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Η ΕΤΗΣΙΑ ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑ ΜΑΣ

ΤΟ ΑΕΤΟΠΕΤΡΙΤΙΚΟ ΑΝΤΑΜΩΜΑ

Τ

ο Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2017 πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη ετήσια
χοροεσπερίδα της Αδελφότητάς μας
στον χώρο δεξιώσεων BELVEDERE στο
Περιστέρι. Σε μια προσπάθεια να προσελκύσουμε περισσότερο κόσμο φέτος, το Δ.Σ. σκέφτηκε να γίνει η χοροεσπερίδα μας βράδυ και
σε χώρο κάπως πιο κοντινό σε σχέση με το
πρόσφατο παρελθόν, ευελπιστώντας ότι μια
αλλαγή θα μπορούσε να προκαλέσει εκ νέου
το ενδιαφέρον.
Το αποτέλεσμα επιβεβαίωσε και με το
παραπάνω τις αρχικές εκτιμήσεις κι έτσι εκείνο το
βράδυ διασκέδασαν μέχρι το πρωί 250 άτομα
περίπου, Αετοπετρίτες αλλά και φίλοι του χωριού
μας από τα γύρω χωριά και όχι μόνο, άνθρωποι
που ήρθαν σ’ αυτή την εκδήλωση, για να διασκεδάσουν αλλά και να ενισχύσουν την προσπάθεια
του Συλλόγου να εξασφαλίσει όσο το δυνατόν
περισσότερα έσοδα, προκειμένου να αντεπεξέλθει στις οικονομικές του υποχρεώσεις.
Πρωταρχικός στόχος παραμένει πάντα
όλοι οι Αετοπετρίτες, να βρίσκονται κοντά στην
Αδελφότητα, τις δραστηριότητες και τις εκδηλώσεις της και να μη χάνουν την επαφή μεταξύ τους

και με το χωριό.
Αυτό το κάλεσμα τόνισε στο καλωσόρισμά του ο Πρόεδρος της Αδελφότητας, Νίκος
Ζέκης, τονίζοντας την ανάγκη να παρακινούνται
όλο και περισσότερο οι χωριανοί να μετέχουν
ενεργά στα δρώμενα της μικρής μας κοινωνίας. Γι’
αυτό και παρουσιάζοντας στην εκδήλωση το

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Τ

ο Διοικητικό Συμβούλιο της Αδελφότητάς μας
καλεί όλους τους Αετοπετρίτες και τις Αετοπετρίτισσες στη Β’ Τακτική Γενική Συνέλευση που θα
πραγματοποιηθεί την Κυριακή 14 Μαϊου, στις 6:00
μμ., στον Ηπειρωτικό Σύνδεσμο Πειραιά, στην οδό
Φίλωνος 11, με θέματα:
1) Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γεν.
Συνέλευσης
2) Απολογισμός απερχόμενου Διοικητικού
Συμβουλίου
3) Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής
4) Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής Αρχαιρεσιών
5) Αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου Διοικητικού
Συμβουλίου
6) Διάφορες ανακοινώσεις για τα τρέχοντα
ζητήματα.
Όσα μέλη της Αδελφότητάς μας επιθυμούν να θέσουν
υποψηφιότητα, για να εκλεγούν στο νέο Δ.Σ., βάσει
καταστατικού, παρακαλούνται να καταθέσουν τις υποψηφιότητές τους μέχρι την Κυριακή 7/5/2017, στο γραφείο της Αδελφότητας ή σε κάποιο μέλος του Δ.Σ.
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος	
Νικόλαος Γ. Ζέκης 

Η Γενική Γραμματέας
Ευαγγελία Γρ. Τσαμπούρη

ΚΑΛΕΣΜΑ
Aγαπητοί συγχωριανοί,

Η
ημερολόγιο του 2017, πρόβαλε εμφατικά τον
ρόλο των γυναικών του χωριού μας στην υλοποίησή του, κάνοντας μια σύντομη αναφορά σε ιδιαίτερα περιστατικά από την προετοιμασία του.
Ακολούθησε σύντομος χαιρετισμός του
αντιπροέδρου της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας, κ. Κωνσταντίνου Κωνή, που αναφέρθηκε στην πλούσια δράση της Αδελφότητάς
μας αλλά και την ανάγκη να ενισχυθεί η ΠΣΕ από
δραστήριους συλλόγους. Επίσης, το λόγο έλαβε
και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αδελφοτήτων
Καλαμά, κ. Κωνσταντίνος Στεργίου, ο οποίος τόνισε την ανάγκη συσπείρωσης, ώστε να μπορέσει η
ομοσπονδία να αντιμετωπίσει καίρια και αποτελεσματικά τα προβλήματα της περιοχής μας.
Μια από τις πιο όμορφες στιγμές της βραδιάς
ήταν η βράβευση των νέων του χωριού μας που
Συνέχεια στη σελίδα 4

ΕΥΧΕΣ ΠΑΣΧΑ

Το Δ ι ο ι κ η τ ι κ ό Σ υ μ β ο ύλ ι ο τ η ς Α δ ε λ φ ό τ η τ α ς ε ύ χ ε τ α ι σ ε ό λ ο υ ς
τους Αε τοπε τρίτες και τις Αε τοπε τρίτισσες ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ
και ΧΡ ΟΝΙΑ ΠΟΛ Λ Α. Το χαρμόσυνο μήνυμα τ ης Ανάσ τασ ης
ας σ ηματοδοτήσει συμβολικά τ ην προσωπική ανάτασ η του
καθενός ξεχωριστά κι ας φέρει χαρά, δύναμη,
δημιουργία, υγεία και αγάπη σ τ η ζωή όλων μας.
Με αετοπετρίτικους χαιρετισμούς
Το Δ. Σ.

