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Ευχές από τον Δήμαρχο
Ευχές από τις Αδελφότητες

 Τα παιδιά μας λένε τα κάλαντα στο μεσοχώρι 
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Γεώργιος Χ.
Κοντοδήμος,
Μεγάλος Ευεργέτης
της Αδελφότητας 
και του χωριού μας

 Αγοράστε γεωργικά και κτηνοτροφικά προϊόντα από 
τους παραγωγούς του χωριού. 

 Είναι σίγουρα άριστης ποιότητας και ταυτόχρονα 
ενισχύετε την τοπική οικονομία. 

Ψωνίστε από τα καταστήματα του χωριού. 
 Μας χρειάζονται και τα χρειαζόμαστε. 
Προτιμήστε συγχωριανούς μας επαγγελματίες.

>
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“ΚΕΡΑΣΟΒΟ”

Συμπληρώσαμε τα 160 τεύχη και παραμένουμε... 
ΑΣΤΑΜΑΤΗΤΟΙ!

Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας την οποία και έχουμε 
και χρειαζόμαστε.

Εμπνεόμαστε από την ΑΓΑΠΗ για το χωριό μας και θα μείνουμε 
σταθεροί στις αξίες μας για ενημέρωση αναφορικά με τις/τους 
Κερασοβίτισσες/τες. Θα συνεχίσουμε να καταγράφουμε τη ζωή 
μας και την ιστορία μας.
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Γεννήσεις 
• Ο Έκτορας Λευτέρης Μπακόλας και η Χρι-
στίνα Κυρίτση, κόρη του Θεόφιλου Κυρίτση, 
γέννησαν κοριτσάκι και το ονόμασαν Ηλέ-
κτρα. Να τους ζήσει!

Γάμοι
•Η Μάρθα Παύλου Τσιάτσιου και της Εμμα-
νουέλας Λουκιανού και ο Μενέλαος Παγου-
λάτος παντρεύτηκαν στις 25 Σεπτεμβρίου στο 
κτήμα Χατζή στην Κερατέα. 
•Ο Πολυχρόνης Νάκος παντρεύτηκε την καλή 
του Ανδριάνα Τσιφλίκι από την Αμαλιάδα 
στις 3 Οκτωβρίου 2021 στην Μεταμόρφωση 
Αττικής.
Να ζήσουν ευτυχισμένοι. 

Θάνατοι 
• Η Μαρία Μαλινού, σύζυγος Βασιλείου Γιάν-
νου, ετών 61 απεβίωσε 5-10-2021 στο Γαλάτσι. 

Αφιέρωμα στη μεταστάσα σύζυγο μου  
Μαρία μου ήρθες και βίωσες όλες τις 

δυσκολίες μου και τώρα που τα πράγ-
ματα είχαν αλλάξει έφυγες, εκείνο το 
μεσημέρι της Τρίτης ξαφνικά! Μεγάλη 
η θλίψη. Αναπαύσου ειρηνικά κάτω από 
τις ακτίνες του νοητού ήλιου της δικαι-
οσύνης.  

Ο άνθρωπος που βίωσε μαζί στιγμές 
χαράς και θλίψης.  Αιωνία η μνήμη σου 
ας είσαι αναπαυμένη. Ο σύζυγός της Βα-
σίλειος Γιάννου 

Ο Βασίλειος Γιάννου έφυγε απο την 
ζωή στις 2 Δεκεμβρίου 2021 σε ηλικία 68 
ετών στο Γαλάτσι Αττικής.      
• Ο Παντελής Γεωργίου Ζήκα έφυγε από 
την ζωή στις 5 Οκτωβρίου 2021, σε ηλι-
κία 83 χρόνων στο Κορωπί.
• Η Μαρία Στρατσιάνη, το γένος Κωτού-
λα, έφυγε από την ζωή σε ηλικία 84 χρό-
νων στον Πλαταμώνα. 

• Η Αγγελική Έξαρχου του Βασιλείου έφυγε 
από την ζωή στις 5 Νοεμβρίου στην Κόνιτσα.
• Η Ειρήνη Βάιλα του Διονύση έφυγε από 
την ζωή στις 9 Νοεμβρίου σε ηλικία 72 
ετών στο Μεγάλο Βάλτο Κορινθίας. 
• Ο Κωνσταντίνος Ευάγγελου Νάκου 
έφυγε από την ζωή σε ηλικία 87 ετών 
στην Λούτσα Αττικής στις 15 Δεκεμβρί-
ου. 
• Ο Παύλος Χαρίσης του Βασιλείου έφυ-
γε από την ζωή στις 20 Δεκεμβρίου 2021 
στα Γιάννενα σε Ηλία 69 ετών.
• Η Αφροδίτη Τσιαούση έφυγε από την 
ζωή στον Πύργο Ηλείας στις 13 Οκτω-
βρίουσε ηλικία 91 χρονών. 
• Η Σταυρούλα Τέλη έφυγε από την ζωή 
στις 25 Δεκεμβρίου στο χωριό σε ηλικία 
94 ετών.
Αιωνία τους η μνήμη.

Κοινωνικά

Μας γεμίζει θλίψη η διαπίστωση ότι στο 160 τεύχος δυστυχώς έχουμε μία αναφορά σε γεννήσεις, τουναντίον 
οι θάνατοι όλο και αυξάνονται!!!!!

Ευχές Δημάρχου Κόνιτσας
Ο Δήμαρχος Κόνιτσας Νικόλαος Εξάρχου εύχεται στους συνδημό-
τες του και σε όλους του Κερασοβίτες Χρόνια Πολλά Καλή και δη-
μιουργική χρονιά.

Ευχές Προέδρου 
Ο Πρόεδρος του χωριού μας Βασίλειος Ηλ. 
Σαμαράς εύχεται σε όλους τους Κερασοβί-
τες/ισσες καλή χρονιά και ευλογημένη να 
είναι το 2022. Ειδικά για τους ντόπιους εύ-
χομαι υγεία ομόνοια και αντοχές. Το 2021 
ήταν μία δύσκολη χρονιά που η πανδημία 
μας έφερε δυσάρεστες καταστάσεις. Εύχο-
μαι  συλλυπητήρια για τους χωριανούς μας 
που έχασαν τους δικούς τους την περασμένη 
χρονιά.

Αδελφότητα Αθηνών
Σε όλες τις Κερασοβίτισες και όλους τους 
Κερασοβίτες όπου γης η Αδελφότητα Αθη-
νών ΤΟ ΚΕΡΑΣΟΒΟ εύχεται η νέα Χρονιά 
να σας φέρει τις πιο όμορφες στιγμές που θα 
μείνουν ανεξίτηλες στη ζωής σας. Να έχετε 
Ευλογία, Υγεία, Αγάπη, και το χαμόγελο να 
πλημυρίζει τις ζωές. Η φλόγα της αγάπης για 
το χωριό μας να μας ζεσταίνει και να μαλα-
κώνεις τις καρδιές και σύντομα να ανταμώ-
σουμε στον πλάτανό μας.
Για το 2022 από τη Αδελφότητα μια μεγάλη 
και θερμή αγκαλιά.

Ευχές Ανάληψης 
Καθηκόντων 
Ο Δήμαρχος Κόνιτσας Νικόλα-
ος Εξάρχου απέστειλε ευχές στο 
νέο Δ.Σ. της Αδελφότητας: Με 
την ευκαιρία ανάληψης των κα-
θηκόντων του εκλεγέντος νέου 
συμβουλίου της αδελφότητας, 
θα ήθελα να σα σας συγχαρώ 
και να εκφράσω τις πιο εγκάρ-
διες ευχές μου για καλή επιτυχία 
στο έργο σας.  

Αδελφότητα Κιάτου 
Το Δ.Σ της Αδελφότητας Κερα-

σοβιτών Κιάτου το “Ζαρκάδι” 
εύχεται ολόψυχα σε όλους τους 
Κερασοβίτες και τις οικογένειές 
τους “Καλή Χρονιά” “Χρόνια 
πολλά και καλά” γεμάτα “Υγεία”, 
“Ευημερία” και “Αγάπη”. 
Αυτές τις γιορτές ας προσπαθή-
σουμε να ξαναβρούμε την αν-
θρωπιά μέσα μας και να αλλά-
ξουμε πορεία, οδεύοντας προς 
μια καλύτερη προοπτική του 
εαυτού μας!

Νάκος Θ. Λάζαρος, 
Πρόεδρος Αδελφότητας, 

Κερασοβιτών Κιάτου

Αδελφότητα Ιωαννίνων  
Το Δ.Σ. της Αδελφότητας Ιωαννίνων εύχε-

ται χρονιά πολλά, καλά Χριστούγεννα και το 
2022 να είναι μια καλύτερη νέα χρονιά από 
το 202. Η Ταμίας Σπυριδούλα Μακρυγιάννη 
Τζοβάρα.
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Χριστούγεννα στο Κεράσοβο

Μέσα απ’ τα λόγια των εκκλησιαστικών ύμνων και 
των ποιητών στέκομαι και συλλογιέμαι τι τάχα εί-

ναι αυτό που τόσο πολύ δονεί την ψυχή μας όταν φτά-
νουν τα Χριστούγεννα. Κάπου εκεί στις αναμνήσεις των 
παιδικών χρόνων σιγοκαίει αυτό το άσβεστο νοσταλγικό 
καντήλι της αθωότητας που μας συντροφεύει μέχρι το 
τέλος της ζωής μας. 

Δυο λέξεις πλημυρίζουν την ψυχή μας όταν πλησιά-
ζουν τα Χριστούγεννα: η αγάπη και η χαρά!!!Αχ, να ‘ταν 
εύκολο να σεργιανήσω πάνω από την Πίνδο και ν΄α-
γναντέψω τα βουνοσπαρμένα χωριά της….!!! Να νιώσω 
τον ίδιο παλμό σε κάθε αυλή, σε κάθε σοκάκι και κάθε 
γειτονιά. Να δω τις μάνες να ζυμώνουν, παιδιά να τρα-
γουδάνε και να γεμίζουν τους μαχαλάδες με χαρούμενες 
φωνές!!! Ν΄ακούσω να χτυπάνε χαρούμενα οι καμπάνες 
και ν΄ ακολουθούν τα βήματα των χωριανών που πάνε 
με χαρά στην Εκκλησιά για να λειτουργηθούν. Πόση νο-
σταλγία….!!! Θυμάμαι εκείνα τα χρόνια που μέσα στην 
αυλή είχαμε τις καλύβες με τα ζώα και τα άχυρα. Εκεί 
ήταν η δική μας φάτνη όπου κουρνιάζαμε στα όνειρά 
μας και ταξίδευε η ψυχή μας στη δική μας Βηθλεέμ….
κι έρχονταν ο Χριστός και φώλιαζε μαζί μας στην αγκα-
λιά της μάνας μας και δεν μας ένοιαζε τίποτα!!! Όλος 
ο κόσμος ήταν δικός μας. Είχαμε αγάπη και ζεστασιά, 
τρυφερότητα και θαλπωρή. Έτσι περνούσε ο καιρός και 
χτίζαμε τον κόσμο μέσα μας με αγνά και ανόθευτα υλι-

κά….ώσπου φτάσαμε στο σήμερα και μολυσμένοι από 
έναν βίο αβίωτο ψάχνουμε απεγνωσμένα την ευωδιά 
των πρώτων χρόνων, εκείνων των παιδικών χρόνων της 
αθωότητας, της αγάπης και της αλήθειας. 

