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Εξώδικο 
της οικογένειας Ζήκα 
και η απάντηση της 
Αδελφότητας

Χορός στο πανηγύρι στην κεντρική πλατεία του χωριού μας τον προηγούμενο αιώνα

Περισσότερα στις σελίδες 14-15
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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
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Πρόεδρος: Ελένη Σιάφη, 6976003886
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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 δημοσιεύονται. 

Τα ενυπόγραφα άρθρα δεν σημαίνει 
ότι εκφράζουν και τις απόψεις του Δ.Σ. 

της Αδελφότητας ή της Σύνταξης.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ: 
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ΚΕΠ:   26550-23900

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Πρόσκληση 
Προς όλους τους συγχωριανούς και φίλους της 

Αδελφότητας και του περιοδικού μας. 
Παρακαλούμε να μας στέλνετε απόψεις και θέσεις για όποιο 

θέμα θέλετε να αναδείξετε. 
Επίσης φωτογραφικό υλικό από κοινωνικές 

και προσωπικές στιγμές, για να τις δημοσιεύουμε. 
e-mail: adelf.agiapar@gmail.com

Ἀνάθεμά σε, ξενιτιά, μὲ τὰ φαρμάκια πὄχεις!..

Θὰ πάρω ἕναν ἀνήφορο νὰ βγῶ σὲ κορφοβούνι,

νὰ βρῶ κλαράκι φουντωτὸ καὶ ριζιμιὸ λιθάρι,

νὰ βρῶ καὶ μία κρυόβρυση, νὰ ξαπλωθῶ στὸν ἴσκιο,

νὰ πιῶ νερὸ νὰ δροσισθῶ νὰ πάρω λίγη ἀνάσα,

ν᾿ ἀρχίσω νὰ συλλογισθῶ τῆς ξενιτιᾶς τὰ πάθη,

νὰ εἰπῶ τὰ μαῦρα ντέρτια μου καὶ τὰ παράπονά μου. 

Κώστας Κρυστάλλης - Το τραγούδι της ξενιτιάς

01

02

“ΚΕΡΑΣΟΒΟ”

Από τον ποιητή της Πίνδου
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 Συνδρομές

Δωρεά

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΣΟ (€)

Ιωάννης Τέλλης του Θεοδώρου 20,00 

Κωνσταντίνος Ζιούλης του Λαζάρου 20,00

Ανδρέας Σαμαράς του Δημητρίου 20,00

Αλέκος Παπανικολάου του Στυλιάνου 20,00

Αφροδίτη Τσαούση 20,00

Δημήτρης Σιάφης του Αλέξη 20,00

Γλυκερία Αποστόλου Αυστραλία 20,00

Ηλίας Βάιλας του Διονύση Κιάτο 20,00

Γιώργος Τέλλης του Λαμπρού 30,00

Γάμοι 
Ο Παύλος Σαμαράς του Νικολάου παντρεύτηκε την αγαπημένη του Ελένη 
Δημητρούλη στις 18 Ιουνίου στο Δημαρχείο Γαλατσίου! Να ζήσουν!

Γεννήσεις
• Ο Αναστάσιος Βουντίτσος εγγονός της Βικτώριας Παστρουμά από την κόρη της 
Σταυρούλα, και η Αλεξάνδρα Τουρμπάκη γέννησαν στις 25/5/2020 κοριτσάκι. Να 
τους ζήσει!
• Ο Παυλος Σαμαράς του Νικολάου και η Ελένη Δημητρούλη του Δημητρίου απέκτη-
σαν κοριτσάκι στις 29/6/2020! Να τους ζήσει!
• Ο Διονύσιος Βάιλας και η Φωτεινή Γκίνη έγιναν γονείς, έφεραν στον κόσμο κορι-
τσάκι στις 25/4/2020.  Να τους ζήσει!

Αιμοδοσία
Ο Αλέξανδρος Κων. Τζίνα έδωσε αίμα στην τράπεζα αίματος της Αδελφότητας στις 29 
Ιουνίου. Τον ευχαριστούμε πολύ!

Θάνατοι 
• Η Φρειδερίκη σύζυγος Σπύρου Γκούτσιου στις 11/4/2020 στην Κατερίνη 77 χρονών.
• Ο Γιώργος Χαρισιάδης στην Αθήνα σε ηλικία 84 χρονών στις  9/5/2020.
• Ο Νικόλαος Ηλία Ζιούλη 53 χρονών στο Μαρούσι στις 12/5/2020.
• 27/6/2020  πέθανε ο  Απόστολος Χαρισιάδης 94 χρονών στην Αθήνα, η κηδεία του 

έγινε στο χωριό.
• Η Ανθούλα Σωκράτη Ντακοβάνου Πάσχου στις 26/5/2020 στην Πρέβεζα 72 χρο-

νών.
• Η Βάγια Ζήκα Σηλαίου από την ζωή την 1/4/2020 στην Άνω Γλυφάδα 73 χρονών.
Συλλυπητήρια στις οικογένειές τους!

Δήλωση Μπάμπη Σηλαίου, 
σύζυγος της Βάγιας Ζήκα
Σε ένα μήνα θα κλείναμε 50 χρόνια μαζί άλλα εσύ έφυγες  1 Απρι-
λίου.  Καλό ταξίδι Βανούλα και να μας προσέχεις από εκεί ψηλά 
όπως έκανες και όταν ήσουν δίπλα μας. Καλό ταξίδι θα σε θυμό-
μαστε πάντα με ΑΓΑΠΗ.  

Κοινωνικά

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
για τις κάμερες στο χωριό

 
Η Αδελφότητα δεν έχει καμιά ευθύνη 

για τη μη λειτουργία τους, οι κάμερες είναι 
ιδιοκτησία του Αγροτικού Συνεταιρισμού.

ΚΕΡΑΣΟΒΙΤΙΣΣΑ/ΤΗ 
Μπορούμε να στηριζόμαστε σε σας; 
Η Αδελφότητα έχει ανάγκη την υποστήριξή σας για την αποτελεσματική απο-
στολή του έργο της.

Ευχαριστούμε τον Αριστείδη Τσιάτσιο και 
τη Βάια Τσιάτσιου για τις 5 παιδικές φορε-
σιές και τρεις ανδρικές πουκαμίσες που πρό-
σφεραν στην Αδελφότητά μας εις μνήμην 
του πατέρα του Δημητρίου Τσιάτσιου! Ένα 
μεγάλο ευχαριστώ!

Κατά τη διάρκεια της καθολικής απαγόρευσης το Δ.Σ. 
της αδελφότητας συνεδρίαζε τηρώντας τα μέτρα ασφαλείας

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ
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Κοινωνικά

Στην εντελώς απρόσμενη κατάσταση στην οποία βρε-
θήκαμε όλοι παγκοσμίως από την πανδημία του κο-
ρωνοϊού, είναι πλέον ξεκάθαρο ότι η προσαρμοστι-

κότητα και ο αυτοσχεδιασμός ή καλύτερα η αυτορρύθμιση 
της συμπεριφοράς μας  είναι αξίες ύψιστης σημασίας για 
να ευδοκιμήσουν οι εκδηλώσεις μας.  

Μέσα σε αυτό το κλίμα σχεδιάσαμε να προσφέρουμε ένα 
πολιτιστικό πρόγραμμα σε όλους τους συγχωριανούς μας 
που θα βρεθούν στο χωρίο το καλοκαίρι. Είναι μια προσέγ-
γιση προσαρμοσμένη στα νέα  δεδομένα και με τις προκα-
θορισμένες πρακτικές. 

Θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε, εάν είναι εφικτό,  να 
συμμορφωθούμε με συγκεκριμένες προδιαγραφές για την 
ασφάλεια της υγείας όλων μας  για να  έχουμε ένα καλύτερο 
και πιο ζωντανό μέλλον. 
Το πρόγραμμα είναι: 

• 26 Ιουλίου Πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής με την κο-
μπανία του Αντώνη Κακούρη 

• 8 Αυγούστου Αιμοδοσία στο σχολείο του χωριού
• 9 Αυγούστου Παραδοσιακή βραδιά με τον Νίκο Φιλιπ-

πίδη στην πλατεία του χωριού
• 11 Αυγούστου εκδρομή στον Σμόλικα (λεπτομέρειες για 

την διοργάνωση στο Facebook της Αδελφότητας και στην 
Πρόεδρο) 

• 13 Αυγούστου η Ανδρομάχη Μπούνα παρουσιάζει στην 
πλατεία του χωριού το βιβλίο της «ο Κερασοβίτης Άνδρας»

Κερασοβίτικα 2020

Τα μυστικά στολίδια 
του Σμόλικα: 

η Δρακόλιμνη και η θέα.

