι
ελαφρύ το χώμα της κερασοβίτικης γης
που τον σκεπάζει. 

• Τελέστηκε την Κυριακή 19 Ιανουαρίου
2020 από τον Ιερό Ναό της Μεταμόρφω-
σης του Σωτήρος στο Μοσχάτο Αττικής με
τη συμμετοχή πλήθους κόσμου, το σα-
ρανταήμερο μνημόσυνο υπέρ της ανά-
παυσης της ψυχής του εκλεκτού
συγχωριανού μας και επί σειρά ετών μέ-
λους του Δ.Σ. της Ένωσης Κερασοβιτών

Πωγωνίου Ηπείρου Παναγιώτη Τζα-
βέλλα του Γεωργίου. Το Δ.Σ. της Ένωσης
Κερασοβιτών Πωγωνίου Ηπείρου και η
εφημερίδα «Τα Νέα του Κερασόβου» εκ-
φράζουν τα θερμότερα συλλυπητήρια
προς τη σύζυγο, τα παιδιά, τα εγγόνια, τα
αδέλφια και τους λοιπούς συγγενείς του
εκλιπόντος και εύχονται καλή ανάπαυση
στην ψυχή του και να είναι ελαφρύ το
χώμα της αττικής γης που το σκεπάζει.

• Τελέστηκε την Κυριακή 22 Δεκεμβρίου
2019 από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου
ξυλοκερατέας Πειραιά το τρίμηνο μνημό-
συνο υπέρ ανάπαυσης της ψυχής της
συγχωριανής μας Μαρίας, χήρας Σταύ-
ρου Δρούμπουλα, το γένος Ανδρέα Κου-
λαλόγλου. Επίσης την Κυριακή 15
Μαρτίου του 2020 τελέστηκε σε στενό οι-
κογενειακό κύκλο, λόγω των μέτρων πε-
ριορισμού της εξάπλωσης του νέου
κορωνοϊού, το εξάμηνο μνημόσυνο υπέρ
ανάπαυσης της ψυχής της από τον ίδιο
ιερό ναό. Το Δ.Σ. της Ένωσης Κερασοβι-
τών 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 κερασοβίτικης γης που τη σκε-
πάζει.

• Η αδερφή του δημάρχου Πωγωνίου
Κώστα Καψάλη, Χαρά Καψάλη- Ντέκα
έφυγε εντελώς ξαφνικά από τη ζωή την
Κυριακή 9 Φεβρουαρίου 2020, από ανα-
κοπή καρδιάς αφήνοντας πίσω της δύο
παιδιά, σύζυγο αλλά και κοντινούς συγγε-
νείς που καλούνται να εξοικειωθούν με την
απώλεια του ανθρώπου τους. Η κηδεία
της άτυχης γυναίκας τελέστηκε την Τε-
τάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα
16:00 στο νεκροταφείο Καλπακίου. Τα
θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια της
εκλιπούσης αλλά και στον δήμαρχο Πω-
γωνίου Κώστα Καψάλη.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΦΩΤΙΟΣ ΔΑΦΛΟΣ: 
O πρώτος Έλληνας 

μετανάστης 
στη Σουηδία

Κάποιοι άνθρωποι έρχονται
στον κόσμο για τους άλλους.
Αυτός ήταν ο Φώτιος Δάφλος.
Γεννήθηκε το 1929 στο Περι-
στέρι (Μέγγουλη) Πωγωνίου.
Γόνος της παλιάς και μεγάλης
οικογένειας Δάφλου. Το 1946,
σε δύσκολους καιρούς, σε ηλι-
κία 17 ετών, η μητέρα του τον
φυγάδευσε σε μονάδα του ελ-
ληνικού στρατού. Από τα Γιάν-
νενα, μόνος, μετά από
νυχτερινή πεζοπορία δύο
μηνών έφτασε στην Αθήνα και
συνέχισε το μεγάλο ταξίδι του
στη μακρινή Σουηδία. Ο πατέ-
ρας του ασθενής στο χωριό. Η
μητέρα του χωρίς να θέλει οδη-
γήθηκε στη Ρουμανία. Ένα
παιδί, ολομόναχο σε παντελώς
άγνωστο κόσμο, χωρίς την οικο-
γενειακή θαλπωρή και προστα-
σία. Στη χιονισμένη Στοκχόλμη
καθάριζε το χιόνι από τις στέγες.
Δύσκολα χρόνια. Παγερά πάνω
στις χιονισμένες στέγες της
Στοκχόλμης. Αργοναύτης στη
χώρα του βορρά, άνοιξε το
δρόμο σε όσους ακολούθησαν
και ως πρόεδρος τής εκεί ελλη-
νικής κοινότητας έτρεχε για
όλους και με κάθε τρόπο βοη-
θούσε, όσο μπορούσε. Ο
«Γκρέκο» έλεγαν και έτσι τον
φώναζαν να μεσολαβήσει ως
μεταφραστής, παντού. 
Από το φτωχό χωριό του βρέ-
θηκε στην πρωτόγνωρη για
αυτόν αριστοκρατία. Ο πεθερός
του φωτογράφος στα ανάκτορα.
Η πεθερά του ήταν ανώτατη δη-
μόσιος υπάλληλος. Η προσαρ-
μογή ήταν δύσκολη. Όταν
κάποτε βρέθηκε στην ανακτο-
ρική αριστοκρατία τον κοιτούσαν
παράξενα, για την εμφάνισή του,
τη συμπεριφορά του, λες και
έβλεπαν άγριο ζώο που ξέφυγε
από το δάσος. Όταν του ζητή-
θηκε να τους πει λίγα λόγια για
την καταγωγή του, αυτός με τη
δύναμη της ψυχής του, τους
άφησε άναυδους. Όλοι δάκρυ-
σαν, όλοι τον χειροκρότησαν
αποσπώντας έτσι την αγάπη
της αυλής και όλων των Σουη-
δών.
Φώτιος Δάφλος. Ένας Έλληνας
που αν και μεγάλωσε ως Σουη-
δός, ένιωθε πάντα Έλληνας και
δεν πέρασε στιγμή χωρίς να το
εκδηλώνει. Στις 29 Ιανουαρίου
2020 άφησε την τελευταία του
πνοή στο ΤΑΒυ της Στοκχόλ-
μης. Όμως, η μνήμη του θα πα-
ραμένει ζωντανή σε όσους
βοήθησε, σε όσους τον αγάπη-
σαν, σε όλη την κοινότητα των
Ελλήνων της Σουηδίας. Φώτη!
θα είσαι πάντα στην ψυχή μας.
Όμως, κάθε φορά που χιονίζει
θα θυμάμαι τις όμορφες Πρω-
τοχρονιάτικες μέρες που περ-
νούσαμε μαζί και όταν χιονίζει
θα σε νιώθω δίπλα μου.

