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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

Προσοχή στη νέα πανδημία.
Μένουμε ψύχραιμοι, μένουμε
ασφαλείς, χρησιμοποιούμε

σωστά τις μάσκες μας, 
αποφεύγουμε τον συγχρωτι-

σμό και ακολουθούμε 
τις οδηγίες των ειδικών.

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.

Μ έσα στις νέες συνθήκες που
διαμόρφωσε η εξελισσόμενη

πανδημία, την Παρασκευή 14 Αυ-
γούστου του 2020, τιμήθηκε για μια
ακόμα χρονιά στο Κεράσοβο με την
αρμόζουσα ευπρέπεια αλλά και με
όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφα-
λείας, το «Ολοκαύτωμα του Κερα-
σόβου», η μαύρη επέτειος της
θυσίας των εκτελεσθέντων Κερα-
σοβιτών και της ολοσχερούς κατα-
στροφής του χωριού από τα
γερμανικά κατοχικά στρατεύματα
πριν από εβδομήντα έξι χρόνια,
ανήμερα το Δεκαπενταύγουστο του
1944. Θυμίζουμε ότι ανήμερα της
επετείου των 100 χρόνων από την
απελευθέρωση των ιωαννίνων η
περιοχή αυτή ανακηρύχθηκε επί-
σημα «ιστορικός Τόπος», ενώ από
τον Οκτώβριο του 2014, μετά από
αγώνες χρόνων, το Κεράσοβο εν-
τάχθηκε επίσημα από την ελληνική
πολιτεία στα «Μαρτυρικά Χωριά
της ελλάδας». ευτυχώς η άρση
των περιορισμών στις μετακινήσεις
από τις αρχές του καλοκαιριού επέ-
τρεψε σε πολλούς συντοπίτες μας
να βρεθούν στο αγαπημένο τους
χωριό τις ημέρες αυτές, ενώ δεν έλ-
λειψε η διάθεση εθελοντικής προ-
σφοράς για κάθε είδους εργασία,
τόσο από τα παιδιά όσο και από τους
μεγαλύτερους. Φυσικά, η πραγματο-
ποίηση μιας σεμνής τελετής στο
χώρο της θυσίας των συγχωριανών
μας, τη «Σπηλιά του Ολοκαυτώμα-
τος», απαίτησε συντήρηση της πρό-
σβασης σε αυτή. Έτσι, μια ακόμα
χρονιά, μετά από σχετικό αίτημα
προς τον Δήμο Πωγωνίου στάλθηκε,
από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο νικό-
λαο Γαλίτση, στο χωριό εργατικό
προσωπικό, το οποίο επιμελήθηκε
την καθαριότητα και την αποψίλωση
του ιστορικού σπηλαίου και των δια-
μορφωμένων χώρων στάθμευσης γύρω του.

Η όλη τελετή άρχισε νωρίς το πρωί με την κα-
θιερωμένη Θεία λειτουργία στον ιερό ναό της
Κοίμησης της Θεοτόκου. Μετά την απόλυση ο
Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως,
Πωγωνιανής και Κονίτσης κύριος κύριος Αν-
δρέας, ο οποίος είχε στο μεταξύ αφιχθεί στον
χώρο της τελετής, ανέβηκε μαζί με τους ιερείς
στον τόπο του μαρτυρίου των συγχωριανών
μας, οδηγούμενος από τον εκπρόσωπο της Το-
πικής Κοινότητας Κερασόβου Θεόδωρο Π. Τζα-
βέλλα και από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
της Αδελφότητάς μας. 

Τους συνόδευσαν ο Δήμαρχος Πωγωνίου
Κωνσταντίνος Καψάλης, εκπρόσωποι των ενό-
πλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας,
ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αδελφοτήτων και
ενώσεων Πωγωνίου Γρηγόριος Άρμπυρος και
άλλοι Κερασοβίτες και Πωγωνήσιοι. εκεί, στην
είσοδο της σπηλιάς, άναψαν το καντήλι στο ει-
κονοστάσι και ο Σεβασμιότατος έψαλλε τρισά-
γιο στη μνήμη όλων εκείνων που χάθηκαν τότε.

Ύστερα οι συγκεντρωμένοι κατευθύνθηκαν
στον χώρο του ανεγερθέντος από την Αδελφό-
τητά μας Ηρώου, όπου τελέστηκε το Αρχιερα-
τικό Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής

των εκτελεσθέντων Κερασοβιτών. 
Τις φετινές εκδηλώσεις τίμησε με την παρου-

σία του ο πρόεδρος του ελληνικού Κοινοβου-
λίου και επί σειρά ετών βουλευτής ιωαννίνων
Κωνσταντίνος Τασούλας. επιπλέον παραβρέ-
θηκαν Δημοτικοί Σύμβουλοι, Σύμβουλοι της
Ομοσπονδίας Πωγωνησίων, μέλη Δ.Σ. Αδελφο-
τήτων από την επαρχία μας αλλά και απλοί συμ-
πατριώτες και φίλοι, ενώ χαιρετισμούς
απέστειλαν οι βουλευτές ιωαννίνων  Γεώργιος
Αμυράς και Μαρία- Αλεξάνδρα Κεφαλά, όπως
και οι εκπρόσωποι της Πυροσβεστικής, οι
οποίοι δεν μπόρεσαν να παραβρεθούν λόγω
της εξελισσόμενης πυρκαγιάς στο κοντινό χωριό
ραβένια του Δήμου Πωγωνίου. 

Στεφάνια κατέθεσαν ο τέως βουλευτής και υπουρ-
γός Αντώνιος Φούσσας, ο αντισυνταγματάρχης πεζι-
κού Φώτσης Ανδρέας, Διοικητής του Τάγματος
εθνοφυλακής Καλπακίου, ως εκπρόσωπος του Διοι-
κητή της ιστορικής VIII Μεραρχίας Ηπείρου, ο Αστυ-
νόμος Κολιός Χριστόφορος, Διοικητής του
Αστυνομικού Τμήματος Δελβινακίου, ως εκπρόσω-
πος της ελληνικής Αστυνομίας, ο Δήμαρχος Πωγω-
νίου Κώστας Καψάλης και ο πρόεδρος της
Ομοσπονδίας Αδελφοτήτων και ενώσεων επαρχίας
Πωγωνίου Γρηγόριος Άρμπυρος. επιπλέον, κατέθε-

σαν στεφάνια και οι εκπρόσωποι των
Αδελφοτήτων Βήσσανης, Βασιλι-
κού (Αναστασία Χρήστου), Κτισμά-
των (Αλέξανδρος Μάτσικας),
Κρυονερίου (Κωνσταντίνος Φετά-
νης), Στρατίνιστας (ευάγγελος
Καράς) και Ξηροβάλτου (Χρήστος
Παππάς) και ο Στέφανος Φούσ-
σας, εκ μέρους της ελληνικής Καρ-
διολογικής εταιρείας και του
εθνικού και Καποδιστριακού Πανε-
πιστημίου Αθηνών. 

Για μια ακόμα φορά, παρά τις
πρωτόγνωρες υγειονομικά συνθή-
κες και τα ιδιαίτερα προβλήματα, οι
εκδηλώσεις μνήμης και τιμής του
Ολοκαυτώματος Κερασόβου, οι
οποίες σημειωτέον καλύφτηκαν από
τα μέσα ενημέρωσης του νομού
ιωαννίνων, πραγματοποιήθηκαν με
την αρμόζουσα ευπρέπεια και σε-
βασμό στη μνήμη των νεκρών μας
και με πλήρη υγειονομική ασφάλεια.
Παράλληλα, οι φωτογραφίες του
Πνευματικού μας Κέντρου, σε συν-
δυασμό με την έκθεση φωτογραφίας
από τα χρόνια της κατοχής και της
αντίστασης που είχε ξεκινήσει πριν
από λίγα χρόνια στον χώρο του μνη-
μείου με πρωτοβουλία του τότε Δ.Σ.,
εμπλουτισμένη με νέα στοιχεία,
προσέλκυσαν το ενδιαφέρον αρκε-
τών επισκεπτών. 

Τα συγχαρητήρια της εφημερίδας
μας πηγάζουν αυθόρμητα τόσο προς
τους διοργανωτές (Δήμο Πωγωνίου,
Ομοσπονδία Πωγωνησίων, Τοπική
Κοινότητα, εκκλησιαστική επιτροπή
και Αδελφότητα Κερασόβου) όσο και
προς όλους όσους εργάστηκαν ή
βοήθησαν με οποιονδήποτε τρόπο
στο να μη σβήσουν οι μνήμες του
Ολοκαυτώματος του Κερασόβου και
να κηρυχθεί το χωριό μας «ιστορικός
Τόπος» και «Μαρτυρικό Χωριό». 

Ακόμα, ο πρόεδρος του Διοικητι-
κού Συμβούλιο της Αδελφότητάς μας Βασίλειος
Στράτος και οι συνεργάτες του ευχαριστούν τη
Διεύθυνση ιστορίας Στρατού, το επιμορφωτικό
Κέντρο «Χαρίλαος Φλωράκης» το φωτογραφικό
Αρχείο του Κώστα Μπαλάφα, με το κατοχικό αν-
τάρτικο στην επαρχία μας, τη συμπατριώτισσά
μας Βικτορία Βότσικα (από το Κεφαλόβρυσο
Πωγωνίου) σύζυγο του αντιστασιακού και συγ-
γραφέα Δήμου Βότσικα για τις πολύτιμες πλη-
ροφορίες και φωτογραφίες που έδωσαν για την
έκθεσή μας. 