Θα απολαύσουμε τη φύση 
του Σμόλικα και της Δρακόλιμνης 

με την εκδρομή
που διοργανώνει η Αδελφότητα
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Προσκύνημα

Έργα

Οι Κερασοβίτες τιμήσανε και φέτος τον Άγιο Θεοδόση και  πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη Θεία Λειτουργία 
και αρτοκλασία. Ο Άγιος να δίνει υγεία και ευτυχία σε όλους τους Κερασοβίτες. 

Βελτιωτικά έργα της επαρχιακής οδού προς Αγίας Παρασκευής - Κεράσοβο Κόνιτσας. Μάιος 2020
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Μια ουσιαστική, μεθοδική τηλεδιάσκεψη 
για το μέλλον των εφημερίδων

των Αδελφοτήτων
Με τη συμμετοχή και της Αδελφότητάς μας πραγ-

ματοποιήθηκε από την  Πανηπειρωτική Συνομο-
σπονδία Ελλάδας στο πλαίσιο της προσπάθειας 

της, να αναβαθμιστεί η επικοινωνία με τα μέλη της η 
πρώτη διαδικτυακή σύσκεψη με όλους τους εκπροσώ-
πους των αδελφοτήτων-σωματείων που εκδίδουν εφημε-
ρίδες. Η σύσκεψη αυτή στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία 
και διατυπώθηκαν απόψεις και προτάσεις για την καλύ-
τερη αντιμετώπιση των προβλημάτων καθώς επίσης για 
την αποτελεσματικότερη οργάνωση και δράση των Αδελ-
φοτήτων και την καλύτερη αξιοποίηση του έργου τους.

Στη σύσκεψη, την οποία διηύθυνε ο Έφορος Τύπου 
Χρήστος Τούμπουρος, παρενέβη ο πρόεδρος της ΠΣΕ 
Χρυσόστομος - Μάκης Κιάμος – Χήτος, ο οποίος τόνισε 
την αναγκαιότητα της συνεργασίας των Αδελφοτήτων με 
την Πανηπειρωτική και τη δημοσίευση της δράσης τους 
στο ιστολόγιό της. Διευκρίνισε δε ότι μέλη της Πανηπει-
ρωτικής είναι σωματεία και ως εκ τούτου θα δημοσιεύο-
νται πράξεις Αδελφοτήτων-Σωματείων και όχι ιδιωτών. 
Ακόμη πληροφόρησε τους συμμετέχοντες πως το Δ.Σ. της 
ΠΣΕ δίνει μεγάλη βαρύτητα στον τομέα της ενημέρωσης 
και θεωρεί πως είναι υπόθεση όλων μας με κοινή προ-
σπάθεια να επιλύσουμε τα όποια προβλήματα υπάρχουν 
και αφορούν την έντυπη και ηλεκτρονική ενημέρωση. 
Ευχήθηκε, τέλος, να ξεπεραστούν όσο πιο ανώδυνα τα 
προβλήματα της πανδημίας, για να μπορέσουμε να πα-
ράγουμε έργο αντάξιο της ιστορίας και του ηπειρώτικης 
πολιτιστικής δημιουργίας.

 Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Κώστας Λιάγκος, έφορος 
πνευματικού κέντρου της ΠΣΕ, ο οποίος και οργάνωσε 
τη σύσκεψη από τεχνικής πλευράς καθώς και τα μέλη της 
συντακτικής επιτροπής της εφημερίδας «Πανηπειρωτι-
κή» Κώστας Παπαπάνος, μέλος του Δ.Σ. της ΠΣΕ, Κα-
τερίνα Σχισμένου. Στο τεχνικό μέρος συνέβαλε ο Νίκος 
Λύκος. Από τις Αδελφότητες-Σωματεία συμμετείχαν:
ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ Μαρία Λαμπρίδου
ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΠΕΡΔΙΚΙΩΤΩΝ Νικόλαος Πάμπολλας
ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ Αλέξανδρος Χαϊδάς
ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΜΕΛΛΙΣΟΥΡΓΩΝ Γιώργος Μαστρογιάννης
ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΘΕΟΔΩΡΙΑΝΙΤΩΝ Ιωάννης Λιούκας
ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΑΕΤΟΠΕΤΡΑΣ Νίκος Ζέκης
ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΠΕΤΑ Κώστας Ζάχαρος
ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ Βασίλης Παπαϊωάννου
ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΑΓΝΑΝΤΙΤΩΝ Αντρέας Νάτσης
ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΣΚΛΙΒΑΝΗΣ Κώστας Τζιριβήλας
ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Γιώργος Σιάφης
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΡΡΑΚΙΩΤΩΝ Ελευθερία Γκαρτζονίκα
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΥΨΕΛΗΣ Γιάννης Καραμπούλας
ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ Αθανάσιος Πέτρου
ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΡΟΔΑΥΓΗΣ Μάνος Σπύρου
ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΚΟΜΠΟΤΑΙΩΝ Δαμιανός Βαρέλης
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ Εριφύλη Κίτση
ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΣΙΔΕΡΗΣ Νασιούλα Κιουβρέκη

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΓΙΝΩΝ Μαρίνα Τζάκου
Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης παρενέβη ο Γενικός 

Γραμματέας της ΠΣΕ Σωτήρης Κολιούσης, ο οποίος ενη-
μέρωσε τους συμμετέχοντες για το πρόβλημα του «βασι-
κού δικαιούχου», του νόμου από τον οποίο κινδυνεύουν 
με αφανισμό όλα τα αποδημικά σωματεία και ενημέρωσε 
τους συμμετέχοντες πως η αντιπροσωπεία της ΠΣΕ «στη 
συνάντηση με τον πρόεδρο της Βουλής, τον συμπατριώτη 
Κωνσταντίνο Τασούλα, έθεσε ως πρωταρχικό το θέμα. Ο 
πρόεδρος, αντιλήφθηκε αμέσως τη σημασία και ζήτησε 
να διαμορφώσει η ΠΣΕ υπόδειγμα αιτιολογικής έκθεσης 
και νομική-φοροτεχνική διατύπωση προκειμένου να ψη-
φιστεί νόμος από τη Βουλή που να απαλλάσσει τα αποδη-
μικά Σωματεία από τέτοιες δυσβάσταχτες υποχρεώσεις. 
Η ΠΣΕ ήδη ανταποκρίθηκε. Στην απάντηση προσδοκούν 
και οι συνεργαζόμενες αποδημικές οργανώσεις από όλη 
την Ελλάδα, με τις οποίες διατηρούμε επαφή».

Ακολούθησε ευρύτατος διάλογος και όλα τα μέλη το-
ποθετήθηκαν και διατύπωσαν τον έντονο προβληματι-
σμό τους καθώς και ενδιαφέρουσες προτάσεις για την 
επίλυση των προβλημάτων. Οι προτάσεις που κατατέθη-
καν στον τηλεδιάλογο:

Βαθύτατος ο προβληματισμός για τη συνέχιση έκδο-
σης εφημερίδων. Αιτία το οικονομικό κόστος αποστολής. 
Η αποστολή πλέον κοστίζει περισσότερα από την εκτύ-
πωση της εφημερίδας.  Γι’ αυτό η πρόταση όλων είναι η 
ΠΣΕ να αναλάβει πρωτοβουλία και να ενημερώσει τους 
αρμόδιους φορείς και ιδιαίτερα τα πολικά κόμματα, ώστε 
με πρόταση νόμου  ή με οποιαδήποτε άλλη παρέμβαση 
να μειώσουν το κόστος αποστολής των εφημερίδων.

Δεύτερο θέμα είναι η εκτύπωση. Πρόταση υπεβλήθη 
να αναλάβει πρωτοβουλία η ΠΣΕ έκδοσης, αν είναι δυ-
νατόν στο ίδιο τυπογραφείο. Με τον τρόπο αυτό θα περι-
οριστεί το κόστος στο ελάχιστο. 

Αιτήθηκε η ΠΣΕ να ενημερώσει όλα τα σωματεία, να 
αποστείλει κατάλογο μελών της για να αποστείλουν τα 
έντυπά τους σε όλους τους ηπειρώτικους συλλόγους. Εί-
ναι κρίμα να εκδίδονται εφημερίδες και περιοδικά και να 
αποστέλλονται μόνο σε τέσσερα με πέντε σωματεία. 

Η λειτουργία καναλιού στο youtube είναι μια εξαιρε-
τική ιδέα και θα βοηθήσει ουσιαστικά στη διάδοση της 
ηπειρώτικης παράδοσης και στην προώθηση  γενικά του 
ηπειρώτικου πολιτισμού. 