Αναστάσιος Χ. Μηλιώνης, 
ιατρός, τέως πρόεδρος της

Αδελφότητας Περιστεριωτών
Πωγωνίου Ηπείρου

Ρεπορτάζ: Ιωάννης Ν. Βελονάκης

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Κερασο-
βιτών Πωγωνίου Ηπείρου, στο πλαίσιο των κα-
ταστατικών της σκοπών και της ανάγκης για
περαιτέρω σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των
απόδημων Κερασοβιτών, οι περισσότεροι από
τους οποίους κατοικούν στην ευρύτερη πε-
ριοχή της πρωτεύουσας, συνέβαλε στη διορ-
γάνωση ομαδικής παρακολούθησης θεατρικής
παράστασης για όσους συγχωριανούς και φί-
λους επιθυμούσαν.   

Έτσι, το βράδυ του Σαββάτου 22 Φεβρουα-
ρίου 2020, μετά από παρακίνηση της κυρίας
Ελένης Παππά και της κυρίας Αλεξίας Αγγέλη,
οργανώθηκε ομαδική παρακολούθηση της
γνωστής θεατρικής παράστασης «Οι 12 ένορ-
κοι», στο θέατρο Αλκμήνη, στην Αθήνα, όπου
έπαιζαν οι ηθοποιοί Μ. Ζαχαράκος, Ν. Ορφα-
νός, Κ. Αρνόκουρος, Κ. Μπάζας και θ. Κουρ-

λαμπάς. Η πρόταση αγκαλιάστηκε από αρκετό
κόσμο, σημειώνοντας μεγάλη επιτυχία, όπως
και όταν είχε επαναληφθεί κάτι παρόμοιο τον
Δεκέμβριο του 2017. Η ομαδική παρακολού-
θηση θεατρικών παραστάσεων και άλλων εκ-
δηλώσεων αποτέλεσε άλλωστε αίτημα πολλών
συγχωριανών και φίλων. 

Μετά την παράσταση πολλοί συμμετέχοντες
συνέχισαν τη διασκέδασή τους σε μπαρ της
περιοχής. Από τη μεριά μας συγχαίρουμε ολό-
ψυχα τους διοργανωτές των παραπάνω πρω-
τοβουλιών και ευχόμαστε να βρίσκουν ολοένα
και περισσότερους μιμητές. 

Το Κεράσοβο
πάει θέατρο
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Οι υποχρεώσεις μας
και οι αγώνες 

των Κερασοβιτών
ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ!

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

• Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δικτύου Μαρ-
τυρικών Πόλεων και Χωριών Ελλάδος εξελέγη ο δή-
μαρχος Πωγωνίου Κώστας Καψάλης, ενώ η

δήμαρχος Νικολάου Σκουφά Ροζίνα Βαβέτση εκλέχτηκε
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Το νέο 15μελές Διοικη-
τικό Συμβούλιο και η Επιτροπή εξελέγησαν ομόφωνα το
Σάββατο 14 Δεκεμβρίου 2019 κατά τη διάρκεια Γενικής Συ-
νέλευσης, που πραγματοποιήθηκε στα Καλάβρυτα, πα-
ρουσία δημάρχων και εκπροσώπων περιοχών της
Ελλάδος που υπέστησαν καταστροφές και εκτελέσεις κατά
τη διάρκεια της τριπλής κατοχής (γερμανική –ιταλική –
βουλγαρική) την περίοδο 1941-1944. Κατά τη διάρκεια της
ομιλίας του ο κ. Καψάλης αναφέρθηκε στα μαρτυρικά χωριά
του δήμου Πωγωνίου, το Κεράσοβο και το Κεφαλόβρυσο,
που πλήρωσαν βαρύ φόρο αίματος στα ναζιστικά στρα-
τεύματα. Πρόεδρος εξελέγη ο δήμαρχος Καλαβρύτων Αθα-
νάσιος Παπαδόπουλος, αντιπρόεδρος ο δήμαρχος
Διστόμου Γιάννης Σταθάς, γενικός γραμματέας ο δήμαρχος
Νίκαιας-Ρέντη Γιώργος Ιωακειμίδης και μέλη ο δήμαρχος
Ανωγείων Κρήτης Σωκράτης Κεφαλογιάννης και η δήμαρ-
χος Νικολάου Σκουφά Ροζίνα Βαβέτση. Σκοπός του Δικτύου
είναι η διατήρηση της μνήμης, η ανάδειξη των Ολοκαυτω-
μάτων και η διεκδίκηση των οφειλομένων ακόμη γερμανι-
κών αποζημιώσεων και επανορθώσεων, αλλά και η
διατήρηση της μνήμης εκείνων των θυσιών και η ανάδειξη
μηνυμάτων, όπως της ειρήνης, της καταδίκης του ναζι-
σμού, της καταδίκης του πολέμου, μηνυμάτων φιλίας και
συναδέλφωσης των λαών και παράλληλα την ανάδειξη του
κάθε ενός ολοκαυτώματος ξεχωριστά.

• Παρουσία του Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτη Δρυϊνουπό-
λεως, Πωγωνιανής και Κονίτσης κ.κ. Ανδρέα και πλήθους
δημοτών πραγματοποιήθηκε την πρωτοχρονιά η κοπή

της βασιλόπιτας στο Δελβινάκι, ιστορική έδρα του Δήμου Πω-
γωνίου. Τους παρευρισκομένους καλωσόρισε ο Αντιδήμαρχος
Νικόλαος Γαλίτσης που τους ευχαρίστησε για τη μαζική προσέ-
λευση κι ευχήθηκε η νέα χρονιά να φέρει μόνο καλά για τους δη-
μότες και την περιοχή του Πωγωνίου. Ο Δήμαρχος Πωγωνίου
Κων/νος Καψάλης ευχήθηκε στους δημότες καλή και παραγω-
γική χρονιά και υπογράμμισε ότι η κοπή της πρωτοχρονιάτικης
πίτας στο Δελβινάκι αποτελεί πλέον θεσμό. Σύντομο χαιρετισμό
μέσα από τον οποίο ευχήθηκαν στους παρευρισκομένους απη-
ύθυναν επίσης ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Γιώργος Τσώνης και ο αρ-
χηγός της μείζονος αντιπολίτευσης Γιάννης Νικόπουλος. Στην
εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης ο Αρχιμανδρίτης Χερουβείμ
Σουτόπουλος, ο ιερέας του χωριού πατέρας Νικόλαος,  ο αντι-
δήμαρχος Στυλιανός Κουκουλάρης, ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.
Γρηγόριος Μποτίνης, ο δημοτικός σύμβουλος Κώστας Τσαραώ-
σης και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Πωγωνησίων Γρηγόριος
Άρμπυρος.

