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ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΣΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ

αντζωμένη στους πρόποδες του
Κασιδιάρη η Αετόπετρα, η Κοσόλιανη των παλιών, είναι ένα μικρό
χωριό, σχεδόν εκεί που σταματά ο δρόμος. Για όποιον στρίψει αριστερά, αφήνοντας πίσω του τον επαρχιακό δρόμο, η
Αετόπετρα είναι το τέλος της διαδρομής.
Φτάνεις εκεί και δεν υπάρχει άλλος τόπος,
για να πας. Για τους Αετοπετρίτες, το
χωριό είναι το φτάσιμο στην « Ιθάκη»,
είναι ο τελικός προορισμός, είναι εκεί που
σταματά ο δρόμος και ο χρόνος.

Απόδημοι όλοι σχεδόν, περνάμε τους χειμώνες
μας περιμένοντας τη μέρα της αντάμωσης, το καλοκαίρι στο πανηγύρι της Προστάτιδάς μας Αγ. Παρασκευής. Μέρες γιορτής, γνήσιου παραδοσιακού γλεντιού και μεγάλης συγκινησιακής φόρτισης, στις 25 –
26 – 27 Ιουλίου. Βιώματα, μνήμες, παραδόσεις αναβιώνουν κάθε χρόνο αυτές τις μέρες και κρατούν ζωντανό τον ομφάλιο λώρο που μας δένει με τον τόπο...
Πλησιάζοντας οι μέρες του πανηγυριού, το
χωριό αποκτά σιγά σιγά ζωή και γεμίζει με κόσμο. Όλο
και περισσότεροι συγχωριανοί ανοίγουν μέρα με τη
μέρα το σπίτι τους και πληθαίνουν οι φωνές στο μεσοχώρι, ενώ στα δυο καφενεία του χωριού μας ανταμώ-

ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ

Τ

Εγκαινιάστηκε ο ξενώνας της
Αδελφότητας στην Τ.Κ. Αετόπετρας

ον δικό της ξενώνα απέκτησε η Τοπική Κοινότητα Αετόπετρας του Δήμου
Ζίτσας χάρη στην προσπάθεια της Αδελφότητας, που αξιοποίησε τη δωρεά
του ζεύγους Αριστομένη Κολλιόπουλου και Αλεξάνδρας Βουρεκά Κολλιοπούλου.
Τα εγκαίνια του ξενώνα, που βρίσκεται στο κέντρο του χωριού,
πραγματοποιήθηκαν από τον Δήμαρχο Ζίτσας, τους Προέδρους της
Αδελφότητας και της Τοπικής Κοινότητας καθώς και διατελέσαντες Προέδρους,
το απόγευμα της Τρίτης (25/07/2016).
Την τελετή «άνοιξε» η Γενική Γραμματέας της Αδελφότητας Ευαγγελία
Τσαμπούρη, η οποία καλωσόρισε τους παρευρισκομένους και ευχαρίστησε
τους συγχωριανούς της, που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της Αδελφότητας
και συμμετείχαν στην εθελοντική αιμοδοσία, που είχε γίνει το πρωί της ίδιας
μέρας, με στόχο τη δημιουργία Τράπεζας Αίματος. «Σήμερα ανοίξαμε μια νέα
σελίδα στην πολυσχιδή δραστηριότητα της Αδελφότητας» είπε και κάλεσε τον
Δήμαρχο να απευθύνει χαιρετισμό.
«Είναι από εκείνες τις στιγμές, που, όταν ασχολείσαι με τα κοινά, αισθάνεσαι

Ανήμερα Αγ. Παρασκευής στην εκκλησία, ο ΜιλτοΜπάτσος σέρνει το χορό.

Ζίτσας, κ. Μιχάλης Πλιάκος, η αντιδήμαρχος, κ. Γιαννούλα Γεωργούλη, ο δημοτικός σύμβουλος και τέως
αντιδήμαρχος, κ. Στέφανος Μιχάλης, και η υπεύθυνη
του γραφείου δημάρχου, κ. Κων/να Καραμήτσου, η
οποία επιμελήθηκε το δελτίο τύπου του Δήμου που
διανεμήθηκε σε όλο τον τοπικό τύπο. Σε μια συμβολική κίνηση, ενδεικτική για τη συλλογικότητα που χαρακτήρισε την όλη προσπάθεια
για την ολοκλήρωση του ξενώνα, την κορδέλα των εγκαινίων
έκοψαν όλοι μαζί, ο Δήμαρχος
Ζίτσας Μιχ. Πλιάκος, ο Πρόεδρος της Αδελφότητας Νικ.
Ζέκης, ο τέως Πρόεδρος Ευαγγ.
Βουρεκάς, επί των ημερών του
οποίου ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε η ανέγερση του ξενώνα, ο πρώην Πρόεδρος Ευστ.
Παππάς, ο οποίος συνέδραμε
στην απόφαση του ευεργέτη
μας Αριστ. Κολλιόπουλου να
αφήσει στην Αδελφότητα το
κληροδότημα, ο πρώην Πρόεδρος της Κοινότητας Γεώργ.
Λώλης, παρόντος και του τοπικού εκπροσώπου του χωριού
Προετοιμασία των εγκαινίων με τα παιδιά στις επάλξεις
μας, Βασ. Παππά.
Μετά την ολοκλήρωση της
νουν συγγενείς και φίλοι με αγκαλιές, φιλιά και πειράγ- τελετής, όλοι οι παρευρισκόμενοι μεταφέρθηκαν στην
ματα.
αυλή του Σχολείου, όπου για πρώτη φορά στην πρώτη
Φέτος ήταν μια ξεχωριστή χρονιά λόγω των εγκαι- μέρα του πανηγυριού δε γλεντήσαμε με τον παραδονίων του ξενώνα μας, που έγιναν με κάθε επισημότητα σιακό ήχο του κλαρίνου, αλλά με το μουσικό σχήμα
στις 25 Ιουλίου. Στην τελετή των εγκαινίων παρέστη,
τιμώντας μας με την παρουσία του, ο Δήμαρχος
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ΤΟΥ ΑH – ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ

Το Δ.Σ. της Αδελφότητας προσκαλεί όλους τους Αετοπετρίτες να
συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις για τον εορτασμό του Αγίου Δημητρίου και της
28ης Οκτωβρίου.
Όσοι επιθυμούν να ταξιδέψουν με πούλμαν στο χωριό παρακαλούνται να
δηλώσουν εγκαίρως την πρόθεσή τους στο Δ.Σ. ως τις 10 Οκτωβρίου,
προκειμένου να οργανωθεί η εκδρομή, μόνο εφόσον οι δηλώσεις συμμετοχής
καλύψουν τη σχετική δαπάνη.
Προτεινόμενη ημερομηνία αναχώρησης: Τετάρτη 25 ή Πέμπτη 26 Οκτωβρίου.
Προτεινόμενη ημερομηνία επιστροφής: Δευτέρα 30 Οκτωβρίου.
Τηλέφωνα επικοινωνίας : Γιώργος Π. Μηλιώνης 6932227069
Ευαγγελία Γρ. Τσαμπούρη 6972829267

