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Οι ευκαιρίες δεν περιμένουν…
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περίοδος που διανύουμε είναι αναμφίβολα ιδιαίτερα κρίσιμη για την ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου. Αυτή
τη στιγμή οι τοπικές κοινωνίες δεν καλούνται
απλώς να επιλύσουν τα προβλήματα του στενού γεωγραφικού τους χώρου, αλλά να διαχειριστούν μια σειρά από ζητήματα, οι επιπτώσεις
των οποίων θα επηρεάσουν μελλοντικά με καθοριστικό τρόπο το φυσικό περιβάλλον και συνακόλουθα την ποιότητα ζωής των κατοίκων.
ε ό,τι αφορά το τοπικό διαμέρισμα της Αετόπετρας, το θέμα που φαίνεται να απασχολεί
περισσότερο τους μόνιμους κατοίκους αλλά και
όλους τους απόδημους είναι η κατάσταση του
δρόμου (επαρχιακή οδός 16) και ο ορατός κίνδυνος αποκλεισμού του χωριού μας. Δεδομένου
ότι το θέμα αυτό άπτεται των αρμοδιοτήτων της
Περιφέρειας Ηπείρου, το Δ.Σ. με αίσθημα ευθύνης
για περισσότερο από ένα χρόνο απευθύνεται προφορικά και εγγράφως στις αρμόδιες υπηρεσίες της
Περιφέρειας και συνομιλεί τόσο με τον υπεύθυνο
τεχνικών έργων κ. Οικονόμου, όσο και με τον ίδιο
τον Περιφερειάρχη κ. Καχριμάνη. Επισταμένως
έχουμε ζητήσει να μας δοθεί η τεχνική έκθεση και
η μελέτη του ΙΓΜΕ, που επισκέφτηκε το χωριό μας
τον Ιούλιο του 2017, χωρίς ωστόσο να το καταφέρουμε. Αρωγός της προσπάθειάς μας αποδείχτηκε
ο Δήμος Ζίτσας, ο οποίος επίσης πιέζει με σχετικές
επιστολές την Περιφέρεια, και, όπως μας ενημερώνουν, έχουν λάβει σχετικές διαβεβαιώσεις για το
θέμα του δρόμου, οπότε αναμένουμε να δούμε αν
και κατά πόσο η πρόχειρη διάνοιξη που έγινε πρόσφατα θα ολοκληρωθεί ως έργο.
στόσο, ξεφεύγοντας από τα στενά τοπικά
όρια του χωριού μας θα πρέπει να μας απασχολήσει και μια σειρά από πολύ σοβαρά ζητήματα με ορατές και μη επιπτώσεις στο άμεσο και
προσεχές μέλλον.
άλλον ξαφνικά, αν και πρόκειται για θέμα
που υφίσταται εδώ και χρόνια, μπήκαν στη
ζωή μας οι ανεμογεννήτριες στον Κασιδιάρη.
Η κορυφογραμμή που ξέρουμε και νοσταλγικά
ατενίζουμε δεν υπάρχει πια. Θα πρέπει να εξοικειωθούμε με την ιδέα ότι η θέα του βουνού δε θα
είναι ποτέ πια η ίδια. Πέρα από την αισθητική αλλοίωση του φυσικού τοπίου, πολύ σημαντικό πρόβλημα είναι οι επιπτώσεις στο οικοσύστημα της
περιοχής. Προσπαθώντας να διατηρούμε τη ματιά
μας ψύχραιμη και αντικειμενική, καλούμαστε να
αποδεχτούμε μια νέα πραγματικότητα απέναντι
στην οποία αυτή τη στιγμή φαίνεται να υπάρχουν
λιγοστά περιθώρια αντίδρασης, καθώς πρόκειται
για αποφάσεις ειλημμένες εδώ και χρόνια. Το ζητούμενο, λοιπόν, πλέον είναι να είμαστε «φύλακες»
και να αγρυπνούμε για τυχόν μέγιστες ατασθαλίες
ενάντια στο περιβάλλον, εξετάζοντας και καταγράφοντας τις όποιες συνέπειες από ένα τέτοιο έργο.
Επιπρόσθετα, οφείλουμε να διεκδικήσουμε ως
Δήμος γενικότερα και ως τοπικό διαμέρισμα ειδικότερα όσο το δυνατόν περισσότερα και μεγαλύτερα ανταποδοτικά οφέλη. Κρίνουμε ότι οι όποιες
προσπάθειες του τωρινού αλλά και των επόμενων
Δ.Σ. θα πρέπει να στραφούν με περισσό ενδιαφέρον ακριβώς σε αυτό: στην εξασφάλιση της μεγαλύτερης δυνατής ωφέλειας από το αιολικό αυτό
πάρκο, που στην τελική ανάλυση φιλοξενείται – με
ή χωρίς τη δική μας συγκατάθεση – στη δική μας
πατρίδα και στην ευρύτερη περιουσία μας.
λλά οι προκλήσεις της εποχής δε σταματούν
εδώ. Ένα πολύ αμφιλεγόμενο θέμα απασχολεί
στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή την επικαιρότητα στην Ήπειρο: οι έρευνες για την εξόρυξη των
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υδρογονανθράκων. Διχασμένη η κοινή γνώμη
παρακολουθεί να εξελίσσονται – ερήμην της ουσιαστικά – έργα με ανεξακρίβωτες αυτή τη στιγμή
συνέπειες, εφόσον δεν υπήρξε καμιά ουσιαστική
πληροφόρηση σχετικά με το θέμα, σε ό,τι αφορά
το φυσικό κάλλος της περιοχής μας και – κυρίως
– το οικοσύστημα και συνακόλουθα την υγεία των
κατοίκων.
πολύπλευρη έκφραση προβληματισμού και
οι φωνές διαμαρτυρίας ακούγονται όλο και
περισσότερο. Με απόλυτο αίσθημα ευθύνης ως
Δ.Σ., εκτός του ότι παρακολουθούμε από κοντά τις
εξελίξεις, θεωρήσαμε σκόπιμο να αφιερώσουμε
σχεδόν όλο το παρόν φύλλο της εφημερίδας μας
στην ενημέρωση των Αετοπετριτών. Σε συνεργασία με τον Δήμο Ζίτσας, με την Ομοσπονδία Αδελφοτήτων Καλαμά και την Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδος έχουμε συμπεριλάβει στην ύλη
μας αρκετές πηγές πληροφόρησης, με απώτερο
στόχο να συζητηθεί το θέμα και στην προσεχή Γενική μας Συνέλευση.
γαπητοί Συγχωριανοί, οι καιροί ου μενετοί.
Ο καιρός, οι ευκαιρίες και οι εξελίξεις δε θα
μας περιμένουν. Καθήκον του καθενός μας είναι η
πληροφόρηση και η ταχύτατη αντίδραση ως πρόληψη δυσάρεστων επιπτώσεων. Πολύ συχνά αυτό
που προβάλλεται ως εξέλιξη και ευκαιρία κρύβει
πολλές αρνητικές παραμέτρους και άλλους τόσους κινδύνους. Αυτή τη στιγμή τηρούμε στάση
αναμονής και προσπαθούμε να ενημερωθούμε
με βλέμμα κριτικό και χωρίς προκατάληψη για τα
τεκταινόμενα. Και με γνώμονα αυτό, θεωρούμε
αναγκαία τη συμμετοχή όλων των Αετοπετριτών
στην επόμενη Γενική Συνέλευση, για την οποία
εγκαίρως θα σας ενημερώσουμε, γιατί, καθώς το
θέμα άμεσα ή έμμεσα μας αφορά όλους, η όποια
απόφασή μας πρέπει να είναι ευρέως συλλογική
και να ληφθεί με μοναδικό κίνητρο τη βαθιά και
ουσιαστική αγάπη για τον τόπο μας.
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Η Γεν. Γραμματέας
Νικόλαος Γ. Ζέκης
Ευαγγελία Γρ. Τσαμπούρη
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Αδελφότητα Αετόπετρας Δωδώνης Ηπείρου
σας προσκαλεί στην ετήσια
παραδοσιακή χοροεσπερίδα της,

