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Μ

ε τη χάρη της προστάτιδάς μας Αγίας Παρασκευής έγιναν και
φέτος οι εορταστικές - πολιτιστικές εκδηλώσεις του χωριού
μας από 25 έως 28 Ιουλίου. Από
τις προηγούμενες μέρες τα
κλειστά σπίτια των απόδημων
Αετοπετριτών άρχισαν το ένα
μετά το άλλο να ανοίγουν ξανά,
με τους ηρωικούς μόνιμους
κατοίκους να καλωσoρίζουν
τους ταξιδιώτες. Το χωριό άρχισε πάλι να ζωντανεύει από
Από την αρτοκλασία στο προαύλιο της Αγίας Παρασκευής
κόσμο, με την παρουσία των
συγχωριανών μας να κρίνεται
απαραίτητες ετοιμασίες στον χώρο του Σχολείου και
ικανοποιητική δεδομένων των συνθηκών. Το
του χωριού γενικότερα (καθαρισμός, στήσιμο τραπεγεγονός ότι οι περισσότερες ημέρες ήταν εργάσιζοκαθισμάτων, στολισμός, έλεγχος φωτισμού κλπ.).
μες, ο ασυνήθιστα άστατος καιρός στην Ήπειρο
Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν την παραμονή 25 Ιουλίφέτος το καλοκαίρι, το αυξημένο πλέον κόστος
ου με συναυλία του καταξιωμένου Ηπειρώτη καλλιτου ταξιδιού, αλλά και πένθη οικογενειών, αποτέτέχνη (από τη Βροντισμένη Πωγωνίου) Δημήτρη
λεσαν παράγοντες που ίσως να απέτρεψαν ένα
Υφαντή, που μας ταξίδεψε με την ορχήστρα του σε
πιο μαζικό κοσμαντάμωμα των Αετοπετριτών,
μυσταγωγικά μονοπάτια της έντεχνης λαϊκής και
όπως γινόταν άλλες χρονιές. Σε όλα αυτά, προστέπαραδοσιακής ελληνικής μουσικής, συνοδευόμενος
θηκαν δυστυχώς και τα θλιβερά γεγονότα των
στους ηπειρώτικους σκοπούς
φονικών πυρκαγιών στην Αττιαπό το κλαρίνο του Τάσου
Δημήτρης
κή. Ωστόσο, όπως πάντοτε,
Μαγκλάρα. Ο βροχερός καιρός
Υφαντής: ο
ξεπερνώντας τις αρνητικές και
καταξιωμένος
της τελευταίας στιγμής δεν
στενάχωρες συγκυρίες, η χαρά
Ηπειρώτης
επέτρεψε δυστυχώς τη διεξακαλλιτέχνης που
και το κέφι περίσσευε σε όλους
γωγή της συναυλίας στο προτιμά με τον δικό
όσοι βρέθηκαν στην πατρική
αύλιο του Σχολείου και τελικά
του μοναδικό
γη.
τρόπο τη μουαυτή πραγματοποιήθηκε μέσα
σική παράδοση
στην αίθουσα, η οποία γέμισε
του τόπου μας
Οι προετοιμασίες ξεκίνησαν
από κόσμο. Ακόμα κι έτσι,
με την αγορά των προμηθειών
όμως, το κέφι ήταν διάχυτο
για το πανηγύρι με φροντίδα των
μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.
μελών του Δ.Σ. Ακολούθησαν οι
Την επόμενη μέρα, ανήμε-

ρα της μεγάλης γιορτής, πλήθος κόσμου παρακολούθησε την πανηγυρική Θεία Λειτουργία στην Εκκλησία της Αγ. Παρασκευής. Η Εκκλησιαστική Επιτροπή
είχε φροντίσει από πριν για την καθαριότητα και την
ευταξία του Ιερού Ναού και του προαύλιου χώρου.
Μετά το πέρας της λειτουργίας πραγματοποιήθηκε
αρτοκλασία και κέρασμα με παραδοσιακή τυρόπιτα,
τσουρέκια και γλυκίσματα, τσίπουρο και λουκούμια,
ενώ ακολούθησε χορός ως το μεσημέρι με την
κομπανία του Βασίλη Τόλη.
Το απόγευμα ξεκίνησε η προετοιμασία και το
μαγείρεμα των φαγητών στα καζάνια (το παραδοσιακό γιαχνί και ρύζι με αρνί) υπό την καθοδήγηση του
αειθαλούς σεφ του χωριού μας Μάνθου Λαυρέντζου,
με άξιους βοηθούς τους Βασίλη Σαλιάι και Νίκο
Γάρδα. Συγκινητική ήταν για άλλη μια φορά η εθελοΣυνέχεια στη σελίδα 2

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ…
του Αη – Δημήτρη στο χωριό

Το Δ.Σ. της Αδελφότητας προσκαλεί όλους
τους Αετοπετρίτες και φίλους του χωριού μας
στις εκδηλώσεις για τον εορτασμό του Αγίου
Δημητρίου και της 28ης Οκτωβρίου.
Η Αδελφότητα προτίθεται να οργανώσει
εκδρομή με πούλμαν, εφόσον δηλωθεί εγκαίρως συμμετοχή από τους ενδιαφερόμενους ως
τις 10 Οκτωβρίου. Ανάλογα με τις δηλώσεις
συμμετοχής θα καθοριστεί και το κόστος.
Προτεινόμενη ημερομηνία αναχώρησης :
Πέμπτη 25/10 (ή Παρασκευή 26 / 10)
Προτεινόμενη ημερομηνία επιστροφής :
(Κυριακή 28/10 ή) Δευτέρα 29/10
Για περισσότερες πληροφορίες: Τσαμπούρη Ευαγγ. 6972829267

ΛΟΓΟΣ και ΣΚΕΨΕΙΣ του ΠΡΟΕΔΡΟΥ της ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ

Κύριε Δήμαρχε, Αντιδήμαρχοι και σύμβουλοι του
Δήμου Ζίτσας,
Κύριε Πρόεδρε του τοπικού συμβουλίου,
Κύριε Πρόεδρε της Ομοσπονδίας Αδελφοτήτων
Καλαμά Ιωαννίνων

Αγαπητοί συγχωριανοί, φίλες και φίλοι του
χωριού μας,
στην παναετοπετριτικη συνάντηση που γίνεται
κάθε χρόνο στο χωριό μας για τον εορτασμό, τις
εκδηλωσεις και το παραδοσιακό πανηγύρι προς
τιμήν της προστάτιδάς μας Αγίας Παρασκευής είμαστε εδώ, ενάντια στις αντίξοες συνθήκες των καιρών,
είμαστε εδώ, είτε με τη φυσική μας παρουσία είτε με
τη σκέψη μας. Όπως με τη σκέψη μας είμαστε κοντά
και στους ανθρώπους αυτούς που επλήγησαν ή
χάθηκαν τόσο σκληρά από την τραγωδία στις τελευταίες μεγάλες φωτιές στην Αττική και ιδιαίτερα στις
περιοχές, Ραφήνα, Μάτι, Κινέττα. Μερικές φορές ο
συνδυασμός της κακοτυχίας, της αμέλειας και της
απροσεξίας μας, του ελλιπούς συντονισμού ή ακόμη
και του δόλου, φέρνουν καταστροφικά αποτελέσματα και δυστυχώς σε κάποιες περιπτώσεις είναι μη
αναστρέψιμα.
Σε ένδειξη σεβασμού και συμπαράστασης προς

τους νεκρούς συνανθρώπους μας, παρακαλώ σε
ενός λεπτού σιγή.

Παναετοπετρίτικο αντάμωμα, λοιπόν, εδώ στο
χωριό, τον γενέθλιο τόπο μας, και σκοπός μας είναι
να βρίσκουμε και να αγκαλιάζουμε κάθε φορά όλο
και περισσότερους Αετοπετρίτες και φίλους σε αυτήν
την οικογένειά μας.
Για τον λόγο αυτόν και ακολουθώντας τον δρόμο
των καιρών δημιουργήσαμε νέους διαύλους επικοινωνίας με τα εργαλεία του Internet, του
Facebook, του Instagram, του Twitter. Μαζί με την
εφημερίδα μας, που αδιάκοπα εκδίδεται κάθε δίμηνο
εδώ και 35 και πλέον χρόνια, έχουν ενεργοποιηθεί
τα μέσα, ώστε το μονοπάτι της ενημέρωσης να είναι
προσβάσιμο και προσιτό σε όλους, μικρούς – μεγάλους, όπου κι αν βρίσκονται.
Γιατί θέλουμε τον κόσμο της ευρύτερης αετοπετρίτικης οικογένειας να συσπειρωθεί γύρω από τη
γενέτειρά του, τον τόπο της καρδιάς του και των προγόνων του. Γιατί φαίνεται ότι έτσι διασώζονται αξίες
διαχρονικές, καθώς ο καθένας μας αναδημιουργείται μέσα από τη συλλογικότητα, κερδίζει από τον
εθελοντισμό και ανακαλεί μνήμες και θύμησες των
προγόνων του περπατώντας στον ίδιο τόπο με κεί-

