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Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ
«Δει δη χρημάτων…»

Ο

υδείς εξ ημών, των αναγκαστικώς αρχαιοελληνομαθών
του παλαιού, απαιτητικού και
κυρίως σοβαρού γυμνασίου, χρειάζεται να επιστρατεύσει τα φθέγματα
του Δημοσθένους στον Α’ Ολυνθιακό
λόγο του, για να διαπιστώσει ότι μία
υπερχρεωμένη Αδελφότητα, όπως η
δική μας, δεν μπορεί να προσελκύσει
πλέον μεσούντος Ιουνίου 2017, ούτε
ψυχήν ζώσαν πέραν του απαραιτήτου προς επίτευξιν απαρτίας ακροατηρίου για τη διεξαγωγή της συνέλευσης του προϋπολογισμού και την
κατάθεση των προγραμματικών
δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου από Μάη
σε Μάη, δηλ. από 2017 σε 2018 ή ευκολώτερον
ειπείν «Ζήσε Μάη μου…». Διότι, για να ζήσει ο
Μάης (εν προκειμένω δεν πρόκειται περί μηνός
Μάη αλλά περί μέλανος όνου, δηλονότι μαύρου,
άρα η ορθή λαϊκή έκφρασις είναι «Ζήσε μαύρε
μου να φας τριφύλλι»), απαιτούνται χρήματα και
χρήματα…πάπαλα!
Τετάρτη 14/6/2017, άνωθεν και ύπερθεν
του ιδιοκτήτου αρτοποιείου της Αδελφότητος, κει-

μένου εν Πειραιεί και επί της οδού Ελ. Βενιζέλου
κλπ. κλπ., 25 με το ζόρι Κοσολιανίτες, 25 ψυχούλες
που θα΄λεγε και ο μακαρίτης Νικολαμούρτος,
συνεκεντρώθησαν στην θερμοκρασιακώς βράζουσα - ευτυχώς έχουμε κλιματιστικά τοποθετηθέντα 15 έτη μετά την ανέγερση - αίθουσα του γραφείου της Αδελφότητος, δια να συζητήσουν τα
τεκταινόμενα του ενιαυσίου, ήτοι του προσεχούς
12μήνου.
Πάμε στην ουσία. Αφού τηρήθηκε ενός
λεπτού σιγή για τους συγχωριανούς που απεβίωσαν στον μήνα που πέρασε από συνέλευση σε
συνέλευση, η γραμματέας διάβασε τα πρακτικά
της προηγούμενης συνέλευσης για επικύρωση
και κατόπιν ο πρόεδρος άρχισε την κατάθεση του
οικονομικού και διοικητικού προγράμματος της
Αδελφότητος. Κατά την ανάλυση προέκυψαν τα
εξής:
1) Η συνέλευση αποφάσισε την αναδρομική μείωση του ενοικίου του αρτοποιείου κατά 200 ευρώ
τον μήνα.
2) Στο ταμείο της Αδελφότητος υπάρχουν 6000
ευρώ, ίσα-ίσα για να πληρωθεί η τελευταία δόση
ΦΠΑ στον εργολάβο του ξενώνα. Την 4000 ευρώ
οφειλή ως φόρο εισοδήματος εξ ενοικίων θα
δούμε από πού θα τα βρούμε.
3) Για τη λοιπή δράση και απαιτήσεις, βλέποντας

Η

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αδελφότητα, ο εκπρόσωπος της τοπικής κοινότητας και η Εκκλησιαστική Επιτροπή προσκαλούν όλους τους Αετοπετρίτες και Αετοπετρίτισσες, καθώς και όλους τους φίλους της Αετόπετρας, να γιορτάσουν τη μνήμη της προστάτιδας του
χωριού μας, της Αγίας Παρασκευής, στις 25 – 26 – 27
Ιουλίου 2017.
Ας βρεθούμε όλοι στο χωριό για το πανηγύρι
μας, βοηθώντας να κρατηθούν ζωντανά στο χρόνο τα
ήθη, τα έθιμα και οι παραδόσεις του τόπου μας.
Για το Δ.Σ.

και κάνοντας...
Μην υπάρχοντος ετέρου θέματος προς συζήτηση,
εγκρίθηκε δια βοής ο προϋπολογισμός, εξελέγησαν τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής και οι
αντιπρόσωποι για την Ομοσπονδία Αδελφοτήτων
Καλαμά και την Πανηπειρωτική και ελύθη η συνεδρίασις.
Παρά τη σύντομη διάρκεια της συνέλευσης και το ιλαρόν κλίμα που επεκράτησε, ευχή και
προτροπή όλων των παρευρεθέντων προς το Δ.Σ.
ήταν: Παιδιά, μη μας ξαναφέρετε Ιούνιο μήνα για
συνέλευση…
Σημείωσα:
* Την παντελή απουσία τέως προέδρων Δ.Σ. (πλην ενός). Επικοινώνησα
με φίλο μου, τέως πρόεδρο, που είχε
φύγει το πρωί για το χωριό, και τον
ρώτησα γιατί δεν περίμενε να φύγει
μετά τη συνέλευση, αφού με την
παρουσία του θα βοηθούσε πολύ
στις αποφάσεις του Δ.Σ. και μου απάντησε με την άκρως επεξηγηματική
έκφραση του μέντορά του, αείμνηστου Νικολαζέκη: «Θερμασιές!». Έξεστιν…
* Για την επανεξέταση των βοηθημάτων από πλευράς ύψους και συχνότητας παροχής,
σχηματίστηκε 5μελής επιτροπή, η οποία θα βοηθήσει το Δ.Σ. στην ορθή κρίση του. Έτσι, οι έχοντες
ανάγκη βοηθήματος θα έρθουν σε επαφή με μέλη
του Δ.Σ. ή μέλη της επιτροπής ή τον πρόεδρο της
επιτροπής αυτής, Σπύρο Τσαμπούρη, στο τηλ. 210
6711034 και εν απορρήτω και εμπιστευτικώ τω
τρόπω μπορούν να ζητήσουν την οικονομική
συμπαράσταση της Αδελφότητος. Θου Κύριε…

Ο Πρόεδρος
Νικόλαος Γ. Ζέκης

Η Γεν. Γραμματέας
Ευαγγελία Γρ. Τσαμπούρη

ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Τ

ο Δ.Σ. της Αδελφότητας έχει την ιδιαίτερη χαρά
να σας προσκαλέσει στα εγκαίνια του ξενώνα
της Αετόπετρας, έργου πνοής και ανάπτυξης
για το χωριό μας, που θα πραγματοποιηθούν την
Τρίτη 25/7/2017 και ώρα 19:00 μμ.
Την εκδήλωση θα πλαισιώσει το μουσικό σύνολο
ΧΑΓΙΑΛ, που με τη μουσική του θα μας ταξιδέψει
σε λαϊκά – έντεχνα και παραδοσιακά μονοπάτια.
Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα.
Με εκτίμηση
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Η Γεν. Γραμματέας
Νικόλαος Γ. Ζέκης
Ευαγγελία Γρ. Τσαμπούρη

