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Η αξία της παρουσίας

ο 1901, και ενώ η Ήπειρος τελούσε
υπό τουρκική κατοχή, οι απόδημοι
Κοσσολιανίτες ίδρυ σαν την
Αδελφότητά τους, αποβλέποντας
στη σύσφιξη των μεταξύ τους σχέσεων και
στην ισχυροποίηση των δεσμών μεταξύ
τους, τιμώντας έτσι την κοινή τους καταγωγή, τη γη των πατέρων τους.

ρία ποιοτικού ημερολογίου κάθε χρόνο, με
την οργάνωση εθελοντικής αιμοδοσίας, με τη
φιλανθρωπική δράση, όταν οι συνθήκες το
απαιτούν, και με διαρκή ενεργοποίηση για
θέματα που αφορούν το χωριό και εκπόνηση
έργων που σχετίζονται με τη διαβίωση των
μόνιμων κατοίκων και τις δυσκολίες της καθημερινότητάς τους.

Από τότε… πέρασαν 118 χρόνια αδιάλειπτης πορείας και συνεχούς δράσης, για την
οποία κάθε σημερινός Αετοπετρίτης μπορεί
να νιώθει υπερήφανος. Η Αδελφότητα
Αετόπετρας Δωδώνης Ηπείρου υπήρξε και
συνεχίζει να είναι μια από τις πιο ενεργές
Αδελφότητες Απόδημων Ηπειρωτών παρά
τους κατά περιόδους κλυδωνισμούς, παρά τις
εκάστοτε δύσκολες ιστορικές – κοινωνικές
συγκυρίες, παρά τη σημερινή αντίξοη για
τους περισσότερους κατάσταση.

Όλη αυτή η δημιουργική πορεία στηρίζεται διαχρονικά στη συμμετοχή, στην ενεργό
παρουσία των Αετοπετριτών, στην εθελοντική
προσφορά τους, στη θέλησή τους να βρίσκονται κοντά στο χωριό. Και γι’ αυτό το πιο
σημαντικό είναι αυτή η συμμετοχή να εκφράζεται με τον πιο ουσιαστικό και εποικοδομητικό τρόπο.

… Αδελφότητα Αετόπετρας, η πατρογονική μας «οικογένεια», αγαπητοί συγχωριανοί,
η κοινή μας αφετηρία και τελικός προορισμός
συνάμα, ό,τι μας συνδέει με τις ρίζες μας και
την καταγωγή μας στα βάθη των γενεών.
Μόνο περήφανοι μπορούμε να είμαστε για τη
δράση της όλα αυτά τα χρόνια, χρόνια προσπάθειας και δημιουργίας, που στηρίζεται
ανέκαθεν στην οποιαδήποτε προσφορά των
μελών της. Όλη αυτή η δράση, εκφράζεται με
τη διατήρηση των τριήμερων εκδηλώσεων
προς τιμή της Προστάτιδάς μας Αγίας
Παρασκευής, με το πανηγύρι του Αη
Δημήτρη, με την χοροεσπερίδα μας στην
Αθήνα, με τη δραστηριοποίηση χορευτικών
ομάδων παίδων και ενηλίκων σε εβδομαδιαία
βάση και ευρεία συμμετοχή τους σε πλήθος
πολιτιστικών εκδηλώσεων, με τη δημιουργία
πολυφωνικού σχήματος, με τη σταθερή έκδοση διμηνιαίας εφημερίδας, με την κυκλοφο-

Ευχές

Στο παρελθόν πολλές φορές το ενδιαφέρον μας για το χωριό εκφράστηκε με πάθος,
αλλά όχι πάντα θετικά. Ανυπόγραφες, ανώνυμες επιστολές, εξώδικα, μηνύσεις, δικαστήρια,
αντεγκλήσεις και προσβολές στο όνομα του
δημόσιου συμφέροντος. Ακόμη κι αν τα κίνητρα του οποιουδήποτε ήταν αγαθά, ο τρόπος
έκφρασης του πατριωτικού συναισθήματος
στις περιπτώσεις αυτές κάθε άλλο παρά γόνιμος ήταν.
Αγαπητοί Συγχωριανοί, το απερχόμενο
Διοικητικό Συμβούλιο, που παραμένει με
μικρές διαφοροποιήσεις ίδιο την τελευταία
τριετία, αισθάνεται βαθιά ικανοποίηση, γιατί
συνδέεται με μια περίοδο ομόνοιας, ηρεμίας
και γαλήνης στους κόλπους της Αδελφότητας.
Παραμένοντας ανοιχτό σε κάθε καλόπιστη και
καλοπροαίρετη κριτική, στοχεύει πρωτίστως
στο σμίξιμο των Αετοπετριτών και, παράλληλα, στο «άνοιγμα» του χωριού, στην καλή γειτονία και επικοινωνία του με τα γύρω χωριά.
Αυτόν τον ρόλο φιλοδοξούμε να διαδραματίζει η Αδελφότητά μας, ενωτικό, πρωταγωνιστικό, πρωτοπόρο και δυναμικό.