• Ο Εθνικός Ύμνος, με συνοδεία ακόμη τριών εμβατη-
ρίων, ακούστηκαν ανήμερα την 25η Μαρτίου 2020
από το μεγάφωνο του πρώην οικήματος του Δημαρ-

χείου στο Δελβινάκι Πωγωνίου, με τη σημαία να κυματίζει
στο μπαλκόνι του. Πρωτοβουλία του αντιδημάρχου Νικό-
λαου Γαλίτση και του προέδρου της τοπικής κοινότητας. Με
τον τρόπο αυτό θέλησαν να μας θυμήσουν, παρά την κα-
ραντίνα που επιβλήθηκε λόγω κορονοϊού, ότι η ημέρα αυτή
είναι μεγάλη, διπλή γιορτή, του Ευαγγελισμού της Θεοτό-
κου και της Επανάστασης για την απελευθέρωση των Ελ-
λήνων το 1821 από τους Τούρκους. Πρόκειται για πράξη με
υψηλό συμβολισμό, δεδομένου του γεγονότος ότι η πλει-
οψηφία των μόνιμων κατοίκων του ακριτικού Πωγωνίου
είναι ηλικιωμένοι και βίωσαν έντονα την περίοδο αυτή την
απομόνωση, την ανασφάλεια και τη μοναξιά. Εμείς από την
πλευρά μας θέλουμε να ευχηθούμε στον αντιδήμαρχο και
τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Δελβινακίου «Χρόνια
Πολλά» και πάντα στις επάλξεις με όποιο τρόπο μπορούν,
αλλά και σε όλους μας «Χρόνια Πολλά με Υγεία», θυμίζον-
τας παράλληλα ότι τα δικαιώματά μας κατακτήθηκαν με
συλλογικούς αγώνες.

• Ενώ "όλα τα σκέπαζε η φοβέρα"..., κάποιοι τολμηροί φω-
ταγώγησαν τον Σταυρό του Προφήτη Ηλία πάνω από την
Κόνιτσα, δίνοντας κουράγιο στους Κονιτσιώτες και στους

κατοίκους των γύρω χωριών."ΕΝ  ΤΟυΤω  ΝΙΚΑ". Μπράβο παλ-
ληκάρια, μας τονώσατε ψυχικά.

• Μετά από αρκετό καιρό είδαμε κάποιες σημαντικές
παρεμβάσεις του Δήμου Πωγωνίου στην Τοπική Κοι-
νότητα Κερασόβου Πωγωνίου. Έτσι, τον Σεπτέμβριο

του 2019, με ενέργειες των αντιδημάρχων Νικόλαου Γαλί-
τση και Στυλιανού Κουκουλάρη και την υποστήριξη της
Αδελφότητάς μας πραγματοποιήθηκαν έργα βελτίωσης μέ-
ρους του ανεπίσημου αγροτικού οδικού δικτύου του χω-
ριού μας (πρόσβαση προς τον Πάντζαρη και τα Ριζώματα,
κάτω από το εξωκκλήσι του Προφήτη Ηλία, αλλά και προς
το εξωκκλήσι του Αγίου Αθανασίου) αξιοποιώντας κατάλ-

ληλα τα διαθέσιμα κονδύλια για την πυρασφάλεια και πυ-
ροπροστασία. Από τις στήλες του εντύπου αυτού εκφρά-
ζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες προς όλους τους
εμπλεκόμενους, τονίζοντας παράλληλα ότι τέτοιες παρεμ-
βάσεις χρειάζεται να συνεχιστούν όχι μόνο για τους αγρο-
τικούς αλλά και για τους κανονικούς δρόμους του χωριού,
με στόχο να διανοιχτούν οι προβλεπόμενοι από το πολεο-
δομικό σχέδιο του οικισμού περιφερειακοί δρόμοι, αλλά και
να μην υπάρχει κανένα σπίτι στο Κεράσοβο και καμιά δε-
ξαμενή ή πηγή που υδρεύει το χωριό χωρίς οδική πρό-
σβαση. 

• Τον Οκτώβριο, τοποθετήθηκαν επιτέλους καφέ πινακίδες
σήμανσης του Ιστορικού και Μαρτυρικού χωριού μας,
τόσο στα όρια του οικισμού όσο και στο Χάνι Δελβινακίου,

ικανοποιώντας ένα αίτημα που οι Κερασοβίτες είχαν εδώ και
πολλά χρόνια εκφράσει μέσω της Αδελφότητάς μας. Αναμένεται
βέβαια και η τοποθέτηση κατάλληλης σήμανσης και στον κόμβο
του Καλπακίου, ώστε να καθοδηγείται ο επισκέπτης τόσο προς
το Κεράσοβο όσο και προς τα άλλα αξιοθέατα του Δήμου μας. 

• Την άνοιξη ήταν η σειρά των δεξαμενών ύδρευσης.
Έτσι, στο τέλος Μαρτίου του 2020, εν μέσω πανδη-
μίας και καραντίνας, λόγω του νέου κορονοϊού, ήρθε

συνεργείο ειδικευμένο στο πόσιμο νερό από εταιρεία των
Ιωαννίνων, η οποία ανέλαβε από τον Δήμο την εργολαβία
της συντήρησης των δεξαμενών. Αφού καθάρισε τους
γύρω χώρους από βάτα και αγριόχορτα, προχώρησε στο
άδειασμα, στον καθαρισμό και στην απολύμανση των δυο
δεξαμενών από τις οποίες υδρεύεται το χωριό μας. Παράλ-
ληλα, ο υπεύθυνος του συνεργείου ζήτησε να επισκεφτεί
τις υδρομαστεύσεις και δεσμεύτηκε να συντάξει τεχνική έκ-
θεση προς τον Δήμο με προτάσεις συντήρησης και βελ-
τίωσής τους. Τέλος, λίγες ημέρες μετά, όταν
παρουσιάστηκε νέα σοβαρή διαρροή στο δίκτυο του χω-
ριού μας, κοντά στις οικίες της οικογένειας Γεωργίου, ήρθε
γρήγορα συνεργείο υδραυλικών από τον Δήμο με μηχανή-
ματα και την αποκατέστησε. Θεωρούμε ότι με τον έγκαιρο
εντοπισμό και την άμεση αποκατάσταση τυχόν βλαβών και
διαρροών στο δίκτυο ύδρευσης (σε αυτό αναμφίβολα
βοηθά και η αποψίλωση των χώρων γύρω από το χωριό)
αλλά και με την πραγματοποίηση συμπληρωματικών
έργων ενίσχυσης των δεξαμενών και των υδρομαστεύ-
σεων, όπως προβλέπονται σε μελέτη καθηγητή του Ε.Μ.Π.,
η οποία έχει τεθεί υπόψη των αρμόδιων υπηρεσιών του
Δήμου Πωγωνίου, θα αποφύγουμε να επαναληφθούν τα
περυσινά προβλήματα λειψυδρίας στο ζενίθ της θερινής
περιόδου. 