-- Συνέχεια στη σελίδα 4

Κ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ

ατά τη διάρκεια του πανηγυριού και γενικότερα κατά την περίοδο που το χωριό έχει κόσμο,
παρακαλούνται θερμά οι χωριανοί να μεριμνήσουν για την περαιτέρω καθαριότητα στο
χωριό μας. Δρόμους, σοκάκια, αυλές ας τα περιποιηθούμε όσο γίνεται περισσότερο, για να
απολαμβάνουμε τις βόλτες στον όμορφο τόπο μας.
Κι όσοι από μας διατηρούν οικόσιτα ζώα, ας είναι περισσότερο προσεκτικοί αυτές τις ημέρες,
ώστε να εξασφαλιστεί όχι μόνο καθαριότητα, αλλά και ασφάλεια για όλους και κυρίως για τα
μικρά παιδιά.
Για τους ίδιους λόγους, παρακαλούνται οι ιδιοκτήτες των οχημάτων να μην αναπτύσσουν μεγάλη ταχύτητα και να μη σταθμεύουν τα οχήματά τους στον χώρο ανάμεσα στο Σχολείο και τον
Ξενώνα.
Σας ευχαριστούμε πολύ
Το Δ.Σ. της Αδελφότητας
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Η ΣΤΗΛΗ ΤΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗ ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ
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αείμνηστος Αριστομένης Βασιλείου Κολλιόπουλος, εργολάβος
στο επάγγελμα, είχε γεννηθεί
το έτος 1918 στο χωριό
Πικέρμι Αρκαδίας. Ήταν
σύζυγος της αείμνηστης συγχωριανής μας, Αλεξάνδρας
Σταύρου Βουρεκά, οδοντιάτρου στο επάγγελμα.
Οι παραπάνω είχαν δύο παιδιά, τον Βασίλειο και την Ελένη.
Ήταν όμως πολύ άτυχοι, γιατί
έχασαν και τα δύο παιδιά τους,
όταν αυτά ήταν σε νεαρή ηλικία.
Σε μικρό χρονικό διάστημα μετά
τον θάνατο της Ελενίτσας (αυτοκινητιστικό δυστύχημα), πέθανε από
τον μεγάλο καημό της, η σύζυγός
του Αλεξάνδρα.
Έμεινε μόνος του στη ζωή και
αποφάσισε το διαμέρισμα που είχε
στην κυριότητά του να το αφήσει
στην Αδελφότητά μας και, όπως
λέγεται, ήταν επιθυμία και της
συζύγου του Αλεξάνδρας και το
είχαν αποφασίσει, όταν ήταν και
εκείνη εν ζωή. Εδώ πρέπει να
σημειώσουμε ότι καθ’ υπόδειξη
του συγχωριανού μας και τέως
προέδρου της Αδελφότητάς μας κ.
Στάθη Χ. Παππά προς τον Αριστομένη Κολλιόπουλο, το διαμέρισμα
γράφτηκε στην Αδελφότητα με
τον όρο να πουληθεί και με τα
χρήματα που θα εισπραχθούν να
γίνει ξενώνας με αίθουσα εκδηλώσεων στο χωριό μας,. Αετόπετρα
του Δήμου Ζίτσας. Στη διαθήκη
αναφέρει: «Το διαμέρισμά μου με
τα στοιχεία … θέλω μετά τον
θάνατό μου να περιέλθει κατά
πλήρη κυριότητα στην Αδελφότητα Αετόπετρας Δωδώνης Ηπείρου,
Ελ. Βενιζέλου 91, με τον όρο, αυτό
το διαμέρισμα να πωληθεί και με
τα χρήματα που θα εισπραχθούν
να ανεγερθεί στο παραπάνω χωριό
ξενώνας με αίθουσα εκδηλώσεων
κλπ. αφιερωμένος στη μνήμη μου
και στη μνήμη της γυναίκας μου
Αλεξάνδρας Στ. Βουρεκά, η οποία
καταγόταν από αυτό το χωριό και
στη μνήμη των παιδιών μου».
Αριστομένης Κολλιόπουλος
πέθανε στις 28 Μαΐου
2008. Η διαθήκη δημοσιεύτηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών στις
14 Νοεμβρίου 2008. Το Διοικητικό
Συμβούλιο, αφού ενημερώθηκε για
τη δημοσίευση της διαθήκης, αμέσως πήρε αντίγραφο αυτής από το
Πρωτοδικείο και αποφάσισε τη
σύγκλιση εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης των μελών της Αδελφότητας, για την 1η Φεβρουαρίου 2009,
με θέματα την αποδοχή της διαθή-
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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,

