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Τσικνοπέμπτη

Έτσι Γλεντούν
οι Κερασοβίτες
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αδελφότητας
εύχεται σε όλους
Χρόνια Πολλά και Καλή Ανάσταση με Υγεία!
Το φως της Ανάστασης να χαρίσει
σε όλους ελπίδα και να φέρει γαλήνη

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

“ΚΕΡΑΣΟΒΟ”

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ:
Αδελφότητα Αγίας Παρασκευής
Κόνιτσας Ιωαννίνων
ΕΚΔΟΤΗΣ:
Ελένη Σιάφη, Πρόεδρος Αδελφότητας
Σμόλικα 21, 134 51 Καματερό

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πρόεδρος: Ελένη Σιάφη, 6976003886
Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Γαλάνης, 6978720828
Γραμματέας: Ανθούλα Παστρουμά,
6951932802
Ταμίας: Φώτης Βάιλας, 6945602679
Μέλος: Νικόλαος Αποστόλου του Αποστόλη,
6944868734
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ
Ελένη Σιάφη, Ιωάννης Γαλάνης,
Γιώργος Αθ. Σιάφης

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

Διόρθωση

Στο προηγούμενο τεύχος 152 σελίδα 13 το ιστορικό ντοκουμέντο – η επιστολή προς την κοινότητα του χωριού μας είναι από το αρχείο του
Γιώργου Αθανασίου.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ
Ιωάννης Γαλάνης, Ανθούλα Παστρουμά
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ
Ελένη Σιάφη, Ιωάννης Γαλάνης, Φώτης Βάιλας

Ο Πρόεδρος του χωριού
Βασίλης Σαμαράς
σας εύχεται

Αντιπρόσωπος με σφραγίδα και μπλοκ για το
χωριό και τις δημόσιες υπηρεσίες είναι
ο Κώστας Γ. Τζίνας

καλή ανάσταση

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:
20 ευρώ - 25 Δολ. ΗΠΑ - ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ 30
ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ:
Αδελφότητα Αγίας Παρασκευής Κόνιτσας. Σμόλικα 21, 134 51 Καματερό
Αρ. Λογαριασμού:
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6034-135805-738
IBAN: GR 3001710340006034135805738
ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ALKODI GROUP
Αριστοτέλους 91, 104 34 Αθήνα
Τηλ.: 211 012 1994 e-mail: alkodigroup@gmail.com
ISSN 1107-938X
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ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΞΕΝΩΝΑΣ:		
6977928832 (Φάνης Κατσιώτας)
ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ:
26550-24210,
Πρόεδρος Βασίλης Σαμαράς 6974874281
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Κ.Χ.:
26550-24339,
6977265228 (Xρυσ. Γκούτσιος)
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 6976202076
ΙΕΡΕΑΣ: (παπα-Μιχάλης) 6947236885

ΚΟΝΙΤΣΑ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ:
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ:
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ:
ΚΤΕΛ: 		

2655360300
26550-23111
26550-22202
26550-22214

ΤΑΞΙ:
26550-22471, 22500
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ: 26550-22199
ΔΕΗ: 		
26550-22209
ΚΕΠ: 		
26550-23900
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Εκκλησιαστικό συμβούλιο
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Συνδρομές
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Σπύρος Βασιλείου Σιάφης
Γοργοπόταμος Λαμίας

Πρόεδρος: Πατήρ Μιχαήλ Παπακώστας (πάντα ο εκάστοτε ιερέας είναι
Πρόεδρος του εκκλησιαστικού συμβουλίου).
Ταμίας: Τσιάτσιος Ζήσης,
Γραμματέας: Νίκος Απ. Ζήκα
Μέλη: Τζίνας Πέτρος και Κουκούμης Νίκος.
Η θητεία θα είναι έως 31/12/2022.

Ανακοίνωση του Δήμου Κόνιτσας
Ενέργειες για αλλαγή παρόχου δικαιούχων της δράσης «Πρόσβαση των μονίμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης
στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς λήψης εθνικής εμβέλειας»
Καλούνται οι δικαιούχοι της ανωτέρω δράσης που επιθυμούν να
μην εξυπηρετηθούν από τον πάροχο της πρώτης επιλογής τους, αλλά
από τον εναλλακτικό πάροχο που έχουν επιλέξει, να καταθέσουν
σχετική υπεύθυνη δήλωση με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής
τους στα ΚΕΠ του Δήμου Κόνιτσας.
Τηλ. Επικοινωνίας: 2655360358
Όπως γίνεται αντιληπτό το θέμα της χρηματοδότησης απόκτησης
πομπών ψηφιακής κάλυψης (NOVA & COSMOTE) των «λευκών»
περιοχών της Digea το 2017 κατέρρευσε!!!

ΠΟΣΟ (€)
20,00

Νάκου Κοραλία του Νικολάου

50,00

Καρύδη Γκούτσιου Αλίκη

30,00

Γηράσης Νικόλαος του Βασιλείου

20,00

Νάκος Θωμάς του Λαζάρου

20,00

Δημήτρης Στρατσιάνης του Θεοδώρου

20,00

Σκαλωμένος Ιωάννης του Αποστόλου

20,00

Στρατσιάνης Ιωάννης
εις μνήμη του πατέρα του Βασίλη

100,00

Στρατσιάνης Ιωάννης του Βασιλείου

20,00

Νάκος Γρηγόρης του Αποστόλου

20,00

Γελαδάρη Σταύρου Ειρήνη

30,00

Κωνσταντίνος Βάϊλας

20,00

Κωτούλας Ιωάννης

20,00

Στρατσιάνης Ανδρέας Πλαταμώνας

20,00

Παπανικολάου Κωνσταντίνος του Χρήστου

30,00

Τσίγκρου Ιωάννα Αθανασίου

20,00

Βάιλα Μαριάνθη

20,00

Γεωργίου Γεώργιος

20,00

Ευθύμης Εξάρχου του Ιωάννη

50,00

Διόρθωση: Μαρία Χρυσόστομου Τζίνα 50 ευρώ

Ένα Μεγάλο
Ευχαριστώ

Η Αδελφότητα νοιώθει την ανάγκη να ευχαριστήσει κάποιους ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ για
την αμέριστη φροντίδα και συμπαράστασή τους, την υψηλή επιστημονική τους επάρκεια και κυρίως το ανθρώπινο ήθος. Ευχαριστούμε για την αμέριστη συμπαράσταση,
το ενδιαφέρον και τη βοήθεια που παρέχουν στους συγχωριανούς μας, στο χωριό και
στα Γιάννενα οι γιατροί του χωριού μας, Μαρίκα Παπακώστα Νταγκοβάνου και Αθηνά
Στρατσιάνη.

Κοινωνικά
Επιτυχόντες

Στις πανελλήνιες εξετάσεις, η Χριστίνα Κωνσταντίνου Τέλλη πέρασε Ιατρική Ιωαννίνων.