το ΣΆΒΒΑΤΟ 3 ΜΑΡΤΊΟΥ 2018
και ώρα 20.30 μμ.
στην αίθουσα δεξιώσεων BELVEDERE,
Χαριλάου Τρικούπη και Κύπρου,
Πλ. Μπουρναζίου, Περιστέρι
(τηλ. 210 5780040)
Πρόσκληση 20 ευρώ*

(στην τιμή περιλαμβάνεται σερβιριζόμενο δείπνο,
κρασί και αναψυκτικά)
Μετά τιμής για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Η Γεν. Γραμματέας
Νικόλαος Γ. Ζέκης
Ευαγγελία Χ. Τσαμπούρη

ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ: Παρακαλείστε, για την οργάνωση και καλύτερη διευθέτηση του χώρου, να ενημερώσετε
έγκαιρα ως τις 28/2 τα μέλη του Δ.Σ. για την παρουσία σας,
καθώς και για τυχόν επιθυμία σας για νηστήσιμο μενού.
Σας ευχαριστούμε και σας περιμένουμε, για να
βρεθούμε και να γλεντήσουμε όλοι μαζί υπό τους
ήχους των κομπανιών του Βασίλη Τόλη και του Τάσου Μαγκλάρα.

►

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ

Αγαπητοί συγχωριανοί και φίλοι του χωριού
μας, παρακαλείσθε θερμά να ενισχύσετε την
προσπάθειά μας και να προσφέρετε αίμα σε οποιοδήποτε νοσοκομείο για την ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΑΕΤΟΠΕΤΡΑΣ
ΔΩΔΩΝΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (κωδικός 14090).
Η Τράπεζα Αίματος της Αδελφότητάς μας, δικαιώνοντας τον σκοπό
της δημιουργίας της, διέθεσε ήδη τις πρώτες πέντε φιάλες αίμα – από
τις έντεκα που συνολικά διέθετε – για συγχωριανό μας που τις είχε
ανάγκη και που κατά πάσα πιθανότητα θα χρειαστεί και πάλι τη συνδρομή μας.
Γι’ αυτό σας ζητάμε να στηρίξετε έμπρακτα και άμεσα την αιμοδοτική μας προσπάθεια και να μας ενημερώσετε σχετικά στο τηλ.
6972829267.

ΓΙΟΡΤΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ

ρκετοί συγχωριανοί μας επέλεξαν να πάνε στο χωριό κατά τη διάρκεια των εορτών των Χριστουγέννων. Η ύπαρξη και σωστή λειτουργία του ξενώνα συντελεί σε μεγάλο βαθμό, ώστε πολλοί Αετοπετρίτες
να παίρνουν την απόφαση να επισκεφτούν τη γενέθλια γη, καθώς γνωρίζουν ότι εκεί θα βρουν ένα ζωντανό κύτταρο ζωής να τους περιμένει.
Σε μια συμβολική κίνηση, ο Πρόεδρος της Αδελφότητας με τη βοήθεια του
μικρού μόνιμου κατοίκου του χωριού μας, Θοδωρή Σαλιάι, μοίρασε σε όλα
τα ανοιχτά αετοπετρίτικα σπίτια ένα τσουρέκι και αντάλλαξε ευχές.
Παράλληλα, με πρωτοβουλία του Λάζαρου Βενέτη και σε συνεννόηση με την
Αδελφότητα και τον Βασ. Σαλιάι, ανήμερα των Φώτων, διοργανώθηκε στον
ξενώνα ένα
μικρό αυτοσχέδιο γλέντι με τον
αγαπημένο
μας Βασίλη Τόλη και την κομπανία του. Πηγαίο
το κέφι και ζεστό το σμίξιμο για όλους εκείνους
που βρέθηκαν στο χωριό εκείνο το βράδυ και ευχήθηκαν του χρόνου να μπορέσουν να το επαναλάβουν.
Με όλα αυτά το χωριό μας παραμένει ακμαίο και
ζωντανό και αντιστέκεται στην παρακμή χάρη
στην παρουσία όλων εμάς που ακούμε το κάλεσμά
του και το επισκεπτόμαστε σε κάθε ευκαιρία. `
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Εκδήλωση για τους υδρογονάνθρακες στην Τ.Κ. Βουτσαρά

Τ

ο ενδιαφέρον πολιτικών
και υπηρεσιακών παραγόντων καθώς και εκατοντάδων πολιτών προσέλκυσε
η ανοιχτή ενημερωτική εκδήλωση του Δήμου Ζίτσας με
θέμα την Ανάπτυξη των υδρογονανθράκων στην Ήπειρο,
που πραγματοποιήθηκε με την
υποστήριξη του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το μεσημέρι της Δευτέρας
(22/01/2017).

Στην κατάμεστη από κόσμο αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της
Τ.Κ. Βουτσαρά ο Γενικός Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων
Υλών Μιχάλης Βερροιόπουλος και
πλειάδα επιστημόνων, μελετητών
και υπηρεσιακών στελεχών του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας παρουσίασαν όλο το φάσμα της έρευνας των υδρογονανθράκων και έδωσαν σαφείς απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που
τέθηκαν στη διάρκεια της εκδήλωσης από τους παριστάμενους.
Την επτάωρης διάρκειας εκδήλωση παρακολούθησαν οι πέντε
βουλευτές Ιωαννίνων κ.κ. Μερόπη
Τζούφη, Χρήστος Μαντάς, Γιάννης
Στέφος, Γιάννης Καραγιάννης, και
Κώστας Τασούλας, οι Δήμαρχοι Ζίτσας Μιχάλης Πλιάκος και Πωγωνίου
Κώστας Καψάλης, ο Πρόεδρος της
ΠΕΔ και Δήμαρχος Ηγουμενίτσας
Γιάννης Λώλος, η Αντιπεριφερειάρχης Τατιάνα Καλογιάννη, ο Πρόεδρος
του Περιφερειακού Συμβουλίου
Σταύρος Παργανάς, ο Αντιδήμαρχος
Ιωαννίνων Παντελής Κολόκας, Περιφερειακοί Σύμβουλοι, Αντιδήμαρχοι,
Δημοτικοί Σύμβουλοι, Πρόεδροι και
Εκπρόσωποι τοπικών Κοινοτήτων
του Δήμου Ζίτσας και πολλά ακόμη
αυτοδιοικητικά στελέχη.
Στη διάρκεια της εκδήλωσης και
παρά την ένταση που επικράτησε
αρκετές φορές, αναπτύχθηκε γόνιμος διάλογος και κατατέθηκαν όλες
οι απόψεις. «Η ενημέρωση θα είναι
διαρκής σε όλα τα στάδια» ανέφερε
ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Μιχάλης Βερροιόπουλος και πρόσθεσε «είμαστε εδώ, τίποτα δεν έχει
τελειώσει και δεν υπάρχει κάτι για το

οποίο δε μπορούμε να συζητήσουμε
με τον κόσμο». Στο θεσμικό πλαίσιο
και τη νομοθεσία που διέπουν την
έρευνα και την εκμετάλλευση των
υδρογονανθράκων αναφέρθηκαν
αντίστοιχα, ο Ιωσήφ Αθανασιάδης,
προϊστάμενος του αυτοτελούς τμήματος πολιτικής έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, και ο
Αλέξανδρος Κουλίδης, υπεύθυνος

χνείου Κρήτης, Εκμετάλλευση Ταμιευτήρων Υδρογονανθράκων και Γεωθερμικών Πεδίων Νίκος Βαρότσης.
Στις επιπτώσεις στο Γεωπεριβάλλον και στα Υπόγεια Υδατικά
Συστήματα αναφέρθηκε ο , Δρ.
Γεωλόγος- Μελετητής, Πρόεδρος
Δ.Σ. Συλλόγου Ελλήνων Γεωλόγων
Ξενοφών Σταυρόπουλος, ενώ ο
προϊστάμενος της Περιφερειακής
Μονάδας Ηπείρου του ΙΓΜΕ Δρ. Ευ.