Η δικιά μου γενιά, ίσως να είναι η τελευταία που κου-
βαλάει βιώματα άλλων εποχών και προσπαθεί με κάθε 
τρόπο να «διασώσει» ίσως και να «αναβιώσει» τα ήθη 
και τα έθιμα που στην ουσία ήταν ο καθημερινός τρό-
πος ζωής στο χωριό. Καλή η προσπάθεια αλλά δυστυχώς 
ίσως μάταιη. Τα χωριά ερήμωσαν, οι άνθρωποι σκόρπι-
σαν στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα, η τραγικότητα 
του σήμερα με την πανδημία, την ανομία και τα τόσα 
άλλα άσχημα που συμβαίνουν με την κλιματική αλλαγή, 
έχουν ψυχράνει τις καρδιές μας και μας έχουν οδηγήσει 
στην απομόνωση και στην απόγνωση. Αυτό που μας σώ-
ζει είναι το εμβόλιο των αναμνήσεων που μας κάνει να 
αντιστεκόμαστε και να προσπαθούμε ελπίζοντας…..!!! 

Τι γίνονταν λοιπόν τα παλιά χρόνια στο Κεράσοβο; Τα 
έθιμα των Χριστουγέννων άρχιζαν λίγες μέρες πριν με 
την «Γουρουνοχαρά» Σε κάθε σπίτι, εκτρέφονταν κι από 
ένα γουρούνι γιατί από αυτό κάθε οικογένεια εξασφάλι-
ζε το κρέας, το λίπος (λίπα), τις τσιγαρίδες (τις έβαζαν σε 
τραχανόπιτες ή στο μπομπότο δηλαδή το καλαμποκίσιο 
αλεύρι), τα λουκάνικα κι από το δέρμα του γουρουνιού 
έφτιαχναν τα γουρουνοτσάρουχα (είδος παπουτσιών).
Για κάθε σφαγή μεγάλου γουρουνιού απαιτούνταν 5-6 
άνδρες. Κατά το έθιμο, η νοικοκυρά έδινε λίγη αναμμένη 
στάχτη και θυμίαμα στον σφαγέα, ο οποίος, αφού τούς 
θυμιάτιζε όλους, για να έχουν την ευλογία του Χριστού 
και να εξαφανιστούν οι καλικάντζαροι, έριχνε τη στάχτη 
με το θυμίαμα στον 
λαιμό του γουρου-
νιού, για να είναι 
ευλογημένο και 
καλό το κρέας του. 
Επίσης, έβαζαν στο 
στόμα του γουρου-

«Η Γέννησίς σου Χριστέ ο Θεός ημών
ανέτειλε τω κόσμω το φως το της γνώσεως
εν αυτή γαρ οι τοις άστροις λατρεύοντες
υπό αστέρος εδιδάσκοντο
Σε προσκυνείν τον ήλιον της δικαιοσύνης
και Σε γινώσκειν εξ ύψους ανατολήν
Κύριε δόξα Σοι.»          
ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ

«Η Παρθένος σήμερον, τον Υπερούσιον τίκτει
και η Γή το σπήλαιον, τω απροσίτω προσάγει
Άγγελοι μετ’ ποιμένων δοξολογούσι
Μάγοι δε μετα αστέρος οδοιπορούσι
Δι’ ημάς γαρ εγεννήθη παιδίον νέον
ο προ αιώνων Θεός.»   
ΚΟΝΤΑΚΙΟ ΡΩΜΑΝΟΥ ΤΟΥ ΜΕΛΩΔΟΥ

«Νάμουν του στάβλου εν άχυρο, ένα φτωχό κομμάτι,
την ώρα π’ άνοιξε ο Χριστός στον ήλιο του το μάτι!
Να δω την πρώτη του ματιά και το χαμόγελο του,
το στέμμα των ακτινών του γύρω από το μέτωπο του….» 
ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ

«Στην γωνιά μας κόκκινο τ΄ αναμμένο τζάκι
Τούφες χιόνι πέφτουνε στο παραθυράκι!
Όλο απόψε ξάγρυπνο μένει το χωριό
και χτυπά Χριστούγεννα το καμπαναριό!
Έλα, Εσύ που Αρχάγγελοι σ’ ανυμνούνε απόψε
πάρε από την πίτα μας, που ευωδιά και κόψε!
Έλα κι η γωνίτσα μας καρτερεί να ‘ρθεις……
Σου ‘στρωσα, Χριστούλη μου, για να ζεσταθείς!»
ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΠΕΡΑΝΤΖΑΣ
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νιού ένα κρεμμύδι. Στη συνέχεια, οι άνδρες έγδερναν το 
γουρούνι, και το δέρμα, αφού το αλάτιζαν, το δίπλωναν 
στα τέσσερα και το κρατούσαν για να φτιάξουν τα γου-
ρουνοτσάρουχα για τις καλοκαιρινές δουλειές τους. Μετά 
το γδάρσιμο, άρχιζε το κόψιμο του λίπους (παστού), για 
να γίνει έπειτα το κόψιμο του κρέατος σε μικρά τεμά-
χια. Το λίπος αυτό, αφού το έλιωναν πρώτα, το έβαζαν σε 
δοχεία λαδιού ή σε βαρέλια (κάδιοι) και αφού πάγωνε, 
διατηρούνταν σχεδόν όλο τον χρόνο. Το λίπος του γου-
ρουνιού στην ουσία αντικαθιστούσε το λάδι που ήταν 
δυσεύρετο τότε και χρησιμοποιούνταν σε όλα τα μαγει-
ρέματα (για πίτες και φαγητά). Στη συνέχεια, τεμάχιζαν 
το κρέας και τοποθετούσαν αλατισμένα τα κομμάτια στα 
πιθάρια (παστό), πού τα είχαν για φαγητό όλο σχεδόν 
το χειμώνα και τα μαγείρευαν με τραχανά και πλιγούρι. 
Επίσης, έφτιαχναν και λουκάνικα (λουκανίτσες). Έκο-
βαν το κρέας σε πολύ μικρά κομματάκια, επίσης, έκοβαν 
πράσα και κρεμμύδια σε μικρά-μικρά τεμάχια και τα εί-
χαν έτοιμα για να γεμίσουν τα λουκάνικα και συγχρόνως 
έριχναν ρίγανη, πιπέρι κι αλάτι. Στη συνέχεια περνούσαν 
τα λουκάνικα σ’ ένα ξύλινο δοκάρι και τα κρεμούσαν στα 
μπαλκόνια για να στεγνώσουν. Τα παιδιά περίμεναν με 
αγωνία στην άκρη για να πάρουν την ουροδόχο κύστη 
του γουρουνιού, να τη φουσκώσουν και να παίξουν πο-
δόσφαιρο. Ακολουθούσε γλέντι μέχρι τα ξημερώματα, 
για να επαναληφθεί η ίδια διαδικασία την επόμενη και 
τη μεθεπόμενη μέρα σε άλλο σπίτι. Οι οικογένειες, συ-
νήθως συγγενικές, καθόριζαν με τη σειρά ποιά ημέρα θα 
έσφαζε το γουρούνι της. Επειδή όμως η όλη εργασία είχε 
ως επακόλουθο το γλέντι και τη χαρά, γι’ αυτό και η ημέ-
ρα αυτή καθιερώθηκε ως «γουρουνοχαρά»!!!

Την προπαραμονή οι νοικοκυρές ετοίμαζαν το Χρι-
στόψωμο και τις κουλούρες (προσφόλια) που θα έδιναν 
στα παιδιά που θα περνούσαν την επόμενη μέρα για να 
πουν τα κάλαντα (να κολιαντίσουν). Για τα παιδιά που 
ήταν πιο κοντινοί συγγενείς έφτιαχναν μεγαλύτερα προ-
σφόλια. Αυτά τα σφράγιζαν με τα σχέδια που έχει στο 
χερούλι η σφραγίδα που βάζουν στα πρόσφορα που πη-
γαίνουν στην εκκλησία.

Την παραμονή οι νονές έπρεπε να πάνε τα δώρα τους 
στα βαφτιστήρια. Τα δώρα ήταν συνήθως μια περιποιη-
μένη κουλούρα, λίγα ζαχαρωτά ή κανένα ρουχαλάκι που 
του είχαν πλέξει. Το ίδιο έπρεπε να κάνει και η πεθερά 
στην αρραβωνιαστικιά του γιου της. Αυτή εκτός από την 

κουλούρα και τα ζαχαρωτά θα της δώριζε και μαντίλι 
«καλαματιανό», αν είχε. Την παραμονή πρωί πρωί, προ-
τού ο παπάς χτυπήσει την καμπάνα, τα παιδιά του χω-
ριού έπαιρναν τις ‘τζιουμάκες’ και εξορμούσαν στα σπί-
τια. Οι τζιουμάκες ήταν ένα μακρύ ξύλο από κρανιά σαν 
μπαστούνι το οποίο στη μια άκρη του είχε ένα εξώγκομα 
ίσα με μια γροθιά. 

Καθώς οι παρέες των παιδιών διέσχιζαν τα σοκάκια 
του χωριού μέσα στη νύχτα του χειμώνα έσπαγαν με τις 
τζιουμάκες τους φράχτες των σπιτιών και των κήπων 
για να γελάσουν. Οι ιδιοκτήτες άλλοι φώναζαν και μά-
λωναν και άλλοι το δέχονταν ως αναγκαίο κακό. Σε πολ-
λά σπίτια οι νοικοκυρές άνοιγαν την πόρτα στα παιδιά 
κι αυτά μ’ ένα κλαδί κέδρου που κρατούσαν στα χέρια 
τους ανακάτευαν τη φωτιά στο τζάκι λέγοντας: «Ζιάρα, 
αρνιά, κατσίκια…». Μια ευχή για να γεννιούνται θηλυκά 
ζώα. Άλλοι πάλι έριχναν στάρι στη φωτιά κι έβλεπαν το 
μέλλον …. προς τα που θα έσκαγε και θα πετάγονταν ο 
σπόρος.

