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Η ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ

Μ

ε ισχνή συμμετοχή 45 μόλις μελών
πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα
του Ηπειρωτικού Συνδέσμου Πειραιώς στις 14 Μαϊου η Β’ Γενική Συνέλευση της Αδελφότητας με θέματα:
- Λήξη θητείας και απολογισμός Διοικητικού
Συμβουλίου (Μάϊος 2016-Μάϊος 2017)
- Κατάθεση έκθεσης της εξελεγκτικής επιτροπής
και πεπραγμένων του ΔΣ
- Αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου ΔΣ.
Δυστυχώς, η λειτουργία της Αδελφότητας δεν
αποτελεί πλέον σημαντικό γεγονός της ζωής των
Αετοπετριτών, καθώς όλοι οι
πατριωτικοί σύλλογοι, αδελφότητες και σωματεία, έχουν
περάσει στη ζώνη του λυκόφωτος. Ο σύγχρονος τρόπος
ζωής αφήνει έξω από την
καθημερινή μας σκέψη τον
τόπο καταγωγής μας, τις
συνεκτικές δυνάμεις του και
την ιστορική μας συνέχεια,
έστω κι αν καλούμαστε να
αφιερώσουμε ένα απόγευμα
του έτους για το χωριό μας
και την Αδελφότητα. Μοιραία και η δική μας Αδελφότητα, παρά την υπεραιωνόβια δράση της, παρά την καλή οικονομική της
κατάσταση, παρά τον ανανεούμενο συνεχώς λειτουργικό της πυρήνα, δεν μπορεί πια να ελκύσει την
παλιά γενιά ως την στιβαρή συμβουλευτική παρουσία και τη νέα γενιά ως τον μαχητικό εκτελεστικό
βραχίονα στο αντίξοο δαιδαλώδες σήμερα.
Οι εργασίες της Συνέλευσης άρχισαν με την ενός
λεπτού σιγή στη μνήμη των συγχωριανών που έφυγαν από τη ζωή στο 12μηνο που πέρασε.
Πρόεδρος της Συνέλευσης δια βοής ανέλαβε ο
Βαγγέλης Βουρεκάς κι αμέσως μετά διαβάστηκαν κι
επικυρώθηκαν με υπογραφές παρόντων τα πρακτικά της προηγούμενης γεν. συνέλευσης, η οποία είχε
πρωτοπορήσει, διότι ήταν διπλή συνέλευση, δηλ.
αρχαιρεσιών και προϋπολογισμού, ώστε να αποφύγουμε την ταλαιπωρία να κατεβαίνουμε στον Πειραιά για δεύτερη φορά σ’ ένα μήνα για ένα προϋπολογισμό μετρημένων κουκιών, όπως είναι τα οικονομικά της Αδελφότητας…
Ο πρόεδρος του απερχομένου Δ.Σ., Νίκος Ζέκης,
διάβασε σύντομη απολογία της δράσης και των επιτυχιών της Αδελφότητας, επισημαίνοντας κυρίως:

► Τη συγχωριανικής λογικής ρύθμιση του οικονομικού προβλήματος που προέκυψε από τα οφειλόμενα ενοίκια του αρτοποιείου μας, το οποίο έχει
ανάγκη μεγάλης ανακαινιστικής επένδυσης πλέον,
για να σταθεί στην ανταγωνιστική αγορά της περιοχής.
► Την προβολή του έργου και του πνεύματος

της Αδελφότητας σε σημεία και δρώμενα ανά την
Ελλάδα.

► Τις επιτυχείς εκδηλώσεις (τα δύο πανηγύρια
και ο αποκριάτικος χορός) που χαρακτηρίστηκαν
από μεγάλη συμμετοχή συγχωριανών.
► Την ευρεία, σπίτι το σπίτι, διανομή του ημερολογίου που έγινε παντού δεκτό με ιδιαίτερη χαρά και
ανταμείφθηκε η πρωτοτυπία του περιεχομένου του
και ο κόπος της διανομής.
► Την ικανοποιητική συνέχεια –παρά την σκληρή οικονομική συγκυρία που μαστιγώνει τον τόπο
μας- του φιλανθρωπικού έργου της Αδελφότητας
που στηρίζει με το πενιχρό της εισόδημα (ότι απομένει μετά τους φόρους) αναξιοπαθούντες συγχωρια-

νούς μας, θύματα της κρίσης.
Μετά την πλήρη κατάθεση των οικονομικών
στοιχείων από τον απερχόμενο ταμία Παν. Κων.
Παππά, ακόμη και με προβολή ιστογραμμάτων για
πρώτη φορά, ακολούθησε η έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής. Η επιτροπή δεν κατέγραψε παρατηρήσεις στη διαχείριση των οικονομικών και συνεχάρη τον ταμία για την ευταξία των βιβλίων και στοιχείων.
Στο σημείο, αυτό ο πρόεδρος της συνέλευσης
ζήτησε να ανοίξει ο κατάλογος ομιλητών που θα
ήθελαν να τοποθετηθούν επί της απολογίας του ΔΣ
και της έκθεσης της εξελεγκτικής επιτροπής. Μίλησαν με συνοπτικά ερωτήματα και παρατηρήσεις ή
διευκρινήσεις, οι: Στάθης
Παππάς, Γιώργος Μηλιώνης, Ευαγγ. Τσαμπούρη
και Νίκος Γάρδας.
Μετά τις απαντήσεις
του απερχομένου προέδρου Ν. Ζέκη, η συνέλευση δια βοής επέλεξε εφορευτική επιτροπή, η οποία
πραγματοποίησε τις εκλογές κι έβγαλε τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών
ανακηρύσσοντας το νέο
Δ.Σ.
Η συνέλευση διήρκεσε δύο ώρες και ήταν απολύτως ήρεμη, με κύριο χαρακτηριστικό της την
παρουσία πολλών νέων παιδιών που ενδιαφέρονται
ζωηρά για την ελπιδοφόρα πορεία της Αδελφότητας.
Και του χρόνου να είμαστε περισσότεροι…
Με τα μάτια ενός Αετοπετρίτη

Σ

ΤΟ ΝΕΟ Δ.Σ.
ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ

ύμφωνα με το αποτέλεσμα των αρχαιρεσιών στη
Συνέλευση της 14/5/2017, το νέο Δ.Σ. της Αδελφότητάς μας διαμορφώνεται ως εξής;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νικόλαος Ζέκης
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νικόλαος Γάρδας
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ευαγγελία Τσαμπούρη
ΜΕΛΗ: Παναγιώτης Παππάς
Λεμονιά Νούση
Γεώργιος Ζόγκαρης
Αναστάσιος Χρυσοστομίδης
Κων/νος Τσιμπεκίδης
Χρήστος Αντ. Νούσης
ΑΝΑΠΛΗΡ. ΜΕΛΗ: Φωτεινή Ρεμούνδου
Χρήστος Θεοχ. Νούσης

Κατά την πρώτη συνεδρίαση του Δ.Σ. εκλέχτηκαν ομόφωνα, μετά από εισήγηση του Προέδρου, ο Παναγ. Παππάς ταμίας και η Λεμονιά Νούση έφορος. Η προηγηθείσα
εισήγηση για την θέση του εφόρου στον Χρήστο Αντ.
Νούση δεν έγινε αποδεκτή από τον ίδιο λόγου φόρτου
εργασίας.
Επίσης, ορίστηκε ο Νικ. Γάρδας ως υπεύθυνος για τη
χρήση των νέων τεχνολογιών, η Ευαγγ. Τσαμπούρη υπεύθυνη για την εφημερίδα, η Λεμ. Νούση και ο Κων. Τσιμπεκίδης υπεύθυνοι για τα θέματα γυναικών και νεολαίας αντίστοιχα και οι Γ. Ζόγκαρης και Αναστ. Χρυσοστομίδης υπεύθυνοι για ζητήματα καινοτομίας και ανάπτυξης.

