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Τα νιάτα του χωριού διακρίνονται στον χορό 
και στον παγκόσμιο αθλητισμό.
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“ΚΕΡΑΣΟΒΟ”
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Ελένη Σιάφη, Ιωάννης Γαλάνης, Γιώργος Αθ. Σιάφης
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Ιωάννης Γαλάνης, Ανθούλα Παστρουμά 
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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 δημοσιεύονται.
Τα ενυπόγραφα άρθρα δεν σημαίνει ότι εκφράζουν και τις απόψεις

του Δ.Σ. της Αδελφότητας ή της Σύνταξης.
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IBAN: GR 3001710340006034135805738

ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ: Ηπειρωτικές Εκδόσεις “Πέτρα”
Οικονόμου 32, 106 83 Αθήνα

Τηλ.: 210 8233830 - Fax: 210 8238468, 
e-mail: ekdoseispetra@hotmail.com
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• Αγοράστε γεωργικά και κτηνοτροφικά προϊόντα από
τους παραγωγούς του χωριού. Είναι σίγουρα άριστης
ποιότητας και ταυτόχρονα ενισχύετε την τοπική οικονο-
μία. • Ψωνίστε από τα καταστήματα του χωριού.  Μας
χρειάζονται και τα χρειαζόμαστε. • Προτιμήστε συγχω-
ριανούς μας επαγγελματίες.

Γεώργιος Χ.

Κοντοδήμος,

Μεγάλος

Ευεργέτης

της Αδελφό-

τητας και του

χωριού μας

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΞΕΝΩΝΑΣ: (Φάνης Κατσιώτας).... 6977928832
ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ: ....26550-24210,  
.................6976551251 (Παντ. Γαλάνης)
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Κ.Χ.: ....26550-24339,
..............6977265228 (Xρυσ. Γκούτσιος)
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ  .6976202076
ΙΕΡΕΑΣ:(παπα-Μιχάλης)....6941640115 

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 ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

Πρόσκληση
Προς όλους τους συγχωρια-
νούς και φίλους της Αδελφό-
τητας και του περιοδικού μας.
Παρακαλούμε να μας στέλ-
νετε απόψεις και θέσεις για
όποιο θέμα θέλετε να αναδεί-
ξετε. Επίσης φωτογραφικό
υλικό από κοινωνικές και
προσωπικές στιγμές, για να
τις δημοσιεύουμε.

e-mail: 
adelf.agiapar@gmail.com

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Στις 11 Νοεμβρίου 2018 είναι
προγραμματισμένη η Ετήσια  
Γενική Συνέλευση. Σε περί-
πτωση μη απαρτίας η δεύτερη
θα  πραγματοποιηθεί στις 18
Νοεμβρίου 2018 και ώρα 11:00
το πρωί στα γραφεία της Αδελ-
φότητας στο Καματερό. Σας πε-
ριμένουμε όλους. 

ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ
Στις 19 Ιανουαρίου 2019, ημέρα
Σάββατο, θα έχουμε κοπή πίτας
με τον Νίκο Φιλιππίδη. Ο
χώρος που θα πραγματοποι-
ηθεί και η ώρα της εκδήλωσης,
θα σας ανακοινωθούν έγκαιρα. 

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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ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
1. Χρήστος Παπανικολάου............................................. 50,00
2. Χρυσούλα Τζίνα .........................................................10,00
3. Αθανάσιος Τζίνας....................................................... 20,00
4. Ελένη Χαρισιάδου Τσιάτσιου 60,00 εις μνήμη των γονιών της,
του αδελφού της Κωνσταντίνου και του ανιψιού της Δημήτρη
5. Χρήστος Χαρισιάδης.................................................. 20,00
6. Ελένη Παναγιώτου..................................................... 20,00
7. Γιώργος Σιάφης ......................................................... 20,00
8. Αντώνης Γκούτσιος ....................................................20,00
9. Παναγιώτης Κωτούλας του Παντελή ..........................20,00
10. Ανδρέας Στρατσιάνης............................................... 20,00
11. Ανδρομάχη Γελαδάρη ..............................................20,00
12. Ανδρέας Ζαμάνης ....................................................50,00
13. Αμαλία Κωτούλα ...................................................... 30,00
14. Διονύσης Βάιλας ......................................................20,00
15. Πέτρος Σαμαράς ......................................................20,00
16. Νίκος Μακρυγιάννης ................................................20,00
17. Κωνσταντίνος Λέτσιος .............................................50,00
18. Άγγελος Δημητρίου .................................................. 50,00
19. Σπυριδούλα Καλύβα ................................................50,00
20. Ανέστης Κοταδήμος .................................................20,00
21. Αποστόλης Κοταδήμος ............................................ 50,00
22. Θωμάς Γκούτσιος ....................................................50,00
23. Χρήστος Καραμήτσης ..............................................20,00
24. Κωνσταντίνος Βάιλας του Διονύση ..........................20,00
25. Γιώργος Σάρρος ......................................................20,00
26. Δημήτριος Σιάφης του Αλέξη.................................... 30,00
27. Απόστολος Ζήκας του Γεωργίου.............................. 50,00
28. Δημήτρης Ντακουβάνος του Ιωάννου...................... 30,00
29. Αχιλλέας Στρατσιάνης ..............................................20,00
30. Τηλέμαχος Ζήκας .....................................................20,00
31. Ευαγγελία Ντακουβάνου.......................................... 20,00
32. Χρυσάνθη Χαρισιάδου Βροντού .............................. 30,00
33. Πανάγιω Κουκούμη ..................................................30,00
34. Σπυριδούλα Γελαδάρη  ............................................10,00
35. Παναγιώτης και Ειρήνη Σταύρου .............................30,00
36. Νικηφόρος Παπαγιάννης .........................................20,00
37. Ζήσης Γαλάνης ........................................................ 20,00
38. Κωνσταντίνος Παπακώστας του Δημήτρη ...............20,00
39. Κωνσταντίνος Τζίνας του Βασίλη .............................20,00
40. Ανδρέας Νάκος του Αχιλλέα .....................................20,00
41. Ιφιγένεια Παγώνη..................................................... 20,00
42. Βασίλης Τσούκας .....................................................20,00
43. Μαρία Τσάτσου ........................................................ 20,00
44. Δημήτρης Τσιάτσιος ................................................. 20,00
45. Γεώργιος Σταματόπουλος ........................................20,00
46. Φωτεινή Κουκούμη ..................................................20,00
47. Νικόλαος Σκουτέρης ................................................ 20,00
48. Κωνσταντίνος Ζήκας ................................................20,00
49. Παναγιώτα Ζήκα ......................................................20,00
50. Παντελής Ζήκας .......................................................20,00
51. Μάρθα Γαλάνη.................................................... 200,00 $
52. Πηνελόπη Κρητικού .................................................20,00
53. Γεώργιος Παπαγεωργίου......................................... 50,00
54. Κούλα Γκανάτσιου ...................................................20,00
55. Παύλος Γελαδάρης του Αθανασίου ..........................20,00
56. Γιαννούλα Κουκούμη ...............................................20,00
57. Ιωάννης Γκούτσιος του Θωμά .................................20,00
58. Χρήστος Τσούμπανος............................................ 100,00
59. Λεωνίδας Ζύλφος..................................................... 20,00
60. Παντελής Γαλάνης ................................................... 20,00
61. Δέσποινα Τσαρούχα Τζίνα .......................................20,00

62. Χριστίνα Φάτζιου Τζίνα ............................................ 20,00
63. Αγλαΐα Φλώρα Τζίνα ................................................ 20,00
64. Βασίλης Μακρυγιάννης............................................ 20,00
65. Παντελής Τέλλης ......................................................20,00
66. Ελένη Τζίνα του Ευαγγέλου..................................... 20,00
67. Απόστολος Τζίνας του Ευαγγέλου ...........................20,00
68. Δήμητρα Τζίνα Μπούρλου .......................................20,00
69. Δημήτρης Καναβός .................................................. 20,00
70. Απόστολος Τζιμοτόλης .............................................20,00
71. Κωνσταντίνος Κουκούμης του Αποστόλη .................20,00
72. Σταυρούλα Τζίνα του Αθανασίου ............................. 20,00
73. Αθανάσιος Κυρίτσης του Αποστόλη......................... 20,00
74. Ευστάθιος Κυρίτσης................................................. 20,00
75. Θεοδόσιος Παπαγιάννης ......................................... 20,00
76. Αθανάσιος Σκαλωμένος του Κωνσταντίνου .............20,00
77. Κωνσταντίνος Ζήκας του Ανδρέα............................. 20,00
78. Χρήστος Αναγνωστόπουλος ....................................20,00
79. Γιάννης Ντακοβάνος ................................................ 20,00
80. Λευκοθέα Κιτσάκη.................................................... 20,00
81. Γιαννούλας Μαυροδήμος......................................... 20,00
82. Παντελής Κυρίτσης .................................................. 20,00
83. Βασίλης Γιάννος....................................................... 30,00
84. Γεώργιος Γιώτης ...................................................... 15,00
85. Βασίλης Τζίνας ........................................................20,00
86. Παύλος Νάκος ......................................................... 20,00
87. Βασίλης Κωτούλας  του Γεωργίου ...........................20,00
88. Δημήτριος Ζιούλης ...................................................20,00
89. Κωνσταντίνος Τζίνας του Ευαγγέλου.................... 20,00
90. Σταυρούλα Βουτζίνου .............................................. 20,00
91. Απόστολος Ζιούλης ................................................. 20,00
92. Δημήτριος Αρβανίτης ............................................... 20,00
93. Ευάγγελος Ντακουβάνος .........................................20,00
94. Γιώργος Γκουγκέτας .................................................20,00
95. Σπύρος Πασιάς........................................................ 25,00
96. Ευάγγελος Πρέτζας.................................................. 20,00
97. Αθανάσιος Στεφάνου ............................................. 100,00
98. Ελένη Καραγιάννη ................................................... 20,00
99. Αλεξάνδρα Ντακουβάνου......................................... 20,00
100. Παρασκευή Νάκου................................................. 50,00 
101. Νικόλαος Κουκούμης του Λαζάρου ........................ 30,00 
102. Ελένη Αργυρού  Στρατσιάνη ..................................30,00 
103. Ευάγγελος Νταγκοβάνος  .................................... 20,00
104. Μαρία Νταγκοβάνου Παπακώστα ......................... 50,00
105. Προκόπης Σαμαράς..............................................100,00
106. Αγόρω Μακρυγιάννη.............................................. 20,00
107. Νικος Γελαδάρης ...................................................20,00
108. Θανάσης Γελαδάρης ..............................................20,00
109. Παναγιώτης Λ. Νάκος ............................................ 20,00 
110. Ολυμπία Ευγ.  Γελαδάρη ....................................... 20,00
111. Γιάννα Γεωργίου .....................................................20,00
112. Νικόλαος Γ.  Τζίνας .................................................20,00
113. Αθανάσιος Γ.  Τζίνας .............................................. 20,00 
114. Γεώργιος Ν. Τζίνας ................................................20,00
115. Κωνσταντίνος Σ Πανταζής .....................................20,00
116. Σταυρούλα Σ.  Γαλάνη............................................ 20,00
117. Ζωή Σελστιώτη .......................................................20,00
118. Αικατερίνη Κότινα ................................................... 20,00
119. Δημήτριος Τσιάτσιος ...............................................20,00
120. Βασιλική Τζίνα .......................................................20,00
121. Απόστολος Τζίνας ..................................................50,00
122. Ιωάννα Σπ. Πασιά ..................................................25,00