επιπλέον, εκφράζουν ιδιαίτερες ευχαριστίες
προς τον αρμόδιο για την περιοχή μας Αντιδή-
μαρχο νικόλαο Γαλίτση, όπως και προς τον Δή-
μαρχο Κωνσταντίνο Καψάλη, τον Αντιδήμαρχο
Στυλιανό Κουκκουλάρη, τον επί σειρά ετών πρό-
εδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Βασίλειο Μάτσα
για το ενδιαφέρον που έδειξαν για τη βελτίωση
της πρόσβασης στο μαρτυρικό σπήλαιο, αλλά
και προς τους συγχωριανούς και τις συγχωρια-
νές που εθελοντικά επί σειρά ετών κατασκευά-
ζουν τα απαραίτητα για την τελετή στεφάνια.

Για το Δ.σ. της Ένωσης Κερασοβιτών 
Πωγωνίου Ηπείρου και 

τα «Νέα του Κερασόβου»: 
Ιωάννης Ν. Βελονάκης

Το «Ολοκαύτωμα του Κερασόβου» 
76 χρόνια μετά (15 Αυγούστου 1944 - 15 Αυγούστου 2020) 
Τιμήσαμε τη μνήμη των νεκρών μας στον τόπο της θυσίας  

Με ΤΗν ΠΑρΟυΣιΑ ΤΟυ ΠρΟεΔρΟυ ΤΗΣ ΒΟυλΗΣ ΚωσΤΑ ΤΑσΟυλΑ

Στιγμιότυπο από τις φετινές εκδηλώσεις μνήμης και τιμής για το «Ολοκαύ-
τωμα του Κερασόβου»: Μνημόσυνο πεσόντων μπροστά στο Μνημείο του
Ολοκαυτώματος Κερασόβου από τοΝ Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Δρυϊνου-
πόλεως, Πωγωνιανής και Κονίτσης κύριο κύριο Ανδρέα και ιερείς. Διακρί-
νονται ο Δήμαρχος Πωγωνίου Κώστας Καψάλης, ο πρόεδρος της
Ομοσπονδίας Πωγωνησίων Γρηγόριος Άρμπυρος, ο επί σειρά ετών βου-
λευτής Ιωαννίνων και υπουργός  Αντώνιος Φούσσας, ο Βασίλειος Μάτσας
και άλλοι Πωγωνήσιοι.

Από τις φετινές εκδηλώσεις μνήμης και τιμής για το «Ολοκαύτωμα του Κε-
ρασόβου: Ο επί σειρά ετών βουλευτής Ιωαννίνων της Νέας Δημοκρατίας και
νυν πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Κώστας Τασούλας τίμησε τις φετι-
νές εκδηλώσεις. Εδώ, με μέλη του Δ.Σ. της Ένωσης Κερασοβιτών Πωγωνίου
Ηπείρου.

Χαιρετισμός της βουλευ-
τίνας  Ιωαννίνων  Μα-

ρίας- Αλεξάνδρας Κεφαλά
στις εκδηλώσεις μνήμης
και τιμής για το Ολοκαύ-

τωμα του Κερασόβου

15 Aυγούστου 1944. Το όμορφο, μαρ-
τυρικό χωριό σας αναγνωρισμένο και
επίσημα πλέον απο την Πολιτεία, τού-
τος ο ιστορικός τόπος, γνώρισε, ανή-
μερα της Παναγιάς μάλιστα, τη φρίκη
και την ολική καταστροφή.
Αγαπητέ Δήμαρχε πολύ σωστά στη ση-
μερινή εκδήλωση μνήμης και φόρου
τιμής είστε όλοι μαζί. Δήμος, Ομοσπον-
δία, Αδελφότητα, Σύλλογοι, αρχές, φο-
ρείς, πολίτες. 
Χαίρομαι, γιατί πιστεύω στη συλλογι-
κότητα, στη δύναμη της ομόνοιας και
της κοινής προσπάθειας. Όλα αυτά άλ-
λωστε συνέβαλαν και τότε μέσα από τις
στάχτες και την οδύνη που άφησε το
Ολοκαύτωμα να σταθεί και πάλι το
ηρωικό χωριό σας και οι λιγοστοί κάτοι-
κοι στα πόδια τους. Κι όμως τα καταφέ-
ρατε και το παράδειγμά σας αποτελεί
για όλους εμάς φάρο καθοδήγησης στις
σύγχρονες απειλές που διαχειριζόμα-
στε. Η ιστορία μας, το ηρωικό ανά-
στημά μας και ο πόνος που ζήσαν οι
συνάνθρωποί μας, μας κάνουν πιο
ατσάλινους και δυνατούς, γιατί, εκτός
από αρετή και τόλμη, θέλει και δύναμη
ψυχής η ελευθερία και οι καθημερινοί
αγώνες. Αιώνια η μνήμη τους, αθάνα-
τοι στις καρδιές μας.



Γεννήσεις
• Η σοφία Ξεΐνη του Μιχαήλ και ο σύζυγός
της Νικόλαος Αθανασόπουλος απέκτησαν
στις 3 Απριλίου 2020 το δεύτερό τους παιδί,
ένα υγιέστατο αγοράκι. Το ζευγάρι έχει και
ένα ακόμα παιδί, τη Γεωργία, η οποία γεν-
νήθηκε στις 30 Οκτωβρίου 2014. Το Δ.Σ. της
Ένωσης Κερασοβιτών Πωγωνίου Ηπείρου
και η εφημερίδα «Τα Νέα του Κερασόβου»
συγχαίρουν τους ευτυχείς γονείς, παππούδες
και γιαγιάδες και εύχονται να τους ζήσουν και
να τα καμαρώσουν όπως επιθυμούν. 
• Ο Αθανάσιος Μπισμπιγιάννης του Γεωρ-
γίου, εγγονός του εκλιπόντος συγχωριανού
μας Αθανάσιου Χ. λιάγκου, και η σύζυγός
του Ευριδίκη Φέκκα απέκτησαν στις 26 ια-
νουαρίου 2020 το δεύτερο τους παιδί, ένα
υγιέστατο κοριτσάκι. Το ζευγάρι το οποίο ζει
και εργάζεται μόνιμα στο λονδίνο,  έχει και
μια ακόμα κόρη, την Αλίκη-Αναστασία. Το
Δ.Σ. της Ένωσης Κερασοβιτών Πωγωνίου
Ηπείρου και η εφημερίδα «Τα Νέα του Κερα-
σόβου» συγχαίρουν τους ευτυχείς γονείς,
παππούδες και γιαγιάδες και εύχονται να
τους ζήσει το νεογέννητο και να το καμαρώ-
νουν όπως επιθυμούν.

Γάμος - Γέννηση
• Ο Θεολόγος Ξεΐνης του Μιχαήλ και η Γε-
ωργία- Κωνσταντίνα Πράπα παντρεύτη-
καν στις 15 ιουνίου 2019. Φέτος, στις 15
Απριλίου 2020 απέκτησαν το πρώτο τους
παιδί, ένα υγιέστατο αγοράκι. Το Δ.Σ. της
Ένωσης Κερασοβιτών Πωγωνίου Ηπείρου
και η εφημερίδα «Τα Νέα του Κερασόβου»
συγχαίρουν τους ευτυχείς γονείς, παππούδες
και γιαγιάδες και εύχονται να τους ζήσει και
να το καμαρώσουν όπως επιθυμούν. 

Γάμοι
• Η Αφροδίτη Μάνου του Βασιλείου και της
Βασιλικής (εγγονή των εκλιπόντων συγχω-
ριανών μας Αθανάσιου και Αφροδίτης λιάγ-
κου, αλλά και της επίσης συγχωριανής μας
Αρτεμισίας, χήρας Γαβριήλ Μάνου από το
Κρυονέρι Πωγωνίου, το γένος Θωμά
Παππά), και ο  Παναγιώτης Αλεξάνδρου
του Γεωργίου και της Μαρίας τέλεσαν το
γάμο τους στις 5 Σεπτεμβρίου 2020 στον
ιερό ναό της Παναγίτσας, στη Δροσιά Χαλ-
κίδας. Το Δ.Σ. της Ένωσης Κερασοβιτών Πω-

γωνίου Ηπείρου και η εφημερίδα «Τα Νέα του
Κερασόβου» συγχαίρουν τους νεόνυμφους
και τους εύχονται βίον ανθόσπαρτον και κα-
λούς απογόνους. 
• Η Αγαθή Ξεΐνη, κόρη του συγχωριανού
μας και επί σειρά ετών μέλους του Δ.Σ. της
Αδελφότητάς μας Ανδρέα Ξεΐνη του Ηλία, και
ο Ιωάννης Κατσαράκης παντρεύτηκαν με
πολιτικό γάμο το Σάββατο 13 ιουνίου 2020
στο Δημαρχείο Άνω λιοσίων Αττικής. Το Δ.Σ.
της Ένωσης Κερασοβιτών Πωγωνίου Ηπεί-
ρου και η εφημερίδα «Τα Νέα του Κερασό-
βου» συγχαίρουν τους νεόνυμφους και τους
εύχονται βίον ανθόσπαρτον και καλούς απο-
γόνους. 