Το Διοικητικό Συμβούλιο
εύχεται σε όλες τις Αετοπετρίτισσες, τους Αετοπετρίτες,
τους συμπατριώτες και
φίλους του χωριού μας
ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ,
πάντα με την ελπίδα το αναστάσιμο
μήνυμα να «φωτίζει» τη ζωή τους και
να ζεσταίνει με
«φλόγα αισιόδοξη»
την καρδιά τους.
ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ
ΑΕΤΟΠΕΤΡΑΣ
ΔΩΔΩΝΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Και κατά κύριο λόγο, επιθυμούμε μια Αδελφότητα – κύτταρο για τους χωριανούς, που θα
αποτελεί ισχυρό συνεκτικό δεσμό
μεταξύ τους. Γι’ αυτό και απευθύνουμε κάλεσμα προς όλους στην
πιο σημαντική στιγμή της ετήσιας
δ ρ ά σ η ς μ α ς : σ τ η Γε ν ι κ ή
Συνέλευση Απολογισμού για τα
πραχθέ ν τα του έτου ς και
Αρχαιρεσιών για την εκλογή νέων
μελών στο Δ.Σ.
Η Γενική μας Συνέλευση είναι
ο μόνος κατάλληλος χώρος, για
να εκφράσουμε την άποψή μας,
να ασκήσουμε κριτική, να επισημάνουμε τα λάθη, να καταθέσουμε προτάσεις και να αναλάβουμε
δράση. Να αναμειχθούμε ενεργά
στα κοινά, κι αν δεν μπορούμε να
έχουμε πιο άμεση συμμετοχή, να
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
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ο Δ.Σ. της Αδελφότητας καλεί τα μέλη της στη Β’
Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα διεξαχθεί
την Κυριακή 14 Απριλίου 2019 και ώρα 18.00
μ.μ. στην Αίθουσα του Ηπειρωτικού Συνδέσμου
Πειραιά, στην οδό Φίλωνος 11, με τα εξής θέματα:
•
Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης
•
Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή των εκλογών
•
Επικύρωση πρακτικών προηγούμενης Γεν.
Συνέλευσης
•
Απολογισμός απερχόμενου Δ.Σ.
•
Ανάγνωση Έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής
•
Συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τρέχοντα θέματα
•
Αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου Δ.Σ.

Υποβολή υποψηφιότητας ηλεκτρονικά με
email στο ds@aetopetra.gr ή με γραπτή επιστολή
στο γραφείο της Αδελφότητας κατόπιν συνεννοήσεως.
Η παρουσία όλων κρίνεται απαραίτητη για τη
λήψη σημαντικών αποφάσεων που αφορούν το
χωριό μας.
Με πατριωτικούς χαιρετισμούς
για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Νικόλαος Γ. Ζέκης

Η Γεν. Γραμματέας
Ευαγγελία Γρ. Τσαμπούρη

Πάμε εκδρομή;

Τ

Αγαπητοί Συγχωριανοί,
ο Δ.Σ., αφουγκραζόμενο τα κατά καιρούς
αιτήματα των μελών της Αδελφότητάς μας
και θέλοντας να
φέρει σε επαφή τους
Αετοπετρίτες μεταξύ τους,
αποφάσισε την οργάνωση
μονοήμερης εκδρομής την
Κυριακή 19 Μαΐου 2019
στην ορεινή Αρκαδία
(Βυτίνα, Λαγκάδια).
ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 10 ευρώ
Η έγκαιρη δήλωση συμμετοχής ως τις 5 Μαΐου
θα βοηθήσει στον προγραμματισμό και στην
υλοποίηση της εκδρομής.
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ :
Μηλιώνης Γεώργιος 6932227069
Νούση Λεμονιά
6973023083
Παππάς Παναγιώτης 6937222817
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ΣΩΤΗΡΗΣ ΛΩΛΗΣ
Ο Σωτήρης μας… Ένας ακρίτας….

Τρίτη πρωί… 26 του Μάρτη…..
Έρχεται ο πατέρας μου
αναστατωμένος. Ο Σωτήρης…
κάτι συμβαίνει, δεν είναι
καλά… Τηλεφωνώ κατευθείαν
στον ανιψιό του Αλέξη… Μου
λέει ότι τα πράγματα δεν είναι
καλά… Πάγος… Μέχρι να το
καταλάβω, μου ξανατηλεφωνεί
ο Αλέξης... Ο Σωτήρης δυστυχώς ΕΦΥΓΕ...

