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Γεώργιος Χ.
Κοντοδήμος,
Μεγάλος Ευεργέτης
της Αδελφότητας 
και του χωριού μας

 Αγοράστε γεωργικά και κτηνοτροφικά προϊόντα από 
τους παραγωγούς του χωριού. 

 Είναι σίγουρα άριστης ποιότητας και ταυτόχρονα 
ενισχύετε την τοπική οικονομία. 

Ψωνίστε από τα καταστήματα του χωριού. 
 Μας χρειάζονται και τα χρειαζόμαστε. 
Προτιμήστε συγχωριανούς μας επαγγελματίες.

>

>
>

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: 
Αδελφότητα Αγίας Παρασκευής 

Κόνιτσας Ιωαννίνων
ΕΚΔΟΤΗΣ: 

Ελένη Σιάφη, Πρόεδρος Αδελφότητας
Σμόλικα 21, 134 51 Καματερό

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πρόεδρος: Ελένη Σιάφη, 6976003886

Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Γαλάνης, 6978720828
Γραμματέας: Ανθούλα Παστρουμά, 

6951932802
Ταμίας: Φώτης Βάιλας, 6945602679

Μέλος: Νικόλαος Αποστόλου του Αποστόλη, 
6944868734

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ
Ελένη Σιάφη, Ιωάννης Γαλάνης, 

Γιώργος Αθ. Σιάφης

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ
Ιωάννης Γαλάνης, Ανθούλα Παστρουμά

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ
Ελένη Σιάφη, Ιωάννης Γαλάνης, Φώτης Βάιλας

Αντιπρόσωπος με σφραγίδα και μπλοκ για 
το χωριό και τις δημόσιες υπηρεσίες είναι ο 

Κώστας Γ. Τζίνας

Ανώνυμες επιστολές και κείμενα δεν δημοσι-
εύονται. 

Τα ενυπόγραφα άρθρα δεν σημαίνει ότι εκφρά-
ζουν και τις απόψεις του Δ.Σ. της Αδελφότητας 

ή της Σύνταξης.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ: 
20 ευρώ - 25 Δολ. ΗΠΑ - ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ 30

ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ: 
Αδελφότητα Αγίας Παρασκευής Κόνιτσας. 

Σμόλικα 21, 134 51 Καματερό
Αρ. Λογαριασμού: 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6034-135805-738
IBAN: GR 3001710340006034135805738

ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ALKODI GROUP
Αριστοτέλους 91, 104 34 Αθήνα

Τηλ.: 211 012 1994 -
e-mail: alkodigroup@gmail.com

ISSN 1107-938X

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΞΕΝΩΝΑΣ:  6977928832 (Φάνης Κατσιώτας)
ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ: 26550-24210,
            6976551251 (Παντ. Γαλάνης)
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Κ.Χ.:  26550-24339,
                                           6977265228 (Xρυσ. Γκούτσιος)
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ   6976202076
ΙΕΡΕΑΣ: (παπα-Μιχάλης)    6947236885

ΚΟΝΙΤΣΑ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ:  2655360300
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ:  26550-23111
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ: 26550-22202
ΚΤΕΛ:   26550-22214

ΤΑΞΙ:   26550-22471, 22500
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ: 26550-22199
ΔΕΗ:   26550-22209
ΚΕΠ:   26550-23900

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Πρόσκληση 

Προς όλους τους συγχωριανούς και φίλους της Αδελ-
φότητας και του περιοδικού μας. 
Παρακαλούμε να μας στέλνετε απόψεις και θέσεις για 
όποιο θέμα θέλετε να αναδείξετε. 
Επίσης φωτογραφικό υλικό από κοινωνικές και προ-
σωπικές στιγμές, για να τις δημοσιεύουμε. 

e-mail: adelf.agiapar@gmail.com

Πωλείται ελαιόλαδο

παραγωγής μου από την περιοχή Ζαχάρω Ηλείας.
Πωλούνται δικής μου παραγωγής παραδοσιακά 
ζυμαρικά (λαζάνια, χυλοπίτες), τραχανάς [ξινός - 
γλυκός – καυτερός - νηστίσιμος], βίδες, λαζάνια 

ολικής, κριθαράκι.

Για παραγγελίες 
Σελτσιώτης Αθανάσιος - τηλ 6932028290

email: djthanos22@hotmail.com
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Γάμος
Στις 29 Ιουνίου 2019 στην Αγία Μαρίνα Αρτέμιδας 
Αττικής έγινε ο γάμος του Μιλτιάδη Π. Νάκου και της 
Γιωτίνας Μπασαλέκου στη συνέχεια πραγματοποιήθη-
κε η βάπτιση του μικρού γιού τους και το όνομα του 
Παύλος. 
Να είναι ευτυχισμένοι. 

*
Βάφτιση 
Στις 4 Μάιου ο Παύλος Αθ.  Γελαδάρης και Μαρία Χ.  
Γκανάτσου βάφτισαν την κόρης τους στην εκκλησία 
του Αγίου Δημητρίου στο χωριό. Και το όνομα της νεο-
φώτιστης Αθανασία Σταυρούλα!!

Στις 29 Ιουνίου 2019 η Μαρίνα Παύλου Νάκου και ο 
Νίκος Βενιζέλος βάφτισαν την κόρη τους Μιχαέλας της 
στην Αγία Μαρίνα Αρτέμιδας
Να τους ζήσουν!

*
Γεννήσεις
Η Ανδρομάχη Τσιαούση κόρη του Αλέξανδρου γέννησε 
αγοράκι να τους ζήσει

*
Θάνατοι 
Έφυγαν από τη ζωή στο χωριό οι:

• Θεοδόσης Παπαγιάννης σε ηλικία 82 χρονών 
• Η Ανδρομάχη Ευθυμίου ετών 93 στις 13.6. 2019
• Στο Καματερό Αττικής   ο Δημήτριος Παστρουμάς 

στις 5 Ιουνίου 88 χρονών
• Στη Αρχαία Ολυμπία  ο Ηλίας Τσιάουσης στις 7 Ιου-

νίου 93 χρονών

Καλό Παράδεισο να έχουν

Κοινωνικά Συνδρομές
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΣΟ (€)

Σιάφης Σπύρος του Βασιλείου 20,00

Μπάμπης Σηλαίος                   20,00

Παναγιώτης Κωτούλας.           20,00

Αποστόλου Νίκος του Αποστ. 20,00

Πατήρ Μιχαήλ Παπακώστας.  20,00

Δημήτρης Γαλάνης 100,00 $

Μάρθα Γαλάνη                   100,00 $

Νίκος Κοταδήμος του Αχιλ.  20,00 

Παύλος Νάκος                    50,00    

Βιβή Νάκου του Ευαγ         55,00 

Κυρίτσης Βασίλης του Λ     20,00 

Τέλλης Λάμπρος                 20,00 

Ζήκας Αντώνης                   30,00  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Από τον Παπά Μιχάλη. 
Όποιος επιθυμεί να κάνει εκταφή πρώτα να ενημερώνει 
τον ιερέα και μετά να προγραμματίζει τα υπόλοιπα...
Ο λόγος είναι ο εξής:  ο ιερέας έχει εκκλησιαστικές υπο-
χρεώσεις και σε άλλα δυο χωριά αυτό σημαίνει ότι πρέ-
πει η εκταφή και το μνημόσυνο να γίνονται την εβδομά-
δα που ο ιερέας βρίσκεται στο χωριό μας. 
Τηλ Ιερέα 6947236885

Αιμοδοσία
Προσφέρανε το αίμα τους στην 
τράπεζα αίμα τους Αδελφότητάς 
μας 
• Γιώργος Ηλίας
• Στέφανος Γκάτζες
Τους ευχαριστούμε θερμά

Η Αδελφότητα ευχαριστεί τους 
συγχωριανούς μας, που χάρη 
σε εκείνους έμεινε η Τράπεζα 
Αίματος της Αδελφότητάς μας 
ΑΝΟΙΧΤΗ. 

Η επόμενη αιμοδοσία θα γίνει στις 10/8, 
9:00 - 13:30 π.μ. στο σχολείο

Θα θέλαμε να τονίσουμε σε όλους τους συγχωριανούς ότι 
αίμα μπορούν να δίνουν σε όποιο νοσοκομειακό ίδρυμα 
της περιοχής σας που κατοικείτε, δηλώνοντας μόνο ότι 
είναι για την Τράπεζα Αίματος της Αδελφότητας Αγίας 
Παρασκευής το Κεράσοβο.

Το ΔΣ της αδελφότητας Αθηνών θέλει να συγχαρεί 
όλους και όλες συγχωριανούς/νές που συμμετεί-

χαν στις εκλογές για την ανάδειξη των δημοτικών 
συμβουλίων.

Ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία σ αυτούς 
που εξελέγησαν.

Επίσης, ευχόμαστε κάθε επιτυχία στον υποψήφιο 
δήμαρχο Κόνιτσας Νικόλαο Εξάρχου που κατάγε-
ται και μεγάλωσε στο Κεράσοβο με την ελπίδα ότι 

με αυτήν την ευκαιρία ο δήμαρχος Κόνιτσας να 
είναι Κερασοβίτης!!!

Το Δ.Σ. της Αδελφότητας Αγίας Παρασκευής 
Κονίτσης Ιωάννινων το Κεράσοβο
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Κοινωνικά

Η Αδελφότητα μας πήρε μέρος στην έκθεση ελληνικός 
λαϊκός πολιτισμός  για να αναδείξει το γνήσιο λαϊκό 
πνεύμα και τη λαϊκή δημιουργία, τέχνη και κληρονομιά 

και να τιμήσει για την προσφορά τους στην τοπική και περι-
φερειακή οικονομία όλους όσους ασχολούνται με το λαϊκό 
πολιτισμό. 

