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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:
ενισχύσατε με όσες δυνάμεις

διαθέτετε την έκδοση 
της εφημερίδας μας.

για το δ. σ. της Ένωσης Κερασοβιτών πωγωνίου
ηπείρου και τα «νέα του Κερασόβου», 

ιωάννης ν. Βελονάκης 

μ ε μια σεμνή τελετή θα τιμηθεί και φέτος στο κε-
ράσοβο πωγωνίου την παρασκευή 14 αυγού-

στου 2020 το «ολοκαύτωμα του
Κερασόβου», η θλιβερή επέτειος της
θυσίας των μαρτυρικώς εκτελεσθέντων
συγχωριανών μας και της ολοσχερούς
καταστροφής του χωριού μας από τα
ναζιστικά στρατεύματα κατοχής, η
οποία συντελέστηκε ανήμερα της εορ-
τής της παναγίας (δεκαπενταύγουστος
1944), πριν από 76 ολόκληρα χρόνια.
Φέτος, για μια ακόμα φορά θα τελεστεί
τρισάγιο στον τόπο όπου σκότωσαν
τους συγχωριανούς μας, στη «σπηλιά
του Ολοκαυτώματος», η οποία είναι και
πάλι προσβάσιμη χάρη στις ενέργειες
του δήμου πωγωνίου και ιδιαίτερα
του αρμόδιου αντιδημάρχου νικόλαου
γαλίτση. 

Θυμίζουμε ότι το μέρος αυτό έχει ήδη
χαρακτηρισθεί από την πολιτεία «ιστο-
ρικός τόπος», με απόφαση που εκδό-
θηκε στις 21 Φεβρουαρίου 2013,
ανήμερα της επετείου των 100 χρόνων
από την απελευθέρωση των ιωαννί-
νων από τον τουρκικό ζυγό, ενώ το κε-
ράσοβο έχει ενταχθεί επίσημα στα
μαρτυρικά χωριά της ελλάδας από το 2014. Για
όλα αυτά ο πρόεδρος της Ένωσης κερασοβιτών
πωγωνίου ηπείρου Βασίλειος στράτος και το δι-
οικητικό του συμβούλιο αισθάνονται την ανάγκη
να ευχαριστήσουν όσους συμπαραστάθηκαν με
οποιοδήποτε τρόπο στις σχετικές προσπάθειες, ιδι-
αίτερα δε μεταξύ άλλων τον σεβασμιότατο μητρο-
πολίτη δρυϊνουπόλελως, πωγωνιανής και κονίτσης
κύριο κύριο ανδρέα και δυο συγχωριανούς μας,
τον τέως πρόεδρο της αδελφότητάς μας αριστο-
τέλη π. τζαβέλλα και των επί σειρά ετών πρόεδρο
της Ομοσπονδίας αδελφοτήτων και ενώσεων
επαρχίας πωγωνίου σταύρο παππά, αφού με τις
ενέργειες και τις παρεμβάσεις τους έπαιξαν κατα-

λυτικό ρόλο στην επιτυχία των σχετικών προσπα-
θειών. 

η σεμνή τελετή, συνδιοργάνωση του δήμου πω-
γωνίου, της Ομοσπονδίας αδελφοτήτων και ενώ-
σεων επαρχίας πωγωνίου και της Ένωσης
κερασοβιτών πωγωνίου ηπείρου, σε συνεργασία
με τον εκπρόσωπο της τοπικής κοινότητας, θα αρ-
χίσει με την καθιερωμένη πρωινή Θεία λειτουργία
στην κεντρική εκκλησία της κοίμησης της Θεοτό-
κου, προεξάρχοντος του σεβασμιότατου μητροπο-
λίτη πωγωνιανής, δρυϊνουπόλεως και κονίτσης
κυρίου κυρίου ανδρέα, ο οποίος για πάνω από εί-
κοσι πέντε χρόνια τιμά το χωριό μας με την αδιά-
λειπτη παρουσία του στη συγκεκριμένη εκδήλωση.
στη συνέχεια θα ακολουθήσει τρισάγιο στη «σπηλιά

του Ολοκαυτώματος», το καθιερωμένο μνημόσυνο
υπέρ της ανάπαυσης της ψυχής των εκτελεσθέν-
των κερασοβιτών, το προσκλητήριο των νεκρών,
η τήρηση ενός λεπτού τιμητικής σιγής στη μνήμη
των θυμάτων και η κατάθεση στεφάνων στον χώρο
του ανεγερθέντος από την αδελφότητά μας

ηρώου, το οποίο κοσμεί το κεράσοβο
από το 1994. Ωστόσο, στο πλαίσιο των
μέτρων περιορισμού της εξάπλωσης
της νέας πανδημίας δεν θα πραγματο-
ποιηθεί φέτος το τραπέζι με τα σαρα-
κοστιανά εδέσματα, όπως είχε
καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια, πλην
όμως θα προσφερθεί καφές στους
προσκεκλημένους στο παραδοσιακό
καφενείο του χωριού μας.

η τιμητική παρουσία όλων των
αρχών και των φορέων της  ακριτικής
επαρχίας μας, του νομού ιωαννίνων
και της περιφέρειας ηπείρου, αλλά και
η αυτονόητη όσο και οφειλόμενη πα-
ρουσία συγγενών των θυμάτων, μαζί
με το επιβαλλόμενο ηχηρό παρών των
συγχωριανών μας, των συμπατριωτών
πωγωνησίων και των φίλων του κερα-
σόβου, αναμένεται να προσδώσουν
στη σεμνή αυτή τελετή τον προσή-
κοντα σεβασμό  και τις τιμές που αρ-
μόζουν στους υπέρ πατρίδας
μαρτυρικώς θυσιασθέντες κερασοβί-

τες, αλλά και στο ίδιο το μαρτυρικό χωριό μας, το
οποίο κατέκαψαν ολοσχερώς οι αιμοσταγείς ναζί
κατακτητές. επιπλέον, θυμίζουμε την ανάγκη προ-
ώθησης ενός σημαντικού έργου για την ανάδειξη
του χωριού μας ως ιστορικού τόπου, την κατα-
σκευή πλακόστρωτου δρόμου από το μνημείο
των πεσόντων ως τον τόπο της μαρτυρικής θυ-
σίας των συγχωριανών μας, τη «σπηλιά του
ολοκαυτώματος». Για το έργο αυτό έχει ήδη ετοι-
μαστεί η σχετική προμελέτη και αναζητείται χρημα-
τοδότηση, ώστε επιτέλους να υλοποιηθεί. Οι
σχετικές διαδικασίες προχωρούν με τη συνεργασία
της διοίκησης της αδελφότητάς μας με τον δήμαρχο
πωγωνίου Κωνσταντίνο Καψάλη και τον αρμόδιο
αντιδήμαρχο στυλιανό Κουκουλάρη.   

για το δ. σ. της Ένωσης Κερασοβιτών πωγωνίου ηπείρου
και τα «νέα του Κερασόβου», ιωάννης ν. Βελονάκης 

τ α πανηγύρια του καλοκαιριού στα χωριά της ελλάδος, κυρίως
στα ακριτικά χωριά, είναι πηγή ζωής και σύνδεσης για εμάς τους

ηπειρώτες! η Ήπειρος, η οποία αιμορραγεί από την πληγή της ξε-
νιτιάς, τις ημέρες των πανηγυριών παίρνει ζωή και οξυγόνο στα
σπλάχνα της. ανοίγει διάπλατα την αγκαλιά της και υποδέχεται με
δάκρυα χαράς τα βλαστάρια της, τους ξενιτεμένους της αθήνας και
του εξωτερικού. Γιορτάζουν όλοι μαζί την, έστω και για λίγο, επα-
νασύνδεσή τους, γιορτάζουν τη χαρά που έχουν την υγειά τους και
ανταμώνουν όλοι μαζί, γιορτάζουν το χωριό τους, την παναγία και
δοξάζουν το Θεό που έχουν μια πατρίδα. περνούν τα χρόνια σαν το
νερό, μεγαλώνουμε και ωριμάζουμε όλοι, μα δεν ξεχνάμε ποτέ το
χωριό μας. Ο αύγουστος, κυρίως λόγω της «ευκολίας» του καλο-
καιριού, είναι ο «επετειακός» μήνας της συνάντησης των περισσό-
τερων κερασοβιτών στο χωριό των πατέρων και των παππούδων
μας. Ίσως μάλιστα να μην υπάρχει ωραιότερος μήνας γιορτής,
χαράς και ευλογίας της παναγίας από αυτόν.

το πανηγύρι του κερασόβου είναι μια πατροπαράδοτη εκδήλωση
που διοργανώνει η αδελφότητα του χωριού. διαρκεί μια - δυο
μέρες, πλην όμως οι ετοιμασίες του απαιτούν πολύ περισσότερο
χρόνο. είναι μια γιορτή συνεισφοράς και εθελοντισμού, ομόνοιας
και ευλογίας. Όλοι μαζί οι συγχωριανοί βοηθούν στο μαγείρεμα, στο
πλύσιμο και στις υπόλοιπες ετοιμασίες. Οι νέοι, παρόντες και υπε-
ρήφανοι στην υπηρεσία του χωριού τους, να βοηθούν και να χο-
ρεύουν με λεβεντιά αι χάρη. Φτωχό, ορεινό και ακριτικό χωριό το
κεράσοβο, αν και πλέον εγκαταλειμμένο από το σύνολο σχεδόν
των κατοίκων του, ζει και υπάρχει ακόμα μέσα από την αγάπη, την
έννοια και τις αγαστές πράξεις των βλαστών του, οι οποίοι, συ-
σπειρωμένοι γύρω από την αδελφότητά μας, φροντίζουν για τη μα-
κροημέρευση και τη ζωή αυτού του υπέροχου τόπου, του
κερασόβου, και κατ’ επέκταση της ηπείρου και της ελλάδος μας,

κάθε σημείο της οποίας πρέπει να θεωρείται σημαντικό και ανα-
πόσπαστο κομμάτι της.

Ωστόσο, αυτή είναι μια διαφορετική χρονιά. Όλος ο κόσμος συγ-
κλονίζεται από τις συνέπειες τής νέας πανδημίας που προκαλεί
ένας πρωτοεμφανιζόμενο, αλλά ιδιαίτερα μεταδοτικός, ιός. Οι κυ-
βερνήσεις ανά τον κόσμο, φυσικά και η ελληνική, λαμβάνουν έκτα-
κτα μέτρα περιορισμού του συγχρωτισμού και των κοινωνικών
εκδηλώσεων, με σκοπό να περιοριστούν τα κρούσματα και να σω-
θούν ανθρώπινες ζωές. Για τις ομαδικές συνεστιάσεις, όπως τα πα-
ραδοσιακά πανηγύρια, έχουν τεθεί αυστηροί περιορισμοί στη
συμμετοχή, στον τρόπο που κάθονται οι συμμετέχοντες και στον
χορό, ενώ σε περίπτωση παράβασης οι διοργανωτές απειλούνται
με τσουχτερά πρόστιμα, Ήδη μάλιστα υπάρχει σε ισχύ απαγό-
ρευση των πανηγυριών για όλο τον μήνα ιούλιο, ενώ οι ειδικοί ει-
σηγούνται την επέκταση του μέτρου για όλο τον μήνα αύγουστο. 