Σας ευχαριστούμε πολύ για την οικονομική στήριξη, η οποία
σε δύσκολους καιρούς μάς δίνει δύναμη για να συνεχί-
σουμε το έργο της Αδελφότητας για το καλό του χωριού μας.
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Κερασοβίτικα 2018

Μ ε μεγάλη επιτυχία  ολοκληρώθηκε η Γιορτή Παραδοσια-
κών Χορών που διοργάνωσε η ΑδελφότηταΑθηνών “Το
ΚΕΡΑΣΟΒΟ”, το Σάββατο 12 Αυγούστου 2018, στην κεν-

τρική πλατεία του χωριού μας, κάτω από τον πλάτανο και δίπλα
στην κεντρική εκκλησία μας, με κόσμο, κέφι, πολλή μουσική και
χορό.  Ελπίζουμε πως όλοι απόλαυσαν το θέαμα της βραδιάς,
και υποσχόμαστε ότι του χρόνου θα ανταποκριθούμε στις μεγα-
λύτερες απαιτήσεις σας. Οι χορευτές και οι οργανοπαίχτες κέρ-
δισαν το θερμό χειροκρότημα των θεατών - ντόπιων και
τουριστών - που κατέκλυσαν την πλατεία.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με την ομιλία της Προέδρου της Αδελ-
φότητας Αθηνών Ελένης Σιάφη, η οποία καλωσόρισε όλους
τους Κερασοβίτες που αντάμωσαν πάλι στο χωριό μας,  ευχα-
ρίστησε όλους τους συμμετέχοντες στα πολιτιστικά δρώμενα,
αλλά και για την εμπιστοσύνη των συγχωριανών μας στην Αδελ-
φότητα. 
Την εκδήλωση συντόνισε η Μαίρη Κωτούλα, η οποία ανέφερε:

«Φίλοι μου καλωσορίσατε, φίλοι αγαπημένοι». Μέσα από τον
στίχο από ένα αγαπημένο μας τραγούδι, σας καλωσορίζουμε και
φέτος στο καθιερωμένο αυγουστιάτικο αντάμωμα. Ένα αντά-
μωμα που μας ενώνει όλους κάτω από τη σκιά του επιβλητικού
πλατάνου, μας φέρνει κοντά στην παράδοση του τόπου μας και
σε παραδόσεις άλλων περιοχών της πατρίδας μας. και όλα αυτά
κάτω από τους μελωδικούς ήχους των παραδοσιακών οργάνων
της κομπανίας του Νίκου Φιλιππίδη. Είναι ιδιαίτερη η χαρά και
η τιμή που αποδέχθηκαν την πρόσκληση και παρευρίσκονται σή-
μερα κοντά μας ο δήμαρχος κόνιτσας Ανδρέας Παπασπύρος
και ο αντιδήμαρχος Γιώργος Ρόμπολος. 

Ο Δήμαρχος Κόνιτσαςστον σύντομο χαιρετισμό του εξήρε την
τεράστια σημασία τέτοιων πρωτοβουλιών, που στόχο έχουν τη
διάσωση και διάδοση της πολιτιστικής παράδοσης του τόπου.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με ένα αφιέρωμα στον Ανδρέα Φιλιπ-
πίδη από τη Μάχη Μπούνα, συνεχίστηκε με το παιδικό χορευ-
τικό, τη χορωδία και το εφηβικό χορευτικό. Τη σκυτάλη πήρε ο
ΑΣΚΑΥΛΟΣ, σωματείο προστασίας και διάσωσης παραδοσια-
κών χορών και ολοκληρώθηκε με το χορευτικό των ενηλίκων και
των Κερασοβιτών. 

Χορωδία
Σε όλες στις εκδηλώσεις της κοινωνικής ζωής το δημοτικό τρα-
γούδι έπαιζε κυρίαρχο ρόλο. Ήταν και εξακολουθεί να είναι κύριο
μέσο έκφρασης συναισθημάτων, σκέψεων, προβληματισμών.
Στη διατήρηση και διάδοση αυτής της μουσικής κληρονομιάς του
τόπου μας σημαντική είναι η συμβολή του φωνητικού συνό-
λου Κερασόβου. Ξεχωρίζοντας για το ταπεραμέντο των μελών
της, η χορωδία του χωριού μάς θυμίζει στους παλιότερους,
αλλά και γνωρίζει στους νεότερους, τραγούδια που αγαπήθη-
καν και συγκίνησαν στο παρελθόν. Στόχος της να αγαπηθούν
και να συγκινήσουν στο παρόν και στο μέλλον. Την επιμέλεια
της χορωδίας είχε ο Δημήτρης Τέλλης, ενώ στη φλογέρα ήταν
ο Κώστας Τζίνας.

Καλοκαιρινή δροσιά πολιτισμού στην Αγία Παρασκευή
«Ειδαν Τα ΜαΤια Μας ΓιορΤΕς, ΧαρΕς και ΠανηΓυρια»
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Τραγούδια χορωδίας: 
-Το πρώτο τραγούδι: Της Χατζήνας το κορίτσι·έρωτας αναπτύσ-
σεται ανάμεσα στη χριστιανή και στον Τούρκο αγά. Η αντίδραση
των γονιών της έντονη, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. “Είναι Τούρκος
δεν σε δίνω, είναι άπιστος. Εγώ αυτόν έχω αγαπήσει, θα τον
παντρευτώ”.    
-Το δεύτερο τραγούδι: αγλαΐα· στο ίδιο μοτίβο του έρωτα και της
ανεκπλήρωτης αγάπης. Η Αγλαΐα ερωτευμένη με τον γιο τής
χήρας πέφτει σε βαθύ καημό. Η μάνα της δεν το αποδέχεται.
Προτιμά να τη δει νεκρή. Την επόμενη μέρα η κατάρα γίνεται
πραγματικότητα. Μικροί μεγάλοι κλαίγανε την ομορφάδα της.
Ράγισαν τα ποτήρια, χύθηκαν τα κρασιά, ράγισαν τα καντήλια
και σβήσαν τα κεριά. 
- Το τρίτο τραγούδι: Πέφτουν τα φύλλα· μας μεταφέρει στον χει-
μώνα. Τότε που πέφτουν τα φύλλα απ’ τις οξιές κι οι πάχνες στο
χορτάρι. Η φύση χαίρεται με τον ερχομό του. Μαζί χαίρεται και ο
νέος την αγαπημένη του. 
- Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του ανθρώπου είναι η ικανότητα να
αντιλαμβάνεται την πραγματικότητα του μέλλοντος και το ανα-
πόφευκτο του θανάτου. Παρ’ όλα αυτά αναζητά τρόπους που θα
τον οδηγήσουν στην αθανασία. Στο τελευταίο τραγούδι, η κόρη
αναζητά το αθάνατο νερό για την ίδια και τον αγαπημένος της.
Τραγούδι: Τώρα τ’  αργά, τ’ αργούτσικο.

Στο χορευτικό των ενηλίκων απολαύσαμε τα εξής τραγούδια:  
Μπεράτι, Μη με δέρνεις μάνα – ςυγκαθιστός, Τσάμικο, κάτω στα
έξι μάρμαρα, ριχτό, αϊ-Γιώργης – Πατινάδα
Χοροδιδασκάλισσες: Ελένη Σιάφη – Ειρήνη Κωτούλα.

Άσκαυλος
Σωματείο προστασίας και διάδοσης ελληνικών παραδοσιακών
χορών, με έδρα το Γαλάτσι Αττικής.
Μία ομάδα με όρεξη και ζωντάνια που ιδρύθηκε το καλοκαίρι του
2011 και αριθμεί ήδη 250 μέλη.
Στόχο έχει να αναδείξει τον λαϊκό παραδοσιακό πολιτισμό ολό-
κληρης της Ελλάδας, μέσω των χορών και τον τρόπο έκφρασης
αυτών. Διοργανώνει πολυθεματικά σεμινάρια παραδοσιακών
χορών, παραδοσιακά γλέντια και εκπαιδευτικές εκδρομές, με
σκοπό την επί τόπου συμμετοχή εθνικών δρώμενων στην ελλη-
νική επικράτεια. Παρουσίασε χορούς από τη Γουμένισσα Κιλ-
κίς. Χοροδιδάσκαλος Διονύσης Λουκάτος.
Στο χορευτικό του Άσκαυλου ακούστηκαν  τα εξής τραγούδια:  
1. ςόφκα 2. Μπέλλα ολυμπία 3. Γκέικο 4. καρσιλαμάς
Ακολούθησε το εφηβικό χορευτικό του χωριού με χορούς από
Λέσβο. 
1.Φωτιές (νέας Ερυθραίας) 2. αϊσέ  3. αμυγδαλάκι - Ξύλα-Μπά-
λος 4. Μαζωμένος. Χοροδιδασκάλισσα: Ανδρομάχη Μπούνα.
Το παιδικό χορευτικό του χωριού παρουσίασε μουσικοχρευτικό
πρόγραμμα με τίτλο «Το τραγούδι του ξενιτεμένου».
Χοροδιδασκάλισσα: Ανδρομάχη Μπούνα
Οι νέες γενιές παίρνουν τη σκυτάλη, φροντίζοντας να παραμεί-
νουν ζωντανές και να μην χαθούν οι παραδόσεις μας. 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Η Αδελφότητα ευχαριστεί θερμά όλους τους επισήμους που τί-
μησαν την εκδήλωση με την παρουσία τους, τους συγχωριανούς
μας, όλους τους εθελοντές, τους χορηγούς και όλους τους επι-
σκέπτες που βρέθηκαν εκεί.
Επίσης, ευχαριστεί όλους τους εκπροσώπους των Συλλόγων
που συμμετείχαν και μας τίμησαν με την ανταπόκρισή τους στο
κάλεσμά μας, τους χοροδιδάσκαλους τους, καθώς και όλους
τους χορευτές. 

