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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΟΥ

Α

γαπητοί Συγχωριανοί, Φίλες και Φίλοι της Αετόπετρας, το Δ.Σ. της Αδελφότητας, με πρωταρχικό
μέλημα την προσέλκυση όσο το δυνατόν περισσότερων χωριανών και επισκεπτών στο χωριό μας και
στην προσπάθειά του να δημιουργήσει τις κατάλληλες
προϋποθέσεις, ώστε και οι νέοι μας να βρίσκουν ενδιαφέροντα και οι μόνιμοι κάτοικοι του χωριού μας να βιώνουν εμπειρίες που είναι δύσκολο να τις ζήσουν στο
χωριό, συνεχίζει την οργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων
και πάλι με την πολύτιμη βοήθεια ιδιωτικών πρωτοβουλιών και του Δήμου. Σταθερό σημείο αναφοράς παραμένει το τριήμερο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής στις 25,
26 και 27 Ιουλίου με την παράδοση να αποτελεί σημείο
αναφοράς, γνώμονα και οδηγό μας.
Περιμένουμε με ανυπομονησία τις μέρες
αυτές για να απολαύσουμε όλοι τον τόπο μας
και τις παραδόσεις του που κρατούμε με περηφάνια και συνέχεια στο χρόνο, αλλά και τις νέες
δράσεις και εκδηλώσεις που εμπλουτίζουν τις
αναμνήσεις μας και προσθέτουν όμορφες
“πινελιές” στις υπέροχες εικόνες του χωριού
μας.
Αναλυτικά το πρόγραμμα των ημερών:

ΠΕΜΠΤΗ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ

Λαϊκά, δημοτικά και παραδοσιακά τραγούδια από το καταξιωμένο μουσικό σχήμα
‘Χαγιάλ’, το οποίο για δεύτερη χρονιά θα υποδεχτεί το χωριό μας. Τα δύο μαγαζιά του
χωριού μας θα διαθέτουν από γκιούλμπασι
και σουβλάκια μέχρι μπύρες και αναψυκτικά.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ

γιάννη, τσίπουρο - στο προαύλιο της εκκλησίας υπό τους
ήχους του κλαρίνου και χορός
από τους γηραιότερου ς του
χωριού. Μετά,
για να τιμήσου- Οι Χαγιάλ μαζί μας στις 25 Ιουλίου
με και τη μνήμη
όσων δεν είναι πια μαζί μας, μοιρολόγια πάνω από τα
μνήματα. Νωρίς το απόγευμα, συλλογική προετοιμασία του χώρου και των φαγητών του πανηγυριού μας.
Το βράδυ παραδοσιακό πανηγύρι με
καζάνια, γιαχνί και ρύζι με κρέας. Βράβευση επισήμου καλεσμένου μας.
Γλέντι με τον «Αετοπετρίτη» Βασίλη
Τόλη στο κλαρίνο, απ’ τον οποίο
γαλουχήθηκαν μουσικά, δύο και
πλέον γενιές Αετοπετριτών. Παραδοσιακοί χοροί από το μεγάλο χορευτικό
μας. Γλέντι για όλους.

ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ:

Ο Βασίλης Τόλης και η
Το απόγευμα, παράλληλα με τις
κομπανία του θα μας
συλλογικές
προετοιμασίες του πανησυντροφεύσουν στις
γυριού
μας,
στις αθλητικές εγκατα26 και 27 Ιουλίου

To πρωί Θεία Λειτουργία στην Αγ. Παρασκευή,
αρτοκλασία και κεράσματα προσφορά της Αδελφότητάς μας – Αετοπετρίτικες πίτες, λουκούμια από Βελο-

στάσεις (δωρεά Αφοί Θεοφ. Τσαμπούρη) θα γίνουν αγώνες για μικρούς και

μεγάλους:
- Αετόπετρα – Ζίτσα, καθιερωμένος αγώνας μπάσκετ ανδρών
- Αθλητικοί αγώνες στίβου (ρίψη λίθου χωρίς
φόρα, αγώνες δρόμου, άλμα εις μήκος) για άνδρες,
γυναίκες, εφήβους και παιδιά
- Ποδοσφαιρικός αγώνας με την ομάδα της