Πένθη
• Απεβίωσε στις 8 ιουνίου 2020 (ανήμερα του
Αγίου Πνεύματος) σε ηλικία 71 ετών, έπειτα
από μακρά μάχη με την επάρατη νόσο, η Ει-
ρήνη, χήρα του εκλιπόντος συγχωριανού
μας Βασίλειου Χ. Βενέτη. Η νεκρώσιμος
ακολουθία της τελέστηκε την Τρίτη 9 ιουνίου
2020 από τον ιερό ναό της Κοίμησης της Θε-
οτόκου Κερασόβου Πωγωνίου, στο κοιμητή-
ριο του οποίου αναπαύεται. Ήδη τελέστηκε
και το σαρανταήμερο μνημόσυνο υπέρ ανά-
παυσης της ψυχής της από τον ιερό ναό Κε-
ρατσινίου Αττικής. Το Δ.Σ. της Ένωσης
Κερασοβιτών Πωγωνίου Ηπείρου και η εφη-
μερίδα «Τα Νέα του Κερασόβου» εκφράζουν
τα θερμότερα συλλυπητήρια προς τα παιδιά,
τα εγγόνια και τους λοιπούς συγγενείς της
εκλιπούσης και εύχονται καλή ανάπαυση
στην ψυχή της και να είναι ελαφρύ το χώμα
της κερασοβίτικης γης που τη σκεπάζει.
• Απεβίωσε στις 12 Σεπτεμβρίου 2019 σε
ηλικία 91 ετών, ο στυλιανός Κάμτσιος, σύ-
ζυγος της συχγωριανής μας Νίκης, το γένος
Χρήστου λ. Γεωργίου. Η νεκρώσιμος ακο-
λουθία της τελέστηκε την Τρίτη 9 ιουνίου
2020 από τον ιερό ναό της Κοίμησης της Θε-
οτόκου Δελβινακίου Πωγωνίου, στο κοιμητή-
ριο του οποίου αναπαύεται. Το Δ.Σ. της

Ένωσης Κερασοβιτών Πωγωνίου Ηπείρου
και η εφημερίδα «Τα Νέα του Κερασόβου»
εκφράζουν τα θερμότερα συλλυπητήρια προς
τη σύζυγο, τα παιδιά, τα εγγόνια και τους λοι-
πούς συγγενείς του εκλιπόντος και εύχονται
καλή ανάπαυση στην ψυχή του και να είναι
ελαφρύ το χώμα της πωγωνήσιας γης που
τον σκεπάζει.
• Απεβίωσε ξαφνικά στις 18 Μαΐου 2020 σε
ηλικία 72 ετών έπειτα από εγκεφαλική αι-
μορραγία η Αγγελική λιάγκου, κόρη του
επίσης εκλιπόντος συγχωριανού μας Βασί-
λειου Κ. λιάγκου (σκούρα). Η νεκρώσιμος
ακολουθία της τελέστηκε από τον ιερό ναό
του νεκροταφείου Αγίων Αναργύρων Αττικής,
όπου και αναπαύεται. Το Δ.Σ. της Ένωσης
Κερασοβιτών Πωγωνίου Ηπείρου και η εφη-
μερίδα «Τα Νέα του Κερασόβου» εκφράζουν
τα θερμότερα συλλυπητήρια προς τη την
αδελφή και τους λοιπούς συγγενείς της εκλι-
πούσης και εύχονται καλή ανάπαυση στην
ψυχή της και να είναι ελαφρύ το χώμα της ατ-
τικής γης που τη σκεπάζει.

Προσοχή: Παρακαλούνται
οι αγαπητοί συγχωριανοί
και φίλοι της εφημερίδας
«Τα Νέα του Κερασόβου»
να ενημερώνουν τη συντα-
κτική Επιτροπή (λέκκα 12,
Αθήνα, τηλ. 2103220394) για
τυχόν ευχάριστα ή δυσάρε-
στα κοινωνικά γεγονότα
στην οικογένειά τους,
καθώς και για τις επιτυχίες
των παιδιών τους στην τρι-
τοβάθμια εκπαίδευση.
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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

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 !

Νέοι Φοιτητές - Φοιτητικά Νέα
• Η Μαρία Τζαβέλλα του Βασιλείου, πέτυχε στις Πανελλήνιες εξετάσεις του
2020 την εισαγωγή της στο Τμήμα ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπι-
στημίου ιωαννίνων. Το Δ.Σ. της Ένωσης Κερασοβιτών Πωγωνίου Ηπείρου
και η εφημερίδα «Τα Νέα του Κερασόβου» συγχαίρουν τη νέα φοιτήτρια και
της εύχονται καλές σπουδές και πάντα επιτυχίες στη ζωή της.

• Η Δήμητρα Γαλάνη του Κωνσταντίνου και της Αικατερίνης, εγγονή της
εκλιπούσης συγχωριανής μας Δήμητρας, το γένος Βασίλειου Ξεΐνη, έλαβε
πρόσφατα υποτροφία για τις σπουδές της στο Τμήμα Διοίκησης επιχειρή-
σεων του ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (ε. Α. Π.), λόγω των εξαιρετι-
κών επιδόσεων στις σπουδές της. Το Δ.Σ. της Ένωσης Κερασοβιτών
Πωγωνίου Ηπείρου και η εφημερίδα «Τα Νέα του Κερασόβου» συγχαίρουν
τη νέα φοιτήτρια και της εύχονται καλή συνέχεια και πάντα επιτυχίες στη ζωή
της.

• O  Νικόλαος Μπισμπιγιάννης του Γεωργίου και της Μαρίας, εγγονός
των εκλιπόντων συγχωριανών μας Αθανασίου και Αφροδίτης λιάγκου, από-
φοιτος του Τμήματος λογιστικής του πρώην Α.Τ.ε.ι. Χαλκίδας και εργαζό-
μενος στη γερμανική αεροπορική εταιρεία Lufthansa, έγινε δεκτός για
μεταπτυχιακές σπουδές στο Diploma for Airline Management του Πανεπι-
στημίου της Γενεύης, στην ελβετία, λαμβάνοντας παράλληλα για τις σπου-
δές του υποτροφία της Διεθνούς Ένωσης Μεταφορών (ιΑΤΑ). Το Δ.Σ. της
Ένωσης Κερασοβιτών Πωγωνίου Ηπείρου και η εφημερίδα «Τα Νέα του Κε-
ρασόβου» συγχαίρουν τον νέο επιστήμονα και του εύχονται καλή συνέχεια
στις σπουδές του και πάντα επιτυχίες στη ζωή του.

• Η Αναστασία Παππά, κόρη του συγχωριανού μας και παλιού μέλους του
Δ.Σ. της Ένωσης Κερασοβιτών Πωγωνίουυ Ηπείρου Δημήτριου Παππά του
Αναστασίου, μετά από την πρόσφατη επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών
της στο Τμήμα Φιλολογίας του εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
της Αθήνας έγινε δεκτή στο  μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Σχολική
Συμβουλευτική και Καθοδήγηση» του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγω-
γικής στο εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το Δ.Σ. της
Ένωσης Κερασοβιτών Πωγωνίου Ηπείρου και η εφημερίδα «Τα Νέα του Κε-
ρασόβου» συγχαίρουν τη νέα επιστήμονα και της εύχονται καλή συνέχεια
στις σπουδές της και πάντα επιτυχίες στη ζωή της.

Ανακοίνωση για την εκδημία 
του ηγούμενου Ιεράς Μονής 

Μολυβδοσκέπαστου Κονίτσης

Ἐκδημία Καθηγουμένου
Ἡ ἀδελφότητα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς μὲ υἱϊκή
θλίψη ἀναγγέλλει τὴν πρὸς Κύριον
ἐκδημία τοῦ μακαριστοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ
Καθηγουμένου Ἀρχιμανδρίτου Θεοδώρου
Διαμάντη. Ὁ μακαριστὸς γεννήθηκε τὸ
1942 στοὺς Βαριάδες Ἰωαννίνων.
Ἀπόφοιτος τοῦ Ἱεροδιδασκαλείου Βελλᾶς
καὶ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν,
ὑπῆρξε ὰπὸ τοὺς πρώτους καὶ στενότε-
ρους συνεργάτες τοῦ ἀοιδίμου Μητροπο-
λίτου Δρυϊνουπόλεως Σεβαστιανοῦ, ἀπὸ
τὸν ὁποῖο καὶ ἔλαβε τὴν ἱερωσύνη (1970).
Διετέλεσε Ἱεροκήρυκας, Διευθυντὴς τῶν
Ἱδρυμάτων, Ὑπεύθυνος τῶν Κατηχητικῶν
καὶ τῶν Κατασκηνώσεων τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεως, καθὼς καὶ Προϊστάμενος τοῦ
Ἱεροῦ Προσκυνηματικοῦ ναοῦ Ἁγίου
Κοσμᾶ Κονίτσης (1972-1988).  Παράλ-
ληλα γιὰ πολλά ἔτη ἀναλώθηκε στὸ Μυ-
στήριο τῆς Ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως εἴτε ὡς
περιοδεύων Πνευματικὸς εἴτε ὡς Γέροντας
τῆς Μονῆς. Τὸ 1988 εὐχῇ καὶ προτροπῇ
Ἁγίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου, μὲ τὸν
ὁποῖο συνδεόταν πνευματικά, ἀνέλαβε τὴν
ἀνασύσταση τῆς παλαιφάτου ἱστορικῆς
Ἱερᾶς Μονῆς Μολυβδοσκεπάστου, Καθη-
γούμενος τῆς ὁποίας διετέλεσε μέχρι τὴν
κοίμησή του. Ἡ σορός του εναποτέθηκε
γιὰ προσκύνηση στὸ Καθολικὸ τῆς μονῆς
μας, ὅπου και τελέστηκε ἀγρυπνία τὴν
16/8/2019 καὶ ὥρα 21.00, ἡ δὲ ἐξόδιος
ἀκολουθία του τελέσθηκε τὴν 17/8/2019
καὶ ὥρα 16.00.
Ακολούθησε ἡ ταφὴ στὸν περίβολο τῆς
Ἱερᾶς Μονῆς.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς 