Στη έκθεση παρουσίασε το έθιμο τα κάλαντα του Λαζά-
ρου, που τα τραγουδήσαν τα παιδιά μας και με το χορευτικό 
των ενηλίκων που το συνόδευσε η ορχήστρα του Νίκου Φι-
λιππίδη  το δρώμενο του γάμου και το στόλισμα της κόφας. 

Ευχαριστούμε για την επιτυχή συμμετοχή στην εκδήλω-
ση, τον Γιώργο Βας. Σιάφη που μας έφτιαξε τα χελιδόνια, 
την Χριστίνα Κοταδήμου που μας έδωσε την κόφα και βο-
ήθησε στο τραγούδι, την ορχήστρα του Νίκου Φιλιππίδη 
και την Λευκοθέα στο τραγούδι, την χοροδιδασκάλισσα μας 
Ειρηνη Κωτούλα και τα παιδιά του χορευτικού, την Δήμη-
τρα Καράγιαννη και την ψυχή της Αδελφότητας Ανθούλα 
Παστρουμά που έμαθε τα κάλαντα στα παιδιά και βοήθησε 
στην διοργάνωση. 

Εκατομμύρια Έλληνες σήμερα είναι οι εκφραστές του 
λαϊκού πολιτισμού σε οποιαδήποτε μορφή του. Πολιτιστικοί 
σύλλογοι, λαογραφικά μουσεία, λαϊκοί τεχνίτες, βιοτέχνες, 
ιδρύματα, κεραμιστές αργυροχρυσοχόοι, γυναικείοι συνε-
ταιρισμοί παράγουν και διατηρούν αναλλοίωτο το λαϊκό μας 
πολιτισμό.

Το τριήμερο των εκδηλώσεων στο Στάδιο Ειρήνης και Φι-
λίας αποτέλεσε την καλύτερη ευκαιρία προβολής του ελληνι-
κού λαϊκού πολιτισμού τόσο στον ελλαδικό χώρο όσο και σε 
παγκόσμια εμβέλεια.

Ο λαϊκός πολιτισμός αποτελεί την έκφανση του βίου κάθε Έλληνα και Ελληνίδας. 
Ήθη, έθιμα και παραδόσεις, που εντοπίζονται βαθιά στο χρόνο και σε όλο τον ελλη-
νικό χώρο συνυφασμένα με τις ανθρώπινες αξίες και τις ηθικές αντιλήψεις της κάθε 
κοινωνίας, διαπερνούν την ψυχή όλου του ελληνικού λαού.

5η Διοργάνωση Ελληνικός Λαϊκός Πολιτισμός 
12-14 Απριλίου 2019, η Αδελφότητα μας ήταν εκεί!
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Την επόμενη μέρα της εκλογικής του νίκης ο νέος Δή-
μαρχος της Κόνιτσας δήλωσε: «Σας ευχαριστώ από 
καρδιάς  για την συμμετοχή σας στις πρόσφατες δη-

μοτικές εκλογές. Η εκλογή μου στη θέση του δημάρχου 
αποτελεί ύψιστη τιμή για εμένα και για τους μετέχοντες 
στο συνδυασμό μου τους οποίους ευχαριστώ. Από τη 
θέση αυτή σας υπόσχομαι ότι θα προσπαθήσω μέσα από 
συλλογικές διαδικασίες, με όλες τις δημοτικές παρατά-
ξεις, να εργαστούμε όλοι μαζί για την ανάπτυξη και ευη-
μερία του τόπου μας.»

Η καμπάνια του για το δήμο ήταν κατά κοινή ομολο-
γία η πιο πετυχημένη και αυτό αποτυπώθηκε στην κάλ-
πη κάνοντας την έκπληξη. Ήρεμη, με καθαρά μηνύματα, 
επικεντρωμένη στα αυτοδιοικητικά θέματα  της περιο-
χής, άγγιξε τα ζητήματα της Κόνιτσας και αυτό άρεσε 
στο εκλογικό σώμα. Έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στους 
νέους, χρησιμοποίησε τα social media και περπάτησε σε 
κάθε χωριό και σε κάθε γωνιά της πόλης.

Ο Νίκος Εξάρχου είναι της οικογένειας  του Βασίλη 
Εξάρχου που είχε για πολλά χρόνια στο κέντρο του χω-
ριού το γνωστό Παντοπωλείο. Επιχειρηματίας, με ένση-
μα στην πραγματική οικονομία, καλές σπουδές αλλά και 
έντονη κοινωνική δράση. Έχει ιδιαίτερη σχέση με τον 
πολιτισμό και τον εκπαίδευση.

Με σύγχρονο κατανοητό πολιτικό λόγο και σαφές πρό-
γραμμα για το Δήμο Κόνιτσας και τα χωριά, παρουσίασε 
ένα φιλόδοξο πρόγραμμα για την περιοχή  και αυτό κέρ-
δισε όλους τους δημότες που τον εμπιστεύτηκαν.   

Άνετος, σύγχρονος, τελειομανής και εργατικός, με 
κοινωνικό προφίλ , φιλικός, προσεγγίσιμος διεκδίκη-
σε το δήμο ως επικεφαλής του δημοτικού συνδυασμού 
«ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ και τον κέρδισε, 
δίνοντας μία νέα προοπτική για την επαρχία μας.  

Στις προγραμματικές του δηλώσεις είχε δώσει το στίγ-
μα για τη δημοκρατική ανασυγκρότηση – αναγέννηση  

του δήμου, για να λειτουργήσει με τις αρχές της Ισότη-
τας της Αξιοκρατίας και της Διαφάνειας,  να στηρίξει 
το δήμο  ο ιδιωτικός τομέας (ελεύθεροι επαγγελματίες 
– αγρότες – κτηνοτρόφοι -  αυτοαπασχολούμενοι), υπο-
χρέωση όλων μας τόνισε είναι ο παραγόμενος πλούτος  
της περιοχής,  ένα ποσοστό να παραμένει στο τόπο μας. 
Να στηρίξει  τις κοινωνικές ομάδες που έχουν πρόβλημα 
και οι διαμένοντες στον δήμο, ώστε να επισκέπτονται την 
περιοχή ευκολότερα και οι απόδημοι Κονιτσιώτες. Να 
επιζητήσει και να  στηρίξει μεγάλες ιδιωτικές επενδύσεις 
στις  πλουτοπαραγωγικές πηγές της περιοχής, ώστε να 
χτυπηθεί η μάστιγα της ανεργίας των νέων. Επενδύσεις 
που έχει δικαίωμα  και ο δήμος  να υλοποιήσει  σύμφωνα 
με το καινούργιο νομοθετικό πλαίσιο του «ΚΛΕΙΣΘΕ-
ΝΗ».  Τέλος επισήμανε τον αγώνα που θα δώσει για τη 
βελτίωση όλων των  δομών και  υποδομών της περιοχής  
δημοτικών και κρατικών σε όλους τους τομείς.

Αναφορικά με το χωριό μας είχε καθορίσει τις βασικές 
προτεραιότητες και εδώ στην εφημερίδα μας όπως: 
• Η συνεργασία όλων των φορέων και των απανταχού 

Κερασοβιτών
• Η βελτίωση του οδικού δικτύου από Μπέλες μέχρι το 

χωριό
• Η τουριστική αναβάθμιση με βελτίωση των υποδομών 

εντός του οικισμού -  κατασκευή καταφυγίου στο Σμό-
λικα

• Η αλλαγή των ορίων του οικισμού ώστε να μπορούν να 
κτιστούν σπίτια έξω και από τα σημερινά όρια

• Αποχέτευση – δίκτυο ύδρευσης και ομβρίων υδάτων, 
στα σημεία που πρέπει

• Πάνω απ’ όλα η επίλυση του ιδιοκτησιακού υπέρ του 
Αγροτικού Συνεταιρισμού και των κατοίκων. Αν αυτό 
δε συμβεί αγώνες εκατό ετών (από το 1925) οδηγού-
νται σε αδιέξοδο, με τραγικές συνέπιες για την τοπική 
μας κοινότητα
Στην ανακοίνωση του συνδυασμού του μετά την εκλο-

γή επιτυχία ο δημοτικός συνδυασμός «ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗ-
ΣΗ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» ευχαρίστησε  τους δημότες για 
την συμμετοχή τους στον 2ο γύρο των δημοτικών εκλο-
γών και ότι επιλέξατε τον επικεφαλής του Συνδυασμού 
μας Νικόλαο Εξάρχου ως Δήμαρχο για την επόμενη τε-
τραετία. Είναι σίγουρο ότι θα λειτουργήσει συλλογικά με 
όλες τις δημοτικές παρατάξεις υπηρετώντας το συμφέ-
ρον του τόπου. Πάνω απ’ όλα σας διαβεβαιώνουμε ότι θα 
είναι δήμαρχος όλων των δημοτών.

Ευχόμαστε καλό αγώνα και παραγόμενο έργο. 

Πρώτη φορά στο θώκο του δημάρχου της Κόνιτσας θα καθίσει  συγχωριανός μας 
ο Νίκος Εξάρχου του Βασιλείου που εκλέχθηκε  επικεφαλής του δημοτικού συνδυ-
ασμού «ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ», στον β’ γύρο των δημοτικών εκλο-
γών. Η νέα δημοτική αρχή αναλαμβάνει τα καθήκοντά της την 1η Σεπτεμβρίου.

