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¡åñòçéï÷ Ì. ºïîôïäÜíï÷

°çïòÀóôå çåöòçéëÀ ëáé ëôèîïôòïæéëÀ ðòïûÞîôá 
áðÞ ôïù÷ ðáòáçöçïà÷ ôïù øöòéïà. 

 ¶Ýîáé óÝçïùòá Àòéóôè÷ ðïéÞôèôá÷ ëáé ôáùôÞøòïîá 
åîéóøàåôå ôèî ôïðéëÜ ïéëïîïíÝá. 

¾öîÝóôå áðÞ ôá ëáôáóôÜíáôá ôïù øöòéïà. 

»á÷ øòåéÀúïîôáé ëáé ôá øòåéáúÞíáóôå. 
¦òïôéíÜóôå óùçøöòéáîïà÷ íá÷ åðáççåìíáôÝå÷
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Αδελφότητα Αγίας Παρασκευής
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Ελένη Σιάφη, Πρόεδρος Αδελφότητας
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Πρόεδρος: Ελένη Σιάφη, 6976003886
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Γ. Γραμματέας: Γεώργιος Σιάφης, 6972281617

Μέλος: Ειρήνη Κωτούλα, 6973642622
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Ελένη Σιάφη, Ιωάννης Γαλάνης,

Γιώργος Αθ. Σιάφης

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ
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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
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: MASTERGRAPH

Κονίτσης 2, 183 45 Μοσχάτο

Τηλ.: 210 9595 040 - 210 9595 160

e-mail: tsertos1@otenet.gr
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Στις 8 Οκτωβρίου έφυγε από τη 
ζωή στο χωριό ο Αχιλλέας Ζήκας 
σε ηλικία 91 ετών.

Στις 4 Νοεμβρίου έφυγε από 
τη ζωή ο Αχιλλέας Μπέτζιος σε 
ηλικία 66 ετών. 

Στις 12 Νοεμβρίου έφυγε από 
τη ζωή στο χωριό η Αρετή Ζήκα 
σε ηλικία 49 ετών. 

Στις 6 Δεκεμβρίου έφυγε από 
τη χωή ο Μιλτιάδης Χαρισιάδης 
γιος του Νάκου Χαρίση και 
αδελφός του Κώστα Χαρισιάδη 
στον Νέο Κόσμο η κηδεία του 
έγινε στο νεκροταφείο 
της Νίκαιας. 

Συλλυπητήρια 
στις οικογένειές τους.

 Καλό Παράδεισο να έχουν

  £Àîáôïé

Κοταδήμου Αρετή Νικ. 20,00€
Παστρουμά Καλίτσα 20,00€
Νταγκοβάνος Ιωάννης 20,00€
Στρατσιάννης Βασίλης 20,00€
Τζίνα Ελένη Ευαγ. 20,00€
Γελαδάρης Νικόλαος 20,00€
Παναγιώτου Ναπολέων 50,00€
Κουκούμης Αθανάσιος Νικ. 20,00€
Δουκιαντάκη Δέσποινα 20,00€
Κουκούμης Δημήτριος Αθαν. 20,00€
Σκαλωμένος Αθανάσιος Χρησ. 20,00€
Γκούτσιος Βασίλειος 20,00€
Γεωργίου Γιάννης 20,00€
Κωτούλας Παναγιώτης Παν. 20,00€
Βοντίτσου Σταυρούλα 30,00€

Λιούμη Βικτώρια 20,00€
Τζίνας Απόστολος Ευαγ. 20,00€
Παναγιώτου Γεώργιος Ξεν. 20,00€
Κοταδήμος Θωμάς Νικ. 20,00€
Κότινα Λευκοθέα 20,00€
Κότινα Αικατερίνη Κατίνα 20,00€
Γκούτσιος Αντώνης 20,00€
Στρατσιάννης Ανδρέας 20,00€
Παναγιώτου Χρήστος Ξεν. 20,00€
Ζιούλης Δημήτριος 20,00€
Ζιουλη Αλεξάνδρα Δημ. 20,00€
Παναγιώτου Νικόλαος Φωτ. 50,00€
Τσιάτσιου Βάγια 15,00€
Βάσιος Δημήτριος 20,00€
Κρητικού Πηνελόπη 20,00€
Κρητικού Φωτεινή 20,00€
Λέτσιος Κωνσταντίνος 20,00€
Ζιούλη Κωνσταντινιά 200,00€
Παπαγεωργίου 
Αποστόλου Χρυσάνθη 20,00€
Φλίντρη Κωτούλα Λίτσα 20,00€
Βάσιος Νεκτάριος 20,00€

Βάσιου Ιφιγένεια 20,00€
Λαθύρη Παναγιώτου Ελένη 20,00€
Αποστόλου Παντελής 50,00€
Κωτούλας Βασίλης Γεωρ. 25,00€
Νάκου Κοραλία 50€
Ζιουλη Εύη 100€
Κωτούλα Ελένη 50€
Νάκος Παύλος 20€ 
Νάκος Θωμάς 20€
Καίτη Χαρισιάδου Μαγκανάρη 20,00€
Λευκοθέα Κιτσάκη 20€ 
Νίκος Νταγκουβάνος 20€ 
Ιωάννης 
& Χαρά Ανδρικοπούλου 20€
Γιάννης Ευγ. Τσιάτσιος 20€
Παπαδόπουλος Γιώργος 
και Δήμητρα 40,00 € 
Κυρίτση Ανδρονίκη 20,00 € 
Πασιάς Δημήτριος
του Ιωάννη    30,00€ 
Πασιάς Βασίλης του Δημ 20,00€ 
Κουκούμης Αποστόλης Κων  20,00€ 

Νάκος Βασίλης του Λαζάρου 20,00€ 
Παπαγεωργίου Γιώργος 
του Λαζ  30,00 
Ζιούλης Απόστολος  20,00€ 
Πανταζής Κώστας  Σπυρ  25,00€ 
Πανταζής Σπύρος του Κων  25,00€
Γιώτης Γεώργιος του Ιωάννη  20,00€
Τζίνα  Μαρία του Χρ  20,00€ 
Χαρισιάδου Ελένη του Κων  50,00€ 
Γελαδάρης Βασίλης του Ευαγ  20,00€ 
Τζίνας Παναγιώτης 
του Γεωργίου   20,00€ 
Τζίνα Ελένη του Γεωργίου   20,00€ 
Μαστορίδου Νάκου  Νίκη   20,00€ 
Ζούλφο Λεωνίδας   20,00€ 
Γελαδάρη Ανδρομάχη του Κων  20,00€ 
Γελαδάρη Θεοδοσία Αλεξ  20,00€ 
Κουκούμη Φωτούλα  20,00€ 
Πρέντζας Ευάγγελος   20,00€ 
Πασιά Σταυρούλα  20,00€ 
Πασιά Άννα του Ανέστη  20,00€ 
Νάκος Παναγής Λαζάρου  20,00€ 

 ¶ðéôùøÝå÷

 μáæôÝóåé÷

ªùîäòïíÛ÷

Ã ¦òÞåäòï÷ ëïéîÞôèôá÷ 
°çÝá÷ ¦áòáóëåùÜ÷, åàøåôáé 

óå Þìïù÷ ôïù÷ óùçøöòéáîïà÷ 
ëáé æÝìïù÷ ôïù øöòéïà, óôïî 
¢Üíáòøï ¶êÀòøïù ÁéëÞìáï, óôï 
¢èíïôéëÞ ªùíâïàìéï ëáé ôïù÷ 
åòçáúÞíåîïù÷ ôïù ¢Üíïù íá÷. 

Æá æåôéîÀ Ìòéóôïàçåîîá îá 
úåóôÀîïùî ôé÷ ëáòäéÛ÷ íá÷. ¸ 
îÛá øòïîéÀ îá æÛòåé óå Þìïù÷ 
íá÷ ùçåÝá ëáé åùôùøÝá, îá åÝîáé 
ìáíðåòÜ ëáé åùìïçèíÛîè. 

       ªáíáòÀ÷ μáóÝìåéï÷

Æï ¢ª. ôè÷ °äåìæÞôèôá÷ 
¹öáîîÝîöî °çÝá÷ ¦áòáóëåùÜ÷ 

ºÞîéôóá÷, ''Ã ªíÞìéëá÷'', åàøåôáé 
çéá ôé÷ çéïòôÛ÷ óå Þìïù÷ ôïù÷ 
ºåòáóïâÝôå÷ ÌòÞîéá ¦ïììÀ 
ëáé ºáìÜ ÁÛá ÌòïîéÀ. 
ËçåÝá ëáé ¶ùôùøÝá 
óôá óðÝôéá ôïù÷.