σύνταξη και πορεία 
κύρωσης δασικών χαρτών
Σε τηλεδιάσκεψη που έγινε με πρωτοβουλία του Σταύρου Καλο-

γιάννη, βουλευτή ιωαννίνων, με αφορμή υπόμνημα της Ομοσπον-
δίας Αδελφοτήτων επαρχίας Πωγωνίου προς τον υπουργό
Περιβάλλοντος κ. Χατζηδάκη, συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τη
σύνταξη και την πορεία κύρωσης των δασικών χαρτών του Πωγω-
νίου. Στη διάσκεψη μετείχαν, από πλευράς υπουργείου ο Γενικός
Γραμματέας Περιβάλλοντος Κ. Αραβώσης και ο δασολόγος κ. Γιαν-
νακόπουλος, από πλευράς Ομοσπονδίας Πωγωνησίων ο Πρόεδρος
Γρ. Άρμπυρος και ο ιωάννης Βελονάκης, ο Δήμαρχος Πωγωνίου Κ.
Καψάλης και ο Σταύρος Καλογιάννης.
Συζητήθηκαν αρχικά τα προβλήματα που δημιουργούνται με ενστά-
σεις πολιτών επί αναρτημένων δασικών χαρτών για το μη δασικό χα-
ρακτήρα μιας έκτασης, θέματα εποικιστικών εκτάσεων οι οποίες στις
πράξεις διανομής αναφέρονται ως αγροί ή αμπέλια, σήμερα έχουν
κτηνοτροφική χρήση αλλά χαρακτηρίζονται ως πρώην αγροτικές και
νυν δασικές εκτάσεις, ενώ από τον ΟΠεΚεΠε κρίνονται επιλέξιμες
για βόσκηση και για ξηρικές δενδρώδεις καλλιέργειες, θέματα που
σχετίζονται με τον ΟΠεΚεΠε και με τον πρόσφατο ν. 4685/2020
«περί εκσυγχρονισμού της περιβαλλοντικής νομοθεσίας …». Τέθη-
καν επίσης από τους εκπροσώπους της Ομοσπονδίας θέματα των
πρώην κοινοτικών και νυν δημοτικών βοσκοτόπων των αναδασμών
και εποικιστικών εκτάσεων οι οποίοι έχουν δασωθεί, θέματα δασικών
συνεταιρισμών και άλλα. 
Ο Σταύρος Καλογιάννης ζήτησε από τον Γενικό Γραμματέα να δοθεί
ιδιαίτερη προσοχή στην αντιμετώπιση των δασικών θεμάτων που
αφορούν το ακριτικό Πωγώνι και τίθενται τεκμηριωμένα από τους φο-
ρείς του, αλλά αφορούν, σε γενικές γραμμές, ολόκληρη την Περιφε-
ρειακή ενότητα ιωαννίνων. Ο κ. Αραβώσης δήλωσε ότι στο
υπουργείο μελετούν τις προτάσεις της Ομοσπονδίας και ότι άνοιξε
ένας δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ του υπουργείου Περιβάλλοντος,
του Δήμου Πωγωνίου και της Ομοσπονδίας Αδελφοτήτων Πωγωνίου
για την αντιμετώπιση αυτών των θεμάτων.

Σχόλιο της εφημερίδας μας: Εκ μέρους του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας
Αδελφοτήτων και Ενώσεων της Επαρχίας μας ευχαριστούμε τον βου-
λευτή Ιωαννίνων Σταύρο Καλογιάννη για την παρέμβασή του, τους
αρμόδιους του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη συ-
νάντηση, όπως και τον πρόεδρο της Βουλής Κώστα Τασούλα και τον
βουλευτή Ιωαννίνων  Γεώργιο Αμυρά για το ενδιαφέρον που έδειξαν
απέναντι στα δίκαια αιτήματα των κατοίκων του Πωγωνίου. Ωστόσο,
από τη συντεταγμένη πολιτεία εξακολουθούμε να περιμένουμε έμ-
πρακτο ενδιαφέρον και ανταπόκριση στα προβλήματα των κατοίκων
της ευαίσθητης παραμεθόριας επαρχίας μας

.
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• Μια ακόμα αξιέπαινη πρωτοβουλία
πήρε ο εκπρόσωπος της Τοπικής μας
Κοινότητας Θεόδωρος Π. Τζαβέλλας.
Αμέσως μετά τη λήξη των μέτρων κοινω-
νικής αποστασιοποίησης ήρθε στο
χωριό και μερίμνησε για την επισκευή
του μαντρότοιχου της κεντρικής πλατείας
του χωριού μας, καθώς και την ενίσχυσή
της με κατάλληλα κάγκελα ώστε να μην
εισέρχονται αιγοπρόβατα ή αγελάδες
στον χώρο αυτόν. Μάλιστα, κατέβαλε και
μεγάλο μέρος των σχετικών εξόδων. 

• Λόγω των πρωτόγνωρων υγειονομικών
συνθηκών που διαμορφώθηκαν φέτος εξαι-
τίας της πανδημίας του νέου κορονοϊού αλλά
και των σχετικών απαγορεύσεων και περιο-
ρισμών της πολιτείας το Διοικητικό Συμβού-
λιο της Ένωσης Κερασοβιτών Πωγωνίου
Ηπείρου αποφάσισε τη ματαίωση της φετινής
γιορτής της πίτας και του παραδοσιακού μας
πανηγυριού (16 Αυγούστου 2020), ως προς
το σκέλος της πατροπαράδοτης ομαδικής
συνεστίασης και του χορού. Η Θεία Λειτουρ-
γία το πρωί της Κυριακής 16 Αυγούστου
2020 πραγματοποιήθηκε κανονικά. 

• Αρκετά χρόνια μετά το κλείσιμο του με-
γάλου πολυκαταστήματος τροφίμων στη
διασταύρωση προς Κακκαβιά και Δελβι-
νάκι, επί της Παλαιάς Εθνικής Οδού
Ιωαννίνων-Κόνιτσας- Κοζάνης, στο Καλ-
πάκι, έδρα πλέον του Δήμου Πωγωνίου,
κάτι φαίνεται να κινείται στον χώρο. Το
κτήριο αποκτήθηκε από επιχειρηματική
ομάδα του νομού Ιωαννίνων και σύντομα
αναμένεται να λειτουργήσει νέο πολυκα-
τάστημα τροφίμων, στη θέση της πα-
λαιάς αγοράς τροφίμων της Ένωσης
Αγροτικών συνεταιρισμών Ιωαννίνων,
την οποία διαδέχθηκε ο όμιλος Αρβανι-
τίδη, σε συνεργασία κατά καιρούς με την
«Carrefour- Μαρινόπουλος».

• Πέντε χρόνια από το πρωινό της 20ης Φε-
βρουαρίου 2015, όταν το μεγαλύτερο μονό-
τοξο πέτρινο γεφύρι των Βαλκανίων
κατέρρευσε στα αφρισμένα νερά του ποτα-
μού Άραχθου, οι εργασίες αναστήλωσης
ολοκληρώθηκαν και η ιστορική γέφυρα της
Πλάκας στέκει πάλι υπερήφανη στη θέση
της. Ωστόσο το ομολογουμένως ευχάριστο
αυτό γεγονός δεν θα πρέπει να μας κάνει να
ξεχνάμε πως και τα άλλα πέτρινα γεφύρια
στο Πωγώνι, στο Ζαγόρι, στα Τζουμέρκα και
στην υπόλοιπη Ήπειρο έχουν ανάγκη από
συντήρηση αλλιώς θα καταρρεύσουν και
αυτά. 

• Εντυπωσιακά άλλαξε η Ιόνια Οδός τα
δεδομένα της οδικής ασφάλειας στην
Ήπειρο. σύμφωνα με στοιχεία της Αστυ-
νομικής Διεύθυνσης Ηπείρου, στο αντί-
στοιχο τμήμα της Ιόνιας Οδού επί ένα
χρόνο δεν σημειώθηκε κανένα θανατη-
φόρο τροχαίο ατύχημα. 

