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Το χωριό μας
φέτος έσφυζε
από τον παλμό
των νέων μας,
καταγράφοντας
μεγάλο αριθμό
προσέλευσης.

Ο μακαριστός
π. Σπύρος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η προγραμματισμένη Γενική Συνέλευση της Αδελφότητας και οι εκλογές αναβάλλονται
λόγω των περιοριστικών μέτρων της Περιφέρειας Αττικής για τον περιορισμό του COVID
19. Η νέα ημερομηνία που θα καθοριστεί από τις εξελίξεις θα ανακοινωθεί μέσω των κοινωνικών μέσων (Facebook) της Αδελφότητας.
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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
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ
Ιωάννης Γαλάνης, Ανθούλα Παστρουμά

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

Ο ΝΙΚΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ και ο αείμνηστος Πρόεδρος ΒΑΣΙΛΗΣ Γ. ΚΙΤΣΑΚΗΣ είναι οι ιδρυτές του περιοδικού μας «ΚΕΡΑΣΟΒΟ»,
που ο τίτλος του παραχωρήθηκε οριστικά στην Αδελφότητά μας.
Νίκος Γαλάνης

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:
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
Αδελφότητα Ιωαννίνων «Ο Σμόλικας»
Πρόεδρος Νάκος Γεώργιος του Ευαγγέλου
τηλ: 2651034186 Διεύθυνση Αχιλλέως 29, Νέα Ζωή Ιωάννινα
ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΚΙΑΤΟΥ «ΤΟ ΖΑΡΚΑΔΙ»
Πρόεδρος Νάκος Λάζαρος του Θωμά, Τηλ:6934424884
Διεύθυνση: Παπανικολή 34 Κιάτο Κορινθίας Τ.Κ 20200
email: lazar.nakos@gmail.com
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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Κοινωνικά
Επιτυχόντες στα ΑΕΙ

• H Αλεξάνδρα Χαρισιάδη του Κωνστα-

ντίνου, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου
Κρήτης.
• Η Μαρίλια, κόρη της Μαίρης Χατζησάβα, εγγονή του Μαράκι Ντακοβάνου
πέρασε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο
Αθηνών (ΟΠΑ), τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών.
• Η Λουκοπούλου Όλγα του Περικλή
Λουκόπουλου και της Ειρήνης, εγγονή
της Λέλας Γαλάνης, πέρασε στο Εθνικό
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
στο τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας.

Γάμοι

• Ο Οδυσσέας Γαλάνης και η Ανδριανή

Ζωμένου, παντρεύτηκαν στις 25 Ιουλίου
2020 στον Ιερό Ναό της Αγίας Φιλοθέης
του Δήμου Φιλοθέης.
• Ο Σπύρος Νάκος του Νικολάου και η
Θανασενάρη Έλλη του Παναγιώτη, παντρεύτηκαν στις 2 Αυγούστου 2020 στον
Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στο Κοκκώνι
Κιάτου.
• Ο Δημήτρης Γαλάνης και η Ιωάννα
Κοβαίου, παντρεύτηκαν στον Ιερό Ναό
Αγίας Μαρίνας Εκάλης στις 20 Σεπτεμβρίου.
• Η Νεκταρία Αθανασίου Γελαδάρη και ο
Σταύρος Οικονόμου, παντρεύτηκαν στην
Αγία Μαρίνα στο Πόρτο Ράφτη στις 26
Σεπτεμβρίου. Το τηλέφωνο της Νεκταρίας για τις ευχές σας είναι: 6942207925
Ευχόμαστε να ζήσουν και να προκόψουν!!!
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Βαφτίσεις

• Ο Δημήτριος Βλιώρας, γιος του Παναγιώτη Βλιώρα και της Θεοδοσίας Γελαδάρη, και
η Νόρα Αμάρη βάφτισαν τον γιο τους στον
Τύρναβο στις 5 Σεπτεμβρίου και το όνομα του
νεοφώτιστου Παναγιώτης!
• Ο Αθανάσιος Βλιώρας, γιος του Παναγιώτη
Βλιώρα και της Θεοδοσίας Γελαδάρη, και η
Κωνσταντίνα βάφτισαν τον γιο τους στις 13
Σεπτεμβρίου στον Τύρναβο και το όνομα του
νεοφώτιστου Παναγιώτης!
• Η Ιωάννα Νικολάου Νάκου και ο Γιώργος
Μουζάκης, βάφτισαν την κόρη τους στον Ιερό
Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Κιάτο
το όνομα της νεοφώτιστης Έλενας!
Να τους ζήσουν!

Θάνατοι

• Ο Αντώνιος Μπελεχάκης, σύζυγος Αγγελικής Παπανικολάου, έφυγε από τη ζωή στις
25 Ιουλίου στο Καματερό.
• Στις 27-07-2020, έφυγε από τη ζωή πλήρης
ημερών σε ηλικία 88 ετών, ο Κωνσταντίνος
Λουκόπουλος του Περικλή σύζυγος της Λέλας Γαλάνης.
• Στις 4 Σεπτεμβρίου, έφυγε από την ζωή ο
Δημήτριος Αλεξίου Σιάφη στο Καματερό. Η
κηδεία του έγινε στο χωριό.

Συλλυπητήρια στις οικογένειές τους!

Αιμοδοσία

Στις 8 Αυγούστου 2020 έγινε Αιμοδοσία στο
χωριό, στο δημοτικό σχολείο, από την μονάδα
του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείο Ιωαννίνων.

Ήρθαν 10 συγχωριανοί και έδωσαν Αίμα και
είναι οι:
1. Σπύρος Κατσαρός
2. Δέσποινα Π Τζίνα
3. Μάρκος Παγανής
4. Ανδρομάχη Μπούνα
5. Καίτη Α Κουκούμη
6. Ράνια Α Κουκούμη
7. Δημήτριος Κ Τέλλης
8. Γιώργος Φουσέκης
9. Ελευθέριος Π Τζίνας
10. Ελένη Χ Σιάφη
Τους ευχαριστούμε θερμά.

Συνδρομές
100 ευρώ. Στη μνήμη της αδελφής μας ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΓΑΛΑΝΗ, που τόσο απρόσμενα έφυγε από κοντά μας πριν από ένα χρόνο.
Νίκος - Μαρία Γαλάνη
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Κοντογιάννης Δημήτρης κ Κατερίνα
Παπανικολάου
Παγώνη Ιφιγένεια
Πασσιάς Βασίλης
Πασσιά Κλεοπάτρα
Πασσιάς Γεώργιος του Δημ.
Μπούνα Ανδρομάχη
Τζίνας Κωνσταντίνος του Γεωρ
Κουκούμης Κωνσταντίνος Απος.
Νταγκοβάνος Ιωάννης του Χρήσ.
Σκαλωμένος Αθανάσιος του Κωνσ.
Γελαδάρης Νικόλαος του Αχ.
Γεωργίου Ιωάννης του Θ.
Γκουγκέτα Ρούλα
Παπανικολάου Αλέξανδρος
Σαμαράς Βασίλης
Τέλλης Δημήτριος του Κων.
Τέλλης Παντέλης

ΠΟΣΟ (€)

20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
50,00
20,00
20,00

Κωτούλα Ανδρομάχη του Ευαγ.
Τσιάτσος Γεώργιος
Ζήκα Αγαθή
Γελαδάρη Ανδρομάχη
Τζίνα Τσαρουχά Δέσποινα
Κυρίτσης Αχιλλέας του Νικ.
Νταγκοβάνος Ευάγγελος του Αθ.
Νάκου Μαρίνα του Παύλου
Κουκούμης Φώτης του Λαζ.
Γκούτσιος Αντώνιος
Σταματόπουλος Γεώργιος
Τσιάτσιος Δημήτριος
Τσιάτσιου Μαρία
Σιάφης Αθανάσιος
Κουκούμη Πελαγία του Φώτη
Τσούτσης Ιωάννης
Παπανικολάου Κωνσταντίνος του Χρης.
Νταγκοβάνος Δημήτριος του Ιωάννου

20,00
40,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
25,00
25,00
20,00
20,00
20,00
10,00
30,00
40,00

Παπανικολάου Θεόδωρος
Γκούτσιος Βασίλης
Παναγιώτου Χρήστος του Ξεν.
Παπανικολάου Χρήστος του Λαζ.
Κωτούλας Παναγιώτης του Παν.
Νάκος Παύλος
Κοταδήμος Δημήτριος
Στραστιάνης Αχιλλέας
Τζίνα Δήμητρα του Ευαγ.
Πασσιάς Δημήτριος του Ιωαν.
Χαρισιάδου Ελένη του Κων.
Τζίνας Αποστόλος του Ευαγ.
Τζίνα Ελένη του Ευαγ.
Γλυκερία Κυρίτση Γελαδάρη
Τσαούση Αφροδίτη
Δημήτριος Σιάφης
Βασιλική Τζίνα του Νικ.
Αναστασία Τσιάτσιου του Δημ.

45,00
20,00
20,00
50,00
20,00
20,00
20,00
20,00
30,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
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«Έφυγε» ο Παπά Σπύρος, ένα λαμπρό πετράδι
στον καμβά της εικόνας του χωριού μας
«Μακάριοι οἱ νεκροί οἱ ἐν Κυρίῳ ἀποθνήσκοντες ἀπ᾿ ἄρτι… ἵνα ἀναπαύσωνται ἐκ τῶν κόπων αὐτῶν· τά γάρ
ἔργα αὐτῶν ἀκολουθεῖ μετ᾿ αὐτῶν». (Ἀποκ. ιδ´ 13).