κης, την ανακήρυξη του Αριστομένη Κολλιόπουλου ως μεγάλου
ευεργέτη της Αδελφότητάς μας και
την έγκριση πώλησης του διαμερίσματος σύμφωνα με την επιθυμία
του διαθέτη. Και για τα τρία θέματα η Γενική Συνέλευση αποφάσισε
ομόφωνα θετικά. Εδώ πρέπει να
σημειώσουμε ότι το οικονομικό
όφελος από την εν λόγω διαθήκη
είναι το μεγαλύτερο που γνώρισε η
Αδελφότητά μας.
Στη συνέχεια προχωρήσαμε
στην συγκέντρωση όλων των
δικαιολογητικών για την αποδοχή
της διαθήκης, καταθέσαμε την
Δήλωση Κληρονομιάς στην Εφορία, νόμιμα, δεν πληρώσαμε φόρο
και στις 7 Μαΐου του 2009 υπεγράφη από τον γράφοντα, η συμβολαιογραφική ΠΡΑΞΗ ΔΗΛΩΣΗΣ
ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ, η
οποία καταχωρήθηκε την επομένη
8/5/2009 στο τηρούμενο κτηματολογικό φύλλο του ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ.
Μετά από τα παραπάνω, το
Διοικητικό Συμβούλιο ανέθεσε σε
μεσίτη την πώληση του διαμερίσματος. Προς το τέλος του έτους
2009, βρέθηκε αγοραστής που
έδινε για το διαμέρισμα το ποσό
των 250.000 ευρώ. Ετοιμάστηκε η
πώληση, αλλά τελικά δεν έγινε,
γιατί από τη στιγμή που η διαθήκη είχε όρο την κατασκευή ξενώνα
με αίθουσα εκδηλώσεων, έπρεπε να
ακολουθηθεί η διαδικασία που
προβλέπεται από τον νόμο περί
κληροδοτημάτων». Αυτό μας το
γνώρισε η συμβολαιογράφος του
αγοραστή, που πραγματοποίησε
τον σχετικό έλεγχο.
Το Υπουργείο Οικονομικών –
Διεύθυνση Κληροδοτημάτων έστειλε το σχετικό έγγραφο, με
ημερομηνία 18/5/2009, προς την
Αδελφότητά μας, αλλά σε λανθασμένη διεύθυνση, με αποτέλεσμα
να μην το παραλάβουμε κι ως εκ
τούτου να μη γνωρίζουμε ότι η εν
λόγω διαθήκη ανήκει στα κληροδοτήματα και πρέπει να ακολουθηθεί
μια ορισμένη διαδικασία, η οποία
είναι και δύσκολη και χρονοβόρα.
Αυτό διαπιστώθηκε μετά από προσωπική επίσκεψη στην παραπάνω
υπηρεσία, όπου και παραλάβαμε
ιδιοχείρως το σχετικό έγγραφο.
Μετά από αυτό, ξεκινήσαμε
τη διαδικασία για την έκδοση όλων
των απαιτούμενων δικαιολογητικών και την προσκόμισή τους στο
Υπουργείο Οικονομικών – Διεύθυνση Κληροδοτημάτων, για να εγκριθεί από την αρμόδια επιτροπή η
προκήρυξη της δημοπρασίας για
την πώληση του διαμερίσματος.
Σύμφωνα με τον νόμο, έπρεπε
με απόφαση του Πρωτοδικείου να
οριστεί ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ. Έτσι στη Γενική Συνέλευση
της 2ας Ιουνίου 2010 αποφασίστηκε ομόφωνα να οριστεί ο γράφων
ως πρόεδρος της Αδελφότητας, με
αναπληρωματικό τον Φώτη Λαυρέντζο, ως αντιπρόεδρο αυτής. Η
σχετική απόφαση προσκομίστηκε
στο Πρωτοδικείο Πειραιώς από
όπου παραλάβαμε την ΑΠΟΔΟΧΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥ
ΔΙΑΘΗΚΗΣ και στη συνέχεια στις
19/7/2010 υποβλήθηκε στο Υπουργείο.
Συγχρόνως, με τον νόμο περί
«αναγνώρισης των ημιυπαίθριων
χώρων» προχωρήσαμε στην αναγνώριση ημιυπαίθριου χώρου 10
τετρ. μέτρων, που ήταν ενοποιημένος με την κουζίνα του διαμερίσματος. Η περαίωση της διαδικασίας έγινε στις 23/11/2011.

Η

τιμή πώλησης του διαμερίσματος (τιμή εκκίνησης
στη δημοπρασία), σύμφωνα πάντα με τον νόμο περί κληροδοτημάτων, ορίζεται από το Σ.Ο.Ε.
(Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών) και
όχι από τον ιδιοκτήτη του διαμερίσματος. Έτσι, στις 20/7/2010 υποβλήθηκε σχετική αίτηση στο Σ.Ο.Ε.
. Η έκθεση εκτίμησης παρελήφθη
προς το τέλος Οκτωβρίου του
2010. Η τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας του διαμερίσματος ορίστηκε από το Σ.Ο.Ε. στο ποσό των
226.000 ευρώ. Η εν λόγω έκθεση
κατατέθηκε στο Υπουργείο και
συγκεκριμένα στην Διεύθυνση
Κληροδοτημάτων.
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά κάθε φορά που υποβάλλονταν στο Υπουργείο έπρεπε να εξεταστούν από την αρμόδια Γνωμοδοτική Επιτροπή της Διεύθυνσης
Κληροδοτημάτων, μετά από σχετική εισήγηση, για να προχωρήσουμε
παρακάτω. Η επιτροπή συνεδρίαζε,
όταν είχε και άλλα θέματα της
αρμοδιότητάς της και όταν δεν
έλειπε, για οποιονδήποτε λόγο,
κάποιο μέλος της, ενώ στην αρχή
της διαδικασίας άργησε να συνεδριάσει, γιατί η θέση της διευθύντριας ήταν κενή για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Στην όλη προσπάθεια, για την
όσο το δυνατόν συντομότερη διεκπεραίωση της υπόθεσής μας, μετά
από προσωπική μου παρέμβαση,
μας βοήθησε σημαντικά ο κοντοχωριανός μας, πρώην Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών, κ. Σωτήριος Μιχαήλ. Αποτέλεσμα ήταν η διαδικασία για την
πώληση του διαμερίσματος να
συντομεύσει κατά πολύ.
Συγχρόνως με όλες τις ενέργειες προς το Υπουργείο Οικονομικών, το Δ.Σ. διερεύνησε την περίπτωση επιχορήγησης του έργου
από τα προγράμματα του ΕΣΠΑ.
Απευθυνθήκαμε σε αρμοδίους επί
του θέματος, προσκομίζοντας κάθε
δικαιολογητικό που μας ζήτησαν
(κυρίως το καταστατικό). Η απάντηση από όλους ήταν αρνητική.
Η Αδελφότητά μας ως νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα δε δικαιούται επιχορήγησης από
τα προγράμματα ΕΣΠΑ. Επίσης,
δραστηριοποιήθηκε το Δ.Σ., για
την εύρεση οικοπέδου, για την
ανέγερση του ξενώνα. Υποβάλαμε
αίτηση στον Δήμο Μολοσσών για
την χορήγηση στην Αδελφότητα
δύο οικοπέδων. Απάντηση καμία.
Επανήλθαμε στον νεοσυσταθέντα
Δήμο Ζίτσας και μας απάντησαν
προφορικά ότι, με βάση τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, το
Δημοτικό Συμβούλιο δεν έχει
δικαίωμα χορήγησης, ούτε πώλησης, δημοτικού οικοπέδου στην
Αδελφότητα.
Πληροφορηθήκαμε από συγχωριανούς μας ότι πωλείται το
σπίτι του Νικ. Νούση. Αφού επιβεβαιώθηκε αυτό, καλέσαμε έκτακτη
Γενική Συνέλευση, η οποία ομόφωνα σχεδόν (ένα μέλος δήλωσε
παρών), αποφάσισε να αγοραστεί
το εν λόγω σπίτι μετά του οικοπέδου του. Εδώ θέλω να επισημάνω
ότι ο ξενώνας έπρεπε να κτιστεί σε
οικόπεδο ιδιοκτησίας της Αδελφότητας και όχι σε οικόπεδο που
τυχών θα παραχωρούσε για χρήση
ο Δήμος. Τότε ο ξενώνας θα ανήκε
στον Δήμο. Η ενέργεια αυτή θα
ήταν καθ’ ολοκληρία παράνομη. Η
ευθύνη δε, γι’ αυτόν που θα χρησιμοποιούσε τα χρήματα του κληροδοτήματος σε ξένο οικόπεδο, θα
ήταν πολύ μεγάλη.