Α’ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Τ

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Συνέλευση θα επαναο Δ.Σ. της Αδελφότητας προσκαλεί όλους τους
Αετοπετρίτες στην Α’ Τακτική Γενική Συνέλευση, την ληφθεί την επόμενη Τετάρτη 14/6/2017, την ίδια ώρα
Τετάρτη 7 Ιουνίου 2017, στις 6. 30 το απόγευμα, και στην ίδια αίθουσα.
Η παρουσία όλων κρίνεται απαραίτητη.
στα γραφεία της Αδελφότητάς μας, στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 91, στον Πειραιά, με τα εξής θέματα:
Με αετοπετρίτικους χαιρετισμούς
1. Κατάθεση προϋπολογισμού
2. Εκλογή Ελεγκτικής Επιτροπής
Ο Πρόεδρος
Η Γεν. Γραμματέας
3. Εκλογή αντιπροσώπων
Νικ. Γ. Ζέκης
Ευαγγ. Γρ. Τσαμπούρη
4. Διάφορες ανακοινώσεις

ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ
ΤΟΥ Δ.Σ.
► Κλιμάκιο του Δ.Σ. αποτελούμενο από τον
Πρόεδρο, Ν. Ζέκη, τη Γεν. Γραμματέα, Ευαγγ.
Τσαμπούρη, και τον τέως Πρόεδρο, Ευαγγ.
Βουρεκά, επισκέφτηκε τον Δήμο Ζίτσας στις
19/4/2017 και είχε ημίωρη συνάντηση με τον
Δήμαρχο κ. Πλιάκο, ο οποίος δεσμεύτηκε να
σταθεί αρωγός στις προσπάθειες του Δ.Σ. για την
αποκατάσταση του δρόμου στη Βίγλα από την
Περιφέρεια. Επιπλέον, δόθηκε η υπόσχεση ότι ο
Δήμος θα διαθέσει το απαιτούμενο ποσό για την
αγορά υλικών, προκειμένου να γίνουν έργα
συντήρησης του Σχολείου, με την προϋπόθεση
ότι η δαπάνη για τα εργατικά θα βαρύνει την

Αδελφότητά μας.
► Παράλληλα, ο Πρόεδρος της Αδελφότητας
επισκέφτηκε την Περιφέρεια Ηπείρου και είχε
συνάντηση με τον υπεύθυνο τεχνικών έργων κ.
Οικονόμου, ο οποίος επισήμανε τη δυσκολία
αποκατάστασης του δρόμου στη Βίγλα. Στις
έντονες πιέσεις μας, υπήρξε δέσμευση ότι εντός
του Μαϊου θα επισκεφτεί το χωριό μας κλιμάκιο
του ΙΓΜΕ, για να συντάξει σχετική έρευνα και
μελέτη, πράγμα που επιβεβαίωσε σε τηλεφωνική
μας επικοινωνία και ο ίδιος ο Περιφερειάρχης, κ.
Καχριμάνης.
Αναμένοντας την υλοποίηση της παραπάνω
υπόσχεσης, το Δ.Σ. δεσμεύεται ότι θα προβεί σε
όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, προκειμένου να
εξασφαλιστεί μια βιώσιμη και αποτελεσματική
λύση στο φλέγον αυτό ζήτημα.
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«Ο ΧΑΜΟΓΕΛΑΣΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ»
ΜΑΝΘΟΣ Δ. ΤΣΑΜΠΟΥΡΗΣ

πό μικρό παιδί πήγαινα με τη θεία μου την Κούλα στην οδό Βίκτωρος Ουγκώ, όπου έμενε η
οικογένεια του μπαρμπα – Μάνθου, γιατί η θεία μου ήταν φίλη με τις κόρες του, την Πανωραία και τη Λαμπρινή. Το 1958 εγκαταστάθηκα κι εγώ με τον Χρήστο Θ. Τσαμπούρη σε ένα
δωμάτιο που νοικιάσαμε εκεί κοντά. Απέναντι είχε ταβέρνα ο μπαρμπα – Μάνθος, η οποία ήταν
κοντά στα πρακτορεία ΚΤΕΛ Ιωαννίνων και στα φορτηγά «ΝΙΚΑΣ». Αυτό σημαίνει ότι οι Αετοπετρίτες και κοντοχωριανοί περνούσαν συχνά από την ταβέρνα. Εκεί, στον χαμογελαστό άνθρωπο,
θα έβρισκαν φαγητό, θαλπωρή, ζεστή ατμόσφαιρα και πολλές φορές και ύπνο.
Θυμάμαι σαν παιδί ποιους έβλεπα: τον Αλέκο Κιτσάκη, τη Σωτηρία Μπέλλου, τον Στάθη
Τσανακτζή (τερματοφύλακας Αβέρωφ – Ιωαννίνων, Απόλλωνα Αθηνών και αντικαταστάτης του
Σάββα Θεοδωρίδη στον Ολυμπιακό). Εκεί ερχόταν κι ο Λάμπρος με τον Βασίλη Φωτίου, ένας οδηγός στα τρόλεϋ από το Καστρί κι ο αδελφός του γλύπτη Παπαγιάννη (ταμίας στο ΚΤΕΛ Ιωαννίνων). Μάγειρας στην ταβέρνα ήταν ο Σέντης από τους Κουκλιούς, και γι’ αυτό έρχονταν πολλοί
συγχωριανοί του, ενώ δούλευε εκεί και ο Κ. Γκούβελης (που έφυγε νέος από τροχαίο), ο Ηλίας
Τσάλης, ο μπαρμπα Ηλίας Τριαντάφυλλος (οδηγός του Θανάση Μ. Τσαμπούρη στο φορτηγό του).
Εκεί δούλευε ο Χρήστος Φ. Τσαμπούρης και επισκέπτες στο μαγαζί ήταν τα αδέλφια του Σπύρος,
Λευτέρης, Στάθης (πούλαγε μήλα έξω απ’ την ταβέρνα). Κι όταν ο μπαρμπα – Μάνθος με τον αδελφό του Σάββα άνοιξαν φούρνο στην Κηφισιά για κάποια χρόνια, άφησε να τον αντικαταστήσει
στην ταβέρνα ο Αποστόλης Τσαμπούρης.
υμάμαι ακόμη τον παππού Μήτρο Τσαμπούρη σε πολύ μεγάλη ηλικία, που παρακολουθούσε αν χρέωνε σωστά ο σερβιτόρος Χρήστος και μια μέρα φώναξε τον γιο του, Μάνθο, και τον
ρώτησε αν είναι σωστός ο λογαριασμός. « Τα φασολάκια τα χρέωσε 2,40 δρχ.», του είπε.
Θυμάμαι και τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Αθηνών (μαχητές της ΕΟΚΑ Α’), που
έτρωγαν με βιβλιαράκι. Κι όταν άνοιξε ο δρόμος για τη Γερμανία, ήρθαν πολλοί Θεσπρωτοί, γιατί
τα γραφεία της επιτροπής ήταν στη Β. Ουγκώ. Η γραφειοκρατία κρατούσε είκοσι μέρες περίπου
και οι μετανάστες έτρωγαν στον μπαρμπα – Μάνθο και το βράδυ κοιμόντουσαν εκεί. Ο μπαρμπα –
Μάνθος εξυπηρετούσε ακόμα και το Σωματείο υπηρετριών «Η Μέριμνα».
Έμαθα κι ότι ο Κώστας Ι. Τσαμπούρης πήγαινε χρόνια εκεί. Συνάντησα και τον Σπύρο Χρ.
Μάνο, γιατί κοντά ήταν η πιάτσα του με τη μοτοσυκλέτα, τον Βαγγ. Αρ. Λαυρέντζο (Ξοτιά), τον
Πέτρο Αρ. Λαυρέντζο, τον Παύλο Γ. Μηλιώνη. Τότε, το 1962, έφυγε για τα καράβια ο Χρήστος Φ.
Τσαμπούρης ως καμαρώτος.
Αυτές είναι με λίγα λόγια οι αναμνήσεις μου από τον ΜΠΑΡΜΠΑ – ΜΑΝΘΟ, αυτόν τον
πάντα χαμογελαστό άνθρωπο, με το χιούμορ και με την καλοσύνη του, που απλόχερα μοίραζε σε
όλους τους συγχωριανούς μας και μη, εξυπηρετώντας όλους, ακόμη και αρρώστους, με τη μεγάλη
του καρδιά…
Εμένα, ΜΠΑΡΜΠΑ – ΜΑΝΘΟ, με στήριξες με τον τρόπο σου στα δύσκολα χρόνια της ζωής
μου σαν πατέρας μου !
Θα σε θυμάμαι όσο ζω, ΜΠΑΡΜΠΑ – ΜΑΝΘΟ
Για μένα υπάρχεις !!!
Του Γεωργίου Π. Μηλιώνη

ΒΑΦΤΙΣΗ

Στις 30 Απριλίου 2017 ο Αλέξης Μπάτσος και η Ρούλα
Κασσιανού βάφτισαν στην εκκλησία της Αγ. Παρασκευής
στο χωριό το αγοράκι τους και του έδωσαν το όνομα Πέτρος.
Το Δ.Σ. εύχεται υγεία και ευτυχία στον νεοφώτιστο Αετοπετρίτη και στους γονείς του.