Μ

ε βουβά δάκρυα οι Κερασοβίτες αλλά και οι
Πυρσογιαννίτες, αποχαιρέτησαν τον πνευματικό τους παπά Σπύρο, στις 3 Σεπτεμβρίου
2020. Κλήρος και λαός είπαν το τελευταία αντίο και
προσευχήθηκαν για ανάπαυση της ψυχής του εκφράζοντας με το δικό τους τρόπο την αγάπη και τον σεβασμό
στον ιερέα, που άφησε πίσω έντονα την παρουσία του
και μια ανεξίτηλη σφραγίδα στην Αγία Παρασκευή που
υπηρέτησε ασταμάτητα 43 χρόνια.
Ο κεκοιμημένος ιερέας παρέδωσε την αθάνατη ψυχή
του στα χέρια του Θεού, ύστερα από 44 έτη Ιεροσύνης.
Άφησε τα επίγεια και αναχώρησε για το μεγάλο ταξίδι προς την αιωνιότητα, «ἔνθα οὐκ ἔστι πόνος, οὐ λύπη
οὐ στεναγμός, αλλά ζωή ἀτελεύτητος». Ο παπά Σπύρος
έφυγε γαλήνιος περιτριγυρισμένος από την αγαπημένη
του σύζυγο, πρεσβυτέρα Έλλη, τα παιδιά Δημήτρης,
Πολυξένη, Βασίλης και Αναστασία και τα εγγόνια τους.
Ένας ξεχωριστός άνθρωπος, που κουβαλούσε μέσα
στην ψυχή του, την Ελλάδα. Ένας χαρισματικός ιερέας,
με απροσμέτρητη εκκλησιαστική και κοινωνική προσφορά και πίστη στις αξίες της ελληνικής κουλτούρας
και κληρονομιάς μας.
Ο μακαριστός π. Σπύρος υπήρξε ακέραιος χαρακτήρας και με ιερατικό ήθος απαράμιλλο, διακονώντας με
ιδιαίτερο ζήλο, πίστη, αφοσίωση και υψηλό αίσθημα
ευθύνης. Υπήρξε ακούραστος λειτουργός και φίλος των
αγίων. Πάντα ήταν ένας σεμνός και ταπεινός εργάτης
του Ευαγγελίου, που διακρινόταν για την απλότητα,
την εργατικότητα και την αγάπη του προς την Αγία
μας Εκκλησία. Ο λόγος του ήταν μεστός, ειλικρινής και
ασυμβίβαστος. Ήταν παράδειγμα υπομονής, ισχυρής
θελήσεως, εγκράτειας, αρχοντιάς και αξιοπρέπειας. Για
43 χρόνια πρόσφερε τις υπηρεσίες του στο ποίμνιο που
του εμπιστεύθηκε ο Θεός, χωρίς να λιποτακτήσει ούτε
στιγμή από τα βαριά καθήκοντα του.
Είναι οι νέοι που ευλόγησε τους γάμους τους, βάφτισε και μύρωσε τα παιδιά τους και όταν χρειάστηκε να
διαβάσει μια ευχή και να μεταλάβει τους άρρωστους
γονείς τους, ήταν παρών. Πολλούς Κερασοβίτες τους
κατευόδωσε ψάλλοντας τους υπέροχους και γεμάτους
νόημα εκκλησιαστικούς εξόδιους ύμνους.

από αριστερά: Αθανάσιος Σιάφης, Θωμάς Χρήστου, Κωνσταντίνος Ζ.
Τσιάτσιου, Μιχάλη Ντακοβάνος, Παντελής Γαλάνης, Παπασπύρος, Κώστας
Κωτούλας, Κώστας Παπαγιάννης.

«Μακάριοι οι νεκροί, οι εν κυρίω αποθνήσκοντες απ’
άρτι». Ο αποκαλυπτικός αυτός λόγος του Αποστόλου
και Ευαγγελιστού Ιωάννου, έρχεται στη μνήμη μας και
μας παρηγορεί την ψυχή μας, για την μυσταγωγική πορεία του παπά Σπύρου στην αιώνια Ζωή.
Αιωνία του η Μνήμη
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Η ιστορία του
Ο αγαπημένος, εκλειπόντας Ιερέας μας, ο παππούλης του χωριού
μας Σπυρίδων Γιαντσούλης. Ο παπά-Σπύρος μας…
Ο παπά-Σπύρος γεννήθηκε το
1935 στην Πυρσόγιαννη Κόνιτσας
όπου και έζησε φτωχικά - όπως όλοι
- τα πρώτα χρόνια της ζωής του. Από
την εφηβική του ηλικία εργάστηκε
ως γνήσιος Μαστοροχωρίτης, σε οικοδομικά έργα ανά την επικράτεια.
Εργάστηκε στις σεισμόπληκτες
Ζάκυνθο και Ιθάκη το 1953 αλλά και
στα αγαπημένα του Γιάννενα. Για
να καταφέρει να δημιουργήσει την
οικογένεια του αλλά και να προικίσει τις 3 αδελφές του αναγκάστηκε
να μεταναστεύσει στη Δ. Γερμανία
το 1963. Δύο χρόνια αργότερα κάλεσε κοντά του και νυμφεύθηκε τη
συγχωριανή, πρεσβυτέρα του, την
Έλλη, τη παπαδιά του χωριού μας…
Απέκτησε μαζί της τέσσερα παιδιά.
Το 1971 πήρε την απόφαση να
γυρίσει στην πατρίδα και να πραγματοποιήσει το όνειρο που από παιδί είχε… Χειροτονήθηκε Διάκος από
τον Μητροπολίτη Δρυϊνουπόλεως,
Πωγωνιανής και Κονίτσης, Μακαριστό Σεβαστιανό και εν συνεχεία
Ιερέας. Από το 1972 έως το 2015

υπηρέτησε ως Ιερέας το χωριό της
Αγίας Παρασκευής αλλά συχνά την
Πουρνιά και τη Φούρκα. Εκείνος
αλλά και η οικογένεια του, η παπαδιά και τα παιδιά του, αγάπησαν
την Αγ. Παρασκευή σα χωριό τους.
Οικογένεια του το Κεράσοβο, συγγενείς οι κάτοικοί του. Χαιρόταν
στα καλά τους και θρηνούσε στις
λύπες τους.
Για περισσότερο από 40 χρόνια
με όλες τις καιρικές συνθήκες ήταν
παρών σε μικρές και μεγάλες γιορτές. Με κάθε μεταφορικό μέσο και
με τα πόδια όταν και όπου χρειαζόταν, ήταν πάντα εκεί να ακουστεί το
Χριστός Ανέστη και να ανοίξει κάθε
σπίτι σε κάθε μεγάλη γιορτή. Βαπτίσεις, γάμοι και εξώδιες ακολουθίες
εψάλησαν από εκείνον σε ολόκληρες γενιές Κερασοβιτών. Ήταν εκεί
φυσικά και σε κάθε κοινωνική και
πολιτιστική εκδήλωση του χωριού
να δει φίλους και να τους ευχηθεί να
ανταμώνουν πάντα σε χαρές.
Το 2016 λειτούργησε για τελευταία φορά, μαζί με τον παπά-Μιχάλη και ήταν στο Κεράσοβο και ήταν
Σεπτέμβρης. Τέσσερα μόλις χρόνια
αργότερα 2-9-2020 έφυγε από τη
ζωή ετούτη, περήφανα και γαλήνια
όπως έζησε.
Άφησε τη παπαδιά του, 4 πα-
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ντρεμένα παιδιά, 6 εγγόνια και πολλούς φίλους έχοντας δώσει τις χρυσές συμβουλές του σε όλους.
Μόνο όμορφες αναμνήσεις, μόνο
καθαρό βλέμμα, μόνο γέλια και ευχές θα θυμόμαστε όλοι από εκείνον.
Καλό ταξίδι Παπά-Σπύρο…

Για τον Παπά Σπύρο Γιαντσούλη

Σεπτέμβριος του 2020 άφησε την τελευταία του πνοή.
Έφερε εντός του ένα σπάνιο και γνήσιο δώρο, την αίσθηση εκείνη πως
μόνο από την αγάπη και την ανεκτικότητα πηγάζει η ομορφιά της ζωής. Η
όραση του δεν ήταν απλά και μόνο θρησκευτική. Αντίκρυζε τον κόσμο με πολύπλευρο ενδιαφέρον. Ήταν βαθιά ποτισμένος από τις ρίζες του τόπου του
και γνώστης της ιστορίας του.
Αν κάτι αγάπησε κυριολεκτικά ανυποχώρητα σε όλη την ώριμη ζωή του,
αυτό ήταν ασφαλώς το Κεράσοβο και οι άνθρωποί του. Οι Κερασοβίτες τον
αναγνωρίζουν, ως καλύτερός τους. Μία τέτοια γενική αποδοχή δεν είναι συνηθισμένο φαινόμενο, στη μικρή μας κοινωνία.
Ζήτησε να τον θάψουν στο χωρίο του την Πυρσόγιαννη, συντροφιά με τους
γονείς του. Η γενέθλια γη του φαντάζει ελαφρότερη από άλλες, για την μοιραία ώρα που θα τον σκέπαζε.
Σεβαστέ μου φίλε θέλω να σ’ ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου. Είναι
μία αίσθηση οφειλής. Συμπορεύτηκες μαζί μας στη μακρά διαδρομή και βοήθησες στην έρευνα και συλλογή ανεκτίμητου υλικού για τον βίο, την τεχνική
και τα έργα των μαστόρων απ’ το Κεράσοβο και την Πυρσόγιαννη. Ο Σύλλογός μας η «ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ» Πυρσόγιαννης, το περιοδικό «ΑΡΜΟΛΟΪ» και το αρχείο του ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΜΑΣΤΟΡΩΝ έγιναν
πλουσιότεροι.
Καλό σου ταξίδι. Ας είναι ελαφρύ το χώμα του Τραχελάρη.
Βασίλης Γ. Παπαγεωργίου
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Έκφραση Συλλυπητηρίων
1. Ο Παπά Σπύρος, υπήρξε μια προσωπικότητα ιδιαίτερα
αγαπητή στον τόπο μας, χάρις στο πλούσιο εκκλησιαστικό και φιλανθρωπικό του έργο ως εφημέριος του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην κεντρικό ναό
στην Αγία Παρασκευή. Με την ευγένεια, την σεμνότητα, την καλοσύνη, και με έντονο κοινωνικό έργο τόσο
στην Αγία Παρασκευή όσο στην Πουρνιά και στη Φούρκα, θα κατέχει μια ξεχωριστή θέση στη μνήμη όλων μας.
Θα τον θυμόμαστε πάντα με αγάπη και σεβασμό.
Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του
Νίκος Εξάρχου Δήμαρχος Κόνιτσας