στο πλαίσιο αυτό, έπειτα από μαραθώνιες συνεδριάσεις και δια-
φωνίες, το διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης κερασοβιτών πω-
γωνίου ηπείρου αποφάσισε τη ματαίωση της φετινής γιορτής της
πίτας και του παραδοσιακού μας πανηγυριού (16 αυγούστου
2020), ως προς το σκέλος της πατροπαράδοτης ομαδικής συνε-

στίασης και του χορού. ενημερώνουμε ωστόσο ότι η θεία λει-
τουργία το πρωί της Κυριακής 16 αυγούστου 2020 θα πραγ-
ματοποιηθεί κανονικά. επίσης θα γίνουν οι καθιερωμένες
προσφορές μας (για την εκκλησία, «στη μνήμη», για την αδελ-
φότητά μας), στις οποίες είναι καλό να συμμετέχουμε όλοι όσο
μπορούμε για να συμβάλουμε στην αντιμετώπιση σημαντικών
αναγκών του χωριού μας. 

επιπλέον ενημερώνουμε ότι το παραδοσιακό καφενείο του Κε-
ρασόβου θα λειτουργεί όπως πάντα, υπό τη διεύθυνση της
συγχωριανής μας χριστίνας πάσχου, πλήρως ανακαινισμένο
και εξοπλισμένο, με μεζέδες, ποικιλίες, αναψυκτικά κ. λπ., με ψη-
σταριά, με σουβλάκια, λουκάνικα, μπύρες, με άριστο σέρβις και με
όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, ανοιχτό όλες τις μέρες και
ώρες.

ολοι στο ομορΦο ΚερασοΒο!
Φέτος, περισσότερο ίσως από κάθε άλλη χρονιά, είναι επιτακτική

ανάγκη να επισκεφτούν το χωριό μας όλοι οι απόδημοι κερασοβί-
τες. το όμορφο κεράσοβο μάς περιμένει. το αυγουστιάτικο προ-
σκύνημα, από τα παμπάλαια χρόνια,  είχε καθιερωθεί από εκείνους
τους προγόνους μας οι οποίοι, αμούστακα παιδιά, έφευγαν στην
ξενιτιά και γύριζαν, μόλις αποκτούσαν λίγα χρήματα, να δουν τους
γονείς, τους παππούδες και τις γιαγιάδες τους και να γλεντήσουν
στο χωριό. τότε βέβαια οι δεκάδες και οι εκατοντάδες που επέ-
στρεφαν έβρισκαν τα σπίτια τους ανοιχτά και τους δικούς τους να
τους καρτερούν. σήμερα δυστυχώς οι περισσότεροι από εκείνους
δεν βρίσκονται πια στη ζωή, ωστόσο, από την Ουράνια πολιτεία
όπου κατοικούν οι ψυχές τους, χαίρονται όταν βλέπουν τους συγ-
γενείς τους να γυρίζουν στο πανέμορφο κεράσοβο. ας μην ξεχνάμε
άλλωστε πως το ετήσιο αντάμωμα των κερασοβιτών, των συμπα-
τριωτών και των φίλων μας αναζωογονεί τόσο το χωριό μας όσο
και όλη την επαρχία. το ραντεβού λοιπόν όλων μας, κερασοβιτών,
πωγωνησίων και φίλων μας, κλείνεται στο κεράσοβο πωγωνίου
και για τον αύγουστο του 2020! να μη λείψει κανείς! Ούτε ένας! 

Το «Ολοκαύτωμα του Κερασόβου» τιμάται και πάλι μετά
από 76 χρόνια (15 Αυγούστου 1944 - 15 Αυγούστου 2020)

επιμνημΟσυνη δεηση
και στη σπηλια τΟυ

ΟλΟκαυτΩματΟσ 

Από τις προετοιμασίες για την εκδήλωση του Ολοκαυτώματος. Οι συγχω-
ριανοί μας Ασπασία Τσιορτέκη, Χαρίλαος Γ, Τζαβέλλας, Ειρήνη και Μαρία
Τζαβέλλα, Ευαγγελία Γάτσιου και Γεώργιος Χατζηδημητριάδης συμμετέχουν
στην κατασκευή των στεφανιών της τελετής. 

Ματαιώθηκε 
το Συνέδριο 

της Ομοσπονδίας

το διοικητικό συμβούλιο της ομο-
σπονδίας αδελφοτήτων και ενώ-
σεων επαρχίας πωγωνίου
αποφάσισε τη ματαίωση του προ-
γραμματισμένου και επί σειρά ετών
καθιερωμένου ετήσιου συνεδρίου
της ομοσπονδίας μας στα χωριά
του πωγωνίου, στο πλαίσιο των μέ-
τρων περιορισμού της εξάπλωσης
της νέας πανδημίας και για να προ-
στατευτεί η ζωή και την υγεία των
υπερηλίκων κατοίκων της ακριτικής
μας επαρχίας.

Ματαιώθηκε το παραδοσιακό πανηγύρι του Κερασόβου Πωγωνίου στις 16 Αυγούστου 2020  
θα τελεστει η πατροπαρα-
δοτη θεια λειτουργια την 

ΚυριαΚη 16 αυγουστου 2020-
μεγαλη αναγΚη να ερθουν 
οι αποδημοι στα χωρια τουσ
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Βαπτίσεις
• Ο γεώργιος μεντής και η σύζυγός του αλε-
ξάνδρα, το γένος χαράλαμπου ντρίτσου
(κόρη του επί σειρά ετών ενοικιαστή κτηνοτρό-
φου του κερασόβου), βάφτισαν το τρίτο τους
παιδί, ένα υγιέστατο κοριτσάκι, στις καρυές των
ιωαννίνων τον ιούλιο του 2019. η νεοφώτιστη
έλαβε το όνομα αθηνά. Το Δ.Σ. της Ένωσης Κε-
ρασοβιτών Πωγωνίου Ηπείρου και η εφημερίδα
«Τα Νέα του Κερασόβου» συχγαίρουν τους ευ-
τυχείς γονείς, παππούδες και γιαγιάδες και εύ-
χονται να τους ζήσει η νεοφώτιστη και να την
καμαρώσουν όπως επιθυμούν.

• Ο νικόλαος μπισμπιγιάννης, εγγονός του
εκλιπόντος συγχωριανού μας αθανασίου χ.
λιάγκου, και η σύζυγός του μαρία- λία Κα-
ραλή βάφτισαν πρόσφατα το τρίτο τους παιδί
στον ιερό ναό του αγίου Γεωργίου στη νέα
ιωνία αττικής. Ο νεοφώτιστος έλαβε το όνομα
του παππού του, γεώργιος. Το Δ.Σ. της Ένω-
σης Κερασοβιτών Πωγωνίου Ηπείρου και η
εφημερίδα «Τα Νέα του Κερασόβου» συγχαί-
ρουν τους ευτυχείς γονείς, παππούδες και για-
γιάδες και εύχονται να τους ζήσει ο νεοφώτιστος
και να τον καμαρώσουν όπως επιθυμούν.

πένθη
• απεβίωσε στις 8 ιουνίου 2020 (ανήμερα του
αγίου πνεύματος) σε ηλικία 71 ετών, έπειτα από
μακρά μάχη με την επάρατη νόσο, η ειρήνη,
χήρα του εκλιπόντος συγχωριανού μας Βασί-
λειου χ. Βενέτη. η νεκρώσιμος ακολουθία της
τελέστηκε την τρίτη 9 ιουνίου 2020 από τον ιερό
ναό της κοίμησης της Θεοτόκου κερασόβου
πωγωνίου, στο κοιμητήριο του οποίου ανα-
παύεται. Ήδη τελέστηκε και το σαρανταήμερο
μνημόσυνο υπέρ ανάπαυσης της ψυχής της
από τον ιερό ναό κερατσινίου αττικής. Το Δ.Σ.
της Ένωσης Κερασοβιτών Πωγωνίου Ηπείρου
και η εφημερίδα «Τα Νέα του Κερασόβου» εκ-
φράζουν 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 σκεπάζει.

• τελέστηκε το σάββατο 30 μαΐου 2020 από
τον ιερό ναό του αγίου ανδρέα λαμπρινής
στην αθήνα το ετήσιο μνημόσυνο υπέρ ανά-
παυσης της ψυχής του εκλιπόντος συγχω-
ριανού μας ηλία δρούμπουλα του Φωτίου.
Το Δ.Σ. της Ένωσης Κερασοβιτών Πωγωνίου
Ηπείρου και η εφημερίδα «Τα Νέα του Κερα-
σόβου» εκφράζουν τα θερμότερα συλλυπη-

τήρια προς τη σύζυγο, τα παιδιά, τα εγγόνια και
τους λοιπούς συγγενείς του εκλιπόντος και εύ-
χονται καλή ανάπαυση στην ψυχή του και να
είναι ελαφρύ το χώμα της Κερασοβίτικης γης
που τον σκεπάζει.

• τελέστηκε την κυριακή 10 μαΐου 2020 από
τον ιερό ναό της κοίμησης της Θεοτόκου κε-
ρασόβου πωγωνίου το σαρανταήμερο μνημό-
συνο υπέρ ανάπαυσης της ψυχής του
συγχωριανού μας ηλία πάσχου του σταύρου
και της Βαρβάρας, αδελφού της Χριστίνας πά-
σχου, η οποία διατηρεί τα τελευταία χρόνια το
παραδοσιακό καφενείο στο χωριό μας. Το Δ.Σ.
της Ένωσης Κερασοβιτών Πωγωνίου Ηπείρου
και η εφημερίδα «Τα Νέα του Κερασόβου» εκ-
φράζουν τα θερμότερα συλλυπητήρια προς τη
μητέρα, την αδελφή, τα ανίψια και τους λοιπούς
συγγενείς του εκλιπόντος και εύχονται καλή ανά-
παυση στην ψυχή του και να είναι ελαφρύ το
χώμα της Κερασοβίτικης γης που τον σκεπάζει.

• τελέστηκε το σάββατο 20 ιουνίου 2020 από
τον ιερό ναό του αγίου δημητρίου πειραιά το
εννεάμηνο μνημόσυνο υπέρ ανάπαυσης της
ψυχής της συγχωριανής μας μαρίας, χήρας
σταύρου δρούμπουλα. Το Δ.Σ. της Ένωσης
Κερασοβιτών Πωγωνίου Ηπείρου και η εφημε-
ρίδα «Τα Νέα του Κερασόβου» εκφράζουν τα
θερμότερα συλλυπητήρια προς τα παιδιά, τα εγ-
γόνια και τους λοιπούς συγγενείς της εκλιπού-
σας και εύχονται καλή ανάπαυση στην ψυχή της
και να είναι ελαφρύ το χώμα της Κερασοβίτικης
γης που τη σκεπάζει.

νέοι Φοιτητές
• η ειρήνη- χρυσοβαλάντω πάσχου, κόρη
του Κωνσταντίνου πάσχου και της Βαρβάρας
χριστογιάννη και εγγονή του επί σειρά ετών
προέδρου της τοπικής μας κοινότητας γεώρ-
γιου Κ. πάσχου, πέτυχε στις πανελλήνιες εξε-
τάσεις του 2019 την εισαγωγή της στο νέο

τμήμα διοίκησης επιχειρήσεων και οργανι-
σμών της σχολής οικονομικών και Κοινωνι-
κών επιστημών του εθνικού και
Καποδιστριακού πανεπιστημίου αθηνών. 
Το Δ.Σ. της Ένωσης Κερασοβιτών Πωγωνίου
Ηπείρου και η εφημερίδα «Τα Νέα του Κερασό-
βου» συγχαίρουν τη νέα φοιτήτρια και της εύχον-
ται καλές σπουδές και πάντα επιτυχίες στη ζωή της.