 Μετά την εκκλησία τα παιδιά του χωριού συγκεντρώ-
νονταν στην πλατεία με τα κεντητά σακούλια τους στην 
πλάτη για να πάνε να πούνε τα κάλαντα χωρίς τις τζι-
ουμάκες αυτή τη φορά. Μέσα στο σακούλι η μάνα τους 
έβαζε ένα προσφόλι, λίγα καρύδια, σύκα ή ζαχαρωτά. 
Πήγαιναν σε όλα τα σπίτια του χωριού και οι παρέες τους 
αποτελούνταν από 8 έως 10 άτομα. 

 Μπαίνοντας στην αυλή του σπιτιού, Φώναζαν: ‘Να τα 
πούμε;’ Κι άρχιζαν:

 «Κόλιντα, μέλιντα, τώρα και του χρόνου 
ου Χριστός γηννιέτι, γηννιέτι κι βαφτίζιτι 

στα σούραντα (ουράνια) σ’ απάνου 
κι οι άγγελοι χαίρουντι και τα δαιμόνια σκάζουν 
σκάζουν και πλαντάζουν, τα σίδερα δαγκάνουν. 

Νό’ μου (δώσ’ μου) μπάμπου κ’λούρα 
Να μη σ’ τσακίσου τα’ θύρα και την παραθύρα 

Ξύδι στο βαένι, ρακί στο κολοκύθι. 
Δυο χιλιάδες πρόβατα και τρεις χιλιάδες γίδια 

που βόσκουν τα κατσίκια στου μέγα του χουραφ’»
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Την ώρα αυτή οι νοικοκυρές έψηναν τα «σπάργανα 
του Χριστού». Έφτιαχναν ένα είδος χυλού με αλεύρι χω-
ρίς αλάτι. Στο τζάκι, πάνω στην πυροστιά, τοποθετού-
σαν μια πέτρινη πλάκα. Στην πλάκα αυτή έριχναν με μια 
κουτάλα το χυλό και τον άλωναν με τον πλάστη. Μετά 
το γύριζαν κι από την άλλη για να ψηθεί κι από τις δυο 
πλευρές. Για να τα φάνε τα ράντιζαν με βούτυρο ή με 
μέλι και καρύδια. Άλλο φαγητό που έφτιαχναν αυτή τη 
μέρα ήταν τα ‘γιαπράκια’. Ήταν ένα νηστίσιμο φαγη-
τό που έμοιαζε με τους λαχανοντολμάδες που γίνονταν 
όμως με φύλλα από λάχανο τουρσί που είχαν φτιάξει οι 
νοικοκυρές από το φθινόπωρο. Συμβόλιζε το ‘φάσκιωμα’ 
του νεογέννητου Χριστού. 

 Μεγάλη προσοχή έδιναν στη φωτιά που έκαιγε στο 
τζάκι. Δεν έπρεπε να σβήσει γιατί θα κρύωνε το μωρό 
της Παναγίας. Στην εστία δεν καθάριζαν όλη τη στάχτη. 
Αυτή τη μάζευαν και την ημέρα του Σταυρού, παραμο-
νές των Φώτων, την πετούσαν στα χωράφια για λίπασμα 
και απολύμανση.Για την παραμονή των Χριστουγέννων 
δυο παλιοί Κερασοβίτες έγραφαν: Ο Δημήτριος Σαμα-
ράς: «Πηγαίναμε την παραμονή των Χριστουγέννων, 
για να πούμε – τραγουδήσουμε τα «Κόλεντα» και μας 
έδινε κουλούρες καλαμποκίσιες (μπομποτίσιες), όχι στα-
ρένιες. Ήταν βλέπετε και τα χρόνια πολύ δύσκολα, δε-
καετία του ’40, με πολέμους, κατοχή – εμφύλιο σπαραγ-
μό. Επικρατούσε η πείνα, η φτώχεια και η δυστυχία στα 
χωριά μας. Ξεχνιούνται ποτέ αυτά τα πράγματα, πόσο 
μάλλον στην τρυφερή παιδική ηλικία που ήμασταν τότε. 
Εξ άλλου είχε μεγάλο δίκιο η γιαγιά μας η Βαγγέλαινα, 
τώρα που σκέφτομαι και γράφω. Που να βρεθεί το στά-
ρι (καθάριο το λέγαμε), να φτιάξει τόσες κουλούρες που 
ήθελε να δώσει, όχι μόνο σε εμάς τα δεκαέξι εγγόνια 
της αλλά και στα παιδιά της γειτονιάς που θα λέγανε τα 
«Κόλεντα». Καλά που υπήρχε και η μπομπότα εκείνα τα 
δύστυχα και βασανισμένα κατοχικά χρόνια και σώθηκε 
ο κόσμος από την πείνα.»…

Ο Βασίλης Κιτσάκης: «Όλα τα παιδάκια για τη μέρα 
αυτή είχανε προμηθευτεί από ένα σακκουλάκι υφαντό 
στον αργαλειό με πολλές χρωματιστές φουντίτσες και 

κρόσια για να βάζουν τις κλουρίτσες που θα παίρνανε 
από τα σπίτια. Έτσι όλο το χωριό αυτή τη μέρα ήτανε στο 
πόδι. Παιδάκια να τραγουδάνε, τηγάνια να τηγανίζουν 
χοιρινό, να γεμίζουν τα τραπέζια, κανάτες γεμάτες κρασί 
να αδειάζουν, ποτήρια να τσουγκρίζουν, χαμόγελα ζω-
γραφισμένα σε όλα τα πρόσωπα ήταν το γνώρισμα της 
ημέρας. Ήτανε η αγάπη, η χαρά, το κέφι απλωμένα σ΄ 
όλο το χωριό. Σε όλο το χωριό που ζούσε σαν μια μεγάλη 
οικογένεια αρμονικά. Όλοι μαζί για μεγάλες χαρές. Όλοι 
μαζί και για λύπες. Και τα Χριστούγεννα ήταν ημέρα με-
γάλης χαράς γι΄αυτή τη μεγάλη οικογένεια που λέγεται 
χωριό. Το απόγευμα η αποκορύφωση του κεφιού γινό-
ταν στην πλατεία του χωριού, στο μεσοχώρι που λέμε, με 
τα κλαρίνα και τα βιολιά. Πιασμένοι όλοι στο χορό και 
κατά ηλικία. 

Πάντα οι μεγαλύτεροι μπροστά και οι μικρότεροι πιο 
πίσω, έτσι έφτανε ο χορός να δείχνει και τις ηλικίες με 
τη σειρά τους. Και οι χοροί τότε φτάνανε να χορεύουν 
μπροστά και τέσσερις και να ακολουθούν άλλα 200-300 
άτομα πίσω. Αυτοί οι χοροί στο μεσοχώρι κρατούσαν και 
τα Χριστούγεννα δυο – τρείς μέρες. Ημέρες ξέγνοιαστες, 
γεμάτες χαρά, αδελφοσύνη και αγάπη. Ημέρες που για 
μας είναι μια καλή ανάμνηση και για τα παιδιά μας μια 
παράδοση».

Ανήμερα τα Χριστούγεννα όλοι οι Κερασοβίτες, φό-
ραγαν τα καλά τους, πήγαιναν στην εκκλησία, ετοίμαζαν 
τα φαγητά, κυρίως χοιρινό, πήγαιναν επισκέψεις στους 
συγγενείς και το απόγευμα, αν ο καιρός το επέτρεπε, 
έβγαιναν στο μεσοχώρι τα ‘βιολιά’. Επισκέψεις στους 
Χρηστάδες έκαναν την άλλη μέρα. Το χορό στην πλατεία 
άρχιζε ο γεροντότερος εις ένδειξη σεβασμού. Πολλές 
φορές ο χορός κρατούσε και τρεις μέρες. Τόσος πολύς 
ήταν ο κόσμος τότε στο χωριό, κυρίως στα προπολεμικά 
χρόνια.

Αυτά τα ολίγα και όμορφα από το πανέμορφο Κερά-
σοβο!!! Εύχομαι υγεία σε όλο τον κόσμο, αγάπη, ειρήνη 
και ταπείνωση!!! 

 
Γεώργιος Ν. Σάρρος

• Ο Αθανάσιος Μιλτ. Σιάφης πέρασε στο Πανεπιστήμιο Πειραιά στη σχο-
λή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης.
• Ο Δημήτρης Τσελέντης του Νικήτα και της Γεωργίας, εγγονός του Δη-
μήτρη και της Ανθούλας Ζιούλη, πέτυχε στη σχολή Μηχανολόγων Μηχα-
νικών του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου.
Συγχαρητήρια! 

Επιτυχόντες Πανελλαδικών Εξετάσεων

 Συνδρομές
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΣΟ (€)
Αμαλία Ζήκα Κωτούλα (Αυστραλία) 100,00
Σπυριδούλα Καλύβα Θεολόγου (Αυστραλία) 100,00
Λευκοθέα Κότινα 20,00
Ευάγγελος Δημ. Ντακουβάνος (Κέρκυρα) 40,00
Παρασκευή Ευαγ. Νάκου 25,00 
Ζήσης Ιωαν. Ντακοβάνος 40,00
Ζιούλης Κωνσταντίνος   20,00
Νταγκουβάνου Παπά Βασιλική 100,00
Γηράσης Νικόλαος    20,00  
Νταγκουβάνος Ζήσης  40,00  
Νάκου Παρασκευή (Βιβή) 25,00  
Σιάφης Σπύρος 20,00 
Νάκος  Ανδρέας 20,00
Γαλάνης Κώστας 10,00

Οι εγγονές του Γεωργίου Τζίνα, Θεοδοσία-Χρυσούλα, Αλεξάν-
δρα και Παναγιώτα (η Γιώτα όπως την φώναζε ο μακαρίτης) 
κόρες του Κωνσταντίνου Γ. Τζίνα προσφέρουν στη μνήμη του 
παππού τους 50 ευρώ στην Αδελφότητα.

Ευχαριστούμε τον Αλέξανδρο Κ. Τζίνα που έδωσε ΑΙΜΑ στην τράπεζα 
αίματος της Αδελφότητας.
Όσοι θέλετε να δώσετε αίμα μπορείτε να πάτε σε οποιοδήποτε νοσο-
κομείο, της χώρας για την Τράπεζα Αίματος Αδελφότητας Αγίας Πα-
ρασκευής Κόνιτσας «το Κεράσοβο»! Λειτουργούν 2 τράπεζες μια στο 
Ελπίς και η άλλη το Πανεπιστημιακό Ιωαννίνων

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
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Με την κάθε επιφύλαξη που ο άν-
θρωπος έχει για μια νέα αρχή, 

έτσι και εγώ εγκαταστάθηκα στον 
τόπο αυτό. Γρήγορα όμως οι επιφυ-
λάξεις μου ασθενούσαν και με πολύ 
μεγάλη ευκολία, χάρις την αγάπη 
των Κερασοβιτών απορροφήθηκα 
ψυχικά και σωματικά στην τοπική 
κοινωνία. Κάθε ημέρα και καλύτε-
ρη, και κάθε εβδομάδα που ερχό-
ταν, κάτι με έκανε να θέλω όλο και 
πιο γρήγορα να πηγαίνω στο χωριό 
και όλο πιο αργά να φέυγω. Και οι 
άνθρωποι με καλοσύνη με καλούσαν 
στη παρέα τους, στα σπίτια τους για 
να μου δείξουν τη συμπάθειά τους. 
Και έκανα φίλους, αξιοθαύμαστους 
ανθρώπους, που με την απλότητα 
τους χαίρομαι που είναι στην ψυχή 
μου.

