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Η ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ:
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

Τ

ην Κυριακή 6/5/2018 στην
αίθουσα του Ηπειρωτικού
Συνδέσμου Πειραιώς πραγματοποιήθηκε η Β’ Τακτική Συνέλευση της Αδελφότητάς μας.
Η ισχνή παρουσία πενήντα
περίπου ατόμων, ακόμη κι αν εν μέρει
οφείλεται στις πράγματι κακές καιρικές συνθήκες εκείνης της ημέρας, θα
πρέπει να μας προβληματίσει όλους.
Αν δε μας γίνει ξανά συνείδηση, σε
όλους τους Αετοπετρίτες και τις
Αετοπετρίτισσες, ότι η παρουσία μας είναι απολύτως
αναγκαία για τη συνέχεια και το μέλλον του χωριού,
καμιά δράση της Αδελφότητας δεν μπορεί να αποδώσει
καρπούς: ούτε η αναδημιουργία του παιδικού χορευτικού, ούτε το κάλεσμα στην εθελοντική αιμοδοσία, ούτε
το αντάμωμα σε εκδηλώσεις ή εκδρομές.
Οφείλουμε να
προβληματιστούμε όλοι,
να ευαισθητοποιηθούμε
και να παρακινούμε συγγενείς και φίλους να δίνουν
το «παρών» στις συνελεύσεις και στα δρώμενα της
Αδελφότητας και της τοπικής κοινωνίας.
Σε ό,τι αφορά τα
διαδικαστικά της εκλογοαπολογιστικής
μας
Συνέλευσης, αξίζει να
σημειωθεί ότι διεξήχθη σε
κλίμα εξαίρετο, στο πλαίσιο υγιούς και εποικοδομητικής
κριτικής και διαλόγου.
Μετά την τήρηση ενός λεπτού σιγής για τους
εκλιπόντες, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
ζήτησε από τη Γενική Συνέλευση τον διορισμό
Προεδρείου αυτής, καθώς και Εφορευτικής Επιτροπής.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Α’ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αδελφότητας καλεί
όλους τους Αετοπετρίτες να παραστούν στην Α’
Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει την
Τετάρτη 20 Ιουνίου 2018 και ώρα 6.30 μμ. στο
Γραφείο της Αδελφότητας στον Πειραιά, οδός
Ελευθ. Βενιζέλου 91, με τα εξής θέματα:

-

Ομόφωνα επιλέχτηκαν για το Προεδρείο οι
Ευαγγ. Βουρεκάς και Αναστ. Γάρδα και για
την Εφορευτική Επιτροπή οι Κ. Λαυρέντζος,
Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΟΛΩΝ ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ
Δ. Μάνος, Κ. Μάντζιου.
Η ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΥΠΑΡΧΕΙ, ΟΤΑΝ ΔΙΝΟΥΝ ΕΝΕΡΓΟ
Ακολούθως ο Πρόεδρος του απερΠΑΡΩΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ
χόμενου Δ.Σ., Νικόλαος Ζέκης, παρουσίασε
τα πεπραγμένα της περασμένης χρονιάς,
Με αετοπετρίτικους χαιρετισμούς
εντοπίζοντας στόΓια το Δ.Σ.
χους που υλοποιήθηκαν με επιτυχία,
Ο Πρόεδρος
Η Γενική Γραμματέας
αλλά και τομείς
Ζέκης Νικόλαος
Τσαμπούρη Ευαγγελία
που μπορούν να
βελτιωθούν ακόμη
Στη συνέχεια, τον λόγο πήρε ο ταμίας
περισσότερο. Έγινε μεταξύ Παναγιώτης Παππάς, ο οποίος παρουσίασε αναλυτικά
άλλων συνοπτική αναφορά τα οικονομικά στοιχεία της Αδελφότητας. Ο απολογιστη θετική πορεία των οικο- σμός δόθηκε φωτοτυπημένος σε όλους τους παρευρινομικών, στις κατά γενική σκόμενους και παρουσιάστηκε, μαζί με τα σχετικά σταομολογία επιτυχημένες εκδη- τιστικά στοιχεία, σε οθόνη προβολής, προκειμένου οι
λώσεις, στις πολιτιστικές δρά- παρόντες να έχουν όσο το δυνατόν καλύτερη γνώση για
σεις και την εφημερίδα, στην τη διαχείριση των οικονομικών. Παράλληλα, διαβάστητακτική επικοινωνία με τους κε η έκθεση που συντάχτηκε από την Ελεγκτική
τοπικούς φορείς, στη διανομή Επιτροπή (Ευαγγ. Βουρεκάς, Σπυρ. Παππάς, Στ.
του ημερολογίου και στην εθελοντική αιμοδοσία.
Παππάς) και ο απολογισμός εγκρίθηκε ομόφωνα από το
Στο σημείο αυτό, το Δ.Σ. θέλησε να τιμήσει με σώμα της Γ.Σ.
τρόπο συμβολικό τον συγχωριανό μας Στάθη Παππά, για
Ακολούθησε συζήτηση με τοποθετήσεις για
την έμπρακτη στήριξή του στη συσταθείσα Τράπεζα θέματα της επικαιρότητας που ενδιαφέρουν το χωριό
Αίματος της Αετόπετρας, καθώς είναι ο πρώτος μας, παρατηρήσεις και κριτική. Ο λόγος δόθηκε αρχικά
Αετοπετρίτης που στον ένα χρόνο λειτουργίας της στον εκπρόσωπο της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας
έδωσε ήδη αίμα δύο φορές.
Ελλάδος κ. Κολιούση, ο οποίος, αφού συνεχάρη την

ΑΕΤΟΠΕΤΡΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

Η

Κατάθεση και έγκριση Προϋπολογισμού για το έτος
2018 – 2019
Εκλογή Ελεγκτικής Επιτροπής
Εκλογή εκπροσώπων στην Πανηπειρωτική και στην
Ομοσπονδία Καλαμά
Ενημέρωση για τρέχοντα θέματα