• Μεγάλες ήταν γενικά ευθύνες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
το τελευταίο διάστημα. Με την έλευση στην Ελλάδα του
νέου επικίνδυνου κορονοϊού και τη λήψη μέτρων κοινωνι-

κής αποστασιοποίησης και περιορισμού της κυκλοφορίας, οι
Δήμοι ανέλαβαν σε πολλές περιπτώσεις, μέσω του προγράμ-
ματος «Βοήθεια στο Σπίτι», το βαρύ έργο της φροντίδας όχι
μόνο των ανήμπορων συμπολιτών μας αλλά και εκείνων που
για διάφορους λόγους ήταν καλό να αποφύγουν όσο το δυνατόν
περισσότερο τις μετακινήσεις. Στον Δήμο Πωγωνίου, με πρω-
τοβουλία του αρμόδιου αντιδημάρχου Νικόλαου Γαλίτση, η
φροντίδα επεκτάθηκε και στα αδέσποτα ζώα αλλά και σε εκείνα
που για διάφορους λόγους οι ιδιοκτήτες τους δεν μπόρεσαν να
έρθουν εγκαίρως στα χωριά και να τα φροντίσουν. Επιπλέον, οι
Δήμοι κλήθηκαν να απολυμάνουν σχολεία, δημόσιους και κοι-
νόχρηστους χώρους, αλλά και να επιληφθούν θεμάτων κατα-
στημάτων και υπαίθριων αγορών, σύμφωνα πάντα με τις
οδηγίες των ειδικών και των υπηρεσιών της Πολιτικής Προστα-
σίας.

• Έφυγε στις 30 Μαρτίου 2020 σε ηλικία 97 ετών από
καρδιακή ανεπάρκεια ο Μανώλης Γλέζος, Έλληνας
δημοσιογράφος και πολιτικός (βουλευτής- ευρωβου-

λευτής). Τη νύχτα της 30ης προς 31η Μαΐου 1941 μαζί με
τον Απόστολο Σάντα κατέβασαν από την Ακρόπολη τη γερ-
μανική σημαία με τη σβάστικα, κερδίζοντας τον παγκόσμιο
θαυμασμό. Ηγετική προσωπικότητα της Αριστεράς, διώχ-
θηκε επανειλημμένα για την πολιτική του δραστηριότητα και
παρέμεινε κρατούμενος (φυλακή και εξορία) 16 χρόνια σε όλη
τη ζωή του. Από την πολυσχιδή πολιτική του δραστηριότητα,
η οποία ξεκίνησε από τα χρόνια της μεταξικής δικτατορίας
και δεν σταμάτησε παρά με τον θάνατό του, θα θυμόμαστε
πάντοτε τους αγώνες του για την ελευθερία και τη δημοκρα-
τία, αλλά και το ξεχωριστό ενδιαφέρον που έδειξε για το ζή-
τημα των Μαρτυρικών Χωριών της Ελλάδος, τις γερμανικές
αποζημιώσεις και την επιστροφή του αναγκαστικού κατοχι-
κού δανείου από τη Γερμανία. Ας είναι αιώνια η μνήμη του. 

• Τα παραδοσιακά κρεοπωλεία «Τα παιδιά»- Πάσχος
(https://tapaidia.gr/, τηλέφωνο 2105911337, Περιστέρι και
Αιγάλεω Αττικής), του συγχωριανού μας και μέλους του

Δ.Σ. της Αδελφότητας Κερασοβιτών Γεώργιου- Νεκτάριου Πά-
σχου, βραβεύτηκαν με το χρυσό βραβείο γεύσης από την ιστο-
σελίδα www.bestgreekfoodawards.com για τα δημοφιλή και
ποιοτικά προϊόντα που παρουσίασαν κατά το έτος 2019. Μέσα
από το θεσμό των Best Greek Food awards (BGFa) και την
ανωτέρω ιστοσελίδα, για πρώτη φορά στην Ελλάδα οι επισκέ-
πτες/πελάτες των επιχειρήσεων κρίνουν και βραβεύουν τα κα-
ταστήματα που παρουσιάζουν υψηλή δημοτικότητα ανά περιοχή
στην κατηγορία τους. Τα BGFa χρησιμοποιούν έναν ειδικά δια-
μορφωμένο αλγόριθμο που συλλέγει πληροφορίες από πηγές
όπου καταναλωτές μπορούν να γράψουν ή να δώσουν θετική
ψήφο για κάθε επιχείρηση που είναι στον χώρο της εστίασης.
Κατόπιν, έμπειροι τεχνικοί, μελετούν προσεκτικά τυχόν «σφάλ-
ματα» που πιθανόν να προκύψουν  και τέλος «κρίνουν» την επι-
χείρηση που θα κερδίσει το βραβείο για τη χρονιά που
διανύουμε. Γιώργο, τις θερμές ευχές όλων μας, καλές δουλειές
και να έχεις πάντα επιτυχίες! Επίσης ευχόμαστε να δούμε σύν-
τομα περισσότερες βραβεύσεις Κερασοβιτών ελεύθερων επαγ-
γελματιών.

• Δυο μεγάλα γεγονότα συντάραξαν την ελληνική και
διεθνή επικαιρότητα το τετράμηνο που μας πέρασε
και συνέβαλαν, σε ένα βαθμό, στην καθυστέρηση της

έκδοσης του παρόντος φύλλου. Το ένα ήταν έλευση της
πανδημίας του νέου κορονοϊού στην Ελλάδα (Φεβρουά-
ριος- Μάρτιος 2020) και οι συνέπειές της και το δεύτερο η
επίμονη προσπάθεια της γειτονικής Τουρκίας να προωθή-
σει οργανωμένα και σε μεγάλη κλίμακα μετανάστες στην
Ελλάδα μέσω του ποταμού Έβρου, γεγονός που οδήγησε
σε συνοριακά επεισόδια μεταξύ αστυνομικών και στρατιω-
τικών δυνάμεων. Για το μεγάλο θέμα της πανδημίας λόγω
της ιδιαίτερης επίδρασης που είχε στις ζωές όλων μας, κρί-
ναμε σκόπιμο να αφιερώσουμε ξεχωριστό άρθρο (σελ. 4).
Για το άλλο θέμα επαναβεβαιώνεται ο ισχυρισμός όσων
παρακολουθούν τις σχετικές εξελίξεις ότι οι τουρκικές
αρχές εδώ και χρόνια (τουλάχιστον από το 2000), εκμεταλ-
λευόμενες αυτό που εκλαμβάνουν ως ευνοϊκό συσχετισμό
δυνάμεων, συμμετέχουν άλλοτε απροκάλυπτα και άλλοτε
πιο συγκαλυμμένα, στην προώθηση στην Ελλάδα και από
εκεί ενδεχομένως στην υπόλοιπη Ευρώπη (αν καταφέρουν
να φτάσουν…) δυστυχισμένων κατά τα λοιπά συνανθρώ-
πων μας από διάφορες χώρες, όχι αναγκαστικά γειτονικές
ή εμπόλεμες. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, η ελληνική κυ-
βέρνηση, η αστυνομία και ο στρατός, με τη στήριξη του συ-
νόλου σχεδόν του πολιτικού κόσμου και του ελληνικού
λαού, απέκρουσαν καταρχήν επιτυχώς τις προκλήσεις της
γειτονικής χώρας, ενώ λίγο αργότερα, υπό τις οδηγίες μιας
ικανής επιστημονικής ομάδας, σημείωσαν και αξιοσημεί-
ωτες ή και ανέλπιστες επιδόσεις στην αντιμετώπιση του
πρώτου κύματος της πανδημίας, η οποία κόστισε χιλιάδες
νεκρούς σε πολύ ισχυρότερες χώρες. Είναι ένα δείγμα τού
πόσα μπορούμε να καταφέρουμε αν εργαζόμαστε μεθοδικά
και από κοινού… Δεν έλειψαν φυσικά και οι ακρότητες ή και
κάποιες εντελώς άστοχες ενέργειες, οι οποίες δυστυχώς το
μόνο αποτέλεσμα που έχουν είναι να κλονίζουν την εμπι-
στοσύνη του πληθυσμού στις οδηγίες των ειδικών υπονο-
μεύοντας τη συλλογική προσπάθεια.