νους, ανανεώνοντας με αυτόν τον τρόπο τον εαυτό
του. Έτσι, για να θυμόμαστε ότι η ζωή μας εδώ, αλλά
και στην Αετόπετρα τη νοερή που έχουμε μέσα μας,
είχε και έχει συνέχεια και εξέλιξη, έχει έμπνευση από
το παρελθόν, εμπνέεται από το παρόν και οδηγεί τα
όνειρά μας στο μέλλον.
Και τα όνειρα αυτά, τα όνειρα τα δικά μας και των
παιδιών μας, δε θα σταματήσουν να πλάθονται, γιατί
τα στηρίζουμε εμείς, εσείς. Τα στηρίζουμε όλοι μας.
Θέλουμε να τα στηρίζει και η τοπική μας αρχή, ο
Δήμος μας, οι εκλεγμένες διοικήσεις μας.
Ξεκινήσαμε, λοιπόν, τις εκδηλώσεις προς τιμήν
της Αγίας Παρασκευής με αιμοδοσία. Δώσαμε και
δίνουμε αίμα για τους συνανθρώπους μας αλλά και
για εμάς τους ίδιους.
Ακολούθησε μια βραδιά που ετοιμάστηκε, για να
εμπλουτίσει τα παραδοσιακά, μουσικά πατήματα
του τόπου μας. Ο Δημήτρης Υφαντής, φίλος της
Αετόπετρας, με τους μουσικούς του μας χάρισε μια
πολύ όμορφη βραδιά παρά τις αντιξοότητες.
Ανήμερα το πρωί τελέστηκε η καθιερωμένη Λειτουργία στην Εκκλησία της Αγίας Παρασκευής με
την αρτοκλασία, με τις υπέροχες ηπειρώτικες πίτες,
Συνέχεια στη σελίδα 2
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σιασμό και τη συγκίνηση όλων για ακόμα μια φορά. Το κέφι και ο
χορός υπό τους μεθυστικούς ήχους του κλαρίνου κράτησαν ως το
ντική προσφορά βοήθειας στα
ξημέρωμα.
μαγειρεία από γυναίκες του
Στις 28 Ιουλίου το απόγευμα (αντί στις 27, εξαιτίας του άσταχωριού αλλά και η βοήθεια της
του καιρού) πραγματοποιήθηκαν οι καθιερωμένες αθλητικές
νεολαίας στο στρώσιμο των τραδραστηριότητες στις αθλητικές εγκαταστάσεις του χωριού μας.
πεζιών και στο σερβίρισμα των
Φέτος διεξήχθη ποδοσφαιρικός αγώνας μεταξύ της Αετόπετρας
φαγητών προς τους χωριανούς
και της ερασιτεχνικής ομάδας ΜΕΣΑΙΑ των Ιωαννίνων. Το παιχνίδι
και τους επισκέπτες που είχαν
έληξε με σκορ 4-7 υπέρ των φιλοξενουμένων. Την άρτια οργάνωπροσέλθει στο Σχολείο για το
ση του αγώνα μαζί με τα έπαθλα των ποδοσφαιριστών επιμελήθηπαραδοσιακό πανηγύρι. Αν και
κε και προσέφερε ο συγχωριανός μας Δημήτρης Σοφράς (εγγονός
νωρίς το απόγευμα ο καιρός
του Μάνθου Λαυρέντζου) στη μνήμη του ευεργέτη του χωριού
ήταν βροχερός, ευτυχώς η
μας Απόστολου Τσαμπούρη. Το βράδυ στον χώρο του Σχολείου
Ο "Αετοπετρίτης" Βασίλης Τόλης με τους μουσικούς του
βροχή σταμάτησε εγκαίρως και
έγινε η απονομή κυπέλλων και μεταλλίων σε όσα παιδιά και νέους/
έτσι το πανηγύρι έγινε στην αυλή
νέες συμμετείχαν στα άλλα αγωνίσματα. Τα κύπελλα και τα μετάλως συνήθως.
λια ήταν δωρεά του συγχωριανού μας Σταύρου Μ. Παππά στη μνήμη του πατέρα
Μετά το σερβίρισμα ο Πρόεδρος του ΔΣ της Αδελφότητας εκφώνησε λόγο του Ματθαίου, του παππού του Σταύρου, της γιαγιάς του Σοφίας και του θείου του
καλωσορίζοντας τους παρευρισκόμενους. Ακολούθησε η βράβευση του κ. Βαγγέλη Σ. Παππά.
Παναγιώτη Αν. Βάτσου και η αναγόρευσή του σε Επίτιμο Πρόεδρο της ΑδελΤο ίδιο βράδυ, μετά από πολλά
φότητας σε συνέχεια σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης.
χρόνια, παρουσιάστηκε στην ΑετόΤην προσφώνηση έκανε ο πρώην Πρόεδρος κ. Ευάγγελος Ι.
πετρα, θεατρική παράσταση. Οι
Μάνος εξαίροντας το έργο του βραβευθέντος στην Αδελφότητα
Αετοπετρίτες κατέκλυσαν την αυλή
σε καιρούς δύσκολους. Ο κ. Παναγιώτης Βάτσος στην αντιφώνητου Σχολείου, για να απολαύσουν το
σή του αναφέρθηκε σε γεγονότα ορόσημα για την ιστορία του
θεατρικό έργο του Δημήτρη Κεχαΐδη
χωριού και της Αδελφότητας και ευχαρίστησε θερμά τους συγχω«Το τάβλι» από το Δημοτικό Περιριανούς γι’ αυτή την τιμή.
φερειακό Θέατρο Ιωαννίνων στο
Στη συνέχεια ξεκίνησε ο χορός υπό τους ήχους των κλαρίνων
πλαίσιο περιοδείας σε χωριά της
των Βασίλη Τόλη, Τάσου Μαγκλάρα και Σπύρου Αντωνίου, συνοΗπείρου. Η άψογη ερμηνεία των
δευόμενων από πολύ αξιόλογους μουσικούς όπως οι: Γιάννης
ηθοποιών (Θανάσης Μιχαηλίδης,
Μαγκλάρας στο τραγούδι, Νίκος Κοντός στο ντέφι, Αλέξανδρος
Στέλιος Νίνης), τα όμορφα σκηνικά
Μαγκλάρας στο ντέφι και τραγούδι, Βαγγέλης Λουάνης στο βιολί
(Richard Anthony) και η προσεγμένη
και Νίκος Χαλκιάς στο λαούτο. Ιδιαίτερη στιγμή της βραδιάς αποΑπό την τέλεση της Θείας Λειτουργίας στην Αγία Παρασκευή
σκηνοθεσία (Κώστας Γάκης) άφησαν
τέλεσε η εμφάνιση του μικρού χορευτικού, όπου Αετοπετριτόστους θεατές άριστες εντυπώσεις.
πουλα χόρεψαν παραδοσιακούς χορούς απ’ όλη την Ήπειρο και
Το Δ.Σ. της Αδελφότητας θα
απέσπασαν ένα ενθουσιώδες και παρατεταμένο χειροκρότημα. Το γλέντι και ο ήθελε να ευχαριστήσει τον Δήμο Ζίτσας για τη διάθεση χωματουργικών μηχανηχορός συνεχίστηκε από όλους με πολύ κέφι ως το πρωί.
μάτων για τη συντήρηση του ποδοσφαιρικού γηπέδου και τη χρηματοδότηση της
Την τρίτη ημέρα, οι Αετοπετρίτες συγκεντρώθηκαν στο Σχολείο για άλλη μία θεατρικής παράστασης. Ευχαριστίες και συγχαρητήρια και προς το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.
βραδιά παραδοσιακού ηπειρώτικου γλεντιού με φαγητό και άφθονο κρασί. Τα Ιωαννίνων για την ποιοτική δουλειά που παρουσιπαιδάκια της μικρής χορευτικής ομάδας προκάλεσαν με τον χορό τους τον ενθουάστηκε. Πολλές ευχαριστίες στους
AETOΠETPITIKA NEA
συγχωριανούς/-ές και κυρίως τους
Ιδιοκτήτης
νέο υς και νέες του χωριού που,
Αδελφότητα Αετόπετρας
για ακόμα μια φορά, προσέφεραν
Δωδώνης Ηπείρου
την πολύτιμη εθελοντική εργασία
Ελ. Βενιζέλου 91
185 34,, Πειραιάς
τους στην προετοιμασία του πανητηλ.-fax: 210-4224262
γυριού. Και κυρίως θερμότατες
ευχαριστίες προς όλους τους ΑετοΕκδότης:
πετρίτες και φίλους του χωριού
Ο Πρόεδρος
της Αδελφότητας
που συνεισέφεραν στην ΑδελφόΝικόλαος Ζέκης
τητα, είτε μέσα από τον δίσκο και
Τοσίτσα 14
τη λαχειοφόρο αγορά είτε μέσω
Ηλιούπολη
προσφορών και δωρεών, προκειτηλ. 210 9737445
μένου να καλυφθούν τα έξοδα και
αποστολή συνεργασιών
οι ανάγκες των εκδηλώσεων και να
& κειμένων ηλεκτρονικά:
ενισχυθεί περαιτέρω το έργο της.
klonodesign@gmail.com
Και του χρόνου!
Σχεδιασμός:
Τα παιδιά του μικρού χορευτικού εν δράσει
Βασίλειος Μερσινιάς
Α. Χαλκιόπουλος
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και γυναίκες, άλμα εις μήκος, ρίψη λίθου.
Και μετά, πάλι προετοιμασίες. Πάλι γλέντι μέχρι
το
ξημέρωμα.
Σε ένα κύκλο που δεν θέλουμε να έχει
τσίπουρο και λουκούμια και το μικρό εθιμικό γλέντι
τελειωμό
στον
χρόνο. Για το δικό μας πανηγύρι θα
που γίνεται εκεί. Κι ύστερα… η μοναδική αυτή στιγαναπνέουμε
αυτές
τις μέρες. Γιατί το αγαπάμε. Από
μιαία ζεύξη του ζωντανού με τους χαμένους συγγετην
αρχή
μέχρι
το
τέλος
του. Από το άγχος του μέχρι
νείς του φωτίστηκε τη στιγμή που τα όργανα έπαιξαν
και
την
τελευταία
ευχάριστησή
του.
στα μνήματα.
Φεύγοντας από εκεί ήρθε το σύνθημα και η αντίΣάββατο απόγευμα και ήδη η ιδιωτική πρωτοστροφη μέτρηση για την μεγάλη βραδιά. Μπήκαμε
όλοι στην ιεροτελεστία της προετοιμασίας του βουλία ξεθάρρεψε. Ο ποδοσφαιρικός αγώνας,
μεγάλου πανηγυριού. Και είμαστε εδώ τώρα, αρχές προς τιμή του αείμνηστου Αποστόλη Τσαμπούρη,
του τόπου, συγχωριανοί και φίλοι, για να ξεκινήσου- είναι μια προσφορά του Δημητρίου Σοφρά.
Επιπλέον, ο Δήμος, ανταποκρινόμενος θετικά
με.
Αύριο, έχουμε τις αθλητικές μας εκδηλώσεις. Ο στις καλλιτεχνικές απαιτήσεις μας, ανεβάζει στο
Δήμος μας, αρωγός και αυτός στην προσπάθειά μας, χωριό μας το ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων για την θεατρική
μας βοήθησε με την αποκατάσταση του ποδοσφαι- παράσταση «Το τάβλι». Δήμαρχε, κύριε Πλιάκο, σας
ρικού γηπέδου. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, αγώνες δρό- ευχαριστούμε.
Κυριακή πρωί και η Ομοσπονδία Αδελφοτήτων
μου για παιδιά, για εφήβους, για μεγάλους, άντρες