Μια νέα ιδέα – Ας την κάνουμε πράξη

ρθε η ώρα τα μικρά Αετοπετριτόπουλα να γνωρίσουν πραγματικά το χωριό, να υφάνουν δεσμούς με τον τόπο
των γονιών και των παππούδων τους, να αποκτήσουν όμορφες μνήμες από την Αετόπετρα και να δυναμώσουν το
ενδιαφέρον τους για τον τόπο με τα επιμορφωτικά προγράμματα που σκοπεύουμε να υλοποιήσουμε.
Με αυτόν τον στόχο το Δ.Σ. καλεί τους γονείς να δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα φιλοξενίας παιδιών στο
χωριό μας για μία εβδομάδα, κατά το διάστημα από 14 μέχρι 21 Ιουλίου. Το πρόγραμμα αφορά παιδιά ηλικίας από 8 έως 12
ετών με καταγωγή από την Αετόπετρα και έχει σκοπό να ζήσουν από κοντά πρωτόγνωρες εμπειρίες: θα μάθουν να συντηρούν
τρόφιμα εκτός ψυγείου, θα βοσκήσουν τα γίδια, θα αρμέξουν, θα φτιάξουν πίτες και ζυμαρικά, θα
χορέψουν, θα κάνουν επιμορφωτικές εκδρομές (π.χ. λαογραφικό μουσείο, πινακοθήκη Δήμου
Ζίτσας) και πεζοπορίες. Θα ζήσουν τη ζωή του χωριού μας.
Ο Δήμος Ζίτσας, ανταποκρινόμενος σε σχετικό αίτημά μας, θα διαθέσει μία παιδαγωγό, η
οποία θα συμμετέχει στο πρόγραμμα μαζί με την έφορο της Αδελφότητας, κ. Δώρα Τριανταφύλλου.
Επιπλέον, προτίθεται να μας διαθέσει για τις μετακινήσεις εντός των ορίων του Δήμου μικρό βανάκι με
οδηγό.
Τα παιδιά, μαζί με την έφορό μας, θα μεταβούν στο χωριό με το ΚΤΕΛ Ιωαννίνων και,
εφόσον το επιθυμούν, θα παραμείνουν εκεί, αν οι γονείς τους έρθουν στο χωριό για το πανηγύρι, ή θα
γυρίσουν με τον ίδιο τρόπο στην Αθήνα.
Το συμβολικό κόστος συμμετοχής είναι 50 ευρώ για κάθε παιδί και
περιλαμβάνει τη διαμονή και διατροφή του (τρία γεύματα) στον ξενώνα, καθώς
και τη συμμετοχή του στις διάφορες δραστηριότητες. Για περισσότερες
πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, παρακαλούμε να απευθυνθείτε
εγκαίρως και ως τις 30 Ιουνίου στις κ.κ. Δώρα Τριανταφύλλου στο τηλ.
6944475697 και Ευαγγελία Τσαμπούρη στο 6972829267. Επειδή δεν
μπορούν να φιλοξενηθούν περισσότερα από 9 παιδιά, αν η συμμετοχή είναι
μεγαλύτερη θα γίνει επιλογή κατόπιν κληρώσεως.
ΑΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΝΑ ΑΓΑΠΗΣΟΥΝ ΤΟ ΧΩΡΙΟ
ΤΟ Δ.Σ.

Αδελφότητα Αετόπετρας για την πολυετή δράση της,
εξαιτίας της οποίας θεωρείται μία από τις πιο ενεργές
Αδελφότητες της Π.Σ.Ε., αναφέρθηκε στο επίκαιρο και
ιδιαίτερα σοβαρό θέμα των υδρογονανθράκων και στους
κινδύνους που ελλοχεύουν.

Ε

ν συνεχεία, τον λόγο ζήτησε ο Γεώργιος Π.
Μηλιώνης, ο οποίος ως εκπρόσωπος της
Αδελφότητας στην Ομοσπονδία Καλαμά ενημέρωσε τους παρόντες για θέματα της Ομοσπονδίας. Τον
λόγο πήραν, επίσης, οι πρώην πρόεδροι κκ. Ανδρέας
Μάνος, Γεώργιος Λώλης, Στάθης Παππάς, Ευάγγ.
Μάνος και Ευάγγ. Βουρεκάς και εξέφρασαν τις απόψεις
τους για τη λειτουργία του Δ.Σ., για θέματα οικονομικά,
για το πανηγύρι, για τη λειτουργία του ξενώνα και το
λαογραφικό μουσείο στο χωριό. Εκ μέρους του Δ.Σ.
ανέλαβαν να απαντήσουν ο ταμίας Παναγιώτης Παππάς
και η γεν. γραμματέας Ευαγγελία Τσαμπούρη, ολοκληρώνοντας έτσι την ανταλλαγή απόψεων.
Στο τέλος της Γεν. Συνέλευσης διεξήχθη
ομαλά η ψηφοφορία για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ.
Ωστόσο, η πραγματική δύναμη της
Αδελφότητάς μας δεν είναι το εκάστοτε διοικητικό της
συμβούλιο, αλλά το σύνολο των μελών και φίλων της
που δυναμικά παρίσταται και συμμετέχει ενεργά εξασφαλίζοντας το μέλλον της.
Ευαγγελία Γρ. Τσαμπούρη
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σελίδα 2

Το τελευταίο μπάρκο

ΠΕΝΘΗ

Στη μνήμη του Σωτήρη Κουρούνη (συζύγου Μαρίας Βασ. Μάνου)

Α

γαπητέ Σωτήρη, μπατζανάκη και συνάδελφε,
Άφησες τον επίγειο
τούτο κόσμο, για να μπαρκάρεις πιο πέρα και από τα υπερπόντια ταξίδια, προς στην αθανασία.
Υπήρξες από τους καλύτερους μηχανικούς του Εμπορικού
Ναυτικού, πραγματικά πολυτάλαντος. Το επάγγελμά μας ήταν
σκληρό. Παλέψαμε με τα στοιχειά της φύσης. Δεν χορταίναμε
τον ύπνο μας, γιατί είχαμε στην
ευθύνη μας τις ζωές τόσων οικογενειών. Δεν χορτάσαμε το
μεγάλωμα των παιδιών μας,

που μας συντρόφευαν μόνο με
τις φωτογραφίες τους. Δοξάζαμε
όμως τον Θεό που μας έδωσε
χρόνια ζωής να τα χαρούμε και
να δούμε εγγόνια, τη στιγμή
που άλλοι συνάδελφοι ναυτικοί
στάθηκαν δυστυχώς λιγότερο
τυχεροί και έγινε η θάλασσα γι’
αυτούς ένας υγρός τάφος, πρόωρα και άδικα.
Ταλαιπωρήθηκες με την
υγεία σου, αλλά έφυγες ήσυχος,
διότι άφησες πίσω σου δυο
κορίτσια διαμάντια, τη γυναίκα
σου τιμονιέρισσα του σπιτιού,
τον γαμπρό και τα εγγόνια
σου.

•

Αγαπήσαμε πολύ την
Αετόπετρα. Και εκείνη μας αγάπησε, αν και ήμασταν «ξένοι»,
όπως έλεγαν παλιά.
Σημασία έχει τώρα να
πορευτούμε στην άλλη ζωή, την
αιώνια και αληθινή κοντά στον
Χριστό. Γιατί ναι… υπάρχει
άλλη ζωή. Εσύ τώρα το γνωρίζεις εκεί ψηλά που είσαι.
Καλή ανάπαυση να έχεις,
αγαπητέ Σωτήρη, και να μας
αξιώσει ο Θεός να ξανανταμώσουμε.
Καλό ταξίδι συνάδελφε στο
τελευταίο μπάρκο σου!
ΜΙΧΆΛΗΣ ΜΕΡΣΙΝΙΆΣ

ΕΝΑΣ ΟΛΙΓΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΗΔΕΙΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΜΝΗΣΤΗ ΚΑΙ ΑΞΕΧΑΣΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΛΟΒΟΥ

« Βασιλική, ως
χωριανός και συγγενής, έχω
την υποχρέωση να σου απευθύνω αυτά εδώ τα λίγα και
απλά λόγια, που δεν μπόρεσα
να σου πω στην τελετή σου,
λόγω της δικαιολογημένης
απουσίας μου.
Ο θάνατός σου επέφερε
οπωσδήποτε μεγάλη απώλεια
και βαρύ πλήγμα στο Χωριό
και ιδιαίτερα σε μας τους μόνιμους και στην πλειοψηφία τους
ηλικιωμένους κατοίκους του, για
τους εξής βάσιμους και δικαιολογημένους λόγους:
1. Διότι κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα της ζωής σου,

που ήταν αρκετά τα χρόνια,
προτίμησες ως μόνιμη και αποκλειστική σου κατοικία το
Χωριό και αυτό αποδείχτηκε
ό,τι καλύτερο και ό,τι ωφελιμότερο για τη μικρή μας κοινωνία
των είκοσι πέντε περίπου
ψυχών, που είμαστε κατά τους
χειμερινούς μήνες.
2. Διότι παρ’ όλες τις πολλές
και μεγάλες ατυχίες και αντιξοότητες της ζωής σου, εν τούτοις
και παρόλα αυτά, κράτησες ένα
σπίτι ολάνοιχτο και λίαν καλοσυνάτο προς όλους και για
όλους, χωρίς για τον λόγο αυτό
να είχες την οποιαδήποτε υποχρέωση σε κανέναν μας απολύ-

τως και
3. Διότι ήσουν το πρότυπο
αθόρυβης, αληθινής και μεγαλόψυχης γυναίκας προς κάθε
κατεύθυνση, με συνέπεια να
εισπράττεις από όλους μας αμέριστη αγάπη και εκτίμηση.
Ως εκ τούτου, θα σε
θυμόμαστε για πάντα ως παράδειγμα προς μίμηση και ως μια
άκακη και χαρισματική συγχωριανή, με το «στερνάρι» μας
πλέον, όντως πιο άχαρο και πιο
άσχημο.
Καλό σου ταξίδι και να είναι
ελαφρύ το χώμα της Αετόπετρας, που θα σε σκεπάζει.»
ΣΤΑΥΡΟΣ Ν. ΛΩΛΗΣ

ΑΣ ΣΤΗΡΙΞΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
Αγαπητοί Συγχωριανοί,
ως Δ.Σ. καταβάλαμε
μεγάλη προσπάθεια να οργανωθεί εθελοντική αιμοδοσία
στην Αθήνα την ημέρα της
Εκλογοαπολογιστικής μας
Συνέλευσης. Αυτό δεν κατέστη δυνατό, κυρίως γιατί δεν
μπορούσαμε να εξασφαλίσουμε έναν ικανοποιητικό αριθμό
αιμοδοτών, γεγονός που σε
συνδυασμό με την έλλειψη
προσωπικού στα νοσοκομεία
καθιστούσε ανέφικτη τη διάθεση κινητής μονάδας στον
χώρο μας.
Αυτή τη στιγμή διεκδικούμε εκ νέου, από το
Νοσοκομείο Χατζηκώστα των
Ιωαννίνων, να έρθει Κινητή
Μονάδα Αιμοδοσίας στο
χωριό στις 25 Ιουλίου, όπως
α κρ ι β ώ ς έ γ ι νε π έ ρ υ σ ι .
AETOΠETPITIKA NEA
Ιδιοκτήτης
Αδελφότητα Αετόπετρας
Δωδώνης Ηπείρου
Ελ. Βενιζέλου 91
185 34,, Πειραιάς
τηλ.-fax: 210-4224262
Εκδότης:
Ο Πρόεδρος
της Αδελφότητας
Νικόλαος Ζέκης
Τοσίτσα 14
Ηλιούπολη
τηλ. 210 9737445
αποστολή συνεργασιών
& κειμένων ηλεκτρονικά:
klonodesign@gmail.com
Σχεδιασμός:
Α. Χαλκιόπουλος,

Δυστυχώς, όμως, οι εννέα φιάλες αίμα που συγκεντρώθηκαν την περασμένη χρονιά δεν
επαρκούν, για να σταλεί το
αναγκαίο ιατρικό προσωπικό.
Επιμείναμε, ωστόσο,
και καταφέραμε να δεσμεύσουμε την ημερομηνία, με την
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ότι θα εξα-
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σφαλίσουμε στο
Νοσοκομείο
έναν κατάλογο
25 εν δυνάμει
αιμοδοτών, οι
οποίοι θα βρίσκον ται σ το
χωριό, θέλουν
να δώσουν αίμα και δεν κωλύ-

•
•

Στις 12
Φεβρουαρίου
έφυγε από τη ζωή η Αικατερίνη Μελισσηνού,
σύζυγος Δημ. Θεμελή, και η Εξόδιος Ακολουθία
εψάλη στο Γ’ Νεκροταφείο. Στις 24 Μαρτίου τελέστηκε 40ήμερο μνημόσυνο στον Ιερό Ναό της
Ευαγγελίστριας στον Πειραιά.
Στις 8 Απριλίου απεβίωσε η Ευαγγελία, σύζυγος
Λάμπρου Βουρεκά. Η κηδεία τελέστηκε την Τετάρτη 11/4 στο Νεκροταφείο Ζωγράφου.
Στις 17 Απριλίου έφυγε από τη ζωή ο Σωτήρης
Κουρούνης, σύζυγος Μαρίας Β. Μάνου και η Εξόδιος Ακολουθία εψάλη στο Γ’ Νεκροταφείο.

Το Δ.Σ. εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στις
οικογένειες των εκλιπόντων.

•

•
•
•

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Ο Ιωάννης Τσαμπούρης πρόσφερε 40 ευρώ εις
μνήμην της Ελένης Ζέκη και 40 ευρώ εις μνήμη
Ευάγγελου Μάνου. (εκ παραδρομής δε δημοσιεύτηκε
σε προηγούμενο φύλλο)
Ο Λάμπρος Βουρεκάς, η κόρη του Λουίζα και η
εγγονή του Εύα πρόσφεραν το ποσό των 200 ευρώ
στη μνήμη της Ευαγγελίας Βουρεκά.
Η Μαριάννα Βουρεκά πρόσφερε στην Αδελφότητα
100 ευρώ στη μνήμη της Ευαγγελίας Βουρεκά.
Στη μνήμη του Σωτήρη Κουρούνη πρόσφεραν από
50 ευρώ η οικογένεια Μιχ. Μερσινιά, η οικογένεια
Αριστ. Ρεμούνδου και η Γεωργία Παππά.

Το Δ.Σ. ευχαριστεί θερμά όλους για την προσφορά τους.

ονται από κάποιο πρόβλημα
υγείας.
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ μας,
λοιπόν, είναι να συνδράμετε
σε αυτή την προσπάθεια και
να δηλώσετε τη συμμετοχή
σας, ανεπίσημα και προφανώς όχι δεσμευτικά, στη Γεν.
Γραμματέα της Αδελφότητάς
μας, Τσαμπούρη Ευαγγελία,
στο τηλ. 6972829267.

ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΑΕΤΟΠΕΤΡΑΣ
ΔΩΔΩΝΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΣΟΔΑ

1. ΑΚΙΝΗΤΑ
ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ (400Χ12)
ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΕΝΟΙΚΙΑ ΑΡΤ. (600Χ12) +400
ΕΝΟΙΚΙΟ ΟΡΟΦΟΥ 230Χ12
ΕΝΟΙΚΙΟ ΣΠΙΤΙΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ
ΕΝΟΙΚΙΟ ΞΕΝΩΝΑ (11/2017-5/2018)19Χ80

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 - (2018) σε ΕΥΡΩ
ΠΡΟΥΠ.

ΑΠΟΛ.

ΔΙΑΦ.

17.080,00
4.800,00
7.600,00
2.760,00
400,00
1.520,00

8.920,00
4.400,00
0,00
2.760,00
400,00
1.360,00

-8.160,00
-400,00
-7.600,00
0,00
0,00
-160,00

160,00

161,00

1,00

3. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

22.000,00
8.000,00
14.000,00

21.501,53
7.541,00
13.960,53

-498,47
-459,00
-39,47

4. ΔΩΡΕΕΣ - ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΥΠΕΡ ΞΕΝΩΝΑ
ΔΩΡΕΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
Εκκλησία Παναγίας 950
Οστεοφυλάκιο
828
6. ΔΙΑΦΟΡΑ
CD
Εφημερίδα

2.000,00
500,00
1.500,00

6.500,00
40,00
6.460,00

4.500,00
-460,00
4.960,00

200,00
100,00
100,00

103,00
33,00
70,00

-97,00
-67,00
-30,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

41.440,00

37.235,53

-4.204,47

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ

37.235,53
30.097,02
7.138,51

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
Alpha Bank (Προθεσμιακή)
Εθνική Τράπεζα (Προθεσμιακή)
Στον ταμία

6.016,40
63,25
1833,31
11,258,36

2. ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ

50,00

13.154,91

ΕΞΟΔΑ

1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ
ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ - ΕΞΟΔΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΕΞΟΔΑ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ
ΕΞΟΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ)
2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ
ΕΦΟΡΙΑ (Φόρος3000, ΦΑΠ 2000)
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ (ΠΣΕ. ΟΑΚΙ)
3. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ (έκδοση και διάθεση)
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ & ΔΙΑΦ. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ
4. ΟΙΚΟΝ. ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ - ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ
ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ
ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
5. ΕΡΓΑ - ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ
ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ
6. ΞΕΝΩΝΑΣ
ΕΞΟΦΛΗΣΗ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
7. ΔΙΑΦΟΡΑ
CD
ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟ
8. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

Σας θυμίζουμε ότι στον πρώτο
χρόνο ύπαρξης της
Αιμοδοτικής μας Τράπεζας,
προσφέρθηκαν ήδη έξι φιάλες
αίμα σε συγχωριανούς μας
που το είχαν ανάγκη.
ΒΟΗΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΝΑ
ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ !
Σας ευχαριστούμε
εκ των προτέρων
ΤΟ Δ.Σ.

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΠΡΟΥΠ.
4.350,00
300,00
150,00
250,00
150,00
2.500,00
1.000,00
4.250,00
4.000,00
250,00
13.000,00
2.500,00
10.000,00
500,00
3.500,00
3.000,00
500,00
1.500,00
1.000,00
500,00
6.000,00
5.000,00
1.000,00
40,00
0,00
40,00
1.000,00
32.640,00

06/05/2018

ΑΠΟΛ.

3.843,49
180,69
118,27
100,00
0,00
2.457,98
986,55
4.927,02
4.787,02
140,00
14.246,59
2.701,42
10.470,48
1.074,69
1.300,00
1.200,00
100,00
419,00
274,00
145,00
4.520,52
4.416,00
104,52
0,00
0,00
0,00
840,40
30.097,02

ΔΙΑΦ.

-506,51
-119,31
-31,73
-150,00
-150,00
-42,02
-13,45
677,02
787,02
-110,00
1.246,59
201,42
470,48
574,69
-2.200,00
-1.800,00
-400,00
-1.081,00
-726,00
-355,00
-1.479,48
-584,00
-895,48
-40,00
0,00
-40,00
-159,60
-2.542,98
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Αετοπετρίτικα Νέα

Η στήλη της νεολαίας
Η ΑΕΤΟΠΕΤΡΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΕΝΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ

O

ταν η μητέρα μου μού είπε να γράψω για πίτες και το γιαχνί ή ό,τι άλλο θα σερβιριστεί, όπως και τα
την Αετόπετρα, κατευθείαν μου ήρθαν πολλές διάφορα γλυκά. Ο χώρος της πλατείας γεμίζει καρέκλες και
σκέψεις στο μυαλό, αλλά πρώτα μου ήρθε το τραπέζια και δυστυχώς το παιχνίδι των παιδιών γίνεται πιο
Διοικητικό Συμβούλιο. Η μητέρα μου είναι δύσκολο. Τα βράδια, η πλατεία γεμίζει κόσμο και τα κλαρίνα
γραμματέας και γι’ αυτό μου επιτρέπεται να έχω κάποια αντηχούν ως τα ξημερώματα.
Όμως, όσο και αν αγαπάω το χωριό, δυσαρεστούμαι
γενική εικόνα για το πώς διοικείται ένα χωριό. Ας πούμε,
με κάποια θέματα που
το πώς φτιάχνεται μια
χαλάνε την εικόνα του
εφημερίδα και πώς είναι
και ίσως το μολύνουν
ένα
τυπογραφείο,
το
υπερβολικά. Θα ήθελα,
πώς διοργανώνεται ένα
ας πούμε, αν γίνεται να
τριήμερο πανηγύρι και το
φτιαχτούν οι παιδικές
πώς γίνεται ένα συμβούλιο .
χαρές. Θα ήθελα, επίσης,
Αλλά το χωριό δεν
να καθαριστούν όλα τα
είναι το συμβούλιο. Η
σκουπίδια που υπάρχουν
Αετόπετρα είναι ένα μέρος
γενικά σε όλο το χωριό
που νιώθω πιο ελεύθερη
και ειδικότερα κάτω από
και πιο ικανή. Στην Αθήνα
το σχολείο. Είναι ένα
είμαι όλη μέρα κλεισμένη
από τα μειονεκτήματα
σε ένα σπίτι. Στο χωριό,
στο χωριό, που ίσως
όποτε έρχομαι, λείπω από
κάποιους ανθρώπους να
το σπίτι συνέχεια. Όλες τις
μέρες κάνω σχεδόν τα
(Τα αετοπετριτόπουλα επί το έργον της καθαριότητας: Γρηγόρης μην τους νοιάζει. Για
παράδειγμα, για τα πάρα
ίδια, αλλά πάντα θα είναι
Βενιός, Κατερίνα – Ελένη Βενιού, Θοδωρής Σαλιάι)
πολλά σκουπίδια που
λίγο διαφορετική η κάθε
μέρα. Συνήθως τα πρωινά, αφού πιω γάλα, συναντιέμαι με είναι κάτω από τα κάγκελα στο σχολείο, η αλήθεια είναι
τους φίλους μου και το μεσημέρι πάω και τρώω. Το απόγευμα πως το έχω πει πολλές φορές και στη μαμά μου και στο
ξανασυναντιέμαι με τους φίλους μου και το βράδυ πάμε στην υπόλοιπο συμβούλιο. Και, επειδή ίσως να μπορούνε όλοι να
πλατεία και γυρίζουμε σπίτι πολύ αργά. Κάνουμε βόλτα με κάνουνε κάτι, κάναμε κάτι εμείς τα παιδιά το Πάσχα, όταν
το ποδήλατο, παίζουμε με ξύλα και πέτρες και φτιάχνουμε μαζέψαμε μερικά από τα σκουπίδια. Θα ήθελα το καλοκαίρι
σπίτια, αμάξια, τρένα και παίζουμε στην αυλή του Σχολείου. να γίνει κάτι, όπως το μάζεμα όλων των σκουπιδιών.
Κάθε καλοκαίρι, που πηγαίνω στο χωριό για πολλές μέρες,
Σας ευχαριστώ που διαβάσατε αυτό το κείμενο και
νιώθω πολύ χαρούμενη. Ειδικά τις μέρες του πανηγυριού σας παρακαλώ να σκεφτείτε σοβαρά σε τι μπορείτε να
που το άγχος και η αγωνία για το αν θα προλάβουμε βοηθήσετε και σεις, ώστε το χωριό να γίνει καλύτερο.
όλες τις προετοιμασίες, κάνει την ατμόσφαιρα να είναι πολύ
Κατερίνα – Ελένη Βενιού
παράξενη αλλά και όμορφη. Άντρες και γυναίκες φτιάχνουν
πίτες και μαζί το φαγητό και των τριών ημερών. Το πρωί
(εγγονή της Ελένης Τσαμπούρη)
11 ετών
καθαρίζουν τα κρεμμύδια και στη συνέχεια φτιάχνουν τις