Τ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΓΙΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙ

ο Διοικητικό Συμβούλιο της Αδελφότητάς μας, σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς του χωριού μας - τον Τοπικό Εκπρόσωπο και την Εκκλησιαστική Επιτροπή – προσκαλούν όλους τους Αετοπετρίτες και τις Αετοπετρίτισσες, τους κοντοχωριανούς και φίλους της Αετόπετρας, στο ετήσιο τριήμερο πανηγύρι μας στις 25 (προεόρτια), 26 και 27 (παραδοσιακό πανηγύρι) Ιουλίου 2019. Ελάτε στην Αετόπετρα, για να
ανταμωθούμε, να κρατήσουμε ακμαία στον
χρόνο τα ήθη, τα έθιμα, τις παραδόσεις του
τόπου μας, να δημιουργήσουμε και να ζήσουμε καινούργιες εμπειρίες και να περάσουμε
όμορφα.
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος 
Νικόλαος Γ. Ζέκης
Η Γεν. Γραμματέας 
Αναστασία Γ. Γάρδα

Παλιουρής (Δραγουμή), του
Δήμου Ζίτσας
Στη συνέχεια, στο προαύλιο του σχολείου, θα γίνει η
απονομή βραβείων, μεταλλίων και κυπέλλων στους νικητές και συμμετέχοντες των αθλητικών αγώνων. Το
βράδυ συνεχίζεται το πανηγύρι μας, με παραδοσιακό
φαγητό, την εμφάνιση του μικρού χορευτικού και γλέντι μέχρι το πρωί για όλους, Αετοπετρίτες
και φίλους.

ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΙΟΥΛΙΟΥ

Προβολή ταινιών το απόγευμα, για
μικρούς και μεγάλους.

Μονοήμερη εκδρομή στη Δημητσάνα και τη Βυτίνα, δύο χωριά ανεπανάληπτα γοητευτικά

Η

μητέρα μου μίλαγε καιρό για
αυτή την εκδρομή. Μετρούσε
συνεχώς τα άτομα που θα έρθουν
στα δάχτυλα των χεριών και μετά
στο χαρτί και μου έλεγε ‘Μην μου
μιλάς με μπερδεύεις’. Ήταν τόσο
ενθουσιασμένη, μαζί της και εγώ.
Είναι σπουδαίο να διοργανώνονται τέτοιες εκδρομές από την αδελφότητα του χωριού μας, όπως το
μονοήμερο που πραγματοποιήθηκε
εκείνη τη μερα στις 19 Μαΐου, στην
Αρκαδία. Μία ημέρα που μας δόθηκε
η ευκαιρία να ανακαλύψουμε τον
πλούτο του ελληνικού τοπίου και να
έρθουμε κοντά μεταξύ μας, να γνωρίσουμε θείους και ξαδέρφια που
δεν είχαμε ξαναδεί (γιατί είναι και
πολλοί) - (φήμες λένε πως βρέθηκε
άτομο από την Αετόπετρα που είχε
μόνο ένα θείο) ή είχαμε καιρό να
δούμε, να γνωρίσουμε καινούργια
άτομα και να κάνουμε άλλους
ανθρώπους νέους στη ζωή μας ή
φίλους μας, να αγαπήσουν την
παρέα μας. Η παρέα μας εκείνη τη
μέρα ήταν ξεχωριστή. Αποτελούνταν
από όλες τις ηλικίες κι ήμασταν όλοι
ένα, από την αρχή μέχρι το τέλος.
Μικροί μεγάλοι τραγουδούσαν,
γελούσαν, αντάλλασσαν κουβέντες,
μοιραζόντουσαν νέα. Εφόσον μοιρά-

