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Η

εφημερίδα που κρατάτε στα χέρια
σας είναι το 200ο φύλλο. Η εφημερίδα, ως επίσημο έντυπο της
Αδελφότητας, πρωτοκυκλοφόρησε
το 1985 με τότε Πρόεδρο τον Παναγιώτη
Μάνο. Ιδιωτικές προσπάθειες υπήρξαν και
πολύ νωρίτερα όπως η, γνωστή σε όλους,
εξαίρετη δουλειά του Ευάγγελου Μάνου με
τ ην εφ η μ ερ ί δ α το υ " Π α λ μ ό ς τ η ς
Αετόπετρας" (Σεπτέμβρη 1972) και την επανέκδοσή της σε "Παλμός του Κασιδιάρη"
(Mάιος 1986), η οποία έγινε η έντυπη φωνή
της Ομοσπονδίας Άνω Καλαμά (από το
1989 ("Παλμός του Άνω Καλαμά").

Το πρώτο φύλλο των Αετοπετρίτικων
Νέων, αποτελούνταν από σελίδες ασπρόμαυρες. Χάρη στις άοκνες προσπάθειες
όλων των συντακτικών επιτροπών, που ακολούθησαν τα υπόλοιπα χρόνια, αλλά κυρίως στην οικονομική στήριξη των συνδρομητών χωριανών και φίλων, η εφημερίδα μας
προσέφερε πολλά. Ενημέρωσε για ευχάριστα και δυσάρεστα γεγονότα, γέννησε μνήμες από τα παλιά, έδωσε φωνή και βήμα να
εκφραστούν άνθρωποι που αγαπούν το
χωριό μας, άνοιξε δρόμους επικοινωνίας με
Αετοπετρίτες της διασποράς, ανάδειξε
ιδέες για το καλό του χωριού. Η μεγαλύτερη προσφορά της, ήταν ότι αποτέλεσε το
συνδετικό κρίκο για όλους τους τότε

Αετοπετρίτες και χάρη σε αυτήν διατηρήσαμε μια ξεχωριστή ταυτότητα, για την
οποία είμαστε υπερήφανοι. Προσπαθήσαμε
να είμαστε συνεπείς στις υποσχέσεις μας!
Δημιουργήσαμε προβληματισμούς και γίναμε αφορμή για συζητήσεις.
Διαβάζουμε στο πρώτο φύλλο: “Τα
Αετοπετρίτικα Νέα θα αποστέλλονται στα
μέλη της Αδελφότητας μας δωρεάν γιατί
όπως είναι γνωστό ο σ κοπός της
Αδελφότητας μας είναι φιλανθρωπικός,
φιλεκπαιδευτικός και εκπολιτιστικός, και
όχι κερδοσκοπικός”.
Γι’ αυτό και η εφημερίδα μας σήμερα
μπαίνει σε περίπου 700 σπίτια και υπηρεσίες.
Να ευχαριστήσουμε όλους όσοι με την
συνδρομή τους, μικροί μεγάλοι, έδωσαν το
κουράγιο και τη δύναμη στις συντακτικές
επιτροπές να εργαστούν γι αυτό. Όσο η
Αετόπετρα έχει τέτοιους ανθρώπους, η
εφημερίδα μας θα συνεχίσει να υπηρετεί το
σκοπό της και να ατενίζει το μέλλον με
αισιοδοξία.
*Επειδή ετοιμάζεται ο 2ος τόμος με τα τελευταία 100 φύλλα της εφημερίδας μας, (Νο 101-Νο
200), στα πρότυπα του 1ου, παρακαλείσθε να
γνωστοποιήσετε εάν επιθυμείτε την απόκτησή
του, σε κάποιο από τα μέλη του Δ.Σ. (ενδεικτικό
κόστος περίπου 35 ευρώ).
ΝΙΚΟΣ ΖΈΚΗΣ

Χοροεσπερίδα Αετόπετρας 2019
Γλέντι και χορός μέχρι πρωίας

ΤΟ ΝΕΟ ΔΣ ΤΗΣ
ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ
Τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών που διεξήχθηκανκατά

την ετήσια εκλογο-απολογιστική Β’ Τακτική Γενική
Συνέλευση της Κυριακής 14ης Απριλίου 2019 και από τις
οποίες εκλέχτηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της
Αδελφότητάς μας είναι τα εξής:
Πρόεδρος
Νικόλαος Γ. Ζέκης
Αντιπρόεδρος
Παναγιώτης Κ. Παππάς
Γεν.Γραμματέας
Αναστασία Γ. Γάρδα
Σύμβουλοι
Καλλιρρόη Σ. Μάντζιου
Χρήστος Α. Νούσης
Λεμονιά Σ. Νούση
Κων/νος Χρ. Τσιμπεκίδης
Έλενα Σ. Ασπασίδου
Φωτεινή Αρ. Ρεμούνδου
Αναπληρωμ. Μέλη
Ελευθέριος Δ. Βουρεκάς
Σταματία Κ. Αδαμογιάννη

Η ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ:
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

Τ

ην Κυριακή
14/04/2019 στην
αίθουσα του
Ηπειρωτικού Συνδέσμου
Πειραιώς πραγματοποιήθηκε η Β’ Τακτική
Συνέλευση της
Αδελφότητάς μας. Μετά
την τήρηση ενός λεπτού
σιγής για τους εκλιπόντες,
ο Πρόεδρος του
Διοικητικού Συμβουλίου
ζήτησε από τη Γενική
Συνέλευση τον διορισμό
Προεδρείου αυτής, καθώς
και Εφορευτικής
Επιτροπής.