Ιδιαίτερες ευχαριστίες στην Περιφέρεια Ηπείρου και στον Περι-
φερειάρχη Αλέξανδρο Καχριμάνη, στο Δημοτικό Συμβούλιο και
στον Δήμαρχο Κόνιτσας Ανδρέα Παπασπύρου και το Δ.Σ. του
Συνεταιρισμού. 
Ευχαριστούμε όλους όσους βοήθησαν στη διοργάνωση και στην
επιτυχία της παραδοσιακής βραδιάς, τον Κώστα Τζίνα, τη
Μαίρη Κωτούλα, τον Λάμπρο Κυρίτση και τον Μιχάλη Πασ-
σιά. 
Ευχαριστούμε τον Γιώργο Β. Σιάφη για τον καθαρισμό του
προαύλιου χώρου του σχολείου, τον Πέτρο Τζίνα για το ξαρά-
χνιασμά του και την Ανδρομάχη Γελαδάρη για τον γενικότερο
καθαρισμό.
Τέλος ευχαριστούμε τη Λιλή Κοταδήμου Χόντου με τα παιδιά
της Αφροδίτη και Γιώργο και την Αρετή Καταδήμου Τσούκα
με τα παιδιά της Ευάγγελο και Χριστίνα που μάζεψαν όλα τα
σκουπίδια από τους Κοταδημαίους μέχρι το Μουσείο. 
Και του χρόνου να ανταμώσουμε πάλι! 

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Με πρωτοβουλία της Αδελφότητας Αθηνών τα
μικρά παιδιά του Κερασόβου, μετά τη Θεία Λει-
τουργία στο εξωκκλήσι της Προστάτιδάς μας
Αγίας Παρασκευής, στις 26 Ιουλίου, υπό την κα-
θοδήγηση της Ανδρομάχης Μπούνα, χόρεψαν
παραδοσιακούς χορούς με την κομπανία του Αν-
τώνη Κακούρη, φορώντας παραδοσιακές στολές. 
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Αγαπητέ Πρόεδρε,

Με τις παραπάνω επιστολές μου εξέθεσα τον προβληματισμό
μου για το θέμα της διεκδίκησης του δασοκτήματος «ΡΙΑ-
ΧΟΒΟ», μετά την ευνοϊκή για σας υπ’ αριθμόν 309/2014 τελε-
σίδικη απόφαση του Εφετείου Ιωαννίνων, με την οποία ο
Συνεταιρισμός, ως  εκπρόσωπος ολότητας των κατοίκων Κερα-
σόβου, αναγνωρίσθηκε ως ιδιοκτήτης, νομέας και κάτοχος ενός
δασοκτήματος Ριαχόβου εκτάσεως 8.700 στρεμμάτων (4.600
στρέμματα δασικής έκτασης και 4.100 στρέμματα καλλιεργήσι-
μης έκτασης), ο προβληματισμός μου αυτός δε αφορούσε: 

Ότι, όπως σας ενημέρωσα, με επιστολή μου, με την υπ’ αριθ-
μόν 309/22.10.2014 απόφαση του Εφετείου Ιωαννίνων, απορ-
ρίφθηκε η από 11.6.2010 έφεση του Δημοσίου κατά της υπ’
αριθμόν 43/2010 οριστικής απόφασης του Πολυμελούς Πρωτο-
δικείου Ιωαννίνων, με την οποία είχε γίνει δεκτή σε όλα τα αιτή-
ματά της, η από 2.2.2002 και αριθμό καταθέσεως 52/11.2.2002
αγωγή του Συνεταιρισμού κατά του Ελληνικού Δημοσίου.

Όμως, το Δημόσιο άσκησε την από 14.10.2016 αίτηση αναι-
ρέσεως, στη γραμματεία του Εφετείου Ιωαννίνων, με την οποία
ζητεί να ακυρωθεί η άνω απόφαση του Εφετείου και να απορ-
ριφθεί η αγωγή του Συνεταιρισμού, για τους αναφερόμενους
στην αίτηση αναιρέσεως λόγους.  

Σας ενημέρωσα με την άνω επιστολή μου, και πάλι, ότι, σύμ-
φωνα με τον νόμο, για να συζητηθεί η αίτηση αναίρεσης του Δη-
μοσίου στον Άρειο Πάγο, θα πρέπει κάποιος από τους
διαδίκους, το Δημόσιο ή ο Συνεταιρισμός, να μεριμνήσει για τον
προσδιορισμό της ημερομηνίας συζήτησης. 

Για να γίνει αυτό, θα πρέπει ο διάδικος που θα επιμεληθεί για
τον προσδιορισμό της δίκης να προσκομίσει και να καταθέσει
στη γραμματεία του Αρείου Πάγου, όλα τα δικόγραφα, της πρω-
τοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας δίκης, καθώς και τα ουσιώδη

νομικής φύσεως και αξίας έγγραφα (τίτλοι ιδιοκτησίας Τουρκαλ-
βανών Μπέηδων κ.τ.λ.). Έτσι, μετά, ο Πρόεδρος του Αρείου
Πάγου ορίζει Εισηγητή έναν Αρεοπαγίτη και συνάμα ορίζει την
ημερομηνία συζήτησης, οπότε μετά πρέπει να κοινοποιηθεί αν-
τίγραφο της αίτησης αναίρεσης στο Δημόσιο, με το οποίο καλεί-
ται να παραστεί στη δίκη, στον Άρειο Πάγο. 

Μέχρι σήμερα το Δημόσιο δεν μερίμνησε για τον προσδιορι-
σμό της δίκης και είναι πρόδηλο ότι δεν θα το κάνει. 

Έτσι, θα πρέπει ο Συνεταιρισμός να επιμεληθεί για τη συγ-
κέντρωση των απαιτούμενων δικογράφων  και εγγράφων, ώστε
να κατατεθούν στον Άρειο Πάγο, για να προωθηθεί περαιτέρω
η διαδικασία. 

Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να μου σταλεί συμβολαιογραφικό
πληρεξούσιο, για την συγκέντρωση των εγγράφων και την κα-
τάθεση της αίτησης αναίρεσης για να ορισθεί δικάσιμος, απο-
στέλλοντάς μου και τη σχετική δαπάνη που θα απαιτηθεί, την
οποία θα σας γνωστοποιήσω, αν βέβαια επιθυμείτε να συνεχί-
σετε τη δίκη στον Άρειο Πάγο, ώστε να κατοχυρωθεί η ιδιοκτη-
σία στον Συνεταιρισμό, την οποία πετύχαμε με τις πολύχρονες
δίκες.  

Τα παραπάνω σας τα έγραψα και συνάμα σας ρωτούσα, «Τι
θα γίνει με την προώθηση της αίτησης αναίρεσης του Δημοσίου;
Θα την προωθήσουμε εμείς; Μήπως ο Συνεταιρισμός χρησιμο-
ποιεί ήδη άλλο δικηγόρο για την υπόθεση αυτή και γενικά για
την υλοποίηση της δικαστικής απόφασης που δικαιώνει τον Συ-
νεταιρισμό, ως εκπρόσωπος της ολότητας των κατοίκων της
Αγίας Παρασκευής;». 

Επίσης σας είχα γράψει ότι ο Συνεταιρισμός αναγνωρίσθηκε
κύριος όλης της έκτασης του ΡΙΑΧΟΒΟΥ, επιφανείας 8.700
στρεμμάτων, εκ των οποίων 4.600 στρέμματα δασική έκταση
και 4.100 στρέμματα καλλιεργήσιμης έκτασης, ως εκπρόσωπος
της ολότητας των κατοίκων του Κερασόβου (συνδιόκτητη
έκταση, στην οποία μετέχει κάθε Κερασοβίτης, μέλος του Συνε-
ταιρισμού, με το ίδιο ποσοστό εξ αδιαιρέτου). Όμως, δεν έλαβα
καμία απάντηση στις πολλές επιστολές μου μέχρι σήμερα και
δεν γνωρίζω αν την υπόθεση αυτή του δασοκτήματος ΡΙΑΧΟ-
ΒΟΥ την αναθέσατε ήδη σε άλλο δικηγόρο, ο οποίος και τη χει-
ρίζεται.  

Θα έπρεπε να με ενημερώσετε αν κάποιος άλλος δικηγόρος
χειρίσθηκε τη σοβαρή αυτή υπόθεση στον Άρειο Πάγο, χωρίς
να ζητήσει από εμένα κάποια ενημέρωση, αφού επί 20 χρόνια
ασχοληθήκαμε με αυτή την υπόθεση, η οποία είχε τόσο αίσια
έκβαση για τον Συνεταιρισμό. 

Τώρα, ανακύπτει το σοβαρό θέμα της δήλωσης του ακινήτου
στο Κτηματολόγιο, αφού ορίσθηκε επίσημα ο χρόνος δήλωσης
από 15-10-2018 έως 15-1-2019, όπως άλλωστε αναφέρει και το
περιοδικό σας ΚΕΡΑΣΟΒΟ στο τεύχος 146/6/2018. 

Το πώς θα δηλωθεί το δασοκτήμα ΡΙΑΧΟΒΟ στο Κτηματολό-
γιο δεν είναι εύκολο, διότι ο Συνεταιρισμός δεν αναγνωρίσθηκε
κύριος αυτού.  Κύριος-ιδιοκτήτης, αναγνωρίσθηκαν οι κάτοικοι
του Κερασόβου (η ολότητα των κατοίκων του Κερασόβου) και
για το θέμα ασχοληθήκαμε διεξοδικά, τόσο από νομικής πλευ-
ράς, όσο και από ουσιαστικής πλευράς (ποιοι είναι δικαιούχοι;).
Σας γράφω το γράμμα αυτό, όχι μόνο για να σας ενημερώσω,
αλλά για να σας ρωτήσω και να με πληροφορήσετε, ότι ανέλαβε
άλλος δικηγόρος το χειρισμό της υπόθεσης αυτής του Ριαχό-
βου, ώστε να μην έχω την έγνοια του περαιτέρω χειρισμού, καί-
τοι πολλοί Κερασοβίτες, απευθύνονται σε μένα και με ρωτούν
σχετικά.
Ευελπιστώ ότι έχετε την καλοσύνη να μου απαντήσετε. 

ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ Ο ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΤΟΥΣ ΚΕΡΑΣΟΒΙΤΕΣ
Η Αδελφότητα έλαβε την ακόλουθη επιστολή από τον δικη-
γόρο Μιχάλη Μαρτσέκη, αναφορικά με το θέμα του Ριαχό-
βου και τη δημοσιεύουμε αυτούσια:
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Επιμέλεια: Φιλίστωρ

Σε συνέχεια των δημοσιεύσεων στα προηγούμενα τεύχη του περιοδικού,  σας παρουσιάζω σήμερα μία δι-
καστική απόφαση του έτους 1851, μεταξύ του Ιωάννου υιού Δημητρίου Νάκου και του Αδάμου υιού Μακρυ-
γιάννη. Αιτία της δικαστικής διαμάχης ήταν η  διαχείριση του νερού διά την λειτουργία των υδρομύλων των
διαδίκων στην άκρη του χωριού.  Δεν γνωρίζω αν ο αναφερόμενος μύλος του Αδάμου υιού Μακρυγιάννη
είναι ο σωθείς μέχρι των ημερών μας γνωστός ως “μύλος του Μακρυγιάννη”  και προ ετών, εξ αιτίας του...
μεγάλου ενδιαφέροντος των ιδιοκτητών και των αρχών του χωριού μας πλήρως καταστραφείς. Διά τον μύλο
του Ιωάννου Νάκου υιού Δημητρίου δεν γνωρίζω τίποτα και αν κάποιος μπορούσε να μας βοηθήσει, η βοή-
θειά του θα ήταν ευπρόσδεκτη για τον γεωγραφικό  και όχι μόνο εντοπισμό.  Αυτολεξεί η δικαστική διαμάχη
εχει ως ακολούθως:

«Αιτία του παρόντος Ιεροδικαστικού εγγράφου (μουρασιλέ) είνε η εξής: εμφανισθείς ενώπιον της ιεράς συνεδριάσεως
της συγγροτηθείσης εν τη αιθούση των συνεδριάσεων, ο Σαλήχ βέης υιός Αλή βέη πληρεξούσιος δια την κάτωθι μνη-
μονευομένην αγωγήν παρά του εκ των κατοίκων του Κερασόβου, υπαγομένου εις την υποδιοίκησιν Κονίτσης, υπο-
τελούς (ζεμή) Ιωάννου υιού Δημητρίου Νάκου, ήγειρεν ως πληρεξούσιος αγωγήν εναντίον των υποτελών (ζεμή) του
ειρημένου χωρίου Αδάμου υιού Μακρυγιάννη και ανέπτυξε τον διισχυρισμόν του ότι “προ εξήκοντα ετών ο ειρημένος
εντολεύς μου Γιάννης κατεσκεύασεν επί του εις την άκραν του ειρημένου χωρίου χέρσου τόπου ένα μύλον μανδανίου
και κατασκευάσας τον αύλακα του ύδατος διωχέτευσε τούτο εις τον μύλον του, ακολούθως ο ειρημένος Αδάμας και ο
πατήρ αυτού ειρημένος Μακρυγιάννης κατασκευάσαντες κάτωθι του εντολέως μου και εις την ιδιοκτησίαν των ένα
μύλον, έλαβον επί τρείς μήνας το εκ του μύλου του εντολέως μου ρέον ύδωρ και διωχέτευσον τούτο εις τον μύλον των,
και ούτω απο τριών μηνών ο μύλος του εντολέως μου Γιάννη έμενε αδρανής.

Επειδή ο ειρημένος Αδάμας σκοπεί να περάση το ως άνω ύδωρ εκ του μύλου του εντολέως μου καθ’ όπερ συνε-
πάγεται μεγάλην αδικίαν εις τον εντολέα μου,εξαιτούμαι ως πληρεξούσιος ίνα αρθή η επέμβασις του ειρημένου”.
Μετά την δήλωσιν ταύτην ερωτηθείς ο ειρημένος Αδάμας, απάντησεν ότι το ως άνω ύδωρ ανέκαθεν διήρχετο εκ του

μύλου του ειρημένου υποτελούς Γιάννη και επειδή το αρχαίον αφήνεται κατά την αρχαιότητά του “διοχετεύον το ως άνω
ύδωρ εκ του μύλου του ειρημένου Γιάννη, οδηγώ εις τον μύλον μου”. 

Εις ταύτα απαντών ο ειρημένος πληρεξούσιος εδήλωσεν ότι ο πατήρ τού ειρημένου Μακρυγιάννη και ο ίδιος πρό
οκτώ μηνών ωμολόγησεν εν τη μητροπόλει ότι, “επειδή διοχετευθέντος επί τρείς μήνας του ως άνω ύδατος εκ του
μύλου του ειρημένου υποτελούς Γιάννη παρέμεινε μετά ταύτα ο ειρημένος μύλος εν αδρανεία, κατασκευάσαντες αύ-
λακα εις έτερον μέρος διωχετεύσαμεν το ως άνω ύδωρ και ότι δεν είχομεν ανέκαθεν δικαίωμα. 

Μετά την αγωγήν και την άρνησιν επειδή ζητηθεισών παρά του ειρημένου πληρεξουσίου αποδείξεων συμφώνως
προς την αγωγήν του, απέδειξεν ούτος συμφώνως προς τον ιερόν νόμον δια των καταθέσεων των ελευθέρων προ-
σώπων και των ευυπολήπτων προκρίτων Κονίτσης Νικολάου Ζήση και Νικολάου Τατσιότουλα, ων το παραδεκτόν της
μαρτυρίας εξηκριβώθη μετά τον έλεγχον, επειδή δε και κατόπιν τούτου ο ειρημένος Αδάμας μη υπακούσας εζήτησεν
ίνα γίνη επιτοπίως εξέτασις παρά του Ιεροδικείου, μετέβην ο ίδιος επιτοπίως, ένθα γενομένης αυτοψίας απεδείχθη και
δια των κατοίκων  του ειρημένου χωρίου ότι έχει ως άνω.

Εφ’ ώ συμφώνως προς τα άνω, παρεμποδίσθη ο εναγόμενος υποτελής  Αδάμας και γραφέν το παρόν έγγραφον
(μουρασιλέ) εδόθη εις χείρας του ειρημένου ενάγοντος υποτελούς Γιάννη.

Τη 11 Αυγούστου 68 τ.σ. Μεχμέτ Σαλήχ – έπονται Ελληνιστί υπογραφαί.

Αριθμός 5464.
Βεβαιούται μετ’ αντιπαραβολήν ότι το ανωτέρω είνε ακριβής μετάφρασις του προσκεκολλημένου τουρκικού εγγρά-
φου, φέροντος σημείωσιν  του αριθμού και χρονολογίας της γενομένης μεταφράσεως σφραγίδος του γραφείου.
Εν Ιωαννίνοις τη 12 Νοεμβρίου 1915
Ο Βοηθός 
(δυσανάγνωστος)
Ότι ακριβής μετάφρασις του προσκεκολλήμένου εγγράφου.
Εν Ιωαννίνοις αυθημερόν. Ο Ερμηνεύς του πρωτοδικείου Ιωαννίνων.
{ Τ.Σ.} υπογρ.δυσανάγνωστος.»

Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Α  &  Λ Α Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Α  Δ Ι Α Φ Ο Ρ Α
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Ευθύμιος Ν. Κουκούμης, Ευεργέτης 
της Αδελφότητας και του χωριού μας

Αναβίωση της ζωής στο 
χωριό μας με το γάλα 

Η κτηνοτροφία αποτε-
λούσε για το χωριό
μας έναν από τους βα-
σικούς πυλώνες της
οικογενειακής οικονο-
μίας. Κομμάτι αυτής
υπήρχε η εκμετάλ-
λευση του γάλακτος
και των παραγόμενων
προϊόντων του. Με
βάση αυτήν την καθη-
μερινότητα τού κάθε
νοικοκυριού, στήθηκε
από την Αδελφότητα
στην κάτω πλατεία του
χωριού η Γιορτή Γάλα-
κτος στις 5 Αυγούστου
2018, για να θυμη-
θούν οι παλιότεροι
που το βίωναν και να
μάθουν οι νεότεροι
πώς παράγονταν τα
γαλακτοκομικά προϊόντα σε κάθε σπίτι. Με τη συμμετοχή
πολλών γυναικών και όχι μόνο, αρμέξανε το γάλα από το
κοπάδι του Νίκου Τζίνα, πήξανε τυρί και το βάλανε σε
τσαντίλες,  βράσανε τον ορό  και φτιάξανε τη γκίζα.

Επίσης, πήξανε γιαούρτι, στη συνέχεια χτυπήθηκε το
γάλα στη ντροπόλα από μεγάλες και μικρές κυρίες, για να
βγει το βούτυρο και το ξινόγαλο.   Όλα τα προϊόντα του γά-
λακτος τα μοιράσαμε στον κόσμο που παρακολουθούσε
το δρώμενο. Φυσικά ακολουθήσε γλέντι, που κράτησε
μέχρι τα μεσάνυχτα, με την κομπανία του Αντώνη Κα-
κούρη.  Φλογέρα ο Θανάσης Σιάφης και ο  Κωνσταντί-

νος Γκουντούλης. Ευχαριστούμε τον Κώστα Τζίνα που
ανέλαβε το μεγαλύτερο βάρος της διοργάνωσης, καθώς
έφερε τα πιο πολλά πράγματα για το στήσιμο του σκηνι-
κού, τη Μαριάνθη Βάιλα για την πολύτιμη συμβολή της
και ασφαλώς όλους τους συγχωριανούς μας που συμμε-
τείχαν. 

Άγιος Θεοδόσιος
Με την ευκαιρία της
εορτής των Αγίων
Αποστόλων,  πραγμα-
τοποιήθηκε το ετήσιο
προσκύνημα στο ιστο-
ρικό εξωκκλήσι  του
Αγίου Θεοδοσίου, του
οποίου η μνήμη  εορ-
τάζεται στις 11 Ιανουα-
ρίου και που λόγω της
βαρυχειμωνιάς δεν
μπόρεσε να πραγμα-
τοποιηθεί.   
Το πρόγραμμα περιε-

λάμβανε την προηγού-
μενη νύχτα επίσκεψη
των συγχωριανών μας
- προσκύνημα στο ιστορικό εξωκκλήσι  και διανυκτέρευση.
Την επόμενη σε κλίμα κατάνυξης πραγματοποιήθηκε ο εκ-
κλησιασμός των Κερασοβιτών  με τον πατέρα Μιχάλη και
ακολούθησε στον προαύλιο χώρο αρτοκλασία. 

Το προσκύνημα ολοκληρώθηκε με φαγητό και τραγούδι
κάτω από το  δροσερό περιβάλλον των «δέντρων» - βελα-
νιδιών.

Στα Λουτρά Πόζαρ 
Μια ευχάριστη παρέα, μέσα σε ένα κατάμεστο λεωφορείο,
ταξίδευσε στα Λουτρά Πόζαρ στην Αριδαία της Έδεσσας,
εκδρομή που διοργάνωσε η Αδελφότητα Αθηνών στις 20
Αυγούστου 2018. Οι συγχωριανοί μας  είχαν την ευκαιρία
να ξεναγηθούν και να ενημερωθούν για όλα τα γεωφυσικά
στοιχεία που αφορούν στα Λουτρά και να απολαύσουν το
ωραίο φυσικό περιβάλλον. 