στηκαν στο πούλμαν τα απαραίτητα
‘καύσιμα’ και εφόσον είπαμε και δυο
λόγια για τους οικισμούς που προσεγγίζαμε κάναμε την πρώτη μας
στάση.
“Όσοι θέλουν κατεβαίνουν και
όσοι θέλουν μας περιμένουν στην
πλατεία του χωριού”, φώναξε ο οδηγός. Πολλοί ήμασταν έτοιμοι για εξερεύνηση και περιήγηση οπότε κατε-

βήκαμε με πρόσωπα γεμάτα ανυπομονησία στο Μουσείο Υδροκίνησης
της Δημητσάνας, το υπαίθριο αυτό
Μουσείο που δεσπόζει λίγο πιο έξω
από το χωριό με πολλά κρυφά
σημεία για να περιηγηθεί κανείς.
Σύμβολο για την περιοχή προβάλλει
τη σημασία της υδροκίνησης στην
παραδοσιακή κοινωνία, παρουσιάζοντας τις βασικές προβιομηχανικές

τεχνικές που χρησιμοποιούν το νερό
ως κύρια πηγή ενέργειας για την
παραγωγή διαφόρων προϊόντων.
Μετά από μπόλικες φωτογραφίες και σιωπηλές παύσεις όπου μας
έβρισκαν να διαβάζουμε τις επιγραφές στο χώρο, κινηθήκαμε προς το
κέντρο της Δημητσάνας όπου συναντήσαμε τους υπόλοιπους της παρέας.

H παρέα μας στη Βυτίνα

Πολλά είχα ακούσει για τη Δημητσάνα, αλλά δεν είχα φανταστεί
πόσο όμορφη ήταν. Η Δημητσάνα
έπαιξε σημαντικό ρόλο στην Επανάσταση, τόσο λόγω των μπαρουτόμυλων που διέθετε όσο και λόγω των
σημαντικών Δημητσανιτών που σχετίστηκαν με αυτήν.
Ιστορικό χωριό της Πελοποννήσου, μικρό, σχεδόν παραμυθένιο, με
μικρά σπιτάκια και αξιόλογα αρχοντικά.
Πέτρινο με πόρτες πράσινες και
μπλε, κρυμμένα αντικείμενα που διακοσμούσαν τα παράθυρα και τους
τοίχους και μια δεσπόζουσα πλατεία
με όλης της λογής τα καφέ και τα
μικρά μαγαζάκια. Ήθελες παραδοσιακά προϊόντα; Τα είχες. Ήθελες
παραδοσιακή πορτοκαλόπιτα; Την
είχες. Ήθελες καφέ με θέα; Κι αυτό το
είχες. Αν ήσουν μάλιστα λάτρης της
πεζοπορίας και της φύσης υπήρχε
ένα μονοπάτι κοντά στην κεντρική
πλατεία όπου μπορούσες να απολαύσεις μια ηλιόλουστη βόλτα και να
χορτάσεις το απέραντο πράσινο.
Μερικοί από εμάς ξεκουράζονταν
κάτω από τη σκιά, γευόντουσαν
παραδοσιακά προϊόντα και μυρωδάΣυνέχεια στη σελίδα 2