Συγχαρητήρια

Θάνατοι

• Έφυγε από τη ζωή στο Ηράκλειο Αττικής στις 9/1/2020 ο Βασίλης Στρατσιάνης, σε ηλικία 93 ετών.
• Έφυγε από τη ζωή στη Δράμα στις 8 /2/2020 η Κατερίνα Αθανασίου Παναγιώτου, εγγονή του Χαράλαμπου Παναγιώτου, σε ηλικία 65 ετών.
• Έφυγε από τη ζωή στο Κιάτο στις 9/2/2020 η Αφροδίτη Γαλάνη Παπαδάμη, σε ηλικία
76 ετών.
• Η Γεωργία Παναγιώτου έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών, η κηδεία της έγινε στο
χωριό στις 12 /2 /2020.
• Έφυγε από τη ζωή στις 22/2/2020 στα Γιάννενα ο Δημήτρης Ζήκας του Γεωργίου, σε
ηλικία 74 ετών. Η κηδεία του έγινε στο χωριό. Ο Δημήτρης Ζήκας ήταν Πρόεδρος της
Αδελφότητας Ιωαννίνων, πρώην Πρόεδρος και ταμίας του Συνεταιρισμού!
• Έφυγε από τη ζωή στο χωριό η Ανθούλα Κωτούλα στις 3 /3 /2020, σε ηλικία 90 χρονών.
• Η Κατερίνα Σελσιώτη έφυγε από τη ζωή στην Κέρκυρα την 1 Σεπτεμβρίου 2019. Η κηδεία έγινε στο χωριό.
• Ο Άγγελος Δημητρίου σύζυγος της Άννας Βάϊλα, έφυγε απο τή ζωή στις 28 Μαρτίου,
στην Αθήνα.

Συλλυπητήρια στις οικογένειές τους!

Γεννήσεις

Ο Αριστείδης Τσιάτσιος και η Διονυσία Τάσση στις 29 Νοεμβρίου στο Μαρούσι γέννησαν
αγοράκι. Να τους ζήσει.

Ευχές Δημάρχου
Αγαπητοί συγχωριανοί,
Το φετινό Πάσχα μας βρίσκει αντιμέτωπους με πρωτόγνωρες δυσκολίες,
τις οποίες καλούμαστε όλοι μαζί μονιασμένοι, με αποφασιστικότητα να
ξεπεράσουμε, εμπνεόμενοι από το ελπιδοφόρο μήνυμα της Ανάστασης του
Κυρίου μας.
Εύχομαι το Αναστάσιμο φως να φωτίζει τις ζωές όλων μας και να μας χαρίζει ειρήνη, υγεία αγάπη, δύναμη, ελπίδα και αισιοδοξία. Να εντείνουμε την
κοινή μας προσπάθεια, ώστε να ανατείλει ένα φωτεινό και ελπιδοφόρο αύριο.
Καλό Πάσχα- Καλή Ανάσταση.
Ο Δήμαρχος Κόνιτσας
Νικόλαος Β. Εξάρχου
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Κοινωνικά

Κοπή πίτας

Αδελφότητας Αγίας Παρασκευής
Κόνιτσας το Κεράσοβο!

Π

αραδοσιακά τραγούδια και χορούς, πλούσιο τραπέζι, πολλούς συγχωριανούς, αισιοδοξία, και ανταλλαγή ευχών για υγεία,
χαρές και ευτυχία για κάθε σπιτικό Κερασοβίτη,
γέμισαν το πολιτιστικό κέντρο Amadeus την Κυριακή 26/1 στην όμορφη και άκρως επιτυχημένη
εκδήλωση κοπής Βασιλόπιτας 2020 της Αδελφότητας.
Σύντομο χαιρετισμό απηύθυνε η Πρόεδρος της
Αδελφότητας Ελένη Σιάφη κόβοντας την Παραδοσιακή βασιλόπιτα. Ευχήθηκε σε όλους τους Κερασοβίτες/τισσες και σε όλο τον κόσμο υγεία και
προκοπή και καλό αντάμωμα στο χωριό μας.
Την εκδήλωση τίμησαν ο Δήμαρχος Κόνιτσας Νικόλαος Εξάρχου με τη σύζυγό του Βασιλική Μπλιθηκιώτη, ο οποίος μεταξύ άλλων δήλωσε ότι ενωμένοι μπορούμε να πετύχουμε πολλά, ο Πρόεδρος του
χωριού μας Βασίλειος Σαμαράς με την σύζυγό του
Δήμητρα Σαμαρά, που στο χαιρετισμό του τόνισε
ότι αναμένουμε την αμέριστη συνεργασία Δήμου
και κοινότητας για το καλό του χωριού μας, ο Διονύσης Βάιλας από Αδελφότητα Κιάτου, ο Γιάννης
Θεοδώρου μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου Καματερού και αντιπρόεδρο της Κοινότητας Καματερού,
ο Πρύτανης και υποψήφιος Βουλευτής του ΚΙΝΑΛ
Κωνσταντίνος Γάτσιος, κέρδισε το φλουρί!
Το μουσικό σκέλος της εκδήλωσης έντυσαν ο
συγχωριανοί μας Νίκος Φιλιππίδης και Κώστας
Φιλιππίδης, με την καλλικέλαδη Λευκοθέα Φιλιππίδη, συνοδευόμενοι από τον Κωνσταντίνο Κίκιλη
και τον Παύλο Νάκο. Ήταν μία υπέροχη μουσική
βραδιά που με την μουσική και τα τραγούδια, μας
μετέφεραν νοερά στο χωριό μας.
Το χορευτικό μας συγκρότημα με τη δασκάλα
Ειρήνη Κωτούλα ξεκίνησε το μουσικοχορευτικό
πρόγραμμα που κράτησε ως αργά!!!
Η Πρόεδρος Ελένη Σιάφη σε δηλώσεις της ευχαριστεί το Δ.Σ. της Αδελφότητας, την Γραμματέα
Ανθούλα Παστρουμά για την πίτα που μαζί με την
Λευκoθέα Γκούτσιου βοήθησαν τα μικρά παιδιά
να μάθουν τα κάλαντα της πρωτοχρονιάς, την
Καλλίτσα Παστρουμά για τη βοήθειά της, και την
συγχωριανή μας Παρασκευή Παπανικολάου για
την ρουφτένια (ρεβυθένια)κουλούρα που πρόσφερε, ασφαλώς όλους τους συγχωριανούς, φίλους και
φίλες για την παρουσία τους!
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Την τσικνοπέμπτη η Αδελφότητα μας το τσίκνισε με χορό και πλούσιο φαγητό
στο γραφείο της!!!
•
•
•
•
•
•
•

Ευχαριστούμε την ορχήστρα του Αντώνη Κακούρη που μας ταξίδεψε μουσικά στο Κεράσοβο και στην γύρω
περιοχή της Κόνιτσας!
Ευχαριστούμε για το κρέας (για τα σουβλάκια, κοτόπουλα, και λουκάνικα ) που μας πρόσφερε δωρεάν ο Γιώργος Ψυχουντάκης από το κρεοπωλείο Πέτρος και Άγγελος Παπαφλέσσα 63 Γαλάτσι τηλ 2102230570. Ο Γιώργος
Ψυχουντάκης είναι σύζυγος της Αριστέας Αντωνίου Γκούτσιου!
Ευχαριστούμε τις κυρίες για τα φαγητά και τα γλυκά, τους κυρίους για το τσίπουρο, μπριζόλες και το κρασί, που
έφεραν!!!
Ευχαριστούμε τον Ανέστη Κοταδήμο και τον Λάμπρο Κυρίτση που μας έψησαν τα κρέατα!
Ευχαριστούμε τον Χριστόφορο Παστρουμά, και τη γραμματέα μας Ανθούλα Παστρουμά για την βοήθεια στη
διοργάνωση της γιορτής!!!
Ευχαριστούμε τους συγχωριανούς και συγχωριανές για τα φαγητά και τα γλυκά που μας έφεραν
Ευχαριστούμε επίσης όλους που μας τίμησαν και βοήθησαν για την υπέροχη βραδιά!!!
Το Δ.Σ. της Αδελφότητας!!!
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Επιθυμίες και Ευχές