ΠΕΝΘΗ

- Στις 4/6/2017 απεβίωσε η Σταματίνα, σύζυγος Κων/νου,
Μάνου και η εξόδιος ακολουθία εψάλη την Τρίτη 6/6/2017
στον Ιερό Ναό Ταξιαρχών στον Κορυδαλλό.
- Στις 21/5/2017 τελέστηκε στο Κοιμητήριο Νέας Σμύρνης το
40ήμερο μνημόσυνο στη μνήμη του Δημητρίου Ιω. Μάνου.
Το Δ.Σ. της Αδελφότητας εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια
στις οικογένειες των εκλιπόντων.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΘΕΟΔ. ΖΕΚΗ

Αποστολόπουλος Βασίλειος............................................ 100 ευρώ
Ζέκης Γεώργιος........................................................................50 ευρώ
Ζέκης Αναστάσιος..................................................................50 ευρώ
Νούση Ελευθερία...................................................................20 ευρώ
Ζέκης Παναγιώτης..................................................................50 ευρώ
Ζέκη Άννα του Αναστ.............................................................20 ευρώ
Ζέκης Νικόλαος του Αναστ..................................................20 ευρώ
Ζέκης Θεόδωρος του Αναστ...............................................20 ευρώ
Παππάς Κων/νος.....................................................................50 ευρώ
Παππά Γεωργία........................................................................50 ευρώ
Παππάς Θεόδωρος................................................................50 ευρώ
Παππάς Μηνάς........................................................................50 ευρώ
Αφοί Θεοφ. Τσαμπούρη............................................
200 ευρώ
Θεοδωρακόπουλος Πέτρος................................................20 ευρώ
Οικισμός Παράδεισος Αγίας Μαρίνας..................
100 ευρώ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι συμμετείχαν στο πένθος μας
και μοιράστηκαν μαζί μας τον βαρύτατο πόνο για τον απροσδόκητο χαμό της πολυαγαπημένης μας συζύγου, μητέρας και γιαγιάς ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΘΕΟΔ. ΖΕΚΗ, καθώς και όλους όσοι,
αντί στεφάνου, έδωσαν την προσφορά τους στη μνήμη της για
τις ανάγκες της Αδελφότητας.
Ο σύζυγος
Τα παιδιά
Η εγγονή
Θεόδωρος
Άννα και Χρήστος
Φαίη
Έλσα και Γιώργος

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ & ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

Η Αναστασία Αθαν. Μανου πρόσφερε για τις ανάγκες της
εφημερίδας μας το ποσό των 50 ευρώ.
Ο Σπύρος Μηλιώνης πρόσφερε στην Αδελφότητα εις μνήμη
Δημητρίου Ιω, Μάνου το ποσό των 50 ευρώ.
*Ευχαριστούμε θερμά όλους τους παραπάνω για την προσφορά τους.

Τ

ον Ιανουάριο του 2012,
αφού όλα είχαν εγκριθεί από
την αρμόδια επιτροπή, υποβάλαμε στο Υπουργείο την προκήρυξη της δημοπρασίας με τιμή
εκκίνησης το ποσό των 226.000
ευρώ και πλήρη περιγραφή του
διαμερίσματος. Έγιναν οι δημοσιεύσεις σε δύο ημερήσιες εφημερίδες
και στα «Αετοπετρίτικα Νέα». Μας
επεστράφη θεωρημένη από το
Υπουργείο η προκήρυξη και η
πρώτη δημοπρασία έγινε στις
18/3/2012, στον χώρο του διαμερίσματος, παρουσία πάντα υπαλλήλου της Διεύθυνσης Κληροδοτημάτων, ο οποίος κάθε φορά πληρωνόταν από την Αδελφότητα. Επί
τρεις συνεχόμενες δημοπρασίες,
που έγιναν μέχρι 10/6/2012, δεν
προσήλθε κανείς ενδιαφερόμενος.
Τα πρακτικά των δημοπρασιών, οι εφημερίδες όπου δημοσιευόταν κάθε φορά η προκήρυξη και
όποιο άλλο δικαιολογητικό εστάλησαν στο Υπουργείο, προκειμένου
να εξεταστούν από την αρμόδια
επιτροπή, η οποία θα αποφάσιζε
και για τη μείωση της τιμής εκκίνησης των επόμενων τριών δημο-

πρασιών. Τον Νοέμβριο του 2012
η Επιτροπή αποφάσισε η μείωση
της τιμής εκκίνησης να ανέρχεται
στο 15% της προηγούμενης, ήτοι
στα 192.100 ευρώ.
Αφού θεωρήθηκε η νέα προκήρυξη και έγιναν όλες οι δημοσιεύσεις, η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε στις 16/12/2012. Προσήλθε ένας και μοναδικός ενδιαφερόμενος, που προσέφερε το ποσό των
196.000 ευρώ. Το διαμέρισμα
πωλήθηκε, υπεγράφη το σχετικό
πρακτικό και, αφού όλα τα δικαιολογητικά διαβιβάστηκαν στο
Υπουργείο, στις 28/1/2013 εκδόθηκε η απόφαση που εγκρίνει την
πώληση του διαμερίσματος.
Αμέσως προχωρήσαμε στη
συγκέντρωση όλων των δικαιολογητικών (τα οποία δεν ήταν και
λίγα), κοινοποιήσαμε με Δικαστικό
Επιμελητή στον αγοραστή την
απόφαση του Υπουργού που εγκρίνει την πώληση και στις 17 Απριλίου 2013 υπεγράφη το συμβόλαιο
πώλησης του διαμερίσματος.
Τα χρήματα κατατέθηκαν αμέ-- Συνέχεια στη σελίδα 3

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

«Φεύγουμε για το χωριό»

Μια φράση μονάχα μπορεί να γεμίσει τις
ψυχές μας συναισθήματα,
μουσικές, αρώματα, γεύσεις, αναμνήσεις. Μια
φράση αρκεί, για να πλατύνει το χαμόγελο στα
χείλη μας και να αρχίσει
το ταξίδι.
Το ταξίδι «άρχισε», για εμένα, πίσω στον
χρόνο, πριν καλά καλά
περπατήσω, όταν οι παππούδες μου με έφεραν
πρώτη φορά στην Αετόπετρα. Στα πρώτα μου
βήματα, στις πρώτες μου
λέξεις, αυτοί ήταν που
φύτεψαν μέσα μου τον
σπόρο, για να ανθίσει η
αγάπη μου γι’ αυτόν τον τόπο. Η αλήθεια είναι
πως τα κατάφεραν κι ο σπόρος άνθισε, θέριεψε,
έγινε δέντρο κι ρίζωσε βαθιά μέσα μου.
Κάθε φορά που ακούω για το χωριό μου,
το χωριό μας, το νοσταλγώ. Νοσταλγώ να ξαναντα-