νέοι επιστήμονες
• η αγγελική Βάκαλου, κόρη των συγχωρια-
νών μας δημήτριου σ. Βάκαλου και αναστα-
σίας Φ. τζαβέλλα, ολοκλήρωσε με επιτυχία τις
σπουδές της στο τμήμα οικονομικών επι-
στημών της σχολής οικονομικών και Κοι-
νωνικών επιστημών του εθνικού και
Καποδιστριακού πανεπιστημίου αθηνών
και ορκίστηκε πτυχιούχος πρόσφατα.
Το Δ.Σ. της Ένωσης Κερασοβιτών Πωγωνίου
Ηπείρου και η εφημερίδα «Τα Νέα του Κερασό-
βου» συγχαίρουν τη νέα απόφοιτη και της εύ-
χονται καλή σταδιοδρομία και πάντα επιτυχίες
στη ζωή της.

• Ο νεαρός (μόλις 14 χρονών) γεώργιος λιό-
σης, γιος του αντιπροέδρου της αδελφότητάς
μας δημήτριου γ. λιόση, έπειτα από μια πολύ
καλή χρονιά με τη μικτή ποδοσφαιρική ομάδα
της δυτικής αθήνας, πέτυχε τη μεταγραφή του
στην ποδοσφαιρική ομάδα του ατρόμητου
αθηνών από το σκορπιό Φυλής, στις τάξεις
του οποίου αγωνιζόταν ως σήμερα. Έτσι, έπειτα
από την απαιτούμενη θερινή προετοιμασία θα
αγωνίζεται από τον ερχόμενο σεπτέμβριο στην
Κ15 της Super League, στην ανώτερη δηλαδή
εθνική κατηγορία στην οποία μπορεί να ενταχ-
θεί ποδοσφαιριστής της ηλικίας του, μαζί με

ιστορικές ομάδες σαν τον ολυμπιακό, την
α.ε.Κ., τον παναθηναϊκό, τον π.α.ο.Κ., τον
ο.Φ.η. και τον αστέρα τρίπολης. παράλληλα,
ενδιαφέρον για την απόκτησή του εκδήλωσαν
και μεγαλύτεροι ποδοσφαιρικοί σύλλογοι, όπως
π.χ. ο Ολυμπιακός. Το Δ.Σ. της Ένωσης Κερα-
σοβιτών Πωγωνίου Ηπείρου και η εφημερίδα
«Τα Νέα του Κερασόβου» συγχαίρουν το νεαρό
Γιώργο και του εύχονται καλή σταδιοδρομία και
πάντα επιτυχίες στη ζωή του, οι οποίες είναι βέ-
βαιο ότι θα έρθουν με σκληρή δουλειά και αφο-
σίωση στους στόχους που θα θέσει.

ηλιασ Καλουδησ, ενασ 
αλησμονητοσ μεγγουλιτησ

μερικοί άνθρωποι, όσος χρόνος αν έχει περάσει,
αφήνουν ανεξίτηλα τα ίχνη τους ανάμεσά μας,
δεν ξεχνιούνται ποτέ. με το παραστατικό τους,
τον λόγο, το γέλιο, τη ζεστή συντροφιά, την ευ-
θυμία τους, τη χαρά που σκόρπιζαν και σε έκανε
να ξεχνάς τη βάσανο της καθημερινότητας. Όταν
χάνονται, ο κόσμο μας αδειάζει. αυτός ήταν ο
ηλίας Καλούδης από τη μέγγουλη πωγωνίου
Ο γελαστός ηλίας, που άνοιγε καρδιές. λες και ο
Θεός τον είχε προικίσει με το χάρισμα να ζεσταί-
νει ψυχές, με μοναδική μαεστρία. στην παρέα, σε
γιορτή, σε εκδρομή, στο χοροστάσι. είχα τη θεά-
ρεστη τύχη να τον γνωρίσω. συντοπίτης, φίλος,
συνεργάτης στην αδελφότητά του, αλλά και άν-
θρωπος της βιοπάλης. Ο ηλίας ο καλούδης, είχε
πάνω του τη σοφία όλου του κόσμου, όση δεν
έγραψαν πάνσοφοι σε χιλιάδες σελίδες. σε μά-
θαινε να βλέπεις τη ζωή, να ζεις στα φώτα της και
να παραβλέπεις τα σκοτάδια της. και όχι μόνο!
ηλία, θα ήθελα να σου γράψω πολλά. στο χρω-
στούσα χρόνια. και αυτά τα λίγα λόγια, βγαλμένα
από την ψυχή μου, δεν εκφράζουν το μέγεθος της
οφειλόμενης από όλους μας τιμής και μνήμης.
ηλία, όπου και να είσαι τώρα, θα είναι τυχεροί
όσοι είναι κοντά σου. ακόμα και οι άγγελοι! 

αναστασιοσ μηλιωνησ
ιατρός
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“Τα ΝΕΑ του
ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ”

τριμηνιαία έκδοση της αδελφότητας
κερασοβιτών πωγωνίου ηπείρου

ιδιοΚτητησ:
αδελφότητα Κερασοβιτών

πωγωνίου ηπείρου
Γραφεία: λέκκα 12, 3ος όροφος

τ.κ.: 105 62, αθήνα
τηλ.: 210-32.20.394 
Fax: 210-32.32.543

εΚδοτησ - υπευθυνοσ
συμΦωνα με το νομο:
ιωαννησ ν. ΒελοναΚησ

λέκκα 12-αθήνα

διευθύνεται από
συντακτική επιτροπή

συμΒουλοσ εΚδοσησ:
+ δημ. Β. λιαΓκΟσ

εΚδοτιΚη επιμελεια:
ηπειρωτιΚεσ εΚδοσεισ “πέτρα”

Οικονόμου 32, 106 83 αθήνα
τηλ.: 210 - 82.33.830
Fax: 210 - 82.38.468

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

αδελφότητας και / ή 
της εφημερίδας μας

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ - ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΓΧΩΡΙΑΝΩΝ

προς 
πρωθυπουργό Κυρ. μητσοτάκη, 
πρόεδρο ενπε απ. τζιτζικώστα, 
πρόεδρο Κεδε δημ. παπαστεργίου

πολύ πριν από την ίδρυση του ελληνικού κρά-
τους, οι Έλληνες όπου γης, συνήθιζαν να συ-
σπειρώνονται, να ενώνονται σε συλλόγους, που
άλλοτε ονομάζονταν αδελφότητες και άλλοτε
σωματεία. Όλες αυτές οι μορφές συλλογικοτή-
των, είχαν έναν και μόνο σκοπό, τη στήριξη του
τόπου από τον οποίο προέρχονταν τα μέλη τους
ή την ευεργεσία ή την αλληλοβοήθεια του τόπου
για τον οποίο δραστηριοποιούνταν. στη διάρκεια
του ιστορικού χρόνου, όλες αυτές οι μορφές συλ-
λόγων, σωματείων, αδελφοτήτων κλήθηκαν
αρκετές φορές να στηρίξουν το ελληνικό κράτος,
τη δράση της εκάστοτε ελληνικής κυβέρνησης.
σήμερα, στο σύνολο του ελλαδικού χώρου, δρα-
στηριοποιούνται δεκάδες χιλιάδες πολιτιστικοί
σύλλογοι/σωματεία που παρέχουν πολιτιστικά
αγαθά, πολιτιστικές υπηρεσίες και φροντίζουν, εκ
παραλλήλου ή σε συνέργεια με σύγχρονες μορ-
φές πολιτιστικής δημιουργίας, για την επιβίωση
και διατήρηση κάθε μορφής λαϊκού πολιτισμού
του τόπου τους. είναι οι ίδιοι σύλλογοι/σωματεία,
που κάθε χρόνο εκπροσωπούν την ελλάδα σε
εκατοντάδες φεστιβάλ του εξωτερικού και είναι οι
ίδιοι σύλλογοι/σωματεία που καλούνται σε κάθε
μορφή κοινωνικής συσπείρωσης να στηρίξουν
αποφάσεις και θέσεις για το κοινό καλό. είμαστε
όλοι εμείς που αποτελούμε μέλη των πολιτιστικών
συλλόγων/σωματείων, που φροντίζουμε με τις
δράσεις μας, που τις περισσότερες φορές, αν όχι
όλες, αυτοχρηματοδοτούνται, να στηρίξουμε την
οικονομία του τόπου που δραστηριοποιούμαστε
και να καλύψουμε κενά (εκπαίδευσης, υγείας
κ.τ.λ.), που η κεντρική πολιτική εξουσία δεν μπο-
ρεί να καλύψει. η προσφορά μας γνωστή όλα
αυτά τα χρόνια και η ανάγκη ύπαρξής μας ακόμη
γνωστότερη, καθώς τέτοιες κοιτίδες πολιτισμού,
τέτοιοι πολιτιστικοί σύλλογοι/σωματεία λειτουρ-
γούν και δραστηριοποιούνται και στο πιο μικρό,
στο πιο απομακρυσμένο χωριό του τόπου μας.
επιπλέον, η συμμετοχή εκατοντάδων χιλιάδων
ατόμων στις δράσεις των συλλόγων αναδεικνύει

με τον καλύτερο τρόπο την αναγκαιότητα ύπαρ-
ξής μας. 
Ωστόσο, η πρόσφατη απόφαση της κυβέρνησης
για την απαγόρευση των πολιτιστικών εκδηλώ-
σεων, των πανηγυριών και των φεστιβάλ το κα-
λοκαίρι, θέτει σε κίνδυνο τη συνέχιση των
δραστηριοτήτων των συλλόγων μας και διαρρη-
γνύει βάναυσα την αλυσίδα της πολιτιστικής ιστο-
ρίας αυτού του τόπου. «το σουβλάκι, κλαρίνο και
βιολιά», που έχει ταυτιστεί στην αντίληψη κά-
ποιων ως ανάξια λόγου πολιτιστική διαδικασία,
συνέβαλε στην οικονομική βιωσιμότητα των σω-
ματείων μας, στη συνέχιση της παράδοσης του
κάθε τόπου (πανηγύρι, έθιμα), στη γνωριμία με
τον παραδοσιακό χορό και την κάθε μορφή λαϊ-
κού πολιτισμού (εκδηλώσεις), στην εσωτερική
αλλά και εξωτερική διεύρυνση της πολιτιστικής
ανταλλαγής (φεστιβάλ), αλλά και στη στήριξη ση-
μαντικών θέσεων εργασίας (χοροδιδασκάλους,
μουσικούς, χοράρχες, κατασκευαστές ενδυμα-
σιών κ.ά). Ζητούμε, λοιπόν, την άρση της απαγό-
ρευσης και την πραγματοποίηση των παραπάνω
σύμφωνα με τους όρους προφύλαξης που έχουν
τεθεί:
1. μεταφορά της κάθε πολιτιστικής εκδήλωσης σε
χώρο μεγαλύτερο από αυτόν που συνηθιζόταν
μέχρι σήμερα π.χ. από την πλατεία στο γήπεδο
ποδοσφαίρου, με παράλληλη αυστηρή τήρηση
ανώτατων επιτρεπτών ορίων συμμετεχόντων. 
2. συμμετοχή συγκεκριμένου αριθμού χορευτών
σε κάθε εκδήλωση με τη διατήρηση όλων των κα-
νόνων ασφαλείας.
3. απόσταση μεταξύ των μουσικών που έτσι ή αλ-
λιώς διατηρούνταν μέχρι σήμερα. 
4. πραγματοποίηση των εθίμων (βλ. κλήδονας),
που από τη δομή τους καλύπτουν τους όρους
προφύλαξης που έχουν τεθεί. 
5.απολύμανση και καθαρισμός των φορεσιών,