Ο Κερασοβίτης Νίκος Εξάρχου 
ο νέος Δήμαρχος Κόνιτσας
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Κερασοβίτικα 2019

Βραδιές γεμάτες, μουσική, χορό, δρώμενα και ποίηση στο ιστορικό 
μας χωριό φορτισμένο ιστορικά και συναισθηματικά, φέρνει το 
πολιτιστικό πρόγραμμα του χωριού μας, το φεστιβάλ Κερασοβί-

τικα 2019 που φιλοδοξεί να γεμίσει τις ψυχές και τις καρδιές όλων μας. 
Το διάστηµα από 26 Ιουλίου έως τέλος Αυγούστου 2019 θα πραγμα-

τοποιηθούν σε κεντρικά σημεία του χωριού μας οι πολιτιστικές εκδηλώ-
σεις «Κερασοβίτικα 2019», από τις Αδελφότητες Αθηνών Αγίας Παρα-
σκευής Κόνιτσας, το Κεράσοβο και Κιάτου, Το Ζαρκάδι, προκειµένου 
να παρουσιαστούν στο ευρύτερο κοινό αλλά και στους επισκέπτες η 
παράδοση και η πολιτιστική µας κληρονομιά. 

Η πρωτοβουλία των Αδελφοτήτων αποδεικνύει το ενδιαφέρον τους 
για τη διάσωση, ανάδειξη και προβολή της μακρόχρονης παράδοσης 
στις διατροφικές συνήθειες του τόπου µας , της διάσωσης της δημοτι-
κής µας µουσικής, των ηθών και των εθίμων και γενικότερα της πολιτι-
στικής µας κληρονομιάς, στέκονται πρωτοπόροι στις πρωτοβουλίες πο-
λιτιστικού περιεχομένου που αναβαθμίζουν το γενικότερο πολιτιστικό 
επίπεδο των κατοίκων του χωριού μας και συμβάλλουν στην τουριστική 
προβολή του. 

Πρόγραμμα_
24 Ιουλίου έως τέλος Αυγούστου
Έκθεση ασπρόμαυρης φωτογραφίας στο Σχολείο
26 Ιουλίου. Πανηγύρι με την ορχήστρα του Αντώνη Κακούρη

• Το πρωί με το παιδικό χορευτικό του χωριού μας στην Αγία 
Παρασκευή μετά τη θεία λειτουργία 
• στην πλατεία του χωριού και ώρα 19:00 για όλους τους συγχω-
ριανούς. 

Αργά το βράδυ θα υπάρχει μουσικό πρόγραμμα στον ξενώνα 
4 Αυγούστου. Γιορτή πίτας στο σχολείο. Οι γυναίκες του χωριού θα 
πλάσουν πίτες στο σχολείο θα τις ψήσουν και ακολουθήσει γιορτή με 
τον με την ορχήστρα του Αντώνη Κακούρη.
9 Αυγούστου. Συναυλία μαθητών πολυφωνικού τραγουδιού Βαλκανι-
κής Ορχήστρας Ιταλικών κρουστών στην πλατεία του χωριού 9:30 μμ
10 Αυγούστου το πρωί 9:30 με 1 το μεσημέρι Αιμοδοσία στο σχολείο
10 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα η Ιωάννα Κυρίτση Τζιώτη θα πα-
ρουσιάσει το βιβλίο της σαν τα Ελεύθερα πουλιά, και στους μικρούς 
φίλους και μικρές φίλες θα παρουσιάσει παιδικά βιβλία στην πλατεία 
του χωριού με μουσική επένδυση του Ταξιάρχη Βασιλάκου!
11 Αυγούστου. Παραδοσιακή βραδιά με την ορχήστρα του Νίκου Φι-
λιππίδη 

• Θα χορέψουν τα χορευτικά του χωριού μας παιδικό εφηβικό 
και ενηλίκων και θα τραγουδήσει η χορωδία μας.
• Θα συμμετάσχει και ο Χορευτικός Όμιλος Κόνιτσας

12 Αυγούστου η Ανδρομάχη Μπούνα θα παρουσιάσει το βιβλίο της η 
Κερασοβίτισσα Νύφη στην πλατεία του χωριού 19:30
13 Αυγούστου στον Ξενώνα του χωριού μας έχει προγραμματιστεί 
Λαϊκή Βραδιά από τη διοίκηση του 
14 Αυγούστου η Δήμητρα Καραγιάννη με τα παιδιά του χωριού μας 
θα μας παρουσιάσουν τα παιδικά παιχνίδια του Κερασόβου στην πλα-
τεία στις 7 το απόγευμα
15 Αυγούστου στον Ξενώνα έχει προγραμματιστεί παραδοσιακή βρα-
διά από τη διοίκηση του 
19 Αυγούστου μονοήμερη εκδρομή στη Λευκάδα, το εισιτήριο είναι 
20 Ευρώ. Δηλώστε έγκαιρα στην Ελένη Σιάφη και στην Ανθούλα Πα-
στρουμά 

ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ 

ΣΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑ - ΠΑΝΑΓΙΑ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
- 06:30: Αναχώρηση από Κεράσοβο Κο-

νίτσης για Λευκάδα - Ενδιάμεση στά-
ση για καφέ έξω από τα Γιάννενα

- 11:00: Άφι-
ξη στην Ιερά 
Μονή Πα-
ναγίας Φα-
νερωμένης 
Λ ε υ κ ά δ ο ς 
και ελεύθε-
ρος χρόνος 

για προσκύνημα. Η Μονή είναι αφι-
ερωμένη στη Κοίμηση της Θεοτόκου, 
που είναι και η προστάτιδα και πολι-
ούχος του νησιού. Αποτελεί για αιώνες 
το θρησκευτικό κέντρο του νησιού ως 
το αρχαιότερο και μεγαλύτερο μονα-
στήρι. Στην Ιερά Μονή φυλάσσεται 
μικρό τεμάχιο Τιμίου Ξύλου, λείψανα 
των Αγίων Αρσενίου του Καππαδόκου, 
Σιλουανού του Αθωνίτου, μεγαλομάρ-
τυρος Παντελεήμονος, Μακρίνης, Γε-
ωργίου του εν Ιωαννίνοις, Νικηφόρου 
και άλλων Αγίων.

- 13:30: 
Άφιξη στο 
Νυδρί και 
ελεύθερος 
χρόνος για 
φ α γ η τ ό . 
Το Νυδρί 
βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα του 
νησιού και είναι το πιο γνωστό και 
κοσμοπολίτικο τουριστικό θέρετρο 
του νομού. Έγινε ιδιαίτερα γνωστό το 
1963, όταν ο εφοπλιστής Αριστοτέλης 
Ωνάσης αγόρασε την αντικρινή νησί-
δα Σκορπιός. Έκτοτε το χωριό φιλο-
ξένησε πλήθος διασημοτήτων από όλο 
τον κόσμο.

- 15:30: Αναχώρηση για Λευκάδα όπου 
θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για καφέ

- 17:00: Αναχώρηση για Κεράσοβο με 
ενδιάμεση στάση έξω από τα Γιάννε-
να.

- 21:30: Άφιξη στο Κεράσοβο

12345

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ

31/7/2019
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Ιστορικά και Λαογραφικά_επιμέλεια Ο Φιλίστωρ

Αφορμή παίρνοντας από τις εξαγγελίες των κομάτων που 
συμμετέχουν στις Ευρωεκλογές και στις Εθνικές εκλο-
γές, για το πόσο καλά, διαχρονικά, προασπίζονται τα 

συμφέροντα του Έθνους, της Πατρίδος και των κατοίκων της, 
δεν αντέχω και σας δημοσιεύω την παρακάτω πράξιν με αριθ-
μό 35011/ Αθήνα 05/10/1953 επί του αιτήματος της χωριανής 
μας Δημητρούλας Χήρας Κωνσταντίνου Κωτούλα, περί παρο-
χής βοηθήματος κατά τις διατάξεις του Α.Ν. 1512/50.

Ο σύζυγος της Κωνσταντίνος Κωτούλας την 8ην Ιουλίου 
του έτους 1944, εργαζόμενος ως κτίστης στην Βλαχομηλιά Με-
τσόβου, μετά των συγχωριανών μας Χρήστου Δημ. Τέλη και 
Δημητρίου Βασιλείου Τέλη, συνελήφθησαν παρά των Γερμα-
νών και εκάησαν ζώντες ριφθέντες εις την πυράν.

Απο τότε και μέχρι σήμερα κάθε φορά που έρχονται εκλο-
γές θυμούνται οι πολιτικοί μας, ανεξαρτήτως χρώματος και 
ιδεολογίας, τις Γερμανικές θηριωδίες, κάνουν μιά πρό ημερη-
σίας διατάξεως συζήτηση στην βουλή, όπου συναγωνίζονται 
σε δεκάρικους λόγους για το ποιός έκανε μέχρι σήμερα ή θα 
κάνει, από δώ και πέρα, τα ποιό πολλά για την καταδίκη των 
Γερμανών και την διεκδίκηση των πολεμικών αποζημιώσεων 
και επανορθώσεων. Την επομένη όμως γλύφουν τον Γερμανό 
πρέσβη, ή βάζουν την ουρά στα σκέλια όταν οτους κουνάει 
το δάκτυλο κάποιος Γερμανός στα περίφημα συμβούλια της 
Ευρώπης. 