μώσω με τους ανθρώπους του, να κάνω βόλτες
γύρω και μέσα του, να κοιτώ την ομορφιά του και
να γαληνεύει η ψυχή μου...
Μα πάνω απ’
όλα νοσταλγώ τα γλέντια
μας! Να παραμερίζεις τα
προβλήματα σου και να
γίνεσαι ένα με τους ανθρώπους γύρω σου. Να παρασύρεται το κορμί από τα
παραδοσιακά ακούσματα,
από τις μοναδικές γεύσεις,
από τα έθιμα του χωριού
μας και να το χαιρόμαστε
με την ψυχή μας...
Κάθε χρόνο
πηγαίνοντας εκεί εύχομαι
ο χρόνος να παγώσει σε
‘κεινες τις χαρούμενες
στιγμές που τόσο απλόχερα μου χαρίζονται σε αυτό
το μικρό χωριό. Κάθε
χρόνο γυρνώντας πίσω στην Αθήνα αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση, για να ξαναβρεθώ κοντά στον πιο
αγαπημένο τόπο μου. Την Αετόπετρα.
Δανάη Μίχα
(εγγονή Κ. Μηλιώνη)

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗ ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ
-- Συνέχεια από τη σελίδα 2

σως στην Εθνική Τράπεζα και στην
Τράπεζα ALPHA και αποστείλαμε
στο Υπουργείο φωτοτυπίες των
παραστατικών και αντίγραφο του
συμβολαίου πώλησης.
Μετά τη διεκπεραίωση του
πρώτου μέρους της διαθήκης (του
κληροδοτήματος), απέμενε η εκτέλεση του δεύτερου μέρους, που
ήταν η κατασκευή του ξενώνα. Το
Δ.Σ. το απασχόλησαν πολλά γύρω
από την κατασκευή του, όπως το
μέγεθος του κτιρίου, ο αριθμός
των δωματίων, ο χώρος της αίθουσας, η κατασκευή ή όχι υπογείου
και πολλά άλλα. Πρόθεσή μας
ήταν να γίνει ένα κτίριο με πολλά
δωμάτια, με μεγάλη αίθουσα, με
υπόγειο κλπ. Εκτός από τα χρήματα του κληροδοτήματος, άλλη
δυνατότητα εξεύρεσης χρημάτων
δεν υπήρχε, ούτε από προγράμματα ΕΣΠΑ, ούτε από το Υπουργείο,
ούτε από τον Δήμο. Όλοι ρητά μας
απέκλεισαν κάθε είδους οικονομική ενίσχυση. Εν μέσω οικονομικής
κρίσης στη χώρα μας, κανείς δε
συζητούσε για οικονομική βοήθεια.
Η μόνη ενίσχυση του έργου ήταν
οι προσφορές συγχωριανών μας
και φίλων του χωριού μας, που
και αυτές ήταν περιορισμένες λόγω
της κρίσης. Με τα χρήματα που
διέθετε η Αδελφότητα, αγοράστηκε
το σπίτι του Νικ. Π. Νούση μετά
του οικοπέδου του, πληρώνονταν
οι υποχρεώσεις του διαμερίσματος
(κοινόχρηστα, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, αναγνώριση ημιυπαίθριου, φόρος ακίνητης περιουσίας, ΕΕΤΗΔΕ κλπ.),

ΠΟΙΗΜΑ
Μη με ρωτάτε βρε παιδιά
γι’ αυτά που ‘χω περάσει
Γιατί είμαι κάποτε ευτυχής
στη φέξη και στη χάση.
Ευτυχισμένος γίνεσαι
κοιτώντας τα παιδιά σου,
για να μην τα ‘χουνε πολλοί
του κλότσου και του μπάτσου.
Ευτυχισμένα να ‘ναι αυτά
τα πάντα κι ας πληρώνεις
και τότε εσύ περήφανα
να ΄χεις να καμαρώνεις.
ΕΥΆΓΓΕΛΟΣ ΧΡΉΣΤΟΥ ΜΆΝΘΟΥ
ΨΆΡΡΗ ΤΣΙΜΠΕΚΊΔΗΣ

έξοδα δημοπρασιών (συνεχόμενες
δημοσιεύσεις, αμοιβή εφοριακού
υπαλλήλου για υποχρεωτική συμμετοχή στις δημοπρασίες, κλπ.),
αμοιβή για την εκτίμηση του ΣΟΕ,
αμοιβή των μηχανικών δόμησης
(επιθεωρητών δόμησης), παραστάσεις δικηγόρου, έλεγχοι τίτλων και
διάφορα άλλα μικροέξοδα. Η
δαπάνη για όλα τα παραπάνω
ανήλθε περίπου στο ποσό των
63.000 ευρώ.
eτά από τα παραπάνω,
αποφασίσαμε να προσαρμόσουμε το κτίριο ανάλογα με τα χρήματα που διαθέταμε
από το κληροδότημα και αυτά που
θα συγκεντρώναμε από προσφορές
συγχωριανών μας συν τους λίγους
τόκους, περίπου 7.000 ευρώ, που
συγκεντρώθηκαν από τα χρήματα
του κληροδοτήματος. Έτσι, λοιπόν, προχωρήσαμε στη συγκέντρωση προσφορών από πολιτικούς
μηχανικούς για την έκδοση της
οικοδομικής άδειας. Συγκεντρώθηκαν τρεις προσφορές και το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να
αναθέσει την έκδοση της οικοδομικής άδειας στον Πολιτικό Μηχανικό Ιωαννίνων κ. Γεώργιο Κόκκινο,
ο οποίος προσέφερε τη μικρότερη
τιμή, ήτοι 13.000 ευρώ.
Το κτίριο κατασκευάστηκε με
προδιαγραφές του Υπουργείου Τουρισμού και του ΕΟΤ, όπου κατατέθηκε η μελέτη του έργου και πραγματοποιήθηκε λεπτομερής έλεγχος
για την πιστή τήρηση εφαρμογής
των εν λόγω προδιαγραφών. Αφού
εγκρίθηκε από τον ΕΟΤ, κατατέθηκε στην Πολεοδομία και σε
σύντομο χρονικό διάστημα, αρχές
Ιανουαρίου 2015, πήραμε την
οικοδομική άδεια (ΑΝΕΓΕΡΣΗ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ
ΤΡΙΩΝ ΚΛΕΙΔΙΩΝ ΕΠΤΑ ΚΛΙΝΩΝ)
και την άδεια κατεδάφισης της
οικίας του Ν. Νούση.
Αμέσως μετά προχωρήσαμε σε
συγκέντρωση πέντε προσφορών
από εργολάβους των Ιωαννίνων.
Εξετάσαμε με λεπτομέρεια όλες τις
προσφορές, αποφασίσαμε να
έρθουμε σε επαφή με ορισμένους
από αυτούς, που η προσφορά τους
ήταν κάπως συμφέρουσα και
καταλήξαμε ομόφωνα στην προσφορά του Κων/νου Κυπριανού,
που κρίθηκε η πλέον συμφέρουσα
για την Αδελφότητα και ήταν
192.000 ευρώ παραδοτέο το κτίριο
με το κλειδί στο χέρι. Από τον
Απρίλιο του 2015 άρχισε η κατασκευή του έργου. Τον Μάιο του
2016 το έργο τελείωσε και εξοφλήθηκε ο εργολάβος. Ελέγχθηκε από

M

τον επιθεωρητή δόμησης, όπως
προβλέπεται από τον νόμο, και
παραδόθηκε και τυπικά στην
Αδελφότητα.