Ιερέα κ. Σπυρίδωνα Γιαντσούλη, ο οποίος επί 43 χρόνια
ανελλιπώς, υπηρέτησε την εκκλησία μας στην Αγία Παρασκευή Κόνιτσας. Πάντοτε μειλίχιος, ευπροσήγορος
και αγαπητός σε όλους τους χριστιανούς, χωρίς καμία
εξαίρεση βοηθούσε όποιον είχε ανάγκη. Σε δύσκολες
συνθήκες τα πρώτα χρόνια της ποιμαντορίας του με
ποδαρόδρομο, με χιόνια, με βροχές, με καυτό ήλιο, σε
χαρές, σε λύπες, χωρίς κανένα γογγυσμό πάντοτε ήταν
συνεπής σε όλες στις υποχρεώσεις.
Αιωνία σου η μνήμη Πάτερ Σπυρίδωνα.
Γαλάνης Παντελής
Τέως Κοινοτάρχης Αγίας Παρασκευής

4. Η Πρόεδρος Ελένη Σιάφη και τα μέλη του της Αδελφότητας εκφράζουμε τη βαθιά μας θλίψη για την εκδημία του
Παππά Σπύρου. Η ανιδιοτέλεια και η ανθρωπιά του ήταν
και θα είναι παράδειγμα προς μίμηση για όλους όσους τον
γνωρίζαμε και διακρίναμε καθημερινά το μεγαλείο της
ψυχής του. Η απώλεια του ακάματου και σεμνού λειτουργού της εκκλησίας μας, μας δημιουργεί έντονα συναισθήματα ειλικρινούς θλίψης και πόνου στην ψυχή μας. Θα τον
θυμόμαστε πάντα με αγάπη και σεβασμό.
Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους του.
Δ.Σ. Αδελφότητας
3. Θερμά Συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος
2. Θερμά Συλλυπητήρια στην οικογένεια του Ιερέα Σπυρίδωνα Γιαντσούλη που ήταν πνευματικός μας πατέρας
στο χωριό μας για μισό σχεδόν αιώνα. Υπήρξε ένας ταπεινός εργάτης της Εκκλησίας, ένας φιλάνθρωπος που
έβαζε πάνω από όλα την αγάπη του για τον Θεό και τον
συνάνθρωπό του.
Θα τον θυμόμαστε πάντα με αγάπη
Ο Πρόεδρος Βασίλης Σαμαράς

Ο Παπά Σπύρος
ο ιερέας του
χωριού μας!

Όταν πρωτοήρθε στο
χωριό μας ήμουν στην
εφηβεία, μου έκανε εντύπωση η ανάγκη του να
μάθει τα χωριανούς ρωτώντας μας όλους το όνομά μας.
Ήθελε να γνωρίσει
τον τόπο και τους κατοίκους τους. Ενσωματώθηκε πολύ γρήγορα στον
ορεινό μας τόπο, ήταν ένας ιερέας φιλήσυχος,
ειρηνικός και αξιοπρεπής, δεν δημιούργησε
ποτέ αντιπαραθέσεις με τους χωριανούς και
αγαπούσε την εκκλησία και τη φρόντιζε.
Πολλές φορές τον έβλεπα σε μεγάλη ηλικία
να σκουπίζει τον προαύλιο χώρο και μου έκανε
εντύπωση ότι δεν ζητούσε βοήθεια από το ποίμνιο του.
Σαράντα χρόνια πέρασε στον τόπο μας, μας
αγάπησε και τον αγαπήσαμε, τον νιώθαμε πια
χωριανό μας. Ήμασταν πολύ τυχεροί που τον
είχαμε κοντά μας ήταν ένας σωστός ιερέας και
σωστός οικογενειάρχης.
Πλούτισε το χωριό μας με το ήθος του και
μας άφησε κληρονομιά την καθαρή ψυχή του,
η οποία πορεύτηκε με ειρήνη.
Αιωνία του η μνήμη!
Φωτούλα Κωτούλα

Ο Παπά Σπύρος μάλλον δεν έφυγε ποτέ...
Όταν πληροφορήθηκα ότι έφυγε από τη ζωή ο Ιερέας Σπυρίδων Γιαντσούλης, ένιωσα βαθιά θλίψη και πλημμύρισαν μνήμες από το παρελθόν.
Βρεθήκαμε να υπηρετούμε στο ίδιο χωριό, το Κεράσοβο, ο παπά
Σπύρος ιερέας, εγώ και ο σύζυγός μου δάσκαλοι. Όταν διορίστηκα δασκάλα στο χωριό, ιερέας ήταν ο σεβάσμιος και καλοκάγαθος παπά Μιλτιάδης. Γρήγορα συνταξιοδοτήθηκε και αντικαταστάτης του ήρθε
στις αρχές της δεκαετίας του ’70 ο παπά Σπύρος. Νέος, με γνώσεις και
όπως αποδείχτηκε στην πορεία της ιεροσύνης, του δίκαιος και καλός
ποιμένας. Λίγο αργότερα εγκαταστάθηκε στο χωριό και η οικογένειά
του. Νεαρή η πρεσβυτέρα Έλλη και τα τρία τους παιδιά. Ο Δημήτρης,
η Πολυξένη και ο Βασίλης ο μικρότερος τότε, γιατί αργότερα απέκτησαν και την Αναστασία. Οικογένεια ευλογημένη.
Ο παπά Σπύρος ήταν κοντά στους ανθρώπους και στα προβλήματα
τους. Κοντά τους στις χαρές και στις λύπες. Μεγάλη η προσφορά και
συνεχής η φροντίδα του για την συντήρηση όλων των εκκλησιαστικών
χώρων. Της Κεντρικής εκκλησίας και των εξωκλησιών.
Αισθάνομαι την ανάγκη να μιλήσω για την Έλλη την πρεσβυτέρα,
που στάθηκε δίπλα του στηρίζοντας τον στα καθήκοντά του και στη
ζωή του ως το τέλος. Ζήσαμε στην ίδια γειτονιά στο Κεράσοβο. Κοντά
τα σπίτια μας, οι ηλικίες των παιδιών μας κοντινές. Μπορώ να πω ότι
την οικογένεια του παπά Σπύρου τη θεωρώ συγγενική. Η Έλλη ήταν
κοντά στις δύσκολες στιγμές μου. Δεν ξεχνώ την καλοσύνη της και την
βοήθειά της. Αναλογίζομαι τον τρόπο ζωής μας, δεκαετίες πριν στο
χωριό. Εμείς ως υπάλληλοι που η επαγγελματική μας ζωή μας έφερε
να ζούμε εκεί, θεωρούσαμε ότι ανήκαμε στη μικρή κοινωνία του χωριού. Ζούσαμε με τις οικογένειές μας όπως οι μόνιμοι κάτοικοι. Φύγαμε όμως, άλλοι νωρίτερα, άλλοι αργότερα. Ο Παπά Σπύρος όμως
έφυγε τελευταίος ή μάλλον δεν έφυγε ποτέ. Υπηρέτησε το χωριό μέχρι
τα γεράματά του, ακόμη και ως συνταξιούχος. Μπορεί η γενέθλια πατρίδα του να είναι η Πυρσόγιαννη όμως θεωρώ ότι η ιδιαίτερη πατρίδα της ζωής του είναι η Αγία Παρασκευή (Κεράσοβο).
Ντίνα Οικονόμου – Ζώτου
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Ένας χρόνος
Ένας χρόνος Πρόεδρος του τοπικού διαμερίσματος Αγίας Παρασκευής Κόνιτσας, στο χωριό μας.
Πρώτον, θα ήθελα ευχαριστήσω τον Δήμαρχο κ. Νικόλαος Εξάρχου, το Δημοτικό Συμβούλιο και όλους τους
εργαζόμενους του Δήμου Κόνιτσας, για την καλή συνεργασία που είχαμε όλο αυτό το διάστημα.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλου στους συγχωριανούς
μου, για τη συμπαράσταση και τη στήριξή τους κατά την
εκτέλεση των καθηκόντων μου. Θα ήθελα να τους ζητήσω συγνώμη όσους άθελα μου στεναχώρησα ή δυσαρέστησα.
Αγαπητοί μου Κερασοβίτες, όπως γνωρίζεται το καλοκαίρι που μας πέρασε δεν ήταν το καλύτερο και αυτό
οφείλεται στην πανδημία του κορωνοϊού, που έχει σαρώσει όλη την ανθρωπότητα. Το δημοτικό συμβούλιο δεν
μπορούσε να εγκρίνει κάποια έργα που είχαμε προγραμματίσει και τα οποία τα είχε ανάγκη το χωριό μας.
Ας ελπίσουμε να αλλάξουν τα πράγματα αναφορικά
με τη πανδημία και να επιστρέψουμε στην κανονικότητα, για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τα έργα που
τα χρειάζεται ο τόπος μας.
Στο ίδιο πνεύμα, μας λείψανε και οι καθιερωμένες
καλοκαιρινές εκδηλώσεις, που τόσο πολύ τις έχουμε
ανάγκη, που διοργανώνονται από την Αδελφότητα των
Αθηνών και συγκεκριμένα από την Πρόεδρό της, την κα
Ελένη Σιάφη, με την οποία οφείλω να τονίσω την άψογη
συνεργασία που έχουμε για τα θέματα του χωριού αλλά
και για τον κορωνοϊό, ώστε να καταφέρουμε να μην
έχουμε κανένα κρούσμα στο χωριό μας και ειδικότερα
για τους μόνιμους Κερασοβίτες.
Αναφορικά με το θέμα του Συνεταιρισμού που με ρωτάνε πολλοί Κερασοβίτες που βρίσκεται διοικητικά και
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εργασιακά, λόγω της ενοχικής σιωπής που κρατάνε όσων
αφορά την ενημέρωση προς το χωριό.
Επιδίωξα τη διοργάνωση μίας συνάντησης μεταξύ της
Προέδρου της Αδελφότητας κας Ελένη Σιάφη και του
Προέδρου του Συνεταιρισμού κ. Χρυσόστομο Γκούτσιο,
για να συζητήσουμε από κοινού τα θέματα του χωριού
και του Συνεταιρισμού, ολοκληρωμένα και με υπευθυνότητα. Αυτό δεν κατέστη δυνατό, διότι ο Χρυσόστομος
Γκούτσιος αρνήθηκε μετά βδελυγμίας οποιαδήποτε συζήτηση με την Πρόεδρο της Αδελφότητας για θέματα του
Συνεταιρισμού μαζί της.
Η συνάντηση έγινε μεταξύ εμού και του Χρυσόστομου
Γκούτσιου και του έθεσα τις εξής ερωτήσεις και πήρα τις
εξής απαντήσεις:
1. Που βρισκόμαστε για το θέμα του κτηματολογίου;
Απάντηση: Έχει δρομολογηθεί ως έπρεπε να γίνει.
2. Γιατί δεν έγινε η καθιερωμένη Γενική Συνέλευση:
Απάντηση: Ακυρώθηκε λόγω της πανδημίας.
3. Το νερό θα πληρωθεί από το Συνεταιρισμό, διότι
υπάρχει έντονη ανησυχία από τους κατοίκους; Απάντηση: δεν θα πληρωθούν διότι έχουν μειωθεί τα έσοδα του Συνεταιρισμού. Επίσης έχουν προκύψει χρέη
προ της εφορία από τα προηγούμενα έτη που πρέπει
να πληρωθούν.
Τον ευχαρίστησα πολύ για τις απαντήσεις και την ενημέρωση που είχα. Οι Κερασοβίτες θα παραλάβουν τους
λογαριασμούς του νερού από το κοινοτικό γραφείο και
να τους εξοφλήσουν.
Με εκτίμηση και με ευθύνη των πράξεων
Σας ευχαριστώ
Ο Πρόεδρος Τ.Δ. Αγίας Παρασκευής
Βασίλειος Σαμαράς