Οπωσδήποτε ο ιστότοπος της Πανηπειρωτικής  μπορεί 
να συμβάλλει σημαντικά, ώστε όλα τα σωματεία να προ-
ωθούν τα νέα τους και να αναρτώνται όλα τα έντυπα για 
να έχουν πλήρη πληροφόρηση όλοι οι ηπειρώτες. Η προ-
σπάθεια αυτή που ξεκίνησε τώρα τελευταία είναι σωστή 
και πρέπει να συνεχιστεί.

Η δημιουργία βάσης πληροφοριών που θα έχουν σχέση 
με τα προβλήματα  των σωματείων  και τα θέματα ηπει-
ρώτικου πολιτισμού θα είναι ουσιαστική πηγή άντλησης 
πληροφοριών και ύλης για τα έντυπα των συλλόγων. 
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Παραμένουν οι «λευκές περιοχές» 
τηλεοπτικού σήματος

Επίκαιρη ερώτηση για τις γιαννιώτικες 
«λευκές περιοχές» 

που δεν έχουν τηλεοπτική πρόσβαση!

Έξι χρόνια μετά την ψηφιακή μετάβαση της ελεύ-
θερης τηλεόρασης και σχεδόν δύο χρόνια από την ψή-
φιση του νόμου για την πλήρη 
κάλυψη των προβληματικών 
περιοχών της χώρας με κρα-
τική επιδότηση, η Digea «αδυ-
νατεί» να καλύψει τα αιτήμα-
τα των κατοίκων σε πολλούς 
δήμους! Εκτός από την Digea, 
στο πρόγραμμα επιδότησης, 
συνολικού ύψους 8 εκατ. ευρώ, 
μετείχε και η Cosmote, με την 
Digea να προσφέρει οκτώ χρό-
νια τηλεοπτικής κάλυψης και 
την Cosmote μόνο δύο. Για τον 
λόγο αυτό, οι κάτοικοι πολλών 
δήμων επέλεξαν να ζητήσουν 
να ενταχθούν στην Digea, η 
οποία όμως απαίτησε να υπάρ-
χουν τουλάχιστον 547 κάτοικοι ανά προβληματική πε-
ριοχή, κάτι που, όπως αποδεικνύεται πλέον, δεν μπορεί 

να γίνει για πολλά χωριά της χώρας που δεν έχουν κα-
θόλου πρόσβαση στο τηλεοπτικό σήμα. Τώρα οι δήμοι 

καλούν τους κατοίκους να υποβά-
λουν αίτηση στην Cosmote ώστε 
να αποκτήσουν ελεύθερα και 
δωρεάν τα ελεύθερης λήψης ιδι-
ωτικά κανάλια! Το θέμα τέθηκε 
εκ νέου στον υπουργό Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης τόσο από τους 
δήμους όσο και από τοπικούς 
βουλευτές και η λύση που τους 
προσφέρθηκε είναι να γίνουν 
συνδρομητές στην… Cosmote!  

Έτσι, ο Δήμος Πύλης στον 
Νομό Τρικάλων και ο Δήμος 
Λασιθίου με ανακοινώσεις τους 
καλούν τους κατοίκους να πάνε 
πάλι σε ΚΕΠ και να υποβάλουν 

εκ νέου αίτηση στη συνδρομητική εταιρεία, ώστε να 
προμηθευτούν τον αποκωδικοποιητή.

Πρόσβαση στην ενημέρωση και την ψυχαγωγία για 
τους 165 οικισμούς του νομού Ιωαννίνων που ανή-
κουν στις λεγόμενες «λευκές περιοχές», οι οποίες δεν 
έχουν τηλεοπτική πρόσβαση στους σταθμούς εθνικής 
εμβέλειας ζητά ο βουλευτής Ιωαννίνων Γιώργος Αμυ-

ράς  καταθέτοντας ερώτηση προς τον υπουργό Ψηφια-
κής Διακυβέρνησης Κυριάκο Πιερρακάκη.

Ο βουλευτής επισημαίνει ότι η προσπάθεια αποκα-
τάστασης της καθολικής πρόσβασης στο τηλεοπτικό 
σήμα των κατοίκων, κυρίως απομακρυσμένων ορεινών 
και παραμεθόριων περιοχών της χώρας μας και η μετά-
βασή τους στην ψηφιακή εποχή δεν ολοκληρώθηκε και 
πρέπει να αρθούν οι όποιες γραφειοκρατικές αγκυλώ-
σεις καθυστερούν την ολοκλήρωση του έργου.

«Ο νομός Ιωαννίνων λόγω της γεωγραφικής του θέ-
σης έχει πολλά νοικοκυριά που εξακολουθούν να έχουν 
«μαύρο» στις τηλεοράσεις τους, αφού η λήψη σήματος 
παραμένει αδύνατη», τονίζει ο Βουλευτής και ζητά να 
μάθει το χρονοδιάγραμμα του υπουργείου Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης ολοκλήρωσης του έργου της καθολικής 
τηλεοπτικής πρόσβασης των «λευκών περιοχών» της 
χώρας.
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Ευθύμιος Ν. Κουκούμης, 
Ευεργέτης της Αδελφότητας και του χωριού μας

Τι να γράψεις για αυτές τις γυ-
ναίκες που μόνο ο ύμνος τους 
πρέπει; Φάνταζαν σαν τις σκιές 
μαυροντυμένες μέσα στα κηπάρια 
τους, στις αυλές των σπιτιών τους 
ακούραστες. Σηκωνότανε χαρά-
ματα να ταΐσουν τα ζωντανά, να  
φτιάξουν (ζυμώσουν) ψωμί, να 
βάλουν φαΐ και να φύγουν για 
τα χωράφια με μία ντομάτα, 

ψωμί, ελιές στον ντουρβά, εκεί όλη μέρα 
να σκάβουν τη γη, να φυτεύουν, να ξεχορταριάζουν και 
να θερίζουν. 

Δύσκολη που ήταν η ζωή τους! Πολλές φορές έπαιρ-
ναν και τα παιδιά τους μαζί στην σαμαρνίτσα για να τα 
θηλάσουν όταν σταματούσαν τη δουλειά.

Πότε-πότε άρχιζαν και το τραγούδι που αντιλαλούσε 
στα γύρω βουνά χαρά και πόνος μαζί!!

Πολλές ήταν χήρες, με άντρες που τους βρήκε το βόλι 
στον πόλεμο, πρόωρα γερασμένες, το πρόσωπό τους το 
σκάλιζε ο ήλιος όπως εκείνες σκάλιζαν τη γη. Μα η δύ-
ναμή τους ήταν μεγάλη, θεριά θαρρείς και τις έχαναν τα 
βάσανα, πάλευαν με τα στοιχειά της φύσης δε λύγιζαν 
είχαν να θρέψουν παιδιά. 

Οι περισσότερες ήταν μάνες από τα δεκαπέντε τους 
χρόνια, μικροπαντρεμένες, σχολείο δεν είχαν πάει, από 
μικρές στις δουλειές βοηθούσαν  τους γονείς στα ζώα, 
στα χωράφια. Μετά παντρεμένες με πολλά παιδιά η κάθε 

μία, συνέχιζαν ακού-
ραστες τη σκληρή 
ζωή που είχαν μάθει. 

Άραγε πόσα χρω-
στάμε σε αυτές στις 
αγέρωχες μορφές, 
οι οποίες πολλές 
από αυτές μεγάλω-
σαν και τα εγγό-
νια τους, γιατί τα 
παιδιά τους λόγω 
φτώχειας στον 
τόπο τους ανα-
γκάστηκαν να ξε-
νιτευτούν; 

Η γιαγιά μου 
πολλές φορές 
μού έλεγε ιστορίες από τη ζωή της και 
απορούσα πού έβρισκε το κουράγιο να αντιμετωπίσει 
τόσες δυσκολίες. 

Με κοιτούσε στα μάτια και μου έλεγε «η γη παιδί μου 
αυτή έγινε παρηγοριά μου, εκεί έβγαλα τον καημό και 
τις πίκρες μου, εκεί το μοιρολόι, εκεί και η χαρά, εκεί το 
τραγούδι, εκεί το κλάμα όλα τα βάσανά μου, η γη που πό-
τιζα και έσκαβα τα άκουγε και ένιωθα να με ακούει και 
να μου δίνει δύναμη, με παρηγορούσε σαν να μου έλεγε 
συνέχισε έχεις παιδιά να θρέψεις.»