Στιγμιότυπο από την ημερίδα του Δήμου Ζίτσας
για τους υδρογονάνθρακες

της διεύθυνσης περιβαλλοντικής
αδειοδότησης του Υπουργείου.
Σημεία της Στρατηγικής Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων παρουσίασε ο Δημήτριος Καλιαμπάκος Καθηγητής ΕΜΠ, Εργαστήριο
Μεταλλευτικής Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος Μεταλλευτικής, Μελετητής ΣΜΠΕ ενώ οι σεισμολόγοι
Κώστας Παπαζάχος και Άκης Τσελέντης ξεκαθάρισαν ότι στη φάση της
έρευνας που βρισκόμαστε σήμερα
δεν μπορούν να επηρεαστούν τα
ρήγματα της περιοχής και να προκληθούν σεισμοί.
Απαντήσεις στους προβληματισμούς που γεννιούνται από τις γεωτρήσεις υδρογονανθράκων έδωσε
με την εισήγησή η Καθηγήτρια ΕΜΠ,
Τεχνολογία Γεωτρήσεων – Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων, πρώην
Πρόεδρος ΕΔΕΥ Σοφία Σταματάκη
ενώ στον ρόλο της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ Α.Ε.)», αναφέρθηκε ο
Αντιπρόεδρος της Εταιρείας Σπυρίδων Μπέλλας.
Τις προϋποθέσεις για την χωρίς
επιπτώσεις ομαλή διεξαγωγή των
δραστηριοτήτων έρευνας και εκμετάλλευσης
υδρογονανθράκων
παρουσίασε ο Καθηγητής Πολυτε-

Νικολάου παρουσίασε στοιχεία για
το υπόγειο υδατικό δυναμικό της
Ηπείρου.
Τις προϋποθέσεις για την άνευ
επιπτώσεων ομαλή διεξαγωγή των
δραστηριοτήτων έρευνας και εκμετάλλευσης
υδρογονανθράκων
ανέλυσε ο Καθηγητής Πολυτεχνείου
Κρήτης, Εκμετάλλευση Ταμιευτήρων
Υδρογονανθράκων και Γεωθερμικών Πεδίων, Νίκος Βαρότσης.
Παίρνοντας τον λόγο ο Μελετητής Περιβαλλοντικού Σχεδίου
Δράσης Προγράμματος Σεισμικών
Ερευνών της “ENVECO A.E.”, Σπύρος
Παπαγρηγορίου, παρουσίασε το περιβαλλοντικό πρόγραμμα δράσης
και παρακολούθησης περιβαλλοντικών και κοινωνικών παραμέτρων για
τη γεωφυσική έρευνα στην ευρύτερη περιοχή των Ιωαννίνων.
Τέλος οι κ.κ. Σαράντης Δημητριάδης, Ομότιμος Καθηγητής του Τομέα
Ορυκτολογίας-Πετρολογίας-Κοιτασματολογίας του Τμήματος Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών
του ΑΠΘ, και Δημήτρης Πασχάλης,
Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού,
κατέθεσαν τις απόψεις τους γιατί
τάσσονται κατά της εξόρυξης υδρογονανθράκων στην Ήπειρο.

Τα «μέτωπα» των υδρογονανθράκων
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όσο εύκολο είναι να γίνει μια ουσιαστική ενημέρωση για το θέμα των υδρογονανθράκων,
όταν πολλά έχουν πάει ήδη στραβά; Μέσα σε
πέντε χρόνια, από τότε που άνοιξε το μεγάλο αυτό κεφάλαιο στην Ήπειρο, κανείς δεν
ενημερώθηκε όπως θα έπρεπε, την ώρα που έπρεπε. Με
τα δεδομένα αυτά, και με αρκετούς πολίτες να έχουν
οργανωθεί ήδη κατά της εξόρυξης υδρογονανθράκων
με αφορμή την έναρξη των σεισμικών γεωφυσικών περιοχών, ήταν σχεδόν νομοτελειακό ότι η ενημερωτική
εκδήλωση για τους υδρογονάνθρακες θα γινόταν μέσα
σε πολύ δύσκολες συνθήκες.
Η εκδήλωση, που διοργανώθηκε από τον Δήμο Ζίτσας
σε συνεργασία με το υπουργείο Περιβάλλοντος, ξεκίνησε
χτες στις 4 το απόγευμα στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Βουτσαρά και τελείωσε στις 11 το βράδυ. Πολλοί οι ομιλητές, πολλές και οι διακοπές από το κοινό και
μέλη της επιτροπής αγώνα, αρκετές οι στιγμές έντασης.
Καταρχάς, ήταν σαφές ότι για αρκετούς από τους πολίτες
το κεφάλαιο «υδρογονάνθρακες» στην Ήπειρο δεν έπρεπε
να είχε ανοίξει καν, προτάσσοντας την πολιτική διάσταση
του όλου ζητήματος. Από την πλευρά της βέβαια, η κυβέρνηση διά στόματος του υπουργού Γιώργου Σταθάκη
έχει διαμηνύσει και στους Ηπειρώτες ότι η έρευνα και η
εκμετάλλευση υδρογονανθράκων αποτελεί «εθνικό συμφέρον». Προς αυτή την κατεύθυνση, δεν ήταν τυχαία η
παρουσία στην εκδήλωση και των τεσσάρων βουλευτών
Ιωαννίνων του ΣΥΡΙΖΑ. Το παρών έδωσε και ο βουλευτής
της ΝΔ Κώστας Τασούλας, η αντιπεριφερειάρχης Τατιάνα
Καλογιάννη και πολλοί εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης.
Οι επιστήμονες και οι υπηρεσιακοί παράγοντες του
υπουργείου Περιβάλλοντος επιχείρησαν να παρουσιάσουν κάποιες από τις πτυχές του όλου ζητήματος. Ωστόσο, ο μεγάλος αριθμός των ομιλητών, όπως και η απαίτηση του κοινού (εύλογη σε μεγάλο βαθμό) για συζήτηση κι
όχι για ενημέρωση μόνο, δυσκόλεψε τον συντονισμό της
όλης εκδήλωσης.
Αυτό που υποστήριξαν όλοι οι ομιλητές είναι ότι, αν
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Γεννήσεις

• Στις
7/12/2017 η
Βάσω Κλώνη – Κατοστάρα (κόρη της Καίτης Σπανού – Κατοστάρα)
γέννησε κοριτσάκι.
• Στις 28/12/2017 η Νίκη Παπαζιάν – Κατοστάρα
(κόρη της Καίτης Σπανού – Κατοστάρα) γέννησε αγοράκι.
• Στις 8/1/2018 η Μαρίνα Δίπλαρου, σύζυγος Παύλου
Ελ. Μηλιώνη γέννησε αγοράκι.
Το Δ.Σ. της Αδελφότητάς μας τους εύχεται υγεία και κάθε
χαρά στη ζωή τους.

Πένθη

• Στις 13/11/2017 απεβίωσε ο Λάζαρος Καραγιαννίδης,
σύζυγος Φανής Κων/νου Μηλιώνη και το 40ήμερο μνημόσυνο
τελέστηκε στις 12/12/2017 στην εκκλησία της Αγίας Βαρβάρας στο Ίλιον.
• Στις 26/11/2017 τελέστηκε το 40ήμερο μνημόσυνο
στη μνήμη του ευεργέτη του χωριού μας Ευάγγελου Αθαν.
Μάνου στην Ανάβυσσο Αττικής.
• Στις 21/12/2017 έφυγε από τη ζωή ο Ευάγγελος Χρ.
Τσιμπεκίδης. Η εξόδιος ακολουθία εψάλη στις 23/12 στον
Ι.Ν. της Αγ. Παρασκευής στην Αετόπετρα και το 40ήμερο
μνημόσυνο στην εκκλησία της Υπαπαντής στον Πειραιά.
• Στις 17/1/2018 απεβίωσε ο Ευάγγελος Νούσης. Η
κηδεία του έγινε την επομένη στον Ι.Ν. του Αγ. Παντελεήμονα στο Κρυονέρι.
• Στις 20/1/2018 έφυγε από τη ζωή ο Σπύρος Καραχάλιος, σύζυγος Ουρανίας – Κούλας Μηλιώνη. Το 40ήμερο
μνημόσυνο θα τελεστεί στις 25/2 στις 11.00 πμ. στον Αγ.
Φανούριο Ιλίου.
• Στις 5/2/2018 απεβίωσε στα Ιωάννινα ο Μιχάλης
Ευαγγ. Τσαμπούρης.
Το Δ.Σ. συλλυπείται θερμά τις οικογένειες των εκλιπόντων.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