Και πέρασαν σχεδόν 7 χρόνια…
Και είδα σε αυτό το διάστημα όπου 

έζησα μαζί τους, αγωνίες, χαρές και 
λύπες με τους χωριανούς, αλλά και 
την σημερινή αλλαγή στην γενική ει-
κόνα του χωριού από κατοίκους που 
έφυγαν για την αγκαλιά του Κυρίου, 
αλλά και της συμπεριφοράς του αν-
θρώπου λόγω της πανδημίας που τα-
λαιπωρεί τον κόσμο.

Επίσης, μεγάλος ο αγώνας που γί-
νετε να έχουμε συχνές θείες λειτουρ-
γίες μιας και ο ψάλτης μας έρχεται 
από τα Γιάννενα για να μας εξυπη-
ρετήσει και τον χειμώνα με δύσκολες 
καιρικές συνθήκες. Ο Θεός να του 
δίνει δύναμη και θέληση.

Και απόψε με ρώτησε κάποιος 
φίλος. Πάτερ, πώς λες να ζούσε ο 
άνθρωπος στον κόσμο εάν υπήρχαν 
μόνο χαρές, γλέντια, γέλιο, καλο-
πέραση, αφθονία αγαθών ,με λίγα 
λόγια παραδεισένια ζωή δίχως να 
υπάρχει η αγωνία για το αύριο;

Για να υπάρχουν λοιπόν αυτά 
που επιθυμεί ο άνθρωπος, πρέπει να 
υπάρχει πρώτα η ασθένεια για να ζη-
τάς την υγεία, η φτώχεια για να ζη-
τάς τα πλούτη, η λύπη για να ζητάς 
τη χαρά, η μοναξιά για να ζητάς την 

παρέα και το γλέντι, το κλάμα για να 
ζητάς το γέλιο, η πείνα για να ζητάς 
φαγητό, η αδικία για να ζητάς δικαι-
οσύνη, ο πόλεμος για να ζητάς την ει-
ρήνη και η κακοπέραση για να ζητάς 
την καλοπέραση και ο θάνατος για 
να ποθείς την ζωή και τόσα άλλα…

Αυτά λοιπόν όσο υπάρχει ο άν-
θρωπος στη γη θα υπάρχουν και τα 
κακά και τα καλά. Και όταν έρθουν 
τα κακά τότε θέλουμε να υπάρχει 
ένα φως μέσα στο σκοτάδι της ψυχής 
μας. Και όλοι ξέρουμε την καλύτερη 
λέξη που ο κάθε άνθρωπος δεν μπο-
ρεί να ζήσει χωρίς αυτή… «ΕΛΠΙΔΑ»

Μία λέξη που ιδίως σήμερα πρέ-
πει να την ξέρουμε όλοι και ειδικά οι 
νέοι ,τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας…

Μια λέξη που το αντίστοιχο της 
είναι η «ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ»που γέννη-
σε τον Χριστό και σταυρώθηκε και 
πήρε όλες τις αμαρτίες μας πάνω του 
για να μην τις κουβαλάμε εμείς. Και 
εμείς δημιουργήματα του Θεού τον 
αγνοούμε καθημερινά σαν να είναι 
ένα τίποτα. Σπαταλάμε και φεύγου-
νε σαν νερό οι ημέρες των Χριστου-
γέννων και οι καρδιές μας μένουν 
κενές... 

Λίγοι άνθρωποι πηγαίνουν στην 
Εκκλησία για τα σαρανταλείτουργα 
και να προετοιμάζονται κατάλληλα 
για την γέννηση του Ιησού. Και ακό-
μη πιο λίγοι στη Θεία Λειτουργεία 
θα πάρουν τον Χριστό μέσα τους.  
Το μυαλό μας είναι στα υλικά αγαθά 
και στα δώρα που θα ανταλλάξου-
με. Αυτά θα είναι περιστασιακά και 
μετά από λίγο καιρό θα νιώθουμε 
την καρδιά μας κενή. Και θα ρωτή-
σει κάποιος δηλαδή δεν χρειάζονται; 
Βέβαια χρειάζονται αλλά να μην γί-
νεται αυτοσκοπός και μας βασανίζει 
το μυαλό μας για να τα αποκτήσου-
με. Διότι αυτό μπορεί να είναι και 
του πονηρού, ο οποίος μας κάνει να 
επιθυμούμε κάτι τόσο πολύ που να 
καταστρέψουμε την ζωή μας χωρίς 
να το καταλάβουμε προκειμένου να 
το αποκτήσουμε.

Και εγώ λοιπόν έχω να σου πω 

κάτι. Δεν ξέρω τι κουβαλάς, τι περ-
νάς αλλά θέλω να μοιραστώ μαζί σου 
αυτό που πιστεύει ο Θεός για σένα.

Ο Θεός λοιπόν, έστειλε τον Υιό 
του στη γη. Υπέφερε και φορτώθη-
κε τις θλίψεις μας; τους πόνους μας 
και έφτασε μέχρι θανάτου σταυρι-
κού. Και τι δεν έπαθε για μένα και 
για σένα που διαβάζεις αυτή τη στιγ-
μή, που δεν ήθελε να χυθεί ούτε μια 
στάλα αίμα από το δικό σου σώμα 
για να μπορείς να ζήσεις αιώνια. Γι’ 
αυτό λοιπόν έδωσε τον εαυτό του 
θυσία ολόκληρη και την τελευταία 
σκέψη που είχε στο μυαλό του πάνω 
στο σταυρό ήσουν εσύ. Και σε αγα-
πάει. Και θέλει να τον πλησιάσεις να 
έρθεις πιο κοντά του. Γιατί δεν πρό-
κειται να σε αφήσει μόνο, να περνάς 
αυτά που περνάς. Δέξου τον Χριστό. 
Αν θέλεις, ξέρεις που θα τον βρεις. 
Δεν πρόκειται να βρεις μεγαλύτερη 
ανάπαυση, ηρεμία, αγάπη ολοκλή-
ρωση. Όλα τα άλλα είναι προσωρινά 
και υποκατάστατα.

Με βαθιά εκτίμηση από καρδιάς, 
πολλές ευχές και για το νέο έτος, σε 
όλους τους χωριανούς μου Κερασο-
βίτες αλλά και σε όποιον διαβάσει το 
άρθρο.

Υ.Γ Πολλές ευχαριστίες από καρ-
διάς και στην Εκκλησιαστική Επι-
τροπή για το διακόνημά της.

Χρόνια πολλά - Καλή χρονιά
Πατήρ Μιχάλης

Σκέψεις μια παγωμένη βραδιά του Δεκεμβρίου
Πάνε σχεδόν 7 χρόνια που στα σχέδιά του ο Θεός είχε 
για εμένα να με στείλει ως κληρικό στα ορεινά χωριά 
της Κόνιτσας.
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Ευθύμιος Ν. Κουκούμης, 
Ευεργέτης της Αδελφότητας και του χωριού μας

Τακτική Γενική Συνέλευση, Νέο Δ.Σ. 
και Προεδρείο 

Σήμερα 14 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Κυριακή στο γρα-
φείο της Αδελφότητας επί της οδού Σμόλικα αρ. 21 στο 
Καματερό Αττικής συνήλθε η ετήσια τακτική Γ.Σ., θέμα 
απαρτίας δεν τίθεται καθώς σύμφωνα με το καταστατι-
κό είναι η 2η Κυριακή με την εξ αναβολής Γ.Σ. που είχε 
οριστεί στις 7/11/2021. 

Παρατίθενται ακολούθως τα θέματα που συζητήθη-
καν και οι αποφάσεις αυτών. 
1.Οικονομικός απολογισμός του τελευταίου Δ.Σ.
2.Αρχαιρεσίες ανάληψης νέου ΔΣ και της εκλεκτικής 

επιτροπής 

Το σώμα εξέλεξε ομόφωνα ως Πρόεδρο της ΓΣ τον Γε-
ώργιο Αθ. Σιάφη και γραμματέα τον Αχιλλέα Αν. Νάκου. 
Το λόγο έλαβαν κατά σειρά η Πρόεδρος της Αδελφότη-
τας Ελένη Γ. Σιάφη, Ιωάννης Γαλάνης και ο Φώτιος Βάι-
λας, όπου μίλησαν για τα πεπραγμένα του ΔΣ:
- Απολογισμός Οικονομικός ετών 2019-2021
- Ενημέρωση του σώματος σχετικά με επιστολή του Δη-

μάρχου Κόνιτσας αναφορικά με το παλιό Σχολείο – 
Μουσείο του χωριού

- Έγκριση κονδυλίου 10.000 ευρώ για πολιτιστικές εκ-
δηλώσει, έξοδα συντήρησης του ξενώνα.

Μετά και ανωτέρω το Σώμα ενέκρινε τις ενέργειες του 
ΔΣ  και τον οικονομικό απολογισμό των ετών 2019-2021 
και ενέκρινε και το κονδύλι των 10.000 ευρώ .

Στη συνέχεια το Σώμα εξέλεξε την Εφορευτική Επι-
τροπή για την ανάδειξη νέου ΔΣ και Εκλεκτικής επιτρο-
πής.  Τους:
- Γεώργιος Αθ. Σιάφης  Πρόεδρος
- Αχιλλέας Ανδ. Νάκος και 

- Αχιλλέας Γ. Στρατσιάνη

Ακολούθως η Εφορευτική Επιτροπή κάλεσε το Σώμα, 
όσοι επιθυμούν συμμετοχή στις αρχαιρεσίες για την 
ανάδειξη του νέου ΔΣ και της Ελεγκτικής Επιτροπής.