Æï ªùíâïàìéï 
ôè÷ °äåìæÞôèôá÷ 

ºåòáóïâéôñî ºéÀôïù ôï 
''·áòëÀäé'', åàøåôáé ïìÞãùøá 
óå Þìïù÷ ôïù÷ ºåòáóïâÝôå÷ 
ëáé ôé÷ ïéëïçÛîåéÛ÷ ôïù÷ 
øáòïàíåîè, äèíéïùòçéëÜ ëáé 

íå Þíïòæå÷ & êåøöòéóôÛ÷ 

¦òÞåäòï÷ °äåìæÞôèôá÷ 
ºåòáóïâéôñî ºéÀôïù

 ¡Ûîîèóè

Τσούτση Ελένη Νικ. εις μνήμη 
της γιαγιά της, Λευκοθέας και 
του παππού της Παύλου  200,00€
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Το Σάββατο το βράδυ στις 17 Δεκεμβρίου βρε-
θήκαμε στα γραφεία της Αδελφότητας μας στο 
Καματερό για να γευτούμε την καινούργια 

σοδιά του κερασοβίτικου τσίπουρου και να γλεντή-
σουμε, κόντρα σε όλα αυτά που περάσαμε και γι’ 
αυτά που θα έρθουν. 

Η φωτιά άναψε και μαζί της και το γλέντι. Χορός, 
ζωντανή μουσική, μεζέδες και πίτες και το τσίπουρο 
να ρέει φρέσκο, όπως μας ήρθε κατευθείαν από το 
χωριό μας.

Τη δεύτερη φορά της γιορτής τσίπουρου στην 
Αδελφότητάς μας την τίμησαν με την παρουσία τους 
Κερασοβίτισσες και Κερασοβίτες. Υπήρχε άφθονο 
και φρέσκο τσίπουρο αλλά και γευστικά συνοδευτικά 
από την πλούσια ποικιλία φαγητών του χωριού μας 

και όλοι γιορτάσαμε και απολαύαμε μια βραδιά που 
δεν θέλαμε να τελειώσει.  

Οι μουσικοί που πλαισίωσαν το γλέντι μας και 
έδωσαν τον τόνο στην όμορφη γιορτή μας, ήταν η 
κομπανία του Αντώνη Κακούρη. Το παίξιμο του δεν 
άφησε κανέναν ασυγκίνητο, καθώς όλοι σηκωθήκαν 
και χόρεψαν και σιγοτραγουδούσαν, με το τσίπουρο, 
το ποτό των φτωχών, όπως έχει ονομαστεί να ρέει 
καθαρό και διαυγές στον οισοφάγο μας. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο χωριό μας πια δεν 
λειτουργούν αρκετά καζάνια, αλλά αυτά που είναι 
ανάβουν κάθε χρόνο, τέλη Οκτωβρίου για να δώσουν 
το τσίπουρο και να προσφέρουν μία ιδιαίτερη και 
ξεχωριστή εμπειρία στους λάτρεις του ποτού και 
στην παραδοσιακή αύρα του χωριού μας. 

Η Αδελφότητα στη μνήμη της Γενικής Γραμματέας 
Ανθούλας Παστρουμά έδωσε στο Γηροκομείο Κόνιτσας 
ένα συμβολικό ποσό. 

Γιορτή Τσίπουρου 2022

Ευχαριστήρια επιστολή 
του Μητροπολίτη κ. Ανδρέα
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Ένα καλαίσθητο ημερολόγιο, αποτέλεσμα 
μια πολύ προσεγμένης δουλειάς, κυκλο-
φόρησε η Αδελφότητά μας για το νέο έτος 
2023, με θέμα «Τη Φύση και την Πέτρα 
συστατικά στοιχεία του χωριού μας». 
H επιλογή των θεμάτων έγινε με σκοπό 
να παρουσιαστεί  η πλούσια χλωρίδα με 
τα φυσικά τοπία και το νερό που ρέει 
άφθονο στο χωριό από τη μια πλευρά 
και η από την άλλη η τέχνη της πέτρας 
σε όλες τις εκφάνσεις της, που δίνει το 
ιδιαίτερο χρώμα στο χωριό μας και την 
καταξίωσε στη ιστορική συνείδηση όλων 
μας για την ουσιαστική παρέμβασή της 

στην αρχιτεκτονική του χωριού μας 
αλλά και στα πολιτιστικά δρώμενα 
του τόπου μας.
Μία συναρπαστική διαδρομή, εμπλου-
τισμένη με πολύ πλούσιο φωτογραφικό 
υλικό από το Αρχείο της Αδελφό-
τητας, ένα πραγματικό ντοκουμέντο 
για τον πολιτισμό του Κερασόβου. 
Αξίζει το ημερολόγιο αυτό να κοσμεί 
κάθε σπίτι, όχι μόνο των Κερασο-
βιτών όπου γης, αλλά κι όλων των 
φίλων του χωριού μας. Για την αγορά 
του απευθυνθείτε στα στελέχη της 
Αδελφότητας. 

Κυκλοφόρησε το νέο ημερολόγιο του 2023

Αγαπητοί συγχωριανοί 
Το 2022, ήταν η χρόνια που επανήλθαμε σιγά σιγά στην πραγματικότητα.  Για το λόγο αυτό αισθανόμαστε την ανάγκη να 
μοιραστούμε μαζί σας σκέψεις και συναισθήματα που μας επιφύλαξε ο χρόνος που έφυγε. Ήταν ένα ιδιαιτέρως ενδιαφέρον, 
ευχάριστο και παραγωγικό έτος, πλούσιο σε εμπειρίες για το χωριό μας και την Αδελφότητα και τους ανθρώπους που μας 
στηρίζουν. Για όλες αυτές τις σπουδαίες στιγμές, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε από καρδιάς τον καθένα σας ξεχωριστά 
για την ανιδιοτελή προσφορά και την άοκνη στήριξη που όλοι μαζί προσφέρουμε, στο πολυσήμαντο έργο που επιτελεί 
η Αδελφότητα μας. Σας υποσχόμαστε να συνεχίσουμε έτσι ενωμένοι, με την ίδια ευσυνειδησία και αυταπάρνηση να 
υπηρετούμε τον κοινό μας στόχο, να κρατήσουμε για πολλά χρόνια ακόμη, ζωντανό και δυνατό το λατρεμένο μας Χωριό. 

Ευχόμαστε από καρδιάς το 2023 να είναι μία νέα χρονιά Αγάπης, Υγείας και Ευημερίας 
τόσο για το χωριό μας όσο και τις οικογένειες όλων μας. 

Η Αγία Παρασκευή να μας ευλογεί όλους  και να ανταμώνουμε στο χωριό μας 
που τόσο πολύ το έχει ανάγκη να μας «βλέπει» και να μας ποτίζει απο τα νάματα του. 

Το Δ.Σ. Αδελφότητας Αθηνών ΤΟ ΚΕΡΑΣΟΒΟ

Ο Δήμαρχος Κόνιτσας 
Νικόλαος Β. Εξάρχου 

Αγαπητοί Συνδημότες και Συντοπίτες - Φίλες και φίλοι, 

Για τις Άγιες Ημέρες που πλησιάζουν σας εύχομαι ολόψυχα Χρόνια Πολλά.
Το φως της Θείας Γέννησης να φωτίζει τις καρδιές όλων μας.

Με αισιοδοξία, αλληλεγγύη και ομόνοια να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες 
που διέρχεται η χώρα μας. Με αγάπη και αγωνιστικότητα να δημιουργήσουμε 

τις προϋποθέσεις για ένα καλύτερο αύριο στον τόπο μας.
Επιπλέον, εύχομαι στους απανταχού Κερασοβίτες υγεία και προκοπή.  

Με συνεργασία πάντα να επιλύουμε τα προβλήματα που δημιουργούνται, 
ώστε να επιτύχουμε τους στόχους που οραματιζόμαστε. 

Σας διαβεβαιώ ότι θα συνεχίσω από τη θέση μου να στηρίζω το χωριό μας 
και να προσφέρω στο κοινωνικό σύνολο.

Καλά Χριστούγεννα, Ελπιδοφόρο και Δημιουργικό το Νέο Έτος 2023.
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Τακτική Γενική Συνέλευση

Σήμερα 20 Νοεμβρίου 2022, ημέρα Κυριακή 
στο γραφείο της Αδελφότητας στο Καματερό 
συνήλθε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση. 