• Τριγμούς στους ήδη προβληματικούς Τ.Ο.
Ε.Β. στην Ήπειρο αναμένεται να προκαλέσει
η απόφαση της νέας διοίκησης της ΔΕΗ να
αυξήσει τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας. Οι
αυξήσεις αυτές στο αγροτικό ρεύμα έρχονται
σε ια περίοδο όπου οι αγρότες και οι Τ.Ο. Ε.Β.
βρίσκονται σε άσχημη οικονομική κατάσταση
εξαιτίας των επαναλαμβανόμενων δυσμενών
καιρικών συνθηκών και δυσκολεύονται να
πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους σε προμη-
θευτές όπως η Δ.Ε.Η. Θεωρείται βέβαιο ότι οι
ανατιμήσεις αυτές θα οδηγήσουν πολλούς
οργανισμούς, αγροτικές επιχειρήσεις και με-
μονωμένους παραγωγούς σε διακοπή της
ηλεκτροδότησης. Παράλληλα, η αύξηση της
τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος επηρεάζει και
το κόστος παραγωγής των αγροτικών προ-
ϊόντων. 

• Εξαιρετικά θετική αποδοχή από τους κα-

ταναλωτές έχει η νέα σειρά αγροτικών
προϊόντων που έφερε τους προηγούμε-
νους μήνες η γαλακτοβιομηχανία της
Ηπείρου «Δωδώνη» στην ελληνική και
στη διεθνή αγορά. Μάλιστα, ένα από
αυτά είναι το νέο στραγγιστό γιαούρτι με
την επωνυμία «Ηπειρώτικο», ένα εμβλη-
ματικό προϊόν με γάλα αποκλειστικά από
τις 60 καλύτερες συνεργαζόμενες με τη
βιομηχανία φάρμες. Η εταιρεία σημειώνει
πώς όχι μόνο οι στόχοι των πωλήσεων
έχουν επιτευχθεί στις περισσότερες πε-
ριπτώσεις, αλλά ότι σε ορισμένους κωδι-
κούς η ζήτηση ξεπερνά τις προσδοκίες. 

• Δυο ήταν τα βασικά ζητήματα που απασχό-
λησαν την κοινή γνώμη την περίοδο αμέσως
μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων, η
πορεία της πανδημίας του νέου κορωνοϊού
SARS-COV-2 στη χώρα και οι ελληνοτουρ-
κική κρίση. Ως προς το δεύτερο, η προκλητι-
κότητα της γειτονικής χώρας το στη διάρκεια
των τελευταίων μηνών έφτασε σε πρωτο-
φανή επίπεδα. Ο πρόεδρος της Τουρκίας,
έχοντας ουσιαστικά εξουθενώσει τους αντι-
πάλους του μετά το αποτυχημένο πραξικό-
πημα του 2016 και έχοντας στα χέρια του τον
απόλυτο έλεγχο του κράτους του, στρέφει
πλέον ανοιχτά την ισχύ του εναντίον της
χώρας μας με διαδοχικές προκλητικές ενέρ-
γειες. Οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις βρί-
σκονται σε μόνιμη επιφυλακή με σκοπό να
αναχαιτίσουν τις διαρκείς εισβολές ερευνητι-
κών και πολεμικών πλοίων στα ελληνικά χω-
ρικά ύδατα, ενώ η ελληνική κυβέρνηση
προχώρησε σε κοινές δράσεις με γειτονικά
κράτη αλλά και σε επανειλημμένα αιτήματα
προς τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και στις Η.Π.Α., ζητώντας ουσιαστικές κυρώ-
σεις εναντίον της Τουρκίας, πλην όμως η αν-
τίδραση των περισσότερων χωρών είναι
μάλλον χλιαρή ή παρελκυστική (εκτός ίσως
από τη Γαλλία, η οποία φαίνεται να ανησυχεί

από την επεκτατική δράση του τουρκικού
στόλου, ο οποίος φτάνει πια ως τη… Λιβύη,
για να πάρει μέρος στον τοπικό εμφύλιο πό-
λεμο). Όλα τα παραπάνω, σε συνδυασμό με
την υλική υποστήριξη των Η.Π.Α., της Ρω-
σίας και της Γερμανίας προς την Τουρκία
έχουν αποθρασύνει επικίνδυνα την κυβέρ-
νηση της τελευταίας, κάνοντας ένα θερμό
επεισόδιο επικίνδυνα πιθανό. Παράλληλα, τα
πράγματα στο μέτωπο της πανδημίας εμπνέ-
ουν ανησυχία, καθώς εμβόλια δεν ήταν
έτοιμα το καλοκαίρι, ενώ η ελληνική οικονο-
μία άνοιξε χωρίς ουσιαστικά αντίμετρα απέ-
ναντι στα εισαγόμενα κρούσματα (από
τουρίστες, επαναπατρισθέντες ή πρόσφυγες-
μετανάστες). Επιπλέον, είναι εμφανής η κό-
πωση από τα μέτρα που ελήφθησαν το προ-
ηγούμενο διάστημα, με συνέπεια πολίτες και
επιχειρήσεις σε αρκετές περιπτώσεις να
αγνοούν τις συστάσεις των ειδικών και να
μην παίρνουν ούτε τις απολύτως απαραίτη-
τες προφυλάξεις. Η πολιτεία από τη μεριά της
έλαβε κάποια ειδικά μέτρα για την περίοδο
του καλοκαιριού, απαγορεύοντας τα παρα-
δοσιακά πανηγύρια, πλην όμως τα αυτά δε
φαίνονται αρκετά και ο αριθμός των κρου-
σμάτων εξακολουθεί να αυξάνει.  

• Μην ξεχνάμε τις γιορτές και τις αργίες,
ιδιαίτερα το τριήμερο της 28ης Οκτω-
βρίου  και τις άγιες ημέρες των Χριστου-
γέννων και της Πρωτοχρονιάς 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 ενί-
σχυση των συμπατριωτών μας που ερ-
γάζονται για την παραγωγή και τη
μεταποίησή τους αλλά και στη δημιουρ-
γία νέων θέσεων εργασίας. 

Ανάβαση στον Προφήτη Ηλία Κερασόβου 
(21 Αυγούστου 2020) - Σύντομο φωτορεπορτάζ: 

Δεκάδες σχολεία -κυρίως Δημοτικά- που λειτουργού-
σαν σε χωριά, έβαλαν λουκέτο τις τελευταίες δεκαε-
τίες σ’ όλη την Ήπειρο, σημάδι κι αυτό της φθίνουσας
πληθυσμιακά πορείας που γνωρίζει η ορεινή κυρίως
ύπαιθρος χώρα. 
Μέσα στο ίδιο αυτό διάστημα δεν άνοιξε κανένα νέο σχο-

λείο σε χωριό του νομού ιωαννίνων ή γειτονικών, αφού
παιδιά δεν υπάρχουν, ενώ τα λίγα που ζουν ακόμα σε κά-
ποιον οικισμό μεταφέρονται καθημερινά σε σχολεία κον-
τινών ή πιο μακρινών κωμοπόλεων. Ωστόσο, από τη νέα
σχολική χρονιά ενδέχεται να πάρει ξανά ζωή ένα Δημοτικό
που έκλεισε πριν από λίγα χρόνια, αυτό της ακριτικής Πω-
γωνιανής, καθώς υπάρχουν και πάλι οι απαραίτητές προ-
ϋποθέσεις για τη λειτουργία του!

Κλειστό παραμένει τα τελευταία χρόνια το Δημοτικό Σχο-
λείο της Πωγωνιανής, στο οποίο μπήκε παλιότερα «λου-
κέτο» με την αιτιολογία ότι δεν υπάρχουν αρκετά παιδιά
για τη φοίτησή τους εκεί. Ως αποτέλεσμα, οι 9 ντόπιοι μα-
θητές και άλλοι 11 που προέρχονται από τη δομή της «Κι-
βωτού του Κόσμου», η οποία λειτουργεί εκεί από τον
Δεκέμβριο του 2013, μετακινούνται καθημερινά με λεω-
φορείο στο Δελβινάκι, μία απόσταση 15 χιλιομέτρων, προ-
κειμένου να φοιτήσουν στο σχολείο της κωμόπολης! Έτσι,
20 παιδιά κάνουν σε καθημερινή βάση μία συνολική από-
σταση 30 περίπου χιλιομέτρων προκειμένου να πάνε σχο-
λείο.

είναι εύλογο, λοιπόν, το αίτημα που διατυπώνουν οι οι-
κογένειες των ντόπιων μαθητών για επαναλειτουργία του
Δημοτικού Σχολείου Πωγωνιανής, καθώς είναι αρκετοί οι
μαθητές στην ακριτική κωμόπολη. Οι γονείς δεν κρύβουν
την ανησυχία τους για το ταξίδι που υποχρεώνονται να
κάνουν καθημερινά τα παιδιά τους, προκειμένου να πάνε
σχολείο, ειδικά τον χειμώνα που είναι περισσότεροι οι κίν-
δυνοι, λόγω έντονων καιρικών φαινομένων, ενώ η αγωνία
τους έχει μεγαλώσει το τελευταίο διάστημα λόγω της παν-
δημίας του κορονοϊού. Γενικά, φοβούνται αυτό το καθη-
μερινό ταξίδι. Το ίδιο ισχύει και για την «Κιβωτό του
Κόσμου», η οποία, μάλιστα, προτίθεται, σε περίπτωση
που ανοίξει ξανά το σχολείο, να μεταφέρει στη δομή της
Πωγωνιανής άλλα 15 παιδιά μικρής ηλικίας που θα φοι-
τούν σ’ αυτό, ανεβάζοντας έτσι το συνολικό αριθμό τους
σε περίπου 35 μαθητές!