Από το Σώμα δήλωσαν συμμετοχή οι κάτωθι υποψή-
φιοι για τι ΔΣ:
1. Αποστόλου Νικόλαος
2. Βάιλας Φώτιος
3. Γαλάνης Ιωάννης
4. Κωτούλα Ειρήνη 
5. Παπανικολάου Κωνσταντίνος 
6. Σιάφης ΑΘ. Γεώργιος
7. Σιάφη Ελένη 

Για την Ελεγκτική Επιτροπή δήλωσαν συμμετοχή οι 
1. Γκούτσιος Αντώνιος 
2. Νάκος Αν. Αχιλλέας 
3. Τσιάτσιος Αριστείδης 
4. Τσιάτσιος Κων. Λάζαρος 

Ακολούθησε ψηφοφορία όπου ψήφισαν 32 μέλη και 
βρέθηκαν 32 έγκυρα ψηφοδέλτια 
1. Αποστόλου Νικόλαος      4 ψήφους 
2. Βάιλας Φώτιος    14 ψήφους
3. Γαλάνης Ιωάννης   18 ψήφους
4. Κωτούλα Ειρήνη   10 ψήφους
5. Παπανικολάου Κωνσταντίνος    6 ψήφους
6. Σιάφης Αθ. Γεώργιος    19 ψήφους
7. Σιάφη Ελένη     29 ψήφους

Οι 5 πρώτοι σε ψήφους είναι τα νέα μέλη του ΔΣ (Ελέ-
νη Σιάφη, Γεώργιος Σιάφης, Γαλάνης Ιωάννης Βάιλας 
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Πανηγύρι στο χωριό μας

Φώτιος και Κωτούλα Ειρήνη) με αναπληρωματικούς  
(Παπανικολάου Κωνσταντίνος και Αποστόλου Νικόλα-
ος). Μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι: Τσιάτσιος 
Αριστείδης, Νάκος Αν. Αχιλλέας και Τσιάτσιος Κων. Λά-
ζαρος με αναπληρωματικός Γκούτσιος Αντώνιος.

Με το πρακτικό 204 21/11/2021 τα μέλη του ΔΣ απο-
φάσισαν ομόφωνα να το συγκροτήσουν ως εξής: 
Πρόεδρος Ελένη Σιάφη
Αντιπρόεδρος Ιωάννης Γαλάνης και βοηθός ταμία
Γραμματέας Γεώργιος Αθ. Σιάφη
Ταμίας Φώτιος Βάιλας
Μέλος Ειρήνη Κωτούλα 
Αναπληρωματικοί 
Παπανικολάου Κωνσταντίνος και Αποστόλου Νικόλαος

Συντονιστική Επιτροπή και υπεύθυνοι του περιοδικού 
οι Ελένη Σιάφη, Γεώργιος Α. Σιάφης και Ιωάννης Γαλάνης

Υπεύθυνοι πολιτιστικού: 
Ειρήνη Κωτούλα και Ιωάννης Γαλάνης

Υπεύθυνος της Αδελφότητας για τα θέματα του χω-
ριού ο Κωνσταντίνος Γ . Τζίνας.
Εκπρόσωποι στην Πανηπειρωτική: οι Γεώργιος Α. 
Σιάφης, Ελένη Σιάφη και Ιωάννης Γαλάνης επιλαχών 
Φώτιος Βάιλας.

Ο δήμαρχος Κόνιτσας Νίκος Εξάρχου απευθύνει χαιρετισμό 
στους συγχωριανούς στο πανηγύρι

Ο Πρόεδρος Βασίλης Σαμαράς απευθύνει χαιρετισμό στους συγχωριανούς στο 
πανηγύρι

Στη μνήμη της προστάτιδας 
του χωριού μας Αγίας Παρασκευής.
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Γραφείο Δημάρχου Κόνιτσας
Αρ. πρωτοκόλλου 5752 Kόνιτσα 
3/11/2021

Θέμα: Χρήση παλιού Διδακτηρί-
ου (Δημοτικού Σχολείου) στην 
κοινότητα Αγίας Παρασκευής. 

Αξιότιμη κα Πρόεδρε και κύριοι 
Σύμβουλοι,

Ως προκύπτει από το ιδιωτικό 
συμφωνητικό που υπεγράφη τις 
24/4/1987 μεταξύ της κοινότητας και  
αδελφότητας, το παλιό Διδακτήριο 
της Κοινότητας Αγίας Παρασκευής, 
παραχωρήθηκε η χρήση του για του-
λάχιστον 50 χρόνια από την κοινότη-
τα στην αδελφότητα σας.

Ακολουθήθηκαν τότε οι κατά το 
Νόμο διαδικασίες με απόφαση των 
συμβουλίων κοινότητας – αδελφό-
τητας. Η δε απόφαση του κοινοτι-
κού συμβουλίου έτυχε της έγκρισης 
από την Νομαρχία Ιωαννίνων (Ε.Σ. 
2882/11-2-1987).

Το δε ιδιωτικό συμφωνητικό εθε-
ωρήθη από τον κ. Ιωάννη Παπαιω-
άννου, συμβολαιογράφο Κονίτσης 
(αριθμός 11507). Σας επισυνάπτω 
όλα τα αναγραφόμενα έγγραφα (3 
φύλλα Α4 , 1 φύλλο Α3).

Ψάχνοντας στα αρχεία του Δήμου 

δεν έχουμε βρει νόμιμη διαδικασία 
με την οποία παραχωρήθηκε η χρήση 
του συγκεκριμένου κτηρίου σε οποιο-
δήποτε τρίτο εκτός της Αδελφότητας 
και προφανώς διάδοχος κατάσταση 
της κοινότητας είναι ο Δήμος.  

Να μου απαντήσετε γραπτώς εντός 
δεκαπέντε ημερών (15) από τη λήψη 
του παρόντος, αν έχετε προβεί σε 
πράξη παραχώρησης σε οποιαδήπο-
τε τρίτο νέμεται τη χρήση του κτιρί-
ου, κατά παράβαση του ιδιωτικού 
συμφωνητικού και με ποιο δικαίωμα 
συμβαίνει αυτό, αν έχει συμβεί.

ΠΡΟΣ
ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΚΟΝΙΤΣΑ

Θέμα: Απάντηση στο υπ΄ αρ. 
πρωτ. 5752/03-11-2021 έγγραφό 
του Δήμου Κόνιτσας.

Αξιότιμε κ. Δήμαρχε 
Σε απάντηση του υπ΄ αρ. πρωτ. 

5752/03-11-2021 εγγράφου σας 
σχετικά με τη χρήση του παλιού δι-
δακτηρίου της Κοινότητας Αγίας 
Παρασκευής, θα θέλαμε να σας ενη-
μερώσουμε ότι η Aδελφότητα από 
το έτος 1987 δεν έχει παραχωρήσει 
γραπτώς ή προφορικώς τη χρήση και 

τη νομή του 
συγκεκριμέ-
νου κτιρίου σε 
οποιοδήποτε 
τρίτο φυσικό 
ή νομικό πρό-
σωπο. 

Η αδελφότητα εξακολουθεί από το 
έτος 1987 μέχρι σήμερα, να χρησιμο-
ποιεί το ως άνω κτίριο ως λαογραφι-
κό μουσείο με σκοπό τη συλλογή, τη 
μελέτη, τη διατήρηση, τη γνωστο-
ποίηση και την έκθεση ιστορικών και 
οικογενειακών κειμηλίων των συγ-
χωριανών μας και του χωριού μας 
γενικότερα. 

Τα άνω κειμήλια και αντικείμενα 
παραχωρήθηκαν δωρεάν από τους 
χωριανούς μας στο μουσείο με σκοπό 
την κοινωνική ανάπτυξη του τόπου 
μας και την ελεύθερη ανάδειξή τους 
στους επισκέπτες του χωριού μας. 

Δηλώνουμε σε ότι  αφορά το ως άνω 
κτίριο και το χώρο του παλιού Διδα-
κτηρίου της Κοινότητας Αγίας Παρα-
σκευής, αποκλειστικός χρήστης και 
νομέας αυτού είναι η Αδελφότητα και 
ουδείς άλλος.    

Καματερό 12-12-2021
Μετά τιμής 

Το Διοικητικό Συμβούλιο    

Ενημέρωση αναφορικά με το θέμα χρήσης 
του Μουσείου

Ακολουθούν αυτούσιες οι επιστολές 
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ΥΠΕΝ: αποχαρακτηρίζονται δασωμένοι αγροί 
7 εκατ. στρεμμάτων 

Δηλώσεις του Υφυπουργού ΠΕΝ Γιώργου Αμυρά
Κατατίθεται άμεσα στη Βουλή η 

νομοθετική ρύθμιση αποχαρακτη-
ρισμού συνολικά 7 εκατομμυρίων 
στρεμμάτων δασωμένων αγρών σε 
ολόκληρη την επικράτεια, από τον 
ερχόμενο Μάρτιο αρχίζουν οι υποβο-
λές αντιρρήσεων στους αναθεωρημέ-
νους δασικούς χάρτες ενώ ήδη έπια-
σαν δουλειά οι επιτροπές εξέτασης 
ενστάσεων για τις 170.000 εκκρεμείς 
ενστάσεις του παρελθόντος ανακοι-
νώνει το ΥΠΕΝ.

«Νομοθετούμε για κάτι που “καίει” 
πάρα πολύ κόσμο: τους δασωθέντες 
αγρούς», δήλωσε ο υφυπουργός ΠΕΝ 
Γιώργος Αμυράς, σημειώνοντας ότι 
εντός του Δεκεμβρίου η το αργότερο 
τον Ιανουάριο κατατίθεται η σχετική 
νομοθετική ρύθμιση για ψήφιση στη 
Βουλή, προσθέτοντας ότι έχει ήδη εκ-
δοθεί απόφαση, με την οποία κάνει 
αποδεκτή την απόφαση του Τεχνικού 
Συμβουλίου Δασών και εξαιρεί από 
το καθεστώς προστασίας της δασικής 
νομοθεσίας εκτάσεις με ασπάλαθο.

Ο κ. Αμυράς μέσα από την εκπομπή 
«Πρωινοί Τύποι» του ΑΝΤ1 είπε πως 
«νομοθετούμε για κάτι που “καίει” 
πάρα πολύ κόσμο: τους δασωθέντες 
αγρούς. Χωράφια που καλλιεργού-
σαν οι παππούδες μας και φαίνεται 
αυτό από τις αεροφωτογραφίες πχ. 
του 1946, αλλά στην συνέχεια εγκα-
ταλείφθηκαν και «δασώθηκαν», πλέ-
ον αποχαρακτηρίζονται από δασικά. 
Έτσι, 7 εκατομμύρια στρέμματα θα 
επανέλθουν ως αγροτικές εκτάσεις 
και δεν θα είναι πλέον δασικές. 

Υπήρχαν χωράφια που είχαν μόνο 
ασπάλαθους, με ύψος 20 εκατοστών 
και τίποτα άλλο και θεωρούνταν δα-
σικά. Με αποφάσεις των αρμόδιων 
οργάνων, αυτό αλλάζει», προσθέτο-
ντας πως «βγάζουμε από τους δασω-
θέντες αγρούς τον χαρακτηρισμό του 
δασικού, γιατί θέλουμε ο κόσμος, οι 
νέοι άνθρωποι κυρίως, να επιστρέ-
ψουν σε καλλιέργειες και μάλιστα δυ-
ναμικές και με εξωστρέφεια».