παρουσία και συμμετοχή όλων μας στη Γενική Συνέλευση κρίνεται απολύτως απαραίτητη. Το πιο άμεσο,
πρόσφορο και κατάλληλο για τους απόδημους Αετοπετρίτες
βήμα, για επίσημη και υπεύθυνη ενημέρωση, για να ασκηθεί
κριτική στα πεπραγμένα, για να τεθούν εποικοδομητικές προτάσεις και να ληφθούν σημαντικές αποφάσεις, προκειμένου
να οργανωθεί αποτελεσματικά το μέλλον της Αδελφότητάς
μας, είναι η Γενική Συνέλευση. Μέσα σε φιλικό και ζεστό κλίμα
θα ανταλλάξουμε απόψεις και έτσι θα κάνουμε την Αδελφότητά μας πιο δυνατή. Μια σειρά από πολύ σοβαρά θέματα περιμένουν όχι μόνο το εκάστοτε Δ.Σ. αλλά όλους μας να τα αντιμετωπίσουμε με τις δυνάμεις μας ενωμένες.

Π

άγια θέση του απερχόμενου Δ.Σ. είναι ότι ο πιο επωφελής
τρόπος, για να συνεχίσουμε να χτίζουμε δυναμικά το
αετοπετρίτικο μέλλον, είναι η δια ζώσης παρουσία, ο κατά
πρόσωπο ειλικρινής διάλογος και η άμεση επαφή μεταξύ μας.
Έτσι, θα γίνουμε όλοι αρωγοί στο έργο του επόμενου Δ.Σ., με
τη συμμετοχή και την εποικοδομητική κριτική μας.

Π

ρωταρχικός μας στόχος, λοιπόν, είναι η κατά το δυνατόν
μαζικότερη συμμετοχή. Όσο περισσότεροι είμαστε, τόσο
πιο δυνατοί θα γίνουμε ως Αδελφότητα. Καλούμε τους μεγαλύτερους σε ηλικία και πιο έμπειρους Αετοπετρίτες να έρθουν
στη Συνέλευση και να καθοδηγήσουν, με την ωριμότητα που
τους διακρίνει, τις επερχόμενες γενιές. Καλούμε τα νέα παιδιά
του χωριού μας να διαθέσουν λίγο από τον χρόνο τους, για να
ακούσουν και να μάθουν πώς διοικείται η Αδελφότητά μας και
να εμπλουτίσουν με νεανικές, καινοτόμες ιδέες τη δράση της.
Κι αναλαμβάνουμε την ευθύνη να μην τα απογοητεύσουμε
και να τα κρατήσουμε στους κόλπους της Αδελφότητας μέσα
σ’ ένα κλίμα ομόνοιας, συνεργατικό και συλλογικό.

Μ

ε αυτή την πρόκληση καλούμαστε να αναμετρηθούμε
στο μέλλον κι απ’ αυτή την αναμέτρηση δεν θέλουμε και
δεν πρέπει να λείψει κανείς Αετοπετρίτης.
Με αετοπετρίτικους χαιρετισμούς
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Νικόλαος Γ. Ζέκης

Η Γενική Γραμματέας
Ευαγγελία Γρ. Τσαμπούρη
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ΑΙΩΝΙΑ ΤΗΣ Η ΜΝΗΜΗ!!!

Σ

Ένας χρόνος χωρίς τη Λούλα

τις 5 Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 π.μ., πραγματοποιήθηκε στην εκκλησία της Παναγίτσας στα Καμίνια, το ετήσιο μνημόσυνο μιας
περήφανης υπεραιωνόβιας Αετοπετρίτισσας μάνας και γιαγιάς, της Θεοδώρας
Παναγιώτη Μάνου.

Η Λούλα, όσο ζούσε, απέκτησε τέσσερα παιδιά: τη Δήμητρα, τον Πέτρο, τον
Λάμπρο και τη Βασιλική. Όλα τους διακρίνονται για το εξαιρετικό τους ήθος και τον
ακέραιο χαρακτήρα τους. Η Λούλα τα καμάρωνε και τα έβλεπε να μεγαλώνουν και
συνεχώς τους προσέφερε, μέχρι την τελευταία της πνοή, μεγάλη αγάπη και φροντίδα.
Σε δύσκολους καιρούς, τα πάντρεψε με καλούς γαμπρούς και νύφες: τον Γιάννη, την
Κούλα, τη Δέσποινα και τον Χρήστο. Καθώς τα χρόνια περνούσαν, η Θοδώρα Μάνου,
απέκτησε οκτώ εγγόνια και έξι δισέγγονα, που το καθένα ξεχωριστά και όλα μαζί,
τα τύλιξε με περίσσεια αγάπη. Ένα μήνα μετά τον θάνατό της, γεννήθηκε ένα υγιέστατο, τρισέγγονό της, κοριτσάκι.
Ευλογία Θεού στο σπιτικό όλων των παιδιών της.
Όλοι οι συγγενείς και φίλοι της, περήφανοι για τη Λούλα, έδωσαν το παρόν στο
ετήσιο μνημόσυνό της, για να τιμήσουν την υπέροχη και μοναδική μάνα και γιαγιά.
Ποιος Αετοπετρίτης – όταν πήγαινε στο χωριό – δεν την έχει δει και δεν την έχει
καμαρώσει την κάκω - Λούλα να παλεύει όλη μέρα και να νοικοκυρεύει το σπιτικό
της, να ασπρίζει τις αυλές και να μη σταματά καθόλου, αλλά να κάνει αισθητή την
παρουσία της με το προσωπικό της παράδειγμα, για ατελείωτη προκοπή και προσφορά. Η κάκω – Λούλα υπήρξε ο αντιπροσωπευτικός τύπος της Ελληνίδας Ηπειρώτισσας μάνας.
Λούλα, ας είναι ελαφρύ το χώμα της Αττικής γης, που σε έχει σκεπάσει εδώ και
ένα χρόνο! 
Δε θα σε ξεχάσουμε ποτέ!!
Με πατριωτικό συναίσθημα!
ΒΑΣΙΛΙΚΉ ΤΣΑΜΠΟΎΡΗ – ΚΟΥΡΉ

ΠΙΚΡΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ

Ο πόλεμος 1940 – 41 και η ιταλογερμανική κατοχή
(η Κόλαση επάνω στη γη)
του Γρηγόρη Γ. Μάνου

Διαβάζον τας το
ένθετο περιοδικό της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος με
ημερομηνία έκδοσης 27
Οκτωβρίου 2002 και με τίτλο
«Η οικονομία της κατοχής,
τα κατοχικά δάνεια και η
κόλαση της κατοχής» μου
ήρθαν και μου έρχονται στη
μνήμη μου τα θλιβερά γεγονότα, που ζήσαμε τότε όλοι
οι Έλληνες, Ελληνίδες και Ελληνόπουλα τα χρόνια 1940 – 1945.
Η κατοχή στην Ελλάδα έληξε
στις 3 Νοεμβρίου 1944, όταν
έφυγαν οι Ναζήδες από τα
σύνορα προς Σερβία, όμως

ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜΑΣ

Τ

ο ωραιότερο μονοπάτι,
για να έρθουμε κοντά με
τους Αετοπετρίτες, είναι
αυτό που χρόνια τώρα η
Αδελφότητά μας ακολουθεί. Το άγγιγμα του κάθε
σπιτιού προς το Διοικητικό
Συμβούλιο και εμάς προσωπικά ήρθε μέσα από τις
ανοιχτές πόρτες σας. Σας
ευχαριστούμε που δεχτήκατε το ημερολόγιό μας,
που βάλατε στα σπίτια σας
τις γυναίκες της Αετόπετρας, που μας αφήσατε να
σας γνωρίσουμε και μας
μεταφέρατε με τις διηγήσεις σας στην Αετόπετρα
την παλιά, της αποδημίας,
την Αετόπετρα που ζει με
τις εικόνες και τις θύμησές
της.
Ευχαριστούμε πολύ
και όλους εσάς που μας
βοηθήσατε στη διάθεση
του ημερολογίου. Η συνδρομή σας ήταν για μας
πολύτιμη. 
Το Δ.Σ.

χιλιάδες Έλληνες έμειναν στα
στρατόπεδα της Γερμανίας
μέχρι τον Μάιο 1945, που συνθηκολόγησε η Γερμανία.
Σύμφωνα με το περιοδικό, σελίδα 21, οι εκθέσεις που
συντάχτηκαν από επιτροπές της
ONARA, χιλιάδες χωριά έκαψαν
οι Γερμανοί στην Ελλάδα και τα
θύματα Έλληνες, Ελληνίδες και
Ελληνόπουλα φθάνουν τις
880.000 από τον πόλεμο 1940 –
41, την πείνα, τις αρρώστιες και
τις εκτελέσεις (ανάμεσά τους και
οι αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης όλων των ελληνικών
οργανώσεων).
Ανάμεσα σ’ αυτούς
τους νεκρούς είχε και το χωριό
μας πολλά θύματα. Όλα αυτά τα
έχω γράψει
από τη δεκαετία του 1950. Το πιο θλιβερό που

έμεινε στην ανάμνησή μου
είναι ο θάνατος των δύο
κοριτσιών του Μανώλη Αν.
Μάνου στις 4 – 6 Δεκεμβρίου 1940 από διφθερίτιδα
(νόσος επί του βλεννογόνου
του στόματος, λάρυγγα,
αμυγδαλών και μύτης), ενώ
ο πατέρας τους βρισκόταν
στο μέτωπο της Αλβανίας.
Ήταν η Πανωραία, 8 χρονών,
και η Τριανταφυλλιά, 6 χρονών.
Ο γιατρός Λώλης, που έσωζε
τους ανθρώπους στα χωριά,
τρέχοντας με το άλογό του από
το Δεσποτικό, όπου είχε το
ιατρείο του, στρατεύτηκε και
υπηρετούσε σε νοσοκομείο στα
Γιάννινα.
Τον Απρίλιο του 1941 με την
κατάρρευση του μετώπου ήλθε
και ο πατέρας Μανώλης Μάνος
στο χωριό. Ήταν απαρηγόρητος
και όλο το χωριό έκλαιγε. Πήρε
τη γυναίκα του, Ελένη (κόρη του
Βαγγέλη Βασ. Μάνου), και έφυγε
για την Αθήνα, όπου δούλευε
αρτεργάτης. Στην Αθήνα απέκτησαν την Πανωραία και την
Τασία, που έχουν οικογένειες.
Αιωνία η μνήμη στα δύο
αγγελούδια

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

- Ο Γιάννης Ευαγγ. Λαυρέντζος πρόσφερε και τοποθέτησε τα
φωτιστικά στη σάλα του ξενώνα.
- Η Μαριάννα Κ. Βουρεκά και ο Λάμπρος Βουρεκάς
πρόσφεραν στην Αδελφότητα το ποσό των 80 ευρώ για τις
βραβεύσεις των μαθητών.
- Ο Νικόλαος Τσουκαλάς (ιατρός, φίλος της Αετόπετρας)
πρόσφερε το ποσό των 50 ευρώ για τις ανάγκες της
εφημερίδας.
- O Ιωάννης Μπότσης πρόσφερε ένα μεγάλο αριθμό ταινιών
dvd στην Αδελφότητα, προκειμένου να αξιοποιηθούν για
προβολές στο χωριό.