Το αίτημα επαναλειτουργίας του Δημοτικού Σχολείου
Πωγωνιανής υποστηρίζει και ο Αντιδήμαρχος Δ.ε. Πω-
γωνιανής Στέλιος Κουκουλάρης, ο οποίος κινείται προς
κάθε κατεύθυνση για την υλοποίησή του. Ήδη έχει έρθει
σε επαφή με τον Γιαννιώτη Πρόεδρο της Βουλής Κώστα
Τασούλα, ζητώντας την υποστήριξή του και επισημαίνον-
τας τις εθνικές διαστάσεις που έχει το ζήτημα, καθώς πρό-

κειται για μία μεθοριακή περιοχή, η φθίνουσα πορεία της
οποίας γίνεται προσπάθεια να αναστραφεί με συγκεκρι-
μένες πρωτοβουλίες. Προς την κατεύθυνση ανοίγματος
του σχολείου έχει κινηθεί και η «Κιβωτός του Κόσμου».
Στο πλαίσιο αυτό, η Διευθύντρια των δομών της Ηπείρου
Άντυ Θεοδωρακοπούλου συναντήθηκε τον περασμένο ια-
νουάριο με τη Σοφία Ζαχαράκη, υφυπουργό Παιδείας με
αρμοδιότητα τα σχολεία, στην οποία παρέδωσε υπό-
μνημα που στοιχειοθετεί το αίτημα. Η υφυπουργός τόνισε
πως με τον συγκεκριμένο αριθμό μαθητών είναι εφικτό το
άνοιγμα του Δημοτικού Πωγωνιανής από τη νέα σχολική
χρονιά.

Η επαναλειτουργία του Δημοτικού Σχολείου Πωγωνια-
νής πέρα από τη φιλοξενία των ντόπιων μαθητών και των
παιδιών της «Κιβωτού του Κόσμου», που σήμερα δια-
νύουν τόσα χιλιόμετρα καθημερινά για να φτάσουν στο
Δελβινάκι, θα στείλει ένα αισιόδοξο μήνυμα, το πρώτο
μετά από πολύ καιρό, για μία ευαίσθητη περιοχή δίπλα
στην ελληνοαλβανική μεθόριο, που βρίσκεται σήμερα στο
χείλος της πλήρους εγκατάλειψης.

Παράλληλα, εκτιμάται πως θα δώσει ένα επιπλέον κίνη-
τρο στους κατοίκους της να παραμείνουν εκεί, αλλά και σ’
όσους το σκέφτονται να κάνουν το μεγάλο βήμα της επι-
στροφής στην πατρογονική γη, προκειμένου να ασχολη-
θούν με τον πρωτογενή τομέα της παραγωγής.

(Αναδημοσίευση από την καθημερινή εφημερίδα
των Ιωαννίνων «Πρωινός λόγος»)

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

Για μια ακόμα χρονιά κάποιοι συγχω-
ριανοί μας, με πρωτοβουλία της οικογένειας του Γεώργιου- Νεκτάριου Πά-
σχου, ανέβηκαν στο εξωκλήσι του Προφήτη Ηλία, σε υψόμετρο κοντά στα
1.100 μέτρα, το οποίο δεσπόζει πάνω από το Κεράσοβο. Φέτος οι διοργα-
νωτές, θέλοντας να πρωτοτυπήσουν,  δεν χρησιμοποίησαν τις κλασικές πε-
ζοπορικές διαδρομές που ξεκινούν έξω από το χωριό μας, αλλά έφτασαν από
την πλευρά του Δελβινακίου - Κρυονερίου χρησιμοποιώντας τον δρόμο που
κατασκευάστηκε πρόσφατα για τις ανάγκες των νέων Αιολικών Πάρκων. Ο
δρόμος αυτός, χωμάτινος προς το παρόν, διέρχεται κοντά από παραδοσια-
κές τοποθεσίες του χωριού μας, όπως «Μπράκηδες», «Κακό-πλάι» και «Κα-
ραγιάννια», καθιστώντας τις για πρώτη φορά οδικά προσβάσιμες και εύκολα
επισκέψιμες. Οι επισκέπτες περιηγήθηκαν με την ευκαιρία στο νεοσύστατο
αιολικό πάρκο «Κασιδιάρης ΙΙ». στις εικόνες μπορείτε να δείτε ορισμένους
από αυτούς που συμμετείχαν στο όλο εγχείρημα και να πάρετε μια ιδέα από
τη μαγευτική θέα που προσφέρει η κορυφογραμμή αλλά και από το πώς
όντος μοιάζει μια ανεμογεννήτρια από κοντά.

Το Διοικητικό συμβούλιο της Ομοσπονδίας
Αδελφοτήτων και Ενώσεων Επαρχίας Πω-
γωνίου αποφάσισε τη ματαίωση του προ-
γραμματισμένου και επί σειρά ετών
καθιερωμένου ετήσιου συνεδρίου της Ομο-
σπονδίας μας στα χωριά του Πωγωνίου,
στο πλαίσιο των μέτρων περιορισμού της
εξάπλωσης της νέας πανδημίας και για να
προστατευτεί η ζωή και η υγεία των υπε-
ρηλίκων κατοίκων της ακριτικής μας επαρ-
χίας.

Εκ του Διοικητικού συμβουλίου

Γενικό το αίτημα για επαναλειτουργία του Δημοτικού Σχολείου Πωγωνιανής!

Ματαιώθηκε το συνέδριο 
της Ομοσπονδίας για το 2020
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Προσφορές στην Αδελφότητα 
και στην εφημερίδα μας

• Η κυρία Ελευθερία (Ρίτσα) Πάσχου, κόρη του αεί-
μνηστου συγχωριανού μας Θεοδώρου Πάσχου, ιδρυ-
τικού μέλους και επί σειρά ετών προέδρου τόσο της
Αδελφότητάς μας όσο και της Ομοσπονδίας Πωγω-
νησίων, προσέφερε στην Αδελφότητα τριάντα τεμά-
χια από το λεύκωμα που εξέδωσε πρόσφατα με
μέρος από το πολύτιμο αρχείο του πατέρα της. Η
Αδελφότητά μας προτίθεται να διαθέσει αυτά τα βι-
βλία στα μέλη και στους φίλους της προς 50 € το κα-
θένα, με σκοπό να συγκεντρωθεί ένα χρηματικό
ποσό αρκετό για την περισσότερο επιμελημένη και
εμπλουτισμένη επανέκδοσή τους. Πρόκειται αναμφί-
βολα για ιστορικό κειμήλιο, του οποίου η αξία αυξά-
νει με την πάροδο των χρόνων και καλό είναι να μη
λείπει από τη βιβλιοθήκη κανενός Κερασοβίτη. Πλη-
ροφορίες στα γραφεία της Ένωσής μας, οδός λέκκα
12, Αθήνα, τηλέφωνο επικοινωνίας 2103220394.
• Φώτιος Χατζηδημητριάδης προσέφερε τα λουκού-
μια για το πρωί της Κυριακής 16 Αυγούστου 2020.
• Ο κύριος Βασίλειος Δρούμπουλας προσέφερε το
ποσό των 400 € εις μνήμην των γονέων του σταύρου
και Μαρίας Δρούμπουλα για την Ένωση Κερασοβι-
τών Πωγωνίου Ηπείρου.
• Η κυρία λευκοθέα Βελονάκη προσέφερε το ποσό
των 100 € εις μνήμην των γονέων της σταύρου και
Μαρίας Δρούμπουλα για την Ένωση Κερασοβιτών
Πωγωνίου Ηπείρου. 
• Η κυρία Κωνσταντίνα Κοπελάκη προσέφερε το
ποσό των 100 € για την Ένωση Κερασοβιτών Πω-
γωνίου Ηπείρου.
• Η κυρία Ειρήνη Τζαβέλλα προσέφερε το ποσό των
100 € εις μνήμην του συζύγου της Παναγιώτη Γ. Τζα-
βέλλα για την Ένωση Κερασοβιτών Πωγωνίου Ηπεί-
ρου.
• Ο κύριος Χαράλαμπος Π. Τζαβέλλας προσέφερε το
ποσό των 50 € εις μνήμην του πατέρα του Παναγιώτη
Γ. Τζαβέλλα για την Ένωση Κερασοβιτών Πωγωνίου
Ηπείρου.
• Η κυρία Αικατερίνη Δρούμπουλα προσέφερε το
ποσό των 50 € εις μνήμην του συζύγου της Ηλία
Δρούμπουλα για την Ένωση Κερασοβιτών Πωγω-
νίου Ηπείρου.
• Η κυρία Χριστίνα Κολιού προσέφερε το ποσό των
50 € εις μνήμην του συζύγου της Χρυσόστομου Κο-
λιού για την Ένωση Κερασοβιτών Πωγωνίου Ηπεί-
ρου.
• Ο κύριος Ηλίας λιάγκος και η σύζυγός του Έλλη
προσέφεραν το ποσό των 50 € εις μνήμην Αποστόλη
Δαγκοβάνου, Αποστόλη λιάγκου, Γεώργιου λιάγκου
και Θέμιδος λιάγκου για την Ένωση Κερασοβιτών
Πωγωνίου Ηπείρου.
• Ο κύριος Γεώργιος Ηλ. λιάγκος και η σύζυγός του
Γεωργία λαμπροπούλου προσέφεραν το ποσό των
50 € εις μνήμην του αδελφού τους Αποστόλη λιάγκου
για την Ένωση Κερασοβιτών Πωγωνίου Ηπείρου.
• Ο κύριος Δημήτριος Κιούσης και η σύζυγός του
Μαρία προσέφεραν το ποσό των 50 € για την Ένωση
Κερασοβιτών Πωγωνίου Ηπείρου.
• Η κυρία Νίκη Κάμτσιου προσέφερε το ποσό των 40
€ εις μνήμην του συζύγου της στυλιανού Κάμτσιου
για την Ένωση Κερασοβιτών Πωγωνίου Ηπείρου.
• Η κυρία σοφία Κ. Νικολάκη προσέφερε το ποσό των
40 € για την Ένωση Κερασοβιτών Πωγωνίου Ηπεί-
ρου.
• Η κυρία Βασιλική Πάνου προσέφερε το ποσό των
40 € για την Ένωση Κερασοβιτών Πωγωνίου Ηπεί-
ρου.
• Η κυρία Ελένη Δαγκοβάνου προσέφερε το ποσό
των 20 € εις μνήμην του συζύγου της Αποστόλη Δαγ-
κοβάνου και του εγγονού της Αποστόλη λιάγκου για
την Ένωση Κερασοβιτών Πωγωνίου Ηπείρου.
• Η κυρία Αναστασία Χρήστου προσέφερε το ποσό
των 20 € εις μνήμην του συζύγου της Χρήστου Γεωρ-
γίου για την Ένωση Κερασοβιτών Πωγωνίου Ηπεί-
ρου.
• Ο κύριος Ζαχαρίας Μακατούνης προσέφερε το
ποσό των 20 € εις μνήμην Θέμιδος, Κωνσταντίνας και
Μαρίας Παππά για την Ένωση Κερασοβιτών Πωγω-
νίου Ηπείρου.
• Η κυρία Χρυσαυγή Καραδήμου προσέφερε το ποσό
των 10 € για την Ένωση Κερασοβιτών Πωγωνίου
Ηπείρου.