Γιος του Αλέξη Λώλη και
της Σταυρούλας Καραγιώργου
γεννήθηκε στην τοποθεσία Ντερνίτσα
δίπλα στον ξεροπόταμο του Φωτεινού
(Ζελίστας). Τελείωσε το δημοτικό στο
Φωτεινό, διότι ήταν πολύ πιο κοντά στο
σπίτι του από της Αετόπετρας, από όπου
ήταν η καταγωγή του. Κατόπιν πήρε και
αυτός τον δρόμο της ξενιτιάς και πήγε
στην Αθήνα (στον Άγιο Δημήτριο), όπου
τελείωσε και το γυμνάσιο (στην τοποθεσία
Βαριώτη). Εργάστηκε ως εμποροϋπάλλη-

λος σε διάφορα καταστήματα. Yπηρέτησε
στον ελληνικό στρατό με τον
βαθμό του λοχία και μετά συνεχίζοντας την εργασία του έμαθε
μόνος του την αγγλική γλώσσα
και ίδρυσε επιχείρηση στην Αμερική. Αργότερα, εγκαταστάθηκε
στην Κάρυστο, όπου παντρεύτηκε, απέκτησε μια όμορφη κόρη
και ίδρυσε μια επιχείρηση.
Δυστυχώς, όμως, έγινε διαβητικός, άργησε να το αντιληφθεί
και, μην μπορώντας να εργαστεί,
εγκαταστάθηκε στην Αετόπετρα στο
πατρικό του στον Άη Δημήτρη. Παρότι είχε
το πρόβλημα της υγείας του, δεν του έλειπε η όρεξη για ζωή και ασχολείτο με τα
κηπευτικά και τα ζώα του...
Μας έφυγε, όμως, πρόωρα την Τρίτη 26
του Μάρτη.

Κάτω από τον πλάτανο
δίπλα στην κρύα βρύση,
με πήρ’ ο ύπνος κι ένιωσα
κάποιον να τριγυρίζει.
Γνώριμη η φιγούρα του,
γνώριμη κι η φωνή του,
η κάπα και η γκλίτσα του,
στον ώμο το σακί του.
Γεια και χαρά σου έγγονα.
Καλώς τον τον παππού μου!
Για δείξε μου παιδάκι μου
τον δρόμο του χωριού μου.
Εδώ είναι οι ρίζες σου,
αυτό ‘ναι το χωριό σου,
εδώ είναι το σπίτι σου
και το νοικοκυριό σου.
Δεν είναι αυτό το σπίτι μου,
δεν είναι το χωριό μου,
είχαμε ζωντανά πολλά,
τι έγινε το βιο μου;
Πού είναι ο Μαγιούλης μου
που έσερνε τ’ αλέτρι;
Τους δάρτες τι τους κάνανε,
πώς φτιάχνουνε τ’ αλεύρι;
Την τάβλα την πετάξανε,
νταβάδες και χουλιάρια.
Τις φτσέλες δεν τις θέλουνε,
καμπράτσια και λυχνάρια.
Ντριμόνια για τον τραχανά,
σκαφίδια που ζυμώναν,
σινιά που φιάχναν φαγητά,
γάστρα όπου τα χώναν.

- Στις 25
Φεβρουαρίου απεβίωσε ο συγχωριανός μας Χρήστος Σπ. Θεμελής. Η κηδεία του τελέστηκε την
επομένη στο Νεκροταφείο Ζωγράφου.
- Στις 4 Μαρτίου απεβίωσε ο Αναστάσιος Ματθ.
Ζόγκαρης και η κηδεία τελέστηκε στις 5 Μαρτίου
στο Νεκροταφείο Σχιστού.
- Στις 5 Μαρτίου έφυγε από τη ζωή η Ελένη
Μανωλά, αδελφή του Βασίλη Πανταζή.
- Στις 26 Μαρτίου έφυγε από τη ζωή στα 65 του
χρόνια ο Σωτήρης Αλ. Λώλη και η Εξόδιος Ακολουθία εψάλη την επομένη στην Αετόπετρα.
- Την Κυριακή 10 Φεβρουαρίου στο Νεκροταφείο
Μεταμόρφωσης τελέστηκε 40ήμερο μνημόσυνο στη
μνήμη της Αρτεμισίας Ζούλη.
Το Δ.Σ. της Αδελφότητας συλλυπείται τους οικείους των συγχωριανών μας που έφυγαν από τη ζωή.

Βασίλης Α. Μάνος

ο Δ.Σ. της Αδελφότητας Αετόπετρας ευχαριστεί θερμά όλους τους συγχωριανούς και
φίλους του χωριού μας για την ανταπόκρισή τους στη διανομή του φετινού ημερολογίου.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλονται στον συγχωριανό μας Γεώργιο Π. Μηλιώνη, που βοήθησε το διοικητικό συμβούλιο στο έργο αυτό, αφιερώνοντας πολύτιμο χρόνο.
Είναι γνωστό πως το ημερολόγιο παραδοσιακά αποτελεί πρωτίστως ένα μέσο διατήρησης των δεσμών της Αδελφότητας με τα μέλη της, καθώς η διανομή στην Αττική γίνεται από
τα μέλη του Δ.Σ. πόρτα-πόρτα, καταβάλλοντας προσπάθεια να φτάσει σε όσο το δυνατόν
περισσότερα σπίτια. Αλλά δε θα μπορούσε να λείπει ούτε από τα σπίτια Αετοπετριτών
που διαμένουν εκτός Αττικής και στους οποίους απεστάλη ταχυδρομικώς. Οι συνεισφορές
ήταν όπως πάντα συγκινητικές και επέφεραν για ακόμα μια φορά πολύτιμη ενίσχυση στα
οικονομικά της Αδελφότητας, η οποία θα της επιτρέψει να συνεχίσει το πολύπλευρο έργο
της. Ένα έργο που είναι αποκλειστικά το αποτέλεσμα της έμπρακτης στήριξης των απανταχού Αετοπετριτών και φίλων.
Σας ευχαριστούμε.