Στις 25/3/17 απεβίωσε η Όλγα Βασ. Μηλιώνη-Τύρου,
το γένος Θωμά Ζήκου. Η κηδεία τελέστηκε τη μεθεπομένη στα Μελίσσια Αττικής.
• Στις 12/4/17 απεβίωσε ο Δημήτρης (Τάκης) Μάνος. Η
εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στις 18/4/2017 στο
Νεκροταφείο Ν. Σμύρνης.
• Στις 14/5/17 απεβίωσε η Λούλα συζ. Βασιλείου Κολοβού.
• Στις 24/5/17 απεβίωσε η Αικατερίνη Ζέκη (σύζυγος
Θεοδώρου Ν. Ζέκη). Η κηδεία τελέστηκε στις 26/5/17
στο 2ο Κοιμητήριο Κορωπίου.
Το Δ.Σ. εκφράζει τα θερμά συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θανόντων.

Θ

Θ

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ

Εκ παραδρομής δεν αναγράφηκε σε προηγούμενο φύλλο
η βράβευση του φοιτητή Γρίγου Κων/νου, εγγονού της Τασίας Εμμ. Μάνου-Αθανασίου, για την εισαγωγή του στο τμήμα
Πληροφορικής Αθήνας.
Το Δ.Σ. του εύχεται καλή πρόοδο στις σπουδές του.

Η

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Δήμητρα Ιωάννη Μάνου ολοκλήρωσε το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ειδίκευσης του Τμήματος Χημείας του
Πανεπιστημίου Πατρών με τίτλο «Εφαρμοσμένη Βιοχημεία:
Κλινική Χημεία, Βιοτεχνολογία και Αξιολόγηση Φαρμακευτικών Προϊόντων». Στο πλαίσιο του προγράμματος συνεργάστηκε με το εργαστήριο Κυτταρικού Πολλαπλασιασμού
και Γήρανσης του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», καθώς και με το
Ινστιτούτο Βασικών Ιατρικών Επιστημών, Τμήμα Διατροφής,
του Πανεπιστημίου του Όσλο. Αποφοίτησε τον Νοέμβριο
με βαθμό «Άριστα» και σήμερα συνεχίζει για την απόκτηση
διδακτορικού διπλώματος από το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών με γνωστικό αντικείμενο τη Βιοχημεία.
Γεώργιος Παπαποστόλου, εγγονός της Μαριάνθης
Παναγιωταρά, το γένος Αναστασίου Βουρεκά, τελείωσε με επιτυχία το μεταπτυχιακό του, με αντικείμενο την
αντισεισμική τεχνολογία, στο West London University στη
Μεγάλη Βρετανία.
Το ΔΣ τους εύχεται κάθε επιτυχία στο ερευνητικό τους
έργο και την επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

Η ΣΤΗΛΗ ΤΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

α ήθελα να αναφερθώ
σε παλιές εποχές, 35 40 χρόνια πριν. Ήταν
εποχές που η Αδελφότητα
ήταν ισχυρή και ήταν σημαντικό ότι στις ψηφοφορίες είχαμε
φτάσει μέχρι 300 ψηφοφόρους ενώ στις εκδηλώσεις
μέχρι και την συμμετοχή 650
ατόμων!
Αξίζει να αναφερθώ και στις
εκδρομές που κάναμε, όπως πχ.
στην Πάρνηθα, όπου η συμμετοχή ήταν πάρα πολύ μεγάλη από
κόσμο, όπως σε όλες γενικά τις
εκδηλώσεις στην ύπαιθρο.
Βέβαια την εποχή εκείνη υπήρχαν πάρα πολλοί Αετοπετρίτες
που σήμερα δε βρίσκονται
κοντά μας.
Θυμάμαι πριν 35 χρόνια,
όταν σε μία Γενική Συνέλευση
στα γραφεία της Πανηπειρωτικής, με πρόεδρο τον Γρηγόρη
Τσαμπούρη, έπιασαν οι πόνοι τη
γυναίκα μου, Κική, που ήταν
έγκυος στον γιό μου Παναγιώτη.
Τότε μάλιστα, όλα τα μέλη του
συμβουλίου εκείνη την στιγμή,
με πρωτοβουλία του Γρηγόρη,
πρότειναν, όταν γεννηθεί το
παιδί να το βαπτίσουν, κάτι που
δεν έτυχε.
Εγώ τότε, νέος, έμαθα πολλά

ΠΕΝΘΗ

•

O

από τον Γρηγόρη , ήταν ο
άνθρωπος που είχε προσφέρει
πολλά στην Αδελφότητα, με τις
επιτυχημένες χοροεσπερίδες
που διοργάνωνε και τα πανηγύρια στο χωριό. Ήταν ακούραστος και διπλωμάτης, κι ακόμη
και με εκείνους που δεν τον
συμπαθούσαν προσπαθούσε να
είναι φίλος, έχοντας πάντα τη
βοήθεια της γυναίκας του Ελένης. Εκείνη και τα παιδιά του,
μπορούν να τον θυμούνται υπερήφανοι, όπως τον θυμόμαστε
όλοι οι Αετοπετρίτες ως έναν
από τους πιο επιτυχημένους
προέδρους της Αδελφότητας...
Έτσι και τα συμβούλια από
εδώ και πέρα, αυτό θα πρέπει να
προσπαθούν, τη συμμετοχή σε
όλες τις εκδηλώσεις της Αδελφότητας και το να προσελκύουν

ΝΕΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΕΤΟΠΕΤΡΑΣ

Ο Μητροπολίτης Ιωαννίνων Μάξιμος ενέκρινε τη νέα
Εκκλησιαστική Επιτροπή του χωριού μας.
Πρόεδρος: Ιερέας π. Παναγιώτης Τσόλης
Μέλη : Ευάγγελος Ιωαν. Μάνος
Ευάγγελος Σπ . Βουρεκάς
Βασίλειος Κ . Παππάς
Βασίλειος Λεων. Βαταβάλης
Η Επιτροπή παμψηφεί ανέθεσε το ταμείο στον κ. Βασ.
Βαταβάλη.