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

Ο Αλέξανδρος λαμπρίδης γεννήθηκε στην Αθήνα.
Με ρίζα (γένος Μάκος) στη Σωτήρα της Άνω Δε-
ρόπολης, με καταγωγή από το Πολύδροσο Θε-
σπρωτίας, πέρασε τα παιδικά του χρόνια σε χωριά
της παραμεθόριας Ηπείρου, ακολουθώντας τις με-
ταθέσεις των εκπαιδευτικών γονέων του. Αποφόί-
τησε από το τμήμα Μεταλλειολογίας του εθνικού
Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Παράλληλα, σπούδασε
σκηνοθεσία στη Σχολή Σταυράκου και συμπλή-
ρωσε την εκπαίδευση του με μεταπτυχιακές σπου-
δές και stages τελειοποίησης στη σκηνοθεσία στο
Παρίσι. υπήρξε συνεργάτης του Θόδωρου Αγγε-
λόπουλου σε πέντε ταινίες, ως βοηθός σκηνοθέτη,
υπεύθυνος casting. Ξεκίνησε να σκηνοθετεί ντο-
κιμαντέρ πριν και παράλληλα με τις σπουδές του.
εργάστηκε για χρόνια ως ραδιοφωνικός παραγω-
γός ενώ, μεταξύ άλλων, σκηνοθέτησε την τηλεο-
πτική εκπομπή «Φωταψίες της Άλλης Όχθης». Το
ντοκιμαντέρ του «Το τέλος μιας Αιωνιότητας» γνώ-
ρισε μεγάλη διεθνή διανομή. Σκηνοθέτησε σειρά
εκδηλώσεων, σταθερός συνεργάτης με το Διεθνές
Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά
και νέους. Πιο πρόσφατο έργο του, «Τα αύριο της πολυφωνίας». 
Το 1996 πρωτοστάτησε στη δημιουργία του Πολυφωνικού Συνόλου

«Χαονία» που πήρε το όνομά του από τη χώρα του αρχαιότερου
Ηπειρωτικού φύλου που συμπίπτει με το χώρο επιβίωσης της Ηπει-
ρώτικης Πολυφωνίας. Η «Χαονία», στην πολυετή διαδρομή της, έχει
εμφανιστεί σε εκατοντάδες συναυλίες σε όλη την ελλάδα, σε φωνη-
τικά φεστιβάλ στο εξωτερικό, έχει δισκογραφήσει σε ελλάδα κι εξω-
τερικό, ενώ έχει βραβευθεί για την προσφορά της από την
Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία ελλάδος. Το 1998 συμμετείχε στην
ίδρυση της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας “Άπειρος” (η δωρική
ονομασία της Ηπείρου) και στην έκδοση του ομώνυμου πολιτιστικού,
περιβαλλοντικού περιοδικού ως πρόεδρος και διευθυντής έκδοσης
αντίστοιχα. Ακολούθησε τον επόμενο χρόνο η ίδρυση, με τη συνερ-
γασία της «Άπειρος» και με τη στήριξη φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης, το Διεθνές Φεστιβάλ Πολυφωνικού Τραγουδιού, εστιάζοντας στη
διάσωση, τη διάδοση και την προβολή της λαϊκής Πολυφωνίας.
Από τη θέση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή του νέου θεσμού, ο οποίος

είναι περισσότερο γνωστός ως «Πολυφωνικό Καραβάνι», ο Αλέξαν-
δρος λαμπρίδης ασχολήθηκε με τη διοργάνωση δεκατεσσάρων Διε-
θνών Συναντήσεων Πολυφωνικού Τραγουδιού σε παραμεθόρια
Ήπειρο, Μακεδονία, Αλβανία, Κάτω ιταλία, Βουλγαρία, 13 Μεγάλων
Συναυλιών στην Αθήνα ( ΠΑλλΑΣ, Θέατρο Πέτρας), την ίδρυση Αρ-
χείου Πολυφωνικού Τραγουδιού, τη λειτουργία εργαστηρίου Πολυ-
φωνίας, την έκδοση σειράς ψηφιακών δίσκων και ντοκιμαντέρ. Από το
1999 μέχρι σήμερα διδάσκει στα σεμινάρια Ηπειρώτικου Πολυφωνι-
κού Τραγουδιού στο Κέντρο ελληνικής Μουσικής «Φοίβος Ανωγει-
ανάκης», ενώ σε ανάλογα σεμινάρια έχει διδάξει και στην Ήπειρο και
σε διάφορα πολιτιστικά φεστιβάλ, στην ελλάδα και το εξωτερικό,
όπως στην ιταλία και στην Ουαλία. Στα σεμινάρια αξιοποιείται και η
ακρόαση και η θέαση οπτικοακουστικών υλικών του Αρχείου Πολυ-
φωνικού Τραγουδιού, με επιλεγμένες επιτόπιες εγγραφές κοντά σε
ανεπίστρεπτες, εμβληματικές μορφές της Ηπειρώτικης Πολυφωνίας.

Φέτος οι συνθήκες ήταν ιδιαίτερες, αφού η πρωτόγνωρη υγειονομική
κρίση οδήγησε σε αναβολή ή ματαίωση των πανηγυριών και των
άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων στα χωριά της Ηπείρου. Ωστόσο, η
ομάδα του Πολυφωνικού Καραβανιού δεν έμεινε αδρανής. Με αφε-
τηρία την Αγία Μαρίνα του Δήμου Πωγωνίου από το τέλος ιουλίου του
2020 διοργάνωσε δράσεις προβολής και ανάδειξης του πολυφωνικού
τραγουδιού σε παραμεθόρια χωριά της Ηπείρου. Οι δράσεις αυτές
ήταν προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες συνθήκες της εποχής μας, με
έγνοια στην αλληλοπροστασία οικοδεσποτών και συνταξιδιωτών. Η
έγνοια αυτή καθόρισε και την επιλογή της μη αναγγελίας των σταθμών
προορισμού και της περιορισμένης προβολής των σχετικών δρά-
σεων, ώστε αυτές να μην προσκαλέσουν μεγάλες συγκεντρώσεις αν-
θρώπων σε τόπους και τοπικές κοινωνίες με αυξημένη ευπάθεια στις
δύσκολες συνθήκες της πανδημίας.