Παρατίθεται ακολούθως τα θέματα που συζητήθηκαν 
και οι αποφάσεις επί αυτών: 

1. Κτίριο Αδελφότητας - Ξενώνας του χωριού.
Τέθηκαν προς ενημέρωση και συζήτηση οι δύο 

επιστολές που έστειλε η μισθώτρια Γκανάτσου Μα-
ρία στην Αδελφότητα, που αφορούν τη διαχείριση 
του κτιρίου. 
- Με την 1η επιστολή αιτείται η αλλαγή σεντονιών, 

παπλωμάτων και μαξιλαροθηκών με ίδια έξοδα της 
μισθώτριας, καθώς επίσης και η τοποθέτηση ξυ-
λολέβητα με την προϋπόθεση της αφαίρεσης τους 
με τη λήξη της μίσθωσης και της αποχώρισης της 
μισθώτριας από το κτίριο της Αδελφότητας. Το ΔΣ 
εισηγήθηκε στη ΓΣ την έγκριση του αιτήματος, η 
οποία ενέκρινε ομόφωνα την πρόταση.

- Με την 2η επιστολή αιτείται η μείωση του μισθώματος 
από τη μισθώτρια για να μπορεί να ανταπεξέλθει 

στις υποχρεώσεις της. Το ΔΣ εισηγήθηκε στη ΓΣ 
λόγω δυσμενών οικονομικών συνθηκών που έχουν 
προκύψει εντός του 2022 με την κρίση στην ενέργεια 
και την γενική αύξηση των τιμών, τη μείωση του 
μισθώματος στο ποσό των τετρακοσίων ογδόντα 
(480) ευρώ, αρχής γενομένης από 1- 1- 2023, με 
τους λοιπούς όρους και τις συμφωνίες του από 
12-2-2022 συμφωνητικού μίσθωσης να ισχύουν 
ως έχουν. Η ΓΣ ενέκρινε ομόφωνα.

2. Μουσείο Χωριού – Παλιό Δημοτικό Σχολείο.
Τέθηκε προς ενημέρωση και συζήτηση το θέμα 

της ανάληψης των κλειδιών και της συλλογής των 
εκθεμάτων του μουσείου από την Αδελφότητα, τα 
οποία στην παρούσα φάση κατέχουν μέλη του σω-
ματείου με την επωνυμία «Φίλοι του Μουσείου». 
Το ΔΣ εισηγήθηκε στη ΓΣ την έγκριση για παροχή 
εξουσιοδότησης προς αυτό, για να προβεί σε κάθε 
νόμιμη ενέργεια για αλλαγή κλειδαριάς και παρα-
λαβή-καταγραφή του αρχείου των εκθεμάτων του 
μουσείου από αρμόδια επιτροπή συγχωριανών. 

Η ΓΣ ενέκρινε κατά πλειοψηφία την εισήγηση 
του ΔΣ και το εξουσιοδοτεί να προβεί στις ανωτέρω 
ενέργειες. Δυο μέλη της ΓΣ δηλώσαν παρόντα. 

3. Ετήσιος Οικονομικός Απολογισμός 2022. 
Τέθηκε προς ενημέρωση της Συνέλευσης τα στοι-

χεία του ετήσιου οικονομικού απολογισμού του 2022 
(έσοδα-έξοδα και ταμείο), καθώς και προτάσεις του 
προϋπολογισμού για το 2023. Διάθεση ποσού 10.000 
ευρώ για πολιτιστικές εκδηλώσεις κα τις ανάγκες 
των ακινήτων ης Αδελφότητας. 

Η ΓΣ ομόφωνα ενέκρινε τον Απολογισμό του 2022 
και την πρόταση διάθεσης του εν λόγω ποσού. 
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Το νέο έτος, το οποίο έρχεται, συνοδεύεται πάντα 
με ευχές για ευτυχία, υγεία, αγάπη, ειρήνη και 

ευημερία από παράγοντες της πολιτικής και οικο-
νομικής ζωής του τόπου μας. Ωστόσο η αίσθηση που 
υπάρχει στους πολίτες είναι ότι, σε κάθε νέο χρόνο 
που έρχεται, τα πράγματα χειροτερεύουν αντί να 
καλυτερεύουν και 
ότι επιβεβαιώνεται 
το λαϊκό ρηθέν "κάθε 
πέρυσι και καλύτε-
ρα κάθε φέτος και 
χειρότερα". 

Ζούμε, ειδικά τα 
τελευταία 12 χρόνια 
των πάσης φύσεως 
κρίσεων, με μια μό-
νιμη ελπίδα ότι θα 
έρθουν "καλύτερες 
μέρες", ότι "θα βγού-
με από το τούνελ" της 
κακοπάθειας και της 
οικονομικής δυσχέ-
ρειας, ότι η κοινωνία 
μας θα ωριμάσει και 
θα βελτιωθεί σε όλα 
τα επίπεδα ώστε να 
μην επαναληφθούν 
τα φαινόμενα του 
παρελθόντος που 
μάς οδήγησαν στις 
αλλεπάλληλες κρί-
σεις, που βιώσαμε 
και εξακολουθού-
με-δυστυχώς-να 
βιώνουμε.

Κι όμως η πραγ-
ματικότητα διαψεύ-
δει τις ελπίδες και τις προσδοκίες μας αφού είναι 
φανερό ότι όλες αυτές οι κρίσεις που περάσαμε 
δεν άφησαν πίσω τους κάποια θετική αλλοίωση 
στους χαρακτήρες μας, δεν μάς άλλαξαν καθόλου 
και συνεχίζουμε να πορευόμαστε στον ίδιο δρόμο 
των λανθασμένων επιλογών και νοοτροπιών. Διάθε-
ση για ενδοσκόπηση και αυτοκριτική δεν υπάρχει, 
διάθεση για μετάνοια, κατά την Χριστιανική έννοια 

του όρου, δεν υπάρχει, κι ας μας δίνεται αυτή η 
όμορφη και τεράστια ευκαιρία με αφορμή τα γεγο-
νότα της Γέννησης και της Βάπτισης του Χριστού 
που εορτάζονται με το τέλος του εκάστοτε παλαιού 
χρόνου και τον ερχομό του νέου. Άλλωστε η ίδια η 
ζωή και η διδασκαλία του Χριστού ολοένα και λιγό-

τερο δείχνει να αγ-
γίζει πολλούς, διότι 
ο ... μοντέρνος τρό-
πος ζωής τον οποίο 
ακολουθούμε δεν... 
δέχεται τις πριν από 
2000 περίπου χρόνια 
εξαγγελθείσες αιώνι-
ες αλήθειες του Θε-
ανθρώπου, τις θεωρεί 
ξεπερασμένες! 

Μήπως όμως 
τελικά το πρόβλη-
μα που ζούμε κάθε 
χρόνο, αυτή η αί-
σθηση ότι πηγαί-
νουμε από το κακό 
στο χειρότερο, αντί 
προς το καλό και στο 
καλύτερο οφείλεται 
σ' αυτή την απαξί-
ωση των ιδεών που 
δίδαξε ο Χριστός; Σε 
αυτή την απαξίωση 
που συμπορεύεται 
με την προσήλωσή 
μας σε έναν μάταιο 
αγώνα μόνο για 
υλική ευημερία; Ας 
κάνουμε έναν κόπο, 
να ρίξουμε μια μα-

τιά στο τί δίδαξε τελικά ο Χριστός, την Γέννηση 
του οποίου εορτάσαμε λαμπρά στις 25 Δεκεμβρίου. 
Ας εντρυφήσουμε στις διδαχές Του, μήπως τελικά 
μια επιστροφή 2000 χρόνια πριν συμβάλει στο να 
σταματήσει αυτό το απαισιόδοξο συναίσθημα που 
βιώνουμε κάθε χρόνο τέτοιες μέρες.

Ας επιστρέψουμε 2000 χρόνια πίσω...
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Προσφόλια για τα βαφτιστήρια. 

 Χριστουγεννιάτικο Έθιμο

Παραδοσιακή Κερασοβίτικη Βασιλόπιτα

  28 Οκτωβρίου στο χωριό μας.

Καζανιές, τσίπουρο, κεράσματα και χορός!
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Να κόψουμε την βασιλόπιτά μας και να γλεντήσουμε 
με τη χορωδία του Νίκου Φιλιππίδη.

Στο κέντρο Amadeus 
(Δραγουμάνου 42, Ίλιον Τ.Κ. 131 22 • Τηλ: 21 0263 7726)

Αγαπητά μέλη και φίλοι της Αδελφότητας μας 
σας προσκαλούμε 

Την ΚΥΡΙΑΚΗ 19 Φεβρουαρίου 2023 

ώρα: 12:00 το μεσημέρι 

Πως να ξεχάσουμε αυτόν τον ευλογημένο τόπο που τόσο απλόχερα μας 

πρόσφερε τα δώρα του αυτές τις γιορτινέ ημέρες. Δεν ήταν σαν αυτά τα δώρα 

που βρίσκουμε στα καταστήματα των μεγάλων πόλεων, ήταν η ομορφιά της  

φύσης, η ζεστασιά στο τζάκι, οι μυρουδιές από την ξυλόσομπα όπου οι για-

γιάδες έφτιαχναν τα κουλούρια, τις παραδοσιακές πίτες και το ρεβιθένιο ψωμί. 