Τα Λουτρά Πόζαρ είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς
προορισμούς της Βορείου Ελλάδος.  Βρίσκονται στον
νομό Πέλλας, σε απόσταση 13 χλμ. από την Αριδαία και
109 χλμ. από τη Νύμφη του Θερμαϊκού, τη Θεσσαλονίκη.
Από τις πηγές τους στο βουνό αναβλύζουν εδώ και χιλιά-
δες χρόνια τα φημισμένα για τις ευεργετικές ιδιότητές τους
ιαματικά νερά, η θερμοκρασία των οποίων παραμένει
σταθερή στους 37 βαθμούς Κελσίου. Οι πηγές εντοπί-
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ζονται σε υψόμετρο 360-390 μ. και τροφοδοτούνται από το
νερό της βροχής, το οποίο, αφού εισχωρήσει στο έδαφος,
θερμαίνεται και εμπλουτίζεται με μέταλλα και άλλα συστα-
τικά. Οι θεραπευτικές ιδιότητες του νερού ενδείκνυνται για
παθήσεις του αναπνευστικού και του κυκλοφορικού, για ρευ-
ματοπάθειες και δερματικές παθήσεις, ενώ η ποσιθεραπεία
βοηθάει το συκώτι, τα νεφρά και τη χολή. 

Αιμοδοσία

Αιμοδοσία στο χωριό στις 12 Αυγούστου 2018:
Συμμετείχαν στην πρωτοβουλία της Αδελφότητας
17 συγχωριανοί μας και έδωσαν αίμα οι: Νικόλαος
Λ. Τσιάτσιος, Δημήτριος Κ. Τέλλης, Κωνσταντίνος
Χ. Παπακώστας, Κωνσταντίνος Β. Ευθυμίου, Βαγ-
γέλης Αχ. Νάκος, Ουρανία Κ. Κουκούμη, Ανθούλα
Παπακώστα, Ιφιγένεια Ηλ. Βάσιου, Νίκος Α. Απο-
στόλου, Μαριέττα Ν. Κουκούμη, Κωνσταντίνα Λ.
Τσιάτσιου, Διονύσης Σκουλίδης. Και στο Ελπίς
έδωσε αίμα ο Παναγιώτης Νταβέλης.
Τους ευχαριστούμε όλους για την ανταπόκριση.

Αιολικό πάρκο 
στην Ήπειρο

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κα-
τασκευής του μεγαλύτερου αιολικού πάρκου
της Ηπείρου κι ενός από τα μεγαλύτερα στην
χώρα το οποίο βάζει για τα καλά την Ήπειρο
στον χάρτη των ανανεώσιμων πηγών ενέρ-
γειας. 

Στην ουσία πρόκειται για δύο πάρκα που
αναπτύσσονται ταυτόχρονα και παράλληλα.
Πρόκειται για το Κασιδιάρης Ι (50,4 MW) και
Κασιδιάρης ΙΙ (39,6 MW) με συνολική ισχύ τα
90 MW. 

Η κατασκευή τους πραγματοποιείται στο
όρος Κασιδιάρης σε υψόμετρο 1329 μέτρα,
στους Δήμους Πωγωνίου και Ζίτσας, από την
εταιρία «Ελληνική Τεχνοδομική Άνεμος» μέλος
του ομίλου «Ελλάκτωρ» και σε έκταση 4.500
στρεμμάτων θα τοποθετηθούν οι 28 ανεμο-
γεννήτριες (18 στον Δήμο Πωγωνίου και 10
στον Δήμο Ζίτσας) οι οποίες εισάγονται από
την Δανία. 

Στο συγκεκριμένο αιολικό Πάρκο θα γίνει
πρεμιέρα στην ελληνική αγορά των νέων
υπερσύγχρονων ανεμογεννητριών V136-3.45
MW (τρίπτερες ανεμογεννήτριες (Α/Γ) οριζόν-
τιου άξονα, μεταβλητής ταχύτητας περιστρο-
φής και μεταβλητού βήματος πτερυγίων,
ισχύος 3.600 kW έκαστη µε διάμετρο δρομέα
της τάξης των 136 m και ύψος πύργου 82 m)
από τη δανέζικη εταιρία Vestas. 

Η σύμβαση περιλαμβάνει την προμήθεια και
εγκατάσταση των ανεμογεννητριών καθώς και
20ετή συμφωνία υποστήριξης και διαχείρισης
για τη βελτιστοποίηση της παραγωγής σε όλες
τις συνθήκες λειτουργίας. 

Η προσπάθεια για την κατασκευή του συγ-
κεκριμένου έργου είχε ξεκινήσει το 2011. Υλο-
ποιείται μετά από επτά χρόνια και το
πιθανότερο είναι ότι θα τεθεί σε δοκιμαστική
λειτουργία το πρώτο εξάμηνο του 2019.

Λάζαρος Θ. Νάκος
Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ

ΣΤΗΡΙΞΤΕ ΜΕ ΚΑΘΕ ΤΡΟΠΟ ΤΗΝ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ!
ΕΙΝΑΙ Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ! 

ΕΙΝΑΙ Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΣΥΓΧΩΡΙΑΝΩΝ! 
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Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο «Πρόσβαση των μονίμων
κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους
ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνι-
κής εμβέλειας» από τη Βουλή, με το οποίο 411.000 πολί-
τες της χώρας αποκτούν πρόσβαση στα ελληνικά
κανάλια.

Η δράση αφορά 3.500 «λευκές περιοχές» σε όλη την Ελ-
λάδα, οι κάτοικοι των οποίων (164.000 νοικοκυριά) θα
προμηθευτούν κουπόνι των 110 ευρώ, που θα εξαργυ-
ρώνουν στον πάροχο της επιλογής τους για την απόκτηση
εξοπλισμού που θα τους εξασφαλίσει πρόσβαση στους
τηλεοπτικούς σταθμούς πανελλαδικής εμβέλειας.

Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στα 23 εκατ.
ευρώ.

Ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και
Ενημέρωσης Νίκος Παππάς, ανέφερε σχετικά: «Ήταν δί-
καιο και έγινε πράξη. ςυνολικά, 411.000 πολίτες, δηλαδή
164.000 νοικοκυριά, σε 3.500 οικισμούς, αποκτούν ξανά
πρόσβαση στο τηλεοπτικό σήμα. κάθε πολίτης έχει δι-
καίωμα στην πληροφόρηση και την ψυχαγωγία. Έχει δι-
καίωμα πρόσβασης τόσο στις ώριμες όσο και στις νέες
τεχνολογίες. αυτό το δικαίωμα το διασφαλίσαμε. Για εμάς
δεν περισσεύει κανείς. Θετική η υπερψήφιση του νομο-
σχεδίου από τη δημοκρατική ςυμπαράταξη (δηςυ). Το
επόμενο διάστημα, θα υπάρξουν πολλές ευκαιρίες για τη
δηςυ ώστε να δείξει ποιες πολιτικές και με ποιο πρόσημο
υποστηρίζει».

Ο Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρο-
μείων του ιδίου υπουργείου Βασίλης Μαγκλάρας, υπο-
γράμμισε: «η πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του υπουργείου
ΨηΠΤΕ, που δίνει λύση σε ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα
που αντιμετωπίζουν εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας,
εγκρίθηκε από το κοινοβούλιο με διευρυμένη πλειοψηφία.
Πρόκειται για ένα σχέδιο, για το οποίο εργάστηκαν πολ-
λοί φορείς, μεταξύ των οποίων το Εθνικό και καποδι-
στριακό Πανεπιστήμιο αθηνών (ΕκΠα) και η Εθνική
Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΕΤΤ)
και το οποίο έτυχε διαβούλευσης με όλη την αγορά.
Πλέον, 411.000 κάτοικοι “λευκών περιοχών” αποκτούν και
πάλι πρόσβαση στο αυτονόητο αγαθό της ενημέρωσης και
της ψυχαγωγίας. αίρεται, έτσι, μια σημαντική αδικία, ο ψη-
φιακός αποκλεισμός για δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά, ενώ
δίνεται η δυνατότητα στην Πολιτεία να διαδραματίσει τον
αυτονόητο ρόλο της: την εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης
όλων των πολιτών σε βασικές υπηρεσίες και αγαθά».

Στους «επιδοτούμενους» παρόχους δικτύου, εκτός από
τις συνδρομητικές πλατφόρμες της Nova και της Cosmote
και τους παρόχους ίντερνετ, θα είναι και η Digea.

Οι κάτοικοι θα πιστοποιούν, μέσω των δήμων ή των
ΚΕΠ, τον μόνιμο τόπο κατοικίας τους για να πάρουν το
κουπόνι των 110 ευρώ, το οποίο θα χρησιμοποιήσουν για
να συνδεθούν είτε με δορυφορική συνδρομητική πλατ-
φόρμα είτε ελεύθερα ή και μέσω ιντερνετικών παρόχων
τηλεόρασης. Εξαίρεση αποτελεί η ΕΡΤ, η οποία είναι υπο-
χρεωμένη να εγκαταστήσει αναμεταδότες.

Οι περιοχές που εντάσσονται στη δράση «Καθολική Τη-
λεοπτική Κάλυψη» φιλοξενούνται στον ακόλουθο σύνδε-
σμο: https://t.co/pCqtRbdEP7

Τηλεοπτικό σήμα με επιδότηση εξοπλισμού και 
σε «λευκές περιοχές» όπως και στο χωριό μας
ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΣΤΑ ΚΕΠ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΥΠΟΝΙ

Ήπειρος
Στον χάρτη των «λευκών περιοχών» της Ελλάδος, το-
ποθετούνται χωριά και οικισμοί στους ορεινούς δήμους
της Ηπείρου. Πρόκειται για περιοχές, στην ορεινή Άρτα,
στα Τζουμέρκα, στους Φιλιάτες Θεσπρωτίας, στο Πω-
γώνι, στην Κόνιτσα, στη Δωδώνη, στο Μέτσοβο και στο
Ζαγόρι, όπου η απουσία τηλεοπτικού σήματος κατα-
γράφεται ως σημαντικό πρόβλημα στην καθημερινότητα
των κατοίκων, ειδικά τον χειμώνα. Θετικό βήμα, χαρα-
κτηρίζει τη δυνατότητα που δίνει ο νόμος σε όσους δεν
έχουν τηλεοπτικό σήμα, ο δήμαρχος Κόνιτσας Ανδρέας
Παπασπύρου. «Δίνει την αίσθηση στους κατοίκους των
απομακρυσμένων και ορεινών περιοχών, ότι το Κράτος
δεν τους ξεχνά», επισημαίνει και προσθέτει πως «πρέ-
πει να υπάρξουν και άλλα μέτρα για να ενισχυθεί αυτή η
πεποίθηση».
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Επιστροφή στα καθημερινά αναπολώντας 
το καλοκαίρι... Αθήνα,  Σεπτέμβριος 2018

Η βασική αρχή των διακοπών (για τους καπιταλιστές...)
είναι να πηγαίνει ο εργαζόμενος διακοπές, να ξεκουράζεται,
να επιστρέφει ανανεωμένος και να είναι στη δουλειά του
αποδοτικότερος και παραγωγικότερος.
Να είσαι όμως στο χωριό σχεδόν έναν μήνα, να έχεις ασχο-