Οι κ.κ. Ευστ. Παππάς, Ευαγγ. Βουρεκάς, Μιχ. Πλιάκος, Νικ. Ζέκης και Γεωργ.
Λώλης κόβουν την κορδέλα των εγκαινίων

χαρούμενος και ταυτόχρονα νιώθεις πως, ό,τι κι αν κάνεις για ένα χωριό με τόσο
δραστήρια Αδελφότητα και κόσμο είναι λίγο», ανέφερε στον χαιρετισμό του ο
Δήμαρχος Ζίτσας Μιχάλης Πλιάκος κατά την τελετή των εγκαινίων και εξήρε
το γεγονός πως με ομοψυχία όλοι μαζί θέτουν ένα στόχο και δουλεύουν, για να
τον πετύχουν.
«Εσείς αυτό που κάνετε σήμερα είναι να συνεχίζετε τη διάδοση της έννοιας του
ευεργετισμού» υπογράμμισε στη συνέχεια ο Δήμαρχος και ανακοίνωσε την
προσπάθεια που καταβάλλει ο Δήμος, ώστε το Εθνικό Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο, με συγκεκριμένες δράσεις ευρύτερου επιστημονικού και
κοινωνικού ενδιαφέροντος, να αποδώσει την οφειλόμενη τιμή στη γενέθλια γη
του ιδρυτή του Ιωάννη Δομπόλη, που καταγόταν από το γειτονικό χωριό,
Δεσποτικό. « Έχοντας ως πρότυπο, είπε ο κ. Πλιάκος, το πετυχημένο εγχείρημα του
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με την ίδρυση και λειτουργία του Μετσόβιου
Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας στο Μέτσοβο ζητάμε και εμείς από το
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο κάτι αντίστοιχο, για να αποδοθεί ένα μέρος της
προσφοράς του ιδρυτή του στην ιδιαίτερη πατρίδα του».
Κλείνοντας, ο Δήμαρχος τους ευχαρίστησε όλους για όσα προσφέρουν για
τον τόπο τους και τους διαβεβαίωσε πως ο Δήμος θα στέκεται πάντα αρωγός
στην προσπάθεια που καταβάλλουν.
«Η περιουσία τελικά είμαστε όλοι εμείς.» τόνισε ο Πρόεδρος της
Αδελφότητας Αετόπετρας Νικόλαος Ζέκης παίρνοντας τον λόγο και
εξέφρασε την πεποίθηση πως θα συνεχιστεί η αγαστή συνεργασία που έχει
μέχρι σήμερα με τη Δημοτική Αρχή.
Στη συνέχεια, αναφερόμενος στη δημιουργία του ξενώνα τον χαρακτήρισε
«έργο που αποτελεί ανάταση ζωής για το χωριό», καθώς, όπως εξήγησε,
«δημιουργεί τις προϋποθέσεις για επανεκκίνηση του ηλικιακά παραγωγικού
πληθυσμού, αλλά και τις συνθήκες που χρειάζεται κάποιος, για να έχει πιο άνετη ζωή
στο πέρασμά του από αυτόν τον τόπο κάθε στιγμή του χρόνου».
Ακολούθως ο κ. Ζέκης αναφέρθηκε σε όλους όσοι συνέβαλαν και δη στον κ.
Ευαγγ. Βουρεκά, ώστε να αξιοποιηθεί η δωρεά του ζεύγους Αριστομένη
Κολλιόπουλου και Αλεξάνδρας Βουρεκά - Κολλιοπούλου από την Αδελφότητα
για τη δημιουργία του Ξενώνα. «Διαχρονική η αξία της δραστηριότητας της
Αδελφότητάς μας, που αποφέρει καρπούς από τον καιρό της σύστασής της μέχρι
και σήμερα. Πόσο μάλλον, όταν άξια μέλη της έχουν μια διαρκή πορεία χρόνων στα
κοινά και παραδίδουν ένα τόσο μεγάλο έργο» ανέφερε χαρακτηριστικά ο
Πρόεδρος και ευχαρίστησε όλους «τους συγχωριανούς του που αγκάλιασαν με
τον τρόπο τους, τον σκοπό αυτόν και συνεισέφεραν και συνεισφέρουν ακόμη και
τώρα, ώστε να ολοκληρωθεί η αποπληρωμή του και ο εξοπλισμός του.»
Ακολούθως τον λόγο πήρε ο τέως Πρόεδρος της Αδελφότητας
Ευάγγελος Βουρεκάς, που αναφέρθηκε στο ιστορικό της αξιοποίησης της
δωρεάς για τη δημιουργία του ξενώνα, τον οποίο χαρακτήρισε «κόσμημα» για
το χωριό και την περιοχή. «Τα χρήματα του Αριστομένη και της Αλεξάνδρας
έπιασαν τόπο» είπε φανερά συγκινημένος.
Στην τελετή των εγκαινίων παρευρέθηκαν η Αντιδήμαρχος Γιαννούλα
Γεωργούλη, ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Στέφανος Μιχάλης και δεκάδες κόσμου.
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ΣΤΗΝ ΕΛΕΝΙΤΣΑ

Συ γλυκύτατο σπάνιο ανθρώπινο πλάσμα.
Συ χαρά της ζωής και φωνή της λογικής.
Συ, Άγγελε επίγειε, με το παντοτινό σου το χαμόγελο.
Χάρισες ομορφιά, δύναμη και ζεστασιά.
Χάρισες τα λόγια σου, την αγάπη σου, την αγκαλιά σου.
Τις ατέλειωτες ώρες συζήτησης, τις σκέψεις σου, τις εμπνεύσεις σου.
Χάρισες ζωή. Η εικόνα σου είναι παντού, τριγύρω, μέσα μας.
Πέτα τώρα όσο πιο ψηλά μπορείς, ανήσυχο και ελεύθερο πνεύμα.
Πέτα εκεί ψηλά στον ουρανό, για να μας έχεις όλους αγκαλιά, όπως
έχει εσένα ο καθένας από μας που άφησες πίσω.

-

Εκεί ψηλά κοιτάμε και νιώθουμε την ύπαρξή σου.
Εκεί ψηλά σκίζεται ο ουρανός στο πέταγμά σου, όπως σκίζονται οι καρδιές μας στην απουσία σου…
Κάπου ανάμεσα στα κύματα της θάλασσας και της ζωής χάνεσαι. Στο φως του φεγγαριού και του ήλιου
ανασταίνεσαι κάθε φορά. Στις μελωδίες των πουλιών και της φύσης ακούγεται η φωνή σου. Και όπου υπάρχει
κήπος θα είσαι εκεί. Κάθε άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο. Το χειμώνα θα φεύγεις. Και μετά πάλι εκεί. Πάλι εδώ.
Μαζί μας.
Κάπου υπάρχει ο αέναος δικός σου κήπος…
Θα σε δω εκεί, λοιπόν, κάποτε…
Καλό ταξίδι 
Νίκος Ζέκης