Ήταν τα πρόβατα η αγελάδα, ο γαϊδουράκος στο στάβλο, όπου μας θύμισαν 

πως σε τέτοιο ταπεινό μέρος γεννήθηκε ο Χριστός. Πόσο κοντά ήμασταν 

αλήθεια στο νόημα των Χριστουγέννων; Έτσι απλά έπρεπε να ζούμε. Τώρα 

τρέχουμε στις αγορές για ακριβά δώρα, για γαλοπούλες, για μελομακάρονα, 

τότε δεν τα γνωρίζαμε όλα αυτά, είχαμε το κατσικάκι στον πέτρινο φούρνο, τα 

κουλουράκια και τις πίτες και από δώρα αν ήμασταν τυχερές κάποια κούκλα. 

Έτσι απλά πορευτήκαμε και ίσως ζήσαμε τα πιο ευτυχισμένα παιδικά χρόνια, 

βιώσαμε τις γιορτινές αυτές ημέρες στην πιο αληθινή τους μορφή.

Φωτεινή Κωτούλα

Πρωτοχρονιάτικο & «Αποκριάτικο» Κάλεσμα 
Αδελφότητα Αθηνών Αγίας Παρασκευής Κόνιτσας 

«ΤΟ ΚΕΡΑΣΟΒΟ» 

Χριστούγεννα στο χωριό

Καφές στο χωριό μας 

το Φθινόπωρο...

Φθινοπωρινή πεζοπορία 

στα βουνά του χωριού μας

Για κρατήσεις: Ελένη Σιάφη-Κουκούμη  

τηλ: 6976 003 886 • Με σειρά προτεραιότητας

Τιμή πρόσκλησης 

κατ’ άτομο 25 ευρώ 

με φαγητό και ποτό. 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
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Το πάντρεμα της φωτιάς

Παραμονή Χριστουγέννων. Όλα πρέπει να είναι 
έτοιμα για την «έλευση του Θείου Βρέφους». 
Και με περισσή φροντίδα ο νοικοκύρης νοια-

ζόταν για τη ζεστασιά του σπιτιού, τι το νεογέννητο, 
«το Θείο Βρέφος» έπρεπε να βρει ζεστό μέρος, γιατί 
ο χιονιάς και οι χαμηλές θερμοκρασίες «έκαναν το 
σπίτι όλο παταγουδιασμένο». Υποχρεωτικά την ημέρα 
καθαρίζονταν το τζάκι, ακόμα και η καμινάδα, «ο 
μπουχαρής». Η φωτιά όμως στο τζάκι νύχτα-μέρα 
θα ήταν αναμμένη μέχρι τα 
Φώτα. Υπήρχε ο λόγος…

Την παραμονή λοιπόν των 
Χριστουγέννων άναβαν ένα 
μεγάλο κούτσουρο, συνήθως 
πουρνάρι ή σκληρό τέλος πά-
ντων δέντρο, «για να κρατάει 
η φωτιά». Όλη τη νύχτα λοι-
πόν το κούτσουρο άσβεστο. Το 
κούτσουρο όμως και ειδικά το 
πουρνάρι δεν καίει μόνο του. 
Έβαζαν και άλλα ξύλα. Σε με-
ρικά σπίτια χρησιμοποιούνταν 
ξύλα διαφορετικής προέλευσης 
με τον περιορισμό το πρώτο να 
ήταν αρσενικό, πλάτανος, το 
αμέσως επόμενο θηλυκό κλπ. 
Πίστευαν στη διασταύρωση. 
Πάντως οπωσδήποτε έπρεπε 
να καίγονταν και ξύλο από 
κέδρο. Ο κέδρος είχε αποτε-
λεσματικές διαολοαπωθητικές 
ιδιότητες!

Η καύση του κέδρου έδιωχνε έξω από το σπίτι 
τους καλικάντζαρους. Ιδιαίτερα ο θόρυβος, «το πρα-
τσάνισμα» που κάνει ο κέδρος κατά την καύση του 
και η έντονη μυρωδιά που βγαίνει από την καύση 
του ρετσινιού, «διαολοστέλνει τους καλικάντζα-
ρους». Οι καλικάντζαροι είναι μακρινοί απόηχοι 
των ειδωλολατρικών μεταμφιεσμένων γιορταστών 
και των τραγοπόδαρων χορευτών του Διονύσου. Η 
νεοελληνική παράδοση τονίζει πως οι καλικάντζαροι 
πριονίζουν όλο το χρόνο το δέντρο που κρατάει τη 
Γη και βρίσκονται κρυμμένοι στα βάθη της. Όταν 
όμως ακούσουν κάλαντα και αντιληφθούν γενικά 
προετοιμασίες, παρατάνε το έργο τους και ανεβαίνουν 
στον απάνω κόσμο για να ξεφαντώσουν. Το εορτα-

στικό αυτό δωδεκαήμερο από τα Χριστούγεννα μέχρι 
τα Φώτα περιφέρονται τις νύχτες και κάνουν χίλιες 
δυο διαολιές, «ζουρλαίνοντας τους νοικοκυραίους».

Τα «παγανά» μόλις δουν κέδρο εξαφανίζονται, «φεύ-
γουν του σκοτωμού». Γι’ αυτό την παραμονή των 
Χριστουγέννων «έζωναν» το σπίτι με κεδρότουφες. 
Έβαζαν ακόμη και στη στέγη και στον μπουχαρή. 
Ήθελαν δηλαδή το σπίτι να είναι θωρακισμένο από 
τυχόν επιδρομή των διαολοσιαταναραίων. Φρούριο 

άπαρτο!
Με άλλα λεπτότερα ξύλα γύρω 

από το χοντρό κούτσουρο γινό-
ταν «το πάντρεμα της φωτιάς». 
Άναβαν όλα για τα καλά «λαμπά-
διαζε το τζάκι» και είχε φωτιά 
όλη τη νύχτα. Το σπίτι ζεστό, η 
ατμόσφαιρα ζεστή περίμενε το 
νεογέννητο. Να πούμε ακόμα 
πως το πάντρεμα της φωτιάς 
είχε και συμβολικό χαρακτήρα. 
Συμβόλιζε την ενότητα και την 
επιτυχία που έχει η συνεργασία 
και η κοινή προσπάθεια των 
μελών της οικογένειας. Από το 
αρβάλ’ ήταν κρεμασμένη μια 
κατσαρόλα που είχε μέσα το 
ζεστό νερό, μάλιστα «άκρεντο», 
το οποίο προορίζονταν για το 
λουτρό του νεογέννητου Χρι-
στού.

Όση στάχτη μάζευαν από όλες 
αυτές τις μέρες τις κράταγαν στο 

πίσω μέρος της «γωνιάς», σαν ένα είδος αποθήκης. 
Θα τη χρησιμοποιούσαν παραμονές των Φώτων. Μ’ 
αυτή πασπάλιζαν όλους τους χώρους γύρω από το 
σπίτι να φεύγουν τα ζ’λάπια, άλλη την έβαζαν σε μικρά 
πάνινα σακουλάκια και την έκρυβαν μακριά από το 
σπίτι, στο δάσος. Εκεί όπου δεν φτάνει η φωνή του 
κόκορα. Τα παγανά δεν πλησίαζαν. Φοβόντουσαν 
τη στάχτη. Έτσι έμεναν μακριά από το σπίτι». Πέρα 
κατά διαόλ’ πήγαιναν…»

Εκείνο που μου έμεινε και αναπολώ από όλο αυτό 
το έθιμο ήταν όταν σ(υ)μπάγαμαν τον κέδρο και με 
το πρατσάνισμά του ευχόμασταν « όσες σπίθες, τόσες 
λίρες να καζαντίσουμε». Είναι ακριβώς αυτό που 
λέει ο λαός. «Ο πεινασμένος καρβέλια ονειρεύεται».

Γράφει ο Χρήστος Α. Τούμπουρος
Συγγραφέας
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«Ελληνοϊταλικός πόλεμος. 
Κατοχή-Εθνική Αντίσταση (1940-1944): 
100 Ιστορικές Προφορικές Μαρτυρίες»

Καρπός πολύχρονης έρευνας είναι το καλαίσθητο, 
δίτομο έργο τής Διδάκτορος Ιστορίας - Συγγραφέως 
Μαρούλας Παπαευσταθίου – Τσάγκα  με τίτλο: Ελλη-
νοϊταλικός πόλεμος. Κατοχή-Εθνική Αντίσταση 
(1940-1944): 100 Ιστορικές Προφορικές Μαρ-
τυρίες τόμος Α΄ και Β΄, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 
Ιωάννινα 2019, το οποίο εκδόθηκε πρόσφατα με τη 
συμβολή της Περιφέρειας Ηπείρου. 