για

Σ

τις 16 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε η ετήσια χοροεσπερίδα της
Αδελφότητας μας στο
BELVEDERE. Πλήθος
κόσμου, Αετοπετρίτισσες,
Αετοπετρίτες, συντοπίτες
από τα γύρω χωριά, εκπρόσωποι Συλλόγων και
Αδελφοτήτων στην Αθήνα,
φίλοι της Αετόπετρας αγκάλιασαν την εκδήλωση μας
και συμμετείχαν σε μια γιορτή, που είχε ως στόχο την
αντάμωση και την ενότητα
των παρευρισκομένων.
Η εκδήλωση ξεκίνησε με
χαιρετισμό από τον Πρόεδρο και
τα μέλη του Δ.Σ., που επεσήμαναν τη σημαντικότητα της
συσπείρωσης γύρω από τη γενέτειρα μας. Όπως χαρακτηριστικά
ειπώθηκε, “Εξυπηρετούνται
αξίες διαχρονικές, ο καθένας μας
αναδημιουργείται μέσα από τη

συλλογικότητα, τα κοινά βιώματα, κερδίζει από τον εθελοντισμό
και φέρνει θύμησες των προγόνων του περπατώντας στον ίδιο
τόπο και μετέχοντας, με τις δικές
του δυνάμεις, στους κοινούς σκοπούς. Κοινώς, γεμίζει τις μπαταριες του!”.
Τα βλαστάρια του χωριού
μας επιβραβεύτηκαν για τις
μαθητικές τους επιδόσεις από
την Αδελφότητα μας, με ευχές
για ένα λαμπρό μέλλον και πάντα
να μας κάνουν υπερήφανους. Τα
όνειρα των παιδιών μας δεν θα
σταματήσουν να δημιουργούνται
γιατί τα στηρίζουμε εμείς, εσείς.
Τα στηρίζουμε όλοι μας.
Το μικρό χορευτικό μας, το
νέο αίμα και η συνέχεια όλων
μας, ανέλαβε την έναρξη του
χορού με την καθοδήγηση της
Αναστασίας Γάρδα. Το χειροκρότημα επιβράβευσε το αποτέλεσμα των προσπαθειών μιας χρο-

νιάς με συνεχείς πρόβες στο γραφείο της Αδελφότητας και παρά
τις απρόοπτες απουσίες πολλών
μικρών χορευτών, όσα παιδιά
παρευρέθησαν έστησαν το δικό
τους σύντομο γλεντάκι.
Ακολούθησε το μεγάλο μας
χορευτικό που έχει πλέον ισχυροποιηθεί, αναγνωριστεί και
αγκαλιαστεί από την χορευτική
κοινότητα του τόπου μας.
Ευχαριστούμε
όλα
τα

το

Ομόφωνα επιλέχτηκαν
Προεδρείο και τη

Αετοπετρόπουλα και τους φίλους
της Αετόπετρας, που επί σειρά
ετών τιμούνε με την παρουσία
τους το χορευτικό μας και στηρίζουν τις προσπάθειες της
Αδελφότητας.
Εν συνεχεία, ακολούθησε
γλέντι μέχρι πρωίας. Οι γηραιότεροι του χωριού πήραν τα ηνία,
για να αποτελέσουν παράδειγμα
και γέφυρα παράδοσης των προγόνων μας με τους νεότερους. Ο
κύκλος του χορού είναι σαν
κύκλος της ζωής που αγκαλιάζει
διαφορετικές γενιές, διαφορετικές προσωπικότητες αλλά εξυπηρετεί έναν κοινό σκοπό. Την επι-

Γραμματεία, οι Ευάγγ. Βουρεκάς
και Παρ. Παππά αντίστοιχα και
για την Εφορευτική Επιτροπή οι
Ελ. Βουρεκάς, Φωτ. Ρεμούνδου
και Καλ. Μάντζιου. Ακολούθως,
ο Πρόεδρος του απερχόμενου
Δ.Σ. Νικόλαος Ζέκης, παρουσίασε τα πεπραγμένα της περασμένης χρονιάς, εντοπίζοντας στόχους που υλοποιήθηκαν με επιτυχία, αλλά και τομείς που μπορούν να βελτιωθούν ακόμη
περισσότερο. Έγινε μεταξύ
άλλων συνοπτική αναφορά στη
θετική πορεία των οικονομικών,
στις κατά γενική ομολογία επιτυχημένες εκδηλώσεις, στις
πολιτιστικές δράσεις και την
εφημερίδα, στην τακτική επικοι-
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κοινωνία και τη συλλογική απογείωση της ενέργειάς μας.
Η κομπανία του Τάσου &
Αλέξανδρου Μαγκλάρα συνόδευσε εξαιρετικά το γλέντι μας,
εξασφαλίζοντας κυρίως το τοπικό άκουσμα και ηχόχρωμα της
περιοχής μας.
Το Δ.Σ. ευχαριστεί όλους
τους Αετοπετρίτες και φίλους
που βοήθησαν και στήριξαν τη
λαχειοφόρο μας με τα πλούσια
δώρα της. Επίσης, σας ευχαριστεί για την ανταπόκριση σας
στο κάλεσμά μας και ευελπιστεί
ότι θα είστε παρόντες και κοντά
μας, σε κάθε επόμενη προσπάθεια και δραστηριότητα της
Αδελφότητας μας, που ως
γνώμονα έχει τη διατήρηση
των παραδοσιακών αξιών
μας, τη συσπείρωση των
Αετοπετριτών και φίλων
και την ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας μας, μέσω
των δράσεων στο χωριό
μας.

Μεγάλο χορευτικό

Καλή αντάμωση
Νίκος Ζέκης

Πρόεδρος της Αδελφότητας

Αετοπετρίτικα Νέα
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νωνία με τους τοπικούς φορείς, στη διανομή του
ημερολογίου και στην εθελοντική αιμοδοσία.
Στη συνέχεια, τον λόγο πήρε ο ταμίας
Παναγιώτης Παππάς, ο οποίος παρουσίασε αναλυτικά τα οικονομικά στοιχεία της Αδελφότητας. Ο
απολογισμός δόθηκε φωτοτυπημένος σε όλους
τους παρευρισκόμενους και παρουσιάστηκε, μαζί
με τα σχετικά στατιστικά στοιχεία, σε οθόνη προβολής, προκειμένου οι παρόντες να έχουν όσο το
δυνατόν καλύτερη γνώση για τη διαχείριση των
οικονομικών. Παράλληλα, διαβάστηκε η έκθεση
που συντάχτηκε από την Ελεγκτική Επιτροπή
(Βασ. Μάνος, Σπ. Βουρεκάς, Ευάγγ. Βουρεκάς) και
ο απολογισμός εγκρίθηκε ομόφωνα από το σώμα
της Γ.Σ.
(Βλέπε
κάτωθι– Λίστα Απολογισμού
Χρήσης 2018-2019)
Ακολούθησε συζήτηση με τοποθετήσεις για
θέματα της επικαιρότητας που ενδιαφέρουν το
χωριό μας, παρατηρήσεις και κριτική. Οι ομιλητές
Στάθης Παππάς, Γιώργος Μηλιώνης, Νίκος