γαπητοί μου Ενορίτες, φίλες - φίλοι του Κερασόβου σας εύχομαι από καρδιάς το έτος 2020 να
είναι μια χρονιά με λιγότερα προβλήματα, με λιγότερη απογοήτευση, περισσότερη όμως οικογενειακή
και προσωπική - επαγγελματική - οικονομική ευημερία
- ευτυχία.
Είναι όμως αρκετές και ωφέλιμες, μόνον οι ευχές αυτές; Ή είναι ευχές που ακούμε σε κάθε αρχή του χρόνου, σε κάθε προσωπικό γεγονός, γενέθλια - ονομαστική
εορτή κ.λπ.; Σίγουρα και χωρίς αμφιβολία μέσα από την
καρδιά μας ευχόμεθα τα καλύτερα διά το αγαπημένο μας
πρόσωπο και πιστεύουμε πως όταν θα τις ακούσει τις ευχές από το στόμα μας θα του μεταδώσουμε το κουράγιο,
τη δύναμη, θα του ανδρειώσουμε τη θέληση για τον αγώνα που κάνει σε κάθε τι που αφορά τον καθένα μας.
Μετά από σκέψη και ερώτηση προς τον εαυτό μου,
(γιατί και εγώ τα ίδια εύχομαι προς τους συνανθρώπους
μου) εάν είναι αρκετές οι ευχές αυτές, όχι ως προς την
ποσότητα ή διά το τυπικών, αλλά αυτές που πρέπει να
λέμε και να ευχόμεθα ως βαπτιζόμενοι χριστιανοί, μου
ήρθε στο νού μου ένα πρόσφατο περιστατικό που θα
ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας.
Μετά από επίσκεψη σε κάποια Ιερά Μονή και ενώ
άνοιξα την χαμηλή πόρτα του Ναού διά να εισέλθω παρατήρησα μέσα στον χαμηλό φωτισμό, ότι στην εικόνα

της Παναγίας η οποία ήταν ακριβώς απέναντι από την
είσοδο, βρισκόταν γονατισμένη -προσευχόμενη μία γυναίκα.
Χωρίς να με καταλάβει, χωρίς να την ενοχλήσω και
με κρατημένη την ανάσα μου βγήκα αθόρυβα πάλι έξω
περιμένοντας να βγεί για να πάω και εγώ στο εσωτερικό
του Ναού με τη σειρά μου.
Η ώρα που περίμενα έξω ήταν αρκετή, αλλά η υπομονή μου μεγάλωνε σαν σκεφτόμουν την ανάγκη της και
την επιθυμία της προσευχής διά αγαλλίαση της ψυχής
της, εναπόθεση και λύση των προβλημάτων της στην
Θαυματουργή Παναγία μας.
Ενώ άρχιζα να ανησυχώ για την αρκετή ώρα που βρισκόταν μέσα στο Ναό, μιάς και ήταν μόνη της (το Μοναστήρι δεν είχε επισκέπτες εκείνη την ώρα) άνοιξε η
χαμηλή παλαιά βαριά πόρτα και είδα να βγαίνει ένα κορίτσι.
Η ηλικία της κάπου στα 24-27 με ντύσιμο όπως αρμόζει. Δίχως υπερβολές.
Αλλά με συναίσθηση του χώρου και του τόπου.
Ενώ πήρε την ευχή μου και ξεκίνησα να πάω προς την
είσοδο του Ναού την άκουσα να λέει «Πάτερ, θα ήθελα
να προσευχηθείτε και να ευχηθείτε και εσείς μαζί μου».
Την ρώτησα τι της συνέβαινε και αφού μου άνοιξε την
καρδιά της, φεύγοντας μου είπε:
«Θέλω να ευχηθείτε για τον πατέρα μου τέσσερις μόνον λέξεις. Να ζει κατά Θεόν, γιατί έχει ξεφύγει και δημιουργεί μεγάλα προβλήματα».
Μετά από λίγο έφυγε και εγώ μπήκα στον Ναό.
Προσευχήθηκα για εμένα, για την οικογένειά μου, για
τον κόσμο όλον.
Σαν γύρισα το βράδυ σπίτι και έπεσα να ξαπλώσω μου
ήρθαν στο νου μου τα λόγια της κοπελιάς.
«Να ζούμε κατά Θεό». Αυτές οι λίγες λέξεις, πόσο
βαθύ νόημα έχουν την σημερινή εποχή!!!
Πόσο και πόσοι άνθρωποι το προσπαθούνε και πόσοι
άνθρωποι δεν το σκέφτονται καθόλου!!!
Πόσα δεινά βρίσκουν τον άνθρωπο αλλά και την οικογένειά του, ο οποίος δεν ζει και πράττει, σκεφτόμενος
«κατά Θεόν».
Απάτες, εγκλήματα, ληστείες, εκμετάλλευση, στενοχώριες, απογοήτευση, ναρκωτικά, αυτοκτονίες κ.λπ.
Εμείς όμως να ζούμε, να κινούμαστε στην καθημερινότητά μας με αγνές σκέψεις, να αγαπάμε τον συνάνθρωπό μας, να μην τον εκμεταλλευόμαστε, να βοηθάμε τον
αδύναμο, να συμπονούμε αυτόν που περνάει πόνο, να
λέμε μια καλή κουβέντα, να μην αδικούμε, να μη κατακρίνουμε και διάφορες άλλες πράξεις και συμπεριφορές
που όλοι γνωρίζουμε ότι ευχαριστούμε τον συνάνθρωπό
μας και τον Θεόν.
Δεν είναι ίσως ο κατάλληλος τόπος να γεμίσω την στήλη του περιοδικού με τον τρόπο που πρέπει να ζούμε ως
χριστιανοί…
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Χρειάζεται μεγάλος αγώνας, τεράστια προσπάθεια,
πολλή προσευχή, νηστεία, μετάνοια, αλλαγή τρόπου
ζωής και σκέψης που ίσως είναι και το πιο δύσκολο…
Πάνω απ΄όλα όμως αυτοκριτική.
Όχι κατά τη διάρκεια της ημέρας, αλλά όταν ξαπλώνουμε και ηρεμεί ο νους και μέχρι να έρθει στα βλέφαρά
μας ο ύπνος, τότε είναι η καλύτερη στιγμή να σκεφτούμε
την σημερινή ημέρα που πέρασε, και που ελπίζουμε δίχως να το ξέρουμε, εάν θα μας βρει η επόμενη μέρα να
αναρωτηθούμε… Όχι εάν ζούμε «κατά Θεόν» αλλά κάναμε έστω μια προσπάθεια;
Ευχαριστώ την κοπέλα που μέσα σε λίγες λέξεις έκλεισε κάτι μεγάλο που για τον σημερινό άνθρωπο με τόσα
προβλήματα, οικονομικά, ανεργίας, αβεβαιότητος, επαγγελματικά, οικογενειακά και διάφορα άλλα, με έκανε να
σκέφτομαι και εγώ, τί περισσότερες αλλαγές και αγώνας
προσωπικός χρειάζεται να γίνει στην καθημερινότητα
και στη σκέψη μου, με σκοπό να πλησιάσω έστω και από
απόσταση τον τρόπο ζωής «κατά Θεό».
Με προσευχή, εξομολόγηση, μετάνοια, Θεία Κοινωνία, με καλές πράξεις και σκέψεις, δίχως εγωισμό και
με καθημερινή προσπάθεια για πνευματικό αγώνα, σίγουρα κάτι ωφέλιμο δια την ανάπαυση της ψυχή μας θα
γεννηθεί…
Υ.Γ Δράττομαι της ευκαιρίας να ευχαριστήσω την
απελθούσα Εκκλησιαστική Επιτροπή που αποτελούσαν
οι: Αθανάσιος Σιάφης, Παντελής Γαλάνης, Αποστόλης
Τσιμοτόλης, Χρήστος Καλύβας δια τις υπηρεσίες που
πρόσφεραν τα προηγούμενα χρόνια στην εκκλησία μας
και να τους ευχηθώ καλό πνευματικό αγώνα.
Επίσης ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του Δημητρίου
Σκαλωμένου τον οποίο πρόλαβα και γνώρισα να υπηρετεί ως επίτροπος την εκκλησία μας.
Να ευχαριστήσω από καρδιάς την νέα Εκκλησιαστική Επιτροπή που αποτελείται από τους Ζήση Τσιάτσιο,
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Πέτρο Τζίνα, Νικόλαο Κουκούμη
και Νικόλαο Ζήκα
και να ευχηθώ να
υπηρετήσουν τα
καθήκοντά τους
στην
εκκλησία
μας όπως αρμόζει.
Τον
Απόστόλη Τσιμοτόλη ο
Θεός να του δίνει
δύναμη και να
υπηρετεί ισάξια
τις υποχρεώσεις
μέσα στο Ιερό,
όπως μέχρι τώρα
έχει
καταφέρει
με τη βοήθεια του
Θεού…
Για το περιοδικό σας εύχομαι, να προσελκύει όλο και περισσότερους
συνδρομητάς και ο Θεός να χαρίζει σωματική και ψυχική
υγεία στους κοπιώντες για την έκδοσή του.
Επί τη Ευκαιρία της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδος
των Αγίων Παθών και της Ανατάσεως Σας απευθύνω
ολόθερμες ευχές όπως Κύριος Θεός ημών, φωτίζει και
αγιάζει τη ψυχή μας.
Να μας αξιώσει να διέλθουμε την Αγία και Μεγάλη
Εβδομάδα προσκυνούντες και την Αγία Ανάσταση,αναφωνάζωντας το..
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ – ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ
Με θερμές ευχές
Ο ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ
Π.ΜΙΧΑΗΛ