Υποβολή αντιρρήσεων
Σημειώνεται ότι έχουν δοθεί παρα-

τάσεις σε όλη τη χώρα για την υποβολή 
αντιρρήσεων από τους ενδιαφερόμε-
νους ιδιοκτήτες, προκειμένου να προ-

χωρήσει η αναμόρφωσης των δασικών 
χαρτών, ώστε να λυθούν τα προβλή-
ματα που έχουν ανακύψει με τους 
συλλήβδην χαρακτηρισμούς εκτάσε-
ων ως δασικών. Σχετικά ο κ Αμυράς 
σημείωσε ότι «Από τον Μάρτιο και 
μετά, ο κόσμος θα μπορεί να κάνει τις 
ενστάσεις του». Αναφέρθηκε επίσης 
στις 170.000 εκκρεμείς αντιρρήσεις 
που έχουν υποβληθεί στους δασικούς 
χάρτες από το 2017 και είπε ότι:

– «Οι Επιτροπές Eξέτασης των 
Eνστάσεων, που αποτελούνται από 
έναν νομικό, έναν μηχανικό και έναν 
δασολόγο, έχουν συσταθεί και πάλι. 
Έχουμε πάνω από 150 επιτροπές που 
ξεκαθαρίζουν υποθέσεις προηγούμε-
νων ετών και απαντούν σε πολίτες. 
Έχουμε βάλει μια σειρά στα πράγμα-
τα», ανέφερε ο υφυπουργός ΠΕΝ.

Απάτητα βουνά
Ο υφυπουργός ΠΕΝ ανακοίνωσε 

επίσης ότι «υπογράφουμε μια υπουρ-
γική απόφαση για τα “απάτητα βου-
νά” και θέτουμε σε καθεστώς απόλυ-
της προστασίας έξι βουνά, που είναι: 
ο Σμόλικας, η Τύμφη, τα Λευκά όρη 
στην Κρήτη, το όρος Χατζή στα Τρί-
καλα, ο Σάος στην Σαμοθράκη και ο 
Ταϋγετος. Όπως τα βρήκαμε από το 
παρελθόν, έτσι θα τα δώσουμε στις 
επόμενες γενιές».

Ο ίδιος τόνισε ότι τα βουνά τίθε-
νται σε καθεστώς απόλυτης προστα-
σίας και θα ισχύσει καθολική απαγό-
ρευση για την διάνοιξη δρόμων, όπως 
επίσης θα απαγορεύεται η κατασκευή 
οποιουδήποτε τεχνικού έργου. 

Σημείωσε δε ότι «αν έχει δοθεί 
άδεια για έργο εκεί, δεν θα προχωρή-
σει. Θα σταματήσει το έργο. Θα υπάρ-
χει απαγόρευση διάνοιξης δρόμων, με 
στόχο τα βουνά να μείνουν απάτητα 
και αυτό είναι κάτι στο οποίο πρωτο-
πορεί η Ελλάδα».

Η απόφαση για ασπάλαθους
Η γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμ-

βουλίου Δασών, που με απόφαση του 
έκανε αποδεκτή ο υφυπουργός ΠΕΝ 
Γιώργος Αμυράς αναλυτικά αναφέρει 
ότι:

-«Αποδεχόμαστε την με ημεροχρο-
νολογία 8-4-2021 Γνωμοδότηση του 

Τεχνικού Συμβουλίου Δασών όπως δι-
αλαμβάνεται επί των πρακτικών της 3 
ης Συνεδρίασης με αντικείμενο θέμα-
τος: «Ερώτημα του Υφυπουργού Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας περί του 
εξορθολογισμού και της δυνατότητας 
διαβάθμισης προστασίας των δασω-
μένων ή μη αγρών, στους οποίους 
φύεται το είδος Calycotome villosa 
(ΑΣΠΑΛΑΘΟΣ)», σύμφωνα με την 
οποία το εν λόγω Συμβούλιο: «γνωμο-
δοτεί ομόφωνα ότι οι εκτάσεις, όπως 
αυτές προσδιορίζονται στις διατάξεις 
των παρ. 5α, 5β και 6β του άρθρου 3 
του Ν. 998/1979 (Α’, 289), όπως έχουν 
τροποποιηθεί και ισχύουν και όπως 
αυτές εξειδικεύονται στις διατάξεις 
του άρθρου 5, παρ.1 του ΠΔ 32/2016 
(Α’, 46), που καλύπτονται μόνο από 
φρυγανική βλάστηση και ασπάλα-
θο, χωρίς την παρουσία άλλων ειδών 
δασικής βλάστησης (αραιάς ή μη, 
υψηλής ή θαμνώδους, ενδεικτικά σε 
ποσοστό – βαθμό συγκόμωσης 15% 
τουλάχιστον επί του συνόλου της εδα-
φικής επιφάνειας, συμπεριλαμβανο-
μένων στα είδη δασικής βλάστησης, 
των υπολοίπων κατονομαζομένων 
στον πίνακα «Μικρών θάμνων που 
χαρακτηρίζονται ως ξυλώδης βλά-
στηση» της με αρ. πρ. 159140 / 1077 
/12.03.1980 εγκυκλίου διαταγής), 
δεν συγκεντρώνουν τα κριτήρια, που 
θα πρέπει να λαμβάνονται σωρευτι-
κά υπόψη για τον προσδιορισμό της 
οργανικής ενότητας (άρθρο 2 του ως 
άνω ΠΔ 32/2016), ώστε να συγκρο-
τούν στην αναγκαία επιφάνεια του 
εδάφους δασοβιοκοινότητα και δα-
σογενές περιβάλλον, και κατ’ επέκτα-
ση του προσδιορισμού της διάκρισης 
του δάσους από τη δασική έκταση.

Επομένως θα πρέπει να χαρακτη-
ρίζονται αντίστοιχα ως:
. χορτολιβαδικές της παρ. 5α του άρ-

θρου 3 του Ν.998/1979,
. βραχώδεις της παρ. 5β του άρθρου 3 

του Ν. 998/1979,
. ανήκουσες στην παρ. 6β του άρ-

θρου 3 του Ν. 998/1979, έχουσες 
στη λήψη Α/Φ έτους 1945 ή, εφόσον 
αυτές δεν είναι ευκρινείς, του 1960, 
αγροτική μορφή και επομένως δι-
ατηρούν και σήμερα τον αγροτικό 
τους χαρακτήρα».
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"... Τι είναι αγάπη παππού;... Το χαμόγελο που θα 
έχεις, σα μεγαλώσεις κάθε φορά που θα με θυμάσαι…" 
και η πρόταση παίρνει νόημα, γιατί μόνο καλές αναμνή-
σεις έχουμε από εσένα αγαπημένε μας, κυρ- Γιώργη.

Μας έδινες πάντα αγάπη, πάντα τα χέρια σου γεμάτα, 
ακόμα φρέσκια, η εικόνα σου με το ένα χέρι πίσω στη 
μέση, να μας περιμένεις στην πλατεία και τηλέφωνα, που 
είστε και που είστε, εικόνες στο μυαλό με όλες τις ιστο-
ρίες που μας έλεγες τρώγοντας πρίτσες (ποπ κορν) που 
πάντα σου άρεσε να μας φτιάχνεις, να μας διαλέγεις το 
καλύτερο καρπούζι και να μας μοιράζεις φέτες, τόσες ει-
κόνες στο μυαλό!!! 

Ένας άνθρωπος με μεγάλη καρδιά, φιλότιμος, πρόθυ-
μος να προσφέρει βοήθεια σε όποιον την είχε ανάγκη. 
Αυτός ήταν ο παππούς μας αγαπητός και αξιοθαύμαστος 

για την οικογένεια του πρότυπο συζύγου, πατέρα, παπ-
πού! Αξιοζήλευτη η αγάπη του, για την κυρά Χρυσούλα 
μέχρι τέλους, μια αγάπη που όλοι ευχόμαστε να ζήσουμε. 
Πολλά τα συναισθήματα για σένα που δεν πιστεύαμε ότι 
θα μας αφήσεις, πιστεύαμε ότι θα κερδίσεις και αυτή τη 
μάχη. 

Πολλές οι αναμνήσεις παππού μας και μεγάλο το κενό 
με το φευγιό σου, αλλά να είσαι σίγουρος ότι άφησες 
πίσω σου μια οικογένεια ενωμένη γιατί αυτό έχτισες με 
τα χρόνια, μια αγαπημένη, ενωμένη οικογένεια. 

Πάντα θα ζεις στην καρδιά μας, πάντα θα είσαι δίπλα 
μας, θα σε αγαπάμε πάντα, τα εγγόνια σου Μαρία, Σω-
τήρης και Αφροδίτη.

Αφροδίτη Κρικώνη

Για τον παππού μου

Ο παππούς μας έφυγε...  

Ο παππούς Γιώργος ήταν το τέταρτο παιδί του παππού 
Νικόλα και της μπάμπω-Δέσπως. Γεννήθηκε την 1η 

Απριλίου του 1938 και πέθανε την 29η Οκτωβρίου του 
2021. Τα αδέρφια του ήταν ο Θόδωρος, η Πανάγιω και η 
Ελένη. Εμείς οι μεγαλύτερες είχαμε την τύχη να γνωρί-
σουμε και να ζήσουμε τη γλυκιά γιαγιά μας Πανάγιω. Η 
μικρή μας αδερφή όμως όχι και γι΄αυτό πήρε το όνομά 
της. Ενώ η θεία μας η Ελένη, η πρώτη κόρη του παππού, 
πήρε το όνομα της άλλης του της αδερφής που έχασαν σε 
μικρή ηλικία. 

Έφυγε στον πόλεμο με το παιδομάζωμα για τη Ρου-
μανία, όπου εκεί γνώρισε την καλή της καρδιάς του τη 
γιαγιά Χρυσούλα, την Κυρά Χρυσούλα όπως συνήθιζε 
να την αποκαλεί και δεν την αποχωρίστηκε ποτέ. Όταν 
ήταν μακριά της, άνοιγε το πορτοφόλι και εκείνη του χα-
μογελούσε και τον κοιτούσε γλυκά μέσα από μια ασπρό-
μαυρη φωτογραφία από τη Ρουμανία. Το πορτοφόλι...αχ 

αυτό το πορτοφόλι...που όταν το έχασε πριν ένα χρόνο 
περίπου αρρώστησε...όχι για τα λεφτά, αλλά για τη φω-
τογραφία της γιαγιάς.