Συνέχεια από τη σελίδα 1

Καλαμά Ιωαννίνων διοργανώνει στην Αετόπετρα
ενημέρωση για τις έρευνες και την εξόρυξη
υδρογονανθράκων στην περιοχή μας αλλά και σε
όλη την Ήπειρο.
Τη Δευτέρα, σε εκδήλωση στην πλατεία της
Ζίτσας προς τιμήν του εξέχοντος παραδοσιακού
Ηπειρώτη τραγουδιστή με καταγωγή από την περιοχή μας, Σάββα Σιάτρα, το Χορευτικό μας θα συμμετάσχει με χορούς της περιοχής μας.
Κυρίες και κύριοι,
Ο τόπος αυτός, το νοερό μας σπίτι, θέλουμε να
αποτελεί πολιτιστικό φάρο στην παράδοση, τα ήθη
και έθιμα του τόπου μας. Να αποτελεί πηγή ζωής,
έμπνευσης και δημιουργίας για όλους μας. Να αποτελεί φως που μας οδηγεί.
Σας ευχαριστώ.
Νικόλαος Γ. Ζέκης

Αετοπετρίτικα Νέα
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ΓΆΜΟΣ
Στις 3 Ιουνίου
παντρεύτηκε η
Αφροδίτη Γεωργακοπούλου, κόρη της Λαμπρινής Ζήκου,
με τον Παναγιώτη Τομαρά στον Άγιο Γεώργιο στο
Καβούρι.
Στους νεόνυμφους ευχόμαστε κάθε χαρά και ευτυχία.
ΓΈΝΝΗΣΗ
Στις 19 Ιουλίου ο Γιάννης Μπότσης, γιος της Κικής
Νικολάου - Μάνου, και η σύζυγός του Μαρία Δάμου έφεραν στον κόσμο ένα αγοράκι.
Το Δ.Σ. εύχεται υγεία και κάθε ευτυχία στους γονείς και
στον μικρό Αετοπετρίτη.
ΠΈΝΘΗ
- Στις 24 Αυγούστου στη Θεσσαλονίκη έφυγε πλήρης ημερών από τη ζωή ένας εξαίρετος Αετοπετρίτης με σημαντικό συγγραφικό έργο, πολλές γνώσεις και μεγάλη αγάπη
για το χωριό, ο Γρηγόριος Μάνθου Μηλιώνης.
- Στις 7 Σεπτεμβρίου απεβίωσε ο ιδιαίτερα αγαπητός
στους Αετοπετρίτες Δημήτρης Ιω. Μάνος και η κηδεία
τελέστηκε στις 10/9 στο Κοιμητήριο Καλλιθέας.
Το Δ.Σ. εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στις οικογένειες των εκλιπόντων.

ΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ
Ο Σταύρος Αρμενιάκος, εγγονός της Ματίνας Λέτσα,
εισήχθη στην ΑΣΟΕΕ στην Αθήνα.
Ο Δημήτρης Μάνος, εγγονός του Ανδρέα Μάνου,
πέτυχε την εισαγωγή του στο Πανεπιστήμιο Δυτικής
Αττικής, στο τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης.
Η Βασιλική Παπαναστασίου, εγγονή του Βαγγέλη Ν.
Νούση, εισήχθη στο Πάντειο Πανεπιστήμιο στο τμήμα
Πολιτικών Επιστημών.
Ο Παναγιώτης Παπαναστασίου, εγγονός του Βαγγέλη
Ν. Νούση, μπήκε στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στο
τμήμα Μηχανικών Υλικών.
Ο Γεώργιος Περάκης, εγγονός της Ευαγγελίας Μηλιώνη
– Σιουλή, εισήχθη στο Πολυτεχνείο Κρήτης, στη Σχολή
Μηχανικών Περιβάλλοντος στα Χανιά.
Η Αναστασία Σαλιάι πέρασε στο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης,
στο τμήμα Πολιτικών Μηχανικών.
Ο Κωνσταντίνος – Παρασκευάς Τετώρος, γιος της
Ματούλας Αδαμογιάννη και εγγονός της Κατερίνας
Θεμελή, πέρασε στο ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, στο τμήμα
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών.
Το Δ.Σ. συγχαίρει τα παιδιά για την επιτυχία τους
και εύχεται καλές σπουδές, συνεχή πρόοδο και
μετέπειτα καλή σταδιοδρομία.
Όλοι οι επιτυχόντες θα τιμηθούν, όπως είναι καθιερωμένο,
στη χοροεσπερίδα μαζί με τους αριστούχους μαθητές και
γι’ αυτό παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για όποια
άλλη επιτυχία ή άριστη σχολική επίδοση γνωρίζετε.
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
Η Κική Μάνου – Μπότση συγχαίρει τον Σταύρο
Αρμενιάκο, εγγονό της Ματίνας Λέτσα, για την εισαγωγή
του στην ΑΣΟΕΕ Αθηνών.

ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ

Τ

ιμούμε κάθε Αετοπετρίτη για όσα
προσφέρει κατά καιρούς στην
Αδελφότητά μας και στο χωριό
γενικότερα. Οφείλουμε ένα μεγάλο
«ευχαριστώ» και στους αφανείς εργάτες του φετινού πανηγυριού και σε
όσους μας βοήθησαν υλικά στην πραγματοποίησή του.
•
Τη συνολική επιμέλεια στα μαγειρεία είχε, όπως πάντα, ο αγαπημένος
μας μπαρμπα – Μάνθος Λαυρέντζος,
συνεχώς χαμογελαστός και πρόθυμος, με την πολύτιμη συνδρομή του
Νίκου Γάρδα. Τις πίτες για την
Εκκλησία ετοίμασαν η Καλλιρρόη
Μάντζιου και η Ελένη Τσαμπούρη.
Στη γενικότερη προετοιμασία βοήθησαν οι: Λένα Αννοπούλου – Μερσι-
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Ποιος ήταν ο
Γρηγόριος
Μηλιώνης του
Μάνθου
Στις 24 Αυγούστου
2018 έφυγε από κοντά
μας ο Γρηγόρης
Μηλιώνης του Μάνθου.
Γεννήθηκε
στις
17/3/1933
στον
Κουτσικομαχαλά της
Αετόπετρας, όπου και
πέρασε τα δύσκολα
παιδικά του χρόνια
(Ελληνοϊταλικός πόλεμος, Κατοχή και μέχρι
τις αρχές του εμφυλίου). Μετακόμισε στην
Αθήνα το 1945, όπου
και αποφοίτησε, όντας
σημαιοφόρος, από το
νυχτερινό εξατάξιο
γυμνάσιο, καθώς έπρεπε παράλληλα να
εργάζεται, για να συνεισφέρει στα οικονομικά της οικογένειας του. Μετά τη στρατιωτική του θητεία κατατάχθηκε στην Ελληνική
Χωροφυλακή (μετέπειτα Ελληνική
Αστυνομία), όπου και υπηρέτησε σε διάφορα μέρη μέχρι την αποστράτευσή του με τον
βαθμό του Αστυνομικού Υποδιευθυντή.
Ο κ. Γρηγόρης παντρεύτηκε την κ.
Ελευθερία Τσιρέβελου (δασκάλα) και απέκτησε μαζί της τρία παιδιά: τη Βασιλική
(Παθολόγο - ιατρό), τον Ματθαίο/Μάνθο
(Καθηγητή πληροφορικής) και τη ΔήμητραΑλεξάνδρα (Νευρολόγο - ιατρό), ενώ ευτύχησε να δει και έξι εγγόνια.
Ήταν καλλίφωνος και τραγουδούσε
πολλά δημοτικά τραγούδια, όπως τα έμαθε
ακούγοντάς τα από τους «παλιούς» του
χωριού, τους οποίους ευλαβικά παρατηρούσε στα παιδικά του χρόνια. Αγαπούσε πολύ
την πατρίδα του, την Ήπειρο, και το χωριό