Σ

τη Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε, με μυστική ψηφοφορία, να ανατεθεί η λειτουργία του ξενώνα στον Βασίλη
Σιαλιάι, καθότι ήταν ο μόνος ενδιαφερόμενος, με ενοίκιο που να
καλύπτεται οπωσδήποτε ο φόρος
ακίνητης περιουσίας του κτιρίου
(ΕΝΦΙΑ).
Πριν τελειώσει το έργο φροντίσαμε για τον εξοπλισμό του, προκειμένου να λειτουργήσει. Έτσι,
από δωρεές, οι οποίες γράφτηκαν
και στην εφημερίδα μας, εξασφαλίσαμε επτά κρεβάτια, δύο ψυγεία,
17 καρέκλες μπαμπού, πολυθρόνες
και τραπέζια, φούρνο μικροκυμάτων, ποτήρια, πιάτα, πετρογκάζ,
στρώματα και άλλα. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, σε συνεργασία και
με τον γράφοντα, προχώρησε στην
προμήθεια και άλλων ειδών, που
αφορούν τον εξοπλισμό των δωματίων και της αίθουσας. Για τον
πλήρη εξοπλισμό χρειάζονται
κάποια είδη ακόμη, τα οποία θα
φροντίσει να προμηθευτεί το νέο
Διοικητικό Συμβούλιο της Αδελφότητάς μας.
Προσωπικά, θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συγχωριανούς
για τη στήριξή τους στο Διοικητικό
Συμβούλιο, του οποίου έτυχε να
είμαι επικεφαλής, που από το
2009 μέχρι το 2016 κατέβαλε κάθε
προσπάθεια, ώστε να φέρει εις
πέρας με επιτυχία όλη τη διαδικασία της κληρονομιάς και στη συνέχεια την κατασκευή του ξενώνα.
Τα χρήματα από την κληρονομιά
του αείμνηστου Αριστομένη Κολλιόπουλου και της αείμνηστης
συζύγου του, συγχωριανής μας,
Αλεξάνδρας Σταύρου Βουρεκά,
έπιασαν τόπο. Έγινε ένα έργο, που
αναδεικνύει το χωριό μας.
Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τον
κοντοχωριανό μας κ. Σωτήριο
Μιχαήλ, ο οποίος με μεγάλη προθυμία μας βοήθησε, ώστε να
συντομεύσει κατά πολύ η διαδικασία για την εκποίηση του διαμερίσματος. Και τέλος ευχαριστώ τον
πολιτικό μηχανικό κ. Γιώργο Κόκκινο και τον εργολάβο κ. Κώστα
Κυπριανό για την άψογη συνεργασία μας.
Κλείνοντας, είμαι στη διάθεση
του νέου Διοικητικού Συμβουλίου,
για να βοηθήσω σε οτιδήποτε χρειαστεί.
ΕΥΆΓΓΕΛΟΣ Σ. ΒΟΥΡΕΚΆΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ

Σ

τις 19
Ιουνίου
2017, το
Χορευτικό
μας προσκλήθηκε
και συμμετείχε στην
εκδήλωση
«Χορεύουμε… πετάμε
ψηλά», που
πραγματοποιήθηκε στο θέατρο Φοίνικα στο Περιστέρι.

Μ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΧΟΡΟΥ
ΣΤΗΝ ΑΕΤΟΠΕΤΡΑ

ία ευχάριστη έκπληξη περίμενε το διήμερο 9 και 10 Μαΐου τους
κατοίκους του χωριού μας! Μία ομάδα δέκα ανθρώπων (όλοι τους
χορευτές) από τη γειτονική μας Αλβανία, το Βέλγιο, τη Σερβία, την Ελβετία, τη Γαλλία, την Ισπανία, τη Φιλανδία μέχρι και από τη μακρινή Βραζιλία επέλεξε το
χωριό μας ως
τόπο διεξαγωγής
σεμιναρίου Ηπειρώτικων χορών.
Στο πλαίσιο του
σεμιναρίου, εκτός
α π ό το π ι κο ύ ς
χορούς και τραγούδια για τα
οποία και οργανώθηκ ε, έ γινε
γνωριμία με το χωριό, τους ντόπιους, εκδρομές σε κοντινά σημεία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους (Θεογέφυρο), καθώς και αποχαιρετιστήριο γλέντι με τον Βασίλη Τόλη και τους μουσικούς του στον χώρο του ξενώνα
μας, που διήρκεσε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Σε αυτό συμμετείχαν
μέχρι τέλους και με ιδιαίτερη χαρά αρκετοί συγχωριανοί μας, οι οποίοι –
μεταξύ άλλων εντυπώσεων - εξέφρασαν θαυμασμό για την εξαιρετική
απόδοση των «ξένων» στους χορούς και τα τραγούδια μας, που μόλις
δύο μέρες πριν γνώρισαν για πρώτη φορά. Παράλληλα, δόθηκε η ευκαιρία να απολαύσουν χορούς και τραγούδια από τον τόπο καταγωγής των
μελών της ομάδας, ενώ με πολύ κέφι
συνυπήρξαν όλοι μαζί στην «πίστα»,
χορεύοντας πότε Ηπειρώτικα και πότε
ευρωπαϊκούς χορούς. Τόσο οι «φιλοξενούμενοι» όσο και οι «οικοδεσπότες»
παρευρισκόμενοι, ομολογουμένως μοιράστηκαν μία μοναδική εμπειρία! Μέσα
από τις αναρτήσεις της πολυπολιτισμικής αυτής ομάδας στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης, φάνηκε ο ειλικρινής θαυμασμός για όσα και όσους γνώρισαν τα μέλη της κατά τη σύντομη παραμονή τους στον τόπο μας. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη ζεστασιά της φιλοξενίας που δέχτηκαν από όλους τους Αετοπετρίτες, στην ομορφιά του
τόπου και της μουσικοχορευτικής παράδοσής του, καθώς και στην υπόσχεση ότι θα επιστρέψουν με την πρώτη ευκαιρία που θα δοθεί.
*Την ευθύνη της διοργάνωσης των σεμιναρίων παραδοσιακού χορού
είχε η χοροδιδάσκαλος Simona Jović από τη Σερβία (η οποία ηγείτο της
ομάδας), που έπειτα από την επικοινωνία της μαζί μου μέσω του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Ιωαννιτών, κατέληξε ότι τον σκοπό της θα
εξυπηρετούσε κάποιος ανεξάρτητος χοροδιδάσκαλος της πόλης. Ζητώντας στοιχεία επαφής με κάποιον, την προέτρεψα να απευθυνθεί στον
Νίκο Ζέκη, υπεύθυνο του Χορευτικού μας, με τον οποίο τελικά οργάνωσε το συγκεκριμένο σεμινάριο παραδοσιακού χορού στον τόπο μας.
Δημ. Π. Μπάτσος