ΣΤΗΛΗ ΠΑΛΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
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ΑΕΤΟΠΕΤΡΙΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ

Η

αετοπετρίτικη οικογένεια για μια ακόμη
φορά μπορεί να αισθάνεται υπερήφανη. Η
Ευαγγελία Λώλη, εγγονή του Βαγγέλη
Παππά, μαθηματικός, έφερε μια σημαντική
διάκριση στην ελληνική εκπαιδευτική κοινότητα.
Η Ελλάδα συμμετείχε για πρώτη φορά
στη Μαθηματική Ολυμπιάδα κοριτσιών στη
Φλωρεντία. Η αποστολή είχε ως αρχηγό τον κ.
Κοντοκώστα Δημήτριο, Διδάκτορα Καθηγητή
του ΕΜΠ, και υπαρχηγό την κ. Λώλη Ευαγγελία

Η Ευαγγελία Λώλη με την ομάδα των
κοριτσιών που εκπροσώπησε την Ελλάδα
στην Ολυμπιάδα Μαθηματικών
του Μιλτιάδη και της Χρυσούλας, μαθηματικό με
ειδικότητα στη Στατιστική και Επιχειρησιακή
Έρευνα και εκπαιδεύτρια ενηλίκων στη
Στατιστική. Συνοδεύοντας μια τετραμελή ομάδα
κοριτσιών της Β’ και Γ’ Λυκείου κατέκτησαν το
χάλκινο μετάλλιο, δικαιώνοντας έτσι την
προσπάθειά τους. Σημειώνεται πως η οργάνωση
της αποστολής ήταν υπό την αιγίδα της
Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας (Ε.Μ.Ε)
Το Δ.Σ. συγχαίρει όλη την ομάδα για
την παρουσία της στον διαγωνισμό και εύχεται
στην Ευαγγελία Λώλη να βαδίζει πάντα στον
δρόμο της γνώσης και των επιτυχιών.