ΠΕΝΘΗ

•

Στις 25/1/2017 απεβίωσε ο Ιωάννης Νάνος, σύζυγος
της Ελένης Κωστούλα και η Νεκρώσιμη Ακολουθία
εψάλη στο Νεκροταφείο Αγ. Δημητρίου.
• Στις 25/2/2017 απεβίωσε η Ρεγγίνα Βασ. Μπάτσου και
η Νεκρώσιμη Ακολουθία εψάλη στις 28 του μηνός στο
Δεύτερο Νεκροταφείο Αθηνών.
• Στις 2/3/2017 έφυγε από τη ζωή η Ελένη Κολοβού και η
κηδεία της έγινε την επόμενη μέρα στο Νεκροταφείο
Σχιστού.
Το Δ.Σ. συλλυπείται τους οικείους τους.

•
•

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Στις 5/2/2017 τελέστηκε το ετήσιο μνημόσυνο στη
μνήμη της Θεοδώρας (Λούλας) Μάνου στην εκκλησία
της Παναγίτσας στα Καμίνια.
Στις 2/4/2017 τελέστηκε στην εκκλησία της
Ευαγγελίστριας στον Πειραιά το 40ήμερο μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της Ελένης Κολοβού.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
- Η οικογένεια Μάνθου Παππά, καθώς και οι οικογένειες
των Αφών Παππά, εκφράζουν τις θερμές τους ευχαριστίες
σε όλους τους συγχωριανούς και φίλους της οικογένειας για
τη συμπαράστασή τους στο βαρύ πένθος για τον αδόκητο
χαμό του Μάνθου Παναγ. Παππά.
- Ο Θεοχάρης Σωτ. Μάνος ευχαριστεί θερμά τη Μαίρη
Μάνου και τα παιδιά της, Θεόδωρο και Γωγώ για τη δωρεά
τους στη μνήμη του αδερφού του, Ιωάννη Σωτ. Μάνου.
- Ο Θανάσης Αναστ. Βουρεκάς ευχαριστεί θερμά όλους
τους Αετοπετρίτες για τη ζεστή συμπαράσταση και το
αμέριστο ενδιαφέρον τους στην πρόσφατη περιπέτεια της
υγείας του.
Τα μέλη του Δ.Σ. του εύχονται γρήγορη ανάρρωση και
περιμένουν να βρεθούμε σύντομα όλοι μαζί σε
αετοπετρίτικο αντάμωμα…!
*
- Ευχαριστούμε πολύ τους αδελφούς Παναγιώτη Παππά για
την ευγενική προσφορά τους στο μνημόσυνο της θείας μας,
Ελένης Κολοβού.
Αλεξάνδρα και Καίτη

Φ

Α Ε Τ Ο Π Ε Τ ΡΑ ,
ΟΚΤΩΒΡΗΣ 2016

έτος το τριήμερο 28-30 Οκτώβρη βρέθηκα μετά
από πάρα πολλά χρόνια στο χωριό μας .
Τι να πρωτοπώ…. Αισθάνθηκα όπως παλιά…. Όπως
πριν από 40 χρόνια που ήμουν μικρός….. Ξαναείδα
εξαδέλφια που είχα να τα δω αμέτρητα χρόνια. Και
αυτό που μου έκανε εντύπωση…. είναι ότι ήταν σαν να
είχε σταματήσει ο χρόνος τότε. Η ζεστασιά τους και το
καλωσόρισμά τους με έκανε να αισθάνομαι απίστευτα
ωραία. Επισκέπτομαι το χωριό μας συχνά, αλλά πρώτη
φορά «ταίριαξαν» οι ελεύθερες ημέρες μου.
Αισθάνομαι την ανάγκη να πω ένα μεγάλο ΜΠΡΑΒΟ στο συμβούλιο της ΑΕΤΟΠΕΤΡΑΣ και ένα μεγάλο
μπράβο σε όσους βοήθησαν να γίνει αυτό το όμορφο
πανηγύρι..
Είδα μια Αετόπετρα διαφορετική γεμάτη ζωή… και
αυτό εύχομαι να μείνει έτσι…
Με μεγάλη μου χαρά είδα δυο καφενεία στο χωριό
μας, πράγμα που μου έφερε στον νου παλιές εικόνες,
όταν υπήρχαν και τότε δύο. Και το τσίπουρο άφθονο…
Ποιος να σε πρωτοκεράσει; Με όλους ήθελες να πιεις.
Με όλους πέρναγες όμορφα.
Τα μαγειρεία ήταν πεντακάθαρα, το φαγητό πολύ
καλό… το κρασί άφθονο, όπως και το κέφι όλων αυτών
που βοήθησαν.
Θέλω αυτό το υπέροχο συναίσθημα που έζησα να το
νιώσετε όλοι. Κάποιοι τυχεροί μπορούν... Και όλοι οι
άλλοι πρέπει να προσπαθήσουν.
Ευχαριστώ όλους που μου χάρισαν αυτές τις υπέροχες στιγμές.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΔΡ. ΜΑΝΟΣ
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ

Η ΣΤΗΛΗ ΤΗΣ ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ

Το χορευτικό τμήμα της Αδελφότητάς μας προσκλήθηκε και συμμετείχε:
u Στις 21 Ιανουαρίου 2017 στο ΧΑΛΚΙΑΣ PALACE,
σε εκδήλωση του λαογραφικού συλλόγου
ΧΑΟΝΕΣ, σ την οποία το χορευτικό μας
βραβεύτηκε για την πολιτιστική του προσφορά
(φώτο αριστερά).
u Στις 5 Φεβρουαρίου 2017 σε εκδήλωση σε
ΚΑΠΗ στην Πεντέλη, πρόεδρος του οποίου είναι ο
πρώην πρόεδρος της ΠΣΕ, Ζώης Ιωάννης.
u Στις 12 Φεβρουαρίου 2017 στο Στάδιο Ειρήνης
και Φιλίας (ΣΕΦ) στην “Πίτα του Ηπειρώτη”, την
μεγαλύτερη γιορτή των απόδημων Ηπειρωτών,
που ήταν αφιερ ωμέ νη σ τα ξ ε νιτεμέ να
Ηπειρωτόπουλα σε όλο τον κόσμο και στη
συμπλήρωση των 80 χρόνων από την ίδρυση της.