Στις συνθήκες αυτές το Πολυφωνικό Καραβάνι ενέταξε στο φετινό
οκταήμερο ταξίδι του το αγαπημένο μας χωριό, στο οποίο έφτασε το
πρωί της Τρίτης 3 Αυγούστου 2020. Βασικός λόγος για αυτό ήταν,
όπως δήλωσαν, όχι μόνο να βρεθούν σε έναν αγαπημένο τόπο στις
νέες δύσκολες συνθήκες αλλά και να τιμήσουν τη μνήμη του αείμνη-

στου φίλου και συνεργάτη τους, του συγχωριανού μας Αποστόλη
λιάγκου, όπως και το νέο τους συνεργάτη, τον ανιψιό του Βασίλειο
λιάγκο του Ηλία, ο οποίος ασχολείται τόσο με την εκμάθηση παρα-
δοσιακού κλαρίνου όσο και με το πολυφωνικό τραγούδι της Ηπείρου.
Θυμίζουμε ότι σε συνεργασία με τον Αποστόλη λιάγκο και το τότε Δ.Σ.
της Αδελφότητάς μας, η ομάδα του Πολυφωνικού  Καραβανιού είχε
συμμετάσχει στη διοργάνωση αναπαράστασης παραδοσιακού πανη-
γυριού στο Κεράσοβο Πωγωνίου το όχι και τόσο μακρινό 2006. Για
όλους εμάς, τους Κερασοβίτες και τους φίλους του ακριτικού μας χω-
ριού που είχαν την ευκαιρία να περάσουν τις ολιγοήμερες διακοπές
τους εκεί, το όλο γεγονός ήταν μια ευχάριστη έκπληξη, με δεδομένη
τη ματαίωση του παραδοσιακού μας πανηγυριού (16 Αυγούστου
2020), με την εξαίρεση της Θείας λειτουργίας, λόγω της πανδημίας
αλλά και των σχετικών αποφάσεων της πολιτείας.

Η ομάδα του Πολυφωνικού Καραβανιού, η οποία διέμεινε στον
πρώην Δημοτικό Σχολείο του Κερασόβου, το οποίο μας παραχωρή-
θηκε από το Δήμο Πωγωνίου με σκοπό τη φιλοξενία συγχωριανών
και φίλων, συγκεντρώθηκε στις δέκα το πρωί στο χώρο της εκκλησίας
μας και με τη βοήθεια εθελοντών από το χωριό επιμελήθηκε την κα-
θαριότητα του χώρου και την τοποθέτηση καθισμάτων σε κατάλληλες
αποστάσεις. 

Στη συνέχεια συγκεντρώθηκαν όσοι συγχωριανοί μπορούσαν και
ξεκίνησε μια λιτή παράσταση με πολυφωνικές μελωδίες όχι μόνο από
την Ήπειρο αλλά και τα Βαλκάνια και την Κάτω ιταλία. Σε αρκετά ση-
μεία τους συνόδευσε με το κλαρίνο του ο νεαρός συγχωριανός μας
Βασίλειος λιάγκος του Ηλία. ιδιαίτερα υγκινητική ήταν η στιγμή κατά
την οποία κάλεσαν να τραγουδήσει μαζί τους το Χαρίλαο Γ. Τζαβέλλα.
Τα σχετικά βίντεο μπορούν να βρεθούν στην ιστοστελίδα
www.kerasovo-pogoni.gr, όπως και στο κανάλι της Ένωσης Κερασο-
βιτών Πωγωνίου στο YouTube

Μετά το πέρας της εκδήλωσης παρατέθηκε γεύμα προς τιμήν της
ομάδας του Πολυφωνικού Καραβανιού, κατά τη διάρκεια του οποίου
ανταλλάχθηκαν  ενδιαφέρουσες πληροφορίες και απόψεις. ιδιαίτερη
αναφορά έγινε στην προσπάθεια που καταβάλλει η ομάδα για να εγ-
γράψει τις δράσεις της στο διεθνή κατάλογο Καλών Πρακτικών Άυλης
Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO, βασισμένη σε αρχειακά
υλικά από την εικοσαετή πορεία του θεσμού. Μάλιστα, το βίντεο που
υποστηρίζει το σχετικό αίτημα αποτελεί μια παρουσίαση της απαρ-
χής, της διαδρομής, του έργου και της προσφοράς του Πολυφωνικού
Καραβανιού, με στόχο την έρευνα, προβολή και μεταλαμπάδευση του
Ηπειρώτικου Πολυφωνικού Τραγουδιού. 

Το όλο γεγονός αποκτά μεγάλη σημασία αφού γειτονικά κράτη επί-
σης επιθυμούν να εγγράψουν το Πολυφωνικό Τραγούδι στο σχετικό
διεθνή κατάλογο ως δική τους πολιτισμική παρακαταθήκη. Για όλους
αυτούς τους λόγους, το 2018 ο ιδρυτής και στυλοβάτης του θεσμού
Αλέξανδρος λαμπρίδης αναγορεύθηκε επίτιμος δημότης Δερόπολης
και επίτιμος δημότης Ολύμπου Καρπάθου για την προσφορά του στο
Ηπειρώτικο Πολυφωνικό Τραγούδι και την Ολυμπίτικη ζώσα παρά-
δοση, αντίστοιχα.

(Για το Δ. σ. της Ένωσης Κερασοβιτών Πωγωνίου Ηπείρου 
και τα «Νέα του Κερασόβου», Ιωάννης Ν. Βελονάκης) 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Κερασοβιτών Πω-
γωνίου Ηπείρου παραδοσιακά και επί σειρά ετών, από το
1996, διοργάνωνε τη Γιορτή Τσίπουρου σε κάποιο Σαββα-
τοκύριακο του Οκτωβρίου, όσο το δυνατόν πλησιέστερα
στην εθνική εορτή. Στην προσπάθειά του αυτή είχε τη βοή-
θεια της εκκλησιαστικής μας επιτροπής, του παραδοσια-
κού μας καφενείου και των λιγοστών μονίμων κατοίκων του
χωριού μας (τα τελευταία χρόνια προσφέρονται και σταφύ-
λια από το χωριό μας για τις ανάγκες της γιορτής). Η ανα-
βίωση της απόσταξης του τσίπουρου από την Αδελφότητα
Κερασοβιτών, είναι ένα έθιμο που κρατάει χρόνια και το
οποίο έχει καταξιωθεί στα πολιτιστικά δρώμενα. 

Η τελετουργία της παρασκευής του τσίπουρου, του πα-
ραδοσιακού Ηπειρώτικου αλκοολούχου ποτού που συνδέε-
ται άρρηκτα με τη ζωή των γεωργών και των ποιμένων της
Ηπείρου, είναι ανεπανάληπτη και μοναδική. Η σημασία του
υπήρξε σημαντική και στην κοινωνική ζωή, καθώς αποτέ-
λεσε το αναγκαίο συμπλήρωμα κάθε κοινωνικής εκδήλω-
σης. Στις μέρες μας, το τσίπουρο παρά τον σκληρό
ανταγωνισμό των ποτών από το εξωτερικό, παραμένει στα-
θερή αξία, εξαιτίας του φυσικού τρόπου παρασκευής του,
που το απαλλάσσει από τις ανθυγιεινές προσμίξεις. Χάρη
στην προσήλωσή των Ηπειρωτών στην παράδοση του

τόπου τους, αποτελεί σήμερα απαραίτητο συνοδευτικό των
ορεκτικών στο τραπέζι. Η μυσταγωγία της παρασκευής του
τσίπουρου βοηθάει στη διάδοση της παράδοσης αφού δίνει
σε όλους την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά ή να θυμη-
θούν τις συνήθειες των γονέων και των παππούδων τους.
Με τον τρόπο αυτό μυούνται στην παράδοση και νέοι άν-
θρωποι χωρίς κατά ανάγκη να έχουν Ηπειρώτικη καταγωγή. 

Δυστυχώς όμως φέτος, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών
που διαμορφώνονται με την έξαρση της πανδημίας COVID
19, η επί σειρά ετών καθιερωμένη Γιορτή του Τσίπουρου και
το κοινό τραπέζι που τη συνόδευε ματαιώνονται με από-
φαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Κερασοβι-
τών Πωγωνίου Ηπείρου. Η παραγωγή του παραδοσιακού
μας αποστάγματος θα γίνει με τη βοήθεια των μονίμων κα-
τοίκων του χωριού μας και όσων μπορέσουν να βρεθούν
εκεί. Θα είναι σύντομα διαθέσιμο σε όσους επιθυμούν να το
δοκιμάσουν. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να απευθύνονται στα μέλη του  Δ.Σ. της Ένω-
σης Κερασοβιτών Πωγωνίου Ηπείρου στα τηλέφωνα
6977991717 (Δημήτριος Λιόσης), 6938953645 (Ιωάννης
Βελονάκης).

Ματαιώθηκε η Γιορτή Τσίπουρου

To Πολυφωνικό Καραβάνι στο Κεράσοβο - Εμπνευστής του ο Αλέξανδρος Λαμπρίδης

Για όλους εμάς, τους Κερασοβίτες και τους φίλους του ακριτικού μας χωριού που
είχαν την ευκαιρία να περάσουν τις ολιγοήμερες διακοπές τους εκεί, το όλο γεγονός
ήταν μια ευχάριστη έκπληξη, με δεδομένη τη ματαίωση του παραδοσιακού μας πα-
νηγυριού (16 Αυγούστου 2020).