Οι γυναίκες του Κερασόβου 
τα περασμένα χρόνια

Της Φωτεινής Κωτούλα

Απίστευτη εικόνα βουκολικής ζωής που 
έρχεται από το παρελθόν, 
φώτο Κωνστ/νου Γ. Τζίνα

Από τις αγαπημένες πίτες του χωρίου η 
τραχανόπιτα, φώτο Ελένη Σιάφη

Εικόνες από την 
καθημερινότητα 
του χωριού μας
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Κοιτάζοντας παλιές φωτογραφίες, η ματιά μου έπε-
σε σε μία φωτογραφία αποφοίτησης της έκτης δημο-
τικού. Αναρωτήθηκα, βλέποντας τους συμμαθητές, 
γιατί από τη συγκεκριμένη φωτογραφία απουσίαζε 
ο Βαγγέλης Φιλιππίδης (ο μικρότερος αδερφός των 
γνωστών σε όλους μας Φιλιππίδιδων) και τι έχει κάνει 
μέχρι σήμερα στη ζωή του;

Μετά από έρευνα και ερωτήσεις (ρωτώντας πας 
στην Πόλη) προς συγκεκριμένα πρόσωπα, κατάφερα 
και έμαθα τα εξής: έφυγε από το χωρίο, περίπου στην 
ηλικία των 11 χρόνων για την Αθήνα. Στην πρωτεύου-
σα τελειώνοντας το Λύκειο, έδωσε εξετάσεις και πέρα-
σε στη σχολή του Εμπορικού Ναυτικού ως μηχανικός. 
Παράλληλα, εξαιτίας της αγάπης του για τη μουσική, 
έμαθε και έπαιζε πολλά μουσικά όργανα, όπως πιάνο, 
τουμπερλέκι και ντέφι. Πολλές φορές ακολουθούσε 
τα αδέρφια του σε διάφορες εκδηλώσεις συμμετέχο-
ντας στην κομπανία. 

Σε ένα από τα πολλά και μακρινά θαλασσινά ταξί-
δια του, στην Ιαπωνία, γνώρισε και παντρεύτηκε τη 
γυναίκα του την Ειρήνη με καταγωγή από την Ιαπω-
νία. Απέκτησαν δύο γιούς, τον Φίλιππο και τον Χρή-
στο.

Η ζωή όμως ήταν άδικη μαζί του. Στην ηλικία των 
53 χρόνων «έφυγε»…… Ένα μεγάλο κρίμα γιατί είχε 
ακόμα πολλά να προσφέρει. 

Από το φωτογραφικό μου αρχείο δημοσιεύουμε 
δύο φωτογραφίες του. Ελπίζω με αυτή την κίνηση οι 
παλιού συμμαθητές μας να χαρούν. 
Ας είναι καλά εκεί πάνω και εάν μας βλέπει μπορεί και 
εκείνος να χαρεί.

Μαράκι Ντακοβάνου

Με αφορΜή Μία φωτογραφία

Οι συγχωριανοί μας τιμήσανε τη γιορτή της Αναλήψεως στο εικόνισμα στις Κόκκινες πέτρες, φώτο Κων/νου Γ. Τζίνα
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Το μίσος κατά της αιολικής ενέργειας

Όταν, πριν από 2.000 χρόνια περίπου, ο Ήρων ο Αλε-
ξανδρεύς αντικατέστησε τη μυϊκή ενέργεια του δούλου 
που λειτουργούσε την εμβολοφόρο αντλία του Κτησιβί-
ου, με μια κινητήρια ανεμοφτερωτή, δεν μπορούσε να 
φαντασθεί τις προχωρημένες «αισθητικές» αντιλήψεις 
των μελλοντικών Ελλήνων ενάντια σ’ αυτό το πανέμορφο 
κινητό γλυπτό – χάρμα ιδέσθαι.

Διότι, πράγματι, κάμποσοι συμπολίτες μας, ενώ θαυ-
μάζουν την κοντόχοντρη σιλουέτα ενός ανεμομύλου, 
απεχθάνονται (λέει) τον υψηλόφρονα συμβολισμό μιας 
ανεμογεννήτριας – κι άντε να βρεις εσύ ερμηνείαν αυτής 
της απίστευτης «ευαισθησίας» που μας έλαχε. Αλλά δεν 
πρόκειται περί αυτού: Στον βαθμό όπου αυτή η απαρέ-
σκεια είναι ειλικρινής (και αποκλείεται να οφείλεται σε 
ενδεχόμενα πολιτικού αμοραλισμού, που θα θέσω στην 
κρίση σας σε λίγο), μπορεί απλώς να ερμηνευθεί όπως 
ερμηνεύεται και η πλειοψηφική προτίμηση προς ορι-
σμένες κατηγορίες μουσικής. Κι άλλωστε, τα μείζονα 
πολιτικά-οικονομικά προβλήματα της χώρας (και του 
πλανήτη) δεν είναι δυνατόν να λύνονται με αποκλειστι-
κώς... «αισθητικά» κριτήρια – ακόμα κι αν υποθέσομε 
ότι υπήρχε τέτοιο πρόβλημα, κι αν δεν είχε αυξηθεί κατά 
30% η τουριστική επισκεψιμότητα των πάρκων αιολικής 
ενεργείας της Μ. Βρετανίας...

Το ουσιώδες, όμως, θέμα είναι να σταματήσομε να 
εκμεταλλευόμαστε την υγεία εκατοντάδων χιλιάδων κα-
τοίκων των λιγνιτοφόρων περιοχών (που πνίγονται απ’ 
τους ρύπους του άνθρακος), κι εκατομμυρίων κατοίκων 
πόλεων που αδυνατούν να απολαύσουν καθαρή και φθη-
νή ενέργεια ηλεκτρικών αυτοκινήτων, λόγω της δουλείας 
μας στο πετρέλαιο ή το φυσικό αέριο.

Το θέμα επίσης είναι ν’ απαλλαγούμε από την εξω-
φρενική ενεργειακή εξάρτηση της χώρας από το εξωτε-
ρικό: 70% της ενέργειάς μας έρχεται απέξω – κατά 50% 
υψηλότερο από τον μέσον ευρωπαϊκό όρο. Το σκάνδαλο 
τούτο συνιστά κίνδυνον εθνικόν, συγκρίσιμο με τα χειρό-
τερα σενάρια του εξ ανατολών κινδύνου.

Το θέμα, τέλος, είναι να κάνομε πράξη τη βούληση του 
ελληνικού λαού να πολεμήσει την επερχόμενη τραγωδία 
της Κλιματικής Αλλαγής. Πώς θα το πετύχομε, όταν σέρ-
νομε τη χώρα στην υπανάπτυξη των μόνων καθαρών 
πηγών, που είναι οι ανανεώσιμες, και στον μελλοντικό 
κίνδυνο να μη σεβασθούμε και τις δεσμεύσεις μας προς 
την Ε.Ε. – πάλι;

Και κυρίως, εύχομαι να μην ξανακουσθεί το αφελές 
επιχείρημα «ας πάνε να τις βάλουνε τις ανεμογεννήτρι-
ες “αλλού” ή, βρε παιδί μου, στη μέση της θάλασσας». 
Όποιος αγνοεί στοιχειώδη τεχνικο-οικονομικά δεδομέ-
να, θα έπρεπε να αισθάνεται δισταγμόν να πετάει κουβέ-

ντες: α) Υπάρχουν λεπτομερείς χάρτες και αυστηρές προ-
ϋποθέσεις αποδοτικότητας για την επιλογή των θέσεων 
των αιολικών πάρκων. Δεν μπορούν να εγκατασταθούν 
όπου να ’ναι. β) Στοιχειώδης προϋπόθεση βιομηχανικής 
εκμετάλλευσης είναι η οικονομική αποδοτικότητα: Αν το 
κόστος εγκατάστασης, λειτουργίας και μεταφοράς είναι 
δυσανάλογα υψηλό, κανείς δε δικαιούται να το φορτώσει 
στις πλάτες του λαού μας. γ) Ύστερα από δεκάδες χρόνια 
διαλόγων, αντιδικιών και αναζήτησης ισόρροπων κριτη-
ρίων, διαθέτομε επιτέλους μίαν από τις αυστηρότερες 
νομοθεσίες περί το όλον θέμα.