Η πικρή αλήθεια όμως είναι ότι το κράτος μας δια των πολι-
τικών του δεν έκανε απολύτως τίποτα, αλοίμονο στον κοσμά-
κη που έχασε τους ανθρώπους του,τις περιουσίες του και ότι 
είχε και δεν είχε. Μόνοι τους έζησαν την λύπη τους, μόνοι τους 
πάλεψαν να σταθούν στα πόδια τους προδομένοι μια ζωή.

Διαβάστε λοιπόν προσεκτικά την απόφαση του επίσημου 
κράτους μας για μιά χήρα και τα πέντε ορφανά της και βγάλτε 
τα συμπεράσματά σας…

Σχόλιο: 
Όπως γίνεται αντιληπτό με μία ισόγεια κατοικία 50 τ.μ. στο χωριό, μία καλύβα, 
έξη ξηρικά χωράφια συνολικής εκτάσεως έξη στρεμάτων και 200 μέτρα κήπο 
στον Αϊ Θανάση, θεωρείσαι πλούσιος και μπορεί να ζήσει μια χήρα και τα 
πέντε ορφανά της. Αναρωτιέμαι αυτοί θα μπορούσαν;
Αιδώς Αργείοι…



8 Κεράσοβο_ Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος   τ. 150

Ευθύμιος Ν. Κουκούμης, 
Ευεργέτης της Αδελφότητας και του χωριού μας

Η Κερασοβίτισσα Νύφη

Το βιβλίο παρουσίασε ο Πανα-
γιώτης Τζόκας, Πολιτισμολό-
γος, Ραδιοφωνικός Παρα-

γωγός της ΕΡΤ. Σχολιάσανε o 
Στάθης Παπασταθόπουλος, Επί-

κουρος Καθηγητής Εξελικτικής 
Ψυχολογίας, Πανεπιστημίου Ιω-

αννίνων, η Πόπη Στεφανίδη, Ραδι-
οφωνικός Παραγωγός, Πρόεδρος ΧΕΝ 

Ιωαννίνων, η Σταυρούλα Χαϊδεμενάκου, 
Φιλόλογος, Msc Σπουδές στην Εκπαίδευ-

ση, Λυκειάρχης & η συγγραφέας. Την 
εκδήλωση εκτός των άλλων χαιρέτησε 
και ο συγχωριαννός μας Νίκος Εξάρ-
χου. Την εκδήλωσε συνόδευσε μουσι-
κά η κομπανία του Κώστα & Δημήτρη 
Χαλκιά  και το παραδοσιακό γυναικείο 
φωνητικό σύνολο «Η παρέα μας» του 
Μορφωτικού Πολιτιστικού Αιμοδοτι-
κού Συλλόγου Κουτσελιού. 

Η ΚΕΡΑΣΟΒΙΤΙΣΣΑ ΝΥΦΗ διερευ-
νά τις στάσεις και τις εμπειρίες των 
γυναικών –που γεννήθηκαν την περί-
οδο από το 1924 έως το 1982− του Κε-
ράσοβου Κονίτσης ως νυφών, όπως ο 
ίδιες τις βίωσαν και τις βιώνουν. Η 
σύνθεση των στοιχείων προέκυψε 
από την επιτόπια έρευνα της Ανδρο-

μάχης Μπούνα στην Αγία Παρασκευή - Κε-
ράσοβο και αποτελεί συνέχεια του βιβλίου 
Η ΚΕΡΑΣΟΒΙΤΙΣΣΑ ΜΑΝΑ. Η έρευνά της 
βασίστηκε στις προφορικές συνεντεύξεις με 
τις γυναίκες του χωριού και στην αρχειακή 
έρευνα και μελέτη εγγράφων που αφορούν 
οικογενειακές μεταβιβάσεις, όπως τα προι-
κοσύμφωνα. Αποκαλύπτονται έτσι ενδιαφέ-
ρουσες πτυχές −του γάμου και της Νύφης− 
του παρελθόντος, τις οποίες η συγγραφέας 
συσχετίζει με το παρόν, με την επιβίωση του 
θεσμού και τη θέση της γυναίκας στη σύγ-
χρονη εποχή. 

«Εγώ με τον άνδρα μου κλέφτηκα, και 
όταν έφυγα έγραψα γράμμα της μαμάς μου, 
και μου απάντησε "Kορίτσι μου, τον πήρες 
καλά έκανες, περάσεις δεν περάσεις καλά, 
έχεις πέντε κουνιάδες και μία πεθερά, έξι, 
και μία θεία, εφτά φαρμάκια, παράπονα 
δεν σηκώνω", και έτσι δεν της έλεγα ποτέ 
τα παράπονα μου… Εντάξει έγιναν όλα 
πολύ γρήγορα γιατί έπρεπε να φύγουμε να 
πάμε για δουλειά… τη μάνα μου τη μάρανα, 
το είχε καημό... και την αδελφή μου»  
Β.Κ., 1943.

Την Τετάρτη 8 Μαΐου στις 19:30 στον Πολιτιστικό Πολυ-
χώρο «Δημήτρης Χατζής» στα Ιωάννινα παρουσιάστηκε 
το δεύτερο βιβλίο της Ανδρομάχης Μπούνα με τίτλο «Η 
Κερασοβίτισσα Νύφη». 
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ΑΧΙΛΛΕΑΣ Γ. 
ΣΤΡΑΤΣΙΑΝΗΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
Ι. ΜΟΜΦΕΡΑΤΟΥ 32

ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 210-6470890 6932352929

Ένα μουσικό ταξίδι στα δημοτικά τραγούδια και 
τους παραδοσιακούς σκοπούς της ηπειρωτικής 
Ελλάδας είχαν την ευκαιρία να βιώσουν όσοι πα-

ρακολούθησαν την εκδήλωση του Τμήματος Θεολογίας 
Θεσσαλονίκης προς τιμήν του συγχωριανού μας μουσι-
κού Νίκου Φιλιππίδη.

Στην εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε στην Αί-
θουσα Τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου την 
Τετάρτη 22-5-2019, συμμετείχαν καταξιωμένοι οργα-
νοπαίχτες, τραγουδιστές και χορευτές της πόλης για να 
τιμήσουν τον δεξιοτέχνη του κλαρίνου Νίκο Φιλιππίδη.

“Αυτή η εκδήλωση είναι το καλύτερο μάθημα για τους 
φοιτητές μας που το έχουν ιδιαίτερη ανάγκη σε μια επο-
χή δύσκολη, μίζερη και πικρή”, δήλωσε ο πρόεδρος του 
Τμ. Θεολογίας ΑΠΘ κ. Παναγιώτης Σκαλτσής.

Ο κ. Σκαλτσής, στον λόγο του κατά τη διάρκεια της 
εκδήλωσης, επισήμανε τη σχέση μεταξύ θεολογίας και 
δημοτικής μουσικής. “Η δημοτική μουσική πατάει στους 
ίδιους δρόμους που πατάει και η βυζαντινή μουσική η 
οποία επενδύει τον λόγο της Εκκλησίας. Οι περισσότεροι 
από τους τραγουδιστές και τους οργανοπαίχτες παραδο-
σιακής μουσικής είναι πρώτα ψάλτες”, εξήγησε.

Συμπλήρωσε, ακόμη, ότι “η θεολογία υπηρετεί κατά 
τον καλύτερο τρόπο τον πολιτισμό σε όλες τις εκφάνσεις 
του, τον λόγο, την τέχνη, το μέλος. Από τις σπουδαιότε-
ρες εκφάνσεις της πολιτισμικής μας παράδοσης είναι η 
δημοτική μας μουσική”.

Απευθυνόμενος στο τιμώμενο πρόσωπο της εκδή-
λωσης, ο οποίος “με το κλαρίνο του αγκαλιάζει όλη την 
Ελλάδα και με τις συνεργασίες του με διεθνούς φήμης 
μουσικούς ξεπερνά τα όρια της χώρας”, ο κ. Σκατλ-
σής είπε ότι “στο πρόσωπό σας κ. Φιλιππίδη τιμούμε 

όλους τους διακόνους της δημοτικής μας μουσικής”.
Από την πλευρά του, ο κ. Φιλιππίδης εξέφρασε τη 

χαρά και τη συγκίνησή του για την εκδήλωση αυτή προς 
τιμήν του και μίλησε για τα συναισθήματα που μεταφέ-
ρουν στους ανθρώπους τα δημοτικά τραγούδια.

Την καλλιτεχνική ευθύνη της εκδήλωσης είχε ο πρω-
τοψάλτης του ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου 40 Εκκλη-
σιών κ. Πάρης Γκούνας, ο οποίος παρουσίασε τη ζωή, το 
έργο και τις συνεργασίες με γνωστούς τραγουδιστές του 
κ. Φιλιππίδη, όπως τον Γιώργο Μπαγιώκη στο τραγούδι 
"Τώρα που στήσαν τον χορό" και το Γιάννη Λίτσιο στη 
«Βασιλαρχόντισσα».  

Η απονομή τιμητικής Πλακέτας και 
Δίπλωμα για την προσφορά του στην 
Δημοτική Μουσική και Παράδοση 
από την Θεολογική Σχολή τμήμα 
Θεολογίας του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης !!!