• Μην ξεχνάμε τις γιορτές και τις αργίες, ιδιαίτερα το τριή-
μερο της Πρωτομαγιάς και τις άγιες ημέρες του Πάσχα 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 συμ-
πατριωτών μας που εργάζονται για την παραγωγή και τη μετα-
ποίησή τους αλλά και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης 
Κερασοβιτών  και η Εφημερίδα εύχονται 

σε όλους τους υποψηφίους για την 
τριτοβάθμια εκπαίδευση καλή επιτυχία 

στους στόχους τους.

Η εφημερίδα ενημερώνει και ενώνει. 
Παράκληση προς τους επαγγελματίες

του Κερασόβου και του Πωγωνίου.
Ενισχύσατε με όσες δυνάμεις 

διαθέτετε την έκδοση της εφημερίδας.  

Στις 13 Μαρτίου 2020, με μια σεμνή, και χωρίς πολύ
κόσμο, τελετή, λόγω των μέτρων αποτροπής διάδο-
σης του νέου κορωνοϊού, η ανώτατη δικαστικός κυρία
Αικατερίνη Σακελλαροπούλου ορκίστηκε νέα Πρό-
εδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας (η 8η από τη Με-
ταπολίτευση του 1974 και η 13η από το 1924 που
θεσμοθετήθηκε το αξίωμα), ενώπιον της Βουλής των
Ελλήνων. Η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος στην ιστορία
της Ελλάδος εξελέγη με ευρύτατη κοινοβουλευτική
πλειοψηφία στις 22 Ιανουραίου 2020, διαδεχόμενη
στο ύπατο αξίωμα τον επίσης νομικό, πανεπιστη-
μιακό και πολιτικό κύριο Προκόπη Παυλόπουλο. Ευ-
χόμαστε στη νέα Πρόεδρο καλή επιτυχία στο έργο
της και παράλληλα ευχαριστούμε τον προκάτοχό της
για το ενδιαφέρον που έδειξε στη διάρκεια της θη-
τείας του για τα θέματα των Μαρτυρικών Χωριών, των
πολεμικών επανορθώσεων και του αναγκαστικού κα-
τοχικού δανείου της ναζιστικής Γερμανίας από την
Ελλάδα.
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Προς
Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας
Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων
Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού
Υπουργείο Τουρισμού
Περιφέρειες, Κ.Ε.Δ.Ε., Δασαρχεία, Δήμους

Τα ελληνικά ορειβατικά σωματεία και το Δ.Σ. της
Ε.Ο.Ο.Α., κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης της
25/1/2020,  για το σοβαρό ζήτημα της συνεχιζόμενης
εγκατάστασης αιολικών πάρ-
κων, κυρίως σε ελληνικά
βουνά, εξέδωσε το παρακάτω
ψήφισμα απευθύνοντάς το
στους αντιπροσωπευτικούς
Φορείς της Πολιτείας:
ως φορείς με κύρια δραστη-
ριότητά μας, την ορειβασία και
όλα τα αθλήματα βουνού δεν
θα μπορούσαμε παρά να
έχουμε στραμμένο το βλέμμα
μας στο ορεινό περιβάλλον
και να φροντίζουμε για την προστασία, τη διατήρησή
του και την ποιότητα ζωής των ορεινών κοινοτήτων,
ενώ ταυτόχρονα δεν αγνοούμε ότι η οικονομία και ο
πλούτος της χώρας βασίζεται και στον ορεινό τουρι-
σμό σε μεγάλο βαθμό.
Δεν θα μπορούσαμε να είμαστε αντίθετοι στην ανά-
πτυξη όλων των Ανανεώσιμων Μορφών Ενέργειας
(Α.Π.Ε.) οι οποίες συμβάλουν με την παραγωγή κα-
θαρής ενέργειας και στην προστασία του περιβάλλον-
τος. Δεν είναι όμως δυνατόν να μην αντιδράσουμε και
να μην διαμαρτυρηθούμε όταν στη διαδικασία κατα-
σκευής αυτών των εγκαταστάσεων (δρόμοι πρόσβα-
σης, κτίρια, πυλώνες, κόψιμο δέντρων, σκυρόδεμα,
ανεμογεννήτριες κ.λπ.) το αποτέλεσμα είναι εν τέλει λι-
γότερο «πράσινο» από το αντιστάθμισμα της παραγό-
μενης «καθαρής ενέργειας» βλάπτοντας αισθητικά και
ουσιαστικά τις ορεινές περιοχές της πατρίδας μας και

τον εναλλακτικό τουρισμό. Η συνεχιζόμενη χωροθέ-
τηση αιολικών πάρκων βλάπτει τις προοπτικές μελ-
λοντικής ανάπτυξης των ορεινών περιοχών και
καταδικάζει σε σταδιακή ένδεια τους κατοίκους τους,
επιδρά αρνητικά στη χλωρίδα, στην πανίδα και τους
υπαίθριους χώρους όπου ασκούμε και τις δραστηριό-
τητες των αθλημάτων βουνού.
Για τους παραπάνω λόγους, ζητούμε:
• Τη μη χωροθέτηση Α.Π.Ε σε περιοχές Εθνικών Δρυ-
μών, natura 2000, Γεωπάρκων, περιοχών ramsar και

πάσης φύσεως προστατευόμενων
περιοχών και κυρίως ορεινών πε-
ριοχών.
• Το μέγιστο υψομετρικό όριο εγ-
κατάστασης ανεμογεννητριών να
μην υπερβαίνει τα 1200 μέτρα
υψόμετρο. Επικαλούμαστε το πα-
ράδειγμα των Ευρωπαϊκών
χωρών που επενδύουν στον
ορεινό τουρισμό όπου υπάρχουν
υψομετρικά όρια.
• Την εκπόνηση περιβαλλοντικών