Κ

Γάρδας, Κων/νος Μηλιώνης και Ιωάννης Μάνος
εξέφρασαν και συζήτησαν απόψεις με το σώμα της
Συνέλευσης αλλά και το Δ.Σ. Στο τέλος της Γεν.
Συνέλευσης διεξήχθη ομαλά η ψηφοφορία για την
ανάδειξη του νέου Δ.Σ.
Παρ’όλο που υπήρξαν κριτικές και έντονες διαφωνίες σε διάφορα σημεία των ομιλιών, από τους
παρευρισκόμενους σε όλες τις θέσεις της
Συνέλευσης, όλοι φρόντισαν να διατηρείται ένα
αξιοπρεπές κλίμα καθ’όλη τη διάρκεια. Γεγονός
που τιμά όλους, για τη γενικότερη ομαλή λειτουργία της Αδελφότητας στο σύνολό της, ακόμα κι
όταν διάφορες απόψεις για ποικίλα θέματα, είναι
εκ διαμέτρου αντίθετες. Η δύναμή μας, εκτός από
την παρουσία μελών στις Συνελεύσεις, συναντήσεις και εκδηλώσεις – την οποία θα επιθυμούσαμε
αυξημένη κάθε φορά – είναι και η επιθυμία όλων
να μη γίνονται οι διαφωνίες τροχοπέδη, αλλά
αφορμές για συζητήσεις, κινήσεις και λύσεις που
αποσκοπούν στη βελτίωση διαδικασιών και έργων
της Αδελφότητάς μας, εντός και εκτός των περιορισμένων συνόρων της αγαπημένης μας
Αετόπετρας.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ NEOY Δ.Σ.

ατά την πρώτη συνεδρίαση του
Διοικητικού Συμβουλίου, βάσει καταστατικού, μετά από εισήγηση του Προέδρου
Νίκου Ζέκη, εκλέχτηκαν ομόφωνα η Καλλιρρόη
Μάντζιου ταμίας και η Λεμονιά Νούση έφορος.
Αφού συγκροτήθηκε σε σώμα το Δ.Σ., προτάθηκαν από τον Πρόεδρο και έγιναν αποδεκτές από
τα μέλη συγκεκριμένες αρμοδιότητες για τον
καθένα, προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της Αδελφότητας. Ο Νικ. Ζέκης
ως Πρόεδρος αναλαμβάνει συνολικά την εποπτεία του έργου του Δ.Σ. έχοντας προσωπική
επίβλεψη σε όλους τους τομείς. Ο Αντιπρόεδρος
Παν. Παππάς αναλαμβάνει τον “ Τομέα
Πληροφορικής” που αφορά στην ιστοσελίδα και
τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης (ενημερώσεις,
ανακοινώσεις κλπ.) Η Γραμματέας Αν. Γάρδα, θα
επιμελείται τις δημόσιες σχέσεις και την επικοινωνία με τους φορείς, καθώς και την επιμέλεια
της εφημερίδας, με τη συνδρομή των υπολοί-

πων μελών. Τον “Τομέα Νεολαίας” αναλαμβάνει
ο Κων. Τσιμπεκίδης. Η Έφορος Λεμ. Νούση αναλαμβάνει, τη συντήρηση των φορεσιών της
Αδελφότητας. Η Ευαγγ. Τσαμπούρη και η Θεοδ.
Τριανταφύλλου θα συνεργαστούν με το Δ.Σ.,
στους Τομείς της Αιμοδοσίας και Συντήρησης
παραδοσιακών φορεσιών αντίστοιχα.
Για όλα τα παραπάνω και για οποιοδήποτε
άλλο θέμα απασχολεί το χωριό και την
Αδελφότητα, μπορείτε να επικοινωνείτε με τα
μέλη του Δ.Σ. στα παρακάτω τηλέφωνα:
Νικόλαος Γ. Ζέκης
6955804643
Παναγιώτης Κ. Παππάς
6937222817
Αναστασία Γ. Γάρδα
6936890599
Καλλιρρόη Σ. Μάντζιου
6944374417
Χρήστος Α. Νούσης
6972291627
Λεμονιά Σ. Νούση
6973023083
Κων/νος Χρ. Τσιμπεκίδης
6947197374
Έλενα Σ. Ασπασίδου
6979044593
Φωτεινή Αρ. Ρεμούνδου
6972176798
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Γεννήσεις

-Ο Νίκος–
Ευριπίδης
Γάρδας και η Σταυρίνα
Κωνσταντίνου απέκτησαν,
στις 6 Μαρτίου, ένα υγιέστατο
κοριτσάκι.
Το Δ.Σ. εύχεται στο νεογέννητο
και στους γονείς του, κάθε χαρά
και ευτυχία!

Θάνατοι

-Θανάσης Βουρεκάς (12/05/19)
– κηδεία Πέμπτη 16/05/19, Νεκρ.
Αγ. Παρασκευής, Αετόπετρα
-Αλέκος Θ. Ζήκος (03/05/19) –

Ε

κηδεία Δευτέρα 06/05/19, Νεκρ.
Παλαιού Φαλήρου, Αθήνα
- Μ η λ ι ώ ν η - Γε ω ρ γ α λ ά
Δέσποινα(03/05/19) - κηδεία
06/05/19, Νεκρ. Πετρουπόλεως,
Αθήνα
-Σωτήρης Λώλης (26/03/19) κηδεία 28/03/19, Νεκρ. Αγ.
Παρασκευής, Αετόπετρα.
Το Δ.Σ. της Αδελφότητας
συλλυπείται τους οικείους των
συγχωριανών μας που έφυγαν
από τη ζωή.