ληθεί μόνο με χαμηλής εντάσεως εργασίες, για να περνάει η
ώρα, να μην έχεις δει τηλεόραση, να μην ξέρεις ούτε και να
σε νοιάζει τι γίνεται στον κόσμο, να έχει “λαγαρίσει’’ το μυαλό
σου και να γυρνάς στην Αθήνα κομμάτια  και όλα και όλοι να
σου φταίνε, μπορείτε να μου πείτε πώς γίνεται και πώς εξη-
γείται;

Κομμάτια, λοιπόν, και με το μυαλό φευγάτο, αναπολώ την
παραμονή μου στο χωριό, λες και έμεινα εκεί μια αιωνιότητα.
Λίγος κόσμος στην αρχή και από τις 10 Αυγούστου μέχρι τις
20 το αδιαχώρητο.
Οι συνέπειες τις κρίσης ορατές, λίγος κόσμος στις ταβέρνες

και στα καφενεία, δεν βοήθησε βέβαια και ο καιρός, αλλά και
οι μαγαζάτορες φοβήθηκαν να ξανοιχτούν, “σουβλάκι κι άγιος
ο Θεός’’, για οτιδήποτε άλλο στη Σαμαρίνα ή στο Κεφαλο-
χώρι.
Βροχερό το πανηγύρι, το γλέντι και ο χορός έγιναν στο μα-

γαζί του ξενώνα, αντί για την πλατεία. Μικρός ο χώρος για να
χωρέσει τα νιάτα, τη λεβεντιά  και τα όνειρα των μικρών παι-
διών του χωριού μας, τα οποία υπό την καθοδήγηση τής κ.
Μάχης Μπούνα  χόρεψαν και για άλλη μια φορά και  με τον
τρόπο τους μας είπαν: “Άμμες δε γ’ εσσόμεθα πολλώ κάρ-
ρονες”.

Επιτυχής η αναπαράσταση παραγωγής βούτυρου και
άλλων γαλακτοκομικών υποπροϊόντων, με την επιμέλεια της
Αδελφότητας, το σκηνικό του Κώστα  Γ. Τζίνα και των γυναι-
κών του χωριού μας. Μπράβο τους, μας ξύπνησαν μνήμες
και μας γύρισαν πολλά χρόνια πίσω.
Στις 12/8/2018 έγινε η κεντρική εκδήλωση της Αδελφότητας

στην πλατεία της εκκλησίας, ενώπιον όλων των αρχών, όλων
των χωριανών και πολλών φίλων του χωριού μας. Πλούσιο
πρόγραμμα, βραβεύσεις,αφιέρωμα στον Ανδρέα Μπέτζιο,
χορευτικά από μικρούς και μεγάλους, υπό τη μουσική καθο-
δήγηση της κομπανίας του Νίκου Φιλιππίδη, χορωδία, δρώ-
μενα και στο τέλος όλοι στον χορό. Πάρα πολύ επιτυχημένη
εκδήλωση, συγχαρητήρια σε όλους του συντελεστές και ιδι-
αίτερα στην Αδελφότητα που είχε την ευθύνη και την επιμέ-
λεια, στη Μάχη για τα χορευτικά και τα δρώμενα και στην
παρουσιάστρια Μαίρη Κωτούλα, η οποία με μεστή  δωρική
λιτότητα παρουσίασε το πρόγραμμα. Και του χρόνου ακόμη
καλύτερα! Το γλέντι συνεχίστηκε στην πλατεία του Ξενώνα
μέχρι το πρωϊ .
Ξέχασα, το πρωί της ίδιας μέρας είχε Συνέλευση  και ο Συ-
νεταιρισμός. Προχειρότητα και ανοργανωσιά μπροστά στα
σοβαρά προβλήματα του χωριού, μιζέρια, χαμηλό επίπεδο,
το αυτονόητο ζητούμενο, άντε να περάσει η ώρα, να φύγετε,
για να κάνουμε εμείς τη δουλειά μας, χωρίς να δίνουμε λο-
γαριασμό και ο πρόεδρος της Γ.Σ. να προσπαθεί να συμβι-
βάσει τα ασυμβίβαστα, αλλά με τι να συμβιβαστείς Θανάση;
Με τη  μετριότητα; Δεν γίνεται...

Δεν έλλειψε και φέτος με τις δραστηριότητές της και την
προσφορά της  και η χωριανή μας η Ξανθούλα Νταγκου-
βάνου, περιορισμένα βέβαια, λόγω των μειωμένων οικονο-
μικών πόρων.
Μια, λοιπόν, το ένα μια το άλλο, πέρασε ο καιρός χωρίς να

τον καταλάβουμε. Μια σύντομη επίσκεψη στην Κέρκυρα για
κοινωνική υποχρέωση, επίσκεψη στον κουμπάρο και επι-
στροφή στα πάτρια, αν μπορούμε να τα πούμε έτσι. 
Δύσκολη η προσαρμογή, αλλά αναγκαία. Περιμένοντας, λοι-

πόν, την επόμενη επίσκεψη στο χωριό εύχομαι σε όλους
καλόν χειμώνα και καλή αντάμωση στο χωριό του χρόνου! 

Δ.Θ.ΣΤ.

Κ Α Θ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Α  Ε Υ Θ Υ Μ Α  &  Σ Ο Β Α Ρ Α . . .         

Η ματαιότητα της Ύλης

Συμβαίνει πολλές φορές σε
αυτό το μικρό χωριό, που
είναι περιφρονημένο σχε-
δόν όλο το χρόνο, γιατί οι
κάτοικοί του μένουν στα
αστικά κέντρα, όταν κατα-
φτάνει ο Αύγουστος να γεμί-
ζει πλήθος κόσμου που
έρχεται να επισκεφτεί τον
τόπο του.  Είναι όμως τόσο λυπηρό να βλέπεις να απουσιά-
ζουν κάποια πρόσωπα που έχουν φύγει από τη ζωή τη χρο-
νιά που πέρασε και κάθε φορά να είμαστε λιγότεροι. Ίσως
πρέπει να πάρουμε κάποιο μήνυμα για το πόσο πρόσκαιροι
είμαστε σε αυτόν τον κόσμο. Να πάψουμε να μαλώνουμε για
πράγματα που αφήνουμε εδώ στη γη και δεν τα παίρνουμε
μαζί μας. Τα αδέρφια να μονιάσουν και να αγαπηθούν χωρίς
να σκέπτονται τις κληρονομικές διαμάχες που τους έχουν
χωρίσει.  Η γη θα μείνει εδώ να περιμένει τους επόμενους
επισκέπτες. Ερχόμαστε για ένα πέρασμα τόσο σύντομο και
δίνουμε εξετάσεις κάθε μέρα στον εαυτό μας και στους άλ-
λους, αν άξιζε τελικά η παρουσία μας σε αυτόν τον κόσμο.
Για το μόνο που θα λογοδοτήσουμε είναι πόση αγάπη, συγ-
χώρεση δώσαμε στον συνάνθρωπό μας.  Βλέπω δυστυχώς
συγγενείς, γείτονες να έχουν κακίες και έχθρα και όλα να πη-
γάζουν από την ανάγκη των ανθρώπων να κατέχουν μία πι-
θαμή γη παραπάνω και αναρωτιέμαι γίνονται όλα αυτά σε
αυτό το μικρό χωριό που κατοικείται (από κόσμο) ένα μήνα
το χρόνο;  Είναι λυπηρό και συνάμα τόσο ειρωνικό αν σκε-
φτείς κανείς τη ματαιότητα αυτών που χωρίζουν. Αν θέλουμε
να αφήσουμε κληρονομιά στην επόμενη γενιά, το μόνο που
πρέπει να δώσουμε είναι το μήνυμα της αλληλεγγύης και της
δικαιοσύνης. Ένας τόπος για να πάει μπροστά πρέπει πάνω
από όλα να βάζει τη συνολική πρόοδο (ενός τόπου). Όλοι
κάτοικοι πρέπει να ζουν αρμονικά και με συμπόνοια ο ένας
για τον άλλον. Αλίμονο αν με τον γείτονα δεν μιλάμε, με τον
αδελφό το ίδιο, τότε σε τι κόσμο οδηγούμε τα παιδιά μας;
Πρέπει αν αναρωτηθούμε και να σκεφτούμε σοβαρά το μέλ-
λον της επόμενης γενιάς που θα ακολουθήσει. 

Κρητικού Φωτεινή

Η συνέχεια του άρθρου “Ευχαριστούμε Ουγγαρία!”
θα δημοσιευθεί στο επόμενο τεύχος.
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Καλοκαιρινά πολιτιστικά & άλλα διάσπαρτα

Φεστιβάλ
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Φεστιβάλ
“Κεράσοβο 2018” με την Ξανθούλα Ντακουβάνου και
τον Ταξιάρχη Βασιλάκο, στο οποίο συμμετείχαν και δύο
παιδιά με ρίζες από το χωριό μας: οι δύο γιοι της Πηνε-
λόπης Κρητικού, ο Περικλής Βραχνός με το βιολί και ο
Βαγγέλης Βραχνός με το κόντρα μπάσο και την τρομ-
πέτα. 

Συντήρηση Σχολείου

Με τη χρηματοδότηση τη Περιφέρειας Ηπείρου θα γί-
νουν έργα συντήρησης του Σχολείου και συγκεκρι-
μένα  θα αλλαχτούν όλα τα παράθυρα, που είναι και
πολλά και θα τοποθετηθούν νέα από αλουμίνιο. Αλ-
λαγή θα γίνει και στις εσωτερικές πόρτες, ενώ η κεν-
τρική του κτιρίου θα ανακαινιστεί με βάψιμο. Το
καλοκαίρι έχουμε δει ήδη τα πρώτα παράθυρα. 

Ευεργέτες
Ειδική αναφορά στους ευεργέτες του χωριού μας Γιώργο
Κοταδήμο και Ευθύμιο Κουκούμη έγινε στην εκδήλωση
που διοργανώθηκε από τον Δήμο Κόνιτσας, την Κυριακή
23 Σεπτεμβρίου 2018, με αφορμή την ημέρα μνήμης των
Εθνικών μας Ευεργετών και την ημέρα μνήμης της Γενο-
κτονίας των Ελλήνων της Μ. Ασίας, που τιμώνται στις 30
Σεπτεμβρίου και στις 14 Σεπτεμβρίου αντίστοιχα.

Παρουσιάστηκε η προσφορά και το κοινωνικό έργο των
πολλών, γνωστών και άγνωστων, ευεργετών της περιο-
χής μας από τον Γεώργιο Καλλιντέρη, αντιδήμαρχο του-
ρισμού του Δήμου Κόνιτσας, ο οποίος τόνισε ότι τα
τελευταία έτη έχει γίνει επίπονη και σημαντική δουλειά
από επιτελείο του Δήμου, με σκοπό την εύρρυθμη λει-
τουργία των κληροδοτημάτων της περιοχής.  