Ακολουθεί η τρίτη γενιά. Δεν αρνούνται την
καταγωγή τους. Με μεγάλη συγκίνηση αλλά και
χαρά παρακολουθώ την προσπάθεια της δεύτερης
γενιάς να «εντάξει» την τρίτη στην αγκαλιά του
ταν μου προτάθηκε να γράψω στη «Στήλη Κώστας Οικονόμου και ανέλαβε ο πρώτος επιλαχών χωριού μας. Έχω διαπιστώσει ότι ένα μέρος της έχει
του παλιού Προέδρου», σκέφτηκα πως Χρήστος Καλαμπόκας. Από τους ανωτέρω είναι ξεκόψει. Και δε φταίνε οι νέοι αλλά ούτε και η
αυτή ήταν και μια ευκαιρία να διατυπώσω αείμνηστοι οι: Κ. Οικονόμου, Χ. Καλαμπόκας και Α. Αετόπετρα. Οι συνθήκες φταίνε . «Χαθήκανε» στην
τη γνώμη μου γι’ αυτήν, αλλά και Τριανταφύλλου. [Αιωνία τους η μνήμη ].
αντάρα της σύγχρονης ζωής. Αλλά διαπίστωσα,
γενικότερα για την εφημερίδα .
επίσης, ότι, μόλις βρεθούν κοντά στις ρίζες τους,
Τα ανωτέρω είναι ένας μικρός
Από την αρχή της καθιέρωσης αυτής της
με χαρά και ανακούφιση ξαναβρίσκονται δίπλα
στήλης ήμουν επικριτικός και συνεχίζω να είμαι. πρόλογος. Ας έρθω στο κυρίως θέμα
μας.
Παρόμοιες στήλες χρειάζεται μόνο ο εν ενεργεία στο οποίο θα ήθελα να αναφερθώ .
Σχετικά μ’ αυτά, θα τελειώσω με
Αγαπητοί μου συγχωριανοί
πρόεδρος ή κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,
μια αφήγηση της αγαπητής Κικής
με σκοπό την ενημέρωση ή τον προβληματισμό σε (και συγχωριανές βεβαίως),
Βαταβάλη: «Είχαν έρθει στο χωριό δύο
διάφορα τρέχοντα θέματα. Είναι γνωστό ότι παλαιοί πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η
αδέλφια. Έμεναν στο σπίτι της θείας τους.
πρόεδροι είναι αρκετοί. Και στον χώρο μας ο ηλικία μου - οι συνομήλικοι και οι συν
Μετά τη Λειτουργία μου έλεγαν πόσο
«πρόεδρος» δε σημαίνει ότι είναι και καλύτερος από ή πλην σε χρόνια - είναι η τελευταία
χαρήκανε που ήρθαν στο χωριό, διότι τους
Αετοπετρίτικη γενιά. Θέλω να πω ότι
τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
δόθηκε η ευκαιρία και γνώρισαν ωραία μέρη.
Επιπλέον, θεωρώ σφάλμα του Δ.Σ. που είμαστε οι τελευταίοι Αετοπετρίτες. Είμαστε
Πήγαν στα Ζαγοροχώρια, στο σπήλαιο του
διέκοψε την στήλη «προ 40 ετών». Άραγε δε μας εμείς που γεννηθήκαμε και είδαμε το φως της ζωής Περάματος και στο Θεογέφυρο. Και η Κική τα
αφορά το παρελθόν μας; Και σε ό,τι αφορά τις στο χωριό μας. Είμαστε αυτοί που κοιμηθήκαμε σε ρώτησε: Στην Αετόπετρα πήγατε; Εκτός από την
φωτογραφίες που δημοσιεύονται, σημειώνω ότι μετά σαρμανίτσα, που πεινάσαμε, που διψάσαμε, που αυλή του Σχολείου και την Αγία Παρασκευή πού
από ένα χρονικό διάστημα η πληθώρα φωτογραφιών περπατήσαμε ξυπόλητοι, που γεμίσαμε φτσέλες και αλλού πήγατε; Και τα παιδιά δεν απάντησαν, μόνο
δε θα είναι κατανοητή χωρίς λεζάντες που να φτσέλια στο Χαλίκι ή στον Κατρέλη, που σκαλίσαμε χαμογέλασαν.»
μποστάνι, που βοσκήσαμε κατσίκια ή κοπάδι. Μερικοί
διευκρινίζουν πρόσωπα , τόπο και χρόνο.
Αγαπητοί μου συγχωριανοί και αγαπητές
Στο σημείο αυτό – και εφόσον καλούμαι να από μας είμαστε οι τελευταίοι μαθητές που πήγαμε μου συγχωριανές, μετά από ένα διάστημα, που
γράψω ως πρώην Πρόεδρος – θεωρώ καθήκον μου να σ το Δημοτικό Σχολείο του χωριού μας εύχομαι να είναι πολύ μεγάλο, δε γνωρίζει κανένας εάν
αναφέρω όλα τα μέλη του Δ.Σ. της θητείας μου, γιατί τουρτουρίζοντας από το κρύο. Ναι, είμαστε οι η Αετόπετρα θα κατοικείται και - αν ναι - από
αποτελείτο από αξιόλογα άτομα και είναι άδικο να τελευταίοι Αετοπετρίτες.
ποιους.
Και με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση βλέπω
θεωρείται ο πρόεδρος αξιότερός τους :
Γι’ αυτό φωνάζω συνέχεια: ΠΛΑΙΣΙΩΣΤΕ
τη νέα γενιά ν΄ ακολουθεί τα ίχνη μας. Παίζει βέβαια ΤΗΝ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ. ΕΙΝΑΙ Ο ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΣ ΚΡΙΚΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βαγγέλης Ιωάν. Μάνος
μεγάλο ρόλο το γεγονός ότι έζησαν τη ζωντάνια του Τ Ω Ν
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ελένη Μηλιώνη – Τσαμπούρη
ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ
ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΩΝ
χωριού. Έμεναν αρκετό διάστημα στο χωριό στα ΑΕΤΟΠΕΤΡΙΤΩΝ.
(σύζυγος Γρηγορίου)
σπίτια παππούδων και γιαγιάδων. Έπαιξαν στα
ΓΕΝ . ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Πέτρος Αλ. Μπάτσος
Και προσθέτω ακόμη ένα σύνθημα:
ΜΕΛΗ: Αλεξάνδρα Ζόγγαρη - Τριανταφύλλου, Βασίλης σοκάκια του, στην πλατεία του και γνώρισαν τα ΑΕΤΟΠΕΤΡΙΤΕΣ, ΕΜΦΥΣΗΣΑΤΕ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΣ
Ζόγγαρης, Σταύρος Νικ. Λώλης (πρώην πρόεδρος), Βαρκά και τα Κατρέλια, πριν γίνουν «κρανίου ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΑΕΤΟΠΕΤΡΙΤΙΚΗ. ΕΙΝΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ
Θωμάς Μάνθου Λαυρέντζος και Κώστας Οικονόμου. τόπος». Αγκάλιασαν το χωριό και μαζί του ΑΝΑΓΚΗ.
ΒΑΓΓΈΛΗΣ ΙΩ. ΜΆΝΟΣ
Στην πορεία για λόγους υγείας παραιτήθηκε ο αγκάλιασαν τα ήθη και έθιμά του.
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Δ.Σ. ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ
Αγαπητοί συγχωριανοί μας,
Αετοπετρίτισσες και Αετοπετρίτες, φίλες και φίλοι,
ε συνέχεια της δράσης μιας Αδελφότητας
που είναι ενεργή εδώ και 117 χρόνια, με
διαρκή αξιόλογη και ουσιαστική προσφορά, πρέπει να αισθανόμαστε υπερήφανοι που