Με αυτά τα δεδομένα, παρά ταύτα, είμαι έτοιμος να 
δεχθώ τα εξής ελαφρυντικά για τους εχθρούς της αιο-
λικής ενεργείας στην Ελλάδα: 1) Εμένα δε μ’ αρέσει να 
βλέπω ανεμογεννήτρια. (Ωστόσο σε θερμοπαρακαλούμε 
να κάνεις μια μικρή παραχώρηση για το καλό των άλλων 
– αφού μάλιστα έχετε «ανεχθεί» όλη την ασχήμια των 
πετρελαϊκών εγκαταστάσεων). 2) Εγώ ήθελα άλλες αξι-
οποιήσεις αυτών των περιοχών. (Ωστόσο, πέρασε πια η 
εποχή των αυθαιρέτων. Κι αν πράγματι παραβλάπτεται 
το προσωπικό μου επιτήδευμα, προβλέπονται αποζημιώ-
σεις και αποκαταστάσεις από το 2010). 3) Εμείς θέλομε 
σε αυτά τα κορφοβούνια να πηγαίνουνε τουρίστες: Ε, 
λοιπόν, ρωτήστε να ιδείτε ότι όντως πηγαίνουν. 4) Ξέ-
ρετε, η μακρινή θέα αυτών των φτερωτών, παραβλάπτει 
την ιστορικότητα των αρχαιολογικών χώρων. (Εδώ αρκεί 
η πληροφορία ότι οι Έλληνες αρχαιολόγοι μεριμνούν). 5) 
Και με το ορνιθολογικό ζήτημα τι θα γίνει; Οι μετρήσεις 
όμως άλλα έχουν αποδείξει, εν συγκρίσει και με τους 
ψυκτικούς πύργους και τις καπνοδόχους και τα καλώ-
δια υψηλής τάσεως της ΔΕΗ – αλλά και με την κυκλο-
φορία των αυτοκινήτων στους αυτοκινητοδρόμους. 6) 
Ναι, αλλά οι δρόμοι προσπέλασης αποψιλώνουν. (Εχομε 
όμως ανάγκη κι από εκατοντάδες χιλιόμετρα ζωνών δα-
σικής πυρασφαλείας…).

Είμαι, ωστόσο, έτοιμος και να αποδεχθώ την ακρίβεια 
όλων αυτών των ενστάσεων, και να θυμίσω ότι τα πολιτι-
κά προβλήματα σύγκεινται από συγκρούσεις Αξιών – κι 
ότι η υγεία, η οικονομία των συμπολιτών μας καθώς κι 
η μελλοντική Πλανητική ευστάθεια, απαιτούν να κάνετε 
κι εσείς αγαπητοί συμπατριώτες έναν συμβιβασμό υπέρ 
σκοπού τεραστίως μεγαλύτερης σημασίας.

Και διότι ποτέ δε θα δεχόμουν ότι μπορεί να υπάρξει 
(έστω και κατ’ ελάχιστον) φαινόμενο πολιτικού αμοραλι-
σμού σ’ αυτή την προοδευτική χώρα μας.

* Ο κ. Θ.Π. Τάσιος είναι συγγραφέας, ομότιμος 
καθηγητής στο ΕΜΠ. Το άρθρο δημοσιεύτηκε 
στην Καθημερινή - www.kathimerini.gr

Του Θ.Π. Τάσιου
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Για τον πραγματικό δικαιούχο

Η Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδας κατέθε-
σε πρόταση νόμου προς τον Πρόεδρο της Βουλής για 
την απαλλαγή των Συλλόγων & των Αδελφοτήτων  
από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης για τον «Πραγματικό 
Δικαιούχο» σε θέματα που αφορούν τροποποιήσεις του νόμου 
4557/2018 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσό-
δων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότη-
σης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/
EE) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 139/30.7.2018).
 1. Νομικό πλαίσιο
a. Ο ν.4557/2018 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποί-

ησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της 
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2015/849/EE) και άλλες διατάξεις» (Α’ 139), 
όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 62 του ν. 4607/2019 
(Α’ 65) με τον οποίο ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη 
τάξη η οδηγία 2015/849 και εν μέρει η οδηγία 2018/843.

b. Η υπ’ αρ. 67343 ΕΞ 2019/19.06.2019 Απόφαση του Υπουρ-
γού Οικονομικών (Β’ 2443), όπως τροποποιήθηκε με την 
αρ. 73900 ΕΞ 2019/02.07.2019 Απόφαση του Υπουργού 
Οικονομικών (Β’ 2718).

 Σύμφωνα με τον νόμο 4557/2018 ο σκοπός που επιδιώκει εί-
ναι «σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρημα-
τοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρο-
μοκρατίας, την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την 
κατάργηση της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου και της Οδηγίας 2006/70/ΕΚ της 
Επιτροπής».
Στα άρθρο 4 του νόμου 4557/18 αναλύονται τα βασικά αδική-
ματα όπως ορίζονται από τη Δικονομία και στο άρθρο 5 του νό-
μου τα Υπόχρεα πρόσωπα.
Οι εταιρικές και άλλες οντότητες που έχουν έδρα στην Ελλάδα 
ή που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα που φορολογείται 
στην Ελλάδα οφείλουν να καταχωρούν επαρκείς, ακριβείς και 
επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς δικαιού-
χους τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 
20-21 του ν. 4557/2018 (Α’139) «Πρόληψη και καταστολή της 
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και 
της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδη-
γίας 2015/849/EE) και άλλες διατάξεις».

Ο στόχος της ενωσιακής και εθνικής διάταξης είναι η διαφά-
νεια των εταιρικών δομών, η άμεση πρόσβαση των ελεγκτικών/
διωκτικών αρχών σε αυτές και η αποτροπή κατάχρησης των 
εταιρικών δομών για σκοπούς ξεπλύματος χρήματος και χρη-
ματοδότησης της τρομοκρατίας. Η ανάγκη για ακριβείς και 
επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με τον πραγματικό 
δικαιούχο των επιχειρήσεων αποτελεί καθοριστικό παράγοντα 
για τον εντοπισμό των εγκληματιών, οι οποίοι θα μπορούσαν να 
αποκρύπτουν την ταυτότητά τους πίσω από μια εταιρική δομή. 
2. Οι τοπικοί, πολιτιστικοί, μορφωτικοί και λοιποί σύλ-
λογοι
a. Σύμφωνα με τα παραπάνω, υπόχρεοι «Πραγματικού Δι-

καιούχου» ορίζονται και οι τοπικοί, πολιτιστικοί, μορφωτι-
κοί σύλλογοι και ενώσεις καθώς και εργατικά σωματεία και 
ενώσεις εργαζομένων.

b. Τα καταστατικά ίδρυσης τοπικών, πολιτιστικών και μορ-
φωτικών συλλόγων αναφέρουν ως σκοπό, κυρίως, την 
ανάπτυξη δεσμών και αλληλεγγύης μεταξύ φυσικών προ-
σώπων με κοινή καταγωγή, την ανάπτυξη του μορφωτικού, 
κοινωνικού και πολιτιστικού επιπέδου, τη διατήρηση και 
διάδοση των εθίμων και παραδόσεων κάθε περιοχής.

c. Πόροι των πολιτιστικών συλλόγων είναι οι συνδρομές και 
ενισχύσεις των μελών τους προς την πραγματοποίηση των 
παραπάνω σκοπών. Δεν έχουν εμπορικές ή άλλες επιχει-
ρηματικές σχέσεις και δραστηριότητες. Οι εκδηλώσεις για 
την υλοποίηση των σκοπών τους και πιθανόν να προσπορί-
ζονται έσοδα, έχουν την έννοια της ενίσχυσης. Εξάλλου ο 
νομοθέτης έχει προβλέψει και απαλλάσσει έως δύο εκδη-
λώσεις ανά έτος από την καταβολή ΦΠΑ επί των εσόδων.

d. Επιπλέον σύμφωνα με την φορολογική νομοθεσία της χώ-
ρας τα στοιχεία κάθε νόμιμου εκπροσώπου οι παραπάνω 
σύλλογοι οφείλουν να τα κοινοποιούν στους αρμόδιους φο-
ρείς (ΓΓΠΣ, ΑΑΔΕ, Περιφέρεις Δήμων κλπ). Είναι υπόχρεοι 
σε υποβολή Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών προσώπων 
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, υπόχρεοι στην υποβολή 
Μηνιαίων καταστάσεων πελατών Προμηθευτών (ΜΥΦ). 
Εν κατακλείδι τα απαραίτητα στοιχεία προς την Ελληνική 
Φορολογική Αρχή είναι πλήρως γνωστοποιημένα.

e. Σύμφωνα με τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πλη-
ροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης για το 
Μητρώο πραγματικών Δικαιούχων: Συχνές ερωτήσεις /
απαντήσεις στην ερώτηση 3 αναφέρεται: «Τα Νομικά 
πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 
είναι υπόχρεα καταχώρησης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγ-
ματικών Δικαιούχων; Τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δι-
καίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (σύλλογοι, σωματεία, 
ιδρύματα, αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες, μη κερ-
δοσκοπικές οργανώσεις κ.ά.) είναι υπόχρεα καταχώρισης 
στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων, ως οντό-

 Η Αδελφότητά μας έχει καταθέσει τα 
στοιχεία όπως ορίζει ο νόμος, ασχέτως 
πώς θα εξελιχθεί ο διάλογος για αλλαγή 
του νομοθετικού πλαισίου και των 
υποχρεώσεων που απορρέουν. 