πριν και μετά την παράσταση. διαδικασία που
ακολουθείται έτσι και αλλιώς. 
6. συμμετοχή στον χορό κατά οικογένειες ή πα-
ρέες των 10 ατόμων, όπως γινόταν και «παρα-
δοσιακά» παλαιότερα. 
7. τροφοδοσία με ευθύνη των συλλόγων, σύμ-
φωνα με τους όρους που έχουν τεθεί. 
επιπλέον, ζητούμε την αυτονόητη συνέχιση της

δραστηριοποίησής μας και τη διατήρηση όλων
των ΘεσεΩν εΡΓασιασ που διατηρεί ο κάθε
σύλλογος. προτείνουμε για τα τμήματα διδασκα-
λίας παραδοσιακού χορού από τον σεπτέμβριο :
1. τη δημιουργία μικρότερων τμημάτων, αν οι
όροι προφύλαξης συνεχίσουν να ισχύουν. 
2. την αυστηρή τήρηση των κανόνων υγιεινής
στους χώρους που πραγματοποιούνται τα μαθή-
ματα (χρήση αντισηπτικού στην είσοδο της αί-
θουσας ή χρήση γαντιών κατά τη διάρκεια των
μαθημάτων κ.λπ.). 
3. εφαρμογή όσων θα ισχύσουν για τα σχολεία,
φροντιστήρια και αθλητικά σωματεία και για τους
εργαζομένους στους πολιτιστικούς συλλόγους. 
4.Οικονομική υποστήριξη των εργαζομένων σε
πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία αλλά και
όσων ακόμη θίγονται από την απαγόρευση των
πολιτιστικών εκδηλώσεων (παραδοσιακοί μουσι-
κοί, χοράρχες, τεχνικοί υποστήριξης εκδηλώσεων
κ.ά.) για όσο διάστημα θα ισχύει η εν λόγω απα-
γόρευση. επίσης, οικονομική υποστήριξη σε
όσους φορείς θίγονται από τις απαγορεύσεις στη
βάση της ίδιας λογικής της υποστήριξης που έλα-
βαν ή θα λάβουν οι θιγόμενες επιχειρήσεις και
πάλι για όσο διάστημα θα ισχύει η εν λόγω απα-
γόρευση. 

σεβαστείτε τον λαϊκό πολιτισμό. σεβαστείτε
τον παραδοσιακό χορό και τη μουσική.
μην ρίχνετε στον καιάδα της ανεργίας τους
εργαΖομενουσ (χοροδιδασκάλους, μουσι-
κούς, χοράρχες, εικαστικούς, τεχνικούς κ.ά)
στους πολιτιστικούς συλλόγους/σωματεία.
στηρίξτε τη βιωσιμότητα των πολιτιστικών
συλλόγων. 
στηρίξτε τον πολιτισμό και τους ανθρώπους
του. είμαστε εδώ.
δεν είμαστε αόρατοι! 

Ανοιχτή επιστολή διαμαρτυρίας- ψήφισμα πολιτιστικών συλλόγων και φορέων

ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

(ΚΥΚΛΟφΟΡΗΣΕ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΤΟΝ ΜΑϊΟ ΤΟΥ 2020)

Οι υποχρεώσεις μας και οι αγώνες των Κερασοβιτών 
Δ Ε Ν  Ε Χ Ο Υ Ν  Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α  Λ Η Ξ Η Σ !

στην Κ15 της Super League θα
αγωνίζεται από τον σεπτέμβριο 

ο γεώργιος δ. λιόσης
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Σύντομες ειδήσεις από το Πωγώνι και όχι μόνο (επιμέλεια: ιωάννης ν. Βελονάκης)

• Βλήματα του Β΄ παγκοσμίου πολέ-
μου εντοπίστηκαν στις 14 μαΐου 2020
σε περίβολο εκκλησίας στην τοπική

κοινότητα δελβινακίου. μετά από ενημέ-
ρωση του αντιδημάρχου νικόλαου γαλίτση
έσπευσαν άμεσα στο σημείο κλιμάκια της
πυροσβεστικής υπηρεσίας, της αστυνομίας,
του εκαΒ, καθώς και η ομάδα εκκαθαρίσεων
ναρκοπεδίων ξηράς που προχώρησαν στην
εξουδετέρωσή τους. Ο κ. Γαλίτσης ευχαριστεί
ιδιαίτερα τις υπηρεσίες για την άμεση και καί-
ρια παρέμβασή τους.

• την εφαρμογή CityzenApp έθεσε σε
λειτουργία στις 8 μαΐου 2020 ο δήμος
πωγωνίου με γνώμονα την καλύτερη

και ταχύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών, ενι-
σχύονται έτσι, κατά τη διάρκεια της πανδη-
μίας, με ένα ακόμη «εργαλείο» τις δημοτικές
δομές κοινωνικής πολιτικής και αλληλεγγύης 
μέσω της εφαρμογής, καθώς και μέσω των
τηλεφωνικών γραμμών: 2653360116 και
2653360147, θα γίνεται άμεσα και γρήγορα
καταγραφή των αιτημάτων των δημοτών
και δρομολόγησή τους στα εξωτερικά συ-
νεργεία. η εφαρμογή «CityzenApp» διατίθε-
ται δωρεάν στους δημότες μέσα από το
DeveloperAccount της Novel Tech στο App-
Store και το GooglePlay ενώ η συνδρομή
αφορά επίσης την χρήση των ακόλουθων
υποσυστημάτων του CityzenApp:
- υποβολή και διαχείριση αιτημάτων/αναφο-
ρών/προβλημάτων που αφορούν τον δήμο,
από πολίτες και επιχειρήσεις μέσω των κινη-
τών τηλεφώνων και των tablets.
- αιτήσεις πιστοποιητικών από πολίτες και
επιχειρήσεις μέσω των κινητών τηλεφώνων
και των tablets.
- ενότητα ενημέρωση δημοτών.
- Χρήσιμα τηλέφωνα του δήμου, των νοσο-
κομείων αναφοράς και του εΟδυ.
- αποστολή PushNotifications (άμεσες ενημε-
ρώσεις) στα κινητά όσων έχουν εγκαταστήσει
την εφαρμογή με έκτακτες ανακοινώσεις,
προτροπές για τους κατοίκους και ενημερώ-
σεις για συμβάντα. 
προκειται για μια καινοτόμα πρωτοβουλία
του αντιδημάρχου στυλιανού Κουκουλάρη,
με τη συνδρομή του επίσης πωγωνήσιου
χριστόφορου Ζαραλίκου, οποίος επιμελή-
θηκε τα βίντεο των οδηγιών. 

• ο αντιδήμαρχος στυλιανός Κουκκου-
λάρης φρόντισε επίσης να φτιαχτεί ένας
λογαριασμός στο «youtube» μέσω του

οποίου αναμεταδίδονταν τη μεγάλη εβδο-
μάδα οι Θείες λειτουργίες από τον Άγιο νικό-
λαο πωγωνιανής, προκειμένου να τις
παρακολουθούν απόδημοι πωγωνήσιοι σ’ όλο
τον κόσμο! η ανταπόκριση μεγάλη, με πάνω
από 3.500 προβολές ακολουθιών και οι αντι-
δράσεις των πωγωνησίων άκρως συγκινητι-
κές. κάπως έτσι, ο κ. κουκουλάρης σχεδιάζει
συνέχεια αναμεταδόσεων ώστε οι απόδημοι
να διατηρούν την επαφή με τον τόπο τους. 

• συνεχίζονται με αμείωτη ένταση οι
δράσεις από τις υπηρεσίες της Γενικής
περιφερειακής αστυνομικής διεύθυν-

σης ηπείρου για την προστασία του φυσικού
περιβάλλοντος και την πάταξη του φαινομέ-
νου της παράνομης συλλογής προστατευό-
μενων αρωματικών φυτών. αυτή τη φορά,
όπως αναφέρει η ανακοίνωση της ελ.ασ.,
αστυνομικοί του τμήματος πωγωνίου, στο
πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων και ύστερα
από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση,
κατάφεραν να εντοπίσουν και να συλλάβουν
σε ορεινή και δύσβατη περιοχή του κεφαλό-
βρυσου ιωαννίνων, τρία (3) άτομα που κατη-
γορούνται για παραβάσεις της δασικής
νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί αλλοδα-
πών. πρόκειται συγκεκριμένα για αλλοδα-
πούς, οι οποίοι, έχοντας εισέλθει παράνομα
στη χώρα, προέβησαν στην παράνομη συλ-
λογή αρωματικών φυτών συνολικού βάρους
-50- κιλών. η παραπάνω ποσότητα κατα-
σχέθηκε και παραδόθηκε στο δασαρχείο
ιωαννίνων. Οι συλληφθέντες με τη δικογρα-
φία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους θα
οδηγηθούν στον εισαγγελέα πλημμελειοδι-
κών ιωαννίνων, ενώ προανάκριση ενεργή-
θηκε από το αστυνομικό τμήμα πωγωνίου.

• μία τεράστια περιβαλλοντική και οι-
κολογική καταστροφή, συντελέστηκε
τη φετινή άνοιξη στο δημοτικό δάσος

του Βασιλικού στον δήμο πωγωνίου, με
τους λαθροϋλοτόμους να εκμεταλλεύονται
την περίοδο της καραντίνας, υπολογίζοντας
προφανώς στην αδράνεια των αρμόδιων
υπηρεσιών. περισσότεροι από 300 τόνοι πο-
λύτιμης ξυλείας δρυός υλοτομήθηκαν παρά-
νομα στο δημοτικό δάσος του Βασιλικού. Οι
δύο φυσικοί αυτουργοί που εντοπίστηκαν επ’
αυτοφώρω, αλλά και ο φερόμενος ως ηθικός
αυτουργός εντολέας τους, οδηγούνται άμεσα
στη δικαιοσύνη, σύμφωνα με ασφαλείς πλη-
ροφορίες. η  επιχείρηση εντοπισμού των δύο
λαθροϋλοτόμων, την ώρα που συνέχιζαν το
καταστροφικό τους έργο, λίγο έλειψε να έχει
και τραγική κατάληξη, καθώς ο ένας εκ των
δύο κινήθηκε απειλητικά με το αλυσοπρίονο
εναντίον δασικού υπαλλήλου, για να τραπεί
σε φυγή, όταν αντιλήφθηκε την παρουσία και
άλλων υπαλλήλων της υπηρεσίας. η εκτετα-
μένη παράνομη υλοτομία δρυοδάσους, έχει
προκαλέσει ανυπολόγιστη καταστροφή και
σοβαρή υποβάθμιση του δασικού οικοσυ-
στήματος, το οποίο θα χρειαστεί δεκαετίες για
να επανέλθει. Βρίσκεται μάλιστα σε μία πε-
ριοχή, εξαιρετικής βιοποικιλότητας και απο-
τελεί ένα από τα σημαντικότερα δρυοδάση
της χώρας μας, γνωστό και για τα ποιοτικά
μη ξυλώδη δασικά προϊόντα υψηλής αξίας
που εμπλουτίζουν το δασικό του οικοσύ-
στημα. στην έκταση όπου πραγματοποι-
ήθηκε η παράνομη υλοτομία εντοπίστηκαν
εκατοντάδες υλοτομημένα δέντρα, τα οποία
κατασχέθηκαν, με διάμετρο μέχρι 86 εκ., ενώ
είχαν διαμορφωθεί σε μήκος 1,20 μ. έτοιμα
για να μεταφερθούν. το μέγεθος της υλοτο-
μηθείσας ξυλείας και η έκταση της επέμβα-
σης οδηγεί σχεδόν αβίαστα στο
συμπέρασμα, πως πρόκειται για οργανω-
μένο τρόπο διακίνησης και γι’ αυτό, οι έρευ-
νες της δασικής υπηρεσίας, που είναι σε
εξέλιξη έχουν ήδη οδηγήσει σύμφωνα με
πληροφορίες και στην τεκμηρίωση κατηγο-
ρίας σε βάρος του ηθικού αυτουργού, κατ’ εν-
τολή του οποίου φέρεται να ενεργούσαν οι
δύο λαθροϋλοτόμοι. επίσης, θα πρέπει να
σημειωθεί, ότι επειδή το δάσος είναι δημο-
τικό, ενημερώθηκε από την πρώτη στιγμή και
ο ιδιοκτήτης του, δηλαδή ο δήμος πωγωνίου,
στον οποίο η δασική υπηρεσία προτίθεται να
διαθέσει κάθε διαθέσιμο στοιχείο, ώστε να
καθορίσει τις δικές του ενέργειες. επειδή
ωστόσο, δεν πρόκειται για το πρώτο περι-
στατικό λαθροϋλοτομίας στην ευρύτερη πε-
ριοχή των ιωαννίνων τα τελευταία χρόνια και
επειδή ακριβώς θεωρείται κρίσιμο ζήτημα η
προστασία του δασικού πλούτου, η παρα-
δειγματική τιμωρία των ενόχων, εφόσον αυτή
προκύψει από τα στοιχεία της δικογραφίας
και αποφασιστεί από τη δικαιοσύνη, θα πρέ-
πει να είναι παραδειγματική.