-

-

-

ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Η Αθηνά Λαυρέντζου πρόσφερε στην
Αδελφότητα 100 ευρώ και στην Εκκλησιαστική Επιτροπή 50 ευρώ στη μνήμη του συζύγου της Παναγιώτη.
Η Katia Antoniazzi, επίτιμο μέλος της Αδελφότητάς μας, πρόσφερε για τις ανάγκες του
πανηγυριού 100 ευρώ.
Ο Γεώργιος Παππάς έδωσε το ποσό των 100
ευρώ για τις ανάγκες της Αδελφότητας (στη
μνήμη Κων., Ευαγγ., Λευκ. Παππά – Ιω., Αλέξη
Μπάτσο – Νικ. Νούση και Αγγ. Νούση).
Η Αγαθή Τσαμπούρη πρόσφερε στην Αδελφότητα 80 ευρώ.
Ο Ευαγγ. και η Αλεξάνδρα Μάνου έδωσαν
50 ευρώ για τα έξοδα του πανηγυριού.
Η Μαριάννα Κ. Βουρεκά πρόσφερε 50
ευρώ στη μνήμη του συζύγου της Κωνσταντίνου και της Ευαγγελίας Λάμπρου Βουρεκά.
Ο Θωμάς Λαυρέντζος έδωσε για τις ανάγκες του πανηγυριού 50 ευρώ.
Η Αμαλία Τσαμπούρη έδωσε στην Αδελφότητα 50 ευρώ στη μνήμη του συζύγου της
Μιχάλη.
Ο Θεόδωρος Τσαμπούρης πρόσφερε 50

νιά, Βασιλική Σπ.
Βο υρ εκά, Β άσ ω
Ευαγγ. Βουρεκά,
Ευαγγελία Κ. Βουρεκά, Μαριάννα
Βουρεκά, Δώρα
Κόλλια, Γεωργία
Πετράκου, Βασιλεία
Τσαμπούρη και ο
Βασίλης Νούσης με τον Λάζαρο Βενέτη. Μαζί τους φίλοι από κοντά ή πιο
μακριά, η Κων/να Βασίλη από την Αγ.
Μαρίνα Πωγωνίου, η Άννα Χαρτοματσίδου από το Πολύκαστρο Κιλκίς και
ο Περικλής Ρέτζιος από τη Νάουσα.
Σημαντικές ήταν και οι παρακάτω προσφορές:
•
Τα εδέσματα της αρτοκλασίας από τη
Μαρία Παππά
•
Το ψωμί από τον Δημήτρη Ζέκη
•
Ένας τενεκές λάδι από τη Φωτεινή

του ιδιαίτερα, ενώ ήταν άριστος γνώστης της
ιστορίας και παράδοσής του.
Ήταν μέλος του συλλόγου λογοτεχνών
Ελλάδος και μεταξύ άλλων συνέγραψε τα
βιβλία με τίτλους: «Μνήμες από την
Αετόπετρα» (λαογραφικά στοιχεία και μαρτυρίες της Αετόπετρας, όπως τα έζησε), «(Ο)
μολογήματα» (ιστορίες του χωριού και της
γύρω περιοχής, όπως τις κατέγραψε ο ίδιος),
«Θεοχάρης Μηλιώνης» (ιστορικό βιβλίο για
τον
ήρωα
του
χωριού
μας),
«Σταχυομαζώματα» (ποιητική συλλογή), «H
Αρχαία Έλυμα» (ιστορική μελέτη για πιθανή
τοποθέτηση της αρχαίας Έλυμας, πόλις της
Ηπείρου, σ την περιοχή πλησίον του
Καστρίου), ενώ είχε και πλήθος δημοσιευμάτων σε περιοδικά και εφημερίδες.
Τώρα που έφυγε από κοντά μας, οι αξίες,
οι αρχές και τα συγγράμματά του αποτελούν
για εμάς πολύτιμη κληρονομιά.
Ο ΓΙΟΣ ΤΟΥ, ΜΆΝΘΟΣ

-

-

ευρώ για τις ανάγκες της Αδελφότητας.
Ο Ευστάθιος Τσαμπούρης έδωσε 50 ευρώ
για την Αδελφότητα.
Η Ειρήνη Μηλιώνη έδωσε 30 ευρώ στη
μνήμη του συζύγου της Γεωργίου και 20
ευρώ στη μνήμη Βασιλικής Κολοβού.
Η οικογένεια του αείμνηστου Παναγιώτη
Λαυρέντζου έδωσε 50 ευρώ στην Εκκλησιαστική Επιτροπή για τις ανάγκες της Εκκλησίας.
Ο Χαράλαμπος Αθανασίου από το Φωτεινό
έδωσε για την Αδελφότητα 50 ευρώ.
Ο Κων/νος Τσίτος από τη Λάβδανη πρόσφερε 50 ευρώ στη μνήμη του Νικ. Και Αγγ.
Νούση.
Ο Βασίλης Μερσινιάς πρόσφερε 40 ευρώ
εις μνήμην Σωτηρίου Κουρούνη.
Ο Θεόδωρος Μπούγιας από τη Λάβδανη
έδωσε στην Αδελφότητά μας το ποσό των 30
ευρώ.
Ο Μιχάλης Μάνος πρόσφερε 20 ευρώ για
την εφημερίδα.
Ο Ανδρέας Πετράκος πρόσφερε 20 ευρώ
για τις ανάγκες της Αδελφότητας.
Ο Γεώργιος Κώτσης από το Δεσποτικό
έδωσε 20 ευρώ για την εφημερίδα.

Μαντζούκη – Χατζηστάμου
Το τσίπουρο από τον Αντώνη Νούση
Το σιμιγδάλι από τον Βασίλη Νούση
Τα γλυκά στην Εκκλησία από τον
Σάκη Νασιάκο, σύζυγο της Μαριλέτας Μάνου
•
Τα ροδάκινα από τον Περικλή Ρέτζιο
(Νάουσα)
Ιδιαίτερη μνεία αξίζει στην ιδιωτική
πρωτοβουλία.
•
Ο συγχωριανός μας Δημήτρης
Σοφράς, γιος της Ευανθίας Λαυρέντζου, ανέλαβε την οργάνωση και τα
•
•
•

•

•

έξοδα της διεξαγωγής του ποδοσφαιρικού αγώνα Αετόπετρας –
Μεσαίας Ιωαννίνων, που διεξήχθη το
Σάββατο 28 Ιουλίου στη μνήμη του
Αποστόλη Τσαμπούρη.
Τα μετάλλια και τα κύπελλα για όλα
τα υπόλοιπα αγωνίσματα παίδων,
ανδρών και γυναικών ήταν ευγενική
προσφορά του συγχωριανού μας,
Σταύρου Ματθαίου Παππά.
Ο Δημήτρης Κοσμίδης πρόσφερε
δύο ζευγάρια ρακέτες και μπαλάκια
του πινγκ πονγκ.

Αετοπετρίτικα Νέα
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ΣΤΉΛΗ ΤΗΣ ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΉΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΊΑΣ ΕΛΛΆΔΑΣ

Η ΑΕΤΟΠΕΤΡΑ ΣΤΟ ΗΡΩΔΕΙΟ
Την Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2018 η Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδος διοργανώνει για πρώτη φορά στην ιστορία της μεγάλη μουσικοθεατρική και χορευτική παράσταση στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού με τίτλο «Η Ήπειρος ταξιδεύει».

Π

ρόκειται για «μια διαχρονική διαδρομή
του τόπου μέσα από την πνευματική
και καλλιτεχνική του δημιουργία. Για
ένα ταξίδι στον μύθο, στην πραγματικότητα και στην ιστορία της Ηπείρου, από την
αρχαιότητα ως τις ημέρες μας, που μας αποκαλύπτει τις διαστάσεις του αρχαίου, του βυζαντινού, του νεότερου και του σύγχρονου πολιτισμού της. Από το αρχαίο θέατρο της

Δωδώνης και το ιερό μαντείο, την αρχαία
Νικόπολη και τον μυθικό Αχέροντα, μέχρι τα
θαυμαστά τοξωτά ηπειρώτικα γεφύρια, τη
«λίμνη των θρύλων» με την Καστροπολιτεία
των Ιωαννίνων, και την ξακουστή μουσική
παράδοση του Πωγωνίου, του Ζαγορίου, των
Τζουμέρκων, της Πρέβεζας και της
Θεσπρωτίας. Η διαχρονική διαδρομή της
Ηπείρου στα άκρα της οικουμένης, όπου οι
Ηπειρώτες ξεχύθηκαν σε όλα τα μήκη και πλάτη
της. Η ζωή και τα πάθη τους στο συνεχές ταξίδι
τους. Οι ευεργέτες Ηπειρώτες και η μεγάλη
προσφορά τους στην Ευρώπη, στα Βαλκάνια,
στον κόσμο.