Στην τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε με τις Αδελφότητες τέθηκε το θέμα του νόμου με τον 
τίτλο   «Πραγματικός Δικαιούχος» από τον εκπρόσωπο της ΠΣΕ. Στην Αδελφότητά μας κρίνουμε 
ότι απαιτείται να δημοσιεύσουμε το δημοσιογραφικό υλικό που λάβαμε διότι το θέμα είναι σοβαρό 
και θα πρέπει όλοι οι Κερασοβίτισσες/τες να είναι ενήμεροι. 

συνέχεια στη σελίδα 12...
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Ο Κερασοβίτης Άνδρας
Μνήμες και Προφορική Ιστορία

της Ανδρομάχης Μπούνα
Το βιβλίο «ο Κερασοβίτης Άνδρας» καταγράφει προ-

φορικές αφηγήσεις των ανδρών του χωριού που αφο-
ρούν τα προσωπικά βιώματα και τις μνήμες τους, ως 
Κερασοβίτες Άνδρες, ως ξενιτεμένους, ως μάστορες, ως 
γαμπρούς, ως πατεράδες, γεννηθέντες από το 1932 έως 
το 1967. Τα στοιχεία αυτά προέκυψαν έπειτα από επιτό-
πια έρευνα στην Αγία Παρασκευή-Κεράσοβο Κονίτσης. 
Αποτελεί το τρίτο κατά σειρά βιβλίο, και είναι μια συ-
νέχεια από τα δύο προηγούμενα βιβλία “Η Κερασοβί-
τισσα Μάνα & Η Κερασοβίτισσα Νύφη”. Ο Δημήτρης 
Τσούμπανος (γεν.1941) Κερασοβίτης ξενιτεμένος εδώ 
και 59 χρόνια στην Αμερική θυμάται, «…ήμουνα 18 και 
μισό χρονών, στις 25 Ιανουαρίου έφυγα από το χωριό 
και όταν αποχαιρέτησα όλους τους δικούς μου και τους 

υπόλοιπους χωριανούς μπροστά στην εκκλησία του Άι 
Δημήτρη, η γιαγιά μου η Κυράνω με δάκρυα στα μάτια 
με αγκάλιασε και φιλώντας με μού είπε: Ώρα καλή χρυ-
σό μου. Εγώ δε θα σε ξαναδώ. Να έχεις την ευχή μου! Η 
αξέχαστη μανούλα μου η Λένω με αναφιλητά και πόνο 
στην καρδιά της μου έδωσε την ευχή της και μου είπε να 
μη ξεχνώ να γράφω γράμματα και να είμαι προσεκτικός. 
Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στον σεβασμό που θα πρέπει 
να έχω στους θείους μου Λεωνίδα και Μίνο, τα αδέλφια 
του πατέρα μου που με φέρανε στην Αμερική, και ποτέ 
μα ποτέ να μη ξεχάσω τις ρίζες μου. Λόγια όμορφα και 
σοφά από μία Κερασοβίτισσα γυναίκα και μάνα που μας 
ανέθρεψε με αρχές και με υπέρτερη αγάπη».

τητες που έχουν έδρα στην Ελλάδα.», και στην ερώτηση 
4: «Ποιοι δηλώνονται ως πραγματικοί δικαιούχοι των μη 
κερδοσκοπικών νομικών προσώπων/οντοτήτων; … Οι άτυ-
πες ενώσεις ιδιοκτητών και ενοίκων πολυκατοικίας, όταν 
δεν αποκτούν φορολογητέο εισόδημα, δεν είναι υπόχρεοι 
καταχώρισης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαι-
ούχων. Οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων, όταν δεν απο-
κτούν φορολογητέο εισόδημα, δεν είναι υπόχρεοι καταχώ-
ρισης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων.»

 3. Η αντιμετώπιση σήμερα
a. Η ουσία είναι ότι και οι πολιτιστικοί και μορφωτικοί Σύλ-

λογοι μαζί με άλλους μαζικούς φορείς, αντιμετωπίζονται ως 
κερδοσκοπικοί οργανισμοί και εμμέσως ενοχοποιούνται 
ως εν δυνάμει φορείς παραβατικότητας. Επιπλέον στον εν 
λόγω νόμο ορίζονται υπέρογκα ποσά προστίμων που εφό-
σον επιβληθούν θα συντελέσουν στην διάλυση των συλλό-
γων και ενώσεων.

b. Μάλιστα όταν οι εν λόγω νομικές οντότητες δεν έχουν 
εμπορικές ή άλλες επιχειρηματικές σχέσεις και δραστηριό-
τητες δε θα έπρεπε να αντιμετωπίζονται με τους όρους που 
αντιμετωπίζονται οι επιχειρήσεις ή άλλες σχετικές νομικές 
μορφές.

c. Επιπλέον, δεδομένου ότι οι σύλλογοι αυτοί αποτελούν εθε-
λοντικές ενώσεις προσώπων, στην πορεία του χρόνου υπό-

κεινται σε ενεργοποίηση είτε απενεργοποίηση της δράσης 
τους και παρουσιάζεται συχνά το φαινόμενο.

 4. Πρόταση
Με βάση τα παραπάνω προτείνουμε την απαλλαγή της υπο-
χρέωσης των πολιτιστικών συλλόγων και των οντοτήτων, ως 
κοινωφελείς και μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί που δεν είναι 
υπόχρεοι καταχώρησης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών 
Δικαιούχων, εφόσον δεν ασκούν καμία εμπορική δραστηριό-
τητα από την οποία να αποκτούν φορολογητέο εισόδημα, αλλά 
αποκτούν έσοδα που πραγματοποιούνται κατά την εκπλήρωση 
του σκοπού τους.
 Η σχετική παράγραφος να προστεθεί ως ακροτελεύτια παρά-
γραφος στην απάντηση της ερώτησης 4 των οδηγιών της ΓΓ-
ΠΣΔΔ:
«Οι πολιτιστικοί Σύλλογοι, ως κοινωφελείς και μη κερ-
δοσκοπικοί οργανισμοί, εφόσον δεν ασκούν καμία 
εμπορική δραστηριότητα από την οποία να αποκτούν 
φορολογητέο εισόδημα, αλλά αποκλειστικά και μόνο 
έσοδα που πραγματοποιούνται κατά την εκπλήρωση 
του σκοπού τους, δεν είναι υπόχρεοι καταχώρησης στο 
Κεντρικό μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων. Όσοι από 
τους παραπάνω φορείς έχουν ήδη καταχωρηθεί στο 
Μητρώο, υποβάλουν σχετική δήλωση και διαγράφονται 
αυτόματα».

...συνέχεια από τη σελίδα 12 “Για τον πραγματικό δικαιούχο”
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Οι Αδελφότητες με ονομασία «ΤΟ ΚΕΡΑΣΟΒΟ»: 
Πρώτοι είναι οι απόδημοι Κερασοβίτες, ξενιτεμένοι ερ-
γαζόμενοι και κάτοικοι σε πολλαπλές πολιτείες της Αμε-
ρικής. Η δεύτερη Αδελφότητα έχει έδρα την Αθήνα και η 
τρίτη Αδελφότητα της Πελοποννήσου με έδρα το Κιάτο. 
Όπως βλέπουμε οι Κερασοβίτες της Πελοποννήσου είναι 
δραστηριοποιημένοι με πολλές κοινωνικές, φιλανθρωπι-
κές, συνολικές εργασίες το Κιάτο και στην ιδιαίτερη τους 
πατρίδα, χωρίο Κεράσοβο. Όμως και η κερασοβίτικη 
των Αθηνών…
ΑΥΤΟ είναι που ζωντανεύει, τα ιερά μας χώματα, το 
αγωνιστικό επαναστατικό Κεράσοβο. Χαρά μας είναι να 
ακούμε ότι διατηρούν τ αήθη και τα έθιμα στην Αμερική, 
στην Αθήνα και στο Κιάτο. Όλοι οι Κερασοβίτες ανά τον 
κόσμο, όπως και οι αξέχαστοι χωριανοί μας στην μακρι-
νή Αυστραλία διατηρούν την κερασοβίτικη, παράδοση. 
Όπως λέμε, η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Έτσι λέμε και 
για το Κεράσοβο ότι ποτέ δεν πεθαίνει, διότι από μακράς 
τυραννικής τουρκικής σκλαβιάς ήταν για την πατρίδα 
τους καρδιά, ψυχή και αίμα. ΕΤΣΙ οι Κερασοβίτες δεν 