Εθνική ομάδα Ελλάδος -  
το ελληνικό ανσάμπλ

Η Χρυσάνθη Αθανασακοπούλου, κόρη του Πανα-
γιώτη και της Δέσποινας Κυρίτση, εγγονή Ευστα-
θίου Κυρίτση, πέρασε στην εθνική ομάδα
ρυθμικής γυμναστικής.  
Στις 15 Σεπτέμβριου 2018 έλαβε μέρος με την
εθνική ομάδα Ελλάδος -  το ελληνικό ανσάμπλ,
στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ρυθμικής γυμναστι-
κής που πραγματοποιήθηκε  στη Σόφια της Βουλ-
γαρίας, όπου κατέκτησαν την πρόκριση για το
προ-Ολυμπιακό του 2019, προκειμένου να διεκδι-
κήσει μέχρι τέλους το εισιτήριο για τους Ολυμπια-
κούς Αγώνες «Τόκιο 2020».
Η Εθνική ομάδα (Χρύσα Μουτάφη, Ζωή Ντίτσιου,
Μυρτώ Αθανασουλάκη, Ιωάννα Τζιατζιά, Χρυ-
σάνθη Αθανασακοπούλου, Αύρα Ντούρο), υπό
την τεχνική καθοδήγηση της Φωτεινής Κωτσο-
πούλου και της Σοφίας Αϊβαθιάδου, «έβγαλε» πεί-
σμα στο ταπί της «Αρένα Αρμεέτς» και έδειξε ότι
είναι φτιαγμένη για περισσότερα και μεγαλύτερα
πράγματα:
Στο ολοκαίνουργιο πρόγραμμά τους στα 5 στεφά-
νια οι Ελληνίδες αθλήτριες εντυπωσίασαν και
πήραν 17.300 βαθμούς, με μουσική επένδυση το
“Believer” των “Imagine Dragons”, ενώ στις 3
μπάλες / 2 σχοινάκια υπέπεσαν σε λάθη και πε-
ριορίστηκαν στους 15.000 βαθμούς, υπό τους
ήχους της «Μισιρλούς» σε ορχηστρική εκτέλεση.
Ωστόσο, το άθροισμα των 32.300 βαθμών στον
σύνθετο αγώνα, αποδείχθηκε αρκετό για να χαρί-
σει στην Ελλάδα την πολυπόθητη θέση μέσα στο
«τοπ 24», φέρνοντάς την 22η μεταξύ 36 χωρών και
δίνοντάς της το δικαίωμα να συμμετάσχει στο
παγκόσμιο πρωτάθλημα του 2019 στο Μπακού,
εκεί όπου είναι βέβαιο ότι θα παρουσιαστεί μετα-
μορφωμένη, εκμεταλλευόμενη τους μήνες που με-
σολαβούν, προκειμένου να βελτιωθεί και να
στοχεύσει ψηλά.
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ΓΙΑΤΙ;  ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ 
ΑΛΛΟΣ ΤΡΟΠΟΣ...

Επισκέφθηκα τη νεροτριβή και σε
συνέχεια είπα να πάω μέχρι το
μαντρί του Κρικώνη.
Για όσους δεν γνωρίζουν, παλαι-

ότερα ο Σπ. Κρικώνης, τσοπάνος
στο χωριό, τα γίδια τ’ άρμεγε στη
συμβολή του ρέμματος από τις
Τρυπινίτσες, με το ρέμμα του Βα-
θυλάκου.
Το παλιό ξύλινο γεφύρι στη θέση

του, παρατημένο και σε κακή κα-
τάσταση. Η εγκατάλειψη ορατή,
κοιτώντας το όμως πιο προσε-
κτικά, διαπίστωσα ότι ο φέρων
σκελετός (τρεις χοντροί  κορμοί
μαύρης πεύκης)  ήταν γερός, τί
έλλειπε; Πέντε χοντροσάνιδα από
το δάπεδο, οι δύο ξύλινες κουπα-
στές εκατέρωθεν και άντε ν’ αλλά-
ξεις και κάποιο άλλο σάπιο σανίδι.
Κόστος συντήρησης και επι-
σκευής αμελητέο, θέληση για επι-
σκευή καμία!

Σε δεύτερη επίσκεψη διαπί-
στωσα τη μεταφορά επι τόπου σι-
δηροδοκών και λαμαρινών.

Σε επόμενη διαπίστωσα τον
χρωματισμό των σιδηροδοκών
και των λαμαρινών,σε πράσινη
απόχρωση (να ταιριάζει με το πε-
ριβάλλον). Απόρησα, αλλά όλα έχουν την εξήγησή
τους, σιγά-σιγά οι δουλειές για να δικαιολογούνται με-
ροκάματα. 

Ρωτώντας, μάθαμε ότι θα φτιάξουν καινούργιο γε-
φύρι. Απορία μου, όπως και απορία άλλων που συ-
νάντησα εκεί, γιατί αυτό; Είναι δυνατόν σε τέτοιο
περιβάλλον να γίνεται αυτή η προσβολή; Λίγος σεβα-
σμός στη φύση δεν βλάπτει. Ποιος  αλήθεια είχε αυτήν
τη φαεινή ιδέα; (για να τον βραβεύσουμε). 

Δεν δέχομαι την άποψη ντόπιων επισκεπτών ότι το
γεφύρι γίνεται μεταλλικό για να φοβούνται τ’ άγρια ζώα,
όταν θα προσπαθούν να το περάσουν από τον θόρυβο
της λαμαρίνας και θα γυρίζουν πίσω, τη θεωρώ λαν-
θασμένη.

Κάποιοι παλαιότερα φρόντισαν να έχει ο Συνεταιρι-
σμός έσοδα, όχι όμως για να τα σκορπούν οι παρόντες
εδώ και εκεί ασυλλόγιστα. Να ζητήσουμε τώρα  λογα-
ριασμό; Μάταιος κόπος, γραμμένους μας έχουν. 

Εκείνο που επίσης διαπίστωσα, πηγαίνοντας εκεί,
είναι ότι σε λίγο η πρόσβαση στο καινούργιο γεφύρι θα

είναι αδύνατη. Στην αρχή πήγαινε αυτοκίνητο, σε λίγο
ούτε γαϊδούρι δεν θα πηγαίνει, αν δεν ληφθούν μέτρα
αποτροπής της διάβρωσης του πρανούς από το πο-
τάμι. Το έχουμε επισημάνει χρόνια, κανείς δεν ακούει.

Πριν κλείσω θέλω να επισημάνω στους παντογνώ-
στες χωριανούς μου ότι οι πρόγονοί μας χρησιμοποι-
ούσαν, σε μεγάλο μέρος των δραστηριοτήτων τους,
στα σαθρά και κατολισθένοντα εδάφη του χωριού μας,
την ξερολιθιά και το γκαλντερίμι.

Αν περπατήσετε στη γεωργική ζώνη, θα δείτε θαυ-
μάσιες ξερολιθιές εγκαταλελειμμένες, πραγματικά έργα
τέχνης.  
Η εμπειρία τούς είχε διδάξει ότι ήταν οικονομικότερες,

αρκετά σταθερές ,εξυπηρετούσαν την καθημερινότητά
τους  και το κυριότερο ήταν  εύκολα επισκευάσιμες και
χωρίς μεγάλο όγκο μπάζων. Υπάρχει  όμως μια δια-
φορά του χθες με το σήμερα, παλιά υπήρχαν μαστόροι
σήμερα τεχνίτες που θέλουν να λέγονται μαστόροι .  

Δ. Θ. ΣΤ.
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H ΠΟΡΕΙΑ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ

Συνέχεια από το προηγούμενο

Ποια ήταν, λοιπόν, τα παλιά και
ποια τα καινούργια δεδομένα στην
πορεία της οικοδομής; 
Αρχίζουμε από την εποχή των

μπουλουκιών, όπου εργαλεία που
χρησιμοποιούσαν οι μάστοροι ήταν:
-Μουλάρια με πλήρη εξοπλισμό

για τη μεταφορά της πέτρας και ό,τι
άλλο υλικό χρειαζόταν η οικοδομή.
- Ατομικά εργαλεία όπως: σφυρί,

μυστρί, ζύγι, μέτρο, ράμματα.
- Για τις σκαλωσιές χρησιμοποιού-

σαν τα ξύλα στέγης που θα έφτια-
χναν στο τέλος. 
Παραγωγικές σχέσεις: όλοι δού-

λευαν συνεταιρικά και τα λασπο-
παίδια με ποσοστό 67%. 
Δεύτερη περίοδος, χωρίς μουλά-

ρια, οι μάστοροι δούλευαν συνεται-
ρικά ή με μεροκάματο όλοι, όπως
στη Δασική Υπηρεσία ή στον μεγα-
λοεργολάβο.  
Τρίτη περίοδος, ξεκινάει από το

’60 και τα καινούργια δεδομένα είναι
τα παρακάτω:
Η οικοδομή χτιζόταν με πέτρα

μόνο στα θεμέλια και περίπου 0,80
εκ. πάνω από το χώμα. Από εκεί και
πάνω χτιζόταν με τούβλα, κολόνες,
μπετό, σενάζια και το σκέπασμα με
πλάκα μπετόν. 
Εργαλεία: Μαδέρια και καβαλέτα

για σκαλωσιές, ελατάκια και τάβλες
για καλούπια των σεναζιών ή της
πλάκας και ένα σιδεράδικο (λάμδα)
για τα καμπτά σίδερα. 
Στα ατομικά εργαλεία παρουσιάζε-

ται το ποδήλατο και το μικρό τανα-
λάκι απαραίτητο για το δέσιμο των
σεναζιών και των σιδήρων. 
Παραγωγικές σχέσεις: υπεργολά-

βος που κλείνει τις δουλειές -  να
διαθέτει τα εργαλεία που αναφέρ-
θηκαν, μάστοροι και εργάτες δου-
λεύουν με μεροκάματο. 
Με λίγα λόγια βλέπουμε μία εξέ-

λιξη στην πορεία της οικοδομής,
που αλλάζουν τα υλικά της, τα ερ-
γαλεία και οι παραγωγικές σχέσεις.