μαζευτήκαμε απόψε εδώ, για να διασφαλίσουμε την
περαιτέρω συνέχειά της μέσα από την ενημέρωση,
τη συμμετοχή μας, αλλά και τις εκλογικές διαδικασίες μας.
Η ιστορία της Αδελφότητάς μας συνεχίζει να γράφεται με την εκάστοτε διοίκηση να φέρει το βάρος της
ευθύνης που της αναλογεί, αλλά και να αποτελεί τον
οδηγό στα κοινά του χωριού μας.
Στην παρουσίαση της οικονομικής διαχείρισης
που θα ακολουθήσει με λεπτομέρειες από τον ταμία
Παναγιώτη Παππά, θα δείτε ότι πρωταρχικός στόχος
μας ήταν να αποπληρωθεί πλήρως ο ΦΠΑ στον εργολάβο που έφτιαξε τον ξενώνα, ενώ έπρεπε συγχρόνως να
εξασφαλίσουμε την ορθή λειτουργία της Αδελφότητας
σε επίπεδο αλληλεγγύης αφενός και πολιτιστικών, λειτουργικών και διοικητικών δράσεων αφετέρου.
Παράλληλα, ο εγκριθείς προηγούμενος προϋπολογισμός στο σύνολό του τηρήθηκε με ελάχιστες αποκλίσεις. Και καταφέραμε τελικά, μετά τη διάθεση των ημερολογίων μας και μετά το πέρας της χοροεσπερίδας μας
τον Μάρτιο, να μαζευτεί στο ταμείο μας ένα αξιόλογο
ποσό και να είναι αυτό το εφαλτήριο, ώστε το επόμενο
διοικητικό συμβούλιο να έχει τη δυνατότητα να μπορεί
να κάνει περαιτέρω έργα, όχι μόνο στον ξενώνα αλλά
και γενικότερα στο χωριό μας.
ε ό,τι αφορά τις εκδηλώσεις, ξεκινήσαμε με το καθιερωμένο τριήμερο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής
στο χωριό, στο οποίο ενσωματώσαμε και τα εγκαίνια
του ξενώνα μας. Έτσι, αντί της καθιερωμένης πρώτης
μέρας πανηγυριού, την 25η Ιουλίου πραγματοποιήθηκε
η εκδήλωση των εγκαινίων με πλήθος κόσμου, με τους
εμπλεκόμενους στην ανέγερση και ολοκλήρωση του
ξενώνα να πρωτοστατούν, αλλά και με την παρουσία
της διοίκησης του δήμου μας και προσωπικά του ίδιου
του δημάρχου. Τη σκυτάλη πήρε το νεανικό σχήμα των
«Χαγιάλ», που έντυσε μουσικά την όμορφη γιορτή της
Αετόπετρας, ενώ τα δύο μαγαζιά του χωριού μας είχαν
αναλάβει την εξυπηρέτηση των γαστρονομικών αναγκών των χωριανών και φίλων μας.
Την ίδια μέρα το πρωί, είχε πραγματοποιηθεί στο
χωριό εθελοντική αιμοδοσία σε συνεργασία με το
Νοσοκομείο Χατζηκώστα. Η ζωτικής σημασίας αυτή
προσπάθεια που ξεκίνησε πριν ένα χρόνο, έχει και θα
έχει συνέχεια, κυρίως λόγω ανθρώπων σαν τον Στάθη
Παππά, που αποτελεί προς το παρόν τον μοναδικό
Αετοπετρίτη που έδωσε αίμα ήδη δύο φορές.
Τον Οκτώβρη έγινε επιτυχημένα το καθιερωμένο
πλέον πανηγύρι του Αγίου Δημητρίου, παρά τις αντίξοες
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συνθήκες με τις πολλές απώλειες που είχαμε. Τα
Χριστούγεννα η Αδελφότητα μπήκε στα αετοπετρίτικα
σπίτια των μόνιμων κατοίκων του χωριού, ευχαριστώντας με τον τρόπο της τους ντόπιους για τη διαμονή
τους εκεί και υπενθυμίζοντας τη σπουδαιότητα της
παρουσίας τους, ώστε να κρατηθεί ζωντανό το χωριό.
ο μεγάλο στοίχημα της Αδελφότητας κάθε χειμώνα
είναι η χοροεσπερίδα μας, που έγινε και φέτος στο
Belvedere. Περίπου 300 άτομα, συγχωριανοί και φίλοι
γιόρτασαν μαζί μας. Μεγάλη απήχηση και κέρδη (και
σας ευχαριστούμε γι’ αυτό) είχαμε από τη λαχειοφόρο
αγορά και σε αυτό το σημείο αξίζει ιδιαίτερη μνεία σε
όλους τους χορηγούς μας, που στάθηκαν ακόμη μια
φορά αρωγοί στην προσπάθεια αυτή. Επιπλέον, το
Πάσχα, πραγματοποιήθηκε γλέντι στον ξενώνα του
χωριού μας με προσφορά κρεάτων από την
Αδελφότητά μας προς τιμή των Αετοπετριτών συγχωριανών μας.
ύσκολο εγχείρημα με υψηλή ποιότητα αποτέλεσε
το ημερολόγιό μας για το 2018, το οποίο αποτελεί
και παρακαταθήκη γαστρονομικής παράδοσης της
Αετόπετρας και έρχεται σε συνέχεια του περσινού με τις
πίτες της περιοχής μας. Φέτος, αντί για γυναίκες μαγείρισσες, πήραν τη σκυτάλη οι άνδρες του χωριού μας
και, παρά τις περαιτέρω δυσκολίες υλοποίησης, καταφέραμε και παρουσιάσαμε μια αξιόλογη δουλειά από τις
αρχές Γενάρη. Η διανομή του είναι πάντα ένας μεγάλος
και διαρκής αγώνας και ευχαριστούμε τους συγχωριανούς εκτός συμβουλίου που βοήθησαν σε αυτό. Σε
χαλεπούς καιρούς απέδωσε ικανοποιητικά έσοδα στην
Αδελφότητα. Δεν καταφέραμε όλα όσα θέλαμε και είχαμε ως αρχικό στόχο, που δεν ήταν άλλος από τη διανομή
σε όλα τα αετοπετρίτικα σπίτια. Υπενθυμίζω, ότι πλέον
μεγάλη οικονομική συμβολή λόγω ημερολογίου υπάρχει και από τους φίλους της Αετόπετρας.
πιπλέον, η εφημερίδα της Αδελφότητας, θεωρώ ότι
έχει πρότυπη, αξιόλογη και ποιοτική μορφή, γίνεται
σημείο αναφοράς στον ευρύτερο ηπειρώτικο και όχι
μόνο χώρο και αυτό οφείλεται πρωτίστως στη δουλειά
της γραμματέως μας.
ολύ σημαντική είναι η συχνή και ουσιαστική επικοινωνία με τον Δήμο Ζίτσας και την Περιφέρεια
Ηπείρου μέσω τηλεφωνικών παρεμβάσεων και επιστολών, αλλά και με δια ζώσης παρουσία, που είχε ως βασικό θέμα τον δρόμο στη Βίγλα, τις ανεμογεννήτριες και
την εξόρυξη υδρογονανθράκων στην περιοχή μας,
θέματα που αποτέλεσαν και αποτελούν βασικό μέλημά
μας. Εκτός των άλλων, από τις παρεμβάσεις αυτές καταφέραμε την επισκευή και προετοιμασία του γηπέδου
ποδοσφαίρου πέρυσι τον Ιούλιο, για να μπορέσουμε
να εξασφαλίσουμε ασφαλείς αθλοπαιδιές κυρίως κατά
τη διάρκεια της τρίτης ημέρας του πανηγυριού με ποδοσφαιρικό αγώνα, αγώνες δρόμου, αγώνες ρίψης λίθου
και άλμα εις μήκος χωρίς φόρα, αθλήματα για άνδρες,
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ΤΟ ΝΕΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ

Τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών που διεξήχθηκαν κατά τη Γενική
Συνέλευση της 6ης Μαΐου και από τις οποίες εκλέχτηκε το νέο Διοικητικό
Συμβούλιο της Αδελφότητάς μας είναι τα εξής:
Πρόεδρος		
Νικόλαος Γ. Ζέκης
Αντιπρόεδρος
Βασίλειος Μ. Μερσινιάς
Γεν. Γραμματέας
Ευαγγελία Γρ. Τσαμπούρη
Σύμβουλοι		
Παναγιώτης Κ. Παππάς
			
Χρήστος Α. Νούσης
			
Λεμονιά Σ. Νούση
			Κων/νος Χρ. Τσιμπεκίδης
			
Σταματία Κ. Αδαμογιάννη
			Θεοδώρα Ευρ. Τριανταφύλλου
Αναπληρωμ. μέλη Αναστάσιος Χρυσοστομίδης
			Γεώργιος Ζόγκαρης

γυναίκες, εφήβους και παιδιά. Η χαρά του αθλητισμού
απέκτησε πλέον ευρύτερες διαστάσεις στο χωριό μας.
Παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί η συνεργασία με
την Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδος και
την Ομοσπονδία Καλαμά μέσω της συμμετοχής μας
στις δράσεις των φορέων αυτών.
ε ό,τι αφορά τον τομέα του πολιτισμού, αυτό που
έχει τη μεγαλύτερη αξία είναι η ανασύσταση του
παιδικού χορευτικού μετά από χρόνια, με συχνότητα
προβών δύο φορές το μήνα, που ήδη έκανε αισθητή την
παρουσία του στην Πίτα του Ηπειρώτη στο ΣΕΦ και στη
χοροεσπερίδα μας. Δε χρειάζεται να τονίσουμε περαιτέρω πόσο σημαντικό είναι αυτό. Επιπλέον, είχαμε πολλές
παρουσίες με το μεγάλο Χορευτικό της Αετόπετρας σε
διάφορες εκδηλώσεις, με τελευταία αυτή της 21ης
Απριλίου στη γιορτή - αφιέρωμα στον Ηπειρώτη ποιητή
Κώστα Κρυστάλλη, που διοργανώθηκε από τον
Σύλλογο
Ηπειρωτών
Αργυρούπολης.
Παράλληλα, το Πολυφωνικό μας είναι σε εγρήγορση
και έχει παρουσία σε εκδηλώσεις που του παρουσιάζονται, με επόμενη αυτή της Γιορτής του Πολυφωνικού
Τραγουδιού στο Θέατρο Πέτρας στις 9 Ιουνίου.
χετικά με την άθληση και την ψυχαγωγία, να αναφερθεί ότι συνδιοργανώσαμε για δεύτερη χρονιά το
τουρνουά 5 x 5 τον περασμένο Ιούνιο με συμμετοχή 16
ομάδων συλλόγων και αδελφοτήτων και ενεργή συμμετοχή των νέων της αδελφότητάς μας. Για την ψυχαγωγία της νεολαίας, αποκτήθηκε το περασμένο καλοκαίρι
ένα τραπέζι του πινγκ πονγκ και αναζητούμε ήδη κι
άλλους τρόπους, για να κερδίσουμε την παρουσία των
παιδιών και των νέων μας στο χωριό
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λείνοντας, θέλω προσωπικά να εκφράσω ένα μεγάλο
ευχαριστώ σε όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για την ενωτική καταρχάς αλλά και πόσο μάλλον
ουσιαστική συμβολή τους, ο καθένας με τον χρόνο του
και τον τρόπο του, στις διεργασίες και το έργο που διατελέστηκε. Νίκο Γάρδα, Λίλιαν Τσαμπούρη, Παναγιώτη
Παππά, Λεμονιά Νούση, Χρήστο Νούση, Τάσο
Χρυσοστομίδη, Γιώργο Ζόγκαρη και Κώστα Τσιμπεκιδη,
σας ευχαριστώ.
Κυρίες και Κύριοι,
ίμαστε εδώ ως Δ.Σ., επειδή είστε εδώ κι εσείς και μας
στηρίζετε. Στηρίζετε την προσπάθειά μας, το χωριό
μας, αλλά κυρίως στηρίζετε και εσάς τους ίδιους, γιατί
μέσα από την Αδελφότητα ο καθένας μας νιώθει μια
συνέχεια, μια γωνιά ζεστή, μια υπόσχεση για το μέλλον.
Αυτά τα «θέλω» τα δικά σας, τα δικά μας, όλων μας
θέλουμε να τα μεγαλώσουμε. Για να έχουμε καλύτερο
μέλλον, εμείς και τα παιδιά μας.
Σας ευχαριστώ
Νικόλαος Ζέκης

Ε

*Στη σελίδα 2 δημοσιεύεται ο Οικονομικός Απολογισμός

τον Χρήστο Νούση.
v Η Γεν. Γραμματέας Ευαγγ. Τσαμπούρη θα επιμελείται τον τομέα της αιμοδοσίας,
τις δημόσιες σχέσεις και την επικοινωνία με τους φορείς, καθώς και τη σύνταξη της
εφημερίδας, με τη συνδρομή του Βασ. Μερσινιά και της Ματ. Αδαμογιάννη.
v Ο ταμίας Παναγ. Παππάς αναλαμβάνει μαζί με τον Βασ. Μερσινιά την επαναλειτουργία της ιστοσελίδας της Αδελφότητας, ενώ θα είναι υπεύθυνος για θέματα
που αφορούν το Γραφείο της Αδελφότητας μαζί με τη Ματ. Αδαμογιάννη.
v Τον τομέα «Γυναίκα και Παιδί» αναλαμβάνουν η Δώρα Τριανταφύλλου και η
Λεμονιά Νούση, με στόχο δραστηριότητες που θα προσελκύσουν το ενδιαφέρον
των μικρών παιδιών για το χωριό και άλλες για τη δραστηριοποίηση των γυναικών,
με τη σκέψη, αν είναι εφικτό, να δημιουργηθεί ένα εργαστήρι παραδοσιακών
ενδυμασιών.
v Τον τομέα «Αθλητισμού και Νεολαίας» αναλαμβάνουν από κοινού ο Κων/νος
Τσιμπεκίδης, ο Παν. Παππάς και ο Νικ. Ζέκης.
v Τέλος, τον συντονισμό και την οργάνωση των εκδηλώσεων αναλαμβάνει η
Ματ. Αδαμογιάννη με τη βοήθεια όλων των μελών του Δ.Σ.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Για όλα τα παραπάνω και για οποιοδήποτε άλλο θέμα απασχολεί το χωριό και
Κατά την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, βάσει καταστατικού,
την Αδελφότητα, μπορείτε να επικοινωνείτε με τα μέλη του Δ.Σ. στα παρακάτω
μετά από εισήγηση του Προέδρου Νίκου Ζέκη, εκλέχτηκαν ομόφωνα ο
τηλέφωνα:
Παναγιώτης Παππάς ταμίας και η Δώρα Τριανταφύλλου έφορος. Αφού συγκροτήΝικόλαος Ν. Ζέκης		
6944804643
θηκε σε σώμα το Δ.Σ., προτάθηκαν από τον Πρόεδρο και έγιναν αποδεκτές από τα
Βασίλειος Μ. Μερσινιάς
6945980114
μέλη συγκεκριμένες αρμοδιότητες για τον καθένα, προκειμένου να διασφαλιστεί
Ευαγγελία Γρ. Τσαμπούρη
6972829267
η εύρυθμη λειτουργία της Αδελφότητας.
Παναγιώτης Κ. Παππάς
6937222817
v Ο Νικ. Ζέκης ως Πρόεδρος αναλαμβάνει συνολικά την εποπτεία του έργου του
Χρήστος Α. Νούσης		
6972291627
Δ.Σ. έχοντας προσωπική επίβλεψη σε όλους τους τομείς.
Λεμονιά Σ. Νούση		
6973023083
v Ο Αντιπρόεδρος Βασ. Μερσινιάς αναλαμβάνει τη διαχείριση του λογισμικού
Κων/νος Χρ. Τσιμπεκίδης
6947197374
της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, τη συλλογή λαογραφικού και ιστορικού υλικού
Σταματία Ιω. Αδαμογιάννη
6984922236
μαζί με τη Δώρα Τριανταφύλλου και θέματα κοινωνικά και περιβάλλοντος μαζί με
Θεοδώρα Ευρ. Τριανταφύλλου 6944475697