Στο προλογικό σημείωμα ο Περιφερειάρχης Ηπεί-
ρου κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης τόνισε: «Ως Περιφε-
ρειάρχης Ηπείρου συγχαίρω τη συγγραφέα Μαρούλα 
Παπαευσταθίου-Τσάγκα για την πολυετή έρευνα 
και συγγραφή της πρωτότυπης ιστορικής αυτής 
μελέτης. Έσκυψε και άκουσε τη φωνή των Ηπει-
ρωτών καταγράφοντας ανεπανάληπτες στιγμές της 
ιστορικής μας πορείας ώστε να μεταλαμπαδεύονται 
ανεκτίμητες γνώσεις στις νέες γενιές. 

Το πόνημα των 968 σελίδων περιλαμβάνει: Εισα-
γωγή, Μεθοδολογία της Έρευνας, Ιστορικό πλαίσιο, 
Προφορικές Μαρτυρίες. Το μεγαλύτερο μέρος κα-
ταλαμβάνουν οι εκατό (100) προφορικές μαρτυρί-
ες (800 σελίδες). Ακολουθούν τα Συμπεράσματα με 
ιστορικά στοιχεία, κοινωνιογλωσσικές, εκπαιδευ-
τικές και λαογραφικές συνιστώσες του λόγου των 
αφηγητών. Το βιβλίο συνιστά στο σύνολό του μια 
«εικονογραφημένη» ιστορία του ’40, καθώς είναι 
εμπλουτισμένο με ανέκδοτο αρχειακό υλικό, δελτάρια 
από το μέτωπο, φωτογραφίες από οικογενειακά και 
δημόσια αρχεία ή ιδιωτικές συλλογές, με επώνυμα 
ζωγραφικά και χαρακτικά έργα και με έγχρωμα έργα 
της Λαϊκής Εικονογραφίας. 

Πρόκειται για έρευνα δύο δεκαετιών που αφορά 
την καταγραφή των προφορικών μαρτυριών υπερη-
λίκων συμπολιτών μας στην περιοχή της Ηπείρου, 
κατά κύριο λόγο, οι οποίοι «πρόλαβαν» και έζησαν τα 
γεγονότα του έπους του 1940, καθώς και τα μεταγε-
νέστερα, που έλαβαν χώρα καθ’ όλη τη διάρκεια της 
περιόδου της Γερμανικής Κατοχής. Αυτοί οι αψευ-
δείς μάρτυρες της Ιστορίας συνιστούν ένα ψηφιδωτό 

που ανασυνθέτει την ιστορία της περιόδου 1940-44. 
Το βιβλίο περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό μαρτυριών 
από «πληροφορητές», που προέρχονται και από τους 
Δήμους Ιωαννιτών, Ζαγορίου, Κόνιτσας, Πωγωνίου, 
Μετσόβου, Ζίτσας, Δωδώνης, από τη Θεσπρωτία και 
τις άλλες περιοχές της Ηπείρου και της Ελλάδας. 
Με την έκδοση του παρόντος βιβλίου ήρθε στο φως 
πολύτιμο ανέκδοτο υλικό, παράλληλα με ό, τι είναι 
κοινώς γνωστό για το 1940.

Το εν λόγω βιβλίο «κοσμεί ήδη την Εθνική Βιβλι-
οθήκη της Ελλάδος, Δημοτικές Βιβλιοθήκες, καθώς 
και τις Βιβλιοθήκες των Πανεπιστημίων και άλλων 
Πνευματικών Ιδρυμάτων της χώρας μας. 

Καθώς πρόκειται για συλλεκτική έκδοση σε πε-
ριορισμένα αντίτυπα, ο κάθε ενδιαφερόμενος μπο-
ρεί να απευθύνεται στην ίδια τη συγγραφέα για να 
το προμηθευτεί, πριν εξαντληθεί, καθώς έχει γίνει 
ανάρπαστο. 

Στοιχεία επικοινωνίας: Θεόδωρος Τσάγκας τηλ. 
6981727389.

Η Μαρούλα Παπαευσταθίου – Τσάγκα γεννήθηκε και κατοικεί στα Ιωάννινα. Είναι Διδάκτωρ Ιστορίας και κάτοχος Master Σχολικής 

Συμβουλευτικής και Ψυχολογίας. Το ενδιαφέρον της εστιάζεται στην ανάδειξη της Τοπικής Ιστορίας και της Ηπειρωτικής Παράδοσης. 

Υπηρετεί ως Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Φιλολόγων στο Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕΚΕΣ) Ηπείρου 

της Περιφερειακής Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου. Διδάσκει Προφορική Ιστορία σε μεταπτυ-

χιακό επίπεδο. email: pmaroula@gmail.com • Τηλ. 2651-0-64614 • κιν.: 6976439888.

Ο Δήμαρχος Κόνιτσας Νικόλαος Εξάρχου με τη συγγραφέα Μαρούλα 

Παπαευσταθίου και τον σύζυγό της Θεόδωρο Τσάγκα.
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Στις 04/11/2022 άφησε τον μάταιο τούτο κόσμο 
ο Αχιλλέας Μπέτζιος. Απόγονος της μεγάλης 
οικογένειας των Χαλκιάδων, ο Αχιλλέας χα-

ρακτηρίζονταν από δυο στοιχεία: την υποδειγματική 
του υπομονή σε ότι αφορά τον χαρακτήρα του, και 
την απαράμιλλη καλλιτεχνία του όταν αναφερόμαστε 
στην επαγγελματική του κατάρτιση. 

Ο Αχιλλέας επέλεξε από νωρίς την εγκατάσταση 
του στο χωριό. Πολυτάλαντος άνθρωπος, δεν άργησε 
να καταπιαστεί με την τέχνη 
του σιδηρουργού, στα χνάρια 
του Θωμά, του μεγαλύτερου 
αδερφού, το οποίον θεωρώ ότι 
ακόμη όλοι μας κρατάμε στην 
μνήμη. Ο Αχιλλέας, όπως και 
ο Θωμάς, ήταν, μαζί με άλλους 
συντοπίτες μας, οι συνδετικοί 
κρίκοι που συνέδεαν εμάς – τους 
καλοκαιρινούς επισκέπτες – με 
τον τόπο καταγωγής μας. 

Άρτι αφιχθέντες στο χωριό για 
τις καλοκαιρινές μας διακοπές, 
όλοι συνειδητοποιούσαμε, ότι 
όλα βρισκόταν σε μια εύρυθμη 
λειτουργία. Ήταν λες και όλα 
είχαν μπει στον αυτόματο πι-
λότο! Αυτό όμως συνέβαινε, και 
ακόμα συμβαίνει, γιατί υπήρχαν 
και υπάρχουν άνθρωποι, που 
λύνουν όλα τα μικρά ή μεγάλα προβλήματα μας για 
την δική μας ευκολία, και για να περάσουμε τις 
διακοπές μας, όσο το δυνατόν πιο άνετα και ήσυχα. 

Η εύρυθμη λειτουργία του χωριού στηρίζεται στην 
παρουσία αυτών των ανθρώπων, μαζί βεβαίως με 
την εισφορά, υλική και άλλη, των επισκεπτών συγ-
χωριανών μας. 

Ο Αχιλλέας ήταν ένας από τους συγχωριανούς μας 
που είχε επωμιστεί, τον ρόλο του κυματοθραύστη! 
Κάθε φορά που παρουσιαζόταν ένα οποιοδήποτε 
τεχνικό πρόβλημα, εντός των ορίων της τέχνης του, 
ο ίδιος ήταν εκεί για να προσφέρει την λύση, πολλές 
φορές αφιλοκερδώς. Όλοι μας ήμασταν μάρτυρες 
αυτού. 

Για όσους όμως τον γνώριζαν και σε προσωπικό 
επίπεδο, απαράμιλλη θα παραμείνει η ευφυΐα και 
το χιούμορ του. Το χιούμορ είναι χαρακτηριστικό 
των ανθρώπων με υψηλή πνευματική καλλιέργεια, 

και ο Αχιλλέας ήταν σίγουρα ένας από αυτούς. Εάν 
ποτέ τον συναντούσαμε βυθισμένο στις σκέψεις του 
ήταν επειδή δεν μπορούσε λύση σε ένα πρόβλημα και 
αυτό τον ενοχλούσε αφάνταστα. Όλοι όμως απολαμ-
βάναμε την παρέα του και τις ευφυείς ατάκες του! 