Π

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΝΙΤΣΑ

ολλά τα δάκρυα που ενώθηκαν στο μάγουλο με τα δικά μου, καθώς αγκάλιαζα όσους συνάντησα στον
αποχαιρετισμό σου.
Του Νικόλα, μου άφησε τη μαγική σου εκείνη φιγούρα, την ώρα που σε κρατάει, ενώ ζωγραφίζεις χορεύοντας πάντα ξυπόλητη - το μεράκι σου, στους πιο όμορφους πωγωνίσιους σκοπούς!
Της Ευγενίας, έπειτα, με πήγε στην Πόλη και μου ‘φερε κάθε στιγμή του ταξιδιού στο παρόν!
Το καυτό δάκρυ του Νικολάκη μου άφησε τον παγωμένο Γενάρη, που για ένα σαββατοκύριακο μετά από γλέντι
στην Κουρνόραχη συνεχίσαμε με τσίπουρα να τραγουδάμε μπροστά στο τεράστιο τζάκι του φιλόξενου σπιτιού
του.
Της Βιβής και της Τασούλας, με πήγαν ξανά στο Κάιρο… σ’ εκείνη την πυραμίδα που τα γέλια μας
αντιλαλούσαν μέσα στη σκοτεινή, υπόγεια αίθουσά της.
Του Δημήτρη, τα πειράγματά σας… που σε έπιανε και συ με γέλια του αφηνόσουν να σε πονέσει σφίγγοντας τα
χείλη του στη δύναμη που έβαζε, για να το πετύχει.
Του Βαγγέλη, με ανέβασε στο σπίτι των Θεών, στις δρακολίμνες και τα φαράγγια. Στους Εθνικούς δρυμούς και
στα ποτάμια που απολαμβάναμε τόσες φορές με δέος.
Της Άννας, στην Παναγιά ενός Οκτώβρη. Με τα ρόδια που αναζητούσαμε στην πιο γλυκιά απ’ όλες τις ροδιές
που υπάρχουν.
Του χαμογελαστού Μιχάλη, το ίδιο χαμόγελο χαράς και σεβασμού και περηφάνιας, που σε καμάρωνε στον
δρόμο για τον Αη Δημήτρη.
Του κυρ Παναγιώτη και της κυρα Ειρήνης, που ενσωμάτωναν όγκους αγάπης στον τρόπο μόνο που έλεγαν το
όνομά σου…
Σε θυμάμαι, σε αγαπάω και θα μου λείψεις.
Δημήτρης Μπάτσος
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ΕΝΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΕΙΜΝΗΣΤΗ ΕΛΕΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΣ ΖΕΚΗ

κφράζοντας τα θερμά και ειλικρινή συλλυπητήριά μου στην οικογένεια Παναγιώτη και Ειρήνης Ζέκη
για τον πρόωρο και αδόκητο θάνατο της κόρης τους, Ελένης, θα αναφερθώ εν συντομία στα δύο
παρακάτω γεγονότα που με συγκίνησαν και με άγγιξαν όλως ιδιαίτερα, όχι μόνο εμένα, αλλά και όλους
τους Αετοπετρίτες:
Πρώτο, στον γάμο της Ελένης, που έγινε στο χωριό στις 23/7/2016, με καλεσμένους όλους τους
χωριανούς και που μας ξύπνησε παλιές και αξέχαστες μνήμες από τους παραδοσιακούς και παλιοκαιρίτικους
γάμους μας.
Και δεύτερο, στην τελευταία φράση της επιστολής της Ελένης, που δημοσιεύτηκε στο φύλλο Ιουλίου
– Αυγούστου 2016 της εφημερίδας μας, με τον τίτλο «ΣΚΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΝΥΦΗΣ», που αποτελεί μεγαλείο ψυχής
και παράδειγμα προς μίμηση και έχει ως εξής: «Η σκυτάλη παραμένει ακόμα στα χέρια μας… να τριτώσει το
καλό με έναν ακόμη γάμο στο μικρό χωριό μας!».
Αυτές και μόνο οι ενέργειές της ήταν αρκετές, για να κερδίσει η Ελένη δίκαια και επάξια την αγάπη και τη
συμπάθειά μας και ως εκ τούτου ο χαμός της βύθισε στη λύπη και το πένθος όχι μόνο την οικογένειά της, αλλά
και τους απανταχού ευρισκόμενους συγχωριανούς μας, χωρίς αυτό να θεωρηθεί υπερβολή και κολακεία.
Κατόπιν αυτών, έχουμε υποχρέωση και καθήκον, ως ελάχιστο και ύστατο φόρο τιμής στη μνήμη της Ελένης, να
συνδράμουμε άπαντες, ούτως ώστε να εκπληρωθεί στο ακέραιο η τελευταία ως άνω επιθυμία Αυτής, με την
τέλεση ενός (και όχι μόνο) ακόμη γάμου στο «μικρό χωριό» μας, που τόσο πολύ και έμπρακτα η Εκλιπούσα το
αγάπησε και το πόνεσε…!
ΣΤΑΥΡΟΣ Ν. ΛΩΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΖΕΚΗ

ΔΗΩ Οργανισμός Ελέγχου Βιολογικών προϊόντων. 150 ευρώ
Πολιτιστικός Σύλλογος Προφήτη Ηλία Ραφήνας.... 100 ευρώ
Χαραλαμποπούλου Παναγιώτα (Ραφήνα)............... 100 ευρώ
Βαφειάδου Γεωργία................................................ 150 ευρώ
Ζέκης Αναστάσιος..................................................... 50 ευρώ
Ζέκης Γεώργιος........................................................ 50 ευρώ
Ζέκης Θεόδωρος...................................................... 50 ευρώ
Παλούκης Χρ. & Ζέκη Άννα...................................... 50 ευρώ
Ραγκούσης Γεωργ. & Ζέκη Έλσα............................... 20 ευρώ
Ασπασίδου Έλενα..................................................... 20 ευρώ
Νούση Ελευθερία...................................................... 20 ευρώ
Νoύση Λεμονιά.......................................................... 20 ευρώ
Λαυρέντζος Αυγέρης............................................... 50 ευρώ
Λαυρέντζος Φώτης................................................... 50 ευρώ
Παππά Γεωργία......................................................... 50 ευρώ
Παππάς Θεόδωρος................................................... 50 ευρώ
Παππάς Κων/νος...................................................... 50 ευρώ
Λαυρέντζου Παγώνα ............................................... 20 ευρώ
Μάνος Ευαγγ. & Αλεξάνδρα (Δημήτριος
& Αικατερίνη) .......................................................... 100 ευρώ
Τσιμπεκίδης Ευάγγελος (οικογένεια).................... 100 ευρώ
Τόλης Χρήστος.......................................................... 60 ευρώ
Βουρεκάς Ευάγγελος............................................... 50 ευρώ
Μάνου Βάσω & Δελημάρκου Χριστίνα..................... 50 ευρώ
Νούσης Α. Χρήστος................................................... 50 ευρώ
Βλάχου Γεωργία........................................................ 20 ευρώ
Μάνος Θεόδωρος................................................... 20 ευρώ
Μάνου Μαίρη............................................................ 20 ευρώ
Ρεμούνδου Φωτεινή................................................. 20 ευρώ
Μαραγκού Φανή........................................................ 10 ευρώ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Η οικογένεια Παναγιώτη και
Ειρήνης Ζέκη και ο σύζυγος
Μιχάλης Βαφειάδης ευχαριστούν
θερμά όλους όσοι με οποιονδήποτε
τρόπο συμπαραστάθηκαν στο
βαρύτατο πένθος για την απώλεια
της πολυαγαπημένης τους
Ελενίτσας.
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,