μελετών από ανεξάρτητους φορείς μη ελεγχόμενους
από τις ανάδοχες εταιρίες
• Τη διασφάλιση της απαραίτητης συναίνεσης των το-
πικών κοινωνιών, με δημόσια διαβούλευση.
• Την απόσυρση των εν αχρηστία ανεμογεννητριών
(παλαιών) από τα ήδη εγκατεστημένα αιολικά πάρκα
και την υποχρέωση των εταιριών για την αποκατά-
σταση του ορεινού πεδίου.
Η ελληνική ορειβατική κοινότητα επιφυλάσσεται για τη
χρήση κάθε νόμιμου μέσου σε ελληνικά και ευρωπαϊκά
όργανα σε προάσπιση των ζητημάτων αυτών.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ
Εκπρόσωπος του Ε.Ο.Σ Αθηνών

Θεμιστοκλής Μυστριώτης
Ο Πρόεδρος της Ε.Ο.Ο.Α.
Δημήτριος Γεωργούλης

Επιστολή της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ορειβατικών
Αθλημάτων για το ζήτημα των ανεμογεννητριών 

Οι λαιμαριές: Για
τα βόδια η λαιμαριά
ήταν μία σύνθετη
κατασκευή που
αποτελείτο από δύο
εκ φύσεως καμ-
πύλα φυσικά ξύλα
από κρανιά, δένδρο
ή άλλο ανθεκτικό σε
καταπόνηση, ώστε
στο κάτω μέρος,
στο κούμπωμά τους
να περιβάλλουν τον
λαιμό του βοδιού
και στο πάνω μέρος γινόταν ένα ειδικό τεμάχιο από
δέρμα μαλακό ή από χοντρό στρώμα υφαντού, που να
προστατεύει το λαιμό του βοδιού από τραυματισμούς
λόγω τους έλξης του αλετριού, σιδηρού ή ξύλινου. Αρ-
γότερα εμφανίστηκε και στα χωριά μας η σιδερένια λαι-
μαριά, η οποία επενδύεται με παλιά υφάσματα για να
προστατεύει το ζώο από τραυματισμούς κατά την έλξη.
Οι τρύπες που υπάρχουν προσφέρονται για τη σύν-
δεση με την αλυσίδα.

Η περίφημη γάστρα: Ένα τμήμα ημισφαιρικό, σιδη-
ροκατασκευή με άγκιστρο στο πάνω μέρος για την
ανύψωση και ενδεχομένως έλεγχο του φαγητού ή και
μεταφοράς σε άλλη θέση. Απαραίτητη προϋπόθεση

για την καλή λειτουργία της γάστρας ήταν και είναι να
είναι καμένη η γωνιά. Απαραίτητα σύνεργα η «μασιά»
και τα γαστρόξυλα. Για το ψήσιμο τού όποιου φαγητού
ή πίτας ήταν το κάψιμο της γάστρας και της γωνιάς με

αρκετά λιανόξυλα, συνήθως από κλαρούδια που έδι-
ναν για απασχόληση των ζώων όταν τα κράταγαν στα
μαντριά, για παράδειγμα κατσίκια, άρρωστα ζώα ή
ακόμη και αυτά που ήταν για σφάξιμο ή δόσιμο. Όταν
σώνονταν τα ξύλα, η γάστρα κοκκίνιζε, την αναμέραγε
η νοικοκυρά, όπου είχε θέση, καθάριζε τα κάρβουνα
κυκλικά και αν επρόκειτο να ψήσει ψωμί, σκούπιζε τη
στάχτη γρήγορα με το σκουπάκι και αν ήταν για φα-
γητό, άφηνε ακόμη και κάρβουνα, ώστε να δυναμώσει
τη φωτιά από κάτω, μετά σκέπαζε το ταψί με το φαΐ με
τη γάστρα, βάζοντας κατά προτίμηση τα κάρβουνα
από πάνω και γύρω-γύρω στη γάστρα, με τη μασιά και
το γαστρόξυλο έκλεινε τη γάστρα ώστε να μην χάνετε
ζέστη (θερμοκρασία). Αρχικά και φυσιολογικά η αρχική
θερμοκρασία ήταν υψηλή και σιγά-σιγά χαμήλωνε,
ήταν αρκετή όμως να ολοκληρωθεί το ψήσιμο του φα-
γητού. Συνήθως γινόταν έλεγχος του ταψιού με το φαΐ
στο πρώτο χρονικό διάστημα και όταν διαπιστωνόταν
η ομαλή εξέλιξη, άφηνε το σιγοψήσιμο χωρίς καμία
ανησυχία για το καλό αποτέλεσμα. Η νοστιμιά των φα-
γητών της γάστρας ίσως να αποδοθεί στο σιγοψήσιμο.

Η «αμπάρα» ή σκέτο «σίδερο»: Στις εξώπορτες όπου
κατέληγαν οι οβοροί έμπαιναν απαραιτήτως το βράδυ

η αμπάρα ή σίδερο για να αποτρέπεται η προσέγγιση
ανεπιθύμητων. Σημαντικό ρόλο στην ασφάλεια έπαι-
ξαν τα τσοπανόσκυλα που το βράδυ μετατρέπονταν σε
φύλακες. Τα σίδερα ήταν χειροποίητης κατασκευής με
στήριγμα στον τοίχο και άγκιστρο στην ξυλένια πόρτα.

Ο «κρεμαστάλης» ή «κρεμαστάλα»: Τα τζάκια είχαν
συνήθως μεγάλο χώρο στη θέση της γωνιάς γύρω στα
0,80 επί 0,80 γιατί εκεί γινόντουσαν πολλές δουλειές
του σπιτιού, όπως η γάστρα για τα φαγητά, το ψήσιμο
ψωμιού, το βράσιμο στο γάλα, οι τηγανίτες τα Χρι-
στούγεννα και ό, τι άλλο μπορούσαν.

Εργαλεία και υλικά στην παλαιά Ήπειρο
(Αναδημοσίευση από την εφημερίδα της Αδελφότητας Βασιλικού Πωγωνίου 

«Τα Νέα μας και τα Παλιά μας», αντιγραφή και διασκευή Ιωάννης Ν. Βελονάκης)

Το περασμένο τετράμηνο η πατρίδα
μας, αλλά και ολόκληρος ο πλανήτης,

συνταράχτηκαν από μια πρωτόγνωρη και
ιδιαίτερα μεταδοτική ασθένεια, την cOVid
19, άτυπη πνευμονία από κορονοϊό, η
οποία έλαβε τα χαρακτηριστικά πανδημίας,
σύμφωνα τον Παγκόσμιο Οργανισμό
υγείας (Π.Ο.υ.), αφού από αυτή νόσησαν
εκατομμύρια άνθρωποι σε πλήθος χωρών
και εκατοντάδες χιλιάδες έχασαν ή αναμέ-
νεται να χάσουν τη ζωή τους εξαιτίας της.   