Μια παράσταση με την παρακαταθήκη όλων των Ηπειρωτών δημιουργών και τη
συμμετοχή των λαμπρών αστέρων της μουσικής, με μια πανδαισία Ηπειρώτικων χορευτικών
ομίλων επί σκηνής, με ένα μεγάλο σύνολο από
εκπροσώπους όλων των τεχνών, των σπουδαίων ηθοποιών της και με οδηγό τη λογοτεχνική δημιουργία των σπουδαίων συγγραφέων
της Ηπείρου, προκειμένου να αναδειχθεί η
υπέρλαμπρη Ηπειρώτικη δημιουργία
και ο ζηλευτός υλικός και άυλος
πολιτισμός της, στους αιώνες της
ιστορίας της.»
Η Αδελφότητα Αετόπετρας
έχει την τιμή να παρίσταται ενεργά
στην εκδήλωση με τη συμμετοχή
πολλών μελών της στην οργάνωσή
της. Κατ’ επιλογή του σκηνοθέτη της
παράστασης, κ. Αντώνη Τσάβαλου,
ως χορογράφος και γενικός συντονιστής των χορευτικών τμημάτων
επιλέχτηκε ο Νίκος Ζέκης, επί σειρά
ετών μέλος της χορευτικής ομάδας
του Λυκείου Ελληνίδων Αθήνας και
Λονδίνου και χοροδιδάσκαλος στα
χορευτικά τμήματα πολλών ηπειρώτικων και μη συλλόγων.
Ως μέλη των χορευτικών
ομάδων της εκδήλωσης συμμετέχουν αλφαβητικά οι: Αναστασία
Γάρδα, Νίκος Γάρδας, Εμμανουέλλα
Γεωργούση, Θεοδώρα Γκολέμη,
Παύλος Γκολέμης, Αγγελική
Λαυρέντζου – Μανδέκη, Λεμονιά
Νούση, Ευαγγελία Τσαμπούρη και Ελευθερία
Χαλκιοπούλου. Στο Πολυφωνικό Τραγούδι
συμμετέχει η Μηλίτσα Σιουλή. Τη διαχείριση του
φωτογραφικού υλικού της εκδήλωσης έχει
αναλάβει η Ηλιάννα Μάνου.
Για ανθρώπους που έκαναν τα πρώτα χορευτικά τους βήματα στην αυλή του Σχολείου κ γνώρισαν την παράδοση του τόπου μας στο
πανηγύρι του χωριού μας, το να συμμετέχουν
σ’ αυτήν την εκδήλωση και να εκφράσουν την
ηπειρώτικη ψυχή και το μεράκι τους στη σκηνή
του Ηρωδείου είναι μεγάλη τιμή και εμπειρία
ζωής.

ΜΙΑ ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Τον Αύγουστο του 2018, ο πρώην Πρόεδρος της
Αδελφότητας κ. Ανδρέας Μάνος πρόσφερε στην
Αδελφότητα έναν
χάρτη της περιοχής Μαχαλά –
Κουτσομαχαλά,
τον οποίο, όπως
μας πληροφόρησε,
είχε σχεδιάσει ο
ίδιος μαζί με τον
Γρηγόριο Μάνθου
Μηλιώνη.
Οι δυο τους, ως
καλοί γνώστες του
τόπου, εργάστηκαν με μεράκι και
περισσή φροντίδα.
Απώτερος στόχος
τους ήταν να αφήσουν ως παρακαταθήκη στις επερχό μ ε νε ς γε ν ι έ ς
Αετοπετριτών

ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝ. ΒΑΤΣΟΣ

Ο ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ
Παναγιώτης Αν. Βάτσος, επίτιμος Πρόεδρος της Αδελφότητας Αετόπετρας, γεννήθηκε το 1930 στην Αετόπετρα. Φοίτησε στο Δημοτικό Σχολείο του χωριού μας, που
στα χρόνια εκείνα αριθμούσε πάνω από εκατό μαθητές.
Έζησε τον πόλεμο του 1940, τις νίκες του στρατού μας, τη
γερμανική κατοχή, τον βομβαρδισμό του Σχολείου γύρω
στο 1942 και το κάψιμο του χωριού μας στις 14 Αυγούστου του 1944. Τότε, κάηκε και το πατρικό του σπίτι μαζί
και το εκκλησάκι του Αγ. Νικολάου στα Βαρκά.

Ο

Από αριστερά: Ευαγγ. Ι. Μάνος, Βασ. Μερσινιάς, Ευαγγ.
Τσαμπούρη, Παναγ. Αν. Βάτσος και Νικ. Ζέκης

Το 1946 με το ξέσπασμα του εμφύλιου πολέμου,
ταξίδεψε στην Αθήνα και εργάστηκε ως υπάλληλος στον
κλάδο των τροφίμων. Την περίοδο 1952 – 1954 υπηρέτησε στη Μακεδονία τη στρατιωτική του θητεία και στη
συνέχεια ασχολήθηκε επαγγελματικά με την κατασκευή και
το εμπόριο γυναικείων ενδυμάτων και για μικρό χρονικό
διάστημα με τον τομέα των ασφαλειών.
Για μικρή περίοδο διετέλεσε Πρόεδρος των Επαγγελματιών Βιοτεχνών Ιλίου, υπήρξε εκπρόσωπος εργοδοτών
στο ΙΚΑ (1982 – 1988), ενώ παράλληλα αναμείχθηκε και με
την πολιτική στον κεντρώο χώρο. Επιπλέον, την περίοδο
1995 – 2000, εκλέχτηκε στο Δ.Σ. των Συνταξιούχων Εμπόρων και συμμετείχε γενικότερα σε πλείστες κοινωνικές και
πολιτικές δράσεις.
Στο μεταξύ από το 1948 είχε αναμειχθεί στα κοινά
του χωριού και το 1956 – 7 ήταν Γενικός Γραμματέας με
Πρόεδρο τον αείμνηστο Φώτη Μάνο, την εποχή που τροποποιήθηκε το Καταστατικό, γράφτηκε το Λεύκωμα του
χωριού και καθιερώθηκε η γιορτή της Παλιουρής στην
Πεντέλη, που διήρκεσε πολλές δεκαετίες. Υπήρξε πολλές
φορές μέλος Εξελεγκτικών Επιτροπών και το 1963 – 4
εκλέχτηκε Πρόεδρος της Αδελφότητας, οπότε με εισήγησή
του και ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. έγινε η κατεδάφιση και
εκ νέου ανέγερση του κτηρίου του αρτοποιείου, που με
μεγάλη προσπάθεια ολοκληρώθηκε και οδήγησε στον
πενταπλασιασμό των εσόδων της Αδελφότητας και σήμανε
μια νέα εποχή στην πορεία της.
Πρόεδρος της Αδελφότητας διετέλεσε, επίσης, το
1981, ενώ το 1982 ως εκπρόσωπος έντεκα Αδελφοτήτων
της περιοχής μας, με τη συνεργασία του Νίκου Κακαϊδή
από το Δεσποτικό, έστειλε υπόμνημα στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημοσίων Έργων και Συγκοινωνιών και επετεύχθη
το πρώτο τμήμα της ασφαλτόστρωσης του δρόμου από το
Σουλόπουλο.
Τέλος, Πρόεδρος της Αδελφότητας εκλέχθηκε και το
1995 – 1998 σε ένα συμβούλιο αποτελούμενο από γυναίκες. Με το τέλος της θητείας του, επέλεξε να φύγει από την
Αθήνα και να ζει τον περισσότερο καιρό στην αγαπημένη
του γενέτειρα, την Αετόπετρα.

τοπωνύμια και τοποθεσίες άγνωστες σε
πολλούς, ελπίζοντας πως ο χάρτης αυτός
θα συμπληρωθεί και θα
εμπλουτιστεί από
άλλους συγχωριανούς
που έχουν γνώση των
τοπωνυμίων από την
Μπολιάνα και πάνω.
Το Δ.Σ. της Αδελφότητας δεσμεύτηκε να
(Σημ. Σύνταξης: Ευχαριστούμε θερμά τον κ. Παναγιώτη Βάτσο
μπει ο χάρτης αυτός σε
για τις πληροφορίες που μας έδωσε.)
περίοπτη θέση στο Γραφείο μας και να παρουσιαείμνηστος πλέον Γρηγόριος Μηλιώνης. Τιμώντας τη
αστεί στο επόμενο φύλλο της μνήμη του και εξαίροντας με τρόπο λιτό, αλλά ουσιεφημερίδας, αποσκοπώντας στο ώδη, το συνολικό συγγραφικό έργο του και την προνα τιμήσει τους δημιουργούς για σφορά του στη διατήρηση της Αετοπετρίτικης
την πολύτιμη προσφορά τους, παράδοσης, δημοσιεύουμε αυτό το τελευταίο
αλλά και να παρακινήσει κι «πόνημα ψυχής».
άλλους να τον συνεχίσουν.
Οι συγκυρίες τα ‘φεραν έτσι,
Ευχαριστούμε θερμά τον κ. Ανδρέα Μάνο, αλλά
ώστε λίγες μέρες μετά - και πριν και τους οικείους του εκλιπόντος συγχωριανού μας,
προλάβει να εκδοθεί το παρόν που μας το εμπιστεύτηκαν.
φύλλο - να φύγει από τη ζωή ο
Το Δ.Σ.