ΤΟ ΧΩΡΙΟΝ

ΠΕΝΘΗ

Σωτήρη, καλό ταξίδι, θα λείψεις σε
όλους που σε ήξεραν …

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ για το ημερολόγιο

Τ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019

Οι μπούντενες χωρίς τυριά,
τρουμπέκια δε χτυπάνε.
Τις ρόκες εις τα χέρια τους
γυναίκες δεν κρατάνε.
Λανάρια που λανάριζαν
δεν βλέπω να τραβάνε.
Βελέντζες πώς τις φτιάχνουνε,
πού τις νεροτριβάνε;
Φλογέρα δεν ακούγεται,
ζαλίκια δεν κρατάνε,
ούτε ξωκλήσια ανάβονται
ούτε πουλιά πετάνε.
Χωράφια όλα άσπαρτα,
αμπέλια δεν τρυγάνε.
Τ’ αλώνια που αλώνιζαν
πού βρίσκονται, πού να ‘ναι;
Δάσκαλος δεν υπάρχει πια,
παιδιά, για να φωνάζουν
τον γκούλιαρα που παίζανε
γυναίκες να χουγιάζουν.
Δυο βάβες απομείνανε
τις ήξερα κοπέλες,
φορούσαν τα σεγκούνια τους,
ποδιές με τις δαντέλες.
Έφυγ’ ο κόσμος από δω,
άλλαξε το χωρίο.
Όλα αυτά που σκέπτεσαι
υπάρχουν στο μουσείο.
Η πρόοδος παππούλη μου
τα ‘διωξε όλα ‘κείνα
και ζούμε σε μια κόλαση
που λέγεται Αθήνα.		
ΑΛΕΞΆΝΔΡΑ ΜΕΡΣΙΝΙΆ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Η Μαριάννα Βουρεκά και ο Λάμπρος Αναστ.
Βουρεκάς πρόσφεραν, όπως κάθε χρόνο, 80 ευρώ για
τα έξοδα της βράβευσης των αριστούχων μαθητών και
των εισακτέων, στη μνήμη του Κων/νου Βουρεκά.
Το Δ.Σ. ευχαριστεί για κάθε προσφορά όλους τους
συγχωριανούς.

Η αξία της παρουσίας
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βοηθάμε με κάθε τρόπο εκείνους που αναλαμβάνουν την
ευθύνη και βρίσκονται στην
πρώτη γραμμή.
Η παρουσία όλων μας είναι
επιτακτική ανάγκη, αν θέλουμε να συνεχίσει η Αδελφότητά
μας τη λαμπρή αυτή διαδρομή που τη χαρακτηρίζει στην
πορεία του χρόνου. Ας φέρουμε στον νου μας τις εποχές
εκείνες που οι Συνελεύσεις
διεξάγονταν με πολλαπλάσια
των εκατό άτομα κι ας αφιερώσουμε λίγο από τον χρόνο
μας, για να παραστούμε στην
προσεχή συνέλευση. Η φωνή
της παλιάς φρουράς, αναγκαία πάντοτε, ας ακουστεί
ηχηρά, όπου και όπως αρμόζει, για να καθοδηγήσει, όχι
απαραίτητα για να επιβάλει,
αλλά για να γίνει φωτεινός
οδηγός. Οι νεότεροι ας προσέλθουν, για να δουν τη λειτουργία της Αδελφότητας, να
στηρίξουν τη συνέχειά της και
να γίνουν εγγυητές του μέλλοντός της.
Όσοι εν τη απουσία τους
έρχονται στη συνέχεια ως κριτές των συλλογικών ή διοικητικών αποφάσεων ή όσοι διατυπώνουν τη γνώμη τους
άλλοτε στις μεταξύ τους
συζητήσεις κι άλλοτε ανεπίσημα στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης, όπου ο λόγος
μπορεί εύκολα να γίνει αφετηρία παρερμηνείας και παρεξη-

γήσεων, όσο καλή πρόθεση κι
αν έχουν, στην πραγματικότητα δε βοηθούν το έργο του
Δ.Σ.
Ο πιο ευθύς δρόμος, για να
βοηθήσουμε την Αδελφότητά
μας, είναι να έχουμε άμεση
ενημέρωση από τους πλέον
αρμόδιους, το εκάστοτε συμβούλιο, να επισημαίνουμε
άμεσα τα λάθη και τις παραλείψεις, που αναπόφευκτα
γίνονται πάντα, να προτείνουμε συγκεκριμένες λύσεις και
να είμαστε έτσι πολύτιμοι
αρωγοί και όχι ανασταλτικοί
παράγοντες στη δράση του
συμβουλίου.
Αυτή είναι η αξία της
παρουσίας μας στις
Συνελεύσεις.
ΕΥΑΓΓΕΛΊΑ ΓΡΗΓ.
ΤΣΑΜΠΟΎΡΗ
Γεν. Γραμματέας της
Αδελφότητας
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:
Α. Χαλκιόπουλος
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ και… άλλα