Το σημαντικότερο όμως είναι ότι μπορεί ο ίδιος να 
έφυγε, παραμένουν όμως τα έργα του. Είμαι πεπει-
σμένος ότι ο Αχιλλέας ήρθε τουλάχιστον μια φορά 
στο σπίτι του καθενός μας για επισκευή, οπότε και 

με αυτό τον τρόπο είναι αδύνατο 
να τον ξεχάσουμε! Η απώλεια 
όμως αυτού του εξαίρετου τεχνίτη, 
είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για 
να αναρωτηθούμε λίγο για την 
βιωσιμότητα του χωριού μας. Οι 
τεχνίτες του χωριού μας λιγοστεύ-
ουν. Λίγοι έχουν απομείνει, και 
ακόμα λιγότεροι είναι οι τεχνίτες, 
που θα βρούμε στο χωριό, ειδικά 
τους χειμερινούς μήνες, που οι 
περισσότεροι μας επιστρέφουμε 
στα αστικά κέντρα. Η απώλεια 
του Αχιλλέα ας γίνει έναυσμα 
για μια γενικότερη θεώρηση 
του μέλλοντος του χωριού μας. 
Εάν, για πολλούς και δικαιολο-
γημένους λόγος, δεν μπορούμε 
να αφήσουμε τις εργασίες μας 
και την πόλη στην οποία ζού-

με, ας αναρωτηθούμε τουλάχιστον, με ποιο τρόπο 
θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε στην ευημερία του 
χωριού και στην εγγενή παρουσία όλο και περισ-
σότερων συγχωριανών μας. 

Ειδάλλως η απουσία του Αχιλλέα ίσως γίνει ανα-
ντικατάστατη, και αυτή η εξέλιξη με μαθηματική 
ακρίβεια θα οδηγήσει στην πτώση της ποιότητας 
ζωής, ειδικά των μόνιμων κατοίκων. 

Και αυτό θα είναι οδυνηρό για ένα τόσο όμορφο, 
ευλογημένο και προικισμένο τόπο. Είθε η απώλεια 
του Αχιλλέα να μας αφυπνίσει, ώστε να αναρωτη-
θούμε πως μπορούμε να ομορφύνουμε την ζωή των 
ντόπιων Κερασοβιτών αλλά και των εκατοντάδων 
συγχωριανών μας, οι οποίοι επισκέπτονται αυτό 
τον υπέροχο τόπο κάθε καλοκαίρι.

Αιωνία σου η μνήμη φίλε Αχιλλέα, 

 Η μνήμη παραμένει
 (Τίποτα δεν πάει χαμένο)...
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Την 1ην Σεπτεμβρίου 2022 άφησε την τελευταία του πνοή στην Ρωσία, ο Μιχαήλ Γκορμπατσώφ (1931-2022). 
Χρημάτισε πρόεδρος της τέως ΕΣΣΔ από το 1985 μέχρι το 1991. Αμφιλεγόμενη προσωπικότητα, προσπάθησε να 
εκσυγχρονίσει ένα αποστεωμένο καθεστώς και με την πρόχειρη διάλυση της ΕΣΣΔ μας κληρονόμησε τα σημερινά 
προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ευρώπη. Έμεινε στην ιστορία για τις λέξεις «Ανασυγκρότηση-Διαφάνεια» ή επί 
τω ελληνικώτερον «περεστρόϊκα – γκλασσνοστ». «Ανασυγκρότηση-Διαφάνεια» δύο λέξεις οι οποίες αγνοούνται 
συστηματικά από τις διοικήσεις του Συνεταιρισμού. 

Από 2008 μέχρι και σήμερον η διοίκηση του Συνεταιρισμού ασκείται συνεχώς από μία ομάδα τριών ατόμων, 
εξελισσόμενη με διαδικασίες σχεδόν κληρονομικής διαδοχής, η οποία ερήμην των υπολοίπων μελών του Δ.Σ. 
και των μελών του Συνεταιρισμού ασκεί τα καθήκοντά της αδιαφανώς, χωρίς να ενημερώνουν και να δίνουν 
λογαριασμό σε κανέναν. 

Δια του λόγου το αληθές σας παραθέτω την εμπειρία μου, στην προσπάθειά μου να εκπληρώσω τα καθήκοντά 
μου ως μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού, εν όψει της γενικής συνέλευσης της 13/08/2022. 

Κλήθηκα, ως μέλος του εποπτικού συμβουλίου, να παραστώ στο γραφείο του συνεταιρισμού για τον ετήσιο 
έλεγχο των πεπεραγμένων του Δ.Σ. 

Παρευρέθην την συγκεκριμένη ώρα, μας ενεχειριάσθη από τα παρόντα δύο μέλη του Δ.Σ. ένας φάκελος που 
περιείχε τις αποδείξεις των εξόδων και μας ζητήθηκε να επιβεβαιώσουμε την άθροισή των.  Εξήγησα και ζήτησα, 
ως όφειλα βάσει νόμου και καταστατικού, ότι για να είναι ολοκληρωμένος ο έλεγχος εκ μέρους του Εποπτικού 
Συμβουλίου πρέπει να μας διατεθούν πλέον των ανωτέρω τα παρακάτω: 

Τα πρακτικά των συνεδριάσεων και αποφάσεων του Δ.Σ., τα πρακτικά και οι αποφάσεις των Γ.Σ., τα συμφωνητικά 
μισθώσεως των χορτολιβαδικών εκτάσεων, οι φορολογικές δηλώσεις, τα υπόλοιπα των τραπεζικών λογαριασμών 
του συνεταιρισμού της 31/12/2021 και οι μηνιαίες χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Νομίζω ζήτησα τα αυτο-
νόητα, ώστε να υπάρξει η αντιστοίχιση με τις αποδείξεις των εσόδων-δαπανών και να γίνει ολοκληρωμένη και 
υπεύθυνη ενημέρωση των συνεταίρων. Προς έκπληξή μου έλαβα την έντονη απάντηση από τους παριστάμενους 
εκπροσώπους του Δ.Σ., ότι αυτά που ζητάω είναι αδύνατον να μου χορηγηθούν και ότι η νόμιμη απαίτησή μου 
ήταν δήθεν δόλια και εστρέφετο κατά των συμφερόντων του συνεταιρισμού. Έμεινα άναυδος και διερωτήθηκα, 
πως είναι δυνατόν να είμαι στο γραφείο του συνεταιρισμού, στο οποίο κατά τον νόμο και το καταστατικό θα 
έπρεπε να ευρίσκονται τα αιτούμενα στοιχεία και να μην παραδίδονται στο αρμόδιο εποπτικό συμβούλιο; Είχα 
την ψευδαίσθηση ότι με το νέο συμβούλιο και τις συνεχείς παραινέσεις του προέδρου του, για συμπνοια και 
ομοψυχία κάτι θα είχε αλλάξει. Δυστυχώς όμως υπήρξε οικτρά διάψευση, ο λύκος την τρίχα αλλάζει όχι την 
γνώμη. Εξακολουθούμε να είμαστε θεατές της ίδιας συνεχόμενης επι σειρά ετών αδιαφάνειας, που δυστυχώς 
συντηρείται μέχρι και σήμερα. 

Σ’ ένα τέτοιο περιβάλλον και με τέτοιες προυποθέσεις μόνο έλεγχος των πεπεραγμένων δεν μπορούσε να γίνει 
και η στοιχειώδης ευθυξία, μου επέβαλε να το αναφέρω και ν’ αποχωρήσω. Τα άλλα δύο μέλη της ελεγκτικής 
επιτροπής παρέμειναν, χωρίς να γνωρίζω εάν έλεγξαν ή αποδέχθηκαν την άθροιση των αποδείξεων και τούτο 
διότι δεν μας ανακοινώθηκε στην Γ.Σ, αν υπάρχει πόρισμα ελέγχου του Εποπτικού, ή οτιδήποτε άλλο σχετικό. 

Στην Γ.Σ. διαβάστηκε η έκθεση του ορκωτού λογιστή, η οποία αναφερόταν μόνο στην άθροιση των αποδείξεων 
των εσόδων και εξόδων, για τα υπόλοιπα παρέπεμπε στο Δ.Σ. 

Γι’ αυτήν την απλή άθροιση, επιβαρύνθηκε ο συνεταιρισμός με το ποσό τουλάχιστον των δύο χιλιάδων ευρώ, 
με ή χωρίς ΦΠΑ δεν γνωρίζω.

Στην περυσινή Γ.Σ. ενημερωθήκαμε αυτοπροσώπως από τον ορκωτό λογιστή για την κατ’ έτος άθροιση των 
αποδείξεων των εσόδων και εξόδων για τα έτη 2014-2020 και το ύψος της αμοιβής του ανερχόταν, κατά δήλωση 
των τότε διοικούντων, στο ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ περίπου, την οποία θεωρήσαμε λογικό για όλα τα χρόνια. 