Αετοπετρίτικα Νέα
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ΤΑ ΧΟΡΕΥΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ

Η ΣΤΗΛΗ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Το Μικρό Χορευτικό
μας

Τ

α Χορευτικά της Αδελφότητας Αετόπετρας,
ενηλίκων ή παίδων, καθώς και το Πολυφωνικό της Σχήμα, συνεχίζουν εδώ και δεκαετίες τη δική τους σημαντική διαδρομή στη διατήρηση και διάδοση της ηπειρώτικης παράδοσης σε ό,τι αφορά τον παραδοσιακό χορό και το
τραγούδι.
Η επανασύσταση του Παιδικού Χορευτικού την περσινή χρονιά ήταν ένα στοίχημα που
κερδήθηκε με μεγάλη προσπάθεια από το Δ.Σ.,
προκειμένου να βρεθούν τα παιδιά και να πειστούν οι γονείς να διαθέσουν από το υστέρημα
του χρόνου τους, για να τα φέρουν.
Τα Χορευτικά μας Τμήματα θα λειτουργήσουν και φέτος εντός του Οκτωβρίου,
σε μέρες και ώρες που θα ανακοινωθούν στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης και θα προκύψουν
μετά από συνεννόηση με τους μετέχοντες.
Ειδικότερα, η έναρξη των μαθημάτων
για το παιδικό Χορευτικό θα γίνει το Σάββατο
6 Οκτωβρίου στις 17.00 με 18.00 το απόγευμα
στο γραφείο της Αδελφότητας στην οδό Ελευθ.

Π

έρυσι, για πρώτη φορά,
συμμετείχα στο μικρό χορευτικό
του χωριού μας. Ήταν τόσο
όμορφο να μαθαίνουμε παραδοσιακούς
χορούς και τραγούδια από τον τόπο
καταγωγής μας! Δυο φορές το μήνα
ανυπομονούσα να με πάει ο μπαμπάς
μου στον Πειραιά, όπου η δασκάλα μας
η κ. Αναστασία Γάρδα μάς μάθαινε τα
βήματα χορών της Ηπείρου. Η εμφάνισή
μας στο Σ.Ε.Φ. στην Πίτα του Ηπειρώτη,
στη χοροεσπερίδα της Αδελφότητας,
αλλά και στο πανηγύρι της Αγ.
Παρασκευής, ήταν μοναδικές εμπειρίες.
Επίσης, μάθαμε και αρκετά πράγματα
για την ιστορία πολλών τραγουδιών και
χορών, τα οποία μας πήγαν πίσω πολλά
χρόνια, ακόμα και στα χρόνια της
τουρκοκρατίας. Τέλος, μέσα στο
χορευτικό έκανα και νέες φιλίες με
παιδιά της Αετόπετρας που δε γνώριζα
από πριν.
Φέτος ανυπομονώ να ξαναρχίσουν τα
μαθήματα, για να μάθω περισσότερους
χορούς μαζί με τους φίλους μου. Ελπίζω
κι άλλοι γονείς να φέρνουν τα παιδιά
τους αυτά τα δύο Σάββατα κάθε μήνα,
ώστε το Χορευτικό μας να μεγαλώσει
ακόμα πιο πολύ με νέα παιδιά.
Ελάτε να γνωριστούμε και να
μάθουμε μαζί τους χορούς της Ηπείρου!
ΑΛΕΞΆΝΔΡΑ ΜΕΡΣΙΝΙΆ, ΕΤΏΝ 11

σελίδα 5

Φ

Βενιζέλου 91 στον Πειραιά. Τα μαθήματα θα
πραγματοποιούνται κάθε δεύτερο Σάββατο του
μήνα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε
να απευθυνθείτε στην Δώρα Τριανταφύλλου
(τηλ. 6944475697), υπεύθυνη για την οργάνωση
του παιδικού Χορευτικού εκ μέρους του Δ.Σ., και
στην Αναστ. Γάρδα (τηλ. 6936890599), που έχει
αναλάβει εθελοντικά τη διδασκαλία.
Σε ό,τι αφορά το Χορευτικό Ενηλίκων
υπεύθυνος για την οργάνωση, τη διδασκαλία και
τις παραστάσεις είναι ο Νίκος Ζέκης (τηλ.
6955804643).
Η λειτουργία των Χορευτικών μας τμημάτων όλα αυτά τα χρόνια στηρίζεται στην εθελοντική προσφορά πολλών που είτε διδάσκουν
είτε επιμελούνται τις φορεσιές είτε βοηθούν
στην οργάνωση. Η συνεισφορά των Αετοπετριτών δε θα είναι άλλη, παρά μόνο να πλαισιώνουν
τα Χορευτικά συμμετέχοντας ως ενεργά μέλη οι
ίδιοι ή τα παιδιά τους.
Ελπίζουμε και περιμένουμε τη συμμετοχή σας !
Το Δ.Σ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΥ

έτος το καλοκαίρι τα μέλη
του παιδικού χορευτικού
μας
έκλεψαν
την
παράσταση με την εμφάνισή τους
στο πανηγύρι της Αγ. Παρασκευής.
Ένα μεγάλο μπράβο σε όλα:
•
Βε ν ι ό ς Γρ η γ ό ρ η ς
•
Βενιού Κατερίνα – Ελένη

•
•
•
•
•
•
•
•

Ζ α π ά ν τ η ς Γι ώ ρ γ ο ς
Θρασίου Άννα
Μάνου Αλεξάνδρα
Μάνου Καλομοίρα
Μερσινιά Αλεξάνδρα
Μηνιώτης Νικόλας
Νασιάκου Κων/να
Νούση Έρη

ατόμων και πηγαίναμε πολύ καλά.
Συγκεκριμένα,
βρεθήκαμε:
Στον
Άγιο
Μερκούριο, στον
Ωρωπό, στο Ζούμπερη και τέλος στην Πάρνηθα.
Μια από τις εκδηλώσεις της ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΑΕΤΟΠΕΤΡΑΣ ήταν και
η μεγάλη εκδρομή στην Πάρνηθα Αττικής το
1953, ανήμερα της Αγίας Παρασκευής, προστάτιδας και πολιούχου του χωριού μας.
Ξημέρωμα Κυριακής, 5 - 6 φορτηγά (δεν
υπήρχαν τότε πούλμαν) από την Αθήνα, τον
Πειραιά και τα περίχωρα Αττικής, με Αετοπετρίτες, περίπου 160 - 190 άτομα, μαζί με
τα κουμάντα τους (πίτες, ψητά, κλπ), όπως γινόταν παλιά στο χωριό του Προφήτη Ηλία, συναντήθηκαν στην πλατεία Αττικής και ξεκίνησαν για
την Πάρνηθα. Μαζί τους και μια ζυγιά όργανα.
Φθάνοντας στην Αγία Τριάδα προσευχηθήκαμε
στην εκκλησία και στη συνέχεια καθίσαμε σε πρόχειρα καθίσματα και μαξιλάρια. Στρώθηκαν τα
υπαίθρια τραπέζια, σεντόνια και κουβέρτες στα
γρασίδια και άρχισαν οι ανταλλαγές φαγητών,
όπως ακριβώς σε τέτοιες γιορτές. Μετά το φαγητό και τα κεράσματα, άρχισε ο Ηπειρώτικος χορός,
που πρώτα ξεκίνησε από επτά λεβέντισσες
Αετοπετρίτισσες κοπέλες, ντυμένες με παραδοσιακές στολές.
Τις αναφέρω με την σειρά εξ αριστερών,
όπως εικονίζονται στην κάτωθι φωτογραφία:
* ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΩΝ. ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ
* ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓ. ΖΟΓΚΑΡΗ
* ΕΛΕΝΗ ΒΑΣ. ΜΗΛΙΩΝΗ
* ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΘΕΟΧ. ΜΑΝΟΥ
* ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΠΕΤΡ. ΝΟΥΣΗ
* ΣΟΦΙΑ ΜΙΧ. ΜΑΝΟΥ
* ΕΛΕΝΗ ΚΩΝ. ΤΣΑΜΠΟΥΡΗ
Και οι επτά ήταν και μέλη της ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΑΕΤΟΠΕΤΡΑΣ.
Μαζί τους στην άλλη φωτογραφία εικονίζονται από αριστερά και οι:
* ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΤΘ. ΤΣΑΜΠΟΥΡΗΣ

•
•
•
•
•
•
•
•

Νού σ ης Σωτήρης
Σα λιάι Θοδ ωρής
Σαράν του Αρχον τία
Σαράν του Πε λαγία
Τασόπουλος Λεωνίδας
Τσ ιμπεκίδη Αλ ε ξάνδρα
Χειμώνα Δ έσ ποινα
Χειμώνα Ναυ σ ικά

ΣΤΗ Λ Η ΠΑ Λ Ι ΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Η ΙΔΡΥΣΗ της ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ
ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ της ΑΕΤΟΠΕΤΡΑΣ

Ο

ι νέοι από την Αετόπετρα Ζίτσης
Ηπείρου, μετά την απελευθέρωση της
Ελλάδας από τους Γερμανούς το 1944,
πήραν τον δρόμο για την ξενιτιά και,
ευρισκόμενοι στην Αθήνα, είχαν την ιδέα να
δημιουργήσουν έναν σύλλογο για τη σύσφιξη
των σχέσεων μεταξύ των Αετοπετριτών. Ήταν
οι:
* ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΝΟΣ
* ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΤΣΑΜΠΟΥΡΗΣ
* ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΜΑΝΘΟΥ ΜΗΛΙΩΝΗΣ
Μια Κυριακή του 1953, στο σπίτι του Ανδρέα
Μάνου, πήραν μια σημαντική απόφαση, να προσπαθήσουν να δημιουργήσουν προσωρινά έναν
άτυπο σύλλογο με την ονομασία ¨ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ
ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΑΕΤΟΠΕΤΡΑΣ¨ και με σήμα ένα τρίγωνο με τρεις πλευρές και τρία έλατα.
Στην πρόσκλησή μας ανταποκρίθηκαν πάρα
πολλοί νέοι και νέες του χωριού μας και αρχίσαμε
να οργανώνουμε εκδρομές σε διάφορα μέρη της
Αττικής, με αρκετά μεγάλη συμμετοχή 120 - 200

* ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΜΑΝΟΣ
* ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΑΝΘ. ΜΗΛΙΩΝΗΣ
* ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧ. ΜΑΝΟΣ
* ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚ. ΛΩΛΗΣ
* ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ. ΤΣΑΜΠΟΥΡΗΣ
* ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤ. ΜΗΛΙΩΝΗΣ
Με τη λεβεντιά τους και τη σεμνότητα που
διέκρινε τότε τις Ηπειρώτισσες δημιούργησαν
μεγάλο ενθουσιασμό, καταχειροκροτήθηκαν και
άρχισε ο χορός από πολλούς Αετοπετρίτες και
διάφορους ορειβάτες που έτυχε να βρίσκονται εκεί
και σκόρπισαν τον ενθουσιασμό και θαυμασμό
τους γι’ αυτά που έζησαν εκείνες τις λίγες στιγμές.
Και πράγματι, κατά γενική ομολογία, ήταν κάτι
το καταπληκτικό ν’ ακούει κανείς τα πουλιά και τ’
αηδόνια στα έλατα να συναγωνίζονται το κλαρίνο
και το βιολί, μέχρι που ήρθε η ώρα της επιστροφής και όλοι ήταν ενθουσιασμένοι.
Επίσης, η παρέα αυτή οργάνωσε θέατρο στην
αυλή του Σχολείου του χωριού μας, με δημιουργούς τους Γρηγόρη Μάνο και Θεόδωρο Τσαμπούρη, το οποίο παρακολούθησαν όλοι σχεδόν οι
χωριανοί μας και χειροκροτούσαν ασταμάτητα
αυτούς που έλαβαν μέρος στην παράσταση.
Κάπου εδώ σταματάει η συνέχεια και αδρανοποιείται άδοξα η κάθε δραστηριότητα, διότι και οι
τέσσερις ιδρυτές στρατεύτηκαν στον Ελληνικό
Στρατό.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΝΟΣ
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Σύνταξη γενεαλογικού αρχείου Αετόπετρας

Π

Τίνος είσ’ εσύ καμάρι μου;

όσες φορές άραγε δεν ακούσαμε ως
παιδιά αυτή την ερώτηση από κάποια
γιαγιά ή παππού στο χωριό μας; Η πιο
δημοφιλής ερώτηση σε ένα χωριό. Και ίσως
όχι άδικα. Καθώς τα χρόνια περνούν και τα
παιδιά μεγαλώνουν, παντρεύονται και κάνουν
δικά τους παιδιά και εγγόνια, είναι φυσικό
αρκετοί από εμάς να μη γνωριζόμαστε μεταξύ
μας και να αγνοούμε την ακριβή σχέση καταγωγής του συγχωριανού μας με
την Αετόπετρα ή σε πολλές
περιπτώσεις τις συγγενικές
σχέσεις –έστω και μακρινές–
που μπορεί να υπάρχουν μεταξύ μας. Ταυτόχρονα είναι αναγκαίο οι σημερινοί νέοι, αλλά
και οι επόμενες γενεές, να γνωρίζουν
τους
παλιούς
Αετοπετρίτες, δηλαδή τους προγόνους μας
που έζησαν και μεγάλωσαν σε τούτο τον τόπο
δύο, τρεις ή και τέσσερις (!) γενιές πίσω.
Είναι, λοιπόν, εξαιρετικά χρήσιμο να συνταχθεί ένα ηλεκτρονικό γενεαλογικό αρχείο των
οικογενειών της Αετόπετρας, κάτι που θα ενισχύσει τους δεσμούς γνωριμίας μεταξύ των συγχωριανών, θα αναδείξει στενές ή μακρινές συγγενικές σχέσεις και πάνω απ’ όλα θα αποτελέσει ιστορική παρακαταθήκη για τις επόμενες γενεές
Αετοπετριτών. Μια τέτοια καταγραφή είχε ξεκινήσει στο παρελθόν και επιθυμία του παρόντος Δ.Σ.
είναι να επανεκκινήσει και να συνεχίσει αυτή τη
φιλόδοξη προσπάθεια, η οποία βεβαίως θα απαιτήσει χρόνο, αλλά κυρίως θα απαιτήσει τη δική
σας συνεργασία και συμβολή, προκειμένου να
φτάσει σε έναν ικανοποιητικό βαθμό ολοκλήρωσης.
Γι’ αυτό λοιπόν απευθύνουμε έκκληση σε

όλους τους Αετοπετρίτες αναγνώστες της εφημερίδας, ανεξαρτήτως εάν εξακολουθούν ή όχι να
διατηρούν επαφές με το χωριό, να αποστείλουν
γενεαλογικά στοιχεία των οικογενειών τους, κατά
προτίμηση με email στο info@aetopetra.gr ή, εάν
δεν υπάρχει δυνατότητα χρήσης email, τηλεφωνικά στους Βασίλη Μερσινιά (6945980114) ή
Δώρα Τριανταφύλλου (6944475697).
Τα στοιχεία που θα χρειαστούν για το γενεαλογικό αρχείο είναι:
•
Ονοματεπώνυμο και
πατρώνυμο των μελών της
ευρύτερης οικογένειας, από
το παρελθόν έως σήμερα
(συμπεριλαμβανομένων και
συζύγων που δεν κατάγονται
από την Αετόπετρα), μαζί με
περιγραφή των σχέσεων συγγένειας μεταξύ των μελών
•
Χρονολογία θανάτου για τους αποβιώσαντες
•
Προαιρετικά τόπος καταγωγής των
συζύγων που δεν κατάγονται από την Αετόπετρα
•
Προαιρετικά χρονολογίες γέννησης
Ως συμβατική χρονική αφετηρία του γενεαλογικού δέντρου της κάθε οικογένειας μπορεί να
θεωρηθούν πρόγονοι που απεβίωσαν από τις
αρχές του 20ου αιώνα και ένθεν (για όσους
ασφαλώς υπάρχουν γνωστές πληροφορίες).
Ευχή του Δ.Σ. είναι να ανταποκριθούν στην
έκκληση όλοι οι Αετοπετρίτες. Παρόλα αυτά, εάν
για οποιονδήποτε λόγο κάποιος συγχωριανός
επιθυμεί να μην συμπεριληφθεί το όνομά του στο
γενεαλογικό αρχείο παρακαλείται να το γνωστοποιήσει στο Δ.Σ.
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας.

σελίδα 6

Τ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ και … άλλα

ο Χορευτικό της Αδελφότητας φέτος το καλοκαίρι έδωσε
το παρόν σε δύο σημαντικά δρώμενα. Στις 5 Αυγούστου
συμμετείχε για δεύτερη φορά στα γυρίσματα της εκπομπής
της ΕΤ 3 «Κυριακή στο χωριό», που έγιναν στα Κούρεντα, ενώ στις
22 του ίδιου μήνα έλαβε μέρος στην εκδήλωση που διοργάνωσε ο
Δήμος Ζίτσας προς τιμή του δημοφιλούς Ηπειρώτη τραγουδιστή
Σάββα Σιάτρα.
Και στις δύο εκδηλώσεις, το Χορευτικό μας ξεχώρισε και κέρδισε
επάξια τα επαινετικά σχόλια, τραγουδώντας και χορεύοντας βιωματικά, με ψυχή και ηπειρώτικο μεράκι.

Σ
Τ

τις 15 Αυγούστου στο πανηγύρι της Γρανιτσοπούλας το
Χορευτικό μας πραγματοποίησε κοινή εμφάνιση με το αντίστοιχο Χορευτικό του γειτονικού χωριού.

ην Τρίτη 21 Αυγούστου πραγματοποιήθηκε στον Ξενώνα
ένα μικρό αυτοσχέδιο γλέντι με το κλαρίνο του Βασίλη
Τόλη και τη μουσική συντροφιά του. Η βραδιά, έτσι όπως
εξελίχτηκε, ήταν πολύ επιτυχημένη, καθώς όλοι οι παρευρισκόμενοι διασκέδασαν με την ψυχή τους, έσμιξαν και χόρεψαν όλοι μαζί
και φεύγοντας έδωσαν ραντεβού σε επόμενες χαρές.