Πένθη

Στις 12 Αυγούστου έφυγε από τη ζωή η Ελένη Παν.
Ζέκη, 36 ετών, βυθίζοντας στο πένθος όλη την
αετοπετρίτικη οικογένεια. Η εξόδιος ακολουθία εψάλη
στις 16 Αυγούστου, στην εκκλησία της Παναγίτσας στο
νεκροταφείο Ραφήνας.
Στις 15 Αυγούστου στην Αθήνα απεβίωσε η Κασσιανή
Μούρτου – Λαυρέν τζου (αδελφή Παν τελή
Λαυρέντζου).
Στις 22 Αυγούστου απεβίωσε στο Αγρίνιο ο Αθανάσιος
Νικ. Καπώνης. Η κηδεία έγινε την επόμενη μέρα.
Στις 2 Ιουλίου έγινε στην εκκλησία Αγ. Παρασκευής
Κορωπίου το 40ήμερο μνημόσυνο στη μνήμη της
Αικατερίνης Θεοδ. Ζέκη.
Η Αδελφότητα εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στις
οικογένειες των εκλιπόντων.
ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΣΕ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ
Αντωνοπούλου Ιφιγένεια (εγγονή Παν. Μπαλωμένου) Μέσων
Ενημέρωσης και Επικοινωνίας Παντείου
•
Αρμενιάκος Σωτήρης (εγγονός Ματίνας Λέτσα) Μαθηματικό
Αθήνας
•
Βενέτη Ζενή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
(ΑΣΟΕΕ)
•
Τσέλου Αθανασία (εγγονή Μαριάννας Βουρεκά), Ιατρική
Αθήνας
•
Χατζαντουριάν Ιωάννα, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλίας
•
Χατζηστάμου Μαριάνθη,Τμήμα Φυσικής Αγωγής Τρικάλων
•
Η Αντωνοπούλου Αγάπη (εγγονή Παν. Μπαλωμένου)
ορκίστηκε και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στο τμήμα
Μάρκετινγκ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Το Δ.Σ. της Αδελφότητάς μας συγχαίρει τα Αετοπετριτόπουλα
για την επιτυχία τους και τους εύχεται καλές σπουδές.
Παρακαλεί δε να ενημερώσετε την Αδελφότητα για τυχόν άλλες
επιτυχίες σε ΑΕΙ και ΤΕΙ, καθώς και για την άριστη επίδοση μαθητών
γυμνασίου και λυκείου, προκειμένου να βραβευτούν στη
χοροεσπερίδα μας.
•

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
- Η Δήμητρα Ιω. Μάνου συγχαίρει θερμά την εγγονή της
Χατζαντουριάν Ιωάννα για την επιτυχία της στην Πολυτεχνική
Σχολή Θεσσαλίας στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
Μηχανικών Υπολογιστών και της εύχεται καλές σπουδές.
- Η Κική Μπότση συγχαίρει τον ανιψιό της, Αρμενιάκο Σωτήρη
(εγγονό Ματίνας Λέτσα) για την επιτυχία του στο Μαθηματικό
Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών και του εύχεται καλή
πρόοδο.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ
Μάνος Ιωάννης & Μάνου Βάσια......................................................... 150 ευρώ
στη μνήμη του πατέρα τους Δημ. Ιω. Μάνου
Ζέκης Δημήτρης .................................................................................... 100 ευρώ
Λαυρέντζος Θωμάς (για το πανηγύρι).............................................. 100 ευρώ
Νούσης Βασίλης (για το πανηγύρι).................................................... 100 ευρώ
Τόλης Χρήστος (για το πανηγύρι)...................................................... 100 ευρώ
Τσιμπεκίδης Χρήστος (για το πανηγύρι).......................................... 100 ευρώ
Λώλης Σταύρος (για το πανηγύρι).........................................................50 ευρώ
Μάνος Ευάγγελος του Ιω. (για το πανηγύρι).......................................50 ευρώ
Μάνου Μαίρη (Θοδωρής και Γωγώ).....................................................50 ευρώ
στη μνήμη του συζύγου και πατέρα Ιωάννη Μάνου
Μερσινιάς Βασίλης..................................................................................... 50 ευρώ
Μούρτου Ευδοξία (για τον ξενώνα)......................................................50 ευρώ
Πετρίδου – Μηλιώνη Ειρήνη ...................................................................50 ευρώ
Τόλης Χρήστος.............................................................................................50 ευρώ
Τσίτος Κων/νος (Λάβδανη).......................................................................50 ευρώ
στη μνήμη του θείου του Νικ. Π. Νούση και της θείας του Αγγελικής
Χειμωνάς Γεώργιος.....................................................................................50 ευρώ
Μάνου Ελένη.................................................................................................20 ευρώ
στη μνήμη του αδελφού της Ιωάννη Μάνου
Νούση Λεμονιά (στη μνήμη της Αικατ. Ζέκη)....................................20 ευρώ
Σαλιάι Βασίλης .............................................................................................20 ευρώ
Σταμούλη Μαρία.........................................................................................20 ευρώ
Αφοί Παππά .................................................... άρτοι και ρύζι (για το πανηγύρι)
Βαταβάλης Βασ. ................................ δύο ομπρέλες σκίασης (στον ξενώνα)
Ζέκης Αναστάσιος.....................................................................ένας τενεκές λάδι
Μαντζούκη Φωτεινή................................................................ένας τενεκές λάδι
Νούσης Βασίλειος............................................... γλυκό ζελέ (για το πανηγύρι)
•
Ο Λάζαρος Βενέτης πρόσφερε στην Αδελφότητα μια παλιά
παραδοσιακή ηπειρώτικη φορεσιά της προγιαγιάς του
•
Η Δώρα Τριανταφύλλου αγόρασε και εγκατέστησε μια ξύλινη
ραφιέρα στον χώρο του ξενώνα, προκειμένου να τοποθετηθούν
εκεί παιδικά παιχνίδια και η ταινιοθήκη που έχει δημιουργηθεί
μετά την προσφορά των dvd από τον Ιω. Μπότση.
•
Οι Βασ. Παππάς και Βασ. Σαλιάι πρόσφεραν στην Αδελφότητα τα
γεύματα που δόθηκαν την πρώτη μέρα του πανηγυριού στο
τραπέζι του Δημάρχου και των μουσικών.
•
Ο Σωτ. Νούσης πρόσφερε το αυτοκίνητό του, για να μεταφερθεί
το τραπέζι του πινγκ – πονγκ από τα Γιάννενα στην Αετόπετρα.
•
Ο τυπογράφος κ. Λάμαρης έκανε προσφορά στην Αδελφότητα
τους λαχνούς για τη λαχειοφόρο αγορά.