Επικήδειοι

κ μέρους της οικογένειας και των αδερφών του Σωτήρη Λώλη,
θα ήθελα να απευθύνω τις ευχαριστίες που παρευρεθήκατε
τόσο στην εξόδιο ακολουθία και συλλυπηθήκατε το πένθος της
για την απώλεια του αγαπημένου ΠΑΤΕΡΑ. Ήσουν πάντα
πηγή έμπνευσης με τη μεγάλη δύναμή σου για ζωή. Μου έδειξες
την αμυγδαλιά όταν υπάρχουν δυσκολίες. Μου έδειξες να
συμπεριφέρομαι πάντα με αγάπη. Ήσουν ένας μαχητής, ένας
φυσιολάτρης με μεγάλη θέληση για ζωή. Ένας όμορφος
άνθρωπος. Ένας άνθρωπος πεθαίνει μόνο όταν τον ξεχάσεις.
Θα είσαι πάντα μέσα στην καρδιά μας. Σ’αγαπάμε Πολύ.
Αλεξια Λώλη

ΣΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΈΝΟ ΑΛΈΚΟ ΖΉΚΟ
νθρωπος σωστός, παλαιάς κοπής, με την κυριολεξία της
λέξης. Λεβέντης, ντρόμπρος και ανεξίκακος, έφυγες τόσο
γρήγορα και αθόρυβα όσο έζησες. Και πήγες σ’άλλους ουρανούς,
γαλήνιους κόσμους όπου ο πόνος δεν υπάρχει και η αγωνία έχει
τελειώσει. Σιγή και απάνεμη γαλήνη και η Παναγία στο δρόμο
σου. Ζήλεψε η μοίρα τη χαρά στην όμορφη οικογένειά σου.
Ήρθε τόσο γρήγορα η φυγή σου.
Κενό και απαντοχή στο σπίτι το δικό σου, τη σύζυγο, τα
εγγόνια, τα παιδιά.
Όπου κι αν το βλέμμα γυρίσουν, εσένα θα αναζητούν.
Σ’εσένα θα προσβλέπουν, εσένα θα ονειρεύονται, γλυκέ
άνθρωπε, αγαπημένε φίλε.
Αγνή Ελευθερίου – Κύπρος

Ά

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ:
-Ο Δημήτρης Λώλης (Λούτσας) προσέφερε 40 ευρώ, εις μνήμην
Σωτήρη Λώλη
-Τα τσουρέκια που μοιράστηκαν το Πάσχα στο χωριό, ήταν προσφορά του Θωμά Λαυρέντζου.
Το Δ.Σ. τους ευχαριστεί για την πολύτιμη συνδρομή τους.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΊΕΣ
Ευχαριστούμε όλους τους
Αετοπετρίτες, για τη θερμή
συμπαράστασή τους στο
πένθος μας, για τον αδόκητο χαμό του αγαπημένου
μας παιδιού, πατέρα, αδελφού και θείου, Θανάση Αν.
Βουρεκά.
Ευχαριστούμε επίσης τον
Β. Σαλιάι για τη φροντίδα
του κόσμου στο εστιατόριο του ξενώνα, την Ελ.
Τσαμπούρη και την Ελ.
Νούση για τις πίτες που
προσέφεραν εις μνήμην,
την Εκκλησιαστική
Επιτροπή καθώς και όλους
όσοι συνέβαλλαν στις διαδικασίες, για τον αποχαιρετισμό του αγαπημένου μας
Θανάση.
Η οικογένειά του
AETOΠETPITIKA NEA
Ιδιοκτήτης
Αδελφότητα Αετόπετρας
Δωδώνης Ηπείρου
Ελ. Βενιζέλου 91
185 34,, Πειραιάς
τηλ.-fax: 210-4224262

ΜΗΝ ΑΜΕΛΕΙΤΕ ΝΑ ΜΑΣ
ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΤΕ ΤΗΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΑΣ
Για εσάς, μερικά ευρώ
το χρόνο είναι ποσό αμελητέο, για την
Αδελφότητα όμως
ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΚΑΙ ΖΩΤΙΚΟ

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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Η στήλη της νεολαίας

Η

Δ Ι ΑΚ ΟΠ ΕΣ ΣΤΗ Ν Α Ε Τ Ο Π Ε Τ Ρ Α

καλύτερη περίοδος των διακοπών μου,
είναι όταν βρίσκομαι στο χωριό μας,
την Αετόπετρα. Έχω τέλεια παρέα και
παίζουμε πάρα πολλά παιχνίδια. Μερικά από αυτά
τα παιχνίδια είναι “Μια νύχτα στο Παλέρμο” και
“Κλέφτες και αστυνόμοι”. Το καλύτερο όμως, είναι
όταν πάμε όλοι μαζί βόλτες στα μονοπάτια του
χωριού.
Οι ημέρες που γιορτάζουμε την Αγία
Παρασκευή, είναι πάντα οι καλύτερες του χρόνου.
Στην πλατεία, τα βράδια, το ρίχνουμε στο χορό. Τη
δεύτερη μέρα, το πρωί, κάνουμε Θεία Λειτουργία,
το βράδυ πάλι στο χορό. Την τρίτη και τελευταία

μέρα του πανηγυριού, το πρωί, η κ. Αναστασία
μας παίρνει να κάνουμε πρόβες για το χορευτικό
που παρουσιάζουμε το βράδυ. Το απόγευμα λίγη
πρόβα και αργότερα πάμε στους αγώνες, πάνω
στο γήπεδο.
Νιώθω τυχερή που έχω αναμνήσεις από
ένα τόσο ιδιαίτερο και υπέροχο μέρος. Στα παιδιά
που διαβάζουν την εφημερίδα μας, ΡΑΝΤΕΒΟΥ
ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ!
Η συγχωριανή σας
Δέσποινα-Μαρία Χειμώνα
(κόρη της Κατερίνας Μάνου, εγγονή του
Βαγγέλη και της Αλεξάνδρας Μάνου)

σελίδα 3

Λαχειοφόρος και Χορηγίες
Χοροεσπερίδας μας

Με πολύ μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η
λαχειοφόρος αγορά στην χοροεσπερίδα μας, στις
16 Μαρτίου 2019.
Ευχαριστούμε όλους τους χορηγούς μας, για την
συνεχή στήριξή τους με τις προσφορές και τα
δώρα τους. Ιδιαίτερα ευχαριστούμε τους :
-Ιωάννα Π. Τζαβάρα, Σταμάτη Μαύρο και το ‘MINOA
HOTEL’, στην Αμοργό για τις 7 διανυκτερεύσεις
-'ΚΤΗΜΑ ΖΑΝΤΙΔΗ’, στην Αντίπαρο για τις 3 διανυκτερεύσεις
-‘Entertotravel’, στο ‘Maltezana Beach Hotel’, στην
Αστυπάλαια για τις 3 διανυκτερεύσεις
-‘EPIRUS PALACE’, στα Ιωάννινα για τις 2 διανυκτερεύσεις
-‘AEGEAN SEA VILAS’, στην Αστυπάλαια για τις 2
διανυκτερεύσεις