Εκδήλωση τιμής 
στον Νίκο Φιλιππίδη
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Τι θέλω να πω ,είσαι νέος μικρός στην ηλικία, δεν έχεις 
τι να κάνεις την μέρα σου, δεν περνά με τίποτα, σκυ-
λοβαριέσαι (μικρή ταχύτητα χρόνου), όσο μεγαλώ-

νεις αρχίζει σιγά σιγά χωρίς να το καταλαβαίνεις, η μέρα 
σου να περνά ποιό γρήγορα και να μην τα προλαβαίνεις 
όλα (αρχίζει η ταχύτητα του χρόνου να μεγαλώνει όσο 
μεγαλώνει και η ηλικία). 

Ώσπου περνάς τα εξήντα και αρχίζει να μη σου φτάνει 
η μέρα. Προγραμματίζεις από συνήθεια τρείς δουλειές, 
κάνεις την μία και είσαι ευχαριστημένος (μεγάλη ταχύ-
τητα χρόνου). Αμπελοφιλοσοφίες θα μου πείτε ,αλλά μή-
πως το φιλοσοφείν επί παντός του επιστητού, δεν είναι 
κύριο γνώρισμα της φυλής μας;

Ας δούμε λοιπόν τι έγινε αυτόν τον καιρό στο χωριό, 
ότι θυμόμαστε, αφού δεν τα καταγράφουμε στην ώρα 
τους.

Πάσχα είχαμε στις 28 του Απρίλη, τυχεροί όσοι πήγαν 
στο χωριό, ο καιρός καλός, εμείς ψήσαμε στο μπαλκόνι, 
τιμώντας το έθιμο. Περισσότερα για τις γιορτές και τα 
πανηγύρια σε άλλες στήλες.

Στις 26 του Μάη είχαμε τη γιορτή της δημοκρατίας, 
ευρωεκλογές, περιφερειακές εκλογές, δημοτικές εκλο-
γές, μέχρι και τοπικές εκλογές για πάρεδρο του χωριού 
μας, κουραστήκαμε να διαβάζουμε ψηφοδέλτια, περισ-
σότεροι οι υποψήφιοι από του ψηφοφόρους.

Δεν μας έφτανε η μία Κυριακή της δημοκρατίας, είχα-
με και τη δεύτερη Κυριακή 2 Ιουνίου για την εκλογή δη-
μάρχου, νέες χαρές και πανηγύρια για την δημοκρατία.

Πως να μην έχουμε χαρές και πανηγύρια αφού κα-
τορθώσαμε να βγάλουμε Δήμαρχο από το χωριό μας τον 
Νίκο Εξάρχου, ήταν η Τρίτη φορά που έβαζε υποψηφιό-
τητα για το χρίσμα και αποδείχτηκε η φαρμακερή. 

Τοπικός πάρεδρος βγήκε ο συμμαθητής Βασίλης Σα-
μαράς, είναι αλήθεια ότι έδωσε δύσκολο αγώνα αλλά τον 
κέρδισε επάξια, συναγωνιζόμενος με τον εαυτό του. 

Τι θυμήθηκα τώρα, θα σας το μεταφέρω όμως χωρίς 
να μπω σε λεπτομέρειες «ρώτησε κάποιος έναν συγγενή 
του, που ήταν σε υψηλόβαθμη θέση στο δημόσιο, δυσα-
νάλογη των προσόντων του, πως διορίστηκες με μέσον 
ή με άλλον τρόπο; ο συγγενής θέλοντας να εξαφανίσει 
την πολιτική βοήθεια στον διορισμό του απάντησε σε 
έντονο ύφος, με εξετάσεις ξάδερφε! και πως τα κατάφε-
ρες; ανταπάντησε ο ξάδερφος, και απήντησε ο συγγενής 
αφελώς και σε έντονο ύφος, πως να μην τα καταφέρω 
ξάδερφε μόνος μου ήμουνα, δεν ήταν κανένας άλλος;», 
αυτό το γράφω γιατί κάποιοι χαιρέκακοι στο καφενείο 
είπαν για τον συμμαθητή μου, ότι παραλίγο να έβγαινε 
δεύτερος. 

Πέρα από τα αστεία που έχουν και αυτά την χάρη τους 
αρκεί να μην το παρατραβάνε, ευχόμαστε στον Νίκο και 
στον Βασίλη καλή επιτυχία στο έργο τους.

Είναι η πρώτη φορά που έχουμε δικό μας δήμαρχο και 
ελπίζω η συνεργασία τους να είναι άψογη και αποδοτική. 

Κοματικά τερτίπια και προσωπικές αντιπαραθέσεις, 

δεν χωράνε, η συνεργασία όλων με όλους για το καλό του 
χωριού επιβάλλεται.

Στις 24 του Ιούνη ήταν η γιορτή του Κλύδωνα, παλιές 
καλές εποχές, με το γκιούμι για νερό στη βρύση της Πα-
ναγιάς στο μεσοχώρι, φωτιές και χορούς στις γειτονιές, 
περασμένα μεγαλεία.

Στις 30 του Ιούνη ήταν η γιορτή των Αποστόλων και 
το πανηγύρι στον Άγιο Θεοδόσιο, τι θυμάμαι τώρα, αλλά 
πως να σας τα μεταφέρω, δεν έχω το ταλέντο, είναι και 
τόσα πολλά.

Ζήσαμε λίγο στο χωριό αλλά μας έδωσε τόσα πολλά, 
για μια ζωή ολάκερη. 

Παρασύρθηκα όμως με τις αναμνήσεις και ξέχασα τα 
σημαντικότερα:

1ον. Στις 30 του Απρίλη τρίτη μέρα του Πάσχα στην 
αίθουσα του δημοτικού σχολείου έγινε ή ετήσια απολογι-
στική και προγραμματική συνέλευση του συνεταιρισμού 
μας. Το μεγάλο όπως πάντα ενδιαφέρον των χωριανών 
για τον συνεταιρισμό, εκφράστηκε με την μικρή τους πα-
ρουσία, μετρημένοι στα δάκτυλα οι παρόντες. Τώρα θα 
μου πείτε έχουν σημασία οι παρόντες, όχι και συμφωνώ 
μαζί σας, διότι και παλαιότερα λίγοι ήταν οι παρόντες, 
αλλά βρέθηκαν στα πρακτικά να έχουν υπογράψει και 
οι απόντες. Πως γίνεται αυτό; είναι απλό, η τεχνολογία 
πλέον καταγράφει και την σκέψη μας, σκέπτεσαι εσύ ο 
Αθηναίος, τώρα γίνεται η συνέλευση του συνεταιρισμού 
στο χωριό, αυτόματα το σύστημα μέσω των ενδιάμεσων 
σε καταχωρεί ως συμμετέχοντα, υπογράφουν για σένα, 
γλυτώνεις εσύ τη φασαρία και όλα είναι νόμιμα και 
ωραία. Τεχνολογία!! σηκώνουμε τα χέρια ψηλά. 

Όπως μας είπαν τα έσοδα του συνεταιρισμού το 2018 
ήταν 77.722,36 ευρώ, με το πλεόνασμα του 2017, 1.461,48 
ευρώ διαμορφώθηκαν στα 79.189,84 ευρώ. 

Τα έξοδα του συνεταιρισμού το 2018 ήταν 85.805,55 
ευρώ, αν τα αφαιρέσουμε από τα έσοδα, προκύπτει ότι ο 
συνεταιρισμός το 2018 ήταν ελλειμματικός κατά 6.621,71 
ευρώ. Μην περιμένετε διανομή κερδών. 

Από μια ματιά στα έξοδα προκύπτει ότι για αγορά υλι-
κών δαπανήθηκαν 22.210,64 ευρώ, για ημερομίσθια (ερ-
γατικά) 1.290 ευρώ, για αμοιβές εργολάβων μηχανικών 
17.545,67 ευρώ, σύνολον 41.046,31 ευρώ. 

 Tώρα αν και ποιά έργα έγιναν, πόσο κόστισαν, που 
πήγαν τα υλικά, ποιοί πήραν μεροκάματα, ποιοί εργο-
λάβοι πληρώθηκαν τί και γιατί, δεν μας εξηγήθηκε, δεν 
γνωρίζουμε, ούτε και μπορούμε να σας διαφωτίσουμε. 

Από την εμπειρία μου εκείνο που γνωρίζω είναι ότι και 
παλαιότερα αγοράζονταν υλικά επ’ ονόματι του συνε-
ταιρισμού και περιφράζονταν αμπέλια και στρώνονταν 
αυλές με πλάκες. 

Η δαπάνη συντήρησης για την τηλεόραση 1.984,00 
ευρώ σταθερά υψηλή και οι χωριανοί εξακολουθούν να 
διαμαρτύρονται ότι δεν βλέπουν ούτε την ΕΡΤ, έχω την 
εντύπωση ότι πρέπει να καταργηθεί και να αγοράσει ο 

Κάπου πήγα κάτι άκουσα κάτι είδα...
Πότε ήταν Μάρτιος; πότε ήρθε ο Ιούλιος; ούτε που κατάλαβα πως πέρασαν τόσοι 
μήνες. Όταν κτύπησε το τηλέφωνο και μου ζήτησαν αν έχω γράψει κάτι, απόρησα, 
έφτασε ή ώρα; Και παράλληλα η επιβεβαίωση της θεωρίας «ότι η ταχύτητα του χρό-
νου είναι ευθέως ανάλογη, με την ηλικία».