Ένα παιδί του Εμφυλίου
της φωτεινής Κωτούλας

Ξ

εκίνησες για το μεγάλο δρόμο μόλις δεκαέξι χρονών. Ήρθαν και σε «πήραν» για καλύτερη ζωή
όπως έλεγαν….Όμως ο πόνος τον αποχωρισμού
από τα αδέλφια, την μάνα, τους συγχωριανούς, μόλις άρχιζε.
Μόνος με μια ομάδα νέων που άφηναν πίσω τους τις
ρίζες τους, τους συγγενείς, την πατρίδα τους οδοιπορούσε προς την «γη της επαγγελίας». Δεν γνώριζαν όμως οι
αρχηγοί σας πως η καρδιά των ανθρώπων δεν βρίσκονται σε ταμπέλες κομματικές...
Σαράντα χρόνια έκανες να δεις τους δικούς σου, την
μάνα, τα αδέρφια σου, ήσουν και εκεί ξένος και στην
πατρίδα.
Πόσο σκληρό να ξεκληρίζετε μια γενιά για αν όραμα…

Τα χρόνια που έζησες ήταν σκληρά για σένα φορτωμένος με αναμνήσεις των παιδικών σου χρόνων. Έλπιζες
πως κάποτε θα ερχόσουν για μόνιμη επιστροφή μας είχες φτιάξει μια οικογένεια και ήταν αργά για καινούργιο
ξεκίνημα.
Έφυγες από αυτόν τον κόσμο με την ελπίδα ότι θα
επέστρεφες το καλοκαίρι στο χωρίο μα η μοίρα αποφάσισε αλλιώς…
Πήρες τον δρόμο για την αιώνια ζωή για αυτήν που
κανείς δεν είχε το δικαίωμα να στην στερήσει…
Αφιερωμένο σε εκείνους που δεν πρόλαβαν να πραγματοποιήσουν το όνειρό της επιστροφής στον τόπου
τους…
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Ευθύμιος Ν. Κουκούμης,
Ευεργέτης της Αδελφότητας και του χωριού μας
Την Κυριακή 19 Ιανουαρίου το Χορευτικό της Αδελφότητάς μας με την υπεύθυνη Ειρήνη Κωτούλα έκοψαν τη βασιλόπιτα στο γραφείο της αδελφότητας και κάνανε πρόβα
χορού για την κεντρική εκδήλωση.

Κοπή πίτας της κοινότητας Αγίας Παρασκευής.
Από αριστερά: Παντελής Γαλάνης, Αθανάσιος Σιάφης, Βασίλης Σαμαράς, πρόεδρος του χωριού μας,
Παπαμιχάλης και Ζήσης Τσιάτσιος.
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Ο Άγιος Βασίλης μοιάζει τα δώρα
στα παιδιά του Κερασόβου.
Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Κοινής Χορτονομής Αγίας Παρασκευής Κόνιτσας, μετά από αίτημα της Ρέας Κατσώτα κάλυψε τα
έξοδα της αγοράς των δώρων.
Η εκδήλωση έγινε στον Ξενώνα
του χωριού!
Συγχαρητήρια!

Το χαμόγελο των παιδιών σε χρονιάρες μέρες είναι ανεκτίμητο.

Η Αδελφότητα Ιωαννίνων έκοψε την βασιλόπιτα της στο Ζαϊρέ που σημαίνει Μεζέ...
Σε έναν χώρο προσεγμένο με εκπληκτική θέα
οι Κερασοβίτες στα Γιάννενα απόλαυσαν
πεντανόστιμους μεζέδες και ευχήθηκαν μία
όμορφη και δημιουργεί χρονιά με υγεία.
Από αριστερά: Ιφιγένεια Ζήκα, Ανδρέας Κυρίτσης,
Δημήτρης Ζήκας, Χρυσάνθη Παπαγεωργίου, Σπυριδούλα
Μακρυγιάννη.

Δυστυχώς
Για πρώτη φορά φέτος δεν διοργανώθηκε γιορτή στις Απόκριες στο χωριό για τους συγχωριανούς
μας. Ο λόγος που επικαλέστηκε ο Συνεταιρισμός είναι ο εξής: με απόφαση του Δ.Σ. αποφασίστηκε
λόγω πένθους, από το θάνατο του Ταμία του Συνεταιρισμού, δεν θα υποστηρίξει την καθιερωμένη
γιορτή της Αποκριάς στο χωριό. Σημεία των καιρών!
Σημαντικό
Επίσημη κυβερνητική ανακοίνωση την οποία και συμμεριζόμαστε γνωρίζοντας ότι μας «πονάει» που δεν θα γιορτάσουμε την Ανάσταση του Κυρίου, δεν θα δούμε τους δικούς μας και
δεν θα ανοίξουμε τα σπίτια μας στο χωρίο, είναι για το καλό όλων μας και κυρίως των μόνιμων
κατοίκων του χωριού που το κρατούν ζωντανό: «Καθώς πλησιάζουμε το Πάσχα, αντιλαμβανόμαστε ότι φέτος είναι αλλιώς. Δεν είναι όπως κάθε χρόνο. Γιατί φέτος δεν θα κάνουμε Πάσχα
στο χωριό, δεν θα ψήσουμε τα αρνιά στις αυλές μας, δεν θα επισκεφτούμε τις εκκλησιές μας.
Θα το γιορτάσουμε μένοντας σπίτι και με πίστη ότι θα τα καταφέρουμε. Έχουμε μέρες και χρόνια να γιορτάζουμε.
Καμία μέρα, όμως, δεν θα είναι η ίδια τα επόμενα χρόνια αν από την επιπολαιότητά μας χάσουμε έναν άνθρωπο που
αγαπάμε. Μένουμε Σπίτι».
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Ένα πρόβλημα που πρέπει να λυθεί άμεσα

Στη περσινή συνέλευση του Συνεταιρισμού τον Αύγουστο 2019 στο χωριό δημιουργήθηκε ένταση μεταξύ της Μαριγούλας Παναγιώτου και του Προεδρείου του Συνεταιρισμού για το θέμα του βούρκου που έχει δημιουργηθεί μπροστά από το σπίτι
τους με το κλείσιμο του αυλακιού που έρχεται από τους Κωστάδες και πάει στο ρέμα
του Μανέκα μέσω του οικοπέδου – σπιτιού της Μάχης Γκοντούλη.