Τ
u
Στις 5/2/2017 στην αίθουσα της
Αδελφότητας
Βασιλόπουλου
παρουσιάστηκε το βιβλίο του Παναγιώτη
Δ η μ . Μ π ο υ ρ α τ ζ ή , Α Δ Ε Λ Φ ΟΤ Η ΤΑ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΙΩΤΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ. Τ ην
εκδήλωση τίμησαν μεταξύ άλλων με την
παρουσία τους η Άννα Μπουρατζή –
Θώδα, ποιήτρια, ζωγράφος και μέλος της
Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών και ο
Πρόεδρος της Εταιρείας Ελλήνων
Λογοτεχνών, Ελευθ. Β. Τζόκας. Την
Αδελφότητά μας εκπροσώπησε η Γεν.
Γραμματέας του Δ.Σ., Ευαγγ. Γρ.
Τσαμπούρη.

ην Κυριακή 12/2/2017 πραγματοποιήθηκε στο Στάδιο Ειρήνης
και Φιλίας η ετήσια εκδήλωση της Πίτας του Ηπειρώτη που
διοργάνωσε η Πανηπειρωτική Συνομοσπονδίας Ελλάδος. Σε ένα
γεμάτο από απόδημους Ηπειρώτες στάδιο, έδωσαν το παρόν οι
σολίστ Πέτρο-Λούκας Χαλκιάς, Σταύρος Καψάλης, Ναπολέων
Δάμος, και οι Ηπειρώτικες κομπανίες των Νίκου Φιλιππίδη,
Θοδωρή Γεωργόπουλου, “Λαλητάδων”, Λευτέρη Γκιώκα και
Τάσου Μαγκλάρα. Συμμετείχαν επίσης οι κλαρινίστες Δημήτρης
Ζιάγκας, Σταύρος Λότσης, στο λαγούτο ένα δικό μας παιδί από
την Αετόπετρα, ο Κωνσταντίνος Βουρεκάς (υιός του τέως
προέδρου της Αδελφότητάς μας Ευάγγελου Βουρεκά) και οι
τραγουδιστές Σάββας Σιάτρας, Αντώνης Κυρίτσης, Παγώνα
Αθανασίου, Γιάννης Καψάλης, Λευτέρης Κωνσταντίνου, Κώστας
Λεοντίδης, Μιχάλης Ζάμπας, Δημήτρης Τζουμερκιώτης,
Βαγγέλης Κώτσου, Αλέξανδρος Μανγκλάρας, Κώστας Μήτσης,
Λευκοθέα Φιλιππίδη, Ματίνα Τζήκα, Δημήτρη Τσίπρα, Νίκος
Καλαμίδας, Χρήστος Πότσης, Θωμάς Κυρίτσης, και οι Αδελφοί

ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ

Τ

Αγαπητοί φίλοι και χωριανοί, σας χαιρετώ.
ώρα στο βασίλεμα του ήλιου, αφού
μας κατέχει σχετική ηλικία, επιμένω
να καταχωρηθούν λίγες γραμμές που
αφορούν επισημάνσεις πάνω στα
τεκταινόμενα του χορευτικού τμήματος της
Αδελφότητάς μας, που κατά την γνώμη μου
η λειτουργία του χωλαίνει αισθητικά.
Να
εξηγούμαστε
χωρίς
παρεξηγήσεις. Η καθιερωθείσα από τους
υπεύθυνούς του, ανάδειξη των πολυφωνικών
τραγουδιών δεν συντελεί στην διαιώνιση της
Αετοπετρίτικης παράδοσης. Ο λόγος είναι
ένας και μοναδικός. Είναι ξένο σώμα στην
Αετόπετρα και στα γύρω χωριά, που
αποδείχθηκαν πιο σοφά, αφού δεν έφτιαξαν
συγκροτήματα πολυφωνικών. Η γνώμη μου
είναι να μην συνεχιστούν, γιατί είναι ξένα
στην περιοχή μας.
Αυτά ανήκουν στην πολύπαθη Β.
Ήπειρο, που το όνομά της οφείλεται στις
αρχές της ιστορίας και στους “Αλβανούς”
που προέκυψαν από Β. Ηπειρώτες
“γυρισμένους” και “Ρωμιοκουνάριστους” τον
καιρό του εξισλαμισμού και εξαλβανισμού,
τότε που βγήκε το τραγούδι της
Δεροπολίτισσας ….
Η Κοσόλιανη τραγουδούσε
τραγούδια Ηπειρώτικα και Πανελλήνια, όλα
μονοτονικά. Ξαναλέω, “παλιοκαιρίτικα” της
ξενιτιάς, της αγάπης, μοιρολόγια,
σουλιώτικα, κλέφτικα, γαμήλια, κλπ. Οι
κάτοικοί της αποτελούνταν από ντόπιους
και φερτικούς, οι οποίοι κουβαλούσαν μαζί
τους τα ήθη, τα έθιμα και την κουλτούρα
τους γενικά. Ήταν το καμάρι της γύρω
περιοχής, στο τραγούδι, στο χορό, και στα
“τσιμπούσια” που άφησαν εποχή.