Συνέχεια στη σελ. 15
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Να θαυμάζουμε τους αρχαίους Έλληνες

Της Αγγελικής Σ. Παπανικολάου

Οι Αρχαίοι Έλληνες έλεγαν όλα να γίνονται με μέτρον. 
«Παν μέτρον Άριστον». Επίσης, είχαν μέσα τους «Το 
Γνώθι σ’ αυτό». Είχαν τη λογική, την κατανόηση το 

αυτονόητο. 
Σήμερα δεν υπάρχουν πολύ αυτά. Η Κοινωνία τα έχει ξε-

χάσει. Οι Αρχαίοι Έλληνες μας δώσανε το Φως, τη Σοφία, 
τον πολιτισμό, τη Δημοκρατία. Απλώθηκαν όλες οι ιδέες και 
οι απόψεις των Αρχαίων Ελλήνων σ΄ όλο τον κόσμο. Εμείς 
βάλαμε τα θεμέλια, σε όλο τον πλανήτη. 
Επίσης, έλεγαν «τα αγαθά κόποις κτώνται». Να μην εκμε-
ταλλεύεσαι ποτέ τον ιδρώτα του άλλου. 
«Γηράσκω αεί διδασκόμενος» πάντοτε μαθαίνω κάτι και-
νούργιο. Χωρίς να το ξέρω. Όσο μεγαλώνω.  
«Μη μακαρίζεις κανέναν πριν το τέλος» Κανείς δεν ξέρουμε 
το τέλος μας. Που, πώς και πότε. 
Ο Κροίσος τότε τα παλιά χρόνια που η Περσία ήταν ισχυρό 
κράτος τι έλεγε; 
Όταν ο σοφός Σόλων, ο Αθηναίος επισκέφτηκε τον Κροίσο: 
όπου έχεις ταξιδέψει στον κόσμο, είδες πιο πλουσιότερο άν-
θρωπο από εμένα; 
Ο σοφός Σόλων  του απάντησε: Μία οικογένεια όταν είναι 
ενωμένη, αγαπημένη, υπάρχει συνεννόηση, κατανόηση με-
ταξύ τους και με τα λίγα είναι ευτυχισμένη.
Πολλοί από τους Αρχαίους Έλληνες έχουν δώσει τα φώτα 
τους τη Σοφία τη Δημοκρατία. 
Όπως, ο Σωκράτης, ο Πλάτων, ο Αριστοτέλης και πολλοί άλ-
λοι σοφοί της εποχής εκείνης. 
Πάντα πρώτοι. Στην επιστήμη, στις τέχνες, στη μουσική, 
στο θέατρο, σχεδόν σε όλα.
Η ανθρωπότητα προχώρησε και προχωρεί με τα διδάγματα 
τα δικά μας των Αρχαίων Ελλήνων. Γι’ αυτό θέλουν να μας 
καταστρέψουν. Είμαστε μικρή χώρα. Έχουμε όμως ιστορία. 
Μας έχουν περικυκλώσει γύρω γύρω από τα σύνορά μας. 
Πηγαίνουν να μας σβήσουν από το χάρτη του πλανήτη. Εί-
μαστε βλέπετε περίπου στο κέντρο της γης. Έχουμε το κα-
λύτερο χρήμα. Ούτε Σιβηρία ούτε Σαχάρα. 

Για αυτό να λέμε «Δόξα το Θεό». 

Φεστιβάλ 
Κεράσοβο 2019

Πρόγραμμα 
εκδηλώσεων 

Σάββατο 3 Αυγούστου 
Δρώμενο σύγχρονου χο-
ρού: «Ήπειρος Χώρα». 
Ταξιάρχης Βασιλάκος, 

Αθηνά Κυρούση -Salvucci, μαθητές εργαστη-
ρίου σύγχρονου χορού
Πλατεία χωριού, ώρα 19.00, είσοδος ελεύθερη

Τρίτη 6 Αυγούστου
Συναυλία TARANTESYS: Μουσικές της Κάτω 
Ιταλίας
Από του Gianfranco Narracci, Αθηνά Κυρού-
ση-Salvucci, Ταξιάρχης Βασιλάκος 
Σχολείο, ώρα 21.00, είσοδος 6 ευρώ.

Τετάρτη 7 Αυγούστου
Συναυλία «Η Κυρά κι η Βάρκα»
Ξανθούλα Ντακοβάνου, Ουρανία Λαμπροπού-
λου, Αλέξανδρος Ριζόπουλος 
Σχολείο, ώρα 21.00, είσοδος 6 ευρώ.

Πέμπτη 8 Αυγούστου
Συναυλία «Kerasovo Project»
Περικλής Βραχνός, Βαγγέλης Βραχνός, Αλέ-
ξανδρος Ριζόπουλος
Σχολείο χωριού, ώρα 21.00, είσοδος 6 ευρώ

Παρασκευή 9 Αυγούστου
Συναυλία μαθητών μουσικών σεμιναρίων: 
Πολυφωνικού Τραγουδιού, Βαλκανικής Ορ-
χήστρας, Ιταλικών Κρουστών, Ελληνικών 
παραδοσιακών Κρουστών.
Πλατεία χωριού, ώρα 21.00, είσοδος ελεύθερη

Αίσχος και ντροπή για αυτούς που κάνουν αυτή την πράξη      

Οι παππούδες και οι γονείς μας περάσανε πολέμους φτώχια και δυστυχία μεγάλη!!! ποτέ όμως δεν κλέψανε 
ούτε μια κότα από τον γείτονα και συγχωριανό!!!! Είναι ντροπή!!! να πηγαίνεις στο χωριό και μόλις δουν 
πως είσαι στην εκκλησία να μπαίνουν μέσα στο σπίτι και να σε κλέβουν χωρίς να σκεφτούν, πως θα περά-

σεις χωρίς χρήματα αυτές τις μέρες που είσαι εκεί και πόσο μάλλον πως θα γυρίσεις στην πόλη που μένεις!!! Είμαι 
πολύ θυμωμένη και ντρέπομαι για αυτούς που σε φτάνουν στο σημείο να ντρέπεσαι να πεις ότι σε έκλεψαν γιατί 
θα σε αποκαλέσουν και χαζή!!! Ένα έχω να πω!! πως πλέον ότι συμβαίνει στη Αθήνα ήρθε και στο χωριό μας!!! 

Θα περιμένουμε να έρθουν και τα χειρότερα, ας αρχίσουμε πλέον από το εξής: όταν θα βλέπουμε κάποιον στην 
αυλή του γείτονα να ρωτάμε τι γυρεύει εκεί;

Με εκτίμηση Μαράκι Ντακουβάνου !!!
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Μετά από πολλά χρόνια προσφοράς στα κοινά του 
χωριού μας αποφάσισε ν’ αποσυρθεί, μη θέτοντας 
εκ νέου υποψηφιότητα αν και οι πιέσεις που του 

ασκήθηκαν ήταν αφόρητες. Τον παρατηρούσα το βρά-
δυ των εκλογών, απο μακριά στο καφενείο του χωριού, 
έμοιαζε σαν ψάρι έξω από το νερό.  

Με βλέμμα απόμακρο, χαμένο στον ορίζοντα, βυθι-
σμένος στις αναμνήσεις του και μ’ ένα πικρό χαμόγελο 
στα χείλη. Δεν το χωρούσε ο νούς του ότι δεν είναι πλέον 
μέρος του παιχνιδιού, ότι δεν έχει την αγωνία της συμμε-
τοχής, της εκλογής, πλημμυρισμένος από συναισθήματα 
προτόγνωρα και καταστάσεις άγνωστες γι’ αυτόν.

Τον κτύπησα στην πλάτη, τον ρώτησα γιατί είναι έτσι 
και γιατί αυτή η πίκρα στο πρόσωπό του.

Αυθόρμητα χωρίς να ερωτηθεί μου απάντησε «έπρεπε 
να βάλω υποψηφιότητα…»

Χωρίς διάθεση να τον παρηγορήσω, του απήντησα 
ότι πήρε την ποιό σοφή και την ποιό σωστή απόφαση, 
την καταλληλότερη στιγμή. Είναι χάρισμα των μεγάλων 
ηγετών να ξέρουν το πότε πρέπει να φύγουν, να έχουν 
το θάρρος και όταν οι καταστάσεις είναι ακόμη ευνοϊκές 
γι’ αυτούς, να αποσύρονται, να ιδιωτεύουν και να μένουν 
στην μνήμη των ανθρώπων ζωντανοί, άφθαρτοι, παρα-
δείγματα για τους νεώτερους.

Σκεπτόμενος όλα τα παραπάνω, ήρθαν στο μυαλό μου 
οι στίχοι του Αντώνη Βαρδή και της Χαρούλας Αλεξίου 
στο τραγούδι «Φεύγω» και τους αφιερώνω στον απερχό-
μενο πρόεδρο. Απολαύστε τους:

Κάποτε έχτιζα ένα όνειρο τη μέρα, 
τώρα η στράτα μου δεν πάει παραπέρα, 
φεύγω, τώρα φεύγω.
Κάποτε κοίταζα τον ήλιο μες στα μάτια
κι αυτό τον ήλιο μου τον κάνανε κομμάτια, 
φεύγω, τώρα φεύγω.
Τώρα ο ουρανός δε με φοβίζει όσο κι αν βρέχει, 
τώρα η ελπίδα μου ταυτότητα δεν έχει, 
φεύγω, τώρα φεύγω.
Φεύγω, φεύγω και παίρνω την καρδιά μου, 
κι ένα τραγούδι συντροφιά μου, φεύγω, φεύγω.
Φεύγω, κι αφήνω πίσω μου συντρίμμια, 
αρρωστημένους και αγρίμια, φεύγω, φεύγω, 
φεύγω, τώρα φεύγω.
Δεν το αντέχω να βουλιάζω μες στο ψέμα, 
τώρα κατάλαβα πως ήμουν ένα δέμα, 
φεύγω, τώρα φεύγω.
Θέλω να ζήσω τη ζωή μου έξω απ’ τα μέτρα, 
τώρα που σκλήρυνε η καρδιά μου σαν την πέτρα, 
φεύγω, τώρα φεύγω.
Τώρα ο κόσμος και οι φωνές δε με τρομάζουν, 

τώρα τα χέρια μου ένα σύνθημα χαράζουν, 
φεύγω, τώρα φεύγω, φεύγω, τώρα φεύγω.
Φεύγω, φεύγω και παίρνω την καρδιά μου, 
κι ένα τραγούδι συντροφιά μου, φεύγω, φεύγω.
Φεύγω, κι αφήνω πίσω μου συντρίμμια, 
αρρωστημένους και αγρίμια, φεύγω, φεύγω, 
φεύγω, τώρα φεύγω.