Συνδρομές
Βάια Τσιάτσιου του Κων.
Παντελής Κυρίτσης
Μαρία Παπακώστα Νταγκοβάνου
Παναγιώτης Βλιώρας Αθαν.
Νικόλαος Μακρυγιάννης
Βασίλειος Κωτούλας του Γεωργίου
Αποστόλος Ζήκας
Κωνσταντίνος Χαρισιάδης του Απος.
Νεκτάριος Βάσιος του Ηλία
Ιφιγένεια Βάσιου του Ηλ.
Φωτεινή Κουκούμη του Διαμ.
Σπύρος Γκούτσιος του Αργύρη
Σπυριδούλα Γελαδάρη του Γεωρ.
Σταυρούλα Πασσιά του Ανέστη
Δημήτριος Καναβός του Διαμάντη
Λεωνίδα Ζούλφο
Λευκοθέα Κότινα
Κατίνα Κότινα
Διονύσης Βάιλας του Κώστα
Κωνσταντίνος Βάιλας του Διονυσίου
Ελένη Χαρισιάδη του Γεωργίου

20,00
20,00
50,00
20,00
20,00
20,00
50,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
30,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00

Ελενη Χαρισιαδη εις μνήμη του
συζύγου της Γεωργίου Χαρισιάδη
Πανάγιω Κουκούμη του Γεωργίου
Θωμάς Γκούτσιος του Ιωάννη
Αριστέα Γκούτσιου
Αθανάσιος Σιόκας Τζίνας
Χρυσάνθη Γελαδάρη του Αλ.
Δημήτρης Γκιούτσιος
Ευάγγελος Πρέτζας
Πηνελόπη Κρητικού

50,00
Ευρ
20,00
50,00
20,00
20,00
50,00
20,00
20,00
20,00

Νικόλαος Γαλάνης του Σπύρου εις
μνήμη της αδελφής του Σταυρούλας

100,00

Λευκοθέα Κιτσάκη του Βασιλείου
Παπαγεωργίου Αποστόλου Χρυσάνθη
Τριανταφυλλιά Κωτούλα Φλίντρη
Τηλέμαχος Ζήκας
Κωνσταντίνος Λέτσιος
Παντελής Ζήκας
Ευάγγελος Νταγκοβάνος του Νικ.
Ελένη Παναγιώτου Λαθύρη
Καλλίτσα Κωτούλα

20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00

Ελένη Κωτούλα του Μιχαήλ
Κωνσταντίνος Τζίνας του Ευαγγέλου
Παπαγεωργίου Γεώργιος
Νικόλαος Νταγοβάνος
Αλεξάνδρα Χαρισιάδη του
Κωνσταντίνου εις μνήμη του παππού
της Αποστόλη Χαρισιάδη
Ιωάννης Ανδρικόπουλος & Χαρά
Νταγκοβάνου
Δημήτρης Παύλου Σαμαρά
Νίκος Παπαδήμος συς. Καίτης Ορέστη
Τζίνα
Αναστασία Τάκη Σιώμου
Γεώργιος Σιάφης του Βας.
Παντέλης Γαλάνης
Δημήτριος Ζιούλης του Αχιλλέα
Αλεξάνδρα Ζιούλη του Δημητρίου
Τέλλη Κίτση Βασιλική
Ζαμάνης Ανδρέας
Περσεφώνη Μπαλαούρα Αθανασίου
Νικόλαος Λαζ. Κουκούμη
Ανδρέας Στρατσιάνης Πλαταμώνας
Καίτη Χαρισιάδη

20,00
20,00
20,00
20,00
100,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
50,00
20,00
55,00
20,00
50,00
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Ευθύμιος Ν. Κουκούμης,
Ευεργέτης της Αδελφότητας και του χωριού μας
Πανηγύρι την εποχή του κορωνοϊού

τα παιδιά χόρεψαν με την συνοδεία χορωδίας του
χωριού μας.

Τα έκτακτα μέτρα που είχε ανακοινώσει Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, στην προσπάθεια περιορισμού του κορωνοϊού στη χώρα μας, προέβλεπαν την αναστολή των εμπορικών πανηγυριών και λιτανειών.
Στο πλαίσιο αυτό, το χωριό μας τίμησε την Αγία Παρασκευή με την τέλεση της Θείας Λειτουργίας, ενώ το χορευτικό των μικρών μας με την Χοροδιδασκάλισα τους την Ανδρομάχη Μπούνα χόρεψαν με την συνοδεία της χορωδίας
στην εκκλησία το πρωί και το απόγευμα στην πλατεία, τηρώντας τα απαραίτητα μέτρα προστασίας από τον ιό.
Αρτοκλασία

Η Αδελφότητά μας, πραγματοποίησε Αρτοκλασία, στο πλαί-

σιο της εορτής του του Δεκαπενταύγουστου υπέρ υγείας όλων
των Κερασοβιτών/ισσες.
Η Θεία Λειτουργία τελέσθηκε την 15 Αυγούστου, στον κεντρικό μας ναό Της Κοιμήσεως της Θεοτόκου και παρέστησαν το
Διοικητικό Συμβούλιο και όλοι οι συγχωριανές/οί. Στο προαύλιο μοιράστηκε ο άρτος σε όλους.
Παρουσίαση

Οι εκδόσεις Δωδώνη και η συγγραφέας Ανδρομάχη

Μπούνα οργάνωσαν βιβλιοπαρουσίαση του βιβλίου «Ο
Κερασοβίτης Άνδρας. Μνήμες και Προφορική Ιστορία» στην πλατεία του χωριού με τα απαραίτητα μέτρα
ασφαλείας λόγω COVID-19.
Παρουσίασαν και σχολίασαν:
Παναγιώτης Τζόκας, πολιτισμολόγος, Παραγωγός ΕΡΤ
Πόπη Στεφανίδη, Ραδιοφωνική Παραγωγός
Χρήστος Σιωζόπουλος, Εκπαιδευτικός
Κώστας Τσώνης, Ερευνητής
Και η συγγραφέας.

Χαιρέτησαν την εκδήλωση:
Ιερέας του Χωριού μας,
ο Νίκος Εξάρχου, Δήμαρχος Κόνιτσας, ο Τοπικός Πρόεδρος, η Πρόεδρος της Αδελφότητας,
ο Πρόεδρος Βλάχων,
Μέλος της Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας, φίλοι και προέδροι συλλόγων.
Συνόδευσε η Κομπανία του Αντώνη Κακούρη και πλαισίωσαν με τραγούδια Κερασοβίτες/τισσες
Αγρυπνία

Με κατανυκτική ευλάβεια τελέστηκε η ιερά αγρυπνία στον

ιερό ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου Παναγίας την πρώτη
Αυγούστου και ώρα 9 το βράδυ με συγκινητική συμμετοχή
από τους Κερασοβίτες/ισσες. Την 1 Αυγούστου ξεκινούν για
την εκκλησία μας οι παρακλήσεις προς την Παναγία, ενώ 2
Αυγούστου τιμάτε η γιορτή της ανακομιδής των λειψάνων του
Αγίου Στεφάνου που τιμά ο ναός μας.
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Μπατσάρα Κερασοβίτικη
από τη Χριστίνα Κοταδήμου
Υλικά για τη
ζύμη
3 φλυτζάνια
τσαγιού καλαμποκάλευρο και τρείς
κουταλιές της σούπας για το τέλος
1 κουταλάκι γλυκού αλάτι
1 πρέζα σόδα
Μισό φλυτζάνι
λάδι
Τριάμισι φλυτζάνια βραστό νερό
Γέμιση
Χόρτα διάφορα
1 ματσάκι κρεμμυδάκια η 2 ξερά
3 πράσα
τσουκνίδια, σέσκουλα, σπανάκι λάπατα

9

Εκτέλεση
Σε ένα μπολ βάζουμε το αλεύρι, το αλάτι, το λάδι, την
σόδα, ρίχνουμε το νερό λίγο λίγο, ίσως χρειαστεί λίγο
νερό ακόμα ανάλογα με το καλαμποκάλευρο για να γίνει
μια μάζα, και την αφήνουμε στην άκρη.
Χόρτα: Τσιγαρίζουμε με λίγο λάδι τα κρεμμύδια, στη συνέχεια ρίχνουμε τα πράσα και κατόπιν τα υπόλοιπα χόρτα και στο τέλος αλάτι και πιπέρι μαύρο.
Σε ένα ταψί βάζουμε λάδι και λίγο βούτυρο, τη μάζα από
το καλαμποκάλευρο, αφήνουμε τρεις κουταλιές της σούπας, και την απλώνουμε στο ταψί και επάνω βάζουμε τα
τσιγαρισμένα χόρτα και αραιώνουμε τον χυλό που έχουμε αφήσει με τρεις κουταλιές νερό ρίχνοντας επάνω σε
όλη την επιφάνεια με τα χόρτα και λίγο καλαμποκάλευρο.
Τη ψήνουμε στο φούρνο στους 200 βαθμούς περίπου 45
λεπτά.