ξέχασαν αιώνες τα χώματά τους, των προγόνων ρίζες. 
Ας τους διαλούσαν, όλο και συσπειρώνονταν για κοινό 
αγώνα. Όπως τώρα οι χωριανοί της διασποράς έχουν πά-
ντα αγάπη. Να μην ξεχνάμε την κερασοβίτικη καταγωγή 
σε όποια μέρη του κόσμου βρισκόμαστε. Κερασοβίτες 
να θυμίζουν στα παιδιά και στα εγγόνια τους το γενναίο 
τους χωριό που κάηκε τρεις φορές από τους Τούρκους και 
όμως έμεινε αθάνατο στις ρίζες του. Πάντα να είμαστε 
ενωμένοι στα παραδοσιακά μας πολιτιστικά έθιμα που 
είναι εθνικά κειμήλια και αθάνατα σύμβολα. ΚΑΙ επειδή 
η ζωή άλλαξε και με την ταχύτητα του χρόνου μπήκε σε 
άλλη κατεύθυνση, χάνονται πολλοί τρόποι ζωής. Αυτά 
κάνει η νέα πρόοδος και η τεχνολογική επιστήμη. Καλά 
είναι η Αδελφότητα, η κοινότητα και ο συνεταιρισμός να 
διατηρήσουν στο χωρίο έναν τουλάχιστον νερόμυλο από 
τους παλιούς μύλους αλέσματος, μαντάνια και ντριστέ-
λα, νεροτριβή. Έτσι η τέχνη και η λαϊκή παράδοση θα 
ΖΕΙ. 

Του Γιώργου Χρ. Κοντοδήμου από το βιβλίο
 ΚΕΡΑΣΟΒΙΤΙΚΑ ΒΙΩΜΑΤΑ - 1988. 

Οι τρεις Αδελφότητες των Κερασοβιτών

Ανοιξιάτικα άνθη 
στο χωριό

Η πανδημία και η καθολική απαγό-
ρευση για τον COVID 19 δεν μας επέ-
τρεψαν να πάμε το Πάσχα στο χωρίο 
μας να γιορτάσουμε την Ανάσταση 
του Κυρίου και να απολαύσουμε την 
ανοιξιάτικη φύση που είναι θαυμαστή 
και μυρωδάτη. 

Δεύτε Λάβετε Φως, Ανάστηση 2019 
από τον Παππά Μιχάλη
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Την 26-6-2020 κοινοποιήθηκε στην Πρόεδρο της αδελ-
φότητας Ελένη Σιάφη του Χρήστου, υπό την ιδιότητά της ως 
Προέδρου της Αδελφότητάς μας και ως εκδότρια του περιο-
δικού ΄΄ΚΕΡΑΣΟΒΟ΄΄ ιδιοκτησίας της αδελφότητας, η από 
20-6-2020 εξώδικη διαμαρτυρία της Μαριάννας Ζήκα του 
Δημητρίου και της Σπυριδούλα χήρα Δημητρίου Ζήκα σχε-
τικά με το άρθρο ΄΄Και τώρα τι; Θα συνεχίσουμε….΄΄ που 
δημοσιεύτηκε στο τεύχος 153 του περιοδικού στη σελίδα 14 
και αναφέρεται στον Δημήτριο Γ. Ζήκα. Το επίμαχο άρθρο 
φέρει την υπογραφή του συντάκτη ως ΄΄Δ.Θ.ΣΤ.΄΄ ο οποίος, 
ως γνωστόν, είναι ο Δημήτριος Θεοδώρου Στρατσιάνης. 

Με την άνω εξώδικη διαμαρτυρία οι άνω συγχωριανές 
μας, μας καλούνε σε δημοσίευση επιδιορθωτικού κειμένου 
στο παρόν τεύχος και να απόσχουμε στο μέλλον από οποιο-
δήποτε προσβλητικό ή έστω μειωτικό  για τη μνήμη του απο-
βιώσαντος Δημητρίου Ζήκα δημοσίευμα σε έντυπη ή ηλε-
κτρονική μορφή.

Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να δημοσιεύσουμε αυτούσια 
τόσο την εξώδικη διαμαρτυρία, όσο και το κείμενο επανόρ-
θωσης της δημοσίευσης στη σελίδα που επιθυμούν οι ως άνω 
συγχωριανές μας δηλώνοντας ότι σε καμία περίπτωση το 
Δ.Σ. της Αδελφότητας και το περιοδικό δεν ήθελε να δυσφη-
μίσει τον αποθανόντα πατέρα και σύζυγο αντίστοιχα.  

Επί όλων των ανωτέρω όμως το Δ.Σ. της αδελφότητας 
επιθυμεί να ενημερώσει τους συγχωριανούς μας για τα εξής:

Στην ταυτότητα του περιοδικού  -σελ. 2- αναγράφεται:  
«Παρακαλούμε να μας στέλνετε απόψεις και θέσεις για 
όποιο θέμα θέλετε να αναδείξετε. Τα ενυπόγραφα άρθρα δε 
σημαίνει ότι εκφράζουν και τις απόψεις του Δ.Σ., της Αδελ-
φότητας ή της Σύνταξης.» 

Από την έναρξη της κυκλοφορίας του περιοδικού μας φι-
λοξενήθηκαν σε αυτό διάφορα άρθρα, σχόλια και κρίσεις, 
πάντα στο πλαίσιο της επικαιρότητας που διαμορφωνόταν, 
πολλά εκ των οποίων περιείχαν πολύ αυστηρό και σκληρό 
ύφος, ακόμη και του ίδιου του θανόντα, χωρίς ποτέ να λο-
γοκριθούν, να περικοπούν ή πολύ περισσότερο να απορρι-

φθούν ως κείμενα προς δημοσίευση. Το περιεχόμενο όλων 
των άρθρων που δημοσιεύονται στο περιοδικό δεν σημαίνει 
ότι υιοθετείται από το Δ.Σ. της αδελφότητας.  Αυτή την τα-
κτική – παράδοση την εφάρμοζαν όλα τα Δ.Σ. της αδελφότη-
τας, την οποία ακολουθούμε και εμείς μέχρι σήμερα.

Θα ήταν γόνιμο και αδελφικό να επικοινωνήσουν οι θι-
γόμενες με την Αδελφότητα, είτε μέσω του ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, είτε τηλεφωνικά, παρά να καταφύγουν σε 
αποστολή Εξώδικης διαμαρτυρίας. Το κείμενο που ζητούν 
να δημοσιευτεί στο περιοδικό θα το δημοσιεύαμε χωρίς την 
μεσολάβηση δικαστικών επιμελητών. Άλλωστε, η εφημερίδα 
του χωριού μας έχει δημοσιεύσει στο παρελθόν  άρθρα του 
αποθανόντος π.χ. τεύχος 101 και άλλα που είναι ανεβασμένα 
στην ιστοσελίδα kersovo.gr και συγκεκριμένα https://www.
kerasovo.gr/magazine.  

Το συγκεκριμένο άρθρο ήταν ενυπόγραφο και για αυτό το 
δημοσιεύσαμε, στην αντίθετη περίπτωση δε θα υπήρχε δη-
μοσίευση. Στο ερώτημα ποιος είναι πίσω από το αρκτικόλεξο 
Δ.Θ.ΣΤ., αν και είναι γνωστό στο σύνολο των Κερασοβιτών, 
ένα απλό τηλεφώνημα θα έλυνε την απορία. 

Να επαναλάβουμε ότι το άρθρο ήταν προσωπική άποψη 
του Δημητρίου Θεοδώρου Στρατσιάνη και δεν είχε σκοπό 
ούτε τη σπίλωση της μνήμης του θανόντος, ούτε τη συκοφά-
ντησή του, ούτε οτιδήποτε παρεμφερές. Άλλωστε πιστεύου-
με, και αυτό αποτελεί κανόνα της έκδοσή μας, ότι μόνο μέσα 
από τον διάλογο και τις δημοσιεύεις  ιδεών και απόψεων που 
αφορούν το χωριό μας και τους κατοίκους, όσο αιχμηρή και 
αν είναι ορισμένες φορές, προάγεται το δημόσιο συμφέρον 
μας. Όλα τα υπόλοιπα δεν μας αφορούν.