• Η Ειρήνη Μηλιώνη πρόσφερε στην Αδελφότητα το
ποσό των 25 ευρώ στη μνήμη
του εκλιπόντος συζύγου της,
Γεωργίου Μηλιώνη, και το ποσό
των 25 ευρώ στη μνήμη της Ελένης Ζέκη.
• Η Λεμονιά Νούση πρόσφερε 20 ευρώ εις μνήμη Ελένης
Ζέκη και 20 ευρώ εις μνήμη Αικατερίνης Ζέκη.
• Η Μαριάννα Βουρεκά και
ο Λάμπρος Βουρεκάς πρόσφεραν το ποσό των 80 ευρώ για τις
βραβεύσεις των μαθητών στη
μνήμη του Κων/νου Βουρεκά.
• Ο Γρηγόρης Αναστ. Μπάτσος πρόσφερε 50 ευρώ στη
μνήμη του Αθαν. Καπώνη.
• Ο Αυγέρης Λαυρέντζος
πρόσφερε 50 ευρώ στη μνήμη
του Ευαγγ. Νούση.
• Ο Φώτης Λαυρέντζος πρόσφερε 50 ευρώ στη μνήμη του
Ευαγγ. Νούση.

• Α.Ο. Φάρος Κερατσινίου
ΒC (αθλητ. σύλλογος)
• ΜΑΧΧΙΣ Ιnt. Hellas AE (εταιρεία)
• Νούσης Χρήστος Αντ.
• Παππάς Κωνσταντίνος
• Κεντίρα Κατερίνα
• Μακαριάν Α κ Ε
• Βλαχόπουλος Κώστας
• Διαμαντής Χαραμής
• Καλογήρου Δημήτριος
• ΑΦΟΙ Κυριαζή
• Ανδρέας Σουλούτας
• Γιώργος Ηλιάδης
• Λ. Λαζόπουλος
• Ν. Σκορδάς
• Σ. Παναγιόπουλος
• Υιοί Π. Χειλαδάκη
• Λ.Τσαγαλάς
• Δημήτρης Πατσιάς
• Γιώργος Μουρκόγιαννης
• Goran Jojic
• Aφοί Γαρδικιώτη
• Βασίλης Καστανάκης
• Καλογιάννης Γιάννης
• Τζοβάρας Θωμάς
• Η Ιωάννα Καμπέρη πρόσφερε μια σειρά μεγάλων δώρων στη λαχειοφόρο αγορά της
χοροεσπερίδας μας (διαμονή σε
ξενοδοχεία στην Αντίπαρο και
τη Χαλκιδική) στη μνήμη του
Ευάγγελου Τσιμπεκίδη.

παρθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα, τότε θα
υπάρξει ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων.
Ωστόσο, ένα από τα βασικά ερωτήματα που
προέκυψαν, αφορά τον βαθμό αξιοπιστίας του
ελληνικού Δημοσίου και των ελεγκτικών του μηχανισμών, τον οποίο προσπάθησε να ενισχύσει
ο γενικός γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών
Πρώτων Υλών Μιχάλης Βερροιόπουλος. Οι
ομιλητές-εκπρόσωποι του υπουργείου Περιβάλλοντος και της Ελληνικής Διαχειριστικής
Εταιρίας Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ) επέμειναν,
Προσφορές εις μνήμη
παρά τους περί αντιθέτου προβληματισμούς,
Ευαγγ. Χρηστ. Τσιμπεκίδη
ότι υπάρχουν όλα τα κατάλληλα εργαλεία για
τη διαμόρφωση των καλύτερων δυνατών συν• Η Ανδρονίκη Τσιμπεκίθηκών.
δου πρόσφερε το ποσό των 500
Κατά την ημερίδα, υπήρξε δε η υπενθύμιση
ευρώ στη μνήμη του συζύγου
ότι στην Ήπειρο έχουν γίνει συνολικά 14 γεωτης.
τρήσεις στο παρελθόν –οι 11 από αυτές κατά
Από 50 ευρώ έδωσαν οι:
Η Αδελφότητα Αετόπετρας
την παραχώρηση του «οικοπέδου» Ιωαννίνων
•
Άρης Νικαίας (αθλητ. σωμα- ευχαριστεί όλους τους ανωτέστην Enterprise Oil στα τέλη της δεκαετίας του
τείο)
’90, ενώ είχαν προηγηθεί και οι σεισμικές γραμρω για τις προσφορές τους.
μές σε 1991 χλμ. «Τώρα τα χιλιόμετρα είναι 500.
Τις έχουμε ανάγκη τις σεισμικές έρευνες. Θα
μας δώσουν μια παρακαταθήκη σεισμικών δεδομένων» σης ρίσκου και μια μελέτη κοινωνικού οφέλους. Έμφαση
τόνισε ο πρόεδρος της ΕΔΕΥ Σπυρίδων Μπέλλας, ο οποίος έδωσε γενικότερα στην ανάγκη να εμπλέκονται οι πολίτες
τόνισε ότι «δεν ξέρουμε αν θα βρεθεί πετρέλαιο ή αέριο». ουσιαστικά στις διαδικασίες διαβούλευσης.
Σημειωτέον ότι τα περί αερίου επαναλαμβάνονται ιδιαίτερα τον τελευταίο καιρό, με την αίσθηση ότι η κοινοπραξία
θα αναζητήσει κοίτασμα φυσικού αερίου να γίνεται πιο
έντονη.
Τοποθέτηση έγινε και από τον καθηγητή του Μετσόβιου Πολυτεχνείου Δημήτρη Καλιαμπάκο, ο οποίος είχε κάνει τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
Αφού ανέφερε ότι δεν είναι σίγουρο ότι υπάρχει πετρέλαιο στην Ήπειρο («έχουμε κάποιες γεωλογικές παγίδες
που μπορεί να έχουν πετρέλαιο» είπε), υπογράμμισε ότι το
πιο σημαντικό στάδιο είναι το ενδιάμεσο –μεταξύ, δηλαδή,
της ολοκλήρωσης των σεισμικών ερευνών και της ενδεχόμενης εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων. Το ενδιάμεσο
στάδιο, όπως είπε, πρέπει να περιλαμβάνει, εκτός από τη
μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, μια μελέτη ανάλυ-

Όσο για τη συσχέτιση σεισμών και παραγωγής υδρογονανθράκων, τοποθετήσεις έγιναν από τους καθηγητές
Σεισμολογίας Άκη Τσελέντη, ο οποίος είχε μιλήσει αναλυτικά επί του θέματος και σε εκδήλωση που είχε προηγηθεί την Κυριακή, και Κώστα Παπαζάχο. Ο κ. Παπαζάχος,
αφού επαλήθευσε τη συσχέτιση, εκτίμησε ότι σε μια σεισμογενή περιοχή, σαν την Ήπειρο, περισσότερο πρέπει να
ανησυχεί «η φυσική σεισμικότητα και όχι η όποια επαγόμενη σεισμικότητα».
Από τη «συζήτηση» που έγινε, ήταν ξεκάθαρο πάντως
ότι ένας από τους μεγάλους φόβους των τοπικών κοινωνιών είναι ότι η κοινοπραξία Repsol-Energean Oil θα προχωρήσει σε μη συμβατικές μεθόδους άντλησης υδρογονανθράκων (fracking ή παραγωγή σχιστολιθικού αερίου).