Επαναπατρίστηκε το 1960 και παντρεύτηκαν. Δυσκο-
λεύτηκαν πολύ, διότι προέρχονταν από κομμουνιστική 
χώρα και τη ρετσινιά του κομμουνιστή τη βίωσαν μέ-
χρι πολύ αργότερα, ακόμη και τα παιδιά τους όταν πή-
γαν σχολείο, όπως και ο μπαμπάς μας. Δούλεψαν πολύ. 
Ο παππούς στη Σαμαρίνα, στο Μπουραζάνι, σε όλη την 
επαρχία, στην Αθήνα και αλλού. Μαζί του έπαιρνε και το 
μπαμπά μας τα καλοκαίρια και αργότερα που τελείωσε 
το σχολείο κανονικά σαν μαθητευόμενο μάστορα.

Η γιαγιά μας δούλευε στα χωράφια και σε έργα του 
Δασαρχείου (φράγματα), να κουβαλάει πέτρες μαζί με 
τους άντρες, όπως μας λέει, "γιατί εμείς είχαμε έρθει από 
τη Ρουμανία..."

Μεγάλη υλική περιουσία ο παππούς Γιώργος δεν έκα-
νε (βέβαια ο πλούτος και η περιουσία έχουν υποκειμενι-
κή ερμηνεία), ήταν όμως ο πιο πλούσιος του χωριού!!! Ο 
πλούτος του είναι τα εφτά παιδιά του!!! Η θεία Ελένη, η 
θεία Φανή, ο μπαμπαΝτίνος μας, (Κων/νος), η θεία Δέ-
σποινα, ο θείος Νίκος, ο θείος Θανάσης και ο θείος Πα-
ναγιώτης, που και αυτά με τη σειρά τους του χάρισαν 15 
εγγόνια και στη συνέχεια τα εγγόνια του 10 δισέγγονα. 
Άρχοντας ο παππούς!!! "Μια ζιάρα φαμλιά" που λένε και 
στο χωριό. Σ ‘αυτήν την τράπεζα των ψυχών κατέθετε ο 
παππούς το μεροκάματό του και αργότερα τη σύνταξή 
του. Πάντα γεμάτο το τραπέζι και τα ντουλάπια του σπι-
τιού της δεκαμελής οικογένειας. Η μπάμπω-Δέσπω πέ-
θανε στις αρχές της δεκαετίας του 80. Για το λόγο αυτό 
και σαν ύστατο φόρο τιμής τα παιδιά και τα εγγόνια του 
τον πήγαν αγκαλιά στα χέρια και στους ώμους τους το 
τελευταίο ταξίδι... Έτσι όπως αρμόζει σε έναν άρχοντα!!!

Όλα τα παιδιά και τα δισέγγονα τα αγαπούσε το ίδιο. 

Δυο εγγονές του Γιώργη Τζίνα γράφουν για τον παππού τους
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Η νεολαία μας είναι το κύριο 
θέμα του ημερολογίου μας και είναι 
το αύριο του χωριού μας, το μέλλον 
μας, η συνέχεια του, δίχως νεολαία 
οι λαοί εξαφανίζονται.

Ο όρος νεολαία, ερμηνεύεται ως 
το σύνολο των νέων. (Γ. Δ. Μπα-
μπινιώτης). Πιο συγκεκριμένα, ο 
όρος νεολαία αναφέρεται στο σύ-
νολο των νεαρών ατόμων ενός τό-
που, στα νιάτα. Συνεκδοχικά είναι 
η νεότητα, η περίοδος δηλαδή, της 
ζωής του ανθρώπου ανάμεσα στην 
παιδική ηλικία και στην ωριμότητα.

Οι νέοι στηρίζονται στην ελπί-
δα. Όπως χαρακτηριστικά γράφει 
ο Αριστοτέλης στη Ρητορική του: 
«Είναι γεμάτοι ελπίδες, κι αυτό 
συμβαίνει επειδή η φύση τούς έχει 
προικίσει με κάποιο είδος θέρμης, 
σαν εκείνη που νιώθουν αυτοί που 
έχουν πιει πολύ κρασί. Αλλά η ιδι-

ότητα τους αυτή οφείλεται και στο 
ότι δεν έχουν δοκιμάσει πολλές 
αποτυχίες. Ζούνε κυρίως με την 
ελπίδα, επειδή η ελπίδα αφορά το 
μέλλον, ενώ η ανάμνηση το παρελ-
θόν. Και για τους νέους το μέλλον 
είναι μεγάλο, ενώ το παρελθόν μι-
κρό».

Μέσα από το φωτογραφικό υλι-
κό αναγνωρίζεις τα χαρακτηριστι-
κά της νεολαίας μας που είναι: η 
ζωτικότητα και ο δυναμισμός, ο εν-
θουσιασμός η αισιοδοξία, ο αυθορ-
μητισμός, η απλότητα, η επαναστα-
τικότητα και ο συναισθηματισμός. 

Η νεολαία μας καλλιεργεί τόσο 
τη βιολογική όσο και την πνευματι-
κή της υπόσταση, εκμεταλλευόμενη 
ερεθίσματα και επιδράσεις και του 
Κερασόβου και αυτό αποτελεί το 
όραμα για τη συνέχεια του χωριού 
μας. 

Τα νιάτα μας

Μια μικρή ιδιαίτερη αδυναμία εξέφραζε στην Παναγιω-
τούλα μας, διότι όταν γεννήθηκε η μικρή ο παππούς μας 
υποβλήθηκε σε ένα δύσκολο και επικίνδυνο χειρουργείο 
καρδιάς και βγήκε νικητής!!! Συνήθιζε να λέει "Γιώτα 
εμείς είμαστε ίδια ηλικία, το ξέρεις; Πόσο χρονών είμα-
στε τώρα Γιώτα;" Αυτός ήταν ο παππούς μας... Πάντα 
γλεντζές, κοινωνικός και με το καλαμπούρι του. Με το 
καθημερινό του πρωινό καφεδάκι στο καφενείο του χω-
ριού, τη μπύρα του ή το κρασάκι του το απόγευμα και τα 
κεράσματα στους φίλους τους. 40 μέρες πέρασαν παπ-
πού μας...σου κάναμε και το μνημόσυνο. Τώρα έφυγες 
στον ουρανό και θα μας προσέχεις από εκεί ψηλά. Όμως 
εμείς κρατάμε τη θύμησή σου και τις αναμνήσεις στις 
καρδιές μας και εκεί θα ζεις ΠΑΝΤΟΤΙΝΑ!!! 

Άλλωστε οι νεκροί πεθαίνουν όταν τους λησμονάνε... 
(Κώστας Ουράνης, γνωμικό)

Εσύ παππού μας δεν θα πεθάνεις ποτέ!!! Αφήνεις άξιο 
συνεχιστή του ονόματός σου τον εγγονό σου Γιώργο Νι-
κολάου Τζίνα junior. ΑΙΩΝΙΑ ΣΟΥ Η ΜΝΗΜΗ...

Ευχαριστούμε όσους μας εξέφρασαν τα συλλυπητήριά 
τους στη θλίψη μας και τους ευχόμαστε υγεία στον καθέ-
να προσωπικά και στις οικογένειές τους. Επίσης ευχαρι-
στούμε το περιοδικό για τη φιλοξενία. Το λαμπρό αστέρι 
των Χριστουγέννων να οδηγήσει τους τρεις μάγους στα 
σπίτια σας για να σας φέρουν ό,τι επιθυμεί ο καθένας 
σας. Καλές γιορτές και Καλά Χριστούγεννα!!! 

Θεοδοσία Τζίνα 
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Διακήρυξη Δημόσιου Πλειοδοτι-
κού Διαγωνισμού με σφραγισμένες 
προσφορές για εκμίσθωση τμήματος 
του διώροφου κτιρίου που βρίσκεται 
στην κεντρική πλατεία του Δημο-
τικού διαμερίσματος Αγίας Παρα-
σκευής Κόνιτσας 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αδελ-
φότητας Αγίας Παρασκευής Κόνιτσας 
«ΤΟ ΚΕΡΑΣΟΒΟΝ», λαμβάνοντας 
υπ΄ όψιν το άρθρο 2, παρ. 1 του κατα-
στατικού της αδελφότητας σύμφωνα 
με το οποίο ορίζεται, μεταξύ άλλων, 
ότι βασικός σκοπός της αδελφότητας 
είναι «η ενίσχυση των αναξιοπαθού-
ντων συγχωριανών μας καθώς και 
το άρθρο 24 του άνω καταστατικού 
σύμφωνα με το οποίο ορίζεται επίσης 
ότι το Διοικητικό Συμβούλιο διαχειρί-
ζεται την περιουσία της αδελφότητας 
κατά τις διατάξεις του καταστατικού 
και του νόμου και χρησιμοποιεί αυτήν 
για τον αρχικό σκοπό», προκηρύσσει 
δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με 
κλειστές έγγραφες προσφορές για 
την ανάδειξη πλειοδότη για την ανά-
θεση λειτουργίας και εκμετάλλευσης 
του για την εκμίσθωση τμήματος του 
διώροφο κτιρίου που βρίσκεται στην 
κεντρική πλατεία του Δημοτικού δι-
αμερίσματος Αγίας Παρασκευής Κό-
νιτσας και συγκεκριμένα: 1) ένα κα-
τάστημα που καταλαμβάνει ισόγειο, 
εμβαδού 175 τετραγωνικών μέτρων, 
το οποίο λειτουργεί αποκλειστικά 
σαν ταβέρνα- εστιατόριο και καφετέ-
ρια, 2) Ένας υπόγειος χώρος περίπου 
20 τετραγωνικών μέτρων, ο οποίος 
λειτουργεί ως «αποθήκη» και ανήκει 
στο ως άνω ισόγειο κατάστημα και 
3) τον πρώτο (α) όροφο πάνω από το 
ισόγειο που αποτελείται από έντεκα 
(11) επιπλωμένα δωμάτια και μία (1) 
ιματιοθήκη, που προορίζεται και θα 
χρησιμοποιηθεί ως ξενώνας. Στην εκ-
μίσθωση του καταστήματος και του 

ξενώνα περιλαμβάνεται ο ανάλογος 
εξοπλισμός του ξενώνα ως αναπό-
σπαστο πάγιο περιουσιακό στοιχείο 
αυτού. 

1) Τόπος και χρόνος διεξαγωγής 
του διαγωνισμού 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί 
στα γραφεία της Αδελφότητας στο 
Καματερό Αττικής, στην οδό Σμόλι-
κα, αρ. 21, στις 22 Ιανουαρίου 2022, 
ημέρα Σάββατο και ώρα 11.00 πμ 
έως 13.00μμ, ενώπιον των μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία 
θα ψηφίσουν για την ανάδειξη πλει-
οδότη επί του διαγωνισμού. 

Την ως άνω ημερομηνία μπορούν 
να παραβρεθούν και εκπρόσωποι 
των Αδελφοτήτων Ιωαννίνων και 
Κιάτου, καθώς και όσοι Κερασοβί-
τες το επιθυμούν, οι οποίοι όμως θα 
έχουν δικαίωμα μόνο να εκφέρουν 
άποψη, χωρίς όμως να έχουν σε 
καμία περίπτωση δικαίωμα συμμε-
τοχής στην ψηφοφορία ανάδειξης 
πλειοδότη επί του διαγωνισμού. 