Αετοπετρίτικα Νέα
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Η στήλη της νεολαίας

Μια σύντομη περιπλάνηση, ένα ολόκληρο ταξίδι

Η

επιστροφή σε ένα τόπο, που συντηρείται για
καιρό μόνο μέσω των αναμνήσεων και των
βιωμάτων της παιδικής ηλικίας, είναι μια
ιδιαίτερη και έντονα συναισθηματικά φορτισμένη
εμπειρία. Όλα όσα έχει διατηρήσει η μνήμη και
μοιάζουν φαινομενικά αψεγάδιαστα απ’ τον χρόνο,
μεταβάλλονται ξαφνικά και προσαρμόζονται στη
νέα ματιά, τη νέα συνείδηση, που έχει βρει
καταφύγιο μέσα σου. Αυτή ακριβώς την εμπειρία
επιζητούσα, όταν επισκέφθηκα μετά από 15 χρόνια
την Αετόπετρα.
Η περιπλάνηση τόσο σ το χωριό της
Αετόπετρας, όσο και στην ευρύτερη περιοχή των
Ιωαννίνων, είναι μια διδακτική και διαφωτιστική
εμπειρία, την οποία δεν μπορείς να αισθανθείς
στην ολότητά της εξ αποστάσεως, από προσωπικές
διηγήσεις τρίτων ή από οποιοδήποτε δείγμα
γραπτού λόγου. Η απερίγραπτη φυσική ομορφιά
της Ηπείρου, το παραδοσιακό πανηγύρι, ο
συγκερασμός παλιών και νέων γενεών, οι λυγμοί
του κλαρίνου για την προσφυγιά και τον έρωτα και

η αίσθηση του ανήκειν, είναι μόνο μερικά από τα
στοιχεία που συνθέτουν τη μαγική και αξεπέραστη
εμπειρία του να επιστρέφεις στην Αετόπετρα μετά
από πολύχρονη απουσία. Να επιστρέφεις στις ρίζες
σου, να τις μαθαίνεις βαθύτερα και τελικά να τις
αποδέχεσαι και να τις αποζητάς, αφού έχεις φύγει...
αυτό είναι ένα πραγματικό στοίχημα.
Μια σύντομη περιπλάνηση στην Αετόπετρα
είναι ένα ολόκληρο ταξίδι, μια αναδρομή στην
ιστορία, μια διαφυγή από την απρόσωπη και
δαιδαλώδη μεγαλούπολη. Εκτός από όλα αυτά,
όμως, είναι και μια ‘’δοκιμασία’’ που πρέπει να ζήσει
και να περάσει οποιοσδήποτε θέλει να
αυτοαποκαλείται Ηπειρώτης, οποιοσδήποτε θέλει
να αυτοαποκαλείται Αετοπετρίτης . Όπως λέει
άλλωστε και ο Γκαίτε : ‘’Αυτό που κληρονόμησες
από τους προγόνους σου, πρέπει πρώτα να το
κερδίσεις μόνος σου, για να σου ανήκει’’	
Σέβος Τριανταφυλλίδης
(γιος της Παρασκευής Παππά)

ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΟΥ Δ.Σ.

Σ
Σ

υντάχτηκε και επικυρώθηκε από τη Γενική Συνέλευση στις 14/6/2017 ο προϋπολογισμός της Αδελφότητας για τη χρήση 2017 – 2018.
τις 13/7/2017 μετά από επανειλημμένες κρούσεις της Αδελφότητας, δια ζώσης και
τηλεφωνικές, στην Περιφέρεια Ηπείρου, τόσο στο γραφείο του Περιφερειάρχη κ.
Καχριμάνη, όσο και στον υπεύθυνο των τεχνικών έργων κ. Οικονόμου Βασ., επισκέφτηκε το χωριό μας τεχνικό κλιμάκιο του ΙΓΜΕ με γεωλόγο από την Πρέβεζα, για να
εκπονήσει ειδική μελέτη σε ό,τι αφορά τον δρόμο στη Βίγλα. Το Δ.Σ. αναμένει επίσημη
ενημέρωση επί του θέματος, για να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες.
το πλαίσιο της αγαστής συνεργασίας της Αδελφότητάς μας με τον Δήμο Ζίτσας,
ήρθε στο χωριό μηχάνημα γκρέιντερ, μηχάνημα με τσάπα, καθώς και τέσσερα φορτηγά με ειδική άμμο, προκειμένου να καθαριστεί ο χώρος του γηπέδου και να γίνει
κατάλληλος και ασφαλής προς αθλητική χρήση. Παράλληλα, τα μηχανήματα χρησιμοποιήθηκαν και για μικρές επεμβάσεις σε σημεία που το εσωτερικό οδικό δίκτυο είχε
πρόβλημα.
Αδελφότητα προχώρησε στην αγορά ενός τραπεζιού πινγκ – πονγκ, σε μια προσπάθεια να εξασφαλίσει όσο το δυνατόν περισσότερες δυνατότητες ψυχαγωγίας
των παιδιών και της νεολαίας μας.

Σ

Η

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΑΕΤΟΠΕΤΡΑΣ 2017-2018
ΕΣΟΔΑ

1. ΑΚΙΝΗΤΑ
ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ (400Χ12)
ΕΝΟΙΚΙΟ ΟΡΟΦΟΥ
(230Χ12)
ΕΝΟΙΚΙΟ ΣΠΙΤΙΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ

ΕΝΟΙΚΙΟ ΞΕΝΏΝΑ (10/2017-5/2018) 19 μήνες Χ 80
2. ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ
3.ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
4. ΔΩΡΕΕΣ -ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΥΠΕΡ ΞΕΝΩΝΑ
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΩΡΕΕΣ
5. ΔΙΑΦΟΡΑ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
CD

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017-2018
ΑΝΑΛΥΣΗ
4.800
2.760

ΠΡΟΥΠ
9.480

400

1.520

8.000
14.000
500

1.500
100
100

ΕΞΟΔΑ

1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ
ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ -ΕΞΟΔΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ

ΕΞΟΔΑ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ
160
22.000

2.000

200

ΕΞΟΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΔΕΚΟ (ΔΕΗ,ΟΤΕ,ΕΥΔΑΠ)

2.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ
ΕΦΟΡΙΑ (ΦΟΡΟΣ,ΦΑΠ)
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ (ΠΣΕ,ΟΑΚΙ)
3.ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ (ΕΚΔΟΣΗ -ΔΙΑΘΕΣΗ)
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ & ΔΙΑΦ. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ
4.ΟΙΚΟΝ. ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ- ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ
ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ
ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
5.ΕΡΓΑ-ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ

ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ
6.ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ
7. ΞΕΝΩΝΑΣ
ΕΞΟΦΛΗΣΗ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
8. ΔΙΑΦΟΡΑ

CD
ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟ

33.840

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ
ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

6.016
63

ΟΦΕΙΛΟΥΜΕΝΑ ΕΝΟΙΚΙΑ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ

7.600

63
5.890

4.350

250

150
2.500
1.000
4.000
250

2.500
10.000
500

3.000
500

1.000
500
1.000
5.000
1.000
0
40

4.250

13.000

3.500

2.500

6.000

40

33.640

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

200

ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
Εθνική τράπεζα
Alpha bank
Ταμείο