Αετοπετρίτικα Νέα
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Σ

την ασφυκτικά γεμάτη αίθουσα του Πνευματικού
Κέντρου Ηπειρωτών, στο κέντρο της Αθήνας, χτύπησε η καρδιά της Ηπειρωτικής αποδημίας την Τετάρτη 24/1/2018. Στην μεγάλη εκδήλωση που διοργάνωσε η
ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ για την ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ θέμα ήταν η οργάνωση της δράσης
ενάντια στη σύμβαση για την έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων στην περιοχή Ιωαννίνων-Θεσπρωτίας.
Η εκδήλωση ξεκίνησε με προβολή συγκλονιστικών αποσπασμάτων ντοκιμαντέρ, σε επιμέλεια της Μένιας Βαζούκη, για τα
αντίστοιχα «επιτεύγματα» των πολυεθνικών έρευνας, εξόρυξης
υδρογονανθράκων στην περιοχή Βασιλικάτα της Ιταλίας.
Ανοίγοντας ο Αλέξανδρος Λαμπρίδης, εκ μέρους των 10 συμ-

Από την ασφυκτικά γεμάτη αίθουσα
της ΠΣΕ στην εκδήλωση της Ηπειρωτικής Συσπείρωσης)

βούλων της ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ στο Δ.Σ. της Π.Σ.Ε., αναφέρθηκε στις διαχρονικές προσπάθειες να αναδειχθεί έγκαιρα
και ουσιαστικά το θέμα, παρά την πρόσφατη, προκλητική στάση
της τωρινής πλειοψηφίας. Ενημέρωσε για την εκπροσώπηση της
ΗΣ σε σειρά εκδηλώσεων στην Ήπειρο αυτό το διάστημα. Τόνισε ότι η ανάγκη για ενημέρωση, οργάνωση και συντονισμό της
δράσης των φορέων της ηπειρωτικής αποδημίας ενάντια στην
υλοποίηση της σύμβασης στο «οικόπεδο Ιωαννίνων - Θεσπρωτίας» και για την μη υπογραφή των νέων για τα «οικόπεδα» Άρτας – Πρέβεζας και Ιονίου, έκανε επιτακτική την διοργάνωση της
εκδήλωσης.
Ο Νίκος Γιαννούλης (Φυσικός-Περιβαλ/λόγος (PhD,MSc), μέλος του ΔΣ της ΠΣΕ, πρώην Δήμαρχος Πρέβεζας) που είχε την ευθύνη της κεντρικής εισήγησης από μέρους της ΗΣ, ανέδειξε και
τεκμηρίωσε στην παρουσίαση του βήμα προς βήμα τις ολέθριες
επιπτώσεις από την υλοποίηση της σύμβασης στην οικονομία,
την κοινωνία, το φυσικό, το ιστορικό, το πολιτισμικό περιβάλλον
της Ηπείρου. Ιδιαίτερα επισήμανε ότι δεν πρόκειται για τυπική
ακαδημαϊκή έρευνα αλλά για εργασίες εκτεταμένες, άρρηκτο
προπομπό της παραγωγικής διαδικασίας εξόρυξης. Κατέληξε με
την έκκληση για συστράτευση όλων των Ηπειρωτών, σε ένα αγώνα όπου δεν περισσεύει κανείς.
Ο Γιώργος Οικονόμου (πρώην πρόεδρος του ΔΣ της ΠΣΕ) στην
παρέμβασή του ανέδειξε τη νομική διάσταση της σύμβασης, επισημαίνοντας ότι είναι ληστρική, αποικιοκρατική και αστήρικτη
νομικά.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
της ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ (ΠΣΕ)
Ο Θεόδωρος Κομνηνός, πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης
Στενών και Εκβολών ποταμών Αχέροντα και Καλαμά, ZωολόγοςΒιολόγος- Σύμβουλος Διαχ. Φυσικού Περιβάλλοντος, εξέφρασε
τον σκεπτικισμό του για τις επιπτώσεις στο περιβάλλον του χώρου ευθύνης του φορέα και ενημέρωσε ότι δεν έχει γίνει διαβούλευση με τους αρμόδιους φορείς και την τοπική κοινωνία.
Τον λόγο επίσης έλαβαν οι πρώην πρόεδροι του ΔΣ της ΠΣΕ
Παύλος Κοσοβίτσας και Κώστας Αλεξίου, o Πρόεδρος
της Ομοσπονδίας Καλαμά Κώστας Στεργίου, ο πρόεδρος
της Κίνησης «Καθαρός Καλαμάς» Παναγιώτης Μίτσης, ο
γενικός Γραμματέας του ΔΣ της Ομοσπονδίας Μουργκάνας Δημήτρης Κανακόπουλος, o Ρήγας Τσιακίρης - μεταφέροντας παλμό και σκέψεις από μέρους της Πρωτοβουλίας ενάντια στην εξόρυξη υδρογονανθράκων στην
Ήπειρο καθώς και σειρά ακόμη Ηπειρωτών.
Στη συγκέντρωση απηύθυνε χαιρετισμό εκ μέρους
του ΚΚΕ ο Βουλευτής Β’ Αθήνας Χρήστος Κατσώτης από
το Κοτσανόπουλο της Πρέβεζας, ο οποίος ήταν ο μόνος
Βουλευτής που ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση της ΗΣ
σε όλους τους Ηπειρώτες Βουλευτές.
Όλοι οι ομιλητές στις παρεμβάσεις τους τόνισαν την
ανάγκη της συλλογικής και οργανωμένης δράσης, για να
σταματήσει τώρα η υλοποίηση της σύμβασης έρευνας
και εξόρυξης. Επίσης στηλίτευσαν την στάση της πλειοψηφίας της ΠΣΕ που τριγυρνάει
στους χορούς και τα πανηγύρια και
αρνείται να λάβει θέση στο καθοριστικό αυτό θέμα. Στην εκδήλωση
έλαβαν μέρος αντιπρόσωποι δεκάδων Ηπειρωτικών Σωματείων.
Στο κλείσιμο της εκδήλωσης ο
επικεφαλής της ΗΣ Σωτήρης Κολιούσης τόνισε:
«…Θα αγωνιστούμε συντονισμένα, οργανωμένα, καθολικά για την
αξιοποίηση κάθε πλουτοπαραγωγικής πηγής της Ηπείρου με γνώμονα
το όφελος της λαϊκής οικογένειας,
χωρίς να βλάπτεται το περιβάλλον,
με σεβασμό στην ιστορία και τον
πολιτισμό μας, στα μνημεία που με
κατάθεση ψυχής οικοδόμησαν οι
προηγούμενες γενιές. Ο προβληματισμός μας που έγινε αγωνία θα γίνει
ορμητικό ποτάμι κινητοποιήσεων
από όλους τους Ηπειρώτες της Αττικής μέσα από τους συλλόγους, τις αδελφότητες, τις Ομοσπονδίες και σύντομα και στην
Πανηπειρωτική, όταν θα αναγκαστούν να φύγουν, σε συντονισμό με τους αδελφούς μας στην Ήπειρο. Ποτάμι που θα πνίξει
όλους αυτούς που σήμερα είναι βέβαιοι για τη δύναμη τους και
θα σταματήσει τις έρευνες και την εξόρυξη όχι μόνο στο οικόπε-

Η ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΖΙΤΣΑΣ
Ο ΔΡΟΜΟΣ ΣΤΗ ΒΙΓΛΑ:
πό την επιχορήγηση που έχει λάβει ο Δήμος
από το Υπουργείο Εσωτερικών για αποκατάσταση ζημιών που έχουν προκληθεί σε υποδομές από τις πλημύρες του Δεκεμβρίου ένα ποσό
θα διατεθεί για τον επαρχιακό δρόμο στη «Βίγλα».
Σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ηπείρου έχει
αποφασιστεί νέα χάραξη στο συγκεκριμένο σημείο,
καθώς το κατολισθητικό φαινόμενο που έχει προκληθεί και έχει καταστρέψει τον δρόμο δεν είναι
δυνατό να αντιμετωπισθεί. Έτσι, βάσει της πληροφόρησης που έχουμε από τον Δήμο, τώρα βρισκόμαστε στη φάση των αδειοδοτήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες, για να ακολουθήσει στη συνέχεια η
δημοπράτηση και κατασκευή του έργου σε σημείο
που δεν κατολισθαίνει.