Ο

ι συμμετοχές και οι τιμητικές Δερόπολης, όπου έγινε δεκτό με ενθουσιασμό.
προσκλήσεις προς το Χορευτικό
πιπλέον, μέλη του Χορευτικού μας συμμετης Αετόπετρας για εμφάνιση σε
τείχαν και στην παράσταση που οργάνωδιάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις
σαν οι Πόντιοι Αργυρούπολης στο θέατρο
παραμένουν συνεχείς.
«Μίκης Θεοδωράκης», αποσπώντας το θερμό

Ε

Η ΠΙΤΑ ΤΟΥ ΗΠΕΙΡΩΤΗ 2019
ην Κυριακή 3 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη ΠΙΤΑ ΤΟΥ ΗΠΕΙΡΩΤΗ στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με την
παρουσία μιας πλειάδας γνωστών καλλιτεχνών της Ηπείρου. Οι απόδημοι Ηπειρώτες
του λεκανοπεδίου είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μια πλούσια εκδήλωση, από την
οποία δε θα μπορούσε να απουσιάζει η Αετόπετρα. Η Αδελφότητά μας συμμετείχε για δεύτερη συνεχή φορά τόσο με το Χορευτικό Ενηλίκων όσο και με το Παιδικό. Με χοροδιδάσκαλο τον Πρόεδρο της Αδελφότητας Νίκο
Ζέκη, τα μέλη του Χορευτικού μας δικαίωσαν
για άλλη μια φορά την καλή φήμη που το
συνοδεύει. Ακόμη περισσότερο
υπερήφανοι νιώσαμε για την
εμφάνιση του μικρού Χορευτικού,
που, με την καθοδήγηση της
Αναστασίας Γάρδα, κατάφερε
για δεύτερη χρονιά να μας
συγκινήσει
στο
ΣΕΦ.

Τ

ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ην Κυριακή 17 Φεβρουαρίου
συμμετείχε στην χοροεσπερίδα του Συλλόγου Ζερβατίου

Τ

Η ΦΑΜΙΛΙΑ ΜΟΥ, ΟΙ ΒΟΥΡΕΚΑΙΟΙ

Ο

αρχέγονος τόπος της Φαμίλιας
μου! της φαμίλιας των
Βουρεκαίων! τα δύστυχα
ΨΑΡΑ !!! Καταγωγή που
χάνεται στα βάθη του πόνου και της
ιστορίας!
ΠΑΡΓΑ! πανέμορφη και ξακουστή!
Εκεί, λοιπόν, κατέληξε η Φαμίλια μου
μετά την ιστορική καταστροφή των
Ψαρών από τους Τούρκους. Οι ναυτικοί
Βουρεκαίοι έκαναν από πριν εμπόριο με
τους Παργινούς κατοίκους, γι’ αυτό
και προτίμησαν να
καταφύγουν εκεί. Εξ ου
και οι ισχυροί ακόμη και
τώρα
δεσμοί
που
υπάρχουν. Είχαν και αγορασμένα
κτήματα τότες. Ψυχοπαίδι στα καράβια
των Βουρεκαίων, όπως αναφέρει το
Ιστορικό Μουσείο Ελλάδος και η Εθνική
μας Βιβλιοθήκη, ήταν και ο μετέπειτα
πυρπολητής Εθνικός Ήρωας, Κ.
Κανάρης!!!
Στη συνέχεια, είτε από τον φόβο του
κυνηγημένου είτε από άλλους λόγους
της εποχής διαχωρίστηκαν! Κάποιοι
τράβηξαν κατά την Πόλη (για να
συνεχίσουν το εμπόριο που ‘χαν στο
αίμα τους) και κάποιοι, ίσως οι πιο
φοβισμένοι, κατά τα ηπειρώτικα βουνά
της ενδοχώρας και καταστάλαξαν στο
ψηλότερο χωριό μιας περιοχής με βουνό
στην πλάτη και με αγνάντι ως τα
Γιάννενα: Το όνομα του χωριού,
Koσσόλιανη !
ΥΓ. 1
Οι αναζητήσεις ήταν χρόνιες. Το
διαδίκτυο βοήθησε αρκετά, όπως και η
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και το
Ιστορικό Μουσείο με τα κείμενά του. Το