Η

Μαριγούλα Παναγιώτου να μας έστειλε ένα κείμενο όπου εξιστορεί όλη την υπόθεση. Μία υπόθεση δεκαετιών με δικαστικές αποφάσεις ανεφάρμοστες!
«Από την ίδρυση του χωριού υπάρχουν κοινόχρηστα
αυλάκια αρδευτικά που εξυπηρετούν και τα όμβρια ύδατα, τα οποία ήταν ανοιχτά και κατέληγαν στο ρέμα και
έπειτα στο ποτάμι.
Να αναφέρω ότι στη θέση «Βαϊλάδες» ουδέποτε
υπήρχαν λιμνάζοντα νερά και ούτε περνούσαν από εκεί
αυλάκια, λόγω της κατολίσθησης που υπάρχει από πάντα.
Αφού πέθανε η Γκοντούλη Πελαγία συγγενής της άλλαξε την πορεία του αυλακιού και έτσι άρχισαν τα απόβλητα και μη να λιμνάζουν εντός της οικίας μου. στην
απόφασή του αυτή συναινούσαν και ο πάρεδρος του χωριού αλλά και ο Δήμαρχος Κονίτσης.
Πιο συγκεκριμένα ο Δήμος με τον πάρεδρο του χωριού και τον συνεταιρισμό κοινής χορτονομής του χωριού κάθε Άνοιξη έως και τον Οκτώβριο εκτελούσαν έργα
στο χωριό χωρίς κάποια σχετική άδεια, αφού η πολεοδομία με σχετικό έγγραφο της ζητάει να τους προσκομίσουν τις σχετικές άδειες και εγκρίσεις με αρ. πρωτ.
151052/2508/02-11-2018 όπου κλείσανε με τσιμέντο και
πλακοστρώσανε μετέπειτα τα αυλάκια του χωριού όπου
με νόμο απαγορεύεται αρδευτικά αυλάκια να κλείσουν.
όχι μόνο τα έκλεισαν αλλά και συνέδεσαν τις σωλήνες
των σπιτιών (κουζίνες, μπάνια, βόθρους) με σωλήνες
μέσα στα αυλάκια με συνέπεια ακαθαρσίες να καταλήγουν στα ποτάμια αλλά και στους κήπους αφού τα κοινόχρηστα αρδευτικά αυλάκια είναι ενεργά και συγχωριανοί μου να ποτίζουν τους κήπους τους.
Εγώ ξεκίνησα να κάνω καταγγελίες στους παρέδρους
του χωριού Σαμαρά Βασίλειο και Γαλάνη Παντελή στη
θητεία του κάθε ένα αλλά και με έγγραφες καταγγελίες
στον Δήμο Κονίτσης.
Η κατάσταση εντός της οικίας μου είναι ανυπόφορη,
ο άνδρας μου κατέληξε στο νοσοκομείο με μόλυνση στην
προσπάθειά του να καθαρίσει όσο μπορούσε το οικόπεδο. Το δε σπίτι μας κάθε χρόνο φτιάχνουμε ζημίες εντός
και εκτός αντί να κάνουμε διακοπές όπως όλοι. Επίσης
καθημερινά βρισκόμαστε αντιμέτωποι με φίδια και βατράχια.