2)∆ημοσίευση διακήρυξης 
Η διακήρυξη δημοσιεύεται με 

επιμέλεια του Διοικητικού Συμβου-
λίου πέντε τουλάχιστον (05) ημέρες 
πριν τη διενέργεια της δημοπρα-
σίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου 
στον ξενώνα ου χωριού, στον πίνα-
κα ανακοινώσεων του Δημαρχείου 
Κόνιτσας, στην εφημερίδα του χω-
ριού. Επιπλέον, θα αναρτηθεί στο 
διαδίκτυο στα μέσα κοινωνικής δι-
κτύωσης, (facebook κ.λπ.) και στην 
ιστοσελίδες του χωριού και σε άλ-
λες ιστοσελίδες της περιοχής όπως 
αναγράφονται στην ιστοσελίδα της 
Αδελφότητας. 

3)Δικαίωμα Συμμετοχής 
 Στο διαγωνισμό έχουν δικαίωμα 

συμμετοχής φυσικά και νομικά πρό-
σωπα η επιλογή των οποίων θα γίνει 
με αξιολόγηση - ψηφοφορία από τα 
μέλη του Δ.Σ. της Αδελφότητας και 
σε συνάρτηση με τους όρους του κα-
ταστατικού και ειδικότερα:
Α)Να έχει καταγωγή από την Αγία 

Παρασκευή Κονίτσης. Σύμφωνα 
με το σκοπό του καταστατικού 
της Αδελφότητας ο όρος αυτός θα 
εκτιμηθεί κατά προτεραιότητα. 

Β) Να έχει τη στοιχειώδη και αποδε-
δειγμένη εμπειρία σε τουριστικές 
επιχειρήσεις και σε επιχειρήσεις 
υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Γ) Να απασχολεί με οποιονδήποτε 
τρόπο και κατά προτεραιότητα 
προσωπικό καταγόμενο από την 
Αγία Παρασκευή Κονίτσης.

Δ)Να υποβάλει πρόταση για τη του-
ριστική ανάπτυξη του ξενώνα και 
του χωριού μας γενικότερα.

4)∆ιάρκεια μίσθωσης 
Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζε-

ται σε έξι χρόνια (6) έτη με δυνατό-
τητα παράτασης άλλα τρία (3) έτη 
κατόπιν αίτησης του μισθωτή και 
σχετικής απόφασης του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Αδελφότητας και 
αρχίζει από την υπογραφή της σχε-
τικής θα αρχίζει από την υπογραφή 
της σύμβασης μισθώσεως.

5)Ελάχιστο όριο προσφοράς 
Ελάχιστο όριο της πρώτης προ-

σφοράς ως μηνιαίο μίσθωμα ορίζε-
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ται το ποσό των τετρακοσίων (400) 
ευρώ. 

Με βάση την απόφαση του πλει-
οδοτικού διαγωνισμού ορίζεται το 
ποσό του μισθωτηρίου μηνιαίως πλέ-
ον χαρτοσήμου 3,6%. 

Το μηνιαίο μίσθωμα θα παρα-
μείνει σταθερό για τα πρώτα τέσ-
σερα (4) έτη της μίσθωσης, ενώ για 
τα τελευταία δυο έτη αυτής, ήτοι το 
πέμπτο και έκτο έτος της μίσθωσης, 
το μηνιαίο μίσθωμα, θα αναπροσαρ-
μοστεί κατά ποσοστό 3% επί του 
διαμορφούμενου μισθώματος του 
προηγούμενου μισθωτικού έτους. Σε 
περίπτωση που παραταθεί εγγρά-
φως η μίσθωση, πέραν της εξαετίας, 
τότε το μηνιαίο μίσθωμα, θα ανα-
προσαρμόζεται ετησίως κατά πο-
σοστό 3% επί του διαμορφούμενου 
μισθώματος του αμέσως προηγούμε-
νου μισθωτικού έτους.

Προσφορές σε κατώτερο ποσό 
από το καθοριζόμενο μίσθωμα θα 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες και 
δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Η εγγύηση με τη υπογραφή της 
σύμβασης του μισθωτηρίου ορίζεται 
σε δυο (2) μηνιαία μισθώματα. 

6)Χρήση του μισθίου 
Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί από 

τον μισθωτή αποκλειστικά και μόνο 
ως εξής: Ο μεν ισόγειος χώρος θα 
χρησιμοποιηθεί ως ταβέρνα- εστι-
ατόριο και καφετέρια, ο δε πρώτος 
όροφος θα χρησιμοποιηθεί ως ξενώ-
νας. 

7)Έκδοση απαιτούμενων αδει-
ών 

Ο πλειοδότης υποχρεούται να τη-
ρεί όλες τις διατάξεις της νομοθεσίας 
σχετικά με τη λειτουργία καταστή-
ματος υγειονομικού ενδιαφέροντος 
και του ξενώνα και να προβεί στην 
έκδοση όλων των απαραίτητων αδει-
ών που προβλέπονται από την εθνι-
κή νομοθεσία 

8) Κατάθεση προσφορών 
Η κατάθεση προσφορών θα γίνει 

για μεν τα φυσικά πρόσωπα από το 
ίδιο το φυσικό πρόσωπο ή τον νόμι-
μα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του. 
Για δε τα νομικά πρόσωπα από το 
νόμιμο εκπρόσωπό τους το αργότε-
ρο μέχρι την 11.00 πμ 14 Ιανουαρίου 

2022. Επίσης, δίνεται η δυνατότη-
τα να αποσταλούν οι προσφορές σε 
κλειστό φάκελο και συστημένο στην 
διεύθυνση της Προέδρου κας Ελένης 
Σιάφη Δωδεκανήσου 17 Αργυρούπο-
λη ΤΚ 16452 μέσω των ΕΛΤΑ ή με 
courier έως της 13 Ιανουαρίου 2022. 

9)Ο μισθωτής που θα αναλάβει 
την εκμετάλλευση των άνω μι-
σθίων χώρων θα πρέπει να γνω-
ρίζει τα εξής:

α) Απαγορεύεται η υπεκμίσθωση 
ή η καθ’ οιανδήποτε τρόπο ολική ή 
μερική παραχώρησή του σε άλλο φυ-
σικό ή νομικό πρόσωπο. 

β) Είναι υποχρεωτική η χρησιμο-
ποίηση φορολογικής ταμειακής μη-
χανής

γ) Ο επιτυχών του διαγωνισμού 
υποχρεούται να συμμορφωθεί με τις 
εκάστοτε ισχύουσες φορολογικές δι-
ατάξεις περί ταμιακής μηχανής.

10) Έλεγχος Προσφορών - Εν-
στάσεις

- Κατά την ημέρα και ώρα διενέρ-
γειας του διαγωνισμού, το Διοικητικό 
Συμβούλιο σε δημόσια συνεδρίαση 
του, παραλαμβάνει τους φακέλους 
προσφορών των πλειοδοτών και 
αφού αριθμήσει και μονογράψει τις 
προσφορές με τα συνοδεύοντα σε 
αυτές έγγραφα, τις καταχωρεί σε 
πρακτικό διαγωνισμού, κατά σειρά 
παραλαβής.

- Προσφορά που δεν εκπληρώνει 
τους όρους συμφωνιών ή περιέχει 
όρο αντίθετο προς αυτούς και τα 
απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δι-
καιολογητικά απορρίπτεται.

- Η επιτροπή ανακοινώνει, στους 
παρευρισκομένους κατά την διενέρ-
γεια του διαγωνισμού πλειοδότες, τις 
τιμές και τους όρους των συμμετεχό-
ντων στο διαγωνισμό. 

11) Επανάληψη Διαγωνισμού
Ο διαγωνισμός επαναλαμβάνεται, 

εάν το ΔΣ, κατά την απόλυτη κρίση 
του, θεωρήσει το αποτέλεσμα του δι-
αγωνισμού ασύμφορο ή εάν κανένας 
πλειοδότης δεν προσήλθε στον διε-
νεργηθέντα διαγωνισμό.

-Σε περίπτωση που δύο ή περισ-
σότεροι πλειοδότες προσέφεραν το 
αυτό Μίσθωμα, το ΔΣ με αιτιολογη-
μένη απόφασή του, κατακυρώνει το 

διαγωνισμό στο όνομα του πλειοδό-
τη εκείνου που συγκεντρώνει τα πε-
ρισσότερα ουσιαστικά προσόντα.

-Η γνωστοποίηση προς τον προ-
κριθέντα πλειοδότη, της περί κατα-
κύρωσης των αποτελεσμάτων του 
διαγωνισμού απόφασης, γίνεται με 
έγγραφο του με το οποίο αυτός κα-
λείται εντός δέκα πέντε (15) ημερών 
να προσέλθει για την υπογραφή της 
σύμβασης μίσθωσης και της παρά-
δοσης των μισθίων επαγγελματικών 
χώρων.

-Εάν για οποιοδήποτε λόγο, ο 
πλειοδότης στον οποίο κατακυρώ-
θηκε ο διαγωνισμός, δεν προσέλθει 
μέσα στην, κατά την προηγούμενη 
παράγραφο, ταχθείσα προθεσμία, 
να υπογράψει τη σύμβαση μίσθω-
σης, χωρίς καμιά άλλη ειδοποίηση, 
το ΔΣ κηρύσσει αυτόν έκπτωτο του 
διαγωνισμού και καθώς και την επα-
νάληψη του διαγωνισμού 

12) Καταμέτρηση Μισθίων Χώ-
ρων - Εγκατάσταση Μισθωτή

Ο εκμισθωτής υποχρεούται να 
προσδιορίσει, κατά την εγκατάστα-
ση του μισθωτή, τους μισθίους χώ-
ρους. Προς τούτο το εξουσιοδοτεί 
ένα μέλος του ο οποίος παραδίδει 
τους μίσθιους χώρους και τον εξο-
πλισμό του συντάσσοντας για τούτο 
σχετικό πρωτόκολλο. 

Των παρόντων Όρων και Συμφω-
νιών έλαβαν γνώση οι συμμετέχο-
ντες στον διαγωνισμό πλειοδότες, 
τους οποίους αποδέχονται πλήρως 
και ανεπιφύλακτα.

Καματερό 19-12-2021
Το Διοικητικό Συμβούλιο

 
Η δημοσίευση της 1ης προκήρυξης στην 
εφημερίδα μας γίνεται για λόγους ιστορικής 
καταγραφής στο έντυπο μας ασχέτως αν οι 
προθεσμίες κατάθεσης είναι εκπρόθεσμες. 
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Ο Πλάτανος μας στέκει αγέρωχος. 
Φωτο Ζήσης Κων. Τσιάτσιου