Α

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΣ
ΤΟΥ ΕΥΑΓΓ. ΛΑΥΡΕΝΤΖΟΥ:
ον περασμένο Νοέμβριο ένα δυσάρεστο συμβάν αναστάτωσε την αετοπετρίτικη κοινωνία,
καθώς από πυρκαγιά που ξέσπασε προκλήθηκαν σοβαρότατες υλικές ζημιές στην οικία του
Ευάγγελου Λαυρέντζου στο χωριό. Η Αδελφότητα
αντιδρώντας άμεσα στο γεγονός επικοινώνησε με
τον αγαπητό συγχωριανό μας και την οικογένειά
του και ανέλαβε τη διαμονή του στον ξενώνα του
χωριού μας, προκειμένου να διευκολυνθεί στις
ενέργειες που έπρεπε να γίνουν άμεσα.
Παράλληλα, επικοινώνησε με τον Δήμαρ-
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χο Ζίτσας, Μιχάλη Πλιάκο, συζητώντας πώς μπορεί
να συνδράμει ο Δήμος στην αποκατάσταση της κατάστασης. Με προσωπική παρέμβαση του Δημάρχου, ο Δήμος βοήθησε άμεσα με τις υπηρεσίες του
στον καθαρισμό του καμένου σπιτιού και διευκόλυνε τον άτυχο συγχωριανό μας να μην ταλαιπωρηθεί
περισσότερο με γραφειοκρατικά θέματα, καθώς
από τη φωτιά είχαν καταστραφεί και προσωπικά
του έγγραφα.
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ
ΣΤΟΝ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗ:
ο Δ.Σ. παρακολουθεί με ενδιαφέρον το θέμα
του αιολικού πάρκου στον Κασιδιάρη και στο
πλαίσιο αυτό ζήτησε ενημέρωση γι’ αυτό από
το γραφείο του Δημάρχου Ζίτσας. Όπως πληροφορηθήκαμε, για το θέμα του Αιολικού Σταθμού
Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας στον Κασιδιάρη,
σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης που αποφάσισε σε συνεδρίασή του το Δημοτικό Συμβούλιο, ο
Δήμος εκμισθώνει για είκοσι (20) χρόνια δημοτική
έκταση 3.840 στρεμμάτων για την εγκατάσταση
και λειτουργία ανεμογεννητριών. Το ποσό που εισπράττει ως μίσθωμα, κάθε χρόνο, είναι 120.000
ευρώ. Παράλληλα, θα γίνουν ανταποδοτικά έργα
στις τοπικές κοινότητες σε συνεργασία με τους προέδρους και τους τοπικούς φορείς, ενώ προβλέπεται
από τον νόμο και ανταποδοτικό τέλος από έργα
ΑΠΕ μέσω των μειώσεων των λογαριασμών της ΔΕΗ
με την έναρξη λειτουργίας του «Αιολικού Πάρκου».

Τ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Το Δ.Σ. της Αδελφότητας ευχαριστεί όλους τους Αετοπετρίτες και φίλους μας για
την ανταπόκρισή τους στο ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ του 2018. Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλονται στη Δώρα Τριανταφύλλου, τον Γεώργιο Π. Μηλιώνη και τον Βασίλη Μερσινιά για την
πολύτιμη συνδρομή τους στη διανομή του ημερολογίου, η οποία συνεχίζεται με
απώτερο στόχο να βρεθούμε σε όλα τα αετοπετρίτικα σπίτια.

δο Ιωαννίνων –Θεσπρωτίας αλλά και στης Άρτας-Πρέβεζας και
του Ιονίου. Συνενώνοντας κάθε δύναμη που θέλει την Ήπειρο
σε ισόρροπη ανάπτυξη με όλη την Ελλάδα, σε όφελος του λαού
και όχι των κερδοσκόπων. Απλώνουμε το χέρι σε όλους στη δημιουργία μιας κίνησης φορέων και ατόμων που θα βάλει φρένο στις συμβάσεις, θα ακυρώσει τους σχεδιασμούς τους και θα
ανοίξει δρόμους για το καλό του τόπου.»
Απευθύνθηκε κάλεσμα σε όλες τους συλλόγους της Αποδημίας να συνεδριάσουν άμεσα, να συζητήσουν, να ενημερωθούν, να
διεκδικήσουν. Ένα κάλεσμα εγρήγορσης, συμμετοχής και αντίστασης με σταθμούς:
•Το ΔΣ της ΠΣΕ για έκδοση ψηφίσματος ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
•Το Γενικό Συμβούλιο της ΠΣΕ στις 7 του Φλεβάρη, με τους
πρόεδρους των συλλόγων να το μετατρέψουν σε συγκέντρωση
διαμαρτυρίας και αντίστασης
•Την εκδήλωση της «Πίτας του Ηπειρώτη» στο ΣΕΦ, στις 25
του Φλεβάρη 2018, με τους συλλόγους, τα χορευτικά, με όλους
τους απόδημους Ηπειρώτες να την μετατρέψουν σε μια ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Την Πέμπτη 25/1/18 στο ΔΣ της ΠΣΕ οι σύμβουλοι της ΗΣ επανέφεραν την πρόταση για έκδοση ψηφίσματος ενάντια στην υλοποίηση της σύμβασης που είχαν καταθέσει από τις 13/12/2017,
όταν η πλειοψηφία προκάλεσε τεχνητή έλλειψη απαρτίας. Ενώπιον πλήθους Ηπειρωτών που είχαν με αγωνία κατακλύσει την
αίθουσα συνεδριάσεων, οι σύμβουλοι της πλειοψηφίας για άλλη
μια φορά αρνήθηκαν να ψηφίσουν το ψήφισμα επικαλούμενοι
ότι δεν ήταν ενημερωμένοι! Δεν εξήγησαν όμως με ποια ενημέρωση εξέδωσαν Δελτίο Τύπου ουσιαστικά υπέρ της συνέχισης
των εργασιών, αναγορεύοντας εαυτούς σε τιμητές και χαρακτηρίζοντας ως “αποσπασματικές και
επιμέρους τις όποιες αντιδράσεις”.
Καρπός του αγώνα που δυναμώνει
ήταν η ομόφωνη απόφαση για την διοργάνωση άμεσα ημερίδας με θέμα
την υλοποίηση της σύμβασης έρευνας και εξόρυξης υδρογονανθράκων
στην Ήπειρο από την Π.Σ.Ε.
Οι σύμβουλοι της ΗΣ τόνισαν ότι
θα είναι πάντα αποφασιστικά παρόντες, καλώντας όλους τους Ηπειρώτες να αγωνιστούν συλλογικά ενάντια
στην υλοποίηση της σύμβασης.
Η “Ηπειρωτική Συσπείρωση” συντονίζει το βήμα της με όσους αντιστέκονται, πρωτοστατώντας στην
προσπάθεια αυτός ο αγώνας να διευρυνθεί και να δυναμώσει, να γίνει
υπόθεση κάθε Ηπειρώτη, κάθε φίλου
της Ηπείρου. Γιατί αυτός ο αγώνας
μάς αφορά όλους, αφορά τον κοινό μας τόπο, τον τόπο μας. Γιατί, όπως τονίστηκε και στο άνοιγμα της εκδήλωσης:

Π

¨Τούτο τον τόπο που ηύραμε
άλλοι τον είχαν πρώτα
σε μας τον παραδώσανε
κι άλλοι τον καρτεράνε”.

ΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ

Την Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2018 το Χορευτικό
της Αετόπετρας, για δεύτερη συνεχή χρονιά, έδωσε
το παρόν στη χριστουγεννιάτικη γιορτή της Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων ΕΥ ΖΗΝ, παρουσιάζοντας κάλαντα και
χορούς από την περιοχή της Θράκης. Το ζεστό βλέμμα και το
θερμό χειροκρότημα των ανθρώπων που φιλοξενούνται στον
όμορφο αυτό χώρο πρόσφεραν σε όλους όσοι παρευρέθηκαν
εκεί και συμμετείχαν στο χορευτικό τα πιο όμορφα συναισθήματα ενόψει και των γιορτινών ημερών που ακολούθησαν.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Αγαπητά μέλη της Αδελφότητας Αετόπετρας,
Θέλουμε να σας εκφράσουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ εκ μέρους
του προσωπικού και των ενοίκων της Μονάδας Φροντίδας
Ηλικιωμένων ‘ΕΥ ΖΗΝ’. Η ανιδιοτελής προσφορά του χορευτικού σας συγκροτήματος μας συγκίνησε βαθύτατα.
Η παρουσία σας και οι όμορφοι Θρακιώτικοι χοροί και τα
τραγούδια σας κατά τη Χριστουγεννιάτικη γιορτή μας της
17ης Δεκεμβρίου προσέφεραν χαρά και συγκίνηση σε όλους
μας. Να είστε πάντα καλά και να ομορφαίνετε με τους χορούς
σας τις χαρούμενες στιγμές των ανθρώπων που το έχουν
ανάγκη.
Σας ευχόμαστε καλές γιορτές με υγεία και ευημερία,
Κατερίνα Φουρτουνέλη
Πρότυπο κέντρο φροντίδας ηλικιωμένων ‘ΕΥ ΖΗΝ’
Σ ΥΓ ΧΑΡ ΗΤΗΡ Ι Α

Η Αδελφότητα Αετόπετρας συγχαίρει θερμά τον Ιωάννη Δ.
Μάνο για την εκλογή του στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο στη θέση
του Αντιπροέδρου και του εύχεται κάθε επιτυχία στο έργο του.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017
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Η στήλη της νεολαίας
Να επιστρέφεις

έτος τα Χριστούγεννα αποφάσισα να ποτέ στη ζωή μου. Σουρούπωνε και φυσούσε ελαφύγω από την πεπατημένη και τις φρά. Είχα μια εικόνα που με έκανε να μείνω ακίνη“βόλτες στη στολισμένη Αθήνα”, να τη και να κοιτάω σαν χαμένη για ώρα. Μέσα στην
μη με βρει το ξημέρωμα σε κάποιο μα- απίστευτη ησυχία, άκουσα ξαφνικά νότες από κλαγαζί του κέντρου χορεύοντας, αλλά να ρίνο. Δύο, τρεις διστακτικές νότες έδωσαν τη θέση
κάνω κάτι που ομολογώ δεν είχα δοκιμάσει ποτέ τους σε ένα βαθύ ήχο, ένα νοσταλγικό μοιρολόι που
ως τώρα. Να πάω στο χωριό μου, στην Αετόπε- με μούδιασε. Χωρίς να ελέγξω το συναίσθημά μου,
τρα. Έχω να πω πως σίγουρα δε θύμιζε σε
τίποτα την καλοκαιρινή Αετόπετρά μου
ή αυτή τη γοητευτική φθινοπωρινή του
Οκτωβρίου με τα ωραία χρώματα, την Αετόπετρα όπου βλέπω φίλους, συγγενείς και
γνωστούς και ανταλλάσσουμε νέα, το καφενείο που γεμίζει και δέχεται παραγγελίες για τσίπουρα και μεζέ ανά πέντε λεπτά.
Τίποτε δε θύμιζε το σπίτι μου όπου γίνεται
ένας όμορφος χαμός από κόσμο, κατσαρόλες που βράζουν και κουτιά με γλυκά στην
κουζίνα, κρεβάτια γεμάτα, τσαλακωμένα
σεντόνια και τουαλέτα «όποιος προλάβει»,
τον κήπο του παππού μου, όπως τον θυμάμαι μια ζωή, που δεν χωράμε να περάσουμε
Άποψη του χωριού
από τα φυτά, τη ζωή μου στο χωριό όπως
την ξέρω και τη βιώνω 23 χρόνια. Δε σκέφτηκα παραπάνω, παρά μόνο το εκλογίκευσα και επιβεβαίωσα στον εαυτό μου ότι ήταν έκλαψα. Όχι γιατί μου θύμισε κάτι προσωπικό μου,
Χριστούγεννα και φυσικά ήταν αλλιώς.
αλλά γιατί με ταξίδεψε για λίγο στο χωριό μου.
Την επομένη των Χριστουγέννων, πήγαμε στα Κάθε μικρό στιγμιαίο δάκρυ μου θύμισε κάθε ένα
Γιάννενα, κάναμε βόλτες στην πόλη, στα γραφικά “Πώς πορώνεσαι έτσι ρε μαμά με τα κλαρίνα;”, “Δεν
δρομάκια, ξενάγησα την παρέα μου, φάγαμε, βγά- προλαβαίνω να έρθω στις πρόβες, δουλεύω μέχρι
λαμε φωτογραφίες και καθίσαμε για τον καθιερω- αργά”, “Παππού δεν μπορώ να κάτσω, βιάζομαι”,
μένο καφέ στη λίμνη. Η μέρα έκλεισε με το Κάστρο “Έλα ρε γιαγιά τι θες; ” (με νεύρα).
κι ανεβήκαμε ψηλά στο Ιτς Καλέ, όπου δεν είχα ξαΝαι, ήταν η στιγμή που κατάλαβα πως το κλισέ
ναπάει. Δεν είχα προλάβει να περιηγηθώ στον χώρο “ Όταν δε θα το έχεις, θα το εκτιμήσεις πραγματικαι το μυαλό μου έφυγε από τα ιστορικά κτήρια. κά”, δεν ήταν τελικά και τόσο κλισέ. Μετάνιωσα
Εστίασα στην ήρεμη λίμνη και τα απέναντι βουνά, που δεν περνάω με τους παππούδες μου όσο χρόνο
τα χιονισμένα. Ήταν η πιο όμορφη θέα που έχω δει θα ήθελα. Σκέφτηκα πως αγαπούν τόσο πολύ το

ΣΤΗΛΗ ΠΑΛΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

χωριό, πως με έμαθαν να το αγαπώ και εγώ, πως
εκεί με μεγάλωσαν και περνούσαμε τα καλοκαίρια
μας. Συνειδητοποίησα ότι έχω μισή καταγωγή από
έναν τέτοιο μοναδικό τόπο και δεν το είχα εκτιμήσει όσο πρέπει, ότι άκουσα το κλαρίνο και ήλπισα
να μπορούσα να τρέξω το χρόνο να πάει καλοκαίρι.
Ότι τελικά δεν έχει τίποτα κακό το να “πορώνεσαι”
με το χωριό σου, όπως το ζει η μαμά μου.
Και γιατί όχι άλλωστε; Σκέφτηκα ότι είναι κρίμα να “νεκρώνει” έτσι η Αετόπετρα το χειμώνα, είτε να μην πηγαίνουμε
καθόλου, είτε να πηγαίνουμε διάσπαρτα
μερικοί από εμάς με τις παρέες μας και
όχι περισσότεροι, να το έχουμε κυρίως ως βάση και αφετηρία για τριγύρω
εξορμήσεις και να μην το απολαμβάνουμε, όπως πρέπει και του αξίζει. Είναι
τιμή για εμάς τους νεότερους να έχουμε
τέτοιες αναμνήσεις, παράδοση και ιστορίες και είναι λυπηρό να μην το εκτιμούμε (δεν βγάζω τον εαυτό μου απ’ έξω).
Είναι τόσο ωραίο να έχουμε ζήσει εκεί
τόσες στιγμές, τα παιδικά μας καλοκαίρια, τα πανηγύρια, να μας “ζηλεύουν” οι
φίλοι μας για όλα αυτά που τους λέμε
και να θέλουν να έρχονται και να ξαναέρχονται
μαζί μας.
Να επιστρέφεις, μόνο αυτό. Να το θυμάσαι και να
το περάσεις και στις γενιές μετά από σένα. Να επιστρέφεις και να έχεις όρεξη για πράγματα και ιδέες. Να το φροντίσεις, να κοιτάς την πρόοδό του, να
το βοηθήσεις, να το νοιάζεσαι το χωριό, όπως αυτό
νοιαζόταν και νοιάζεται για σένα τόσα χρόνια.
Γιατί πάντα θα σε περιμένει καρτερικά η Αετόπετρα και θα σου έχει ζεστό κρεβάτι, για να κοιμηθείς.
Ναταλία Καραντάνη