300
150

ΠΡΟΥΠ

ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ΧΑΡΑΜΑ,
ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ;

Έτσι δείχνει η φετινή χρονιά
για το χωριό μας…

Ε

νας καινούριος ξενώνας, που είχε δρομολογηθεί
εδώ και χρόνια, τελείωσε και λειτουργεί. Ένας
ξενώνας και μαζί ένα καφενείο, που δώσανε μια
νέα πνοή ζωής στην καθημερινότητα του χωριού.
Ένας χώρος συνάντησης ευχάριστος, φωτεινός,
ευρύχωρος, καθαρός, με άψογες υπηρεσίες, καλό φαγητό,
μεζέδες και καφέδες. Με στοιχειώδη, αλλά απαραίτητα
είδη πρώτης ανάγκης και κάποια «εδέσματα» για κάθε
ηλικία.
Ένα καφενείο, χώρος συνάντησης για όλους, μικρούς
και μεγάλους, όπου μπορούμε να βρισκόμαστε, να
«ξαναγνωριζόμαστε», να συζητάμε, να μετριόμαστε!
Ένας χώρος που έφερε άρωμα από τα παλιά καφενεία του
χωριού (του Αντώνη, του Νικολαζέκη, του Μάνθου, του
Τασοτόλη).
Ένας ζωντανός χώρος, λοιπόν, ένας ξενώνας, που
μαζί με το καφενείο, δίνει και τη δυνατότητα σε
ανθρώπους που το σπίτι τους δεν είναι κατάλληλο ή που
δεν έχουν καθόλου σπίτι, αλλά ακόμα και σε «ξένους»,
να μείνουν ευχάριστα, να φάνε και να περάσουν κάποιες
μέρες στο χωριό. Και όλα αυτά, για όλο τον χρόνο,
χειμώνα – καλοκαίρι, ανεξαρτήτως αν υπάρχουν
εκδηλώσεις, γιορτές, πανηγύρια. Δίνοντας έτσι τη
δυνατότητα να μπορεί να έρθει κάποιος για δυο – τρεις
μέρες, χωρίς να ανοίξει το σπίτι του ή να ψωνίσει
τρόφιμα.
α θέλαμε, επίσης, να εκθειάσουμε το
εξαιρετικό ημερολόγιο που βγήκε φέτος με
τις υπέροχες φωτογραφίες των γιαγιάδων,
θειάδων, μανάδων μας και τις συνταγές τους
με τις παραδοσιακές μας πίτες. Ένα
ημερολόγιο που μετά την πάροδο του τρέχοντος έτους
μπορεί κανείς να το βάλει στα ράφια της κουζίνας του,
δίνοντάς του έτσι μια διαχρονική χρηστική αξία.
Υπέροχη ήταν και η μπλούζα με το λιτό και
πανέμορφο γραφικό της, μια αφαιρετική γραμμική
απεικόνιση του καμπαναριού – σύμβολο του Σχολείου με
φόντο την αντικρινή κορυφογραμμή.
Τέλος, δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε στην
τέλεια βραδιά της παραμονής της Αγίας Παρασκευής.
Μια βραδιά ξεχωριστή, διαφορετική για τα δεδομένα
μας. Αυτό το «ρίσκο» που πήραν τα παιδιά για ένα
γλέντι γεμάτο ζωντάνια, με τραγούδια και μουσικές
που μπορεί να μην είναι παραδοσιακά αλλά είναι στην
κουλτούρα μας. Κάτι νέο για το χωριό, αλλά με παλιά
γνώριμα τραγούδια, που τα ξέραμε, τα τραγουδάγαμε
και τα χορεύαμε. Μια βραδιά που την ευχαριστηθήκαμε
όλοι μας. Μια βραδιά που δε θέλαμε να τελειώσει. Μια
βραδιά που άφησε «χρήμα» και διάθεση για τις δύο
μέρες του πανηγυριού που ακολούθησαν.
Ευχαριστούμε όλους όσοι συνέπραξαν, για να μας
προσφέρουν όλα όσα προαναφέραμε και άλλα που δε
φαίνονται, αλλά γίνονται. Τους ευχαριστούμε για την
ανιδιοτέλειά τους, την υπομονή και τον χρόνο τους.
Πρώην και νυν, γνωστούς και άγνωστους.
Τέλος, ευχαριστούμε για τη φιλοξενία στις σελίδες
της εφημερίδας.
ΥΓ. 1
Ξέρουμε ότι ίσως να υπάρχουν γκρίνιες,
να λέγονται λόγια… για κάποιες επιλογές, όπως για το
ποιοι δουλεύουν τον ξενώνα ή γιατί δεν είχαμε
κλαρίνα και την παραμονή. Επίτηδες δεν αναφερόμαστε
σ’ αυτά, διότι πιστεύουμε ότι αυτά πρέπει να λέγονται
δημόσια και όχι στις γωνίες. Εξάλλου, οι συνελεύσεις
της Αδελφότητας είναι ανοιχτές και όλοι έχουν λόγο.
ΥΓ. 2
Η επιλογή της λέξης «ρίσκο» δεν είναι
τυχαία. Δε θέλουμε να φανταστούμε τι θα λεγόταν αν η
βραδιά ήταν αποτυχία…!!!

ΒΟΥΡΕΚΆΣ ΛΕΥΤΈΡΗΣ
ΜΆΝΤΖΙΟΥ ΚΑΛΛΙΡΡΌΗ
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ΑΠΟ ΨΥΧΗΣ
ε κάποιες όμορφες γωνιές της πατρίδας μας, υπάρχουν
άνθρωποι με το χαμόγελο στα χείλη και την καρδιά τους
ανοιχτή μαζί με την πόρτα του σπιτιού τους.
Άνθρωποι που σε αγκαλιάζουν και κάνουν τις νύχτες αξέχαστες,
άνθρωποι που ξέρουν να μοιράζονται τη στιγμή, ξέρουν να τιμούν τη
φιλία, την οικογένεια και τον τόπο τους. Έχουν στη μνήμη τους
ζωντανούς τους ανθρώπους τους που ταξίδεψαν μακριά τους και δεν
ξεχνούν.
Εκεί η ελπίδα γεμίζει τις καρδιές των ανθρώπων και τους δίνει τη
δύναμη να συνεχίσουν την πορεία της ζωής. Εκεί η ψυχή και το
μυαλό θέλει να γυρνά...
Εκεί, σε μια Αετόπετρα...
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΡΕΝΤΖΙΟΣ
ΝΑΟΥΣΑ

ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΣΥΓΧΩΡΙΑΝΟΙ,

ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟ

900
828

ΖΗΤΑΜΕ ΠΑΝΤΑ ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΑΣ ΣΤΑ
ΚΟΙΝΑ, ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ ΣΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΜΑΣ, ΤΗΝ ΜΕ ΚΑΘΕ ΤΡΟΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΚΑΙ
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ...
ΣΑΣ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΑΡΩΓΟΥΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΟΔΟΙΠΟΡΟΥΣ ΤΟ Δ.Σ.