Η ΣΤΗΛΗ ΤΗΣ ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ

Τ

ο Σάββατο 24
Ιουνίου, σ τις
εγκαταστάσεις της
πρώην αμερικανικής αεροπορικής
βάσης του Ελληνικού, η Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδος διοργάνωσε με επιτυχία το καθιερωμένο καλοκαιρινό
πανηγύρι των απόδημων Ηπειρωτών.
Η εκδήλωση είχε και «αετοπετρίτικο χρώμα», καθώς τη ζυγιά
της εκδήλωσης κόσμησαν με την παρουσία τους δυο ταλαντούχα νέα παιδιά από το χωριό μας, ο Κώστας Βουρεκάς
στο λαγούτο και ο Σπύρος Βουρεκάς στο ντέφι, γιοι του επί
σειρά ετών προέδρου της Αδελφότητάς μας, Ευαγγ. Βουρεκά.

Αετοπετρίτικα Νέα
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Αδελφότητα Αετόπετρας σε συνεργασία με το
Τμήμα Αιμοδοσίας του Γ.Ν.Ι. «Γ.Χατζηκώστα» και
τον Σύλλογο Θαλασσαιμίας Ηπείρου διοργανώνει στις 25/7/2017, ώρα 10:00 – 13:00, ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ στην Αετόπετρα.
Το χωριό μας θα επισκεφτεί Μονάδα Κινητής Αιμοδοσίας σε μια προσπάθεια να ενισχυθεί η Τράπεζα Αίματος της Αετόπετρας. Η σύσσωμη συμμετοχή μας θα
συντελέσει στο να καθιερωθεί και να συνεχιστεί η
αιμοδοσία. Είναι στο χέρι μας! Σ’ αυτό το κάλεσμα
οφείλουμε να ανταποκριθούμε όλοι και να παρακινήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους!
Σας ενημερώνουμε ότι όσοι θέλουν να δώσουν αίμα,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, θα πρέπει να
γνωρίζουν τον ΑΜΚΑ τους. Και σας θυμίζουμε ότι,
όποιος επιθυμεί να συμμετάσχει στην αιμοδοσία, αλλά δε θα βρίσκεται στο χωριό
εκείνη την ημέρα, μπορεί να δώσει αίμα οποτεδήποτε σε οποιοδήποτε νοσοκομείο
για την ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΑΕΤΟΠΕΤΡΑΣ ΔΩΔΩΝΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ με αριθμό μητρώου 14090.
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Η Γεν. Γραμματέας
Νικόλαος Γ. Ζέκης
Ευαγγελία Γρ. Τσαμπούρη
Αδελφότητα εκφράζει τις πιο θερμές ευχαριστίες της σ’ ένα ιδιαίτερα αγαπητό
μέλος της αετοπετρίτικης οικογένειας, την παιδίατρο Άννα Αναστ. Ζέκη, με την
καθοριστική μεσολάβηση της οποίας κατέστη δυνατή η υλοποίηση μιας φιλόδοξης
προσπάθειας, της πραγματοποίησης εθελοντικής αιμοδοσίας στο χωριό μας.

* Ευχαριστούμε θερμά τη γραφίστρια Ματίνα Βαταβάλη, που συνδράμει τις προσπάθειές
μας και βοήθησε στη δημιουργία της αφίσας για την αιμοδοσία και τις άλλες δράσεις της
Αδελφότητάς μας.

Α

Εθελοντική αιμοδοσία...

κούγεται ωραίο. Λίγο αδιάφορο
βέβαια. Αξιέπαινη κίνηση, δε λέω.
Μπράβο στους εθελοντές αιμοδότες,
βρε παιδί μου. Ως εκεί. Με αφορά;
Όχι, ευτυχώς! Η μαμά μου είπε χθες πως θα
χειρουργηθεί ο θείος και χρειάζονται αίμα.
Κάτσε να ρωτήσω έναν φίλο, είναι εθελοντής
αιμοδότης νομίζω. Αχ ωραία, μας εξυπηρέτησε - ευχαριστούμε!

Ωραία κίνηση η εθελοντική αιμοδοσία! Σε
κάποια στιγμή της ζωής μας πολλοί από εμάς
άλλαξαν οπτική γωνία. Για κάποιους συγχωριανούς μας δυστυχώς η ανάγκη για αίμα
έγινε και δική τους ανάγκη. Όσον αφορά
εμένα, η αλλαγή αυτή έγινε με άλλο
τρόπο. Δουλεύω χρόνια σε νοσοκομεία και
τον τελευταίο χρόνο σε Μονάδα Εντατικής
Θεραπείας Παίδων.
Τα ονόματα ψεύτικα, τα γεγονότα αληθινά. Τη Μαρία, την έφερε ο μπαμπάς της με
τρώση μηριαίας αρτηρίας από τζάμι. Ήταν
άσπρη, είχε κλειστά μάτια και ψέλλιζε πως
διψάει. Όλοι από πάνω. «Χρειαζόμαστε αίμα.
Κι άλλη φιάλη. Κι άλλη φιάλη.» 5 μονάδες
αίματος χρειάσθηκε. Τώρα παίζει και χοροπηδάει
στο
σπίτι
της.
Ο Αποστόλης πάσχει από λευχαιμία. Η θεραπεία του καταστέλλει τον μυελό των οστών.

Κάθε πρωί χρειάζεται αίμα. Καμιά φορά και
το απόγευμα. Φάση είναι, θα περάσει. Θα
βγει από αυτό ο Αποστόλης, μόλις τελειώσει η
θεραπεία. Η Κατερίνα διακομίσθηκε από το
νησί, γιατί καταπλακώθηκε από την γκαραζόπορτα. Όπου να ‘ναι θα βγει από την Εντατική. Ούτε που θυμάμαι πόσο αίμα χρειάστηκε.
Ο Γιώργος πάσχει από μεσογειακή αναιμία.
Είναι έξυπνος, δραστήριος, μεταγγίζεται από
μωρό μια φορά κάθε δύο εβδομάδες και συνεχίζει να είναι δραστήριος, έξυπνος.
Μια μέρα αναρωτήθηκα πού βρίσκουμε
τόσο αίμα και μεταγγίζουμε τα παιδιά μας;;;
Εσείς, που είστε εθελοντές αιμοδότες, εσείς
σώζετε – κυριολεκτικά - τα παιδιά μας. Η
κόκκινη φιάλη δεν περιέχει μόνο αίμα. Έχει
μέσα αγάπη, ζεστασιά, ανάσα, πνοή και χτυποκάρδι.
Η Αετόπετρα και τα γύρω χωριά στις 25 Ιουλίου δε θα προσφέρουν απλόχερα μόνο αίμα,
θα προσφέρουν ΖΩΗ!!!! Κλείνω τα μάτια και
βλέπω πορφυρές σαν το αίμα πινελιές στον
ορίζοντα, που ξανοίγονται μπροστά μου από
το αγαπημένο μας Σχολείο. Και ακούω μέσα
από το θρόισμα των φύλλων τη Μαρία, τον
Αποστόλη, την Κατερίνα, τον Γιώργο να λένε
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ...
ΆΝΝΑ ΖΈΚΗ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΊΟΥ

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

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

πάρχουν φορές που οι αποφάσεις αποτελούν…
«μονόδρομο». Μετά την απήχηση και την αποδοχή που είχε το ημερολόγιο του 2017 με τις
πίτες των γυναικών του χωριού μας, η σκέψη μας
για το 2018 δε θα μπορούσε να είναι άλλη από το
να μαγειρέψουν οι άντρες χωριανοί παραδοσιακές
συνταγές του τόπου μας. Αξιωματικά, την αρχή θα
κάνει ο αειθαλής Μάνθος Λαυρέντζος με το γιαχνί
του πανηγυριού κι ελπίζουμε πως θα ακολουθήσουν κι άλλοι με συνταγές για αγριογούρουνο, τραχανά, γίγαντες, τηγανίτες στην πλάκα και τόσα
άλλα…
Περιμένουμε, λοιπόν, τους συγχωριανούς μας να
μας εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους και να μας
βοηθήσουν στην υλοποίηση της ιδέας δείχνοντας
έμπρακτα τη μαγειρική τους τέχνη !
Το Δ.Σ.

ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΟΥ Δ.Σ.

μεση προτεραιότητα για το νέο Δ.Σ. της Αδελφότητας, παράλληλα με την οργάνωση των
εγκαινίων του ξενώνα και του πανηγυριού,
αποτελεί η αντιμετώπιση του προβλήματος
του δρόμου στη Βίγλα. Με συνεχείς τηλεφωνικές, γραπτές, αλλά και δια ζώσης παρεμβάσεις, λάβαμε τελικά
τη διαβεβαίωση, τόσο από τον ίδιο τον Περιφερειάρχη
Ηπείρου, κ. Καχριμάνη, όσο και από τον υπεύθυνο
τεχνικών έργων της Περιφέρειας, κ. Οικονόμου, ότι θα
επισκεφτεί την περιοχή ειδικός τεχνικός σύμβουλος,
προκειμένου να γίνει μελέτη.
Παράλληλα, όπως μας ενημέρωσε ο Δήμαρχος
Ζίτσας, κ. Πλιάκος, σε πρόσφατη τηλεφωνική μας επικοινωνία, και ο Δήμος, αν και το έργο δεν εμπίπτει
στις αρμοδιότητές του, θα επιδιώξει να προβεί ανεπίσημα σε διορθωτικές παρεμβάσεις στο σημείο, αξιοποιώντας την παρουσία των κατάλληλων μηχανημάτων
στην περιοχή, λόγω της κατασκευής των ανεμογεννητριών στον Κασιδιάρη.
Στην τελευταία μας τηλεφωνική επικοινωνία
με τον κ. Οικονόμου από την Περιφέρεια, ενημερωθήκαμε τελικά – με δική μας πρωτοβουλία – ότι ο τεχνικός σύμβουλος θα έρθει στο χωριό μας την Πέμπτη,
13/7/2017. Περιμένουμε το αποτέλεσμα αυτής της
συνάντησης και θα συνεχίσουμε να ασκούμε ως Αδελφότητα πιέσεις προς κάθε κατεύθυνση.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ
-- Συνέχεια από τη σελίδα 1

* Το αρτοποιείο θα παραδοθεί
καλοπίστως από τον ενοικιαστή
στο Δ.Σ. της Αδελφότητος τον
Ιούνιο του 2018 άνευ οφειλών,
βαρών και εκκρεμοτήτων. Επί
του προκειμένου, συγχωριανός
μέλος της συνέλευσης, πρότεινε
να μην ξανανοικιαστεί το αρτοποιείο σε συγχωριανό, διότι η
χρυσή εποχή που το μαγαζί το
είχε αψόγως, ακωλύτως και ιδανικώς διαχειριστεί ο Βασιλμπανταβάλης παρήλθεν ανεπιστρεπτί. Η πρόταση συζητήθηκε και
…οψόμεθα…
* Το Δ.Σ. θα κάνει τα εγκαίνια του
ξενώνα, όταν στο χωριό θα βρίσκονται οι περισσότεροι παραθεριστές. Βεβαίως, η όλη κίνηση
θα είναι τονωτική για το καφεστιατόριο του ξενώνα και ορθώς
αποφασίστηκε κάτι τέτοιο.
Τώρα, πόσοι θα είναι οι παραθερίζοντες στην Αετόπετρα με
3.700.000 Έλληνες στα όρια της
φτώχειας (σύμφωνα με την
ΕΛΣΤΑΤ), το αγνοούμε. Ίδωμεν…
* Δυστυχώς, Δήμος και Περιφέρεια αδιαφορούν τελείως για την
κατασκευή παράκαμψης στο

σημείο των κατολισθήσεων της
Βίγλας και τον χειμώνα θα έχουμε απόλυτη διακοπή επικοινωνίας με τον υπόλοιπο κόσμο (προς
βορράν θα έχουμε διακοπή στις
Αρμύρες, προς νότον θα έχουμε
στη Βίγλα, αν μας φέρει κι ο
Μουζάλας κανένα σετάκι λατρεμένων του από το κέντρο φιλοξενίας προσφύγων Μπισντουνίου, η φιλοκυβερνητική Αετόπετρα θα γίνει μίνι Αφγανιστάν).
Έσσεται ήμαρ…
* Για το Οστεοφυλάκιο υπάρχει
χορηγία από συγχωριανό μας,
μόνιμο κάτοικο Παραμυθιάς,
προκειμένου να πλακοστρωθεί
και ευπρεπιστεί. Η Αδελφότητα
καλείται να συμβάλει τουλάχιστον με προθήκες ντέξιον, ώστε
να αυξηθεί η χωρητικότητα και η
λειτουργικότητά του. Η Εκκλησιαστική Επιτροπή δήλωσε - όπως
από καταβολής κόσμου πράττει
- οικονομική αδυναμία συμμετοχής στις σχετικές δαπάνες. Η
δωρεάν εναπόθεση όμως κιβωτιδίων πλήρων οστών, ακόμα και
μη-Αετοπετριτών, συνεχίζεται
αθρόα. Τα του Καίσαρος…
Με τα μάτια ενός Αετοπετρίτη