Όπως ανέφερα και παραπάνω στη θέση «Βαιλάδες»
υπάρχει αποδεδειγμένα από γεωλόγο η μεγαλύτερη κατολίσθηση του χωριού όπου κάθε χρόνο μετακινείται το
έδαφος 20εκ-25εκ, ενώ παλαιότερα που δεν λίμναζαν
νερά μετακινούνταν 15εκ,ως εκ τούτου απαγορεύεται να
επιβαρυνθεί με νερά ή σωλήνες αφού δεν θα παραμείνουν σταθερά.
Σε απάντηση μου στα όσα αναφέρει ο νυν δήμαρχος
Κονίτσης με Αρ. Πρωτ. 5220/16-01-2020 αναφορικά με
τη σφράγιση του αγωγού στην θέση «Παναγιωταίοι» δεν
αληθεύει για δύο λόγους:
πρώτον στο χωριό Αγιά Παρασκευή δεν υπάρχει αγωγός παρά μόνο επιφανειακά αρδευτικά αυλάκια από τα
οποία ποτίζουμε και πέφτουν και τα όμβρια ύδατα.
δεύτερον δεν έχει γίνει καμία σφράγιση.
Να αναφέρω ακόμα πως εμείς ανήκουμε στη θέση
«Βαϊλάδες» δεν συνορεύουμε με την θέση «Παναγιωταίοι» και τα προβλήματα μας ξεκινούν από τα αυλάκια στη
θέση «Κωστάδες» όπου και συνορεύουμε.
Σε απάντηση των έγγραφων εξηγήσεων του πρώην Δημάρχου και αντιδημάρχου Κονίτσης με Αρ. πρωτ.
7463/21-01-2020 έχω να αναφέρω ότι:
υπάρχουν έγγραφες καταγγελίες από την μεριά μου
στον δήμο Κονίτσης από το 2010 όπου κάθε χρόνο η
απάντηση του κάθε δημάρχου ήταν «θα το δούμε το
θέμα σας και θα προβούμε σε λύση».
Δεν εισακούστηκα ποτέ και η λύση την οποία βρίσκανε
ήταν να περάσουν τις σωλήνες με τα απόβλητα εντός του
οικοπέδου μου, ενώ πολλάκις τους ανέφερα αλλά και οι
ίδιοι γνωρίζουν πως λόγω της κατολίσθησης που υπάρχει
δεν μπορεί να μπει ξένο σώμα δηλαδή σωλήνα γιατί θα
λύνονταν προσωρινά και κάθε χρόνο το πρόβλημα με τα
νερά θα υφίσταται.
Ακόμα θέλησαν να περάσουν τα νερά από τον δρόμο
έναντι του γείτονά μου και νυν Δήμαρχου Νικόλαο Εξάρχου, αλλά λόγω των κατολισθήσεων που έχουμε έκλεισε σχεδόν ο δρόμος και από εκεί που έμπαινε μέχρι και
αυτοκίνητο στο οικόπεδό μου τώρα περνάνε ένας ένας
όπου για να περάσουν πατούν τον ιδιόκτητο μου χώρο
όπου λόγω της κατολίσθησης δεν μπορώ να φράξω.
Μόνο κάποια στηρίγματα από σίδερα έχω βάλει για το
κλίμα που έχω στο οικόπεδό μου και από την κατολίσθηση στραβώνουν και τα ξαναφτιάχνω συνεχώς.
Ρίξανε χρώμα κλιμάκιο του δήμου Κονίτσης σε μερικά
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σπίτια του χωριού και όχι σε όλα αφού την εποχή που
ήρθαν οι περισσότεροι είχαν φύγει διότι διαμένουν μόνιμα σε μεγάλες πόλεις της Αθήνας και στην Αγιά Παρασκευή διατηρούν εξοχικές κατοικίες, ενώ υπήρξε μεγάλη επιμονή από την μεριά μου να έρθουν νωρίτερα
αλλά κάθε φορά με κορόιδευαν από αύριο σε αύριο. Το
χρώμα που έριξαν και σε μπάνια και σε κουζίνες βγήκε
στο αυλάκι και ζητήθηκε να σφραγιστούν αυτά τα λίγα
σπίτια, ήρθε όντως κλιμάκιο του δήμου να τα κλείσει
με σακούλες και αφρό αλλά και πάλι φεύγοντας οι τεχνητές οι κάτοικοι τα άνοιξαν και έτσι συνεχίζουν έως
και σήμερα να λιμνάζουν απόβλητα εντός του οικοπέδου μου.
Όπως ανέφερα και παραπάνω υπάρχει το κοινόχρηστο αρδευτικό αυλάκι που περνάει από τη θέση
«Κωστάδες» από την ίδρυση του χωριού και δεν έχει
πάθει τίποτα όπου από εκεί πήγαιναν τα αρδευτικά και
όμβρια νερά στο ρέμα το οποίο έκλεισαν και γύρισαν
τα νερά στην οικία μου. και διερωτώμαι από τη στιγμή που υπάρχει το αυλάκι γιατί δεν το ανοίγουν; ποιον
εξυπηρετούν; η τι φοβούνται;
Η λύση υπάρχει από την ίδρυση του χωριού (το εν
λόγω αυλάκι) όπου ο κ. Γκουντούλης χρησιμοποιεί
ρίχνοντας τα απόβλητα του σπιτιού του στο αυλάκι
καθώς επίσης και τα σπίτια που βρίσκονται μετά από
αυτό.
Τέλος, να αναφέρω ότι ο Γκουντούλης αυτοβούλως
προέβη στο άνοιγμα αυλακιού τοποθετώντας πλαστική
σωλήνα με τα λύματα να εισέρχονται στην οικία μου.
Από σύσταση που πήγαμε να του κάνουμε μας κυνήγησε με αλυσοπρίονο υπάρχει σχετική καταγγελία με
Αρ. Πρωτ. 12525/18-11-2011 με μάρτυρες τους Σαμαράς Πέτρος, Βάϊλας Κων/νος και ο τότε πάρεδρος
Παντελής Γαλάνης, στην καταγγελία ζητείται από τον
Γκοντούλη να αποκαταστήσει ότι έκανε αλλά ουδέποτε
εκτελέστηκε.
Μπορεί ο κάθε πολίτης να ενεργεί αυτοβούλως σε
δημόσιο χώρο και να παρεμβαίνει στις ξένες ιδιοκτησίες;
Για τα όσα αναφέρω υπάρχουν έγγραφα αλλά και
φωτογραφίες.
Υγ1. Όλα αυτά τα χρόνια προσπαθούσαν με δόλια μέσα λέγοντας μου
πως δεν μου ανήκει τίποτα να μπουν εντός της οικίας μου και να
κάνουν υποτιθέμενα έργα για το καλό του χωριού και για κακό δικό
μου, δέκα χρόνια κοροϊδίας δεν είναι λίγα, είχαν το χρόνο να κάνουν
μια σωστή μελέτη και να εκτελέσουν τις αποφάσεις ανοίγοντας το
κοινόχρηστο αρδευτικό αυλάκι.
Υγ2. Ζημίες σε οικίες δεν έχω μόνο εγώ αλλά και σπίτια γειτονικά
μου λόγω των αποβλήτων νερών που γύρισαν στην οικία μου και όχι
λόγω της κατολίσθησης αφού δεν επηρεάζονταν. Ο συγχωριανός μου
Μπούνας Νικόλαος έχει κάνει και αυτός ενέργειες με έκθεση από το
ΙΓΜΕ την οποία έχει καταθέσει στην περιφέρεια Ιωαννίνων, στο Δήμο
Κονίτσης αλλά και στον συνεταιρισμό του χωριού, η οποία ποτέ δεν
βγήκε στην επιφάνεια, κρύβοντάς την, γιατί αναφέρει πως η θέση
«Βαϊλάδες» δεν πρέπει να επιβαρύνεται λόγω της σοβαρής κατολίσθησης.»

Παναγιώτου Μαριγούλα
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Διήμερη εκδρομή
στη Θεσσαλονίκη
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1η Μέρα:
• Αναχώρηση νωρίς το πρωί από Κεράσοβο
• Ενδιάμεση στάση για ξεκούραση
• Άφιξη στη Βεργίνα / Επίσκεψη στον αρχαιολογικό
χώρο
• Αναχώρηση για Θεσσαλονίκη
• Άφιξη στη Θεσσαλονίκη / Επίσκεψη στα Κάστρα
και ελεύθερος χρόνος στο κέντρο της πόλης
• Άφιξη στο ξενοδοχείο / Τακτοποίηση / Ελεύθερος
χρόνος
• Διανυκτέρευση
2η Μέρα:
• Πρωινό στο ξενοδοχείο
• Αναχώρηση για Σουρωτή / Προσκύνημα στον τάφο
του Αγ. Παϊσίου
• Αναχώρηση για Κεράσοβο
• Ενδιάμεση στάση για φαγητό / ξεκούραση
• Άφιξη στο Κεράσοβο
Η προσφορά μας για διήμερη εκδρομή στη Θεσσαλονίκη με το παραπάνω πρόγραμμα είναι:

60€ / άτομο

Στην τιμή περιλαμβάνονται:
-Η μεταφορά με πολυτελές, ασφαλές και κλιματιζόμενο
πούλμαν του γραφείου μας και μία (1) διανυκτέρευση
σε ξενοδοχείο 3* με πρωινό στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
Δεν περιλαμβάνονται:
-Είσοδοι σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους καθώς
και ο φόρος διανυκτέρευσης στο ξενοδοχείο , ο οποίος
ανέρχεται σε 1,50€ ανά δωμάτιο, ανά διανυκτέρευση
και πληρώνεται από τους πελάτες κατά την άφιξή τους.
Σημείωση : Η παραπάνω προσφορά αφορά σε διανυκτέρευση σε δίκλινα δωμάτια. Η διαθεσιμότητα στο
ξενοδοχείο 3* ισχύει μέχρι 31/04/2020. Μετά το πέρας
της ημερομηνίας, αν δεν έχει γίνει επιβεβαίωση κράτησης, το ξενοδοχείο δύναται να διαθέσει τα δωμάτια.

Σ

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΩ

30/04/2020
12345
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Βιβλιοπαρουσίαση:
«H Κερασοβίτισσα Νύφη» στην Αθήνα

Αποσπάσματα του βιβλίου διάβασε
ο σκηνοθέτης – ηθοποιός - μεταφραστής, Κώστας Βάντζος.
Το πολυφωνικό Αντιγονεία ήταν
η μουσική νότα της βραδιάς, η Νότα
Καλτσούνη με την ομάδα της μας είπαν τραγούδια του γάμου, η έκπληξη
της βραδιάς ήταν η θεία μου Μαριάνθη Βάιλα που μας είπε δύο τραγούδια
του χωριού που λέγανε οι Νύφες στα
χωράφια και μονολογούσαν τον πόνο
τους.