Τραγούδια που τραγουδούσαμε
στα πανηγύρια

1. Σε τούτη την τάβλα που ‘μαστε σε τούτο
το τραπέζι
2. Του αρματωλού Μπουκουβάλα
3. Τι ν’ αχός που ακούγεται
4. Γρίβα μου σε θέλει ο βασιλιάς
5. Γριά Τζαβέλαινα (ρήση: σε σκοπό
κλέφτικο)
6. Να ‘μουν δεντρί στο Γαλατά και βίγλα
στο Ζιντούνι
7. Του Κίτσου η μάνα κάθοταν στην άκρη

στο ποτάμι
8. Το Σίεμο: ο Μάρτης δεν εμπήκε μωρέ
Σίεμο
9. Μαύρα μου χελιδόνια από την Αραπιά
10. Ένα παιδί τουρκόπουλο
11. Του Μπουκουβάλα
12. Ντελιπαπά
13. τον Μπιρμπίλη που είναι τα πρόβατα...
αφήνω γεια στις όμορφες και γεια στις
μαυρομάτες
14. τον Λιάκο ( περίφημο κλέφτη από το
Παναρίτι )
15. Τρώτε, για να πίνουμε μωρέ παιδιά (του
τραπεζιού)
16. Τα τέσσερα τα πέντε μωρέ Κωνσταντή
τα εννιάδελφα, τα δεκαεννέα ξαδέλφια τα
λιγοήμερα
17. Παιδιά σαν θέλετε λεβεντιά και κλέφτες
να γενείτε
18. Του Κατσαντώνη έχετε ψηλά βουνά
μωρέ Κατσαντώνη μου
19. Όλες οι καπετάνισσες από το Κακοσούλι
(καθιστικό της 16χρονης Ελένης Νότη
Μπότσαρη, που έπεσε πολεμώντας στο
Σέλτσο , ήτοι στην δεξιά όχθη του ποταμού
Αχελώου πάνω από το χωριό πηγές του
νομού Άρτης)
20. Στη βρύση στα Τσαρίτσανα
21. Κινήσαν οι αγάδες και όλη η αρβανιτιά
22. Κούπα κούπα μπιρμπιλένια στην κορφή
μαλαματένια
23. Μηλίτσα που είσαι στο γκρεμό στα μήλα
φορτωμένη
24. Μάνα με κακοπάντρεψες και με έστειλες
στους κάμπους
25. Βεργινάδα: δέντρο είχα χάι -χάι μωρ
Βεργινάδα
26. Χάιδω: τι να σου κάνω Χάιδω μου τι να
σου κάνω γιε μου.
27. Σ’αφήνω την καλονυχτιά αγάπη μου
γραμμένη
28. Συννέφιασε ο Παρνασσός, βρέχει στα
καμποχώρια
29. Μας πήρε το ποτάμι, μας πήρε ο
Καλαμάς
30. Ασημούλα : ήρθε η ώρα για άρμεγμα και
η ώρα για την στρούγκα
Φτάνουν αυτά τα τραγούδια πλησιάστε
χωριανούς μας και μάλιστα γυναίκες να
πάρετε τους στίχους και τους σκοπούς.
Του Γρηγόρη Μηλιώνη

Κόντη. Στο μουσικό πρόγραμμα συμμετείχε επίσης η
Παραδοσιακή Χορωδία και το Εργαστήρι Ηπειρώτικου
Πολυφωνικού Τραγουδιού της Π.Σ.Ε., υπό τη διεύθυνση του
Βαγγέλη Κώτσου, όπου διακρίνονται για τη συμμετοχή τους –
και τιμούν την αετοπετρίτικη οικογένεια- η Αγγελική
Λαυρέντζου – Μανδέκη και το μέλος του Δ.Σ. της Αδελφότητάς
μας, Βασίλης Μερσινιάς.
την εκδήλωση συμμετείχαν περισσότεροι από ογδόντα
χορευτικοί όμιλοι Ηπειρωτών, έξι από τους οποίους ήταν υπό
την διδασκαλία του Προέδρου μας, Νίκου Ζέκη. Ανάμεσά τους,
ξεχώρισε με την παρουσία του το Χορευτικό της Αδελφότητας
Αετόπετρας, καθώς για ακόμα μια χρονιά η χορευτική ομάδα
του χωριού μας έδωσε λαμπερό παρόν, με μεράκι και σεβασμό, σ’
αυτό το αναλλοίωτο στον χρόνο στοιχείο του λαϊκού μας
πολιτισμού, στον ηπειρώτικο χορό.

Σ
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ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΟΥ

υμάμαι τον εαυτό μου να πηγαίνει στο χωριό από όταν ήμουν 1,5
χρονών. Το αίσθημα που νιώθει κανείς, όταν φτάνει στην Αετόπετρα, για μένα είναι μοναδικό. Είναι σαν να γεμίζει η ψυχή σου και
να γαληνεύει. Αμέτρητες στιγμές έχω να θυμάμαι από τα τόσα χρόνια που
πηγαίνω εκεί. Βόλτες, κυνήγι με τον μπαμπά, χορευτικά, πανηγύρια,
εκδρομές είναι κάποιες από αυτές τις αξέχαστες αναμνήσεις που έχω αποκομίσει από αυτό το μικρό αλλά παράλληλα υπέροχο χωριό. Το πιο
συναρπαστικό για μένα είναι το αίσθημα της ομαδικότητας που επικρατεί.
Δεν υπάρχουν διχόνοιες και είναι όλοι για όλους, μικροί και μεγάλοι, και
είμαι σίγουρη πως όλοι καταλαβαίνουμε τι εννοώ.
Θα ήθελα πολύ κάποια στιγμή τα παιδιά μου να αγαπήσουν την Αετόπετρα, όπως την αγάπησα εγώ και όπως την αγαπάμε όλοι. Εύχομαι να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για αυτήν, όπως ήδη κάνουμε, και να παραμείνουμε ενωμένοι. Γιατί μόνο έτσι θα εξασφαλίσουμε τη συνέχειά της στο
χρόνο.
Τέλος, ευχαριστώ όλους τους μεγαλύτερους του χωριού - και κυρίως τον
πατέρα μου - που μου έμαθαν τι σημαίνει η φράση «όταν ξεχνάς το χωριό
σου είναι σαν να ξεχνάς τον ίδιο σου τον εαυτό».
ΖΕΝΉ ΒΕΝΈΤΗ

ΤΟ ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΜΑΣ

( Γλωσσικά ιδιώματα της Αετόπετρας και της ευρύτερης περιοχής του Κασιδιάρη)
ΤΟΥ ΒΑΓΓΈΛΗ ΙΩΆΝΝΟΥ ΜΆΝΟΥ
Συνέχεια από το προηγούμενο

-ΛΛαβίδα (η): Tο κουτάλι.
Λαβώνω: Tραυματίζω μετά
από προσπάθεια.
Λάγιο (το): Ποιμενική ονομασία που δίνεται συνήθως
στα πρόβατα και κατ’ επέκταση στο μαλλί των προβάτων
ή των αρνιών.
Λαγκόνια (τα): Tα σαγόνια.
Λαγκριντί (επίρρ.): Ψιλοκουβέντα που γίνεται τακτικά
από τους ίδιους ανθρώπους.
Φράση: «Μα το άκουσα που
το συζητούσαν οι τάδε».
«Άσε, αυτοί το έχουν λαγκριντί».
Λαγοκοιμάμαι: Κοιμάμαι
πολύ ελαφριά, δηλαδή σαν
τον λαγό.
Λάζος (ο): Κύριο αντρικό
όνομα, Λάζαρος.
Λάκκα (η): Μεγάλη κοίλη
επιφάνεια εδάφους.
Λακκιά (η): Μικρή κοιλότητα εδάφους συνεχόμενη. Τον
χειμώνα λόγω βροχοπτώσεων
δημιουργούνται χείμαρροι.
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:
Αν. Χαλκιόπουλος,

Λακκίζω: Φεύγω φοβισμένα,
βιαστικά.
Λάκκος (ο): Ξεροπόταμος. Ο
τάφος πριν τοποθετηθεί μέσα
ο νεκρός.
Λακνιά (η): Αγέλη ζώων,
κυρίως άγριων.
Λάλα (η): Η ζημιά, η καταστροφή. Κάμπια, η οποία
καταστρέφει δένδρα ή καλλιέργειες. Εκ του αλβανικού
llallë.
Λ α λ ά ω : Μ ι λ ά ω . Π α ί ζω
κάποιο όργανο άνευ ειρμού.
Σε τρίτο πρόσωπο, το κακάρισμα του κόκορα.
Λαλούμενα (τα): Η κομπανία των λαϊκών οργανοπαικτών.
Λαμνάτος (ο): Ο ελαφριά
ντυμένος.
Λάμνια (η): Μεταφορικά,
υβριστικό για γυναίκες. Η
Λ ά μ ι α ή τ α ν μ υ θ ο λ ο γ ι κό
τέρας που έτρωγε συνήθως
μικρά παιδιά (λεξικό Βυζαντίου Σκαρλάτου).
Λαμπατσίδα (η): Νυχτερινό
έντομο. Τέλος Μαΐου και
μέχρι 15 Ιουνίου φωσφορίζει
κατά τη διάρκεια της νύχτας.
Λαμπρή (η): Το Πάσχα.
Λαμπρίθρα (η): Η κόρη του
ματιού. (Τη λέξη μου την
έδωσε ο Αετοπετρίτης Σπύρος Τσαμπούρης.)
Λαούτο (το): Μουσικό όργανο, απαραίτητο στα παραδοσιακά μας γλέντια.
Λάπατο (το): Βρώσιμο χόρτο
του αγρού ή του κήπου. Έχει
πλατιά φύλλα και κυρίως το
προτιμούν για πίτες. Είναι
100% ελληνική λέξη εκ του
Λάπαθον = φυτό. Μερικοί
«γλωσσολόγοι» εννοούν να
το θέλουν βουλγάρικο ή σλάβικο.

σελίδα 4

Η ΕΤΗΣΙΑ ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑ ΜΑΣ
ΤΟ ΑΕΤΟΠΕΤΡΙΤΙΚΟ ΑΝΤΑΜΩΜΑ
Συνέχεια στη σελίδα 4