τον κόσμο της Αετόπετρας, ειδικά τη νεολαία και να την φέρουν
κοντά στην Αδελφότητα και στο
χωριό, για να γίνει ακόμα πιο
ισχυρή. Θέλω να πιστεύω ότι οι
νέοι άνθρωποι, που έχουν αναλάβει τις τύχες της Αδελφότητας,
θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια για να πετύχει η Αδελφότητα τους στόχους της και να συνεχίσει το έργο της για πολλά
πολλά χρόνια .
Τις ευχές μου σε όλους σας
Παππάς Κωνσταντίνος
Ένας πρώην πρόεδρος

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,

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Η Γεωργία Π. Παππά πρόσφερε στην Αδελφότητα το ποσό
των 50 ευρώ, αντί στεφάνου, στη μνήμη της Ελένης Κολοβού.
Ο Κώστας Μηλιώνης πρόσφερε το ποσό των 50 ευρώ για την
εκκλησία της Παναγίας, στη μνήμη του Δημητρίου Μάνου.
Η Αλεξάνδρα Μερσινιά πρόσφερε στην Αδελφότητα το
ποσό των 50 ευρώ αντί στεφάνου, στη μνήμη του Δημ.
Μάνου.
Η Νίκη Ζόγκαρη πρόσφερε στην Αδελφότητα το ποσό των
50 ευρώ αντί στεφάνου, στη μνήμη του Δημ. Μάνου.
Η ΧΟΦΕΘ πρόσφερε στην Αδελφότητα το ποσό των 100
ευρώ για τις ανάγκες του Χορευτικού Τμήματος.
Ο λαογραφικός όμιλος Αχαρνών ‘ΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΙ’, πρόσφερε
στην Αδελφότητα το ποσό των 80 ευρώ για τις ανάγκες του
Χορευτικού Τμήματος.
Οι Αφοι Παππά πρόσφεραν, στη μνήμη του αδελφού τους,
Μάνθου Παππά, τα πασχαλινά τσουρέκια που δίνονται κάθε
χρόνο από την Αδελφότητα σε όσους διαμένουν στο χωριό.
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

•

Πωλείται οικόπεδο 232τ.μ. - το μισό σώχωρο των Αγγελαίων (δίπλα από το
Σχολείο) – 3.500 ευρώ. Πληροφορίες : Σκιαδάς Μιχάλης, 6945856108.

•

Πωλείται η πέτρινη οικία της Βασιλικής, συζύγου Σταύρου Θεμελή, που
βρίσκεται κοντά στην προτομή του Θεοχ. Μηλιώνη.
Για πληροφορίες, απευθυνθείτε στο τηλ. 6945168581.

Αετοπετρίτικα Νέα
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Η στήλη της νεολαίας

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ …

Δεν έχει προλάβει να μπει ακόμα ο
Ιούνιος και, όπως κάθε χρόνο, έτσι και
φέτος τίθεται η κλασική ερώτηση «Θα
πάμε χωριό φέτος;». Όποια και εάν είναι
η απάντηση, γνωρίζεις πολύ καλά ότι
όλα κρίνονται την τελευταία στιγμή.
Όταν αυτή έρθει, είσαι γεμάτος προσμονή και ενθουσιασμό. Αφού έχεις εξοπλιστεί με την κατάλληλη ποσότητα μπουγάτσας από το ιστορικό Select, ο δρόμος
Γιάννενα-Αετόπετρα καλύπτεται μουσικά από ηπειρώτικα τραγούδια. Φτάνεις
στην ταμπέλα που αναγράφει «Αετόπετρα» και πάντα κάποιος ανακοινώνει
πως φτάσαμε και χειροκροτάς, ενώ παίρνεις μια βαθιά ανάσα από τον καθαρό
αέρα στα πλατάνια. «Μέρα δεν έχει περάσει και
φέτος από το χωριό, από το σπίτι, από τους
ανθρώπους του», σκέφτεσαι.
Όπως κάθε χρόνο από τότε που πρωτοήρθαμε
στο χωριό, κάπου μετά το 2000, τα απογεύματα
είναι συνήθως αφιερωμένα στη γιαγιά. Μαζευόμαστε όλα τα εγγόνια στο μεγάλο χειροποίητο τσιμεντένιο τραπέζι της αυλής, κάτω από τη δροσιά
μιας καρυδιάς, και ακούμε τις μνήμες της από τα
δύσκολα χρόνια της κατοχής, τα νεανικά της χρόνια, τις στιγμές στα πανηγύρια της Αγίας Παρασκευής και του Δεκαπενταύγουστου, τις εκδρομές
στον Αη-Λιά και στα γύρω χωριά. Λίγο πιο δίπλα,
πάντα καθόταν ο παππούς, μας κοίταγε με τα
μεγάλα του μάτια και μας καμάρωνε γεμάτος
περηφάνια.
Πλησιάζουν οι μέρες και ώρες του πανηγυριού
και πάντα έρχεται εκείνο το ίδιο συναίσθημα της
ανυπομονησίας και του ενθουσιασμού να συμμετάσχεις στις προετοιμασίες και έπειτα να τις απο-

Α

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ

Τ
Σ

ο Σαββατοκύριακο 4 και 5 Μαρτίου το Πολυφωνικό της
Αετόπετρας προσκλήθηκε και συμμετείχε στο 5ο Φεστιβάλ Κρητικής Κουζίνας.
τις 26 Μαρτίου το Χορευτικό της Αδελφότητάς μας, με
τη μεσολάβηση της Βασιλείας Απ. Τσαμπούρη, συμμετείχε στο 38ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών των Φοιτητικών Εστιών Θεσσαλονίκης (ΧΟΦΕΘ).

Η ΣΤΗΛΗ ΤΗΣ ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ

λαύσεις παρέα με φίλους, συγγενείς και συγχωριανούς υπό τους ήχους του κλαρίνου του Βασίλη και
της κομπανίας του. Καθώς προχωράει η νύχτα,
γινόμαστε όλοι μια μεγάλη αγκαλιά, χορεύοντας
και πίνοντας τσίπουρο, για να ζεσταθούμε. Με τις
πρώτες ακτίνες του ηλίου να ξεπροβάλουν δειλά
δειλά από τον Κασιδιάρη, ξαφνικά όλοι γινόμαστε
ανήσυχοι «Θα γίνουν φέτος βίζιτες;», ψιθυρίζουμε
ο ένας στον άλλον. Τα περισσότερα χρόνια που
μπορώ να θυμηθώ έχουν γίνει βίζιτες και συνήθως,
από τα πρώτα σπίτια που επισκεπτόμαστε είναι
και το δικό μας. Ανοίγουν οι πόρτες διάπλατα να
υποδεχτούν τόσο τους ξενύχτηδες, όσο και τους
φρεσκοξυπνημένους, που γεμίζουν την αυλή μας
με χαμόγελα, ζωντάνια, ομιλίες, μυρωδιές και μουσικές. Η γιαγιά γεμάτη καμάρι να σέρνει το χορό
και πάντα εκεί πιο πίσω καθόταν και ο παππούς,
στη συνηθισμένη του θέση, μας κοίταγε, μας καμάρωνε και γέμιζε η ψυχή του, καθώς όλοι σπεύδανε
να τον χαιρετήσουν. Πάντα…
Δήμητρα Ι. Μάνου & Ηλιάνα Ι. Μάνου

Ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΟΥ Δ.Σ.