• Ψηφίστηκε στις αρχές μαΐου 2020,
αμέσως μετά το άνοιγμα, η οποία πα-
ρέμεινε κλειστή για δυο μήνες λόγω της

νέας πανδημίας, ο νέος περιβαλλοντικός
νόμος 4685/2020. περιλαμβάνει πλήθος άρ-
θρων και ρυθμίσεων, με βασικό σκοπό την
απλούστευση των περιβαλλοντικών αδει-
οδοτήσεων και τη διευκόλυνση των μεγάλων
επενδυτικών σχεδίων (φαραωνικά αιολικά
και φωτοβολταϊκά πάρκα, μεταλλευτικές δρα-
στηριότητες κάθε είδους, έρευνες και εξορύ-
ξεις υδρογονανθράκων, οι οποίες
επιτρέπονται πλέον και σε… προστατευόμε-
νες περιοχές του δικτύου Natura 2000), προ-
καλώντας δίκαια την αγανάκτηση των
περιβαλλοντικών οργανώσεων. Ωστόσο, εν-
σωματώθηκε σε αυτό και η αναμφίβολα θε-
τική πρόβλεψη για την αυτεπάγγελτη
εξαίρεση από τους δασικούς χάρτες κληρο-
τεμαχίων, ιδιοκτησιών σε περιοχές διανο-
μών-αναδασμών και άλλων περιπτώσεων
αγρών που μπορεί μεν να φαίνονται εγκατα-
λειμμένοι και δασωμένοι πλην όμως αποδό-
θηκαν σε διάφορες περιόδους σε
καλλιεργητές για γεωργική χρήση. Φυσικά,
υπάρχει ο περιορισμός του να διατηρεί και
σήμερα ένα κληροτεμάχιο τη γεωργική- κτη-
νοτροφική του χρήση. με τα παραπάνω οι
δασικοί χάρτες θα χρειαστεί να αναθεωρη-

θούν, διαδικασία χρονοβόρα, ενώ η μη έγ-
καιρη ολοκλήρωσή της μπορεί να οδηγήσει
στην επιβολή προστίμων από την ευρω-
παϊκή Ένωση. σε κάθε περίπτωση πάντως,
με αυτόν τον τρόπο συμπληρώνεται η δασική
νομοθεσία και διευκολύνονται ιδιοκτήτες
εκτάσεων σε περιοχές διανομών- αναδα-
σμών με παλιούς κρατικούς ή αναγνωρισμέ-
νους τίτλους (όπως π.χ. στο κεράσοβο, στο
περιστέρι, στο Ψηλόκαστρο και σε άλλα
χωριά του πωγωνίου) να εξακολουθούν να
τις χρησιμοποιούν, ικανοποιώντας ένα αί-
τημα τόσο της τοπικής αυτοδιοίκησης όσο
και φορέων της ηπειρωτικής αποδημίας. Οι
φορείς αυτοί δεσμεύονται να συνεχίσουν τον
αγώνα μέχρι να εξαιρεθούν χωρίς όρους και
προϋποθέσεις περιοχές διανομών- αναδα-
σμών κ.λπ. από τη δασική νομοθεσία και να
αποδοθούν ελεύθερα στους φυσικούς ιδιο-
κτήτες τους.

• Κοντεύουν να συμπληρωθούν την
ώρα που γράφονται αυτές οι γραμ-
μές δυο χρόνια από την ανείπωτη

τραγωδία στο μάτι της αττικής, όπου πε-
ρισσότεροι από εκατό συμπολίτες μας έχα-
σαν τη ζωή τους εξαιτίας μιας πυρκαγιάς που
δεν ελέγχθηκε και κατέκαψε τον παραθαλάσ-
σιο παραθεριστικό οικισμό. σύμφωνα με
πληροφορίες από τον ημερήσιο τύπο, το
έργο της ανάκρισης οδεύει προ το τέλος του
και σύντομα θα ασκηθούν διώξεις, και μάλι-
στα σε βαθμό κακουργήματος, τόσο σε υπη-
ρεσιακούς παράγοντες όσο και σε πολιτικά
πρόσωπα. ευχής έργο θα ήταν αυτό να γίνει,
ώστε να δικαιωθούν κατά κάποιον τρόπο τα
αθώα θύματα. εν τω μεταξύ ερωτηματικά
προκαλεί, δυο χρόνια μετά, το πρόσωπο του
60χρονου φερόμενου ως εμπρηστή (από
αμέλεια… ήθελε να κάψει ξερά χόρτα, παρά
τους ισχυρούς ανέμους που φυσούσαν εκεί-
νες τις ημέρες…), όπως και η έναρξη της με-
γάλης φωτιάς στην Κινέττα αττικής, στα
γεράνεια όρη, η οποία απασχολούσε τις πυ-
ροσβεστικές δυνάμεις εκείνες τις ημέρες.
επιπλέον, θυμίζουμε σε ανακριτές και εισαγ-
γελείς ότι ποτέ δεν ασκήθηκαν διώξεις για τις
μεγάλες πυρκαγιές του 2007, οι οποίες έκαι-
γαν για ολόκληρα εικοσιτετράωρα ανεξέλεγ-
κτες κατακαίοντας την πελοπόννησο και
άλλες περιοχές, αλλά και για τις εισαγόμενες
πυρκαγιές του αυγούστου του 1999 στη
λάκκα πωγωνίου, οι οποίες μάλλον δε θα
είχαν προκαλέσει το θάνατο τεσσάρων συ-
νανθρώπων μας και τεράστιες υλικές ζημιές
αν είχε γίνει έγκαιρη κινητοποίηση επίγειων
και εναέριων μέσων, όπως ζητούσαν απε-
γνωσμένα οι πωγωνήσιοι μια εβδομάδα
πριν. μήπως λοιπόν θα πρέπει να τροπο-
ποιηθεί το θεσμικό πλαίσιο της παραγραφής
τέτοιων αδικημάτων ώστε να ερευνηθούν οι
σχετικές περιπτώσεις και να αποδοθούν ευ-
θύνες;  

• η καθηγήτρια του πανεπιστημίου
ιωαννίνων και ιστορικός κυρία
μαρία ευθυμίου παραιτήθηκε τον

απρίλιο του 2020 από την επιτροπή εορτα-
σμού των 200 χρόνων της εθνικής παλιγγε-
νεσίας, καταγγέλλοντας «ουδετεροπατρία»
και «αποχρωματισμό» της ελληνικής ιστο-
ρίας από το εθνικό της περιεχόμενο. τα τε-
λευταία δημοσιεύματα μελών της επιτροπής
που παρουσίασαν τον ιωάννη Καποδί-
στρια, πρώτο κυβερνήτη τής μόλις απελευ-
θερωμένης ελλάδας, ως «δικτάτορα» και τον
ήρωα της επανάστασης γεώργιο Καραϊ-
σκάκη ως «σεξιστή» φαίνεται ότι την έφτα-
σαν στα όριά της ή μάλλον ξεπέρασαν τις
αντοχές της… η στήλη εκφράζει τον έντονο
προβληματισμό για τον τρόπο και τη σκοπι-
μότητα του όλου εγχειρήματος, αλλά και τους
σκοπούς που εξυπηρετεί στις παρούσες συν-
θήκες, πλην όμως αν οι υπεύθυνοι αποσκο-
πούν στην ανάδειξη ενός παγκόσμιας
σημασίας ιστορικού γεγονότος (πράγματι,
ήταν από τις ελάχιστες φορές στην ιστορία
που η επανάσταση ενός λαού πέτυχε να οδη-
γήσει στη δημιουργία ανεξάρτητου εθνικού
κράτους) ή στην ανύψωση του φρονήματος
του πληθυσμού εν όψει νέων προκλήσεων
στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, δηλώσεις
όπως εκείνες που οδήγησαν σε παραίτηση

την κυρία ευθυμίου σίγουρα δεν βοηθούν
καθόλου.    

• εν τω μεταξύ, οι γείτονές μας συνε-
χίζουν και κλιμακώνουν τις προκλή-
σεις τους. μετά από τις επίμονες

προσπάθειες να προωθήσουν οργανωμένα
λαθρομετανάστες μέσω του ποταμού
Έβρου τον περασμένο Φεβρουάριο, τώρα
εντείνουν τις παραβιάσεις του ελληνικού ενα-
έριου χώρου, ενώ προτίθενται να κάνουν γε-
ωτρήσεις έρευνας και εξόρυξης
υδρογονανθράκων σε περιοχές της ελληνι-
κής υφαλοκρηπίδας, τις οποίες προσπαθούν
να σφετεριστούν μέσα από αμφίβολης νομι-
μότητας συνθήκες με την αμφισβητούμενη
κυβέρνηση της λιβύης. μια μάλιστα και τα
γεωτρύπανα των πολυεθνικών εταιρειών κα-
θυστερούν, αφού η καραντίνα στις η. π. α.
και σε άλλα πλούσια κράτη έχει ρίξει σε χα-
μηλά επίπεδα τις τιμές των καυσίμων, η
τουρκία στέλνει τα δικά της ερευνητικά
σκάφη, συνοδεία πολεμικών πλοίων. πα-
ράλληλα, οργανώνει στρατιωτικές επιχειρή-
σεις μεγάλης κλίμακας όχι μόνο στη συρία
αλλά και στη λιβύη, με την ανοχή ή την προ-
στασία των περισσότερων μεγάλων δυνά-
μεων. τελευταία, κινείται να μετατρέψει πάλι
τον ιστορικό ιερό ναό της αγίας σοφίας
Κωνσταντινούπολης, μνημείο της παγκό-
σμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, σε τζαμί,
από μουσείο που ήταν τα τελευταία 84 χρό-
νια… Γενικά, ο συσχετισμός ισχύος έχει γίνει
ιδιαίτερα αρνητικός σε βάρος της ελλάδας τα
χρόνια της οικονομικής κρίσης, πράγμα που
γίνεται αντιληπτό από τους επιτήδειους, οι
οποίοι σπεύδουν να το εκμεταλλευτούν…

• διαφορετικό ήταν το φετινό πάσχα
λόγω των περιοριστικών μέτρων που
έφερε η πανδημία του νέου κορονοϊού,

όπως και η πρωτομαγιά, με άδεια τα χωριά
μας, αφού οι περισσότεροι δεν μπορούσαν ή
απαγορευόταν να τα επισκεφτούν, χωρίς λα-
τρευτικές εκδηλώσεις της μεγάλης εβδομά-
δας, χωρίς περιφορά επιτάφιου, ανάσταση
σε ανοιχτούς χώρους, χωρίς μαζώξεις συγ-
γενών και φίλων. την ίδια περίοδο ωστόσο
γνωστή τραγουδίστρια οργάνωσε με τη συ-
νεργασία του δήμου αθηναίων κινούμενη συ-
ναυλία, για να ενθαρρύνει τον κόσμο, χωρίς
όμως να τηρηθεί κανένα μέτρο προστασίας.
παράλληλα, εκείνοι οι κύκλοι που τα προ-
ηγούμενα χρόνια οργάνωναν μαχητικά συλ-
λαλητήρια και έβγαζαν πύρινες ανακοινώσεις
για πατριωτικά θέματα, για την εν πολλοίς
αχρείαστη στέρηση της θρησκευτικής και όχι
μόνο ελευθερίας, αλλά και για τις εντεινόμε-
νες τουρκικές προκλήσεις, τηρούν δυστυχώς
σιγήν ιχθύος. 