Μας αφήνει πλέον ο πρόεδρος μας Παντελής Γαλάνης, 
πλήν όμως δεν αφήνει πίσω του συντρίμμια αλλά μια βα-
ριά παρακαταθήκη στον επόμενο για το πώς πρέπει να 
πολιτεύεται, πως πρέπει να σκέπτεται και πως πρέπει να 
ενεργεί. Μακριά από προσωπικούς εγωισμούς, από ιδιο-
τέλειες, παραμερίζοντας πικρίες και απογοητεύσεις κοί-
ταξε όλα αυτά τα χρόνια που ήταν στα κοινά, μή υπολογί-
ζοντας κόπο και χρήμα, να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα 
του χωριού κατά τον καλλίτερο τρόπο. Έγινε δυσάρεστος 
σε φίλους και εξυπηρέτησε το χωριό και τον κάθε χωρια-
νό χωρίς κοματικά γυαλιά, παραμερίζοντας προσωπικές 
διαφορές, πολλές φορές μέχρι παρεξηγήσεως.

Πολεμήθηκε, διαγράφηκε και συκοφαντήθηκε λυσσα-
λέα απο την λαίλαπα του εκσυγχρονισμού !!!! (ή μήπως 
της οπισθοδρόμησης;) που επικράτησε στο χωριό μας 
απο το 2008 μέχρι σήμερα, γιατί δεν ήταν σαν αυτούς, 
γιατί ήταν του εμείς και όχι του εγώ, γιατί ήταν του δώσε 
και όχι του παίρνω.

Φεύγει με το παράπονο που δεν μπόρεσε να ενώσει το 
χωριό και να πετύχει περισσότερα γι’ αυτό.

Φεύγει τώρα με το παράπονο, ότι δεν θα μπορέσει να 
συνεργαστεί με τον δικό μας πλέον Δήμαρχο, τώρα που 
αποκτήσαμε πρόσβαση στα κέντρα αποφάσεων.

Φεύγει λοιπόν αφήνοντας  πίσω του εγκεκριμένη πί-
στωση από την Περιφέρεια 74.400,00 ευρώ για την απο-
κατάσταση της βατότητας του δρόμου από το Μπέλες 
μέχρι το χωριό.

Εγκεκριμένη πίστωση από την Περιφέρεια μέσω του 
Δήμου για τον πολύπαθο δρόμο μέσα στο χωριό προς 
τους Μωραϊταίους.

Μελέτη στον Δήμο για το γεφύρι στα Ξυλουράκια και 
άλλα που δεν τα θυμάμαι.

Σε αποχαιρετούμε Πρόεδρε αφού σε ευχαριστήσουμε, 
για ότι μας πρόσφερες ,αλλά και για ότι δεν μας πρόσφε-
ρες γιατί ξέρουμε ότι δεν το έκανες σκόπιμα .

Καλωσορίζουμε τον νέο μας Πρόεδρο Βασίλη Σαμαρά 
του ευχόμαστε καλή και δημιουργική προεδρία ,να πάρει 
τα καλά του απερχόμενου και να τον ξεπεράσει.

Ευχόμαστε και στους χωριανούς καλά μυαλά, ομόνοια 
και φτάνει πιά άλλη μιζέρια ,δεν μας ταιριάζει.

Δ.Θ.ΣΤ 

Φεύγω κι αφήνω πίσω μου…
Κυριακή 26 Μαϊου 2019 ,ημέρα διεξαγωγής των Δημοτικών εκλογών 
αλλά και μια μέρα σημαδιακή, στην πολιτική και κοινωνική πορεία 
του νυν Προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου του χωριού μας Παντελή 
Γαλάνη. 
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έγκριση περιφέρειας για δρόμο.

Δήμος Κόνιτσας: 
αποφάσεις εκτέλεσης έργων 

Στην Κόνιτσα στις 24-04-2019 συνεδρίασε το Δη-
μοτικό Συμβούλιο Κόνιτσας με το πρακτικό του 
ΔΣ 128/2019 και αποφάσισε για δύο έργα στο 

χωρίο μας:

• Με ψηφοφορία: Υπέρ: -12- Κατά: -0- Λευκά: -0- 
αποφάσισε ομόφωνα τη συγκρότηση επιτροπής 
προσωρινής παραλαβής για το έργο: «Κατασκευή 
αύλακα  περισυλλογής ομβρίων υδάτων στη θέση 
Μωραϊτέους και τοποθέτηση σχαρών στον κε-
ντρικό δρόμο Αγ. Παρασκευής»,  προϋπολογι-
σμού των 12.118,93 με ΦΠΑ.

• Με ψηφοφορία: Υπέρ: -12- Κατά: -0- Λευκά: -0- 
αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση της μελέτης με 
τίτλο: «Υδραυλική μελέτη για την αντικατάστα-
ση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. 
Αγ. Παρασκευής Κόνιτσας» προϋπολογισμού 
24.242,00 € με ΦΠΑ.

• Με ψηφοφορία: Υπέρ: -13- Κατά: -0- Λευκά: 
-0- αποφάσισε ομόφωνα την αποδοχή της επι-
χορήγησης που εγκρίθηκε με το υπ’ αριθ. πρωτ.: 
42421/1360/27-03-2019 έγγραφο της Περιφέ-
ρειας Ηπείρου με τίτλο: «Έργα αποκατάστασης 
ζημιών από τις θεομηνίες που έπληξαν την Πε-
ριφέρεια Ηπείρου κατά το διάστημα Δεκέμβρι-
ος 2017- Μάρτιος 2018» για το κάτωθι υποέργο: 
Αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου Τ.Κ. Αγίας 
Παρασκευής 30.000,00 με ΦΠΑ.

Ένα σωτήριο έργο

Επιτέλους, η βελτίωση του οδικού τμήματος από το 
Μπέλες μέχρι το χωριό πήρε το δρόμο της για να 
γίνει πραγματικότητα. 

Αποτελούσε όνειδος για το χωρίο μας, μία ντροπή και 
κυρίως η επικινδυνότητά του  για την ασφάλεια μας 
χτύπαγε κόκκινο, παράλληλα η εικόνα του ήταν από 
εκείνες που βλέπουμε σε τριτοκοσμικές χώρες. 
Αποτελούσε έναν από τους ανασταλτικούς παράγοντες 
επίσκεψης του χωριού και κυρίως της τουριστικής μας 
ανάπτυξης.  

Συγκεκριμένα, νέα έργα αποκατάστασης βατότητας και 
βελτίωσης του οδικού δικτύου της Ηπείρου προώθησε 
προς υλοποίηση η Περιφέρεια με αποφάσεις που έλα-
βε η Οικονομική Επιτροπή η οποία συνεδρίασε με την 
Προεδρία του Περιφερειάρχη κ. Αλέξανδρο Καχριμά-
νη, την Παρασκευή 17 Μαΐου 2019 και ώρα 8:30 π.μ. με 
θέματα ημερήσιας διάταξης μεταξύ άλλων στο άρθρο 
13, την Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυ-
ξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για 
την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Αποκατάσταση βατότητας οδού από την συμβολή της 
Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κοζάνης έως Αγία Παρασκευή Κόνι-
τσας», προϋπολογισμού 74.400,00 με ΦΠΑ. 
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Στόλισαν τον επιτάφιο 
Για μια ακόμη χρονιά, πιστές στην παράδοση οι γυναίκες του 

χωριού μας, αλλά και μικρά παιδιά, στόλισαν και φέτος τον Επι-
τάφιο με λουλούδια της άνοιξης, στον κεντρικό μας ναό της Κοι-
μήσεως της Θεοτόκου για την ακολουθία του Επιτάφιου Θρήνου 
και την περιφορά του.  

Τα λουλούδια προσφορά των ίδιων των γυναικών, τις ευχαρι-
στούμε πολύ. 

Πάσχα 2019 στο χωριό μας 

Την δεύτερη μέρα το Πάσχα οι γυναίκες χόρεψαν στην κεντρι-
κή πλατεία του χωριού ξεκινώντας με το παραδοσιακό τραγούδι 
σήμερα Δέσπωμ Πασχαλιά και αύριο Πανηγύρι μα το Χριστός 
Ανέστη, στη συνέχεια τραγουδήσαν και χόρεψαν και άλλα παρα-
δοσιακά τραγούδια!!