γαπητοί συγχωριανοί και φίλοι
της Αετόπετρας.
Ολοκληρώθηκε η θητεία ενός
καινούργιου συμβουλίου, που έθεσε
ως πρωταρχικό στόχο την αντάξια
συνέχεια μιας μακροχρόνιας και
δημιουργικής πορείας της Αδελφότητάς μας. Κατά τη διάρκεια της
θητείας μας αναλάβαμε πλήρως
όλες τις ευθύνες που μας αναλογούν
και ζητούμε να κριθούμε γι αυτό.
- Κατά τη γνώμη μας, το πιο
σημαντικό αυτή τη χρονιά ήταν η
οικονομική διαχείριση σε μια περίοδο που το ταμείο μας ήταν δικαιολογημένα, και το τονίζω αυτό, ισχνό,
εξαιτίας του τεράστιου έργου της
ολοκλήρωσης του ξενώνα. Ο ταμίας
μας, Παναγιώτης Παππάς, έχοντας
αναλάβει με τρόπο υπεύθυνο και
αποτελεσματικό όλη την εποπτεία
των συναλλαγών, συνέβαλε τα μέγιστα στην επιτυχή διεκπεραίωση των
οικονομικών μας υποχρεώσεων. Στο
σημείο αυτό, οφείλουμε να ευχαριστήσουμε τους Αετοπετρίτες που σε
αυτήν την δύσκολη οικονομική
συγκυρία, ανταποκρίθηκαν στο
κάλεσμά μας βοηθώντας την Αδελφότητα και ευελπιστούμε ότι θα
συνεχίσουν να το κάνουν, γιατί στόχος για το μέλλον είναι η πλήρης
εξόφληση του εργολάβου και η
οικονομική μας ανάπτυξη, ώστε να
γίνονται στο χωριό έργα, είτε αναγκαία και επιτακτικά είτε βελτίωσης
των συνθηκών ζωής.
- Το κυριότερο έργο των τελευταίων χρόνων, που ήταν η διαχείριση του κληροδοτήματος Κολιόπουλου, η αγορά οικοπέδου στο χωριό,
η κατασκευή του ξενώνα και η ανάθεσή του, έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία και τα αποτελέσματά του φαίνονται ήδη στο χωριό. Ο ξενώνας –
παντοπωλείο – καφενείο λειτουργεί
καθημερινά και, υπό την εξαιρετική
εξυπηρέτηση της οικογένειας
Σαλάι, αποτελεί για τους συγχωριανούς και επισκέπτες του χωριού
σημείο αναφοράς. Μετά την άδεια
λειτουργίας, πρόσφατα καταφέραμε να δοθεί στον ξενώνα και το
σήμα του ΕΟΤ. Ωστόσο, για τον εξοπλισμό και την ολοκλήρωσή του,
απαιτήθηκαν και απαιτούνται

σελίδα 3

περαιτέρω έξοδα και υποχρεώσεις,
στα οποία το ΔΣ ανταποκρίθηκε
επιτυχώς έχοντας και την κάθε
είδους στήριξή σας.
- Επιπλέον, προκειμένου να εξασφαλιστεί η καλύτερη και επιθυμητή
λύση για πολλά θέματα που απασχολούν το χωριό μας, το Δ.Σ. έκρινε
αναγκαίο να επιδιώκει τη συχνή επικοινωνία και συνεργασία με τους
κρατικούς φορείς διοίκησης, τον
Δήμο Ζίτσας και την Περιφέρεια
Ηπείρου. Χρησιμοποιήθηκαν ως
μοχλός πίεσης όλοι οι τρόποι επικοινωνίας, είτε η δια ζώσης παρουσία
είτε η σύνταξη επίσημων εγγράφων,
για θέματα όπως : η ανάγκη για οικονομική ενίσχυση, για άμεση και αποτελεσματική λύση στο θέμα του
δρόμου, για τέλεση έργων στο
χωριό (όπως η συντήρηση του Σχολείου και των αθλητικών εγκαταστάσεων) και, φυσικά, για ενημέρωση σε
ό,τι αφορά το ζήτημα με τις ανεμογεννήτριες στον Κασιδιάρη και τα
όποια ανταποδοτικά οφέλη μπορούμε να διεκδικήσουμε.
- Παράλληλα, θεωρήσαμε εξίσου σημαντικό να θέσουμε στο επίκεντρο των προσπαθειών μας τους
ίδιους τους Αετοπετρίτες, πράγμα
που προσπαθήσαμε να πετύχουμε
με τις εκδηλώσεις που οργανώθηκαν τη χρονιά που πέρασε. Διαχρονικά, η πιο σημαντική εκδήλωση
της Αδελφότητάς μας, που κάθε
χρόνο είναι η αφορμή να βρεθούμε
και να γλεντήσουμε όλοι μαζί, είναι
το τριήμερο πανηγύρι της Αγ.
Παρασκευής, όπου το πιο σημαντικό μας κέρδος ήταν η μεγάλη συμμετοχή της νεολαίας στην προετοιμασία και διεξαγωγή του, με την
καθοδήγηση και την προτροπή του
υπεύθυνου νεολαίας και αντιπροέδρου μας, Νίκου Γάρδα. Ακολούθησε το μικρό πανηγύρι του Αγ. Δημητρίου, που φέτος συνδυάστηκε όχι
μόνο με εκδρομή στο χωριό, αλλά
και με την οργάνωση εκδρομής στα
χωριά της Βορείου Ηπείρου με
αφορμή τον εορτασμό της 28ης
Οκτωβρίου. Αξίζει να αναφέρουμε
ότι σε ένα γεμάτο πούλμαν 55 ατόμων, έβλεπε κάποιος Αετοπετρίτες
από 8 έως 80 ετών όλους μαζί.

Μεγάλη έκπληξη ήταν η απήχηση
που είχε το κάλεσμά μας στην χοροεσπερίδα του Ιανουαρίου. Σε μια
κατάμεστη αίθουσα 250 ατόμων
βρέθηκαν ακόμη και Αετοπετρίτες
που είχαν χρόνια να ακολουθήσουν
την Αδελφότητα σε κάποια δραστηριότητά της, αλλά και πολλοί φίλοι
του χωριού μας, συμβάλλοντας
όλοι στη μεγάλη οικονομική επιτυχία της εκδήλωσης και της λαχειοφόρου αγοράς, για την οποία ένα
μεγάλο ευχαριστώ οφείλουμε και
στους μεγάλους χορηγούς μας που
απάντησαν θετικά στην πρόσκλησή
μας για προσφορά δώρων. Αξιοποιώντας τα έσοδα αυτά, μπορέσαμε
να καλέσουμε όλους τους χωριανούς στον ξενώνα τη Δευτέρα του
Πάσχα, προσφέροντας τα απαραίτητα για ένα γιορτινό τραπέζι.
- Εξίσου σημαντική αξία για την
Αδελφότητά μας είχε και αυτόν τον
χρόνο η δράση και λειτουργία του
χορευτικού και πολυφωνικού τμήματος, τα οποία προσκλήθηκαν και
συμμετείχαν σε πλήθος εκδηλώσεων
και φεστιβάλ, εντός αλλά και εκτός
Αττικής (Σίφνος, Κρήτη, Εύβοια,
Θεσσαλονίκη), χωρίς να επιβαρύνουν ούτε με ένα ευρώ το ταμείο της
Αδελφότητας.
- Ο διαρκής στόχος μας ήταν,
αντίθετα, η ενίσχυση του ταμείου και
επιτεύχθηκε με τον καλύτερο τρόπο
μέσω της φετινής διανομής του ημερολογίου. Η ζήτηση και τα έσοδα
ξεπέρασαν κάθε προσδοκία, με αποτέλεσμα να εξαντληθούν τα 650 ημερολόγια που είχαμε προς διάθεση,
χωρίς ωστόσο να καταφέρουμε να
επισκεφτούμε όλα τα αετοπετρίτικα
σπίτια, πράγμα το οποίο στο μέλλον
πρέπει να αποφευχθεί. Προφανώς
το θέμα του ημερολογίου και η κινητοποίηση των γυναικών μας είχαν
ευρεία απήχηση. Ο κατά γενική ομολογία θετικός απολογισμός του
ημερολογίου οφείλεται:
στη συντονισμένη προσπάθεια
της υπεύθυνης γυναικών Λεμονιάς
Νούση που επιμελήθηκε τις συνταγές και προέτρεψε τις γυναίκες, στις
φωτογραφήσεις του Δημήτρη Μπάτσου, που ανέλαβε και τη διανομή
στα Γιάννενα και το χωριό, στον

Η ΣΤΗΛΗ ΤΗΣ ΠΣΕ
Το καθιερωμένο καλοκαιρινό ηπειρώτικο γλέντι, που
διοργανώνει κάθε χρόνο η Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδος, θα πραγματοποιηθεί φέτος το Σάββατο 24
Ιουνίου, στις 21.00, στην πρώην αεροπορική βάση στο
Ελληνικό. Ηπειρώτες από όλη την Αττική και όχι μόνο,
καθώς και πολλοί άλλοι που θέλγονται και αγαπούν το ηχόχρωμα της Ηπείρου, θα βρεθούν όλοι μαζί και θα διασκεδάσουν μέχρι το πρωί, λίγο πριν ανηφο ρίσουν για τα
χωριά μας, όπου τους περιμένουν τα πανηγύρια του καλοκαιριού.
Είναι ένα κάλεσμα σε πανηγύρι με χορούς κυκλωτικούς,
κάλεσμα για συμμέτοχους στο γλέντι και όχι για θεατές. Η
ζωή σήμερα, περισσότερο από άλλοτε, δε μας θέλει θεατές, οι καιροί μας θέλουν μαζί, τον ένα δίπλα στον άλλο,
όλους μαζί, όπως ακριβώς στους ηπειρώτικους χορούς.