πέτυχαν στα Ανώτατα και Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της
χώρας ή τελείωσαν με Άριστα την προηγούμενη σχολική χρονιά. Σε
κάθε παιδί, εκτός από τον καθιερωμένο έπαινο, δόθηκε – με μεγάλη μας χαρά – και η «Οδύσσεια» του εξαίρετου Ηπειρώτη λογοτέχνη Μιχ. Γκανά, με ιδιόχειρο ονομαστικό σημείωμα του συγγραφέα.
Επιβραβεύοντας την προσπάθειά τους όλοι οι παρευρισκόμενοι
χάρισαν στα παιδιά το πιο θερμό τους χειροκρότημα, όπως ακριβώς και λίγο αργότερα στους νέους και νέες που πλαισίωσαν το
χορευτικό της Αετόπετρας. Μέσα σε ελάχιστο χρόνο προετοιμασίας, τα παιδιά που χόρεψαν κατάφεραν να μας εντυπωσιάσουν για
μια ακόμη φορά, επιβεβαιώνοντας με την παρουσία τους ότι ο
χορός είναι πρώτα απ’ όλα συναίσθημα και ψυχή.
Αμέσως μετά, ο Πρόεδρος της Αδελφότητας έκοψε συμβολικά τη βασιλόπιτα και παρουσίασε κάθε μέλος του συμβουλίου
ξεχωριστά ευχαριστώντας το για την προσπάθειά του. Μετά τις
καθιερωμένες ευχές για μια καλή και δημιουργική χρονιά με υγεία
και τύχη για κάθε οικογένεια, ξεκίνησε το γλέντι με αμείωτο ενδιαφέρον ως το πρωί.
Τα μέλη του Δ.Σ. αισθάνονται τη μεγάλη υποχρέωση να
ευχαριστήσουν όλους τους παρευρισκόμενους και παράλληλα,
μέσω της εφημερίδας μας, να παρακινήσουν κι άλλους συγχωριανούς να δώσουν το παρόν στο επόμενο κάλεσμα. Στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε, η ζεστή επαφή με τον γενέθλιο τόπο
και τους ανθρώπους του, καθώς και η ενίσχυση του ομφάλιου
λώρου που μας συνδέει με το χωριό μας είναι ο μοναδικός τρόπος,
για να κρατηθεί ζωντανή η ακριτική μας πατρίδα και να συνεχιστεί
η ηπειρώτικη και δη αετοπετρίτικη παράδοση.

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ

Λ α ρ ώ ν ω : Ξ ε κ ο υ ρ ά ζο μ α ι
μισοκοιμώμενος. Κουρνιάζω.
Λάτρα (η): Οι σπιτικές δουλειές που έχουν σχέση με την
καθαριότητα.
Λατσαράω: Σπαρταράω σε
χώμα ή σε κρεβάτι κουνώντας άναρχα πόδια και χέρια.
Λ α τ σ α ρ ί ζω : Αν α κ α τ ε ύ ω ,
σκορπίζω.
Λάχανα (τα): Γενικώς τα
βρώσιμα χόρτα του αγρού ή
του κήπου.
Λαψάνα (η): Αγριόχορτο
βρώσιμο, κατάλληλο κυρίως
για πίτες.
Λέλεμ (επίρρ.): Αλίμονό
μου.
Λειτουργιά (η): Το πρόσφορο. Επειδή το έδιναν για τη
λειτουργία της εκκλησίας το
έλεγαν Λειτουργιά.
Λεμές (ο): Ο κοινωνικά απόβλητος, ο αλήτης, ο ανεπρόκοπος.
Λέτσος (ο): Ρακένδυτος,
βρώμικος.
Λέρα (η): Η σωματική
βρώμα. Μεταφορικά και
υβριστικό. Φράση: «Φεύγα
λέρα και μην το ξανακάνεις
αυτό.»
Λεch: Η καταστροφή.
«Έβρεξε και έκανε το μποστάνι Λεch».
Λεντοκαριά (η): Η φουντουκιά.
Λιαγκουρίζω: Γυαλίζουν τα
μάτια μου από θυμό ή έκπληξη.
Λιανίζω: Τεμαχίζω. Απειλητικό σε τσακωμούς: «Φεύγα
μη σε λιανίσω στο ξύλο».
Λιανισμένο: Το τεμαχισμένο.
Λιάραγκας (ο): Ο λάρυγγας.
ΣΥΝΕΧΊΖΕΤΑΙ

Στην ετήσια χοροεσπερίδα μας στις 28/1/2017 βραβεύτηκαν για την εισαγωγή τους στο Πανεπιστήμιο ή για τη σχολική τους
επίδοση οι παρακάτω νέοι και νέες:
1. Μπέτζου Ιφιγένεια του Αντ. (Νομική Κομοτηνής)
2. Μπέτζου Λούλα του Αντ. (Πολυτεχνείο Ξάνθης)
3. Ψαθάς Κων/νος του Αθαν.
(Πολιτ. Μηχανικών
ΕΜΠ) (εγγονός Μαριάννας Βουρεκά)
4. Τσιμπεκίδης Κων/νος του Χρ. (Τμήμα Αυτοματισμού
Πειραιά)
5. Φραγκούλης Κων/νος (Τμήμα Λογιστικής Πρέβεζας)
(εγγονός Τασίας Αθανασίου Μάνου)
6. Καραντώνη Μαριάννα του Ευστ. (18,5 - Β’ γυμν.) (εγγονή
Μαριάννας Βουρεκά)
7. Πετράκη Μαρία (19 και 14/15 – Α’ λυκ.) (εγγονή Κων/νου
Μηλιώνη)
8. Τσέλου Αθανασία του Αναστ. (19,4 – Β’ λυκ.) (εγγονή
Μαριάννας Βουρεκά)
Το Δ.Σ. της Αδελφότητάς μας τους συγχαίρει θερμά και τους
εύχεται οι προσπάθειές τους να στέφονται πάντα από ανάλογη και
μεγαλύτερη επιτυχία.

Μεγάλοι χορηγοί της λαχειοφόρου
στην εκδήλωση της Αδελφότητάς μας

Ξενοδοχείο «Minoa Hotel» στα Κατάπολα Αμοργού

Κτήμα Ζαντίδη στην Αντίπαρο

Ξενοδοχείο «Epirus Palace» στα Γιάννενα

Hotel Bed and Breakfast “Ammos” στην Ρόδα Κέρκυρας

AEGEAN AIRLINES