Προστίθεται το βιβλιάριο του ΙΚΑ,
άγνωστο για τα μπουλούκια.
Παράλληλα με αυτή την εξέλιξη,

γίνεται και μία ποιοτική αλλαγή στη
σκέψη των Κερασοβιτών μαστό-
ρων. Αρνούνται τη χτεσινή ζωή, η
οικογένεια στο Κεράσοβο και ο μά-
στορας στην ξενιτιά. Μετακομίζουν
οικογενειακώς, νοικιάζουν σπίτι ή
αγοράζουν οικόπεδο και χτίζουν
δικό τους σπίτι. 
Καταργείται δε το 12ωρο στη δου-

λειά και αρχίζει να εφαρμόζεται το
8ωρο, δεν ήρθε από μόνο του, έγινε
κάτω από σκληρούς απεργιακούς
αγώνες, τους οποίους θα περι-
γράψω σε επόμενο τεύχος. 
Λίγες μέρες πριν από τα Χριστού-

γεννα του ’60, μας πλήρωσε ο Παν-
τελής Νάκος τα μεροκάματα 5
μηνών, πολύ λίγα είχαμε πάρει στο
διάστημα αυτό, και δεν χρειάζεται
να περιγράψω το συναίσθημα της
χαράς μου. Πρέπει όμως να πω ότι
ενοικίασα ένα προσφυγικό σπιτάκι
που είχε  και αυλή, αγόρασα ρούχα,
παπούτσια, κρεβάτι, κουβέρτες και
κουζινικά. 
Έτσι λοιπόν εξασφάλισα «τροφή,

ένδυση, κατοικία» όπως όλα τα Κε-
ρασοβιτόπουλα που δουλεύαμε στο
Κιάτο. 
Εκείνη την εποχή ήρθε και ο καρ-

διακός μου φίλος Σιώκας Τζίνας στο
Κιάτο και μείναμε στο σπίτι που είχα
ενοικιάσει μέχρι που έφυγε φαντά-
ρος. Τα πρώην λασποπαίδια και
τώρα καινούργια μαστοράκια γί-
ναμε στον συνοικισμό 14. 
Αρχίσαμε να ζούμε μια καινούργια

ζωή και ποσοτικά και ποιοτικά, άρ-
χισε να μπαίνει στη ζωή μας το
λαϊκό τραγούδι, το ποδόσφαιρο, ο
διαφορετικός τρόπος ζωής, ενώ ο
ντόπιος κόσμος δείχνει μεγάλη
συμπάθεια στα «Ηπειρωτάκια»
όπως μας έλεγαν. 

ΥΓ.: Το 2011 μου κλέψανε το αυτο-
κίνητό μου, μία κλούβα. Μέσα στο
αυτοκίνητο είχα όλες τις φωτογρα-
φίες από διάφορες οικοδομές. Όσοι
έχετε φωτογραφίες σχετικές με τους
Κερασοβίτες που βγήκαν σε οικο-
δομή ή κάποιο έργο μπορείτε να έρ-
θετε σε επικοινωνία ή με το Δ.Σ. της
Αδελφότητας ή με μένα. 

Ευχαριστώ τις κερασοβίτισσες και
τους κερασοβίτες για τα καλά τους
λόγια και που με παροτρύνουν να
συνεχίσω να γράφω στο περιοδικό
του χωριού μας. 

ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Κλασικό παλιό προπολεμικό Κερασοβίτικο 
σπίτι (οικία Γεωργίου Στρατσιάνη.
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Κοινωνικά  
Γεννήσεις 
- Ο Αποστόλης και η Αναστασία Κοταδήμου γέννη-
σαν κοριτσάκι στις 27/4/2018.  
- Ο Αλέξανδρος και η Κωνσταντίνα Παπαγιάννη
γέννησαν στις 11 Ιουνίου 2018 αγόρι.
- Ο Δημήτριος και η Σωτήρια Παπαγιάννη γέννησαν
στις 19 Ιουνίου 2018 αγόρι.  
- Ο Ευθύμιος Ν. Κουκούμης και η σύζυγός του στην
Αμερική απέκτησαν δίδυμα. 
να τους ζήσουν τα νεογέννητα και να τα καμαρώσουν
όπως επιθυμούν!

Βαπτίσεις
- Η Δήμητρα Ανδρέα Νάκου και ο σύζυγός της Χρή-
στος Αποστολόπουλος βάπτισαν το αγοράκι τους
στις 8 Ιουλίου 2018 στον Άγιο Ιωάννη Φυλής και το
όνομα του νεοφώτιστου Ιωάννης. 
- Ο Πέτρος Ζώτος, γιος της Άρτεμης Αχ. Πασσιά, και
η Κωνσταντίνα Φαφάκη βάπτισαν στις 27 Μαΐου
2018 στον Άγιο Παντελεήμονα στο Λαγονήσι Αττικής
το κοριτσάκι τους και το όνομα της νεοφώτιστης Αγγε-
λική. 
- Ο Βαγγέλης και η Τριανταφυλλιά Γιαννούλα βά-
πτισαν τον δεύτερο γιο τους με το όνομα Χρήστος.
Νονός του μικρού ήταν ο βουλευτής Οδ. Κωνσταντι-
νόπουλος.
να τους ζήσουν τα νεοφώτιστα, να είναι γερά και τυ-
χερά!

Γάμοι
- Η Ιουλία Αθ. Κοντοδήμου παντρεύτηκε τον αγαπη-
μένο της Κώστα Μουζουλά στις 7 Ιουλίου 2018 στην
Παναγίτσα στο Κιάτο. 
να ζήσουν ευτυχισμένοι!

Πένθη
- Στις 29/7/2018 έφυγε από τη ζωή η Όλγα Ζιούλη
Σκαλωμένου και η κηδεία της έγινε στην Αθήνα.
- Στις 8/8/2018 έφυγε από τη ζωή η Κλεονίκη Ναπ.
Παναγιώτου σε ηλικία 55 χρονών και η κηδεία της
έγινε στη Αθήνα.
- Στις 31 Αυγούστου 2018 έφυγε από τη ζωή ο Στέρ-
γιος Παστρουμάς και η κηδεία του έγινε στο χωριό.
- Στις 3/9/2018 έφυγε από τη ζωή ο Κωνσταντίνος
Τσιάτσιος σε ηλικία 96 χρόνων και η κηδεία του έγινε
στην Αθήνα.
- Τον Ιούλιο 2018 στα Γιάννενα έφυγε από τη ζωή η Αν-
δρομάχη Π. Κωτούλα και η κηδεία της έγινε στο
χωριό.
καλόν Παράδεισο και θερμά συλλυπητήρια στους οι-
κείους τους.

Επιστολή Παντελή Κωτούλα
Ο Συνεταιρισμός μας είναι υγιής ως προς το
οικονομικό και ως κληροδότημα. Από την
πλευρά του μπορεί και πιστεύω να βοηθήσει
αριστεύσαντα παιδιά που σπουδάζουν εντός
και εκτός Ελλάδος. Επίσης, παιδιά που θέ-
λουν να αποκτήσουν οικογένεια, χρειάζονται
τη βοήθεια του κληροδοτήματος αυτού. 
Έργα που πρέπει να γίνουν στο χωριό.
Το χωριό μας κατά καιρούς έχει πολλούς επι-
σκέπτες, χρειάζονται χώροι σωματικής ανάγ-
κης (εξωτερικές τουαλέτες) .
Έλλειψη κεραίας (ΕΡΤ)
Ο Συνεταιρισμός έχει κάνει πολλά έργα. Ο
Δήμος όμως απουσιάζει, γιατί; Θέλουμε τη
συνδρομή του. Ο δρόμος παραμένει ίδιος και
οι υποσχέσεις έμειναν στα χαρτιά και στα
λόγια. Γιατί;

Επιτυχόντες στα Πανεπιστήμια
- Η Σπυριδούλα Μιλτ. Σιάφη πέρασε στη Νομική
του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
- Η Δέσποινα Γιαννατάκη, εγγονή Μαρίκας Νταγ-
κουβάνου Παπακώστα πέρασε στο Πανεπιστήμιο
στο Ρέθυμνο Κρήτης.
- Η Χριστοφυλάκη Ιωάννα, κόρη Παναγιώτας Απο-
στόλου, εγγονή Παντελή Αποστόλου, πέρασε στη
Σχολή Μηχανικών του ΕΜΠ.
- Ο Χρήστος Αθανασόπουλος του Παναγιώτη και
της Δέσποινας, εγγονός του Ευστάθιου Κυρίτση,
πέρασε στο  Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών, στο Μαθηματικό Τμήμα.
- Η Παρασκευή Χρ. Νάκου πέρασε στο Παιδαγω-
γικό, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
- Η Βασιλική Βούκια, κόρη του Κωνσταντίνου Βού-
κια και Μαίρης Σιάφη, εγγονή του Δημητρίου Σιάφη,
πέρασε Πανεπιστήμιο Ρεθύμνου στην Ψυχολογία.
- Ο Δημήτριος Βούκιας του Κωνσταντίνου και της
Μαίρης Σιάφη, εγγονός του Δ. Σιάφη, πέρασε στην
Καρδίτσα, στη Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων. 
- Η Αγγελική Γκούτσιου του Δημητρίου και της
Κάλλη Μαρίας πέρασε στο Πανεπιστήμιο Δυτικής
Αττικής, στο Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού. 
- Η Αφροδίτη Νταγκοβάνου του Χαράλαμπου και
της Φρατζέσκας, πέρασε 6η στο Εθνικό Καποδι-
στριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Τμήμα Ιστορίας
και  Αρχαιολογίας.
ςυγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά, καλές σπουδές και
καλό πτυχίο!



CATERING ARTINO
Τούρτες παιδικές - Μπουφές παιδικών γενεθλίων

Μπόμπες, μπριοζάκια, σουδάκια, καναπεδάκια, 
πιροσκί, τυροπιτάκια, πιτσάκια, κρουασάν 

και πολλές άλλες λιχουδιές!!!
ΣΟΦΙΑ ΞΕΡΓΙΑ – ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 61, ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΤΗΛ. 210-7708552

ΙΩΑΝΝΑ ΧΡ. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ –ΝΤΑΓΚΟΒΑΝΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

ΖΗΝΩΝΟΣ 1 & Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΤΗΛ. 210-5739804,  6947610071

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΝΑΣΛΑΝΙΔΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΚΟΝΙΤΣΑ - ΤΗΛ.  697.37.81.633

ΑΝΝΑ ΧΡΥΣ. ΤΖΙΝΑ
Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος

Αισθητική ιατρική Peelings - 
Ενέσιμα

Δέχεται κατόπιν ραντεβού
Μετανείρας 8, 

Άνω Κυψέλη - 113 64  
Τηλ.: 210 8615604, 6971918223

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ
ΛΑΡΙΣΑ: Ηρώων Πολυτεχνείου 63, τ. 2410672450
ΕΛΑΣΣΟΝΑ: 6ης Οκτωβρίου 83, τ. 2493025002
ΝΙΚΑΙΑ: Φαρσάλων 97-99, τ. 2410921921
ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ: Κ. Καραμανλή 88, τ. 2352044446
www.europasecurity.gr

ΝΤΑΓΚΟΒΑΝΟΥ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΙΤΣΑΡΙΑ

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΤΗΛ. 26550-24203,
6972215396, 26510-62830

ΑΧΙΛΛΕΑΣ Γ.
ΣΤΡΑΤΣΙΑΝΗΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
Ι. ΜΟΜΦΕΡΑΤΟΥ 32

ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 210-6470890

6932352929