Τ

ο βιβλίο η «Κερασοβίτισσα Νύφη» ταξίδεψε στην
Αθήνα, στην πόλη που οι περισσότερες οικογένειες Κερασοβιτών «ξενιτεύτηκαν» για μια καλύτερη ζωή. Το ΠΕ.ΑΠ του Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης, ο
Σύλλογος Ηπειρωτών Βορείων Προαστίων Αττικής και
οι Εκδόσεις Δωδώνη διοργάνωσαν μία πολύ όμορφη εκδήλωση γεμάτη «Κεράσοβο» και μεταφορικά και κυριολεκτικά. Κερασοβίτες και Κερασοβίτισσες με τίμησαν με
την παρουσία τους στην εκδήλωση.
Για το βιβλίο μίλησαν ο Καθηγητής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Παύλος Κάβουρας,
η Αριστούλα Τόλη, Χορολόγος και καλή μου φίλη.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ομιλητές, τους χορωδούς, τους διοργανωτές, ευχαριστώ από καρδιάς έναν
προς έναν τους Κερασοβίτες, Κερασοβίτισσες που με τίμησαν και παρευρέθηκαν στην εκδήλωση, τον Νίκο τον
Φιλιππίδη που με συγκίνησε με την παρουσία του εκεί
αψηφώντας καιρικές συνθήκες και υγεία.
Με την παρουσία τους επιβεβαιώνουν πως όλους μας
ενώνει ένα κοινό που αυτό είναι το αγαπημένο μας Κεράσοβο.
Καλή αντάμωση να έχουμε
Με φιλικούς χαιρετισμούς
Μάχη Μπούνα
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Μια Αξιέπαινη πρωτοβουλία

Η

Αδελφότητά μας συμμετείχε με την Πανάγιω Χαρίτση (μέλος του Δ.Σ. του Συνδέσμου Γυναικών Ηπείρου) στην πρωτοβουλία του Συνδέσμου Γυναικών Ηπείρου Ν. Αττικής προσφοράς
προς τις γυναίκες των φυλακών Κορυδαλλού.
Στη σχετική ανακοίνωση η Πρόεδρος Ελευθερία Σιαμέτη και η Γ. Γραμματέας Β. Αποστόλου αναφέρουν, ο Σύνδεσμος Γυναικών Ηπείρου Ν. Αττικής, Τιμώντας την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας,
επισκέφτηκε τις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού. Με πλήρη σεβασμό στην γυναίκα , αλλά και στα
πλαίσια της έμπρακτης προσφοράς και αλληλεγγύης μεταφέραμε στις φυλακές πράγματα υγειονομικού υλικού που τα είχαν ανάγκη, κατόπιν συνεννοήσεως με την διευθύντρια και την κοινωνική λειτουργό των γυναικείων φυλακών.
Σ’ αυτή μας την πράξη είχαμε αρωγούς Ηπειρώτικους συλλόγους που συνέδραμαν στη δράση μας.
Ευχαριστούμε θερμά για την συνεισφορά τους:
• Τον Σύλλογο Ηπειρωτών Θριάσιο Πεδίου
• Την Αδελφότητα Αγίας Παρασκευής «το Κεράσοβο»
• Την Αδελφότητα Ραβενιωτών Πωγωνίου
• Τον Σύλλογο Ηπειρωτών Βρηλισίων και την πρόεδρο Θάλεια Πορφύρη που βοήθησε στην μεταφορά
πραγμάτων
• Τον Σύλλογο Ηπειρωτών Άγιοι Ανάργυροι Αττικής
και την πρόεδρο Αθηνά Ζιάγκα που βοήθησε στην
μεταφορά των πραγμάτων
• Τον Σύλλογο Ηπειρωτών Γαλατσίου.
• την Ένωση Ηπειρωτών Χαλανδρίου.
• Και τα εκπαιδευτήρια Πλάτων
Ευχαριστούμε για την βοήθεια σας και την έμπρακτη συμπαράσταση.

Ανακοίνωση για την Εκδημία του Ηγούμενου
Ιεράς Μονής Μολυβδοσκέπαστου Κονίτσης
Eκδημία Καθηγουμένου
Ἡ ἀδελφότητα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς μὲ υἱϊκή θλίψη ἀναγγέλλει τὴν πρὸς κύριον ἐκδημία τοῦ μακαριστοῦ
πατρὸς ἡμῶν καὶ καθηγουμένου Ἀρχιμανδρίτου Θεοδώρου Διαμάντη. Ὁ μακαριστὸς γεννήθηκε τὸ 1942
στοὺς Βαριάδες Ἰωαννίνων. Ἀπόφοιτος τοῦ Ἱεροδιδασκαλείου Βελλᾶς καὶ τῆς Θεολογικῆς σχολῆς Ἀθηνῶν, ὑπῆρξε ὰπὸ τοὺς πρώτους καὶ στενότερους συνεργάτες τοῦ ἀοιδίμου Μητροπολίτου Δρυϊνουπόλεως Σεβαστιανοῦ, ἀπὸ τὸν ὁποῖο καὶ ἔλαβε τὴν ἱερωσύνη (1970). Διετέλεσε Ἱεροκήρυκας, Διευθυντὴς
τῶν Ἱδρυμάτων, Ὑπεύθυνος τῶν κατηχητικῶν καὶ τῶν κατασκηνώσεων τῆς Ἱερᾶς μητροπόλεως, καθὼς
καὶ προϊστάμενος τοῦ Ἱεροῦ προσκυνηματικοῦ ναοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ Κονίτσης (1972-1988). Παράλληλα γιὰ
πολλά ἔτη ἀναλώθηκε στὸ μυστήριο τῆς Ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως εἴτε ὡς περιοδεύων πνευματικὸς εἴτε ὡς
γέροντας τῆς μονῆς. Τὸ 1988 εὐχῇ καὶ προτροπῇ Ἁγίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου, μὲ τὸν ὁποῖο συνδεόταν πνευματικά, ἀνέλαβε τὴν ἀνασύσταση τῆς παλαιφάτου ἱστορικῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μολυβδοσκεπάστου,
καθηγούμενος τῆς ὁποίας διετέλεσε μέχρι τὴν κοίμησή του. Ἡ σωρός του ἐναποτέθηκε γιὰ προσκύνηση
στὸ Καθολικὸ τῆς μονῆς μας, ὅπου καὶ ετελέστη ἀγρυπνία τὴν 16/8/2019, ἡ δὲ ἐξόδιος ἀκολουθία του
ετελέστη την 17/8/2019 καὶ ὥρα 16.00. ακολούθησε ἡ ταφὴ στὸν περίβολο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.
Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς
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Και τώρα τι; Θα συνεχίσουμε...
«Ποία του βίου τρυφή διαμένει λύπης αμέτοχος;
Ποία δόξα έστηκεν επι γής αμετάθετος; Πάντα σκιάς
ασθενέστερα, πάντα ονείρων απατηλότερα, μία ροπή
και πάντα θάνατος διαδέχεται.
Πάντα ματαιότης τα ανθρώπινα, όσα ουχ’ υπάρχει
μετά θάνατον, ού παραμένει ο πλούτος, ού συνοδεύει
η δόξα, επελθών γαρ ο θάνατος, πάντα ταύτα εξηφάνισται».
Λόγια της «εξοδίου ακολουθίας» της θρησκείας μας γραμμένα από ανθρώπους σοφούς και με πλήρη γνώση
της αρχαίας ελληνικής γραμματείας.
Δυστυχώς όμως η τυπική συμμετοχή μας στις εκδηλώσεις της εκκλησίας, δεν μας επιτρέπει να κατανοήσουμε το
βαθύτερο νόημά τους και να το συγκρίνουμε με τα όσα καθημερινά πράττουμε.
Όλα τα ανωτέρω ήρθαν στον νού μου όταν πληροφορήθηκα τον πρόωρο θάνατο του Ταμία και τέως Προέδρου
του Συνεταιρισμού Δημητρίου Ζήκα.
Πριν προχωρήσω παρακάτω εκφράζω ανθρώπινα στους οικείους του τα συλλυπητήρια μου, να ζήσουν να τον
θυμούνται.
Δεν είχα συγγένεια, ούτε οιαδήποτε συνεργασία επαγγελματική ή μή και μέχρι την ατυχή απόφασή μου το 2012,
ν’ ασχοληθώ με τα κοινά του Συνεταιρισμού, τον γνώριζα μόνο εξ όψεως και ως συγχωριανό.
Γι’ αυτήν την περίοδο και μόνο θα καταθέσω τις απόψεις μου, ασπαζόμενος τα λεγόμενα του Δημοσθένους στον
Α΄ Ολυνθιακό: «Προς γαρ το τελευταίον εκβάν, έκαστον των πριν υπαρξάντων κρίνεται».
Με υπομονή, επιμονή, οργάνωση και πλήρη εκμετάλλευση των πρακτικών του ιδεολογικού χώρου, που κατά δήλωσή του ανήκε, κατόρθωσε να δημιουργήσει και να διατηρήσει,
ένα συμπαγές, κεντρικά καθοδηγούμενο, στρατευμένο εκλογικό
σώμα.
Κατόρθωσε δι’ αυτού του τρόπου, να εκλεγεί με περίπου ίδιο
αριθμό ψήφων, δύο φορές Πρόεδρος του Συνεταιρισμού (2008 –
2012) και την τρίτη (2016) να εκλεγεί Ταμίας και να τοποθετήσει
στη θέση του Προέδρου τον άντ’ Αυτού.
Ευτύχισε να βρει ένα Συνεταιρισμό προικισμένο με πόρους που
είχαν φροντίσει οι προηγούμενες διοικήσεις.
Εκτέλεσε ένα πλήθος έργων εντός του χωριού, αποκλειστικά
προσωπικής του επιλογής.
Κύριο χαρακτηριστικό της υπ’ αυτού διοίκησης του Συνεταιρισμού είναι η «ενός ανδρός αρχή».
Με τον πρόωρο θάνατό του κλείνει μία ταραχώδης και διχαστική περίοδος στα διοικητικά του Συνεταιρισμού και στις σχέσεις
Δήμου – Κοινότητος με τον Συνεταιρισμό.
Και τώρα τί;
Θα συνεχίσουμε να λειτουργούμε με τα ίδια μυαλά; με τις ίδιες
πρακτικές; ή θα μάθουμε απο τα λάθη του παρελθόντος και θα γυρίσουμε σελίδα;
Απευθυνόμενος στα πνευματικά του τέκνα στον Συνεταιρισμό,
πέρα από τα συλληπητήριά μου, θα τους καλούσα ν’ αναλογιστούν
όλα τα παραπάνω και να πράξουν ανάλογα.
Ο θυμόσοφος λαός μας λέει «τα ύστερα τιμούν τα πρώτερα», αυτό πρέπει πάντα να έχουμε στο μυαλό μας, να συμπεριφερόμαστε και να πράττουμε ανάλογα στη μικρή μας παρουσία στον
παρόντα κόσμο.
Δ.Θ.ΣΤ.