• λίγο μετά την πρωτομαγιά όμως,
όπως αναμενόταν, τα μέτρα άρχισαν
να χαλαρώνουν, τα σχολεία και τα κα-

ταστήματα άνοιξαν σταδιακά και ο κόσμος
προσπάθησε να επανέλθει στην ομαλότητα.
Οι ολέθριες συνέπειες ωστόσο από τα πε-
ριοριστικά μέτρα αρχίζουν σιγά σιγά να φαί-
νονται, καθώς ο εξωτερικός τουρισμός,
κύριος αιμοδότης της ελληνικής οικονομίας
τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει, στις δο-
σμένες συνθήκες κάθετη πτώση, ενώ η ευ-
ρωπαϊκή αλληλεγγύη στις πληττόμενες
χώρες κρίνεται από ανεπαρκής ως ουσια-
στικά ανύπαρκτη.

! μην ξεχνάμε τις γιορτές και τις
αργίες, ιδιαίτερα τις άγιες ημέρες
του πάσχα, το τριήμερο του

αγίου πνεύματος και το καλοκαίρι να
προσπαθούμε να επισκεπτόμαστε το
ακριτικό χωριό μας. μας έχει και το
έχουμε ανάγκη. επίσης να προτιμούμε
όσο το δυνατόν προϊόντα από το πω-
γώνι 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 δη-
μιουργία νέων θέσεων εργασίας.
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συνεΧεια απΟ τΟ πΡΟηΓΟυμενΟ

η πανδημία του νέου κορωνοϊού 2019–20 εμφανίστηκε και εξα-
πλώθηκε και στην ελλάδα από τις 26 Φεβρουαρίου 2020 και έπειτα.
Ωστόσο, ήδη από τα τέλη ιανουαρίου του 2020 ορίστηκαν από το
ελληνικό υπουργείο υγείας δεκατρία βασικά και αναπληρωματικά
νοσοκομεία αναφοράς ανά υγειονομική περιφέρεια εξοπλισμένα με
θάλαμο αρνητικής πίεσης, για την αντιμετώπιση κρουσμάτων του
ιού στη χώρα. μετά την επιβεβαίωση των τριών πρώτων κρουσμά-
των στην ελλάδα, αρχικά στις 27 Φεβρουαρίου 2020 ακυρώθηκαν
όλες οι αποκριάτικες εκδηλώσεις στη χώρα και μέχρι τις 10 μαρτίου
είχαν σημειωθεί συνολικά 89 κρούσματα στη χώρα που σχετίζονταν
κατά βάση με ταξιδιώτες από την ιταλία καθώς και με μια ομάδα
προσκυνητών που είχαν ταξιδέψει στο ισραήλ και την αίγυπτο και τις
επαφές τους. Οι υγειονομικές και κρατικές αρχές εξέδωσαν συστά-
σεις και οδηγίες προφύλαξης του πληθυσμού, ενώ τα μέτρα που
λαμβάνονταν μέχρι τότε αφορούσαν σε τοπικό επίπεδο και περιε-
λάμβαναν το επιμέρους κλείσιμο σχολικών μονάδων και την ανα-
στολή πολιτιστικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων στις πληττόμενες
περιοχές (ιδιαίτερα ηλεία, αχαΐα και Ζάκυνθο). 

Ωστόσο, στις 10 μαρτίου, λόγω της εμφάνισης κρουσμάτων του
ιού σε διάφορες περιοχές της χώρας, αποφασίστηκε το κλείσιμο
όλων των εκπαιδευτικών δομών, όλων των βαθμίδων, της χώρας
και στη συνέχεια, στις 13 μαρτίου, η αναστολή λειτουργίας των κα-
φετεριών, μπαρ, μουσείων, εμπορικών κέντρων, αθλητικών εγκατα-
στάσεων και εστιατορίων. στις 16 μαρτίου έκλεισαν και όλα τα
εμπορικά καταστήματα, δύο χωριά στην κοζάνη τέθηκαν σε καραν-
τίνα, ενώ αποφασίστηκε και η καθολική αναστολή όλων των λει-
τουργιών κάθε δόγματος και θρησκείας. Οι φούρνοι, τα
σουπερμάρκετ, τα φαρμακεία, οι ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας και ορι-
σμένες ακόμα επιχειρήσεις παρέμειναν ανοιχτά. στις 18 και 19 μαρ-
τίου ανακοινώθηκε από την κυβέρνηση μια σειρά μέτρων ύψους
άνω των 10 δισεκατομμυρίων ευρώ, με σκοπό τη στήριξη της οικο-
νομίας, των επιχειρήσεων και των εργαζομένων. από τις 6 το πρωί
της 23ης μαρτίου επιβλήθηκαν σημαντικοί περιορισμοί στην κυ-
κλοφορία και μετακίνηση των πολιτών σε ολόκληρη την επικράτεια,
πλην εξαιρέσεων που αφορούν σε όσους κινούνται προς και από
την εργασία τους, μετακινούνται για να προμηθευτούν αγαθά πρώ-
της ανάγκης ή φάρμακα, ή επισκέπτονται γιατρό ή άτομο το οποίο
έχει ανάγκη για βοήθεια, μεταξύ άλλων περιπτώσεων. το σύνολο
των κρουσμάτων που είχαν επιβεβαιωθεί στη χώρα μέχρι το τέλος
μαρτίου είναι περίπου 1.500 και οι θάνατοι  είχαν φτάσει στους 100.
από τις υγειονομικές αρχές επιβάλλεται σε ταξιδιώτες που έχουν επι-
στρέψει από πληγείσες περιοχές ή ανθρώπους που έχουν έρθει σε
επαφή μαζί τους, να παραμένουν σε κατ’ οίκον περιορισμό για 14
ημέρες, τη μέγιστη περίοδο επώασης του ιού.

σε γενικές γραμμές, η όλη διαχείριση του προβλήματος υπήρξε σε
σημαντικό βαθμό επιτυχημένη, αν μάλιστα κοιτάξουμε άλλα, πλου-
σιότερα και ισχυρότερα κράτη του κόσμου, όπου η ολιγωρία ή απλά
η μη έγκαιρη λήψη μέτρων οδήγησε σε εκατόμβες νεκρών. σε αυτό
φυσικά βοήθησαν, πέρα από τη συγκρότηση 25μελούς επιτροπής
από τους κορυφαίους διαθέσιμους ειδικούς γιατρούς, με επικεφα-
λής τον αναπληρωτή καθηγητή της ιατρικής κύριο σωτήρη τσιόρδα,
η οποία ανέλαβε το δύσκολο έργο της παρακολούθησης της πορείας
της επιδημίας, η έλλειψη μεγάλων βιομηχανικών μονάδων με συγ-
κέντρωση πολλών εργαζόμενων, η καλή μας συνήθεια να κρατάμε
τους ηλικιωμένους στα σπίτια τους ή στα σπίτια των παιδιών τους και
όχι σε οίκους ευγηρίας και το γεγονός ότι ο ιός εμφανίστηκε  σε
εποχή που δεν είχαν ακόμα ξεκινήσει οι μεγάλες τουριστικές ροές, οι
οποίες θα μπορούσαν να πυροδοτήσουν ανεξέλεγκτες καταστάσεις.
δυστυχώς, πέρα από τις αναμφίβολα σωστές ενέργειες, δεν έλειψαν
υπερβολές και ακρότητες οι οποίες τελικά προκάλεσαν την απα-
ξίωση των πολιτών και προς τα όντως αναγκαία μέτρα. Ίσως ο λόγος
να ήταν απλά ο φόβος ότι το ελληνικό σύστημα υγείας, μετά από
χρόνια μνημονιακών περικοπών και απαξίωσης, θα αδυνατούσε να
διαχειριστεί έστω και μια λελογισμένη αύξηση των σοβαρών κρου-
σμάτων (ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στην αρχή της υγειονομικής κρί-
σης υπήρχαν μόλις 300-400 κλίνες εντατικής διαθέσιμες για όσους
θα χρειάζονταν εξειδικευμένη υποστήριξη). παρακάτω γίνεται λόγος
για κάποια από αυτά, όπως υπέπεσαν στην αντίληψη του αρθρο-
γράφου, διότι πολιτεία και πολίτες επιβάλλεται να μαθαίνουν από τα
λάθη τους αλλά και γιατί μάλλον θα πρέπει να μάθουμε από εδώ και
πέρα να ζούμε με αυτόν αλλά πιθανόν και με άλλους νέους επικίν-
δυνους ιούς, λόγω της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής, της αύξη-
σης πληθυσμού αλλά και των διηπειρωτικών μετακινήσεων.

1) η εμπειρία των χωρών της Άπω ανατολής από πανδημίες σε πε-
ριοχές με υψηλή πυκνότητα κατοίκησης έδειξαν την αναγκαιότητα χρή-
σης μάσκας, όχι απαραίτητα ιατρικής αλλά ακόμα και αυτοσχέδιας
υφασμάτινης, προκειμένου να παρέχεται προστασία έναντι της ανε-
ξέλεγκτης διασποράς αναπνευστικών σταγονιδίων από ασυμπτωμα-
τικούς φορείς σε κλειστούς χώρους, ιδίως πολυκαταστήματα και μέσα
μαζικής μεταφοράς. Φυσικά, η λανθασμένη χρήση τους εγκυμονεί κιν-
δύνους, όπως άλλωστε αναμένεται, πλην όμως η αρμόδια ελληνική
επιστημονική επιτροπή απέφευγε να τοποθετηθεί με σαφήνεια γύρω
από το θέμα. επίσης σημαντική συνεισφορά για τον εντοπισμό και
την ιχνηλάτηση κρουσμάτων θα μπορούσαν να έχουν, παρά τις εν-
δεχόμενες ατέλειές τους,  και τα ειδικά επιστημονικά τεστ ανίχνευσης
του νέου ιού, όχι μόνο στις ύποπτες περιπτώσεις αλλά και στο γενικό
πληθυσμό, πλην όμως η χρήση τους στην ελλάδα είναι εξαιρετικά
περιορισμένη προς το παρόν, μάλλον για οικονομικούς λόγους.