ΙΩΑΝΝΑ ΧΡ. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ –
ΝΤΑΓΚΟΒΑΝΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ 
ΙΑΤΡΙΚΗ

ΖΗΝΩΝΟΣ 1 & Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ - 
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΤΗΛ. 210-5739804, 6947610071

Στις 24 Ιουνίου 
οι γυναίκες του 
χωριού μας ανα-
βίωσαν το έθιμο 
του Αριγογιάννη, 
στόλισαν το κανάτι 
πήγαν στην βρύ-
ση της Παναγίας 
το  γέμισαν νερό, 
τραγούδησαν και 
το χόρεψαν στην 
πλατεία,  στο χορό 
πήραν μέρος και οι 
άνδρες!!

Αριγογιάννης 2019

Ο Πρόεδρος του χωριού μας θα εί-
ναι ο Βασίλης Σαμαράς μετά τις 
εκλογές της 26ης Μαΐου 2019 θα 
μας εκπροσωπεί στο Δήμο Κόνιτσας 
και μαζί με τον Κερασοβίτη Δήμαρ-
χο Νίκο Εξάρχου  θα αποτελέσουν 
ένα δημιουργικό και αποτελεσματι-
κό πολιτικό δίδυμο για το καλό του 
χωριού μας.
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Τίποτα δεν τους 
σ υ γ κ ι ν ο ύ σ ε , 
ούτε τα βλή-

ματα που πέφτα-
νε, ούτε οι καπνοί, 
μήτε οι σκοτωμένοι, 
ο στόχος τους ήταν 
ο θησαυρός. Τώρα, 
που κολλάει το έργο 

αυτό, με την πορεία 
της οικοδομής, για όσους διαβάσατε στο τέυχος 142, 
αυτό που έγραψα για τους κυνηγούς, θα καταλάβετε 
πως η ζωή είναι ένα ασταμάτητο κυνηγητό και σ’αυτό το 
τεύχος θα κάνω προσπάθεια να καταγράψω για τα λα-
σποπαίδια του χωριού μας τι ακριβώς κυνηγούσαν. 

Στο τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου η Αθήνα αριθ-
μούσε περίπου 400.000 κατ., σπίτια με αυλές και λου-
λούδια που ευωδιάζανε. 

Στα περίχωρα της Αθήνας υπήρχαν βοσκοί με αιγο-
πρόβατα που τροφοδοτούσαν τους κατοίκους με γάλα 
και τα παράγωγά τους, τυριά, γιαούρτι κ.λπ. Τα τομάρια 
από τα σφαχτά τα έπαιρναν τα βυρσοδεψεία τα επεξερ-
γάζοντα και τα κατασκεύαζαν δέρματα, τα αγόραζαν τα 
τσαγκαριά και τα μεταποιούσαν σε παπούτσοα ή τσά-
ντες ή δερμάτινα μπουφάν.

Το μαλλί γινότανε νήμα για τα υφαντουργία, το κρέ-
ας στα κρεοπωλεία ή στα αλλαντικά. Τα ζευγάρια στην 
ύπαιθρο έκαναν πολλά παιδιά, ο πληθυσμός αυξανόταν, 
οι ανάγκες μεγάλες, οι δουλειές λίγες και οι νέοι στο χω-
ριό τους έψαχναν τρόπο να βρουν κάτι που να τους εξά-
σφαλίσει τα προς το ζην. 

Μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, εκεί που χρωστού-
σαν οι ΗΠΑ στην Ευρώπη, αντιστράφηκαν τα πράγματα 
και βρέθηκε η Ευρώπη χρεωμένη απέναντι στις ΗΠΑ.

Το δόγμα Τρούμαν με το σχέδιο Μάρσαλ: “εξαφανίστε 
τον κομουνισμό από τον «ελεύθερο» κόσμο για να σας 
δώσουμε δάνεια να αναπτυχθεί η χώρα”, έμπαινε στην 
ημερήσια διάταξη. Έτσι λοιπόν, άρχισε το πρόγραμμα 
δημιουργίας μικρών βιομηχανιών και βιοτεχνιών τρο-
φής, ένδυσης και κατοικίας. 
Στο επόμενο η συνέχεια.
ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ. 

Η πορεία της οικοδομής
«Καλός, κακός και άσχημος» μια κινη-
ματογραφική ταινία, με την ιδιαιτερό-
τητα της μουσικής, με ηθοποιούς τους 
Κλίντ Ίστγουντ, Ιλάϊ Γουάλας και Λι Βαν 
Κλιφτ, ο σκηνοθέτης τους έδειχνε να κυ-
νηγάνε το θησαυρό, τον καιρό που γινο-
τανε εμφύις πόλεμος στις ΗΠΑ, μεταξύ 
των Βορείν και Νοτίων.

Λιθανάγλυφο Αχιλλέα Νάκου Αγία Βαρβάρα.

συνεταιρισμός ένα δορυφορικό πιάτο για το κάθε σπίτι, 
λιγότερα θα ξοδέψει και δεν θα είναι κανένας παραπο-
νούμενος.

Επίσης μας δόθηκε ότι ο λογαριασμός των συνεται-
ριστικών μερίδων στην τράπεζα είναι 27.145,00 ευρώ.

Αφελώς θα ρωτήσω χωρίς να περιμένω απάντηση, 
στα χρήματα αυτά περιλαμβάνονται και τα 2.550,00 
ευρώ που με την απόδειξη 897/29-12-09 η τότε διοί-
κηση του συνεταιρισμού την κατέγραψε στα έξοδα ως 
εγγραφή νέων μελών, αλλά είχε ξεχάσει κατά το πόρι-
σμα του ελεγκτού να την καταχωρήσει στα έσοδα και 
να αυξήσει ισόποσα τον λογαριασμό των συνεταιριστι-
κών μερίδων;

Μη με ρωτήσετε αν υπήρχε έκθεση ελεγκτού, όπως 
προβλέπει το καταστατικό, καθώς και αντίστοιχη έκθε-
ση του εποπτικού συμβουλίου, η απάντηση είναι απλή 
όχι. Γιατί εμείς ψηφίσαμε το καταστατικό αν θέλουμε 
το εφαρμόζουμε αν δεν θέλουμε όχι, λογαριασμό δεν θα 
σας δώσουμε. Ως αναφορά το εποπτικό αγνοείται και 
έχω μάθει ότι ασχολείται η Νικολούλη. 

Θα μπορούσαν να γραφούν περισσότερα για την συ-
νέλευση αλλά δεν έχει καμιά σημασία, εκείνο που θα 
παρακαλούσα αυτό τα αστείο με την δικηγόρο που δεν 
μπορεί να μας διαφωτίσει για τίποτα, καλό είναι κάποτε 
να σταματήσει, να γλυτώσουμε και τα έξοδα.

2ον. Κτηματολόγιο: 
Η διαδικασία δήλωσης των ιδιοκτησιών μας στο κτη-

ματολόγιο συνεχίζεται. Από την προσωπική μου εμπει-
ρία ,αλλά και από συζητήσεις με πολλούς χωριανούς, 
έχω καταλήξει στο συμπέρασμα ότι πλέον όλα έχουν 
δρομολογηθεί.

Η πλειοψηφία των χωριανών δηλώνει μόνον τα αστι-
κά ακίνητα, το πολύ και κανένα κηπάρι γύρω από την 
Αγία Παρασκευή.

Έχουν δοθεί ήδη δύο παρατάσεις, θα δοθούν πιθα-
νόν άλλη μία ή δύο, μετά τέλος. 

Από συζητήσεις με αρμόδιους και μη, καθώς και με 
τοπογράφους το συμπέρασμα είναι ένα, το Δημόσιο 
προς το παρόν δεν θα κάνει τίποτα, θ’ αφήσει να πε-
ράσουν μερικά χρόνια και μια καλή Δευτέρα που λέει 
και το τραγούδι, θα πατήσει ένα κουμπί και θα πει ότι 
δεν δηλώθηκε, καλώς δεν δηλώθηκε, αλλά από εδώ και 
πέρα είναι πλέον Κρατικό. 

Πέρυσι το καλοκαίρι καθ’ υπόδειξή μας ,είχε πάρει 
μία απόφαση ο συνεταιρισμός, εξηγήθηκε στα παρόντα 
τότε μέλη η ανικανότητα των διοικούντων να την υλο-
ποιήσουν, ορισμένοι φίλα προσκείμενοι αντέδρασαν 
και δεν δέχτηκαν τον τρόπο υλοποίησής της, το αποτέ-
λεσμα είναι ότι μέχρι τώρα δεν έχει γίνει τίποτα, ούτε 
και πρόκειται να γίνει.

Ένα ακόμη πρόβλημα είναι ότι και τα ακαλλιέργητα 
κηπάρια γύρω από το χωριό, τα περισσότερα έχουν εν 
μέρει χαρακτηριστεί δασικά. 

Είχαμε βραχνιάσει να ζητάμε από την διοίκηση του 
συνεταιρισμού να επιληφθεί του θέματος και να κάνει 
εγκαίρως ενστάσεις, «φωνή βοώντος εν τη ερήμω», 
τώρα για να αποχαρακτηριστούν η διαδικασία είναι 
,δύσκολη, χρονοβόρα και δραχμοβόρα, αλλά τι τους 
νοιάζει το ταμείο και τα έργα να είναι καλά. 

Αυτά για  τώρα, ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ και περισσότερα 
από Σεπτέμβρη      
Δ.Θ.ΣΤ 

Συνέχεια από τη σελ. 10
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To πρωτοσέλιδο της πρώτης μας εφημερίδας 

Η πρώτη σφραγίδα

Η Αδελφότητά μας συμπληρώνει 60 χρόνια ζωής