Το 2ο μέρος του άρθρου Σμόλικας: Πατώντας το πρώτο χιόνι στα 2.637 μέτρα υψόμετρο της κορυφής θα συνεχιστεί στο επόμενο τεύχος,
λογω πληθώρας ύλης.

Ιανουάριος – Φεβρουάριος – Μάρτιος τ. 153_Κεράσοβο

Ιστορικά και Διάφορα_επιμέλεια Ο Φιλίστωρ

15

Ψάχνοντας τις ρίζες μας
Μου έστειλε από την Αμερική ο Βασίλης Γκουγκέτας του Παντελή απο τα αρχεία του έτους 1916 του κέντρου υποδοχής μεταναστών της Νήσου Έλλης της Νέας Υόρκης, τα παρακάτω και τα μοιράζομαι μαζί σας.
Υπάρχουν σ’ αυτά τα ονόματα δύο χωριανών μας, οι οποίοι ταξίδεψαν από τον Πειραιά για την Αμερική με το
υπερωκεάνιο Βασιλεύς Κωνσταντίνος. Έφτασαν στην νήσο Έλλη στις 24 Σεπτεμβρίου του 1916 και τα στοιχεία τους
είναι τα ακόλουθα
1) Αθανάσιος Χαρίσης, γεννηθείς στο Κεράσοβο Ελλάδος (Kerasova Greece) το έτος 1889 (27 ετών). Ήταν παντρεμένος, προορισμός του ήταν το Μάνσεστέρ του Ν.Η, και πλησιέστερος συγγενής του στην Ελλάδα ήταν η μάνα του
Ευτυχία. Στα αρχεία αναφέρεται ότι είχε ξαναπάει στην Αμερική και το 1915.
{Πρόκειται για τον Αθανάσιο Χαρίση του Ιωάννη και της Πανάγιως (Ευτυχίας!!!), αδελφός των: Ευαγγέλου, Γιώργου, Κωνστανίνου, Βασίλη (1896), παντρεύτηκε την Ουρανία Στρατσιάνη του Δημητρίου απέκτησαν τρία παιδιά
(Μιλτιάδη ή Χρήστο, Λάμπρο, Ροδάνθη) δεν επέστρεψαν ποτέ στην πατρίδα.
Τα στοιχεία του στα ως άνω αρχεία έχουν ως ακολούθως:

2. Αθανάσιος Βάϊλας γεννηθείς στο Κεράσοβο Ελλάδος (Kerasova Greece) το έτος 1887 (27 ετών) και ήταν ανύπαντρος , {Πρόκειται για τον Αθανάσιο Βάϊλα του ............ και της ......... , (της φάρας των Κρικωναίων) ο οποίος είχε
το παρτσούκλι «Σφάξος». Η γυναίκα του ονομάζετο Αγγέλλω (απο το γένος των Τζιόλα), είχανε τρία παιδιά, τον
Αλέκο (αεροπόρος!!), τον Χρήστο (σκοτώθηκε στον εμφύλιο) και τον Χρήστο (παντρεύτηκε στην Καστάνιανη). Το
σπίτι του ήταν πιο πάνω από το Σπίτι του Δημητρίου Βάϊλα, εμπρός από το κατάστημα του Βασιλείου Εξάρχου (τις
ως άνω πληροφορίες μου τις έδωσε η Κούλα Β Κιτσάκη).
Τα στοιχεία του στα ως άνω αρχεία έχουν ως ακολούθως:

Θα επανέλθω σε επόμενο τεύχος με περισσότερα στοιχεία.
ΦΙΛΙΣΤΩΡ
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Ομορφιές του χωριού

Πάγοι στο χωριό μας. Φωτο από τον Κωνσταντίνο Γ. Τζίνα.

ΙΩΑΝΝΑ ΧΡ. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ –
ΝΤΑΓΚΟΒΑΝΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
ΖΗΝΩΝΟΣ 1 & Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΤΗΛ. 210-5739804, 6947610071

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

ΑΧΙΛΛΕΑΣ Γ.
ΣΤΡΑΤΣΙΑΝΗΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
Ι. ΜΟΜΦΕΡΑΤΟΥ 32
ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 210-6470890, 6932352929

Πωλείται

Μέλι βελανιδιάς από την Ήπειρο,
Θρούμπι, Άγρια Ρίγανη, Βασιλικός
Πολτός, Πρόπολη, Γύρη.

Γρηγόρης Κώτσης Παραγωγός
Σκρά 20 Πετρούπολη
Τηλ. 6946468130