2) από πολύ νωρίς έκλεισαν αρκετές επιχειρήσεις που αποτελού-
σαν χώρους συνάθροισης κοινού και ορθά, για να αποφύγουμε την
περαιτέρω εξάπλωση της νόσου. Ωστόσο, έκλεισαν και καταστήματα
στα οποία δε συγκεντρωνόταν κόσμος ούτε υπήρχε σωματική
επαφή, όπως οι μάντρες οικοδομικών υλικών, τα χρωματοπωλεία
και τα βιβλιοπωλεία, ενώ θα μπορούσαν να συνεχίσουν να εξυπη-
ρετούν τους πελάτες τους, έστω και με αυστηρούς περιορισμούς.
μάλιστα, μέσα στο γενικευμένο πανικό που επικράτησε τις πρώτες
εβδομάδες ολόκληροι κλάδοι ζητούσαν να αναστείλουν τη λειτουρ-
γία τους χωρίς τούτο να είναι αναγκαίο (ενδεικτικά τα συνεργεία αυ-
τοκινήτων). σε κάθε περίπτωση, το γενικό οικονομικό αποτέλεσμα
θα είναι σημαντικά αρνητικό στο τέλος, πλην όμως ας μη δυσκο-
λεύουμε τα πράγματα όπου δεν είναι απολύτως αναγκαίο.

3) σχεδόν αμέσως έκλεισαν τα σχολεία, σχολές  και πανεπιστήμια
και αυτό συνέβαλε σύμφωνα με εκτιμήσεις των ειδικών στον περιο-
ρισμό της εξάπλωσης της νόσου κατά 20%. Ωστόσο η πραγματο-
ποίηση του συνόλου των μαθημάτων με τηλεδιασκέψεις ανέδειξε,
ιδιαίτερα στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ζη-
τήματα έλλειψης σχετικής εμπειρίας και υποδομών. παράλληλα, δε
θα πρέπει να ξεχνάμε το αναντικατάστατο του σχολείου και της ζων-
τανής τάξης στην ομαλή κοινωνικοποίηση παιδιών και εφήβων. σε
κάθε περίπτωση, τα σχολεία μπορούσαν να κλείσουν πιο συντεταγ-
μένα λίγες ημέρες αργότερα από τις 11 μαρτίου, προετοιμαζόμενα
παράλληλα για το νέο τους ρόλο και με την ύπαρξη ενός πιο ξεκά-
θαρου πλαισίου για την τηλεκπαίδευση ώστε να μην επαφίεται μόνο
στο φιλότιμο μαθητών και εκπαιδευτικών. αυτό δε θα ήταν εις βάρος
της δημόσιας υγείας αν στο αρμόδιο υπουργείο είχαν ακυρώσει μια
ή δυο εβδομάδες νωρίτερα μαθητικές εκδηλώσεις με συμμετοχές

από όλη την ελλάδα, σημαντικές κατά λοιπά δραστηριότητες, οι
οποίες όμως εγκυμονούσαν αχρείαστους κινδύνους στη συγκεκρι-
μένη φάση. ας θυμόμαστε επίσης ότι σε κάποια στιγμή τα εκπαι-
δευτικά ιδρύματα χρειάζεται να ανοίξουν πάλι και καλό είναι να
προετοιμαζόμαστε από τώρα για τους όρους και τις προϋποθέσεις
που θα γίνει αυτό. 

4) κατά τη διάρκεια της καραντίνας εφαρμόστηκε σύστημα αδειών
μετακίνησης με μηνύματα στο κινητό και ειπώθηκε ότι οι συνεπείς
πολίτες δεν είχαν να φοβηθούν τίποτε και θα εξακολουθούσαν να
εργάζονται και να ζουν όπως πρώτα, με μόνη αλλαγή την αποστολή
κατάλληλου SMS, ενώ τα προσωπικά δεδομένα θα προστατεύον-
ταν. σύντομα όμως διαπιστώθηκε πως στοιχεία από τα μηνύματα
αυτά γίνονταν αντικείμενο επεξεργασίας και σχολιάζονταν στον τύπο
ή στην καθημερινή ενημέρωση των 18:00. αυτό αποτελεί παραβίαση
προσωπικών δεδομένων και οι πολίτες επιφυλάσσονται για όλες τις
νόμιμες ενέργειες.

5) απαράδεκτο να σκεφτόμαστε να επιβάλουμε περιορισμούς στην
απλή σωματική άσκηση των πολιτών στους δρόμους, εφόσον τη-
ρούνται οι αποστάσεις, τι στιγμή μάλιστα που γυμναστήρια, γήπεδα
και άλλοι χώροι οργανωμένης άθλησης είχαν από μέρες κλείσει. στο
τέλος οι εντατικές θα γεμίσουν όχι από το νέο ιό αλλά από καρδιο-
πάθειες. η δε τοπική αυτοδιοίκηση αντί να κάνει λόγο για συνωστισμό
στις πλατείες, ας προσπαθήσει να δώσει στο κοινό περισσότερους
ελεύθερους χώρους για το περπάτημά του. στο κάτω κάτω της γρα-
φής η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών τηρούσε και τηρεί τα ανα-
γκαία μέτρα, αλλιώς τα πράγματα δε θα ήταν διόλου ευχάριστα.

6) Ο ιός δεν μεταδίδεται με το νερό ή τα ψάρια, συνεπώς ουδείς κα-
τάλαβε γιατί απαγορεύτηκε το κολύμπι ή το ψάρεμα και επιβλήθηκαν
πρόστιμα, εφόσον φυσικά τηρούνταν τα μέτρα κοινωνικής αποστα-
σιοποίησης. δε μεταδίδεται από τις μέλισσες, τα πρόβατα ή τα βο-
οειδή, άρα λοιπόν οι μελισσοκόμοι και οι κτηνοτρόφοι θα έπρεπε να
μπορούν να μετακινούν τα ζώα τους ελεύθερα, τηρώντας φυσικά
μέτρα κοινωνικής απομάκρυνσης.

7) μεγάλο ζήτημα άνοιξε με τις μετακινήσεις εκτός νομού, κυρίως
προς εξοχικά, νησιά και χωριά. Ζητείται ήδη βεβαίωση τόπου μόνι-
μης κατοικίας για ταξίδι είτε με ι.Χ. είτε με μέσα μαζικής μεταφοράς,
αλλιώς ο παραβάτης απειλείται με τσουχτερό πρόστιμο. σε κάθε πε-
ρίπτωση, η φετινή χρονιά δεν προσφέρεται έτσι και αλλιώς για πα-
σχαλινή έξοδο, αφού αρκετοί εργάζονται σε κρίσιμους τομείς
(αστυνομικοί, υγειονομικοί, τοπική αυτοδιοίκηση, καταστήματα τρο-
φίμων κ. α.), πολλοί καλούνται να εργαστούν μέσω διαδικτύου, άλλοι
αντιμετωπίζουν το φάσμα της εργασιακής ανασφάλειας ή φοβούνται
για την υγεία κοντινών τους προσώπων. επίσης, ξενοδοχεία, ενοι-
κιαζόμενα δωμάτια και χώροι συνάθροισης κοινού και διασκέδασης
δε λειτουργούν. παράλληλα  από την αρχή της υγειονομικής κρίσης
έχουν περιοριστεί σε τέτοιο βαθμό τα δρομολόγια των μέσων με-
ταφοράς, ενώ στα αυτοκίνητα μπορούν να επιβαίνουν μέχρι δυο
ενήλικες μαζί με τα ανήλικα παιδιά τους, αν είναι μέχρι δεκαέξι ετών.
με τέτοιες συνθήκες τα υπεραστικά ταξίδια εξελίσσονται σε μια όχι
ιδιαίτερα ευχάριστη περιπέτεια, ενώ έτσι και αλλιώς στα περισσό-
τερα σπίτια δεν είναι ευπρόσδεκτοι όσοι δεν ανήκουν στο στενό οι-
κογενειακό περιβάλλον. Όσοι λοιπόν χρειάζεται να ταξιδέψουν
τέτοιες ημέρες έχουν μάλλον αρκετά σοβαρούς λόγους να το κάνουν,
κυρίως δε την επανασύνδεση με την οικογένειά τους ή τη φροντίδα
των ανήμπορων συγγενών τους, σπιτιών και των οικόσιτων ζώων
που τυχόν διατηρούν, δε θα έπρεπε να παίζουν κυνηγητό με την
αστυνομία για να πάνε στις δουλειές τους. επιπλέον, ορισμένοι δή-
μαρχοι της επαρχίας θα ήταν καλό να μην προβαίνουν σε ατυχείς
δηλώσεις αντιμετωπίζοντας οποιονδήποτε προερχόμενο από τα
αστικά κέντρα σαν «υγειονομική βόμβα», ενώ την ίδια στιγμή δέ-
χονται οι συνδημότες τους να κάνουν το αντίστροφο ταξίδι χωρίς
πρακτικά περιορισμούς αλλά με τον ίδιο ακριβώς κίνδυνο. Άλλωστε,
όλοι μπορούμε και πρέπει να «μείνουμε σπίτι» και στα χωριά μας,
περιορίζοντας τις κοινωνικές επαφές αλλά εκμεταλλευόμενοι το
χρόνο των αργιών του πάσχα για συντήρησή τους. επιπλέον, οι εξο-
χικές κατοικίες και τα σπίτια στα χωριά θα μπορούσαν να ενταχτούν
στο συνολικό κρατικό σχεδιασμό συμβάλλοντας στην απομόνωση
και στην προστασία ευπαθών ομάδων.

8) σημαντικό θέμα είναι για πολλούς η απαγόρευση των ιεροπρα-
ξιών οποιουδήποτε δόγματος και θρησκείας, με την εξαίρεση εκείνων
στις ιερές μονές, των νεκρώσιμων ακολουθιών σε στενό οικογενει-
ακό κύκλο και όσων μεταδίδονταν από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης,
ενώ περιορισμοί τέθηκαν στη χρήση μεγαφώνων και κωδωνοκρου-
σιών. Θεωρούμε ωστόσο ότι όπως ακριβώς συνέχισαν να λειτουρ-
γούν τα μεγάλα καταστήματα τροφίμων θα μπορούσαν να συνεχίζουν
να λειτουργούν οι ναοί και με τους ίδιους μάλιστα αυστηρούς περιο-
ρισμούς, σεβόμενοι όμως τη θρησκευτική ελευθερία, η οποία κατα-
κτήθηκε με αγώνες. Άλλωστε, οι ακολουθίες θα μπορούσαν εύκολα
να μεταφερθούν σε ανοιχτούς χώρους για μεγαλύτερη ασφάλεια, ενώ
έτσι και αλλιώς ο διάχυτος φόβος είχε οδηγήσει σε σημαντική αποχή
των πιστών από τους ναούς ημέρες πριν την τελική απαγόρευση. επι-
πλέον, η απειλή χρήσης αστυνομικής βίας για την επιβολή τέτοιων
αποφάσεων είναι απλά απαράδεκτη, όταν την ίδια στιγμή η κινητο-
ποίηση της αστυνομίας για την προστασία της ζωής και της περιου-
σίας των πολιτών κρίνεται στις περισσότερες περιπτώσεις ανεπαρκής. 

9) η πανδημία και τα συνακόλουθα έκτακτα μέτρα αναμφίβολα συ-
νέβαλλαν στην άμεση ολοκλήρωση του εκσυγχρονισμού των ψη-
φιακών υπηρεσιών του δημοσίου και στην υιοθέτηση τηλεργασίας
από πλήθος μεγάλων οργανισμών. δυστυχώς όμως έδωσαν και μια
πρώτης τάξης ευκαιρία για επίθεση στα δικαιώματα εργαζόμενων
(π.χ. εργοδότες δήλωναν ότι απέλυσαν εργαζόμενους οι οποίοι
όμως εξακολουθούσαν να εργάζονται κανονικά) και για επιπόλαιη
και συχνά αδιαφανή διαχείριση δημόσιου χρήματος από μέρους των
κυβερνώντων, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση των πρόχειρα
σχεδιασμένων προγραμμάτων κατάρτισης των επιστημόνων (όχι
κακή ιδέα καταρχήν, πλην όμως δεν είχαν φαίνεται όλοι οι εμπλεκό-
μενοι τις καλύτερες προσθέσεις) ή η μεγάλου κόστους διαφημιστική
καμπάνια για τα μέτρα κατά της πανδημίας, τα οποία ο κόσμος στη
συντριπτική πλειοψηφία του ήδη τηρούσε. 