Αετοπετρίτικα Νέα
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Ε Ν Α Ρ Ξ Η ΧΟ Ρ Ε Υ Τ Ι ΚΩ Ν ΤΜ Η Μ ΑΤΩ Ν

Το Δ.Σ. της Αδελφότητας καλεί τις Αετοπετρίτισσες και τους Αετοπετρίτες να ενεργοποιηθούν
συμμετέχοντας στο χορευτικό τμήμα των ενηλίκων, που εντός Οκτωβρίου θα ξεκινήσει πρόβες
κάθε Τρίτη στις 8 με 10 το βράδυ στην οδό Εριγόνης 3 στα Πετράλωνα (πίσω από τα Everest στην
οδό Πειραιώς).
Τα τελευταία χρόνια, το Χορευτικό της Αετόπετρας, υπό την επιμέλεια και διδασκαλία του
Προέδρου της Αδελφότητας Νίκου Ζέκη, συνεχίζει την παράδοση στον δρόμο που χάραξε η
αείμνηστη Αλεξάνδρα Τριανταφύλλου, συμμετέχοντας σε πλήθος εκδηλώσεων και παραστάσεων.
Όσο περισσότεροι Αετοπετρίτες – και ιδιαίτερα νέοι και νέες - πλαισιώσουν τη δράση του, τόσο θα
αποκτά μεγαλύτερη αξία αυτό το εγχείρημα.
Παράλληλα, κάθε δεύτερο Σάββατο, στο γραφείο της Αδελφότητας
στην οδό Ελευθ. Βενιζέλου 91, στον Πειραιά, θα λειτουργήσει το παιδικό
χορευτικό τμήμα, με την επίβλεψη και διδασκαλία της Αναστασίας Γάρδα.
Η συμμετοχή των παιδιών μας θα ισχυροποιήσει τους δεσμούς μεταξύ
τους αλλά κυρίως με το χωριό, γι’ αυτό αξίζει ως γονείς να την επιδιώξουμε.
Η έναρξη των μαθημάτων θα γίνει το Σάββατο 7/10, στις 5 το απόγευμα.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα τηλέφωνα:
Ζέκης Νικόλαος 6955804643 (για το τμήμα ενηλίκων)
Γάρδα Αναστασία 6936890599 (για το παιδικό τμήμα)

ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΣΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ
-- Συνέχεια από τη σελίδα 1

των ΧΑΓΙΑΛ. Ήταν μια βραδιά
κεφιού με ποιοτικό ελληνικό
ρεπερτόριο, που όλοι έδειξαν να
την ευχαριστιούνται, παρόλο που
υπήρχαν αρχικά και αναμενόμενες
επιφυλάξεις γι’ αυτή τη διαφορετική πρόταση.
Μετά το γλέντι της παραμονής,
ξενυχτισμένοι οι περισσότεροι,
συναντηθήκαμε ανήμερα το πρωί
στην εκκλησία της Αγίας Παρασκευής. Προσευχηθήκαμε στη
χάρη Της και ακολούθησε η αρτοκλασία και το καθιερωμένο πια
κέρασμα της Αδελφότητας με τσίπουρα και πίτες, φτιαγμένες από
τις γυναίκες του χωριού μας. Κι ενώ
ανταλλάσσαμε μεταξύ μας ευχές, ο
δικός μας άνθρωπος πια, ο Βασίλης
Τόλης, έπιασε το κλαρίνο και στήσαμε τον χορό στο προαύλιο της
Εκκλησίας, όπως κάθε χρόνο. Ο
πρώτος κύκλος του χορού ξεκίνησε με ένα άτυπο «πρωτόκολλο»
που παίρνει μορφή ιεροτελεστίας,
καθώς οι γηραιότεροι άνδρες
χορεύουν πρώτα και ακολουθούν
οι γυναίκες και η νεολαία. Και πριν
ανηφορίσουμε κατά τη Μπολιάνα,
κάποιοι από μας σταθήκαμε για
λίγο στο Κοιμητήρι κι αφεθήκαμε
ν’ ακούσουμε το μοιρολόι του
Βασίλη, νιώθοντας την ψυχή μας
να πλημμυρίζει από συγκίνηση,
καθώς σμίγαμε με τους δικούς μας
που αναπαύονται στον ιερό χώρο.
Ως το απόγευμα τα καζάνια
είχαν στηθεί και η αυλή του Σχολείου γέμισε από άνδρες και γυναίκες
– με τη νεολαία μας πάντα παρούσα – καθώς πολλοί κατέβηκαν
στην αυλή του Σχολείου κι άρχισαν
οι ετοιμασίες για το βράδυ. Ο
Μανθο – Λαυρέντζος με τον Στάθη
Παππά στα μαγειρεία, γυναίκες,
νέοι, νέες και μικρά ακόμη παιδιά
μαζί με τα μέλη του Δ.Σ. πρόθυμοι
σε όλα. Γιαχνί, ρύζι με κρέας, σαλάτες, φέτα, κρασί, όπως συνηθίζεται
στο καθιερωμένο παραδοσιακό
τραπέζι για τη γιορτή της Αγ.

Παρασκευής. Για δεύτερο συνεχόμενο βράδυ παρέστη ο Δήμαρχος Ζίτσας, δείχνοντας με αυτό τον
συμβολικό τρόπο τη συμπαράστασή του στην προσπάθειά μας να
«κρατάμε όρθιο» το χωριό και τις
παραδόσεις μας σε χρόνους χαλεπούς.
Μετά το φαγητό, με τους πρώτους ήχους του κλαρίνου, χαρήκαμε την εμφάνιση του χορευτικού

που ανταποκρινόταν με φωνές και
χειροκροτήματα. Μεγάλος ενθουσιασμός επικράτησε στον αγώνα
μπάσκετ, όπου η ανδρική ομάδα
της Αετόπετρας νίκησε την αντίστοιχη ομάδα της Ζίτσας με 61 –
39. Νικητές και ηττημένοι έδωσαν
τα χέρια και ανανέωσαν το ραντεβού τους για του χρόνου στη
ρεβάνς. Επιπλέον, στο γήπεδο
ποδοσφαίρου, όπου μετά από

Μικρό χορευτικό (από αριστερά: Βενιού Κατερίνα, Μηλιώνη Σωτηρία,
Ζαπάντης Γιώργος, Μηνιώτης Γιώργος, Τσιμπεκίδη Αλεξάνδρα, Βενιός
Γρηγόρης, Μηλιώνη Μυρτώ).