Ο

Κέδρος

Κέδρος του Μακρυγιάννη στο Λιβάδι, το «ηλιακό» ρολόι του χωριού
εκείνα τα χρόνια. Ανάλογα με τη σκιά
που δημιουργούσε από τον ήλιο υπολόγιζαν και την ώρα της ημέρας.
Η περίμετρος του κορμού είναι 3,00
μέτρα, το ύψος του 3,60 μέτρα και
μοιάζει με τους κέρδους του Λιβάνου.
Φωτογραφία: Ελένη Σιάφη
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κάπου πήγα... κάτι είδα... κάτι άκουσα...

Ξυλουράκια 2020
γεφύρι αγνοείται…
Η φωτογραφία μιλάει από μόνη της, εμείς
τι να προσθέσουμε παραπάνω, μόνο πίκρα
για την αδιαφορία και την εγκατάλειψη από
τους υπεύθυνους και τους ανεύθυνους.
Σκουπίδια ,σκουπίδια, σκουπίδια…
Η ψυχή σου μαυρίζει αν αποφασίσεις
να βγεις έξω απο τα εικονίσματα, όπου και
να πας ,απ’ όποιον δρόμο και να περάσεις,
μπροστά σου βρίσκεις τα υπολείμματα του πολιτισμού μας, παντού σκουπίδια κάθε είδους.
Από πού να ξεκινήσεις και που να τελειώσεις; Το ρέμα του Αϊ Θανάση γεμάτο, ο δρόμος για τον μύλο του Πασιά
γεμάτος, η παλιά χωματερή γεμάτη, σε πολλά μέρη στην άκρη της δημοσιάς προς την ντριστέλλα, στο πλάϊ στους
Τζινάδες και σε πολλές άλλες μεριές. Αναρωτιέμαι, πόση βρωμιά έχουμε στα σπίτια μας; και σαν καλοί χριστιανοί
θέλουμε να την μοιραστούμε με τους άλλους, σκορπώντας την όπου μας βολεύει; Έξω, λοιπόν, από την πόρτα μας
χωριανοί και τι μας νοιάζει για τους κοινόχρηστους χώρους; η αυλή μας να είναι καθαρή, κι αυτοί που θέλουν να
κυκλοφορούν ας κλείνουν τη μύτη και τα μάτια τους όταν περνάνε απ’ αυτά τα μέρη.
Εμείς, όμως, κύριοι στο μεσοχώρι, έτοιμοι με την πρώτη ευκαιρία να κατηγορήσουμε τον διπλανό μας, τον Πρόεδρο, τον Δήμαρχο και κάθε άλλον. Ζητούμε από τους άλλους ευθύνες, ξεχνώντας τις δικές μας, κρίνουμε σκληρά τους
άλλους και δίνουμε συγχωροχάρτι στον εαυτό μας.
Σύμπτωμα των καιρών, της εποχής και του πολιτισμού μας. Ζούμε στην κοινωνία αλλά απομονωμένοι, κλεισμένοι
στα κλουβιά μας, προτάσσουμε παντού το εγώ, μεγαλώνουμε τα παιδιά μας εγωιστικά, και έχουμε ξεχάσει το εμείς.
Προτάσεις υπάρχουν, δεν θα τις αναφέρω, γιατί πλέον δεν θέλουμε ν’ ακούσουμε, γιατί δεν μάθαμε ν’ ακούμε.
Πλημμύρες, θεομηνίες, καταστροφές...
Με τις πρόσφατες πλημμύρες και καταστροφές που μας έφερε ο «Ιανός» (διπρόσωπος αρχαίος θεός), τι θυμήθηκα!!!, τα πέτρινα φράγματα του χωριού μας, στην ποταμιά και στο λειβάδι. Τα είχε μελετήσει και επιβλέψει το
δασαρχείο, πολλοί απο εμάς έχουμε δουλέψει σ’ αυτά... Η προσφορά τους στην προστασία από πλημμύρες και καταστροφές, ανυπολόγιστη. Θαυμάσια έργα της μαστορικής τέχνης, φτιαγμένα με μεράκι από χωριανούς μαστόρους
ποτισμένους με την τέχνη της πέτρας. Πήγαινα επίτηδες στο λειβάδι για να τα χαζεύω και σήμερα τί έχει απομείνει
απ’ αυτά; Τίποτα. Φώναζα, όταν τα πρώτα σημάδια της φθοράς είχαν παρουσιαστεί, να συντηρηθούν, η δαπάνη αμελητέα, μάταια όμως «Φωνή βοώντος εν τη ερήμω». Οι υπεύθυνοι είχαν άλλες προτεραιότητες, να πλακοστρώνουν
αυλές και σοκάκια μπροστά απ’ τα σπίτια τους....
Ησυχία !!!!!! μην τους ξυπνήσουμε...
Πέρασε το Πάσχα χωρίς την ετήσια συνέλευση του Συνεταιρισμού, θα μου πείτε και να γινόταν τί θα είχε αλλάξει;
Τίποτε. Άς όψεται όμως ο κορωνοϊός. Οι διοικούντες είχαν όλη την καλή διάθεση να ενημερώσουν τους χωριανούς
!!!(αλήθεια από ποιούς αποτελείται το Δ.Σ.;).
Θα μου πείτε και γιατί δεν έστειλαν για δημοσίευση, στην εφημερίδα του Ιουνίου, τον απολογισμό του 2019, την
έκθεση των ελεγκτών, την έκθεση του εποπτικού (υπάρχει τέτοιο όργανο και ποιοί το απαρτίζουν;) και τον προϋπολογισμό του 2020, για να ενημερωθούν τα μέλη και όλοι οι χωριανοί;
Ανεξήγητο γιατί δεν το έκαναν, αν όμως ρωτούσατε κάποιον επιδημιολόγο θα σας εξηγούσε ότι, η δημοσίευση
οποιουδήποτε στοιχείου, για τα πεπραγμένα του Συνεταιρισμού είναι πάρα πολύ επικίνδυνη, χειρότερη και από τον
κορωνοϊό, για το καλό μας το έκαναν. Πολλοί πίστευαν ότι αυτό θα γινόταν το καλοκαίρι στην συνέλευση του Αυγούστου, μάταια περίμεναν, ρωτούσαν, όμως απάντηση δεν έπαιρναν και δεν πρόκειται να πάρουν. Γιατί οι διοικούντες
ησυχάζουν!!!!!, πρέπει να κάνουμε ησυχία, μην τους ξυπνήσουμε και τους χαλάσουμε τα όνειρα…
Λογαριασμοί του νερού και άλλα…
Δεν μας έφτανε που ο δικός μας Δήμαρχος, αύξησε τα δημοτικά τέλη και το πάγιο του νερού (χρεωμένο παρέλαβε
τον Δήμο, τι να κάνει;) μας προέκυψε και άλλο πρόβλημα.
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Δεν γνωρίζουμε μέχρι σήμερα που γράφουμε αυτές τις γραμμές, αν ο Συνεταιρισμός θα πληρώσει ή όχι, τα πάγια
του νερού των χωριανών, όπως έκανε τα προηγούμενα χρόνια.
Σφίγγα ο πρόεδρος στις επίμονες ερωτήσεις των χωριανών, (τι ευχαρίστηση κι’ αυτή να σε ρωτάν, να περιμένουν
απάντηση και να μην τους απαντάς και να τους έχεις στο περίμενε). Υπομονή η Πυθία θ’ απαντήσει εν καιρώ. Πότε;
Όταν οι περισσότεροι θα πάνε να πληρώσουν το νερό, τότε θα πάει να πληρώσει των υπολοίπων, δεν υπάρχει άλλη
εξήγηση. Κανονικά έπρεπε να βγάλει μία ανακοίνωση και ορθά κοφτά να πει, κορόιδα χωριανοί πληρώστε τους λογαριασμούς σας και αφήστε μας το ταμείο ακέραιο.
Μια χωριανή μας, που είχε κάνει αίτηση εγγραφής στα μητρώα του Συνεταιρισμού προ αμνημονεύτων χρόνων,
είχε την αφέλεια να ρωτήσει τον πρόεδρο αν έγινε δεκτή η αίτηση και πήρε την αποστομωτική απάντηση, ότι εξετάζεται. Διότι άκουσον, άκουσον, κατά τα λεγόμενά του ο πρόεδρος ενεργεί πάντα με πλήρη νομιμότητα και όλα πρέπει
να είναι σύννομα και άψογα!!!
Εμείς τώρα τί να πούμε ότι η νομιμότητά τους είναι επιλεκτική. Το ότι έχουν γράψει ως μέλη και τα δισέγγονά τους
είναι στα πλαίσια της νέας νομιμότητας; Γιατί δεν της έλεγε ορθά κοφτά, δεν σε θεωρούμε δικιά μας και δεν πρόκειται να σε γράψουμε ποτέ. Για τήρηση καταστατικών διατάξεων κ.λπ., ας μη κάνουμε κουβέντα, όταν μας συμφέρουν
τις εφαρμόζουμε, διαφορετικά τις γράφουμε στα παλαιότερα των υποδημάτων μας.
Να τους χαιρόμαστε και οι μεν και οι δε.
Περί μετριοτήτων…
Ένα σύνθημα αναρχικών σε τοίχο των Εξαρχείων έγραφε «οι λαοί έχουν τους ηγέτες που τους αξίζουν», πόσο
σοφό και πόσο επίκαιρο είναι. Το βλέπουμε κάθε μέρα μπροστά μας, το βιώνουμε στις συνεχείς αποτυχίες λόγω των
επιλογών μας σαν λαός. Η επιλογή των μετρίων είναι ο κανόνας. Γιατί, όμως, γίνεται αυτό;
Υπάρχει εξήγηση και μας την δίνουν οι πρόγονοί μας. Στην αρχαία ελληνική γραμματεία τονίζεται ο κίνδυνος που
ελλοχεύει από την τάση των Ελλήνων να επιλέγουν, ως εκπροσώπους μετριότητες και το κάνουν για τρεις λόγους:
α) «από τον φθόνον προς την υπέρτερην αξίαν»,
β) από την ιδιοτελή σκοπιμότητα να ελέγχουν και να επηρεάζουν την «μετριότητα» από το παρασκήνιο. και
γ) με το να τεθεί χαμηλά ο πήχης κριτηρίων επιλογής, θέτουν και τους εαυτούς τους, εν δυνάμει, στην λίστα των
«υποψηφίων προς αξιοποίηση», με το επιχείρημα «γιατί καλύτεροι είναι οι άλλοι;».Εμείς όμως χωριανοί διαφέρουμε, είμαστε ιδιαίτερη κατηγορία και θα το εξηγήσω άλλη φορά.
Δημήτρης Θεοδ. Στρατσιάνη