ίδιο και κάποιες αναπάντεχες
συναντήσεις με το Σόι, παρακλάδι της
Πόλης, όπου οι Πολίτες Χριστιανοί τους
αποκάλεσαν «Βουρέκας» χάριν ευκολίας!
Κομμάτι αυτού και ο περίφημος
αρχιτέκτονας Βουρεκάς που έχτισε το
Ολυμπιακό Στάδιο και όχι μόνο.
ΥΓ. 2
Από τους περίπου 7.000 γηγενείς
που αποτελούσαν τον ντόπιο πληθυσμό
των Ψαρών σφαγιάσθηκαν
περισσότεροι από 3.500.
Οι υπόλοιποι διέφυγαν με
πλοία χωρίς πηδάλια,
αφού πριν την εισβολή
είχαν αποφασίσει να τα
χαλάσουν. Ο Χοσρέφ
πασάς,
με
3000
Τουρκαλβανούς υπό τον Πασόμπεη
(Μπανιούς Σέβρανη) και 7000
Τούρκους υπ’ αυτόν, θέλοντας να
προσφέρει
αδιαφιλονίκητα
διαπιστευτήρια της νίκης του κατά των
Ψαρών, έστειλε στην Πόλη 500 κεφάλια
Ψαριανών και 1.200 αυτιά, όπως και τις
δυο σημαίες του νησιού, που έπεσαν
στα χέρια των ανδρών του. Οι νεκροί
Τούρκοι στρατιώτες υπολογίστηκαν σε
2.000.
Η τότε Ελληνική Κυβέρνηση έσπευσε
να δώσει στους διασωθέντες κάποια
προσωρινή περιοχή και τους
παραχώρησε τη Μονεμβασιά, για να
κατοικήσουν. Άλλοι πρόσφυγες
αργότερα πήγαν στην Αίγινα και
εξακολούθησαν τον αγώνα κατά του
εχθρού και άλλοι πήγαν στα
Αγγλοκρατούμενα Ιόνια Νησιά και την
Πάργα, ίσως από φόβο.
ΘΑΝΑΣΗΣ ΒΟΥΡΕΚΑΣ

χειροκρότημα των παρευρισκομένων.

Σ

ας ενημερώνουμε ότι συνεχίζονται με τον
ίδιο αμείωτο ρυθμό οι εβδομαδιαίες πρόβες
της ομάδας του Χορευτικού ενηλίκων, κάθε
Δευτέρα από τις 20:00 – 22:00 στην οδό
Παγγαίου 6, πενήντα μέτρα από τον σταθμό
μετρό Κεραμεικός.
Παράλληλα, κάθε δεύτερο Σάββατο στο
γραφείο της Αετόπετρας, Ελευθερίου Βενιζέλου
91 στον Πειραιά, γίνονται τα μαθήματα του
Παιδικού Χορευτικού.
Για περαιτέρω πληροφορίες επισκεφτείτε
την ομάδα Χορευτικό Αετόπετρας στο
Facebook.

Χοροεσπερίδα Ζερβατίου

Κ

ΑΕΤΟΠΕΤΡΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ

άποιο καλοκαίρι στο χωριό μας, την Αετόπετρα,
καθόμασταν σ’ ένα τραπέζι στο καφενείο της
Σταυρούλας Τσιμπεκίδη, εκεί στις κυδωνιές του
Πετροσιάνη, και πίναμε καφέ. Ήμουν εγώ, η γυναίκα
μου Δήμητρα, η Δήμητρα Αγγέλη και η Σταυρούλα.
Ήταν πρωινές ώρες, όταν πέρασε ένα αυτοκίνητο προς
το Σχολείο και έστριψε προς τ’ Αγνάντια. Εμείς είδαμε μέσα
δυο αγνώστους, έναν άνδρα και μια γυναίκα. Σε λίγο η
άγνωστη γυναίκα ερχόταν από το Σχολείο προς το μέρος μας.
Όταν ήρθε κοντά μας, μας καλημέρισε και είπε: «Είμαι η
Παναγιώτα Μάνθου Μηλιώνη! Ήρθαμε με τον άντρα μου από
τη Λάρισα και φέραμε τα οστά της μάνας μου, αλλά δεν ξέρω
πού να τα πάω.»
Σηκώθηκα όρθιος και μαζί μου και οι γυναίκες, που
άρχισαν βεβαίως αγκαλιές και φιλιά με την Παναγιώτα. «Θα
πάμε μαζί και όλα θα τακτοποιηθούν», της είπαν.
Προχωρήσαμε προς τ’ Αγνάντια, όπου είχε σταματήσει το
αυτοκίνητο ο άντρας της, ο Σωτήρης (δε θυμάμαι το επίθετο),
καθηγητής, και γνωριστήκαμε. Από κει κατευθυνθήκαμε προς
το Οστεοφυλάκιο της Αγίας Παρασκευής, όπου τοποθετήσαμε
το κασελάκι με τα οστά, και μετά πήγαμε στον Εκκλησιαστικό
Επίτροπο Βασίλη Βαταβάλη, για να κανονίσει με τον ιερέα για
το μνημόσυνο.
Ο καθηγητής Σωτήρης και η Αετοπετρίτισσα
καθηγήτρια, η σύζυγός του Παναγιώτα, διορισμένοι σε
γυμνάσιο στη Λάρισα είχαν χρόνια να έρθουν στο χωριό. Από
δική μου παράλειψη δε ρώτησα αν είχαν παιδιά.
Προς ενημέρωση, εκεί στη Λάρισα μένει και ο γιος του
αδελφού μου Τάσου, ο Γιώργος, συνταγματάρχης γιατρός, με
τη γυναίκα του Σμαράγδα και τα τέσσερα παιδιά τους, όλα
απόφοιτοι Ανωτάτων Σχολών. Στη Θεσσαλία, υπηρέτησα κι
εγώ στρατιώτης το 1955 – 56 για είκοσι μήνες. Μαζί μου στη
Λάρισα ο εξάδελφός μου, Θεοχάρης Ιω. Μάνος, στο Βόλο ο
εξάδελφός μου λοχίας, Ανδρέας Μιχ. Μάνος, και στον Τύρναβο
ο Δημήτρης Βασ. Λώλης. Και στην Καρδίτσα μένει και ο
γεωπόνος Τάσος Χριστ. Καπώνης με την οικογένειά του, που
ο πατέρας του ήταν θύμα των βομβαρδισμών των αγγλικών
αεροπλάνων στον Πειραιά, στις 11 Γενάρη του 1944.
Δάσος Χαϊδαρίου
Γρηγόρης Γ. Μάνος
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ΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΣΤΟ ΣΕΦ