Δυστυχώς πλανηθήκαμε πλάνην οικτρά, διότι στο περιθώριο της φετινής γενικής συνέλευσης μάθαμε ότι του 
οφείλονταν και κατεβλήθησαν αναδρομικώς επί πλέον 9000 ευρώ περίπο , θέλω να πιστεύω ότι είναι οι ποιό 
ακριβές προσθέσεις. 

Πληρώνοντας δύο χιλιάδες περίπου στον λογιστή, δύο χιλιάδες στον ορκωτό, θεωρείται λογικό να μας επιβάλ-
λονται πρόστιμα από την εφορία; για μή σύνομη τήρηση των οικονομικών καταστάσεων και να μήν είναι κανείς 
υπεύθυνος; Διότι αν ο λογιστής ανέφερε την μη νομιμότητα των οικονομικών καταστάσεων έναντι της εφορίας 
και δεν συμμορφώθηκε το τότε προεδρείο του ΔΣ, υπεύθυνο είναι το τότε προεδρείο, αν όχι τότε είναι ο λογιστής, 
καθαρές κουβέντες, θα μας το εξηγήσει άραγε αυτό κάποιος; 

«ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ - ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ» 
 Ή ΕΠΙ ΤΩ ΕΛΛΗΝΙΚΩΤΕΡΟΝ «ΠΕΡΕΣΤΡΟΪΚΑ-ΓΚΛΑΣΣΝΟΣΤ»
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Ο Συνεταιρισμός ως νομικό πρόσωπο οφείλει να είναι άμεμπτο, δεν είναι ατομική επιχείρηση του καθ’ ενός μας, 
για να παίρνει φορολογικά ρίσκα φοροαποφυγής. Συζήτηση ουσιαστική επί των οικονομικών του συνεταιρισμού 
δεν έγινε, διότι οι επιτήδειοι την εκτρέπουν σε προσωπική αντιπαράθεση και έτσι χάνεται η ουσία. 

Ζητήσαμε να μας δοθούν εγγράφως τα σχετικά στοιχεία, όπως γινόταν προ αμνημονεύτων χρόνων, το ΔΣ όμως 
μας είπε ότι τα είχαν τυπωμένα και θα μας τα μοίραζαν (κατόπιν εορτής), όπως και στην περυσινή Γ.Σ., αλλά 
ακόμη τα περιμένουμε. 

Για δημοσίευση στην εφημερίδα ούτε λόγος να γίνεται, είναι δυνατόν «τα άγια τοις κυσί»; 
Προσωπικά ζήτησα εξηγήσεις για τον αριθμό των μελών, τις συνεταιριστικές μερίδες και τον σχετικό λογαριασμό 

και τί αποκαλύφθηκε (μετά και από σχετική έρευνα). 
Από το 2009 μέχρι το 2019 έχουν γίνει περίπου 150 νέες εγγραφές και πιθανολογούμενες διαγραφές 172 μελών. 
Ομολογήθηκε δημοσίως από τον πρόεδρο και τον ταμία ότι ουδείς εκ των νεοεγγραφέντων κατέβαλλε την 

απαιτούμενη από το καταστατικό δαπάνη της συνεταιριστικής μερίδας.  
Σε κανέναν εκ των διαγραφέντων δεν επεστράφη η συνεταιριστική μερίδα, αλλά ούτε ένεγράφη στα μητρώα 

κάποιος εκ των κληρονόμων, όπως διαπιστώθηκε από το πλήθος των διαμαρτυριών πολλών συγχωριανών, πολ-
λοί εκ των οποίων είχαν υποβάλλει και σχετική αίτηση, αλλά εθεωρήθησαν ανήκοντες στους μη αρεστούς και η 
αίτησή των δεν ευδοκίμησε. 

Το ύψος του λογαριασμού των συνεταιριστικών μερίδων ώφειλε να ανέρχεται περίπου στις 41000,00 ευρώ, 
σήμερα είναι περίπου στις 27000,00 ευρώ με τους τόκους, διαφορά περίπου 14000,00 ευρώ, ποσό το οποίο μόνο 
ασήμαντο δεν είναι και έχει διαφύγει του σχολαστικού ελέγχου!!!!! 

Παρεπιμπτόντως θυμήθηκα, είναι σχετικό, σας το παραθέτω αυτούσιο και βγάλτε τα συμπεράσματά σας.
Δείτε τι αναφέρεται στην με ημερομηνία Απρίλιος του 2014 «Πορισματική έκθεση διαχειριστικού ελέγχου του 

Συνεταιρισμού» για την περίοδο 2008 -2013, του ελεγκτού κ Μπόμπη Αθανασίου του Υπουργείου Γεωργίας, σελ 
17-18 στις «Παρατηρήσεις Ελέγχου» και βγάλτε τα συμπεράσματά σας: 

Στην με αριθμό 897/29-12-09 απόδειξη δαπάνης ποσού 2550,00 ευρώ αναγράφεται ως αιτιολογία «εγγραφές 
νέων μελών του Συνεταιρισμού 34x75= 2550,00 ευρώ». Σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ 8γ (σ.σ. του καταστατικού) 
αναφέρεται ρητώς ότι ο Συνεταιρισμός δεν μπορεί να κάνει δωρεά στα μέλη του τις οφειλόμενες από αυτά δόσεις 
της συνεταιριστικής μερίδας. 

Η με αριθμό 5/11-4-09 απόφαση του Δ.Σ. που μνημονεύεται στην απόδειξη δεν αναφέρει τίποτε σχετικά με 
την πληρωμή ή μή των συνεταιριστικών μερίδων. 

Επιπροσθέτως το ποσόν της πληρωμής των 2550,00 ευρώ έπρεπε να εμφανίζεται ως έσοδο του Συνεταιρισμού 
και να επαυξάνει αντίστοιχα την προθεσμιακή κατάθεση (σ.σ. των συνεταιριστικών μερίδων) του Συνεταιρισμού 
πράγμα το οποίον και δεν συνέβη………… (-2550,00 ευρώ)» 

Υπάρχει άραγε κάποιος να μας πεί που πήγαν αυτά τα χρήματα; 
Στον Συνεταιρισμό, κατά τον ελεγκτή, πάντως όχι. 
Συμπέρασμα αντί το μητρώο να αντανακλά το σύνολον των οικογενειακών μερίδων του χωριού, έγινε εφαλτή-

ριο εγραφής των ημετέρων με απώτερο σκοπό τον έλεγχο των εκλογικών αποτελεσμάτων, αλλά είπαμε ο σκοπός 
αγιάζει τα μέσα. Μου δημιούργησε όμως αλγεινή εντύπωση ότι και μεγάλη μερίδα των συγχωριανών συμφωνεί 
με την μη καταβολή της συνεταιριστικής μερίδας. Η μικροοφελειμμότητα στο μεγαλείο της, ντρέπομαι, εκεί 
έχουμε καταντήσει;

Τώρα το ότι όλοι οι ανωτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 του καταστατικού (έχουμε και τέτοιο στον Συνε-
ταιρισμό!) δεν έχουν αποκτήσει την ιδιότητα του μέλους του Συνεταιρισμού, (εφ’ όσον δεν κατεβλήθη η συνεται-
ριστική μερίς) και ως εκ τούτου οι ανωτέρω δεν έπρεπε να συμμετέχουν στον Συνεταιρισμό, στα όργανα του, ούτε 
στις εκλογικές διαδικασίες, είναι για τους διοικούντες, τους ελεγκτές και μέρος των χωριανών μικρολεπτομέρεια.

Από το 2008 μέχρι και το 2021 ο Συνεταιρισμός διαχειρίστηκε περίπου 1.100.000, ευρώ, αφαιρέστε τα έργα 
που έχει εκτελέσει ο Δήμος στο χωριού μας και αλλού στο ίδιο χρονικό διάστημα και προβληματιστείτε ,αν η 
διαχείρισίς των ήταν σωστή; ήταν διαφανής; αν επιλύθηκε έστω και ένα απο τα πολλά χρόνια προβλήματα που 
αντιμεωπίζει το χωριό μας; ή απλώς όλα επιδεινώθηκαν; Εμένα η διαχείριση αυτή μου θυμίζει περίοδο 1952 για 
τους γνωρίζοντες. Εφ’ όσον όμως οι χωριανοί ανέχονται αυτήν την κατάσταση και δεν αντιδρούν, δεν υφίσταται 
λόγος διαφάνειας, λογοδοσίας και εφαρμογής του καταστατικού! 

Χρήση των διατάξεων του καταστατικού κάνουμε μόνο όταν μας συμφέρει και για όσους μας γίνονται ενοχλη-
τικοί. Στενοχωριέμαι επειδή στο κρίσιμο αυτό χρονικό διάστημα παραδώσαμε την διοίκηση σε ανθρώπους, που 
δεν γνώριζαν από ορθολογική διοίκηση σωματείων.