ΚΟΣΣΟΛΙΑΝΙΤΙΚΟ ΠΑΣΧΑ

ΕΝΑ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΣΧΟΛΙΟ

ερχομό μας εδώ. Βγαίνουμε από
ΓΙΑ ΤΟΥΣ «ΒΟΥΡΕΚΑΙΟΥΣ»
την εκκλησία και τα βήματά μας
το φύλλο της εφημερίδας μας «Αετοπετρίτικα Νέα»
οδηγούν εκεί που βρίσκονται
Ιανουαρίου–Φεβρουαρίου 2019, δημοσιεύτηκε ένα μικρό,
παππούδες, γιαγιάδες και γονείς.
συγκινητικό άρθρο του συμφαμελίτη μου Θανάση Βουρεκά
Γιατί είναι Μεγ. Παρασκευή και
για την ιστορική μας καταγωγή.
πενθούμε την απώλεια του
Πολύ θα ήθελα να ισχύουν, όσα έγραψε για την απώτατη
καταγωγή μας από τα Ψαρά. Σύμφωνα με την αφήγησή του,
θανάτου, προσδοκώντας το
μετά την καταστροφή των Ψαρών, οι «Βουρεκαίοι» βρήκαμε
Αναστάσιμο μήνυμα, εκείνο που
καταφύγιο στην Πάργα και από εκεί κάποιοι στην ασφάλεια
κρατά ζωντανούς στις αναμνήσεις
των Ηπειρωτικών βουνών και εν τέλει στην τότε Κοσόλιανη.
όλους τους αγαπημένους μας.
Υπάρχουν όμως διασταυρωμένα στοιχεία για το
γενεαλογικό μας δέντρο, που φτάνει μέχρι τον Αναγνώστη
Μέγα Σάββατο έφτασαν
Μπουρεκά ή Βουρεκά, κάτοικο της Κοσόλιανης, με
και οι τελευταίοι εκδρομείς. Δεν
χρονολογία γέννησης στην εκπνοή του 18ου αιώνα, δηλαδή
ήμαστε πολλοί φέτος, είναι η
πριν την καταστροφή των Ψαρών στα 1825. Ακολουθεί
αλήθεια, αλλά το χωριό απέκτησε
γενεαλογικά ο Νικόλας Βουρεκάς, που έζησε αποκλειστικά
ζωή, έστω κι απ’ τα λίγα παιδιά
στην Αετόπετρα και μετά από αυτόν ο προπάππους μου
Οι Ακρίτισσες της Αετόπετρας / Βασιλική
Γιώργος Βουρεκάς, ο πρώτος που μετοίκησε στην Πάργα,
που βρέθηκαν να παίζουν στην
όπου πήρε το προσωνύμιο Μπάσος. Έπονται ο παππούς
Βουρεκά, Σταυρούλα Τσιμπεκίδη
αυλή του Σχολείου.
μου Θοδωρής και τα αδέλφια του Σταύρος και Φώτος, που
Η Αδελφότητα για μια
γεννιούνται μάλιστα και αυτοί στην Αετόπετρα και οι οποίοι
...Κοσσόλιανη, η Αετόπετρα της καρδιάς μας.
ακόμη φορά θυμήθηκε και
διαδοχικά με την ενηλικίωσή τους κατεβαίνουν στην Πάργα,
Εκεί που τα έθιμα και οι παραδόσεις έχουν δικό «τίμησε» με τον τρόπο της τους
όπου είχαν επιτυχημένη εμπορική δραστηριότητα. Από
τους τρόπο και χρόνο. Για όσους έχουμε ζήσει τις μόνιμους κατοίκους του χωριού, καθώς
αυτούς προέρχεται και ο πολυπληθής πλέον κλάδος των
παργινών Βουρεκάδων, που μεταξύ τους συγκαταλέγομαι κι
ημέρες του Πάσχα στο χωριό τίποτε απ’ όσα μοιράστηκαν τα πατροπαράδοτα
εγώ. Είναι φανερό ότι από πουθενά δεν προκύπτει η
διαφορετικά συμβαίνουν δε μας ξαφνιάζει, πασχαλινά τσουρέκια, όπως κάθε χρόνο.
αντίστροφη μετοίκηση. Τα στοιχεία αυτά συμφωνούν και με
καθώς στα ακριτικά χωριά μας ένας ιερέας
Γύρω στις οκτώ το απόγευμα του
όσα προσεκτικά παραθέτει ο Γεώργιος Α. Μάνος για τις
πηγαίνει από χωριό σε χωριό, για να ανοίγουν οι Μεγ. Σαββάτου βρεθήκαμε όλοι στην
«Φάρες των οικογενειών της Αετόπετρας», στο γνωστό βιβλίο
του «Αετόπετρα» που εκδόθηκε από τον Δήμο Μολοσσών το
εκκλησιές.
Αγ. Παρασκευή για την Ανάσταση. Τα
2006.
μικρά παιδιά, καλοντυμένα, με τις
Ένα ακόμη αναιρετικό στοιχείο είναι πως η Πάργα από
στολισμένες λαμπάδες τους στα
το 1819 που πουλήθηκε από τους Άγγλους στον Αλή Πασά,
χέρια, πήραν το Άγιο Φως από τα
ως πράξη ακραίου αποικιοκρατικού κυνισμού, ανήκει στην
Οθωμανική Αυτοκρατορία. Είναι επομένως προφανές, ότι οι
χέρια του ιερέα, πατέρα Παναγιώτη.
πρόσφυγες από τις σφαγές των Οθωμανών στα Ψαρά (1825)
Έξω σουρούπωνε κι αυτή
δεν θα μπορούσαν να βρουν καταφύγιο στην Οθωμανική
ήταν η δική μας Ανάσταση στην
Επικράτεια, όπου ανήκουν η Πάργα και η Κοσόλιανη.
Αετόπετρα. Ήμαστε όλοι χαρούμενοι
Έγραψα τα παραπάνω χωρίς κανένα πνεύμα αντιδικίας
και με μόνη διάθεση να φωτίσω τα πράγματα.
που βρεθήκαμε στον τόπο μας κι
Θοδωρής Βουρεκάς, από τον παργινό κλάδο της
ευχηθήκαμε του χρόνου να είμαστε
φαμίλιας μας και φορτωμένος με πολλές αφηγήσεις για τον
πολλοί περισσότεροι. Ήταν, ωστόσο,
πατρογονικό μας τόπο.
συγκινητικό που έβλεπες στην
εκκλησία κάποιους ανθρώπους…
ΥΓ: Το παραπάνω σχόλιο γράφτηκε πριν φύγει πρόωρα
από τη ζωή ο Θανάσης Βουρεκάς. Δεν τον γνώρισα ποτέ
Εκεί ο Κωστα – Μηλιώνης με παιδιά
από κοντά, αλλά το άρθρο του μού άφησε την εντύπωση
και εγγόνια, ο Κατωμαχαλιώτης Κ.
ενός ανήσυχου, σκεπτόμενου και ευγενικού ανθρώπου.
Ανάσταση στην Αγ.Παρασκευή
Κωνσταντινίδης με τις όμορφες
Νιώθω, τέλος, την ειλικρινή ανάγκη να εκφράσω τα
μικρούλες εγγόνες του, εκεί κ οι
συλλυπητήρια μου σε όλους τους δικούς του.
Όσες γυναίκες ήταν στο χωριό το πρωί της εγγονές του Βασιλη - Μάνου και της
Μεγ. Παρασκευής πήγαν από νωρίς στην Ξάνθως, η Ρία και η Ξανθή, που έφερε
εκκλησία και στόλισαν τον Επιτάφιο. Λίγο τα μικρά παιδιά της, πέντε και δύο ετών, να έσμιγαν οι παρέες. Τη Δευτέρα ξεκίνησε για τους
αργότερα, η Αποκαθήλωση και η Ακολουθία του γνωρίσουν την πατρίδα της. Ήμασταν κι άλλοι, πολλούς ο δρόμος της επιστροφής κι έτσι
μείναμε πίσω ακόμη λιγότεροι. Έφτασε κι η
Επιταφίου τελέστηκαν
που ανταλλάξαμε
Πρωτομαγιά, την Τετάρτη, και τα λιγοστά παιδιά
μαζί, με παρόντες τους
το αναστάσιμο
συνέχισαν να μαζεύονται πρωί κι απόγευμα με
λιγοστούς πιστούς που
φιλί της αγάπης
τα ποδήλατά τους στο Σχολείο. Την Πέμπτη το
βρίσκονταν εκεί.
με την ίδια ευχή
πρωί, έγινε Λειτουργία στον Αη – Θανάση κι οι
Η κατάνυξη στα
στα χείλη: «Και
γυναίκες ετοίμασαν άρτο, φανουρόπιτα,
μέρη αυτά πηγάζει απ’
του
χρόνου…
κεράσματα. Κοινωνήσαμε κι ύστερα όσοι
τον τόπο και την ψυχή
εδώ».
βρεθήκαμε εκεί, καμιά δεκαριά, ήπιαμε για το
μας. Τη βιώνουμε μέσα
Την Κυριακή
καλό και λίγο τσιπουράκι.
μας, γιατί βρισκόμαστε
του Πάσχα ο
Έτσι κάπως πέρασαν οι μέρες. Και σαν
στον
αγαπημένο
καιρός
ήταν
πήραμε
τον δρόμο της επιστροφής νιώθαμε
προορισμό,
στην
ανοιξιάτικα
«γεμάτοι φως» της Ανάστασης κι “ανασαίναμε
εκκλησία της Αγ.
αναστάσιμος, η
Αετόπετρα”…
Παρασκευής, και όσοι
φύση γιόρταζε,
Μάης 2019, Αετόπετρα
Τα παιδιά με τα ποδήλατα στην αυλή του σχολείου /
είμαστε ταξιδιώτες
μαζί
και
οι
Λίλιαν Γρ. Τσαμπούρη
Χρήστος Γκουντελόπουλος, Θοδωρής Σαλιάι, Κατερίνα
νιώθουμε σαν ευλογία τον
άνθρωποι,
κι
Βενιού, Γρηγόρης Βενιός