Η ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Δημήτρης Χατζηστάμου και Αναστάσιος Μ. Μάνος

Μια μικρή ιστορία για μεγάλους Kοσολιανίτες Ο

Φ

έρνω στο φως απομαγνητοφωνημένη αφήγηση της αείμνηστης μάνας
μου Σοφίας Θεοδ. Μάνου - Σκιαδά,
που έχει ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τους Αγγελαίους της Αιγύπτου.
«Παππούς μου ήταν ο Γιάννης Νικόλα
Αγγέλης (Γιανν΄ Αγγέλης). ΄Ηταν εγκατεστημένος στο Νταμανχούρ, μια μικρή πόλη μεταξύ
Καϊρου και Αλεξάνδρειας, καμιά 70αριά χλμ.
νότια από την Αλεξάνδρεια. Είχε στην ιδιοκτησία του μεγάλες εκτάσεις για διάφορες καλλιέργειες, αλατωρυχεία, μαγαζιά, φούρνο κλπ. Το
Νταμανχούρ ήταν ξακουστό διότι –έτσι λεγόταν- εκεί σε κάποιο σημείο των όχθεων του
Νείλου βρέθηκε ζωντανός ως νήπιο ο
Μωυσής στο καλαθάκι του, όπως
περιγράφει η Παλαιά Διαθήκη.
΄Ερχονταν για προσκύνημα χιλιάδες
Μουσουλμάνοι και Χριστιανοί μια
φορά το χρόνο και δεκάδες απ’
αυτούς περνούσαν από τα μαγαζιά
του παππού μου για ευχαριστίες για
πολλές ευεργεσίες που τους έκανε.
Για την ιστορία, να πω εδώ ότι, ο
μεγάλος και τρανός Αντώνης Παπαδημητρίου,
φίλος του Ωνάση και Πρόεδρος του Ιδρύματος
Ωνάση, είχε ένα μικρό μπακαλικάκι δίπλα στο
φούρνο του παππού μου κι ήταν πολύ φίλοι.
Στο Νταμανχούρ ήταν μαζί με τον παππού
μου και τα αδέρφια του, ο Βαγγέλης και ο
Χρήστος. Πήγαν στην Αίγυπτο όλοι μαζί παρέα
με τον Μιχαήλ Τοσίτσα, όχι με πλοίο από τον
Πειραιά αλλά με τραίνα και άμαξες από τη Μ.
Ασία, τη Συρία και την Παλαιστίνη.
Ο πατέρας μου εγκαταστάθηκε αργότερα
στο Καφρ Ελ Νταουάρ, πολύ κοντά στην
Αλεξάνδρεια.
Ο πατέρας μου ο Θοδωρής Μάνος, πήγε
γαμπρός στους Αγγελαίους, καθώς παντρεύτηκε
κόρη του Γιάνν΄Αγγέλη. Έφυγε εθελοντής το
1913 και γύρισε από τη Μ. Ασία το 1922. Είχε
τελειώσει το Σχολαρχείο στην Παραμυθιά και
είχε λεφτά. Όταν απελευθερώθηκε το χωριό από
τους Τούρκους (1913), έκανε μεγάλο γλέντι στο
χωριό. Όμως επειδή ο πατέρας του τού έκανε
παρατήρηση ότι το χωριό πεινάει κι αυτός κάνει

γλέντι, το θεώρησε μεγάλη προσβολή κι έφυγε
εθελοντής στους βαλκανικούς πολέμους.
Μετά τον γάμο του με τη μάνα μου, πήγε κι
αυτός στο Νταμανχούρ στον πεθερό του κι
έκανε μεγάλη προκοπή. Σιγά σιγά αποσύρθηκαν οι Κοσολιανίτες και μαζί τους και οι
Αγγελαίοι από την Αίγυπτο και μετά την επανάσταση του Νάσερ δεν υπήρχε λόγος να είναι
κανένας πια εκεί. Τελευταίος έφυγε ο
Χρηστ΄Αγγέλης.
Ως προς την εξαγορά του χωριού από τους
Αγγελαίους, γνωρίζω από κουβέντες του πατέρα μου, ότι ο Γιανν΄ Αγγέλης έχοντας γνωριμίες
με επιφανείς Εβραίους των Ιωαννίνων, πέτυχε
με μεσολάβηση των Εβραίων όχι μόνο χαμηλή
τιμή για την εξαγορά του χωριού από τους
Τούρκους ιδιοκτήτες του χωριού που βρίσκονταν στη Βυρηττό, αλλά και την εξαγορά σε δύο
δόσεις, η πρώτη το 1907 και η δεύτερη το 1914.
Εάν δεν πληρωνόταν η δεύτερη δόση τότε οι
Τούρκοι ιδιοκτήτες του χωριού θα δέσμευαν
περιουσίες Ελλήνων στη Βηρυτό, στην Πόλη
κλπ.
Και μερικά γενεαλογικά: Η Βαρβάρα, η
μάνα του ΧρήστοΛώλη του γιατρού, ήταν αδερφ ή τ η ς γ ι α γ ι ά ς μ ο υ τ η ς Αγ γ ε λ ι κ ή ς
(Γιανν΄Αγγέλαινας). Ήταν αδερφές του παπαΒασίλη Οικονόμου.
Αδερφός του πατέρα μου ήταν ο
ΝικολαΠετροΜάνος που σκότωσαν οι Γερμανοί
στην Παραμυθιά.
Θα φύγω από αυτή τη ζωή με ένα μεγάλο
παράπονο, που είναι παράπονο κι όλων των
Αγγελαίων, που δεν το λένε γιατί δεν θέλουν να
στενοχωρήσουν τους συγχωριανούς τους. Η
Αδελφότητα και η Κοινότητα, ο Δήμος
Μολοσσών και η Πανηπειρωτική, έχουν βραβεύσει πολλούς Κοσολιανίτες για πολλές προσφορές, ευεργεσίες και υπηρεσίες στον τόπο μας. Γι
αυτούς του έρμους, τους πικρούς, τους μακαρίτες Αγγελαίους, δεν υπάρχει ευγνωμοσύνη και
ευχαριστία για τη μεγάλη τους καρδιά, που με
την εξαγορά έδωσαν στην Κοσόλιανη την ελευθερία της έξι χρόνια πριν πέσουν τα Γιάννενα;».
Μιχάλης Σκιαδάς
Αθήνα Αύγουστος 2018

ι αντιξοότητες πολλές. Ο χρόνος λιγοστός. Το χωριό μας
μικρό κι εμείς είμαστε λίγοι. ΑΛΛΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ! Όσοι μπορούμε στηρίζουμε τη δύσκολη προσπάθεια της εθελοντικής αιμοδοσίας κι έτσι γινόμαστε τελικά περισσότεροι κι ας θέλαμε να γενούμε άλλοι τόσοι.
Η Αδελφότητά μας μπορεί να είναι υπερήφανη, γιατί για
δεύτερη συνεχή χρονιά στις 25 Ιουλίου επισκέφτηκε το χωριό μας
κινητή μονάδα αιμοδοσίας από το Νοσοκομείο Χατζηκώστα, με το
οποίο συνεργαζόμαστε. Δεν ήταν καθόλου εύκολο ούτε δεδομένο
να επιτευχθεί αυτό και είναι πολύ αμφίβολο αν θα το καταφέρουμε
και την επόμενη χρονιά.
Ωστόσο, κι αν ακόμη οι 9 φιάλες αίμα που συγκεντρώθηκαν δεν καλύπτουν τον αρχικό στόχο των 20 που είχε θέσει το
Νοσοκομείο, εμείς ξέρουμε ότι καταβλήθηκε η μέγιστη δυνατή
προσπάθεια και ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ !
Υπάρχουν τρόποι να οργανωθούμε και στην Αθήνα και οπουδήποτε αλλού βρίσκεται ο καθένας και να απευθυνθούμε σε οποιοδήποτε νοσοκομείο δίνοντας αίμα για την ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΑΕΤΟΠΕΤΡΑΣ ΔΩΔΩΝΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ με κωδικό 14090. Παράκληση, να
ειδοποιείται η υπεύθυνη για την αιμοδοσία Ευαγγελία Τσαμπούρη,
στο 6972829267, ώστε να επιβεβαιώνεται η καταμέτρηση της προσφοράς στην Τράπεζα Αίματος της Αδελφότητάς μας.
Κλείνοντας, οφείλεται ένα μεγάλο «ευχαριστώ» σε όλους εσάς
που έχετε στηρίξει αυτή την προσπάθεια. Ελπίζουμε πως θα συνεχίσετε και πως θα βρεθούν κι άλλοι πολλοί ακόμη που θα σας ακολουθήσουν.
Το Δ.Σ.

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΖΙΤΣΑΣ

Η

αγαστή συνεργασία της Αδελφότητας με τον Δήμο Ζίτσας
συνεχίζεται. Μεταξύ άλλων, εκτός από τη συνδρομή του
Δήμου στην αποκατάσταση της οικίας του Ευαγγ.
Λαυρέντζου, το περασμένο καλοκαίρι έγιναν πάλι κάποιες
παρεμβάσεις στο τοπικό οδικό δίκτυο και έργα συντήρησης στο
γήπεδο ποδοσφαίρου, παρουσία του ίδιου του Δημάρχου.
Το σημαντικότερο, όμως, είναι ότι λάβαμε τη δέσμευση για
την υλοποίηση έργων συντήρησης στο Σχολείο, που αφορούν
στην αντικατάσταση των παράθυρων και στο βάψιμο των αιθουσών.
Για τον σκοπό αυτό, στις 21 Αυγούστου επισκέφτηκε το χωριό μας ο
Δήμαρχος κ. Μιχ. Πλιάκος μαζί με αρμόδια μηχανικό, προκειμένου να
δουν τον χώρο.
Παράλληλα, δόθηκε η υπόσχεση ότι θα γίνουν και
παρεμβάσεις βελτίωσης στην παιδική χαρά, για να γίνει ακόμη πιο
ελκυστικό το χωριό στα μικρά Αετοπετριτόπουλα.
Σε νεότερη επικοινωνία μας με το Γραφείο του Δημάρχου
ενημερωθήκαμε ότι επίκειται εντός των ημερών η υπογραφή των
οκτάμηνων συμβάσεων σ την
τεχνική υπηρεσία του Δήμου και
είχαμε τη διαβεβαίωση ότι τα έργα
που αφορούν το χωριό μας θα
υλοποιηθούν άμεσα.