ο 2018, το μικρό χορευτικό της Αδελφότητας
Αετόπετρας Δωδώνης
Ηπείρου, συμμετείχε
στην εκδήλωση της
Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος, μετά από πολλά
χρόνια απουσία. Φέτος συνεχίσαμε αυτή τη “νέα παράδοση” και
ελπίζουμε σε πολλές παρουσίες
στο μέλλον.
Φέτος, τα “πράγματα” ήταν λίγο
πιο εύκολα. Τα παιδιά είχαν ήδη
πολλά μαθήματα στις πλάτες τους
και πιο άνετα και σίγουρα βήματα
στα μικρά τους πόδια – αν και
αυτά τα πόδια, διαπιστώνω με
χαρά, μεγαλώνουν μέρα με τη μέρα
κυριολεκτικά. Η συλλογή των παιδικών τσαρουχιών μας σίγουρα θα
πρέπει να εμπλουτιστεί.
Το πανδαιμόνιο που όλοι,
λίγο πολύ, γνωρίζουμε πως επικρατεί στα αποδυτήρια ήταν, φέτος,
περισσότερο διασκεδαστικό παρά
αγχωτικό. Παιδιά, γονείς και κηδεμόνες έχουν ήδη “χορέψει” στον
ρυθμό των προετοιμασιών και
ανταποκρίνονται άμεσα. Δεν έχουμε
πολύ χρόνο, αλλά όλοι είναι έτοιμοι
και μας μένουν και αρκετά λεπτά
για μια τελευταία πρόβα. Στην
ομάδα μας φέτος, ήταν και δυο
κορίτσια από το Δεσποτικό. Μια

πολύ ευχάριστη προσθήκη στα παιδικά χαμόγελα.
Τα παιδιά με
ξέρουν πια, όπως κι εγώ
εκείνα. Έχουμε ήδη “βγάλει” δυο εκδηλώσεις μαζί.
Δεν είμαστε απλά,
δασκάλα και μαθητές. Αν
και σε διαφορετικό επίπεδο, είμαστε όλοι χορευτές. Μιλάμε πιο άνετα,
έχοντας ζήσει όλοι τη
χαρά και την ανησυχία,
το λάθος και τη διόρθωση, τη συνεργασία με την
ομάδα μας, τα βλέμματα
συνεννόησης που δεν
καταλαβαίνουν οι θεατές.
Επαναλαμβάνοντας διάφορες συμβουλές, συνειδητοποιώ πως με κοιτούν
με κατανόηση. Ξέρουν.
Θα είναι μια χαρά και
ό,τι συμβεί θα το αντιμετωπίσουν. “Πάμε να
βγούμε, να κάτσουμε
στον χώρο, να δούμε πού
θα στεκόμαστε, πώς θα
Ο Νίκος Ζέκης και η Αναστασία Γάρδα με τα
μπούμε ή θα βγούμε, να
του μικρού χορευτικού
δούμε τον κόσμο, τα άλλα
ζήσουμε, να τελειώνουμε με το
χορευτικά. Να τελειώνουμε.” Αυτό το τελευταίο, όχι με την άγχος του πριν. Το ξέρουμε όλοι οι
απαξιωτική έννοια αλλά με την χορευτές αυτό το συναίσθημα, που
αίσθηση ότι, κάναμε όσα κάναμε σε άλλους φαίνεται σαν άδειο βλέμστα παρασκήνια, πάμε να το μα που κοιτάει τη σκηνή αλλά είναι
οι προσωπικές στιγμές
του καθενός, λίγο πριν
την παράσταση.
Φέτος οι χοροί
ήταν απλοί, τα παιδιά
τους ήξεραν πολύ
καλά, θα μπορούσαν να
τους χορέψουν και με
κλειστά μάτια. Το να
σηκώνεσαι νωρίς το
πρωί Κυριακής, για να
συμμετάσχεις σε μια
τόσο μεγάλη εκδήλωση,
δεν είναι πάντα ευχάρισ το ή επιθυμητό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ ΑΕΤΟΠΕΤΡΙΤΕΣ
Το Σάββατο 13 Απριλίου 2019
προγραμματίζεται επίσκεψη και ξενάγηση για τα
παιδιά της Αετόπετρας στο ΜΟΥΣΕΊΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΏΝ,
που βρίσκεται επί της Λεωφ. Ποσειδώνος 14 και
Τρίτωνος 1, στο Παλαιό Φάληρο.
Παρακαλείσθε να δηλώσετε εγκαίρως τη
συμμετοχή των παιδιών σας στην έφορο κ. Δώρα
Τριανταφύλλου, στο τηλ. 6944475697, το
αργότερο μέχρι 11 Απριλίου, προκειμένου να
οργανωθεί η μετάβαση και η ξενάγηση των παιδιών.