ετοιμασία
στου Κων/νου Κατσιαμούλη.
του ψητού
Μεγάλη εντύπωση έκανε, επίσης, η παρουσίανέλαβε
η αση για πρώτη φορά του χορού του Καπετάν ΚρομΑνασταμύδα, οπλαρχηγού από το χωριό Ιερομνήμη κατά την
σία Ζόγκα- περίοδο 1010 – 1913, που ήταν ο φόβος και ο τρόΤο Δ.Σ. του έτους 1969, αν δε με απατά η μνήμη μου,
ρη, σύζυγος μος εναντίον των Τούρκων και είχε λάβει μέρος και
αποτελείτο από τους κάτωθι:
Αναστασίου, και το
στην απελευθέρωση των Ιωαννίνων. Γι’ αυτό
Παναγιώτης Ιω. Μάνος (πρόεδρος)
ψήσιμο ο αρτοποιός
και το τραγούδι αρχίζει με τον στίχο «Γεια
Γρηγόριος Χαρ. Τσαμπούρης (αντιπρόεδρος)
Βασίλειος
Ζόγκαρης
σου, Γιώργο και Κρεμμύδα, που έκανες στους
Ανδρέας Μιχ. Μάνος (γεν. γραμματέας)
στο αρτοποιείο του
Τούρκους νίλα.» Στο αντάρτικο σώμα του
Αναστάσιος Θεοδ. Ζήκος (σύμβουλος)
στην Κυψέλη, μαζί με
Κρεμμύδα είχαν λάβει μέρος και Αετοπετρίτες
Στέφανος Νικ. Λώλης (σύμβουλος)
τον Θεοχάρη Θ. Μάνο.
και μεταξύ αυτών και ο πατέρας του γράφοΕυάγγελος Αθ. Μάνος (σύμβουλος)
Δε
δύναμαι
ντος, Μιχαήλ Μάνος του Αναστ. Τον χορό
Γεώργιος Νικ. Μηλιώνης (σύμβουλος)
να βρω λόγια να πεέσυρε με μεγάλη επιτυχία ο συμπατριώτης
Ιωάννης Νούσης (σύμβουλος), αείμνηστοι όλοι πλην ριγράψω πόσο νόστιμας από την Ιερομνήμη, κ. Δήμου, τον οποίο
του γράφοντος και του Αναστ. Ζήκου.
μα ήταν όλα, καθώς
κρατούσε ο κ. Στάθης Χρ. Παππάς.
Το τότε Δ.Σ. οργάνωσε και πραγματοποίησε τον ετή- τόσο η τέχνη όσο και
Κάνοντας τον απολογισμό της χοροεσπερίσιο χορό της Αδελφότητάς μας στο κοσμικό κέντρο το ψήσιμο έγινε από
δας, θα λέγαμε ότι σημείωσε μεγάλη επιτυχία,
του Γ. Οικονομίδη, στο Άλσος του Πεδίου του Άρεως έμπειρους χωριανούς
καθώς το εν λόγω κέντρο καλύφθηκε πληρέστην Αθήνα. Με ιδέα του Γεν. Γραμματέα Ανδρέα Μά- και χωριανές και, το
στατα από 500 – 600 άτομα, Αετοπετρίτες,
νου δεν ακολουθήθηκε ο μέχρι τότε κλασικός τρόπος κυριότερο, το κρέας
κοντοχωριανούς και φίλους από άλλα μέρη της
οργάνωσης, αλλά ένας «νέος» τρόπος, όπως γινόταν (τραγίσιο για το γιαΕλλάδας. Τον χορό μας τίμησαν με την παστο χωριό μας της Αγ. Παρασκευής, με παραδοσια- χνί, αρνίσιο για το
ρουσία τους 7 – 10 άτομα από το δικαστικό
κά φαγητά, γιαχνί, ψητό με πατάτες και κρέας, όλα ψητό) μοσχοβολούσαν
σώμα της Έδεσσας, ο εν αποστρατεία Ταγαγορασμένα από το χωριό, και διάφορα μυρωδικά πουρνάρι και χόρτα
ματάρχης του Ελληνικού Στρατού Γεώργιος
από τα Λακασάδια και τα Κλήματα (τοποθεσίες του του χωριού μας. Όσο
Μπουρατζής από το Βασιλόπουλο και πολλοί
χωριού μας).
για το σερβίρισμα, άριπρόεδροι από τα γύρω χωριά της περιοχής
Το μαγείμας. Όλοι οι σύμβουστο, με τόσα κύρια πιάτα, όσα και τα ορεκτικά.
ρεμα έγινε με μεγάΤο άλλο αξιομνημόνευτο γεγονός της βραδιάς λοι, παρά τις δυσκολίAETOΠETPITIKA NEA
λη επιτυχία από
ήταν το Χορευτικό, που αποτελείτο από τους Πα- ες που αντιμετωπίσαμε
Ιδιοκτήτης
έμπειρα άτομα του
ναγιώτη Ν. Ζέκη, Σταύρο Ζήκο, Βασίλειο Ευ. Ζό- (μετακινήσεις για τις
Αδελφότητα
Αετόπετρας
Δ.Σ. και συγχωγκαρη, Ευστάθιο Χρ. Παππά και τις Βασιλική Ν. πρόβες του ΧορευτιΔωδώνης
Ηπείρου
ριανούς μας στα
Ζέκη, Βασιλική Π. Μάνου, Βαρβάρα Μπόκου και κού και των οργανοΕλ. Βενιζέλου 91
σύγχρονα μαγειΠαρασκευή Τριανταφύλλου. Η επιλογή, οι πρόβες παιχτών,
αποστολή
185 34,, Πειραιάς
ρεία του κέντρου.
και η παρουσίαση έγινε από τον Γεν. Γραμματέα στο χωριό για προμήτηλ.-fax: 210-4224262
Το γιαχνί ανέλαβε
του Δ.Σ., Ανδρέα Μάνο, με μεγάλη επιτυχία.
θεια υλικών κλπ.), τα
η Αικατερίνη ΜάΟι στολές ήταν όμοιες με αυτές που φορούσαν καταφέραμε κι έτσι η
Εκδότης:
νου, σύζυγος ΙωΟ Πρόεδρος
οι Κοσολιανίτες και όχι σαν αυτές που χρησιμο- Αδελφότητά μας έγινε
άννου, βοηθούμενη
της Αδελφότητας
ποιούν διάφορα χορευτικά (βλάχικες ή αλβανικές), γνωστή σχεδόν πααπό συγχωριανές
Νικόλαος Ζέκης
καθαρές φουστανέλες, όπως αυτές που φορούσαν ντού.
μας, ακριβώς όπως
Τοσίτσα 14
το 1821, ενώ τα κορίτσια είχαν στολές σαν αυτές
γινόταν στο χωριό,
Ηλιούπολη
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΜΑΝΟΣ
που φορούσαν οι νύφες στο χωριό μας.
τηλ. 210 9737445
και έγινε πάρα
Αυτό ήταν το πρώτο χορευτικό που έγινε
πολύ
νόστιμο,
και παρουσιάστηκε σε εκδηλώσεις από όλες τις • Φωτο: Στιγμιότυπα
αποστολή συνεργασιών
πράγμα στο οποίο
Αδελφότητες (κι εδώ πρωτοπόρος η Αδελφότη- από τη χοροεσπερίδα
& κειμένων ηλεκτρονικά:
συντέλεσε και το
τά μας) με οργανοπαίκτες την ίδια ζυγιά που και το χορευτικό του
klonodesign@gmail.com
ότι το κρέας ήταν
παίρναμε όλα τα χρόνια στα πανηγύρια και τους 1969
Σχεδιασμός:
από τράγους. Την
γάμους στο χωριό μας, του αείμνηστου και αξέχαΑν. Χαλκιόπουλος,

ΜΝΗΜΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑ ΤΟΥ 1969