Όλα φαίνεται να ξεκίνησαν σε μια κινέζικη
πόλη, με πληθυσμό μεγαλύτερο από το
αυτόν ολόκληρης της Ελλάδας, τη Γιουχάν.
Σε ένα νοσοκομείο της γιατροί παρατήρη-
σαν σε ασθενείς συμπτώματα μιας άτυπης
και άγνωστης ως τότε πνευμονίας, η οποία
δεν μπορούσε να αποδοθεί στα ως μέχρι
εκείνη τη στιγμή γνωστά αίτια και συχνά
οδηγούσε στον θάνατο. Σταδιακά διαπί-
στωσαν ότι οφειλόταν σε ένα νέο ιό, ο
οποίος σύντομα ονομάστηκε sars-cOV-
2, της ίδιας ομάδας (κορονοϊοί) με τον ιό
sars-cOV-1, οποίος είχε προκαλέσει επί-
σης θανατηφόρες πνευμονίες (sars) στην
Άπω Ανατολή γύρω στο 2002. 

Η συνέχεια είναι λίγο έως πολύ γνωστή:
Οι γιατροί και οι ειδικοί επιστήμονες προει-
δοποίησαν τις κινέζικες αρχές για τη νέα
επικίνδυνη αρρώστια, μάλλον αρχικά αυτές
δεν τους έδωσαν την πρέπουσα σημασία,
ενώ όταν κατάλαβαν τι συνέβαινε έλαβαν
δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, προκειμένου
να απομονώσουν και να περιορίσουν τα
κρούσματα. ωστόσο, στις συνθήκες που
έχουν διαμορφωθεί με τα αεροπορικά ταξί-
δια, τα οποία επιτρέπουν σε ανθρώπους
και αγαθά να μετακινούνται από ένα σημείο
του πλανήτη σε οποιοδήποτε άλλο σε διά-
στημα λίγων ωρών, ο ιός ταξίδεψε μαζί με
τους ανθρώπους- φορείς του και εξαπλώ-
θηκε σε όλες σχεδόν τις χώρες του κόσμου
σε διάστημα λίγων μηνών.

Για να καταλάβουμε τι συμβαίνει με τον
νέο παθογόνο ιό χρειάζεται να κάνουμε μια
σύντομη αναδρομή σε βασικές σχολικές
γνώσεις βιολογίας για όσους αναγνώστες
μας δεν έτυχε να τις διδαχτούν ή τις έχουν με
τα χρόνια ξεχάσει. Έτσι, ένα υλικό αντικεί-
μενο λέγεται ζωντανός οργανισμός όταν δια-
θέτει ένα σύνολο συγκεκριμένων ιδιοτήτων
(τρέφεται, αναπνέει, αποβάλει άχρηστες ου-
σίες, κινείται, αισθάνεται, αναπαράγεται
κ.λπ.). Το μικρότερο ζωντανό αντικείμενο
που μπορεί να βρεθεί στη φύση ονομάζεται
κύτταρο και ουδείς ώς τώρα έχει καταφέρει
να κατασκευάσει από άβια ή από νεκρή ύλη
κύτταρο, πόσο μάλλον σύνθετους οργανι-
σμούς με πολλές και διαφορετικές ομάδες
κυττάρων, δηλαδή φυτά, ζώα ή ανθρώπους. 

Οι ιοί πάλι είναι μια ιδιαίτερη κατηγορία
υλικών αντικειμένων, η κατανόηση των
οποίων αποτελεί αντικείμενο σημαντικών
επιστημονικών ερευνών. Δεν μπορούν να
θεωρηθούν αυτοτελείς ζωντανοί οργανι-
σμοί διότι δεν επιτελούν καμιά από τις προ-
αναφερθείσες βασικές δραστηριότητες που
χαρακτηρίζουν τους οργανισμούς αυτούς.
Περιέχουν όμως τμήμα γενετικού υλικού
(dna ή rna), δηλαδή της χημικές ουσίες
που χρησιμοποιούν οι ζωντανοί οργανισμοί
για να αποθηκεύουν και να μεταβιβάζουν
στους απογόνους τους πληροφορίες σύν-
θεσης απαραίτητων ουσιών (πρωτεϊνών).
Το γενετικό αυτό υλικό καλύπτεται συνή-
θως από περιβλήματα λίπους και πρωτεΐ-
νης (καψίδιο, έλυτρο), μπορεί όμως να είναι
και εντελώς ακάλυπτο, οπότε ονομάζονται
ιώματα (π.χ. ο ιός της μωσαϊκής ασθένειας
του καπνού). Η δομή τους έγινε κατανοητή
με την εξέλιξη μιας συσκευής που λέγεται
ηλεκτρονικό μικροσκόπιο. 

Σε κάθε περίπτωση, όταν το γενετικό
τους υλικό εισέλθει στο εσωτερικό των κυτ-
τάρων, τα οδηγεί στο να φτιάχνουν νέους
ιούς, με τελικό αποτέλεσμα καταστροφή
των κυττάρων και διαταραχές στον οργανι-
σμό, οι οποίες οδηγούν σε ασθένειες. Κάθε
ιός μπορεί να εισέλθει σε ορισμένα κύτταρα
ή ομάδες κυττάρων ανθρώπων, ζώων,
φυτών, ακόμα και μικροοργανισμών. Ασθέ-
νειες των ανθρώπων που προκαλούνται
από ιούς είναι το κοινό κρυολόγημα, οι
κάθε είδους γρίπες, η ιογενής γαστρεντερί-
τιδα, ο έρπης, το aids (Σύνδρομο Επίκτη-
της Ανοσολογικής Ανεπάρκειας) κ.ά. 

Συχνά βέβαια οι ιοί μπαίνουν σε ένα κύτ-
ταρο και παραμένουν εκεί χωρίς να οδηγούν
το κύτταρο σε αναπαραγωγή τους, μπορούν
όμως να εκδηλώσουν το αποτέλεσμά τους
σε κατάλληλες συνθήκες, εν τω μεταξύ όμως
να εξακολουθούν να μεταδίδονται. Από τη
φύση τους οι ιοί δεν γίνεται να καταπολεμη-
θούν με αντιβιοτικά, αφού αυτά σκοτώνουν
μόνο ζωντανούς επιβλαβείς μικροοργανι-
σμούς. Μπορούμε  να καταστείλουμε τη
δράση τους με ειδικά φάρμακα, τα οποία
έχουν συχνά ισχυρές παρενέργειες, ή να επι-
τύχουμε ανοσία στο γενικό πληθυσμό φτιά-
χνοντας το ειδικό για τον καθένα εμβόλιο.

Ένα τέτοιο αντικείμενο είναι και ο νέος
ιός sars-cOV-2, όπως ονομάστηκε, o
οποίος, σύμφωνα με την εικόνα του, όπως

αποτυπώνεται στο ηλεκτρονικό μικροσκό-
πιο, ανήκει στην ομάδα των κορονοϊών.
Προσβάλλει τα κύτταρα του αναπνευστικού
συστήματος του ανθρώπου, σε σοβαρότε-
ρες περιπτώσεις μάλιστα τα κύτταρα των
πνευμόνων, οδηγώντας σε πνευμονία και
ενδεχομένως στον θάνατο. Η προέλευσή
του αποτελεί ακόμα αντικείμενο συζήτησης
μεταξύ των ειδικών. Φαίνεται να συγγενεύει
με παρόμοιους ιούς που προσβάλλουν νυ-
χτερίδες, πλην όμως το γενετικό του υλικό
μεταλλάχθηκε αρκετές φορές πριν καταλή-
ξει στους ανθρώπους. 