Έγιναν τόσα λάθη, τόσοι κακοί χειρισμοί που ορισμένα πράγματα δεν επιδέχονται ούτε διόρθωση και επιλε-
κτικά αναφέρω:
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Θέμα Ριαχόβου μια πονεμένη ιστορία, παρεδόθη το 2008 επιλυμένο σε πρώτο δικαστικό βαθμό από το προη-
γούμενο Δ.Σ και μετά χιλίων βασάνων επείσθη το τότε νέο Δ.Σ. να το στηρίξει στον δεύτερο βαθμό, κερδήθηκε 
από κεκτημένη ταχύτητα και τί έκανε το τότε Δ.Σ. του Συνεταιρισμού; 

Άφησε τον δικηγόρο απλήρωτο (δέστε τις επιστολές του), αρνήθηκε την συνεργασία μαζί του, την εκκαθάριση 
του μητρώου και τα έκανε μαντάρα με την δήλωση του Ε-9, καταβάλλοντας ΕΝΦΙΑ που δεν όφειλαν (σεβασμός 
στο συνεταιριστικό χρήμα).

Παρά τις εκκλήσεις μας, αρνήθηκαν την επίσπευση της εκδίκασης στον Άρειο Πάγο δια την οριστική επίλυ-
ση, η οποία τότε θα ήταν τυπική υπόθεση, διότι βασει της τότε κείμενης νομοθεσίας ο Άρειος Πάγος δεν είχε το 
δικαίωμα να μπεί στην ουσία του θέματος, αλλά ερευνούσε μόνο αν τηρήθηκε ο νόμος. 

Αποτέλεσμα να προσφύγει πρώτο το δασαρχείο, ν’ αλλάξει η νομοθεσία και το αποτέλεσμα σήμερα να είναι 
αβέβαιο. Μή με ρωτήσετε αν έχει παραστεί ο ίδιος δικηγόρος; (εφ’ όσον έχει εξωφληθεί βεβαίως) ή άλλος; αν 
συμβουλεύτηκαν κάποιον από του προηγούμενους που έχουν χειριστή την υπόθεση; πόσο κόστισε; δεν γνωρίζω, 
είναι κρατικά μυστικά.

Κτηματολόγιο μια πονεμένη ιστορία, μάλλιασε η γλώσσα μου από το 2010 να ζητώ την πρόσληψη ειδικού τε-
χνικού συμβούλου (τοπογράφων), όπως είχε κάνει το προηγούμενο Δ.Σ. για το θέμα του Ριαχόβου.

Ν’ αρχίσουμε μόνοι μας, με διαφάνεια την σύνταξη των κτηματολογικών χαρτών και σε συννενόηση με τον κ. 
Μαρτσέκη (υπεύθυνος δικηγόρος τότε για το Ριάχοβο) να επιλύσουμε το θέμα της δήλωσης των αγροτεμαχίων 
εκτός της γεωργικής ζώνης.

Τα χρήματα υπήρχαν αλλά δυστυχώς προτιμήσαμε να τα διαθέσουμε σε ήσσονος σημασίας έργα κάνοντας 
προσωπικές εξυπηρετήσεις. Αποτέλεσμα, όταν ήρθε η ώρα του κτηματολογίου ως μωρές παρθένες βρεθήκαμε 
απροετοίμαστοι. Οι υπεύθυνοι του Συνεταιρισμού μαζί με τους νομικούς τους μας λέγανε, άρες μάρες κουκουνά-
ρες και σήμερα είμαστε στο δυσάρεστο σημείο να έχουμε χάσει, έξω από τα εικονίσματα, όλον το τόπο μας λόγω 
υπέρτερου δικαιώματος. 

Σε λίγα χρόνια και η ύπαρξη του Συνεταιρισμού θα είναι υπό αμφισβήτηση, αφού θα έχουμε χάσει τη κυριότητα 
σε όλον τον τόπο μας, τι θα εκμεταλλεύεται; κρατική γή; γι’ αυτήν είναι ο Δήμος και το Δασαρχείο. 

Από την αρχή λοιπόν ξανά δικαστήρια, όπως ο Σίσσυφος με την πέτρα. 
Δεν πρέπει επίσης να ξεχνάμε και τους πονηρούς χωριανούς μας, που αφορμή βρήκαν να δηλώσουν χωρίς 

ντροπή (που να την βρούν;) ξένες ιδιοκτησίες και στις Γ.Σ. να διαμαρτύρονται και να μας κουνούν το χέρι.
Δασικοί χάρτες, ενημερώσαμε τους παροικούντες την Ιεροσαλήμ, ζητήσαμε την προσφυγή κατά του δασικού χάρτη 

της περιοχής μας απο τον Συνεταιρισμό για λογαριασμό όλων των χωριανών κατά την διάρκεια της ανάρτησης.
Λάβαμε την διαβεβαίωση ότι το θέμα παρακολουθείται και θα γίνουν τα δέοντα, το αποτέλεσμα στην Αγία Παρα-

σκευή, στους ΜωραΙταίους,στις Πέτρες και αλλού, να έχουμε δασικές εκτάσεις εντός οικισμού και γεωργικής ζώνης, 
για λίγο παραπέρα μή ρωτάτε, ρωτήστε το Δ.Σ.. Άλλη μια τεράστια επιτυχία των διοικούντων τον συνεταιρισμό. 

Πέραν όμως των ανωτέρω εκείνο που με τρομάζει είναι η διχόνοια, η έλλειψη στόχων και προγράμματος για 
την ανασυγκρότηση, την πρόοδο και την εξέλιξη του χωριού.  Τρία βιλαέτια στο χωριό μας, ο Συνεταιρισμός, η 
Τοπική Κοινότητα και ο Δήμαρχος. Από το 2008 μέχρι και σήμερα το χωριό έχει μπεί σε μια περίοδο διχόνοιας, 
μίσους για τον απέναντι και παντελούς έλλειψης συννενόησης. 

Πρώτα το τότε νεο Δ.Σ. του Συνεταιρισμού εναντίον του προηγούμενου και της τότε Κοινότητας, μετέπειτα 
εναντίον και του Δημάρχου.

Αντί να εκμεταλλευτούμαι την συγκυρία που ο Δήμαρχος είναι χωριανός μας, να συνεργαστούμε μαζί του και 
να προωθήσουμε τα συμφέροντα του χωριού μας, εμείς κρίναμε, επειδή έτυχε να είναι από τους απέναντι, ότι 
πρέπει να τον συκοφαντήσουμε, να τον κοντύνουμε και να τον φέρουμε στα μέτρα μας, λογική αντιμετώπιση!!!! 

Μπορείτε να μου πείτε εσείς που τον πολεμάτε και ξερογλύφεστε με τους αντιπάλους του, πότε ξανά θα έχει το 
Κεράσοβο ,όχι Δήμαρχο, αλλά έστω δημοτικό σύμβουλο μετά τον Εξάρχου; θα σας απαντήσω εγώ, ποτέ, «Αιδώς 
Αργείοι».

Η στοιχειώδης λογική επέβαλε και επιβάλλει παραμέρηση των προσωπικών μας κατώτερων συμπλεγμάτων, 
συννενόηση, συνεργασία, στοχοθεσία και πρόγραμμα, γιατί κοινός σκοπός όλων μας πρέπει να είναι το καλό και 
η πρόοδος του χωριού. Ανασυγκρότηση και διαφάνεια παντού σήμερα, για να κερδίσουμε όλον τον χαμένο χρόνο 
για το καλό του Χωριού μας.  

Εύχομαι σε όλους χρόνια πολλά, καλή χρονιά και ο θεός να μας χαρίσει Φώτιση. 
Με πατριωτικούς χαιρετισμούς 

Δημήτριος Θοδ. Στρατσιάνη 



Ομορφιές του χωριού 
Με αφορμή τα 110 χρόνια από την απελευθέρωση του χωριού μας δημοσιεύουμε δύο εικόνες 

σε εικονοστάσι κερασοβίτικου σπιτικού που είναι από την εποχή της σκλαβιάς. 
Σώθηκαν χάρη στη θυσία των νοικοκυραίων όταν κάηκε το χωριό από τους Τούρκους. 

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

Δ ΙΚΗΓΟΡΟΣ

Γαμβέττα 12 & Θεμιστοκλέους 

Αθήνα 10677

τηλ.: 2111167361, 6932352929

Achilles.law@gmail.com

ΙΩΑΝΝΑ ΧΡ. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΝΤΑΓΚΟΒΑΝΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

ΖΗΝΩΝΟΣ 1 & Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

τηλ.: 210-5739804, 6947610071