 
Δ.Σ. Αδελφότητας Αθηνών το ΚΕΡΑΣΟΒΟ 

Ελένη Σιάφη Πρόεδρος
Γιάννης Γαλάνης Αντιπρόεδρος

Ανθούλα Παστρουμά Γραμματέας
Φώτης Βάιλας Ταμίας

Νίκος Αποστόλου μέλος

Απάντηση – θέση της Αδελφότητας

Αποκατάσταση προσβολής μνήμης Δημητρίου Ζήκα
Στο πλαίσιο της ενημέρωσης του αναγνωστικού κοι-

νού μας αντιλαμβανόμαστε ότι το άρθρο με τίτλο “Και 
τώρα τι; Θα συνεχίσουμε…” που δημοσιεύθηκε στο πε-
ριοδικό στο τεύχος Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου-Μαρτίου 
2020 (αρ. τ. 153) στη σελίδα 14, καταφερόταν σε βάρος 
του αποθανόντος Δημητρίου Ζήκα, με υπερβολικό και 
αδικαιολόγητο τρόπο, με αποτέλεσμα την εύλογη αντί-
δραση συγγενών του.

Στο πλαίσιο του καθήκοντος αληθείας, και 
σύμφωνα με την δημοσιογραφική δεοντολογία, 
ζητούμε συγγνώμη από τους συγγενείς 
του αποθανόντος Δημητρίου Ζήκα για την προσβολή 
της μνήμης του και ανακαλούμε στο σύνολό του το 
δημοσίευμα ως άστοχο, προσβλητικό και ανακριβές 
κατά περιεχόμενο, ιδίως δε, τις φράσεις:

1. “Με υπομονή, επιμονή, οργάνωση και πλήρη εκμε-
τάλλευση των πρακτικών του ιδεολογικού χώρου, που 
κατά δήλωσή του ανήκε, κατόρθωσε να δημιουργήσει 

και να διατηρήσει, ένα συμπαγές, κεντρικά καθοδηγού-
μενο, στρατευμένο εκλογικό σώμα».

2. Κατόρθωσε δι’ αυτού του τρόπου, να εκλεγεί με πε-
ρίπου ίδιο αριθμό ψήφων, δύο φορές Πρόεδρος του Συ-
νεταιρισμού (2008-2012) και την τρίτη (2016) να εκλεγεί 
Ταμίας και να τοποθετήσει στη θέση του Προέδρου τον 
αντ’ Αυτού.”

3. Ευτύχισε να βρει ένα Συνεταιρισμό προικισμένο με 
πόρος που είχαν φροντίσει οι προηγούμενες διοικήσεις. 
Εκτέλεσε ένα πλήθος έργων εντός του χωριού, αποκλει-
στικά προσωπικής του επιλογής”.

4. “Κύριο χαρακτηριστικό της υπ’αυτού διοίκησης του 
Συνεταιρισμού είναι η “ενός ανδρός αρχή”.

5. Με τον πρόωρο θάνατό του κλείνει μια ταρα-
χώδης και διαχαστική περίοδος στα διοικητικά του 
Συνεταιρισμού και στις σχέσεις Δήμου – Κοινότητας με 
τον Συνεταιρισμό”.
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Απάντηση Δημητρίου Στρατσιάνη του Θεοδώρου
Πληροφορήθηκα από τα μέλη του Δ.Σ. της Αδελφότη-

τας Αγ. Παρασκευής Κόνιτσας Ιωαννίνων, ότι οι κυρίες 
Μαριάννα Ζήκα του Δημητρίου και Σπυριδούλα χήρα Δη-
μητρίου Ζήκα απέστειλαν εξώδικη διαμαρτυρία προς την 
Πρόεδρο του Δ.Σ. της Αδελφότητας Ελένη Σιάφη του Χρή-
στου, υπό την ιδιότητά της ως εκδότρια του περιοδικού 
«ΚΕΡΑΣΟΒΟ», σχετικά με το άρθρο μου «Και τώρα τι; …»  
που δημοσιεύτηκε στο τεύχος 153 του περιοδικού στη σελί-
δα 14, διαμαρτυρόμενες για τα όσα ανέφερα στο άρθρο μου 
εναντίον του αποβιώσαντος Δημητρίου Ζήκα. 

Καταρχήν θα ήθελα να επαναλάβω, όπως είχα γράψει 
και στο άρθρο μου, ότι «εκφράζω ανθρώπινα στους οικεί-
ους του τα συλλυπητήρια μου». 

Επίσης οφείλω να ζητήσω συγγνώμη τόσο από την Πρό-
εδρο του Δ.Σ. της Αδελφότητας  Αδελφότητας Αγ. Παρα-
σκευής Κόνιτσας Ιωαννίνων Ελένη Σιάφη, όσο και από όλα 
τα μέλη του Δ.Σ. και την Συντακτική επιτροπή της εφημε-
ρίδος  για τον θόρυβο, την έκταση που προκλήθηκε από το 
επίμαχο άρθρο μου καθώς και για την αναστάτωση που 
άθελά μου τους προκάλεσα.

Η έλλειψη οιουδήποτε κειμένου ή αναφοράς εις τον θα-
νόντα κατά την σύνταξη της εφημερίδος, με εξώθησε στη 
σύνταξη του σχετικού άρθρου. Το άρθρο έχει περισσότε-
ρο παραινετικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα, τονίζει τις 
ικανότητες του θανόντα  και από πουθενά δεν προκύπτουν  
όσα κατά φαντασίαν  αναφέρονται  ότι δήθεν εννοούνται ή 
υποκρύπτονται, στο  εξώδικο των οικείων του για τον θανό-
ντα και τα οποία ούτε κατά διάνοια ήταν στις σκέψεις μου,-
δεν με αντιπροσωπεύουν και αντίκεινται στα πολιτιστικά 
μου πιστεύω.

Θα ήθελα όμως να ενημερώσω τους συγγενείς του απο-
βιώσαντος, ότι σε καμία περίπτωση δεν είχα πρόθεση να 
αμαυρώσω τη μνήμη, την τιμή και την υπόληψη του απο-
βιώσαντος  Δημητρίου Ζήκα ως άτομο, ως  προσωπικότη-
τα και ως οικογενειάρχη. Αυτό το είχα επισημάνει κατά 
τη διάρκεια της συνύπαρξής μας στα διοικητικά του Συ-
νεταιρισμού, κατ ιδίαν στον ίδιο τον αποβιώσαντα και η 
όποια αντιπαράθεση υπήρχε (αν υπήρχε;) μεταξύ μας ήταν 
πάντοτε στα πλαίσια καλόπιστης κριτικής μου στο τρόπο 
άσκησης της διοίκησης στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Κοι-
νής Χορτονομής και μόνο.  

Εν κατακλείδι ως Κερασοβίτης και μέλος του Συνεταιρι-
σμού Κοινής Χορτονομής πίστευα ότι έχω ακόμα το δικαίω-
μα, βάσει Συντάγματος, στην ελευθερία της έκφρασης τόσο 
προφορικά όσο και γραπτά, δικαίωμα το οποίο οφείλουμε 
να το αναγνωρίζουμε σε όλους και το αναγνωρίζαμε και 
στον θανόντα. Στην ελευθερία έκφρασης του ατόμου πε-
ριλαμβάνεται και το δικαίωμα στην πληροφόρηση που έχει 
κάθε άτομο, το οποίο ορίζεται ρητά από το Σύνταγμα, το 
δικαίωμα διαμόρφωσης, κατοχής, έκφρασης και διάδοσης, 
αλλά και λήψης μίας γνώμης ακόμη και εάν στιγματίζει με 
καυστική γλώσσα κάθε κοινή πράξη.

Παρακαλώ το Δ.Σ. της Αδελφότητας Αγ. Παρασκευής 
Κόνιτσας Ιωαννίνων να δημοσιεύσει την παρούσα δήλω-
σή μου στο αμέσως επόμενο τεύχος του περιοδικού, επα-
ναλαμβάνοντας στους συγγενείς του Δημητρίου Ζήκα ότι 
ουδεμία πρόθεση είχα να σπιλώσω τη μνήμη, την τιμή και 
την υπόληψη του θανόντος ως άτομο, ως προσωπικότητα 
και ως οικογενειάρχη. 
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Ομορφιές του χωριού

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

Πωλείται 
Μέλι βελανιδιάς από την  Ήπειρο, 
Θρούμπι, Άγρια Ρίγανη, Βασιλικός 

Πολτός, Πρόπολη, Γύρη.

Γρηγόρης Κώτσης Παραγωγός
Σκρά 20 Πετρούπολη 

Τηλ. 6946468130

ΙΩΑΝΝΑ ΧΡ. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ –
ΝΤΑΓΚΟΒΑΝΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
ΖΗΝΩΝΟΣ 1 & Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ - 

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΤΗΛ. 210-5739804, 6947610071

ΑΧΙΛΛΕΑΣ Γ. 
ΣΤΡΑΤΣΙΑΝΗΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
Ι. ΜΟΜΦΕΡΑΤΟΥ 32

ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 210-6470890, 6932352929

Κερασοβίτης Καβαλάρης στη Ράχη της Αγίας Τριάδας. Φώτο Αργυρώ Ντακοβάνου.