πάνω από όλα όμως οι περισσότεροι συμπολίτες εκφράζουν έν-
τονες ανησυχίες για την επόμενη ημέρα, δηλαδή για το αν, πότε και
με ποιους όρους θα επιστρέψουν στην εργασία τους, στις δραστη-
ριότητές τους και στην κανονική ζωή τους, καθώς είναι ορατός πλέον
ο κίνδυνος νέας εκτεταμένης οικονομικής ύφεσης εξαιτίας της όλης
παγκόσμιας κατάστασης αλλά και νέων εξάρσεων της πανδημίας,
τροφοδοτούμενων από τον εξωτερικό τουρισμό, την παράνομη με-
τανάστευση και τους επαναπατρισμούς συμπολιτών μας από το
εξωτερικό. Άλλωστε, και στις παρούσες συνθήκες, όπως και στις
προηγούμενη οικονομική κρίση, φαίνεται ότι η ευρωπαϊκή αλληλεγ-
γύη απέχει δυστυχώς πολύ από το να θεωρηθεί ικανοποιητική, αν
δεν παραμείνει απλό ευχολόγιο. σε κάθε περίπτωση, δεν πανικο-
βαλλόμαστε αλλά και δεν υποτιμάμε την κατάσταση. ακολουθούμε
τις οδηγίες των ειδικών, δρούμε λογικά, ατομικά, οικογενειακά και
συλλογικά ώστε να περιορίσουμε την εξάπλωση και να προστατεύ-
σουμε τους άλλους, ευχαριστιόμαστε το χρόνο με τα αγαπημένα μας
πρόσωπα και είμαστε σε διαρκή επαγρύπνηση. Φοράμε μάσκα
όποτε χρειάζεται, φίμωτρο σε καμιά περίπτωση!

ιωαννησ ΒελοναΚησ

Κορονοϊός: πανδημία, επιτυχίες, λάθη και ακρότητες
• η κυρία ελευθερία (ρίτσα) πά-

σχου, κόρη του αείμνηστου συγχω-
ριανού μας θεοδώρου πάσχου,
ιδρυτικού μέλους και επί σειρά ετών
προέδρου τόσο της αδελφότητάς
μας όσο και της ομοσπονδίας πω-
γωνησίων, προσέφερε στην αδελ-
φότητα τριάντα τεμάχια από το
λεύκωμα που εξέδωσε πρόσφατα με
μέρος από το πολύτιμο αρχείο του
πατέρα της. η αδελφότητά μας προ-
τίθεται να διαθέσει αυτά τα βιβλία
στα μέλη και στους φίλους της προς
50 € το καθένα, με σκοπό να συγ-
κεντρωθεί ένα χρηματικό ποσό αρ-
κετό για την περισσότερο
επιμελημένη και εμπλουτισμένη
επανέκδοσή τους. πρόκειται αναμ-
φίβολα για ιστορικό κειμήλιο, του
οποίου η αξία αυξάνει με την πά-
ροδο των χρόνων και καλό είναι να
μη λείπει από τη βιβλιοθήκη κανε-
νός Κερασοβίτη. πληροφορίες στα
γραφεία της Ένωσής μας, οδός
λέκκα 12, αθήνα, τηλέφωνο επικοι-
νωνίας 2103220394.
• η κυρία Κωνσταντίνα οικονόμου-
γκίλα προσέφερε το ποσό των 50 €
εις μνήμην του συζύγου της ευάγγε-
λου οικονόμου για την Ένωση Κε-
ρασοβιτών πωγωνίου ηπείρου.

• ο κύριος σπυρίδων γκίλας προσέ-
φερε το ποσό των 150 € εις μνήμην
του γαμπρού του ευάγγελου οικο-
νόμου για την Ένωση Κερασοβιτών
πωγωνίου ηπείρου.
• η κυρία Βασιλική σάσση προσέ-
φερε το ποσό των 50 € εις μνήμην
των γονέων της δημητρίου και μα-
ριάνθης στράτου για την Ένωση Κε-
ρασοβιτών πωγωνίου ηπείρου.
• η κυρία Βασιλική σάσση προσέ-
φερε το ποσό των 50 € εις μνήμην
του αδελφού της γεώργιου και της
νύφης της δανάης στράτου για την
Ένωση Κερασοβιτών πωγωνίου
ηπείρου.
• η κυρία Βασιλική σάσση προσέ-
φερε το ποσό των 50 € εις μνήμην
των θείων της παναγιώτη και αικα-
τερίνης μπουκουβάλα υπέρ του
ιερού ναού της Κοίμησης της θεο-
τόκου Κερασόβου πωγωνίου.
• η κυρία γεωργούλα- τσιμογιάννη
ευγενία προσέφερε το ποσό των 50
€ για την Ένωση Κερασοβιτών πω-
γωνίου ηπείρου.
• η κυρία χαρίκλεια πέτρου, το γένος
Κωνσταντίνου Καραδήμου, προσέ-
φερε το ποσό των 50 € για την
Ένωση Κερασοβιτών πωγωνίου
ηπείρου.

ΚΕΡΑΣΟΒΙΤΙΚΑ φΩΤΟ - ΓΡΑφΗΜΑΤΑ

Προσφορές στην Αδελφότητα και στην εφημερίδα μας

Στη φωτογραφία προηγούμενου τεύχους (91), από αριστερά προς τα
δεξιά, Ζωή Μ. Τσιμογιάννη, το γένος Χαράλαμπου Λιάγκου, η τότε νο-
σοκόμα του πολυϊατρείου του χωριού μας Ευδοκία (Εύη) και η Γεωργία
Παππά. Η αναγνώριση έγινε από τον σύζυγο τής κυρίας Εύης, Δημή-
τριο Αθ. Σούλιο, από το γειτονικό Περιστέρι Πωγωνίου. Η φωτογραφία
τραβήχτηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1980, όχι γύρω στο το 1960,
όπως εκ παραδρομής γράφηκε.

την υπουργική απόφαση για την αναμόρ-
φωση και την εκ νέου ανάρτηση των δασι-
κών χαρτών, υπέγραψε ο υπουργός
περιβάλλοντος και ενέργειας κωστής Χα-
τζηδάκης, εξειδικεύοντας τις προβλέψεις
του περιβαλλοντικού νόμου 4685/2020.
στην απόφαση αυτή, μεταξύ άλλων, περι-
λαμβάνονται όλες οι πράξεις της διοίκησης
(διοικητικές πράξεις), με τις οποίες εκτάσεις
απώλεσαν τον δασικό τους χαρακτήρα πριν
το 1975, ώστε να μην εμφανίζονται οι πε-
ριοχές αυτές ως δασικές και αναγκάζονται
οι ιδιοκτήτες να περνούν από τη διαδικασία
των αντιρρήσεων. το πρόβλημα είχε δημι-
ουργηθεί καθώς οι προδιαγραφές των δα-
σικών χαρτών δεν συμπεριλάμβαναν
αναδασμούς, απαλλοτριώσεις, παραχωρη-
τήρια αγροτικών κλήρων και άλλες πράξεις
ώστε να μπορούν αυτές οι εκτάσεις να εξαι-
ρεθούν.
ειδικότερα, με την υπουργική απόφαση   με-
ταξύ άλλων, καταγράφονται οι πράξεις της
διοίκησης, οι οποίες ενσωματώνονται πλέον
στους νέους δασικούς χάρτες. Οι συγκεκρι-
μένες πράξεις θα αποτελούν βασικό και ανα-
πόσπαστο στοιχείο των δασικών χαρτών για
τη σωστή απεικόνιση του χαρακτήρα των
εκτάσεων. ειδικότερα, αποτυπώνονται και
οριοθετούνται για πρώτη φορά οι εκτάσεις
που απώλεσαν το δασικό τους χαρακτήρα
πριν το 1975, με νόμιμες πράξεις της διοί-
κησης και διατηρούν σήμερα τη χρήση που
τους αποδόθηκε, με αποτέλεσμα να μη θε-
ωρούνται ότι διέπονται από τις διατάξεις της
δασικής νομοθεσίας.
Οι δασικοί χάρτες σύμφωνα με την υα θα
αναμορφώνονται, σε όποιο στάδιο της δια-
δικασίας κύρωσης κι αν βρίσκονται, προ-
κειμένου να συμπεριλάβουν τις
προβλεπόμενες διοικητικές πράξεις. στο
πλαίσιο αυτό, οι δασικοί χάρτες που αναρ-
τήθηκαν πριν την ισχύ του νέου περιβαλ-

λοντικού νόμου (συμπεριλαμβανομένων
των μερικώς ή ολικώς κυρωθέντων), αφού
αναμορφωθούν και διορθωθούν, θα αναρ-
τηθούν εκ νέου στο σύνολό τους.
Οι αιτήσεις για διόρθωση των πρόδηλων

σφαλμάτων, επί των αναρτώμενων δασι-
κών χαρτών, θα υποβάλλονται εφεξής απο-
κλειστικά ηλεκτρονικά, στον διαδικτυακό
τόπο του ελληνικού κτηματολογίου μέσα
σε 105 μέρες από την πρόσκληση που
αναρτάται.
επίσης, σε συμμόρφωση με την πρόσφατη
νομολογία του συμβουλίου της επικρα-
τείας, οι δεκάδες χιλιάδες αιτήσεις διόρθω-
σης προδήλων σφαλμάτων που είχαν
υποβληθεί και απορριφθεί (είτε σιωπηρά,
είτε διότι δεν θεωρήθηκαν ότι εμπίπτουν
στην κατηγορία διόρθωσης προδήλων
σφαλμάτων) παραπέμπονται, με επιμέλεια
της διοίκησης, ώστε να εξεταστούν ως εμ-
προθέσμως ασκηθείσες αντιρρήσεις από
τις επιτροπές εξέτασης αντιρρήσεων
(επεα) των δασικών χαρτών. Έτσι, οι θι-
γόμενοι πολίτες ανακτούν το δικαίωμα να
προβάλουν και να εξεταστούν οι προβαλ-
λόμενοι ισχυρισμοί τους.
Οι διευθύνσεις δασών θα προωθήσουν τις
σχετικές αιτήσεις στις επεα προς εξέταση,
με ταυτόχρονη ενημέρωση του διοικουμέ-
νου. η διαδικασία αυτή θα ακολουθείται και
στις νέες αιτήσεις διόρθωσης προδήλων, οι
οποίες πλέον δεν θα απορρίπτονται, αλλά
θα παραπέμπονται να εξεταστούν ως αν-
τιρρήσεις. ακόμη, κατά των εκ νέου αναρ-
τηθέντων χαρτών μπορούν να υποβάλλουν
αντιρρήσεις – σε προθεσμία 105 ημερών –
όσοι πολίτες δεν είχαν ασκήσει αντίρρηση
ενώ, όσοι έχουν ασκήσει, δύνανται να υπο-
βάλλουν πρόσθετους ισχυρισμούς που
αφορούν στη σύννομη αλλαγή χρήσης,
σύμφωνα με τις ευεργετικές διατάξεις του
άρθρου 48 του ν. 4685/2020.

προς αναμόρφωση οι δασικοί χάρτες
της μάχης τράτσα,  από την εφημερίδα «τα νέα», 

αντιγραφή και διασκευή ιωάννης ν. Βελονάκης
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