Η ΣΤΗΛΗΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΩΝ ΚΑΛΑΜΑ
Αγαπητοί συμπατριώτες,
Η «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΩΝ ΚΑΛΑΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», εδώ και χρόνια, θέλοντας να φέρει κοντά όλες τις Αδελφότητες-μέλη της, διοργανώνει το ημερήσιο «ΑΝΤΑΜΩΜΑ
2017». Μια συνάντηση των απόδημων Ηπειρωτών της περιοχής μας, για να μη ξεχνούν τα παλιά οι πρεσβύτεροι, για να
θυμούνται οι μεγαλύτεροι και για να μαθαίνουν οι νεότεροι.
Οι παλαιότεροι θα θυμούνται τις εκδρομές στην Πάρνηθα, τις
ωραίες στιγμές, τα γλέντια όπου όλοι συμμετείχαν και γίνονταν μια παρέα.
Το 2016 το ΑΝΤΑΜΩΜΑ που διοργανώθηκε έγινε στο
«πάρκο Τρίτση» στο Ίλιον για λόγους καθαρά πρακτικούς.
Μικρότερη απόσταση και εύκολη πρόσβαση από πολλούς
συμπατριώτες που διαμένουν στις γύρω περιοχές και όχι μόνο.
Έτσι και φέτος οι Αδελφότητες του Καλαμά θα ΑΝΤΑΜΩΣΟΥΜΕ την ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ από τις 11:00 π.μ. στο πάρκο
Τρίτση (Είσοδος από Λ. Φυλής, 6η στάση Χασιάς).
Όλοι οι συμπατριώτες θα φέρουν μαζί μόνο το φαγητό και
το κέφι τους.
Η Ομοσπονδία με τη στήριξη των Αδελφοτήτων, θα φροντίσει για τα τραπεζοκαθίσματα και τα κλαρίνα.
Κωνσταντίνος Στεργίου Πρόεδρος Ομοσπονδίας Αδελφοτήτων Καλαμά
Τάσο Χρυσοστομίδη και τον Χρήστο
Νούση που συνέδραμαν ουσιαστικά
στο έργο αυτό στην Αθήνα και τον
Πειραιά, και ασφαλώς στον Παναγ.
Παππά, που κυριολεκτικά όργωσε το
Λεκανοπέδιο.
- Συνεχίζοντας, θα ήθελα να
θυμίσω ότι η Αδελφότητά μας έχει
ένα κύριο εργαλείο επικοινωνίας και
ενημέρωσης των συγχωριανών και
φίλων της και αυτό δεν είναι άλλο
από την εφημερίδα. Ο συντονισμός
και επιμέλειά της ανατέθηκε στη
γραμματέα μας, Ευαγγ. Τσαμπούρη,
και στο μέλος του ΔΣ, Βασ. Μερσινιά,
που έφεραν εις πέρας το δύσκολο
έργο τους και κατάφεραν να δημιουργήσουν ένα ποιοτικό φύλλο,
αντάξιο της επιστημονικής τους
κατάρτισης.
- Ολοκληρώνοντας, άφησα για
το τέλος μια πολύ σημαντική προσπάθεια που είχαμε εξαγγείλει με
πρωτοβουλία της γραμματέως μας
και που ήρθε η ώρα να ξεκινήσει η
υλοποίησή της. Αυτή τη στιγμή
έχουν κατατεθεί οι πρώτες δύο φιάλες αίμα στην τράπεζα αίματος της
Αδελφότητας Αετόπετρας Δωδώνης Ηπείρου στο Λαϊκό Νοσοκομείο.
Συμβολικά, δόθηκε αίμα από έναν
συγχωριανό μας Αετοπετρίτη και μια
κοντοχωριανή φίλη του χωριού μας
και μέλους του χορευτικού μας, επιδιώκοντας να αναδείξουμε την ανά-

γκη για σύσσωμη συμμετοχή σε μια
τέτοια προσπάθεια.
Σας καλούμε όλους να στηρίξετε
αυτό το εγχείρημα που πολλαπλά
και πολύπλευρα οφέλη θα έχει για
όλους μας, γι αυτό θα επανερχόμαστε συχνά, και μέσω της εφημερίδας, και θα ζητάμε την ενεργό σας
συμμετοχή.
Αυτή τη χρονιά έγιναν πολλά.
Είναι σίγουρο ότι μπορούσαν και
μπορούν να γίνουν πολύ περισσότερα. Αρκετά από αυτά δε θα γίνονταν
χωρίς τη δική σας συμπαράσταση.
Ευχαριστούμε το απερχόμενο
ΔΣ και δη τον τέως πρόεδρο κ. Ευάγγελο Βουρεκά για την όποια βοήθεια
και στήριξη μας προσέφερε. Ευχαριστούμε όλους τους συγχωριανούς
που αφενός στις δύσκολες οικονομικές εποχές που ζούμε στάθηκαν στο
πλευρό της Αδελφότητας ενισχύοντάς την οικονομικά και αφετέρου
υπήρξαν ενωμένοι και δυνατοί,
δημιουργώντας μια δυναμική που
αντικατοπτρίζεται στο έργο του ΔΣ.
Ευχαριστώ, κλείνοντας, όλα τα
μέλη του απερχόμενου Δ.Σ. για την
άψογη συνεργασία μας, τον ενθουσιασμό που έδειξαν, την προθυμία
τους, την ενωτική τους διάθεση και
τον χρόνο που κατέθεσαν σε αυτήν
την προσπάθεια.
Νικόλαος Γ. Ζέκης

Αετοπετρίτικα Νέα
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Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ

Σε συνέχεια όσων είχαν αναφερθεί σε προηγούμενο φύλλο, το ΔΣ. της Αδελφότητάς μας βρίσκεται στην
ευχάριστη θέση να ενημερώσει ότι η Τράπεζα Αίματος
του χωριού μας είναι γεγονός. Ο λογαριασμός της
ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΑΕΤΟΠΕΤΡΑΣ ΔΩΔΩΝΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
έχει και τυπικά πιστοποιηθεί στο Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα του Εθνικού Μητρώου Αιμοδοτών, με
αριθμό μητρώου 14090.
Οι πρώτες φιάλες αίμα έχουν ήδη κατατεθεί – συμβολικά - από έναν συγχωριανό μας, τον Χαρίλαο Γρηγ.
Τσαμπούρη, και μια φίλη του χωριού μας και σταθερό
μέλος του Χορευτικού μας, την Κική Σιόμπολα από τη
Γρανιτσοπούλα. Το ΔΣ., εκπροσωπώντας όλους τους
Αετοπετρίτες, τους ευχαριστεί θερμά γι’ αυτή την τόσο
αξιέπαινη διάθεση προσφοράς
και καλεί όλους
μας να ακολουθήσουμε.
Η αρχή έγινε,
αλλά η συνέχειά
τ η ς ε ξ αρτά τα ι
πλέον από την
ατομική μας ευαισθητοποίηση και
πρωτοβουλία,
προκειμένου να
μη μείνει σ το
άκαρπο στάδιο
μιας καλής ιδέας.
Ο καθένας μας μπορεί – έχοντας μαζί του την ταυτότη-