Από την ιστορία του χωριού
Μετά την σύντομη απουσία, επανέρχομαι στο παρόν τεύχος με
την δημοσιέυση ενός σημαντικού ιστορικού ντοκουμέντου που
μας παραδόθηκε από το αρχείο του Γεωργίου Αθανασίου του
Ιωάννου και είναι το απολυτήριο της αποφοίτησής του από το
«Διτάξιο Δημοτικό Σχολείο Κερασόβου» την 21η Ιουνίου 1920.
το έγγραφο έχει ως εξής:
Διτάξιον Δημοτικόν Σχολείον Αρρένων
Εν Κερασόβω
Αριθ. μαθητ.
ελέγχου

1

36

Έτος

Σχολ.
1919-20

Απολυτήριον
Ο εκ Κερασόβου μαθητής Γεώργιος Αθανάσος του Ιωάννου
ετών 16, πατρός κτίστου διακούσας τα εν τη ΣΤ΄τάξη του
σχολείου τούτου διδασκόμενα μαθήματα και δημοσία εις
αυτά εξετασθείς εκρίθη άξιος του βαθμού Άριστα <6>
Διαγωγήν δε επεδείξαντο αρίστην
Εν Κερασόβω την 21η Ιουνίου 1920
Ο Διευθύνων
(υπογραφή δυσανάγνωστος)
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Του Κωνσταντίνου Καντά

Πεζοπορική διάσχιση στο Σμόλικα
(7 και 8 Ιουνίου 2020)

Το Κεράσοβο

Γιατί ανεβαίνουμε στο βουνό; Δεν
υπάρχει μία συγκεκριμένη απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Σε αρκετούς
όμως ορειβάτες η επιθυμία αυτή ξεκινά από ένα εσωτερικό κάλεσμα, μία
ανάγκη να βρεθείς εκεί ψηλά, μέσα
στο δάσος, πλάι στο ποτάμι, στην ανηφορική πλαγιά, στην κορυφογραμμή,
στην κορυφή.

Α

ν και περπατάω στα βουνά από το 2007, στο Σμόλικα δεν είχε δοθεί η ευκαιρία να τον γνωρίσω και
να τον θαυμάσω από κοντά. Γνώριζα πολλά για
αυτό το βουνό, από φωτογραφίες, βίντεο και αφηγήσεις
άλλων ορειβατών που έχουν πραγματοποιήσει πλήθος
αναβάσεων-διασχίσεων στο Γερο-Σμόλικα.
Το ταξίδι μας ξεκίνησε από Αθήνα στις 6 Ιουνίου και
μετά από μερικές ώρες βρεθήκαμε στην αγαπημένη Ήπειρο. Πρώτη διανυκτέρευση στο όμορφο Κεράσοβο, όπου
στήσαμε τα αντίσκηνά μας στο χώρο του σχολείου. Το Κεράσοβο είναι χτισμένο στις βόρειες υπώρειες του Σμόλικα,
με αμφιθεατρική διάταξη, όπως φαίνεται στον επισκέπτη
που θα το αντικρύσει από το δρόμο για τη Σαμαρίνα (Φωτογραφία 1).
Η πεζοπορική διάσχιση στο Σμόλικα ξεκίνησε την Κυριακή 7 Ιουνίου 2020 το πρωί από το χωριό Πουρνιά, στα
930 υψόμετρο. Μετά από μία αρκετά δροσερή νύχτα στο
Κεράσοβο, μεταβήκαμε με τα αυτοκίνητά μας στη γειτονική Πουρνιά για να ξεκινήσουμε την πεζοπορία μας.
Αμέσως βρεθήκαμε μέσα στο πυκνό δάσος του Σμόλικα, όπου ακόμη και ο ήλιος του Ιουνίου δυσκολεύεται
να το διαπεράσει. Ωστόσο, εξαιτίας της πολύ αυξημένης
υγρασίας μέσα σε αυτό, παρόλο που η θερμοκρασία δεν
ήταν υψηλή, σύντομα νιώσαμε τα ρούχα μας να νοτίζονται από τον ιδρώτα.
Ο μοναδικός δασικός δρόμος που συναντήσαμε στην
ανάβαση από το χωριό Πουρνιά έως την κορυφή Κλέφτης
και στη συνέχεια έως τη Δρακόλιμνη, τον οποίο και ακολουθήσαμε για μερικές εκατοντάδες μέτρα.
Αφήσαμε το χωματόδρομο και συνεχίσαμε σε κατάφυτο μονοπάτι που μας οδήγησε μετά από ορισμένες καλές
ανηφοριές (ή κόντρες όπως λέγεται στην ορειβατική διάλεκτο) στην κορυφή Κλέφτης. Με λίγη δυσκολία σε ορισμένα σημεία βρήκαμε τα σημάδια στο μονοπάτι και σταδιακά κερδίσαμε υψόμετρο και εμπειρίες.
Φτάνοντας στην κορυφή Κλέφτης στα 1847 υψόμετρο,
χρειάζεται λίγη προσοχή από τα σκουριασμένα και παρατημένα στο έδαφος συρματοπλέγματα, ενώ υπάρχουν και
κάποια σίδερα που οριοθετούσαν μάλλον κάποιο φυλάκιο

στην κορυφή, όπως επίσης και μεγάλες τρύπες που δημιουργήθηκαν κάποτε από ανθρώπινο χέρι.
Το τριγωνομετρικό σημείο ή αλλιώς κολωνάκι, όπως
είναι γνωστό στην ορειβατική κοινότητα, στην κορυφή
Κλέφτης ταλαιπωρημένο από καιρούς και ανθρώπους
(Φωτογραφία 8).
Απολαύσαμε τη θέα από τον Κλέφτη και συνεχίσαμε
μία μακρόσυρτη πορεία χωρίς μεγάλες ανηφόρες πλέον
με στόχο τη Δρακόλιμνη. Στην αρχή μέσα σε πυκνό δάσος,
παρόλο που περπατούσαμε πλέον στα 1800 υψόμετρο.
Πάνω από τα 1900 υψόμετρο όμως, η βλάστηση αραιώνει, καθώς ξεκινά η αλπική ζώνη στα βουνά. Στο Σμόλικα
όμως σε αυτό το υψόμετρο αντιστέκονται και επιβιώνουν
ορισμένα αιωνόβια ρόμπολα.
Έχουμε φτάσει πλέον στα 2000 υψόμετρο και βρισκόμαστε στα αλπικά λιβάδια του Σμόλικα, μόλις 2-3 χιλιόμετρα πριν τη Δρακόλιμνη.
Φτάσαμε! Μετά από 15 χιλιόμετρα πεζοπορίας και συνολικής υψομετρικής ανάβασης 1572 μέτρα, σταθήκαμε
γύρω από το μύθο της Δρακόλιμνης. Η πρώτη ημέρα της
πεζοπορικής διάσχισης του Σμόλικα ολοκληρώθηκε.
Μία λήψη της Δρακόλιμνης όπου διακρίνονται έτοιμες
οι σκηνές της ομάδας για τη διανυκτέρευση (Φωτογραφία
14).
Ξημέρωμα στις 8 Ιουνίου στα 2167 υψόμετρο της Δρακόλιμνης. Μετά από μία ήσυχη νύχτα, καθώς κόπασε ο αέΣτην κορυφή Κλέφτης, 1847 υψόμετρο
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8 Ιουνίου 2020, στα 2637 υψόμετρο