Σ
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σελίδα 4

ΠΕΡΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ
ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΜΑΣ

Θέλω να ευχαριστήσω τα απερχόμενα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τον
τέως Αντιπρόεδρο Βασίλη Μερσινιά, την
τέως Γραμματέα Ευαγγελία Τσαμπούρη,
την Ματούλα Αδαμογιάννη και την Δώρα
Τριανταφύλλου, για τις υπηρεσίες τους και
το χρόνο που διέθεσαν και διαθέτουν στην
Αδελφότητα και για την άψογη συνεργασία που είχαμε στα κοινά του τόπου μας.
Ιδιαίτερα ευχαριστώ την αγαπημένη μας
Λίλιαν για την αξιόλογη συνεισφορά της
στην επιμέλεια της εφημερίδας μας που της
είχε ανατεθεί τα τελευταία τρία χρόνια. Η
νυν Γραμματέας Αναστασία Γάρδα αναλαμβάνει πλέον τα καθήκοντα αυτά, της
ευχόμαστε καλή δύναμη και καλή επιτυχία.
Καλωσορίζω τα νέα μέλη Καλλιρρόη
Μάντζιου, Αναστασία Γάρδα, Έλενα
Ασπασίδου και Φωτεινή Ρεμούνδου, τους
εύχομαι καλή θητεία και καλή συνεργασία.
Τέλος, να ευχηθώ στον Παναγιώτη
Παππά ως τέως ταμία και νυν
Αντιπρόεδρο της Αδελφότητας μας, σιδεροκέφαλος στο αξίωμα του Αντιπροέδρου.
Ευχόμαστε όλοι μας να φανούμε αντάξιοι των προσδοκιών σας. 
Ο Πρόεδρος
Νίκος Ζέκης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α’ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αδελφότητας καλεί όλους
τους Αετοπετρίτες να παραστούν στην Α’ Τακτική Γενική
Συνέλευση, που θα γίνει την Τετάρτη 29 Μαϊου 2019 και
ώρα 6.00 μ.μ., στο Γραφείο της Αδελφότητας στον
Πειραιά, οδός Ελευθ. Βενιζέλου 91, με τα εξής θέματα:
-Κατάθεση και έγκριση Προϋπολογισμού για το έτος
2019 – 2020
-Εκλογή Ελεγκτικής Επιτροπής
-Εκλογή εκπροσώπων στην Πανηπειρωτική και στην
Ομοσπονδία Καλαμά
-Ενημέρωση για τρέχοντα θέματα
Με Αετοπετρίτικους χαιρετισμούς
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Η Γενική Γραμματέας
Ζέκης Νικόλαος
Γάρδα Αναστασία

ΘΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ
ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ

Ενημερώνουμε τους αγαπητούς συγχωριανούς –
γονείς και κηδεμόνες – πως ανοίγουν οι δηλώσεις συμμετοχής στην ολιγοήμερη "θερινή κατασκήνωση" στο
χωριό μας. Η προσπάθειά μας αγκαλιάστηκε την
πρώτη φορά από τους Αετοπετρίτες αλλά και το Δήμο
Ζίτσας.
Υπενθυμίζουμε τις λεπτομέρειες: Η εκδρομή
αφορά σε παιδιά ηλικίας 8-12 ετών και θα πραγματοποιηθεί το διάστημα 09-16 Ιουλίου (7 διανυκτερεύσεις στον
ξενώνα μας). Σκοπός είναι να ζήσουν τα
Αετοπετριτόπουλα, από κοντά, πρωτόγνωρες εμπειρίες.
Θα μάθουν να συντηρούν τρόφιμα εκτός ψυγείου, θα
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βοσκήσουν τα γίδια, θα
αρμέξουν, θα φτιάξουν πίτες
και ζυμαρικά, θα χορέψουν,
θα κάνουν επιμορφωτικές
εκδρομές (π.χ. λαογραφικό
μουσείο, πινακοθήκη Δήμου
Ζίτσας) και πεζοπορίες. Ο
Δήμος Ζίτσας, ανταποκρινόμενος σε σχετικό αίτημά
μας, θα διαθέσει μία
Παιδαγωγό, η οποία θα συμμετέχει στο πρόγραμμα μαζί
με την κ.Τριανταφύλλου. Επιπλέον, προτίθεται να μας
διαθέσει για τις μετακινήσεις εντός των ορίων του
Δήμου, μικρό βανάκι με οδηγό.
Τα παιδιά, μαζί με την υπεύθυνη κ. Τριανταφύλλου,
θα μεταβούν στο χωριό με το ΚΤΕΛ Ιωαννίνων και, εφόσον το επιθυμούν, θα παραμείνουν εκεί, αν οι γονείς ή
παππούδες και γιαγιάδες τους έρθουν στο χωριό πριν το
πανηγύρι ή θα γυρίσουν με τον ίδιο τρόπο στην Αθήνα.
Αναλυτικό πρόγραμμα του 7μέρου, θα δοθεί με την ολοκλήρωση των διαδικασιών συμμετοχής. Το συμβολικό
κόστος συμμετοχής είναι 50 ευρώ για κάθε παιδί και
περιλαμβάνει τη διαμονή και διατροφή του (τρία γεύματα) στον ξενώνα, καθώς και τη συμμετοχή του στις διάφορες δραστηριότητες.
Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, παρακαλούμε να απευθυνθείτε εγκαίρως και ως τις
30 Ιουνίου.
Τηλ. Επικοινωνίας: Τριανταφύλλου Θεοδώρα
6944.475697 – Γάρδα Αναστασία 6936.890599
*Επειδή δεν μπορούν να φιλοξενηθούν περισσότερα
από 9 παιδιά, αν η συμμετοχή είναι μεγαλύτερη θα γίνει
επιλογή κατόπιν κληρώσεως.
Ας βοηθήσουμε τα παιδιά μας, να ζήσουν και να αγαπήσουν το χωριό μας.
Αναμένουμε την ανταπόκρισή σας!

ΣΤΉΛΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΊΑΣ ΑΔΕΛΦΟΤΉΤΩΝ ΚΑΛΑΜΆ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ
Η Ομοσπονδία Άνω Καλαμά θα καλωσορίσει τους Ηπειρώτες, στις εκδηλώσεις των
Θυαμίων, το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου καθώς και στην εκδήλωση στο Σούλι
Χριστοβασίλη, όπου κάθε χρόνο η Ομοσπονδία βραβεύει έναν συμπατριώτη μας.
Ακολουθούν τα Αθλητικά Θυάμια (αναμένονται οι ακριβείς ημερομηνίες, μετά την ολοκλήρωση της επικοινωνίας με τις Αδελφότητες).
*Σε άλλα θέματα της ευρύτερης κοινότητάς μας, η Ομοσπονδία Άνω Καλαμά έστειλε
μια επιστολή σε όλους τους υποψηφίους δημάρχους του Δήμου Ζίτσας, καλώντας τους να
τοποθετηθούν σε διάφορα θέματα, σχετικά με το φυσικό περιβάλλον του τόπου μας. Η
επιστολή παρουσιάζεται παρακάτω, αυτούσια, με την άδεια των αρμοδίων της
Ομοσπονδίας.
(Διεύθυνση διαδικτυακού συνδέσμου, στον οποίο βρίσκονται τα αυθεντικά κείμενα
και η επιστολή:

ΣΤΗΛΗ ΤΗΣ ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ Π.Σ.Ε.

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό
Συμβούλιο της Πανηπειρωτικής
Συνομοσπονδίας Ελλάδας:
Πρόεδρος:
Μάκης Κιάμος
Α΄ Αντιπρόεδρος: Βασίλης Παπαϊωάννου
Β΄ Αντιπρόεδρος:
Κώστας Γαβριήλ
Γενικός Γραμματέας: Σωτήρης Κολιούσης
Ειδικός Γραμματέας: Αλέξανδρός Σπύρου
Ταμίας:
Πάκης Γκογιάνος
Αναπληρωτής Ταμίας:Νίκος Παπαθανασίου
Έφορος Τύπου:
Χρήστος Τούμπουρος
Έφορος Δημοσίων Σχέσεων:Μαρίκα Γκόνη
Έφορος Πολιτισμού:Αλέξανδρος Λαμπρίδης
Έφορος Πνευματικού Κέντρου: Κώστας
Λιάγκας
Σύμβουλοι:
Γιαννούλης Νίκος
Δάλλας Δημήτριος
Ευθυμίου Χριστόφορος
Ζηκόπουλος Κώστας
Κοντός Αντώνης
Κοντούλη Νατάσσα
Λάππας Κώστας
Νάκης Γιάννης
Παπαδοπούλου Λίλιαν
Παπαπάνος Κώστας
Σπυράκος Αθανάσιος
Τζάκου Μαρίνα
Τζομάκας Γιώργος
Χατζής Αναστάσιος
Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της
Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας,
πραγματοποιήθηκε στις 18/04/2019.
Με ειδική πρόσκληση του Προεδρείου