Η ΑΕΤΟΠΕΤΡΑ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

Α

ισθανόμαστε τυχεροί κάθε φορά που μας καλούν σε
κάποια εκδήλωση. Είναι μεγάλη τιμή που μας δίνει
την ευκαιρία να γνωρίσουμε νέους ανθρώπους ή να
ξαναδούμε παλιούς γνωστούς, να μεταφέρουμε τα
ήθη, τα έθιμα και τις εμπειρίες του τόπου μας σε άλλα μέρη
και να μάθουμε κάτι καινούριο ή να ξαναζήσουμε κάτι γνώριμο και να μαζεύουμε στιγμές, εικόνες και αρώματα από
αυτήν την υπέροχη, πολύχρωμη και πολυτάλαντη χώρα μας.
Αυτό που ζήσαμε στο Ηράκλειο, ζέστανε τις καρδιές μας
με τρόπο μοναδικό. Αυτή η ξακουστή ελληνική φιλοξενία,
αυτή η εσωτερική ανάγκη να αισθανθεί ο μουσαφίρης, ο
φιλοξενούμενος «σαν στο σπίτι του», να μην του λείψει τίποτα από αυτά που ξέρει και να του δοθούν παραπάνω απ’ όσα
περίμενε, απαντάται στην Κρήτη σε όλη της τη μεγαλοπρέπεια. Χάσαμε κυριολεκτικά το μέτρημα απ’ όσους προσφέρονταν να μας κεράσουν, είτε καθόμασταν για έναν καφέ είτε
για φαγητό, άνθρωποι που δε μας ήξεραν και απλά κάθονταν
στο διπλανό τραπέζι, άνθρωποι που δε μας έλεγαν καν ότι
είχαν κεράσει και το μαθαίναμε στον λογαριασμό.
Το 5ο Φεστιβάλ Κρητικής Κουζίνας μας περίμενε να
μαγειρέψουμε, αλλά και να τραγουδήσουμε και μαζί με τους
φίλους από τη Σίφνο ήμασταν οι μόνες μη Κρητικές περιοχές
που συμμετείχαμε – εκτός συναγωνισμού βέβαια. Το ξενοδοχείο που μας φιλοξένησε, οι άνθρωποι γύρω μας που έτρεχαν
να εξυπηρετήσουν κάθε ανάγκη και επιθυμία, για να μη
βαρεθούμε και να μη μας λείψει απολύτως τίποτα, ενίσχυσαν
τον ενθουσιασμό μας. Την πρώτη μέρα μάλιστα μας κάλεσαν
να δώσουμε και συνέντευξη στον Ραδιοφωνικό Σταθμό της
πόλης και τότε μόνο καταλάβαμε πραγματικά με πόση αγάπη
διοργανώνεται κάθε χρόνο το Φεστιβάλ, πόση προσπάθεια
γίνεται, για να παρουσιάζεται μια εκδήλωση υψηλού επιπέδου, χωρίς να χάνει όμως τον παρεϊστικο χαρακτήρα της.
Γιατί παρά τον διαγωνισμό ανάμεσα στις περιοχές για το
καλύτερο πιάτο, όλοι οι συμμετέχοντες γίνονται για δύο
μέρες μια μεγάλη παρέα. Παρά το άγχος και την αγωνία για
τη σωστή προετοιμασία των πιάτων, το γέλιο δε λείπει από

Γ

τά του - να απευθυνθεί ΣΕ ΟΠΟΙΟ νοσοκομείο θέλει και
να δώσει αίμα για την Τράπεζα Αίματος της ‘Αδελφότητας Αετόπετρας Δωδώνης Ηπείρου’, αναφέροντας το
όνομα του Σωματείου μας και το ΛΑΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
που διατηρεί το φάκελό μας. Αν τυχόν ζητηθεί, μπορεί
να δοθεί και ο αριθμός μητρώου που αναφέρεται παραπάνω.
Για οποιαδήποτε απορία ή ενδεχόμενο γραφειοκρατικό πρόβλημα προκύψει, μπορείτε να καλέσετε
στο Γραφείο Αρωγής του Εθνικού Μητρώου Αιμοδοτών,
τηλ. 2152157865 ή να απευθυνθείτε στην Τσαμπούρη
Ευαγγελία, διαχειρίστρια του Λογαριασμού της Αδελφότητας, στο τηλ. 6972829267.
Φιλοδοξία μας είναι σε κάθε φύλλο της εφημερίδας
να διευρύνεται ο κατάλογος των αιμοδοτών και με
αυτόν τον τρόπο να παρακινούνται όλο και περισσότεροι να συμμετάσχουν συνειδητά και σταθερά σε αυτή
την προσπάθεια.
Το Δ.Σ.

κανένα στόμα και ο καλός ο λόγος και η βοήθεια δίνονται
απλόχερα.
Η Δώρα Τριανταφύλλου ήταν η κυρά της ομάδας του
μαγειρέματος. Παρουσιάσαμε την ιδιαίτερη, και σχεδόν
μοναδική στην Ελλάδα, κρεατόπιτα και την αγαπημένη όλων
των απανταχού Ηπειρωτών, μπατσαριά. Η μπατσαριά ενθουσίασε τόσο τον κόσμο που επισκέφθηκε το Φεστιβάλ όσο και
τους συν-μάγειρες και συν-μαγείρισσες, αλλά και τους Σεφ
που παρευρίσκονταν στο χώρο, για να κρίνουν τα πιάτα που
θα συμμετείχαν στον διαγωνισμό. Αλλά και η κρεατόπιτα
προκάλεσε εντύπωση, με τον ιδιαίτερο συνδυασμό των υλικών της και τον τρόπο μαγειρέματος ώστε οι Σεφ παρέμειναν
λίγο παραπάνω στον πάγκο μας, ζητώντας να μάθουν την
ιστορία της και τα μυστικά της σωστής εκτέλεσης της συνταγής. Δεν έμεινε ούτε ψίχουλο, ούτε κόκκος ρυζιού και η ικανοποίησή μας ήταν εμφανής. Άλλωστε βρισκόμασταν σε ένα
τόπο, του οποίου η κουζίνα είναι γνωστή σε όλο τον κόσμο,
κάθε συνταγή της είναι γεμάτη αρώματα και ποικιλία υλικών
και οι ουρανίσκοι των Κρητικών είναι ιδιαίτερα απαιτητικοί.
Η εμφάνιση του πολυφωνικού μας – μοναδική σε όλο το
Φεστιβάλ – έγινε επίσης δεκτή με χειροκροτήματα, καθώς οι
Κρήτες, οι Κουρήτες όπως αγαπούν να αυτοαποκαλούνται,
είναι λάτρεις του τραγουδιού και τους άρεσε ο ξεχωριστός
χαρακτήρας του Ηπειρώτικου πολυφωνικού τραγουδιού, που
ταίριαζε με τους δικούς τους, ιδιαίτερους σκοπούς και τα
ακούσματα.
Δεν έχουμε λόγια για το υπέροχο πανδαιμόνιο που επικρατούσε στον χώρο, καθώς όλοι, είτε μέλη των Συλλόγων
είτε επισκέπτες, τριγυρνούσαμε από πάγκο σε πάγκο και
δοκιμάζαμε τις απίστευτες γεύσεις, από τα πολύπλοκα, αχνιστά πιάτα με κρέας, μέχρι τα απλά, ωμά χόρτα, από τα μελιτίνια μέχρι τους μπουμπουριστούς χοχλιούς και το γαμοπίλαφο
αλλά και την αγαπημένη μας Σιφναίικη ρεβυθάδα, τη ρακή
και το τσίπουρο. Το Φεστιβάλ Κρητικής Κουζίνας, δεν είναι
σε καμία περίπτωση απλά ένας διαγωνισμός. Είναι ένα τεράστιο γλέντι, από το οποίο περνούν πάνω από 5.000 άνθρωποι. Και εμείς τα γλέντια, τα ξέρουμε και τα αγαπάμε.
Αναστ. Γάρδα

ΤΟ ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΜΑΣ

( Γλωσσικά ιδιώματα της Αετόπετρας και της ευρύτερης περιοχής του Κασιδιάρη)
Συνέχεια από το προηγούμενο