ρας και επέτρεψε στη θερμοκρασία να υποχωρήσει αρκετά (κοντά στους 7 βαθμούς).
Ξεκινήσαμε την τελική μας ανάβαση
στην κορυφή Γέρος με ιδανικές καιρικές
συνθήκες νηνεμία, αραιή συννεφιά και μονοψήφια θερμοκρασία. Ματιά καθώς ανεβαίνουμε προς τη Δρακόλιμνη.
Μετά από μία σχετικά βατή ανάβαση
φθάσαμε στη δεύτερη ψηλότερη κορυφή
της Ελλάδας, στα 2637 υψόμετρο! Τα σημάδια του χειμώνα δεν είχαν υποχωρήσει
ακόμη από τις βόρειες πλαγιές του βουνού
(Φωτογραφία 17).
Οι καιρικές συνθήκες στην κορυφή μας
επέτρεψαν να παραμείνουμε σε αυτήν σχεδόν μία ώρα και απολαύσαμε τη μοναδική Η εποχιακή λίμνη σε υψόμετρο 2400 μέτρων
αίσθηση του αέρα, ατενίσαμε τον ορίζοντα
Περπατώντας το απόγευμα γύρω
προς κάθε σημείο, εντός κι εκτός Ελλάδας
από τη Δρακόλιμνη.
και καταλήξαμε για μία ακόμη φορά ότι:
«Ναι! Αξίζει τον κόπο!».
Στη συνέχεια ξεκίνησε η μακρά κατάβασή μας από τα 2637 μέτρα έως τα 950 υψόμετρο του Κεράσοβο. Φεύγοντας από την
κορυφή Γέρος ακολουθήσαμε την ανατολική ράχη του.
Βρήκαμε σχετικά εύκολα την είσοδο/πέρασμα σε κακοτράχαλη σάρα προς το ρέμα του Βαθύλακκου.
Αθροιστικά το πεζοπορικό διήμερο
Μία εποχιακή λίμνη που συναντήσαμε όταν ολοκληρώστο Σμόλικα...
σαμε τη δύσβατη κατάβαση από τη σάρα (Φωτογραφία
Χιλιόμετρα: 31
20).
Συνολική υψομετρική ανάβαση: 2119 μέτρα
Το ρέμα του Βαθύλακκου όπου ακολουθήσαμε έως
Συνολική υψομετρική κατάβαση: 2045 μέτρα
ότου βγούμε στο δρόμο που οδηγεί για το Κεράσοβο.
Αθροιστικά ώρες πεζοπορίας στο Σμόλικα:
Η δεύτερη απότομη κατάβαση προς το Βαθύλακκο
16 ώρες
όπου μας οδήγησε μέσα στο ρέμα.
Κορυφές που ανεβήκαμε με τα υψόμετρά
Μετά από αυτήν την κατάβαση, η πεζοπορία μας έγινε
τους...
εύκολη, μέσα στο δάσος και πάντα όμορφη.
Κλέφτης: 1847m, Γέρος: 2637m
Μία σύντομη μπόρα το μεσημέρι μας ανάγκασε να φορέσουμε για λίγο τα αδιάβροχά μας (η αλλαγή του καιρού
κάθε βουνό είναι μία προσωπική ανάγκη για τον ορειβάτη
είχε αναγγελθεί από τα χρώματα της ανατολής).
Μετά από επίσης 8 ώρες πορείας (όπως και την πρώ- να βρεθεί εκεί. Ο συνειδητοποιημένος ορειβάτης δεν ανετη ημέρα της διάσχισης) καταλήξαμε στην άσφαλτο που βαίνει στο βουνό για την αυτοπροβολή, αλλά διότι κάθε
οδηγεί στο Κεράσοβο. Τα τελευταία 2 χιλιόμετρα της δι- φορά μαθαίνει κάτι περισσότερο για τον ίδιο, τη φύση και
αδρομής μας πραγματοποιήθηκαν πάνω στο δρόμο που τους ανθρώπους γύρω του.
Η ορειβασία δεν είναι μόνο το βουνό, αλλά και τα χωοδηγεί στο ξεχωριστό χωριό της Ηπείρου, το Κεράσοβο.
Η διάσχισή μας στο Σμόλικα ολοκληρώθηκε μετά από ριά με τους ανθρώπους τους που συναντά ο ορειβάτης.
16 ώρες πεζοπορίας 30 χιλιόμετρα. Ωστόσο αυτό που μέ- Από το Σμόλικα θα θυμάμαι την αγνότητα που αποπνέει
νει κάθε φορά που επιστρέφουμε είναι ότι η ανάβαση σε ακόμη. Από το Κεράσοβο τη φιλοξενία των κατοίκων του.
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Κτηματολόγιο: πώς διασώζουν οι κληρονόμοι
«ξεχασμένα» ακίνητα

“Μαζί με την τελευταία γενιά που καλλιέργησε την ελληνική αγροτική γη, τους υπερήλικες παππούδες και πατεράδες μας, αν δεν δηλωθούν στο Κτηματολόγιο, κινδυνεύουν να χαθούν οριστικά χιλιάδες πατρογονικές περιουσίες”….

Η

ραγδαία αστικοποίηση των περασμένων δεκαετιών και η αποξένωση της μεγάλης πλειοψηφίας
του πληθυσμού από την αγροτική γη, που πλέον
έχει εγκαταλειφθεί, αναδεικνύει δυσεπίλυτα προβλήματα στην πορεία ολοκλήρωσης της κτηματογράφησης,
που βρίσκεται σε εξέλιξη στο 64% της επικράτειας.
Οι νεότερες γενιές των κληρονόμων ιδιοκτητών δεν
γνωρίζουν καν τις θέσεις και πολύ περισσότερο τα όρια
των αγροτικών ακινήτων, κυρίως στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές της ελληνικής περιφέρειας, προκειμένου
να τα δηλώσουν στο Κτηματολόγιο και να κατοχυρώσουν
τις πατρογονικές περιουσίες τους.
Το πλεονέκτημα της προανάρτησης
-«Αυτοί, οι οποίοι δεν γνωρίζουν ακριβώς τα όρια του
κληρονομικού ακινήτου είναι αυτοί που επιβάλλεται να
πάνε και να κάνουν τώρα, όσο τρέχουν οι σιωπηρές παρατάσεις ή διαρκούν οι προθεσμίες εμπρόθεσμης δήλωση στο Κτηματολόγιο, καθώς θα έχουν το πλεονέκτημα
να είναι εντός της προανάρτησης».
-«Το μεγάλο πλεονέκτημα που έχουν οι αγροτικές και
ημιαγροτικές περιοχές είναι ότι στην πρώτη φάση της
κτηματογράφησης υπάρχει προανάρτηση», δηλαδή:
-«Με την προανάρτηση, όταν αναρτηθούν οι κτηματολογικοί πίνακες βλέπεις τι έχει προκύψει από τις δηλώσεις και από την επεξεργασία των μελετητών και έχεις
το δικαίωμα χωρίς δύσκολη διαδικασία να προβείς σε διόρθωση. Αν όμως δεν έχεις προλάβει να κάνεις τώρα μια
δήλωση ιδιοκτησίας στο κτηματολόγιο, δεν θα είσαι στην
προανάρτηση, οπότε δεν θα έχεις δει και τα προβλήματα που προκύπτουν είτε από καταπατήσεις είτε από διπλοδηλωμένα ακίνητα είτε ακόμη κι από το ενδεχόμενο
κάποιοι κληρονόμοι, θεωρώντας ότι μπορεί κάποιος από
τους συνκληρονόμους να μην κάνει δήλωση να πάνε και
να δηλώσουν το 100% του ακινήτου.
Αν εσύ δεν έχεις προλάβει να κάνεις δήλωση, δεν θα
έχει περάσει έστω από κάποια επεξεργασία αυτό, οπότε