Στις μεταλλάξεις αυτές συνέβαλλαν δευτε-
ρεύοντες ξενιστές, οι οποίοι αναζητούνται
(π.χ. ο φολιδωτός ασιατικός μυρμηγκοφά-
γος (παγκολίνος) ή, σύμφωνα με τελευταίες
έρευνες, η μοσχογαλή, ένα ζώο που εκτρέ-
φεται για το κρέας του στην Άπω Ανατολή).
Προτάθηκε και η άποψη πως ίσως ο νέος
ιός προέκυψε από σκόπιμη εργαστηριακή
μετάλλαξη ή ξέφυγε από κάποιο επιστημο-
νικό εργαστήριο, πλην όμως ελάχιστες επι-
στημονικές έρευνες και ειδικοί υποστηρίζουν
κάτι τέτοιο και τα στοιχεία τους ως τώρα δεν
έχουν γίνει αποδεκτά από την επιστημονική
κοινότητα. 

Σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν το τε-
λευταίο αποδεικνυόταν, ελάχιστα θα προ-
σέφερε στην αντιμετώπιση της νόσου,
αφού δεν θα άλλαζε τα προβλήματα που
έχουμε να αντιμετωπίσουμε (επειδή κάποιο
εργαστήριο μεταλλάσει ιούς δε σημαίνει
απαραίτητα ότι μπορεί να βρει αμέσως το
εμβόλιο για αυτούς). 

Το ευχάριστο είναι πως οι ως τώρα επι-
στημονικές έρευνες δείχνουν ότι τα σοβαρά
περιστατικά είναι μόλις το 10%, ενώ η θνη-
τότητα περιορίζεται μόλις στο 1% των συ-
νολικών περιπτώσεων, ίσως και σε ακόμα
λιγότερο. Κυρίως, χωρίς φυσικά να απο-
κλείονται και εξαιρέσεις, κινδυνεύουν άτομα
μεγάλης ηλικίας (άνω των 65 ετών), άτομα
με χρόνια υποκείμενα νοσήματα (ασθένειες
πνευμόνων, καρδιοπάθειες, σακχαρώδη
διαβήτη κ.λπ.), καρκινοπαθείς, άτομα με
αυτοάνοσα νοσήματα ή σε ανοσοκατα-
στολή. Κάπου εδώ όμως αρχίζουν πολλά
και σοβαρά προβλήματα: 

1. Η φυσική ανοσία μας στον νέο ιό είναι
πολύ χειρότερη από εκείνη της γρίπης και η
θνητότητα πολύ μεγαλύτερη, άλλωστε πρό-
κειται για νέο ιό. 

2. Εμβόλιο δεν έχει φτιαχτεί προς το
παρόν και δεν θα είναι σύντομα διαθέσιμο.
Άλλες θεραπείες που προτείνονται με ει-
δικά φάρμακα ή με παθητική ανοσία (χο-
ρήγηση αντισωμάτων από θεραπευμένους
σε ασθενείς) είτε έχουν σημαντικές παρε-
νέργειες είτε βρίσκονται ακόμα σε πειρα-
ματικό στάδιο και εφαρμόζονται μόνο σε
νοσοκομειακά περιβάλλοντα

3. Ο ρυθμός μετάδοσής του είναι πολύ
μεγαλύτερος από εκείνον της κοινής εποχι-
κής γρίπης. Κάθε ένας φορέας μπορεί να
μολύνει κατά μέσο όρο, αν δεν προσέξει,
δύο με τέσσερις υγιείς ανθρώπους. Τούτο
γιατί ο συγκεκριμένος ιός, αν και κατά βάση
μεταδίδεται από τον έναν στον άλλον με τα
σταγονίδια από το βήχα, την αναπνοή ή
την ομιλία, μπορεί να παραμείνει ενεργός
στο περιβάλλον, είτε αέρα ή στις επιφάνειες
που ανθρώπινα σταγονίδια τελικά θα κατα-
λήξουν για σημαντικό χρονικό διάστημα
(ενδεικτικά σε ορισμένα πλαστικά μέχρι και
για τρεις ημέρες, σύμφωνα με ορισμένες
επιστημονικές δημοσιεύσεις). 

Επίσης, για τους λόγους που προαναφέ-
ραμε, μεταφέρεται εύκολα με κάθε είδους
σωματική επαφή (π.χ. χειραψίες, αγκαλιές,
φιλιά). Έτσι, μπορεί να μην κινδυνεύουμε
όλοι από το νέο ιό, όμως είναι πολύ πιθανό,
να τον μεταφέρουμε άθελά μας σε ένα ευ-
παθές άτομο. Επίσης, αν όσοι κινδυνεύουν
νοσήσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα
τότε πιθανόν να μην υπάρξουν διαθέσιμες
μονάδες αυξημένης φροντίδας ή να λεί-
ψουν αυτές από άλλα, εξίσου σοβαρά πε-
ριστατικά, όπως π.χ. τροχαία ατυχήματα. 

4. Άτομα τα οποία είναι φορείς του ιού
παρουσιάζουν συχνά ελάχιστα ή καθόλου
συμπτώματα, πλην όμως εξακολουθούν να
μολύνουν τους άλλους (ασυμπτωματική με-
τάδοση). Συλλογή μικρών απροσεξιών σε
κατάλληλες συνθήκες μπορούν εύκολα να
κάνουν τους εκατοντάδες θανάτους χιλιά-
δες ή εκατομμύρια. Αυτό οδήγησε σε βα-
σικό μέτρο αντιμετώπισης της νέας
ασθένειας το να ζητηθεί από τους πολίτες
να συμπεριφερθούν σαν να είναι ήδη φο-
ρείς του ιού, περιορίζοντας στο ελάχιστο
κάθε είδους κοινωνικές επαφές και μένον-
τας σπίτι (καραντίνα). 

Άλλωστε, ο κύριος λόγος που συγκρατή-
θηκε ο αριθμός των κρουσμάτων σε πολ-
λές χώρες σχετίζεται με την επιστήμη, τον
εντοπισμό, την αναγνώριση, τους ελέγ-
χους, την ετοιμότητα και τα δρακόντεια
μέτρα ασφαλείας. Χωρίς αυτά θα είχαμε
εκατομμύρια θανάτους μόνο στην Κίνα σε
πολύ μικρό χρονικό διάστημα.

ΣυΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Κορονοϊός: πανδημία, επιτυχίες,   
λάθη και ακρότητες Γράφει ο 
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