Λειρί (το): Το «λοφίο» που βρίσκεται στο κεφάλι του κόκορα.
Λιάρα (η): Ποιμενική ονομασία
προβάτου που είναι ασπρόμαυρο. Από το αλβανικό larë = ποικιλόχρωμος (Οικονόμου: Η
αλβανική γλωσσική επίδραση
στα ηπειρώτικα ιδιώματα).
Λιάσα (η): Ξύλινη αυλόπορτα.
Ξύλινη γέφυρα.
Λίγιας (ο): Κύριο ανδρικό
όνομα. Ο Ηλίας.
Λιγοδούρκο (το): Το ψεύτικο.
Λιθάρι (το): Η πέτρα.
Λιθοσουργιά (η): Σωρός από
πέτρες.
Λίμπα (η): Αλουμινένιο πιάτο,
κυρίως βαθουλωτό. Σε απειλή:
«Θα τα κάνω όλα λίμπα, θα τα
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ΤΟΥ ΒΑΓΓΈΛΗ ΙΩΆΝΝΟΥ ΜΆΝΟΥ

καταστρέψω».
Λιμπά (τα): Οι όρχεις.
Λιμπίζομαι: Λιγουρεύομαι.
Λιόκια (τα): Τα ανδρικά γεννητικά όργανα. Εκ του αλβανικού
liocie.
Λιόπρα (η): Ποιμενική ονομασία γίδας. Μαύρη με χρωματιστά πόδια.
Λίσβας (ο): Σκληρό χώμα.
Αργιλόχωμα.
Λόγγος (ο): Το δάσος.
Λουβίδια (τα): Νερόβραστα
φρέσκα φασολάκια. Από την
αρχαία λέξη «Λοβός» = σπερματοθήκη οσπρίων και κυρίως
φασολιών.
Λούγκα (η): Ασθένεια. Πρήξιμο
στην περιοχή της ελιάς ή της
μασχάλης.

Λούτσα (η): Κοίλωμα εδάφους
το οποίο συγκρατούσε βρόχινο
νερό και γινόταν μικρή λιμνούλα. Επίσης έχει την έννοια
«βράχηκα πολύ». Φράση: «Μ’
έπιασε στο δρόμο η βροχή και
έγινα λούτσα».
Λούφα (η): Η χωρίστρα των
μαλλιών.
Λουφάζω: Σιωπώ, όταν έχω
ενοχή.
Λυγκιάζω: Έχω λόξυγκα.
Λυσιακό (το): Η έντονη προσπάθεια. Φράση: «Έφαγε τα
λυσιακά του, αλλά δεν τα κατάφερε».
Λωβιάρης (ο): Ο ασθενής ο
οποίος υποφέρει από βαριά
ασθένεια. Μάλλον ο λεπρός.
ΣΥΝΕΧΊΖΕΤΑΙ

Το Πάσχα στο χωριό

ια τους λιγοστούς κατοίκους και τους Αετοπετρίτες
που ταξίδεψαν στο χωριό
τις ημέρες του Πάσχα, ο ηλιόλουστος καιρός και η ανθισμένη
φύση ήταν αφορμή ψυχικής και
πνευματικής ανάπαυσης. Παρόλο που ο κόσμος δεν ήταν
πολύς, το χωριό απέκτησε ζωή
από τις φωνές των παιδιών που
βρέθηκαν εκεί και έπαιζαν στην
αυλή του Σχολείου.
Τιμώντας το πνεύμα των ημερών και ακολουθώντας τις εθιμικές μας συνήθειες, η Αδελφότητά
μας μοίρασε, όπως κάθε χρόνο, σε
όλες τις οικογένειες που βρίσκονταν στο χωριό το πατροπαράδοτο πασχαλινό τσουρέκι, ενώ η
Εκκλησιαστική Επιτροπή μαζί με
τον πατέρα Παναγιώτη φρόντισαν
να ακολουθηθούν όλες οι θρησκευτικές παραδόσεις του τόπου
μας. Η κατανυκτική ατμόσφαιρα
του θείου δράματος στα ακριτικά
μας χωριά βιώνεται πάντα με
τρόπο ιδιαίτερο, καθώς οι συνθήκες δεν επιτρέπουν πάντα να ακολουθούνται τα εκκλησιαστικά μας
έθιμα, όπως σε άλλα μέρη της
Ελλάδας. Έτσι, το πρωί της Μεγάλης Παρασκευής μετά την Αποκαθήλωση έγινε και η Ακολουθία του
Επιταφίου, ενώ η Ανάσταση του
Κυρίου πραγματοποιήθηκε το
απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου. Στο προαύλιο της Αγ. Παρασκευής, όλοι με γιορτινή διάθεση
αντάλλασσαν ευχές με χαμόγελα
και τα παιδιά, ντυμένα με τα καλά
τους, καμάρωναν κρατώντας στο
χέρι την πασχαλινή λαμπάδα τους.

Μια πολύ όμορφη εικόνα, που
το χωριό μας την είχε μεγάλη ανάγκη, ήταν οι συναντήσεις των
χωριανών κάθε βράδυ στο καφενείο του ξενώνα. Χωρίς προκαθορισμένα ραντεβού, μαζεύονταν οι
περισσότεροι εκεί, για να κουβεντιάσουν και να πιουν το τσιπουράκι τους, ενώ σε κάποιο τραπέζι
στη γωνιά έβλεπε κανείς μαζεμένα
όλα τα μικρά Αετοπετριτόπουλα
να παίζουν σε μια μεγάλη παρέα,
χωρίς φωνές και τσακωμούς, αλλά
με γέλια.
Η εικόνα αυτή της δημιουργικής συνεύρεσης όλων των χωριανών μαζί μόνο ευχάριστα συναισθήματα μπορεί να μας προκαλέσει. Με τον ερχομό του καλοκαιριού και την αναμενόμενη μαζική
προσέλευση των απόδημων Αετοπετριτών, ξέρουμε ότι θα έχουμε
πια δύο σημεία αναφοράς και
συνάντησης, το παραδοσιακό
‘Αγνάντι’ του Βασ. Παππά και το
καφενείο του ξενώνα που ανέλαβε
ο Βασ. Σαλάι.
Το ζ ητο ύ μ ε νο
κάθε φορά είναι να
καταφέρνουν όσο
γίνεται περισσότεροι
Αετοπετρίτες να επισκέπτονται το χωριό
σε γιορτές, αργίες και
διακοπές, ώστε να
παραμένει ζωντανό
και ακμαίο στο πέρασμα του χρόνου.
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ε πρωτοβουλία της Αδελφότητας διοργανώθηκε
το μεσημέρι της Δευτέρας του Πάσχα στον
ξενώνα γεύμα για όλους τους χωριανούς. Με
ελάχιστες δικαιολογημένες απουσίες, έδωσαν
το παρόν όλοι εκφράζοντας τη χαρά τους γι’ αυτή την ξεχωριστή σκέψη.
Η Αδελφότητα πρόσφερε στους παρευρισκόμενους αρνί,
καλοψημένο από τον Βασίλη, και ένα κόκκινο αβγό, ενώ
σαλάτες, πατάτες, κρασί και
ό,τι άλλο ζητούσε
ο καθένας το
έπαιρνε από το
καφενείο του
ξενώνα μας. Τη
συνεστίαση πλαισίωσαν οι μουσικοί του Βασίλη
Τόλη με κλαρίνο
τον Σπ. Αντωνίου
και το γλέντι δεν άργησε ν’ ανάψει και να κρατήσει ως αργά
το απόγευμα με χορό και τραγούδι.
Η ανταπόκριση και η ευχαρίστηση που ένιωσαν όλοι
ήταν τέτοια, ώστε πρωτοβουλίες σαν κι αυτές να αποτελούν
πλέον μονόδρομο για τη ζωή
στο χωριό. Ιδιαίτερα η παρουσία των μόνιμων κατοίκων του
χωριού, που όλο τον χειμώνα
βιώνουν την απομόνωση και
τις δυσκολίες που μοιραία
επιφέρει η διαμονή τους εκεί,
είναι το ισχυρότερο κίνητρο,
για να συνεχιστούν και να
παγιωθούν τέτοιες ιδέες.