δεν θα έχει αναδειχθεί το πρόβλημα στην προανάρτηση.
Μετά θα πρέπει να κάνεις ένσταση, όπου και το κόστος
είναι μεγάλο και η διαδικασία σύνθετη, καθώς μετά για
να υποβληθεί ένσταση θα πρέπει υποχρεωτικά να συνταχθεί εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα του ακινήτου
και υποχρεωτικά να συνταχθεί υπόμνημα, που καλό είναι να το έχει κάνει κάποιος νομικός».
«Έχει χαθεί η γενιά που ξέρει τα όρια»
Για το θέμα των ξεχασμένων αγροτικών ακινήτων, «οι
γονείς μας κι οι παππούδες μας είναι πραγματικά η τελευταία γενιά, η οποία καλλιέργησε τη γη στην ύπαιθρο.
Αυτή την στιγμή τρέχουν σαν προγράμματα κτηματογράφησης οι ορεινές ημιορεινές κι αγροτικές περιοχές.
Δηλαδή πλέον δεν έχουμε αστικά προγράμματα.
Οπότε εκ των πραγμάτων δεν υπάρχει δυνατότητα για
αυτούς που δεν ασχολούνται κατ’ επάγγελμα με τη γη, να
γνωρίσουν τα πραγματικά όρια. Έχει χαθεί η γενιά που
ξέρει τα όρια και τις θέσεις των ακινήτων».
Αδήλωτες περιουσίες
Πράγματι κινδυνεύουν να χαθούν αδήλωτες περιουσίες στο Κτηματολόγιο;
-«Καλώς ή κακώς δεν έχει κλείσει πουθενά η περίοδος
στην οποία περνάνε τα ακίνητα στο ελληνικό δημόσιο.
Με συνεχείς παρατάσεις που έχουν δοθεί ακόμη κι από
τα πρώτα προγράμματα του 1997 έχει πάει μέχρι το τέλος του 2020, οπότε δεν έχουμε εικόνα. Δημοσιεύματα
μιλάνε για 15 με 20.000 ακίνητα, αλλά αυτό δεν μπορεί
να εξακριβωθεί.
Όλα τα προγράμματα που είχαν γίνει μέχρι το 2008 –
2009 ήταν αστικά κι ημιαστικά. Το πρόγραμμα το οποίο
καλύπτει την ύπαιθρο, καλύπτει τα χωριά και την αγροτική περιοχή, είναι το πρόγραμμα που ξεκίνησε το 2016
κι είναι αυτό που τώρα είναι σε πλήρη εξέλιξη.
Εδώ δηλαδή θα δούμε αυτά τα προβλήματα του να χαθούν εντός εισαγωγικών, να περάσουν δηλαδή ιδιόκτητα
ακίνητα στο ελληνικό δημόσιο».
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«Κτηματολόγιο Καλιατάκη»
-Ποιες ενέργειες μπορούν να γίνουν από τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες για να κατοχυρώσουν τις ξεχασμένες αγροτικές περιουσίες τους, όταν εξ αντικειμένου
δεν γνωρίζουν τις ακριβείς θέσεις και τα όρια των ακινήτων, ενώ στο μεταξύ υπεισέρχονται νέα εμπόδια όπως
κληρονομικές διεκδικήσεις, η οικονομική στενότητα και
άλλα σχετικά. Υπάρχει λύση;
-«Υπάρχει μια λύση, η οποία δεν είναι γνωστή αλλά θα
μπορούσε να γνωστοποιηθεί καλύτερα από το Ελληνικό
Κτηματολόγιο, ώστε να βοηθήσει τους πολίτες. Είναι το
λεγόμενο «Κτηματολόγιο Καλιατάκη», δηλαδή:
-«Η πρώτη προσπάθεια που έγινε για να γίνει ολοκληρωμένο κτηματολόγιο που είχε χωρικό και περιγραφικό
στοιχείο ήταν ένα κτηματολόγιο στα τέλη της δεκαετίας
του 60’ και του 70’ που είναι γνωστό σε εμάς τους τοπογράφους του κτηματολογίου ως Κτηματολόγιο Καλιατάκη.
Αυτό σαν προϊόν υπήρχε στον Οργανισμό Κτηματογραφήσεων και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος (ΟΚΧΕ) και
ευτυχώς, και με προτροπή και πίεση από τον σύλλογο τοπογράφων τότε, και με κάποιες φωνές λογικής μέσα από
το Κτηματολόγιο, δεν πετάχτηκε στα σκουπίδια αλλά
διασώθηκε και υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελληνικό
Κτηματολόγιο και μάλιστα έχει σαρωθεί στο σύνολο του,
δηλαδή υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή.
Πρόκειται για αποτύπωση κτηματολογίου, πάνω σε
μεγεθυμένες αεροφωτογραφίες που έγινε παρουσία μάλιστα με επιτόπου υπόδειξης των ορίων από τους ιδιοκτήτες και τους τότε αγροφύλακες και παράλληλα γινόταν και πίνακας φερόμενων ιδιοκτητών των εκτάσεων.
Αυτό ξεκίνησε από την Κρήτη περίπου το 19 69 και
συνεχίστηκε μέχρι το 1974, όταν έφτασε μέχρι τη Λάρισα
και σταμάτησε. Καλύπτει όλη την Κρήτη, όλη την Πελοπόννησο, και από την ηπειρωτική Ελλάδα Αιτωλοακαρνανία, Στερεάς Ελλάδα και μέχρι τη Λάρισα.
Πάρα πολλοί μελετητές το εκμεταλλευτήκαν αυτό, με
δική τους πρωτοβουλία, το πήραν, το σάρωσαν και το
εφάρμοσαν για να φτιάξουν πίνακα φερόμενων ιδιοκτητών και προκαταρτικών υποβάθρων. Είναι πολύ σημαντικό γιατί πρόκειται για έργο, το οποίο έγινε σε ανύποπτο χρόνο, όπως προανέφερα, σε πολλές περιπτώσεις με
παρουσία των ιδιοκτητών αλλά και με τους αγροφύλακες
που θεωρητικά ήξεραν τότε τα ακίνητα και μπορεί κάλλιστα να δώσει και ένα στοιχείο ιδιοκτησίας.
Πρόκειται για ένα πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο
χρησικτησίας, το οποίο έγινε σε ανύποπτο χρόνο στο παρελθόν και δεν μπορεί εύκολα να αμφισβητηθεί»
Άλλες λύσεις
Τι γένεται στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν τίτλοι
ιδιοκτησίας
-«Δυστυχώς ο προσδιορισμός πρέπει να συνοδεύεται
από κάτι χωρικό. Όντως στις προδιαγραφές υπάρχουν
σειρά από δικαιολογητικά, όπως συμφωνητικά και άλλα
έγγραφα για να καλύψουν το πρόβλημα μη ύπαρξης τίτλων.
Το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σε αυτές
τις μελέτες είναι ότι σε ποσοστό πάνω από το 80% δεν
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υπάρχουν τίτλοι ιδιοκτησίας και έρχονται όλοι οι πολίτες και προσπαθούν να αποδείξουν την κυριότητα των
ακινήτων μέσω χρησικτησίας, με το Ε9, με ένορκες βεβαιώσεις.
Επιτρέπεται και το ορίζουν οι προδιαγραφές να είναι
ιδιωτικά συμφωνητικά, να είναι ενοικιαστήρια, να είναι
ακόμη κι η εντολή περίφραξης ακινήτου. Το αρνητικό είναι πως δεν σε βοηθάει τίποτα από όλα αυτά στον προσδιορισμό της θέσης και των ορίων».
Τίθεται το ερώτημα εάν σε αυτές τις περιπτώσεις η
λύση είναι να γίνει ένα εξαρτημένο τοπογραφικό;
-«Δεν είναι απαραίτητο, η πλέον χρήσιμη και απλή
λύση, εφόσον οι συνθήκες μετά την πανδημία το επιτρέψουν είναι να βρεθεί κάποιος άνθρωπος μεγάλης ηλικίας,
της γενιάς που κινδυνεύει να χαθεί, ο οποίος να γνωρίζει
τα όρια. Σε αυτή τη φάση το εξαρτημένο τοπογραφικό
θα ήταν το τέλειο εργαλείο, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά
ακίνητα, που δεν είναι η αξία τους τέτοια που να επιτρέπει να πας να κάνεις ένα καλό τυπογραφικό. Εκεί πέρα
μπορεί να γίνει με ένα προσδιορισμό ορίων πάνω στο
χάρτη του κτηματολογίου. Αν δεν μπορεί να το κάνει ο
ίδιος ο πολίτης μπορεί να γίνεται από ένα μηχανικό αλλά
με πολύ μικρότερο κόστος, να μη χρειαστεί να γίνει δηλαδή σύνταξη τοπογραφικού. Και αν είναι απαραίτητη η
παρουσία κάποιου, που να ξέρει τη θέση και τα όρια του
ακινήτου και να τα δείξει».
Κληρονομικά
Στις περιπτώσεις που υπάρχουν κληρονομικές ασυμφωνίες «φυσικά μπορεί κάποιος συνιδιοκτήτης να δηλώσει μεμονωμένα στο κτηματολόγιο. Στην περίπτωση
που δεν συμφωνούν οι συνιδιοκτήτες, για να είναι κατοχυρωμένος και απέναντι τους θα πρέπει να βάλει όσα
περισσότερα έγγραφα μπορεί για να αποδείξει ότι είναι
κύριος του γεωτομαχίου και να δηλώσει το ποσοστό του,
το ποσοστό της κληρονομικής κατοχής, γιατί έτσι κι αλλιώς το γεωτεμάχιο παραμένει ενιαίο κι οι κληρονόμοι
όλοι έχουν ένα ποσοστό εκ του συνόλου. Οπότε κάποιος
κληρονόμος που δεν συμφωνεί με τους υπολοίπους στο
πως θα δηλωθεί το ακίνητο, μπορεί να δηλώσει το δικό
του ποσοστό αυτοτελώς κι αυτόνομα, χωρίς να χρειαστεί
να δώσει κανένα λογαριασμό και να έρθει σε συνεννόηση με τους υπόλοιπους».
Πρόστιμα
-Αν όμως δεν το δηλώσει μπορεί κάποια στιγμή να έχει
θέμα με τα πρόστιμα του Κτηματολογίου;
-«Μπορεί και θα έχει», αλλά «αυτή τη στιγμή που είμαστε σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση λόγω της πανδημίας που μας έχει χτυπήσει, όλα έχουν πάει πίσω,
έτσι ακόμη και στις περιοχές για τις οποίες έχουν λήξει
οι προθεσμίες για την υποβολή δηλώσεων, θεωρώ και
νομίζω ότι αυτό θα πράξει κι η πολιτική ηγεσία, ότι δεν
θα επιβληθούν πρόστιμα για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις
ακόμη και σε αυτούς που θα πάνε τώρα να δηλώσουν»,
υπογραμμίζοντας ότι “αυτοί, που δεν γνωρίζουν ακριβώς
τα όρια του ακινήτου είναι αυτοί που επιβάλλεται να
πάνε και να κάνουν τώρα δήλωση, για να είναι εντός της
προανάρτησης».
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Ομορφιές του χωριού

Τα χελιδόνια φεύγουνε,
σαν βγει το καλοκαίρι,
κι έρχονται πάλι άνοιξη,
με του νοτιά τ’ αγέρι,
βρίσκουν τον δρόμο πάντοτε,
κι έρχονται στην φωλιά τους,
και ξαναζούνε πάλι εκεί,
τα όποια όνειρα τουςΆνθιμος Ιωάννου

Χελιδόνια φωτο από Ελένη Σιάφη

ΙΩΑΝΝΑ ΧΡ. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ –
ΝΤΑΓΚΟΒΑΝΟΥ

ΑΧΙΛΛΕΑΣ Γ.
ΣΤΡΑΤΣΙΑΝΗΣ

ΤΗΛ. 210-5739804, 6947610071

Γαμβέττα 12 & Θεμιστοκλέους
Αθήνα 10677
ΤΗΛ. 2111167361, 6932352929

ΓΕΝΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
ΖΗΝΩΝΟΣ 1 & Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

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

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Achilles.law@gmail.com

Πωλείται

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

Γρηγόρης Κώτσης Παραγωγός
Σκρά 20 Πετρούπολη
Τηλ. 6946468130