με νέες και νέους του χωριού μας,
που κατάφεραν, ύστερα από ελάχιστη ώρα πρόβας με την καθοδήγηση της Αναστασίας Γάρδα, να κερδίσουν το χειροκρότημά μας. Κι
ύστερα μπήκαμε όλοι στον χορό
και δεν ήξερε κανείς αν ο πρωτοχορευτής κατηύθυνε το χέρι του
Βασιλτόλη ή αν εκείνος καθοδηγούσε τα βήματά μας μέχρι τις
πρώτες πρωινές ώρες, λίγο πριν
γλυκοχαράξει στον Κασιδιάρη.
Η τρίτη ημέρα του πανηγυριού ξεκίνησε κατά παράδοση με
τις αθλοπαιδιές, που τις χάρηκαν
μικροί και μεγάλοι. Νωρίς το απόγευμα έγιναν αγώνες ταχύτητας,
μήκους και ρίψης λίθου, με μεγάλη
συμμετοχή «αθλητών» κάθε ηλικίας μπροστά σε ένα ένθερμο κοινό,

ΧΟΡΗΓΟΙ ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΥ
1. EPIRUS PALACE Ιωάννινα, ΤΗΛ.
26510 93555
2. Ενοικιαζόμενα Δωμάτια &
ΔΙΑΜΕΡΊΣΜΑΤΑ ΚΑΣΚΆΝΗΣ στην
Παραλία Βράχου - Λούτσας στην
Πρέβεζα, ΤΗΛ. 2684023204

πολλά χρόνια υλοποιήθηκαν έργα
συντήρησης ύστερα από συνεννόηση της Αδελφότητας με τον
Δήμο, έγινε φιλικό παιχνίδι μεταξύ
μικτών ομάδων Αετοπετριτών και
φίλων.
Το βράδυ δόθηκαν κύπελλα
στις συμμετέχουσες ομάδες και
αναμνηστικά μετάλλια σε όλους
τους συμμετέχοντες. Χαιρόταν να
βλέπει κανείς τα φωτεινά πρόσωπα
των παιδιών που καμάρωναν με το
μετάλλιο στο στήθος και σίγουρα
θα σκέφτονταν πως πρέπει και
θέλουν να έρθουν στο χωριό και
του χρόνου.
Αμέσως μετά, ακολούθησε η
συμβολική βράβευση του αποβιώσαντος πια παλιού ταχυδρόμου
του χωριού μας, Θεοδ. Παλιάγκα,
στον οποίο αναφέρθηκε με σύντομα λόγια ο συγχωριανός μας Ευστ.
Παππάς. Μέσα σε τέτοιο κλίμα,
ξεκίνησε και το σερβίρισμα του
φαγητού και σιγά σιγά άρχισε το
γλέντι κι ο χορός… Την αρχή έκαναν τα παιδιά του μικρού χορευτικού, που συγκίνησαν με την προσπάθειά τους και μας έκαναν να
αισιοδοξούμε για το μέλλον και τη
συνέχεια του χωριού μας με τα
πρώτα χορευτικά τους βήματα. Κι
όσο πέρναγε η ώρα, μόνο όσοι

Σ

ΠΝΟΗ ΖΩΗΣ από τους
ΑΕΤΟΠΕΤΡΙΤΕΣ ΑΙΜΟΔΟΤΕΣ

τις 25 Ιουλίου 2017 πραγματοποιήθηκε στον χώρο του
Σχολείου εθελοντική αιμοδοσία. Για πρώτη φορά
επισκέφτηκε το
χωριό μας κινητή
μονάδα
αιμοδοσίας από
το Νοσοκομείο
Χατζηκώστα,
κάνοντας την
αρχή σε μια
προσπάθεια που
φιλοδοξούμε να
καθιερωθεί και να
γίνει θεσμός.
Πολλοί
Υποδεχόμενοι την ιατρική ομάδα της αιμοδοσίας
Αετοπετρίτες
ανταποκρίθηκαν στο
κάλεσμα της Αδελφότητας, αλλά δεν ήταν για όλους δυνατό να
δώσουν αίμα.
Ωστόσο το
Δ.Σ. τους
ευχαριστεί
θερμά όλους για
την παρουσία
τους και
υπενθυμίζει ότι
μπορείτε να
δώσετε αίμα σε
οποιοδήποτε
νοσοκομείο
στην Ελλάδα
για την
Ζόγκαρης – Νούσης Σπύρος, Καπώνης Νίκος, Σαλιάι Μάνθος
«Αδελφότητα
Αετόπετρας
Δωδώνης Ηπείρου» με κωδικό 14090.
Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή για να
ενημερώσετε ότι δώσατε αίμα, μπορείτε να απευθυνθείτε στη
διαχειρίστρια της Τράπεζας Αίματος της Αδελφότητας, Ευαγγ. Γρ.
Τσαμπούρη, στο 6972829267.
έχουν ζήσει τέτοιες στιγμές μπορούν να νιώσουν τη μέθεξη στην
ιερότητα αυτής της παραδοσιακής
τελετουργίας, την ώρα που πάλλεται η ψυχή μας στον βαρύ πωγωνίσιο ήχο αλλά και στα ιδιαίτερα
μουσικά ακούσματα της περιοχής
μας...
…Οι καιροί είναι δύσκολοι.
Φέτος ήμασταν λιγότεροι. Αλλά το
χωριό είναι πάντα εκεί, εκεί που
βρίσκονται οι ρίζες και ο ομφάλιος
λώρος μας. Ας προσπαθήσουμε
του χρόνου να είμαστε περισσότεροι. Ας γίνουμε πιο συμμετοχικοί
στη δράση της Αδελφότητάς μας.
Ας παρακινήσουμε ο ένας τον

Τ

άλλον κι ας δώσουμε ραντεβού τον
Οκτώβρη στο χωριό, στον Αη –
Δημήτρη…
Ας ανοίγουν διάπλατα οι πόρτες στα σπίτια του χωριού, ας γεμίζουν κόσμο και φωνές οι αυλές κι
οι νοικοκυραίοι να μπαίνουν μπροστάρηδες στον χορό, γιατί το ‘χουν
ευλογία για το σπιτικό τους. Κι αν
έτσι τα ‘φερε η ζωή και κάποιος
«λείπει», ας πιούμε ένα ακόμη τσίπουρο στη θύμησή του, μένοντας
σιωπηλοί σαν ακούγεται η «Μαργιόλα»… Κι ύστερα ας πιάσουμε
πάλι τον χορό, γιατί αυτό είν’ η ζωή,
δάκρυ λύπης και χαράς μαζί…
Ευαγγελία Τσαμπούρη

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

ο Δ.Σ. της Αδελφότητας
ευχαριστεί θερμά
όλους όσοι πρόσφεραν τη
βοήθειά τους με οποιονδήποτε τρόπο
για την
οργάνωση του πανηγυριού
μας της Αγίας Παρασκευής. Ιδιαίτερα, εκφράζει τις
ευχαριστίες του στον
πάντοτε παρόντα Μάνθο
Λαυρέντζο και στον Στάθη
Παππά, που ανέλαβαν τα
μαγειρέματα, και στις
γυναίκες του χωριού μας,
Βουρεκά Βασιλική, ΒουΗ συγχωριανή μας Γεωργία
ρεκά Βάσω, Ζέκη ΒασιΜπουρατζή επί το έργον
λική, Μάντζιου Καλλιρρόη, Μπουρατζή Γεωργία, Τριανταφύλλου Δώρα, Τσαμπούρη Ελένη, που βοήθησαν στην όλη προετοιμασία και στον καθαρισμό των
μαγειρείων. Μαζί τους ήταν οι Αντωνούλα Τόνια, Γιαννοκοπούλου Δώρα, Μάνου Δήμητρα, Νούση Ελευθερία,
Τσαμπούρη Βασιλεία, Χατζηστάμου Μαριάνθη και ο Δ.
Χατζαντουριάν.