είχαν προσκληθεί να παρευρεθούν σύμφωνα
με τη ρητή διάταξη του καταστατικού οι διατελέσαντες πρόεδροι της Πανηπειρωτικής
Συνομοσπονδίας Ελλάδας. Προσήλθε ο κ.
Γεώργιος Οικονόμου.
Στην αρχή της συνεδρίασης ο Πρόεδρος
μίλησε για τον εκλιπόντα Σταύρο Καψάλη,
την προσφορά του και περισσότερο «την
ανθρωπιά του, που ήταν μοναδική και γενικά
ήταν ένας άνθρωπος παράδειγμα σε όλα
του».
Ακολούθως ο Έφορος Τύπου μίλησε με
θέμα: «Το αληθινό μνημόσυνο για τον Σταύρο
Καψάλη». (Η ομιλία κατατέθηκε στα Πρακτικά
και θα δημοσιευθεί τις επόμενες ημέρες).
Ο κ. Γιώργος Οικονόμου σε μια συγκινητική
αναφορά του «τύχαινε να είναι προσωπικός
μου φίλος ο εκλιπών», αναφέρθηκε στον
απρόσμενο και αδόκητο θάνατο του
Σταύρου Καψάλη, ο οποίος ήταν λαμπρός
μουσικός και εξαίρετος οικογενειάρχης.
Ακολούθως το Συμβούλιο ασχολήθηκε με τα
θέματα Ημερήσιας Διάταξης.
Η ομιλία του Γιώργου Οικονόμου προς τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ήταν
άκρως κατατοπιστική και συμβουλευτική και
τόνισε ότι πρέπει να ασχοληθεί το συμβούλιο
περισσότερο με θέματα της ανάπτυξης, της
Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας στην
Αλβανία και του Πολιτισμού. Η συνισταμένη
της δράσης: Η Πανηπειρωτική πρέπει να είναι
μια διεκδικητική Συνομοσ πονδία.
Όπωσδήποτε υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις σε όλα τα θέματα αλλά στο ΔΣ πρέπει να γίνεται σύνθεση των διαφορετικών
απόψεων.

https://omkalama.weebly.com/blog/april20th-2019?fbclid=IwAR014TBdmO9eVOCxSE1rf8ozPvpTs
ZN3fAjzhTXTk3njfNG2r-A26HIlJXg)
“Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΩΝ ΚΑΛΑΜΑ εύχεται
σε όλους τους υποψήφιους Δημάρχους και Δημοτικούς
Συμβούλους, των Δήμων Ζίτσας και Πωγωνίου (στους
οποίους ανήκουν τα χωριά μας) καλή επιτυχία.
Από τις 22/4 έχουμε στείλει την παρακάτω επιστολή σε
όλους τους υποψήφιους (στα προσωπικά mail των υπ.
Δημάρχων με την υποχρέωση τους βέβαια να ενημερώσουν και τους υπόλοιπους της παράταξης τους) και αναμένουμε τις ανάλογες γραπτές απαντήσεις τους. Μέχρι
σήμερα καμία επίσημη απάντηση. Eλπίζουμε όμως να μας
τιμήσουν.”

Μετά από αυτά συζητήθηκε το πρώτο
θέμα ημερήσιας διάταξης. Ορίστηκαν οι
υπεύθυνοι των Επιτροπών.
Επιτροπή Οικονομικών:
Υπεύθυνος Προκόπης Γκογιάν νος
Επιτροπή Γυναικών και αλληλεγγύης:
Υπεύθυνη Μαρίκα Γκόνη
Επιτροπή Πολιτισμού:
Υπεύθυνος Αλέξανδρος Λαμπρίδης
Επιτροπή
Ανα π τυξιακή
και
Περιβάλλοντος: Υπεύθυνος Κώστας Γαβριήλ
Επιτροπή Νεολαίας:
Υπεύθυνος Αλέξανδρος Σπύρου

Αποφασίστηκε να ενταχθούν στον φάκελο
που θα κατατεθεί άμεσα στο Υπουργείο
Πολιτισμού οι εξής δράσεις για το 2019:
1. Ηπειρώτικες όχθες. Περιβαλλοντική, αναπτυξιακή και Πολιτιστική δράση των απόδημω ν Η πειρ ω τώ ν σ την γε νέ τειρ α
2. Πανηπειρωτικό Οπτικοακουστικό Ψηφιακό
Αρχείο
3. Παραγωγή ντοκιμαντέρ η Ήπειρος της
Αθήνας για τη συμβολή των Ηπειρωτών στη
ζωή της πρωτεύουσας (Μνημεία, ευεργέτες,
φούρνοι, σύλλογοι αποδημίας στην καθημερινότητα και την ιστορία της πόλης).
4. Εβδομάδα Κινηματογράφου. Η Ήπειρος
στον Κινηματογράφο, οι Ηπειρώτες κινηματογραφούν.
5. Αποφασίστηκε η διοργάνωση του πανηγυριού στις 26/06/2019, στο Ολυμπιακό Κέντρο
Γαλατσίου στις 20.30, που θα γίνει προς τιμήν
και εις μνήμην του Σταύρου Καψάλη.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ασχολήθηκε με
διάφορα θέματα.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ αποφάσισε να θέσει υπό την αιγίδα της ΠΣΕ την
20η Μεγάλη Γιορτή Πολυφωνικού
Τραγουδιού το Σάββατο 22 Ιουνίου 2019 στο
θέατρο Πέτρας (Πετρούπολη) με τη συμμετοχή και του Εργαστηριού Πολυφωνίας της
Π.Σ.Ε.
Το ΔΣ της ΠΣΕ θα προσπαθήσει να είναι
ενεργά παρόν σε όλες τις εκδηλώσεις των
μελών της ΠΣΕ και των άλλων φορέων της
Ηπείρου και των Ηπειρωτών.
ΤΟ ΓΡΑΦΕΊΟ ΤΎΠΟΥ ΤΗΣ ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΉΣ
ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΊΑΣ ΕΛΛΆΔΑΣ