Συνήθως είναι το πιο
δύσκολο, για όλους μας,
μικρούς και μεγάλους. Τα
παιδιά τα κατάφεραν
περίφημα και φέτος και,
τολμώ να πω, με περισσότερη ψυχραιμία και
σοβαρότητα κι από πολλούς μεγάλους – ηλικιακά
– χορευτές. Δε χρειάζεται
να πω πόσο περήφανη
είμαι, το παραπάνω κείμενο είναι τρανή απόδειξη. Ακόμα κι αν έκαναν
τα πάντα λάθος, ακόμα
κι αν χόρευαν ανάποδα
και παραπατούσαν σε
κάθε βήμα, θα ήμουν τρομερά περήφανη, γιατί
προσπαθούν. Ακόμα κι
όταν βαριούνται ή
συγκρατούν το χασμουρητό τους, ακόμα κι όταν
ξεφυσάνε με απελπισία
κάθε φορά που επαναλαμβάνουμε βήματα ή
χορογραφίες, είναι εκεί
και προσπαθούν και επιμένουν.
παιδιά
Έχω την τύχη να
βλέπω πολλές φορές τον
εαυτό μου – πριν πολλά
χρόνια – μέσα από τα μάτια τους.
Να θυμάμαι τα δικά μου καλά ή
στραβά, τη δική μου προσπάθεια ή
τις εμπειρίες των σημερινών, αδελφικών μου φίλων. Να θυμάμαι πώς
έγινε η απλή συμπάθειά μου για
τον χορό, μεγάλη αγάπη για την
παράδοση στην ουσία της. Εύχομαι
να ζήσουν κι εκείνα, όλα τα καλά
που ζήσαμε εμείς. Εύχομαι να ζήσω
μαζί τους - και με άλλους πολλούς
και πολλές που θα έρθουν – για
πολλά χρόνια ακόμα, αυτά τα λίγα
λεπτά πριν από κάποια εμφάνιση,
όταν όλοι οι ήχοι γύρω μας μοιάζουν να καταλαγιάζουν και τα
πόδια πατάνε νευρικά, έτοιμα να
αρχίσουν τον χορό.
ΑΝΑΣΤΑΣΊΑ ΓΆΡΔΑ

ΠΕΡΙ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
Μία από τις πλέον σημαντικές
δράσεις της Αδελφότητάς μας, η
εθελοντική αιμοδοσία,
συνεχίζεται, παρόλο που δεν
είναι πάντα εφικτή η μαζική
κινητοποίηση. Τα τελευταία δύο
χρόνια έχουν γίνει 25 συνολικά
αιμοδοτήσεις και από αυτές
προσφέρθηκαν ήδη 9 φιάλες
αίμα σε συγχωριανούς μας.
Το Δ.Σ. κατέβαλε προσπάθεια να
οργανωθεί εθελοντική αιμοδοσία και στην Αθήνα, αλλά το ΕΚΕΑ (Εθνικό Κέντρο
Αιμοδοσίας) δεν ανταποκρίθηκε θετικά στο αίτημά μας λόγω έλλειψης προσωπικού
και σε συνδυασμό με τον μικρό αριθμό εθελοντών αιμοδοτών από πλευράς μας. Η
επόμενη σκέψη μας, που θα ανακοινωθεί σύντομα, είναι να οργανωθεί άτυπα μια
μαζική μετάβαση εθελοντών αιμοδοτών σε νοσοκομείο της Αθήνας, προκειμένου να
ενισχυθεί η αετοπετρίτικη Τράπεζα Αίματος.
Σας θυμίζουμε ότι μπορείτε να δώσετε αίμα σε οποιοδήποτε νοσοκομείο για την
ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΑΕΤΟΠΕΤΡΑΣ ΔΩΔΩΝΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ με κωδικό 14090.
Ευχαριστούμε όλους τους μέχρι τώρα εθελοντές αιμοδότες μας, συγχωριανούς και
φίλους. Ιδιαίτερα οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στην κοντοχωριανή μας, καταγόμενη από τη Γρανιτσοπούλα, Κική Σιόμπολα, γιατί για τρίτη φορά πρόσφερε αίμα στην
Αδελφότητά μας.