σελίδα 2

Αετοπετρίτικα Νέα

Μονοήμερη εκδρομή στη Δημητσάνα και τη Βυτίνα
Συνέχεια από τη σελίδα 1

το καφέ κι άλλοι περιπλανιόντουσαν στα γραφικά στενά
και αναζητούσαν σημεία με θέα, εκεί που αγναντεύεις και
χάνεσαι.
Πάλι πίσω στο πούλμαν με την ίδια λαχτάρα για εξερεύνηση, μόνο με λίγο πεινασμένοι αυτή τη φορά. “Παιδιά καθίστε να σας πω δυο λόγια και μετά
θα πάμε να ξεκουραστούμε και να φάμε”,
αναφώνησε ο οδηγός με έντονη ενέργεια και αποφασιστικότητα. Η επόμενη
και τελευταία στάση μας βρήκε στην
ξακουστή Βυτίνα και από τα ηχεία του
πούλμαν ακούγαμε μερικές βασικές πληροφορίες για τον οικισμό. Σίγουρα πολλοί έχουν βρεθεί τουλάχιστον μια φορά
στη Βυτίνα όμως η ομορφιά της την
άνοιξη είναι πραγματικά ασύγκριτη.
Ανοιχτές αυλές, μικρά στενά, μπόλικο
πράσινο, αρκετά για να σε μαγέψουν με
την πρώτη ματιά και να πεις στον εαυτό
σου: “Εγώ θα ξανάρθω εδώ μέσα στη
χρονιά”. Και μην ξεχάσω το ‘Δρόμο της
Αγάπης’, μια υπέροχη διαδρομή ανάμεσα
σε αρωματικά σφενδάμια και πλατάνια, εκεί που, παραδοσιακά, οι ερωτευμένοι δίνουν όρκους αγάπης και
φιλιά.
Στη Βυτίνα βγάλαμε την χαρακτηριστική εκδρομική

Σ

φωτογραφία, γελούσαμε και σπρωχνόμασταν για να
χωρέσουμε όλοι και λίγο αργότερα, έχοντας κάνει μια
καλή έρευνα στα καλύτερα του χωριού, βρεθήκαμε στη
φημισμένη αυτή ταβέρνα με το πεντανόστιμο σπιτικό
φαγητό με κρέας και λαχανικά ντόπιας παραγωγής. Η
εικόνα εκεί θα μου μείνει για καιρό στη μνήμη γιατί είναι
από εκείνες τις στιγμές που έχεις γίνει ένα
με όσους ξέρεις και δεν ξέρεις, που έχετε
Μουσείο ενώσει δέκα τραπέζια στη σειρά, που οι
Υδροκίνησης πιατέλες με το φαγητό ανταλλάσσουν
Δημητσάνας
χέρια, που συζητάτε για την καθημερινότητα και λέτε τα νέα σας με μια ηρεμία και
ζεστασιά χωρίς πίεση και άγχος.
Μετά από ένα συγκινητικό ηπειρώτικο τραγούδι που ερμήνευσε α καπέλα και
καταπληκτικά η θεία μου η Βασιλική, το
γεύμα έφτασε στο τέλος του και εμείς χορτασμένοι από εικόνες και ιδιαίτερες στιγμές, κινήσαμε το δρόμο της επιστροφής.
Τραγούδια απευθείας στο μικρόφωνο, ανέκδοτα, κι’ άλλα τραγούδια, αυτά
είχε το πρόγραμμα για αργότερα και ήταν
τόσο ωραία. Τόσο αυθεντική και ανθρώπινη αυτή η εκδρομή, χωρίς βαριά προγράμματα και
άγχος.
ΝΑΤΑΛΊΑ ΚΑΡΑΝΤΆΝΗ
(κόρη της Λεμονιάς Νούση, εγγονή του Σωτήρη και της
Ελευθερίας Νούση)

Α’ Τακτική Γενική Συνέλευση

το γραφείο της Αδελφότητας στον Πειραιά,
στις 09 Ιουνίου 2019, συνήλθε σε απαρτία η Α’
Τακτική Γενική Συνέλευση για την έγκριση του
προϋπολογισμού της περιόδου 2019 – 2020. Αφού
τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των συγχωριανών που έφυγαν πρόσφατα από κοντά μας, ο
Πρόεδρος του Δ.Σ. Νίκος Γ. Ζέκης (λόγω δικαιολογημένης απουσίας της Γραμματέως Αναστασίας Γ. Γάρδα) διάβασε τα Πρακτικά της προηγούμενης Γενικής
Συνέλευσης, τα οποία και εγκρίθηκαν από το σώμα.
Στη συνέχεια, η Ταμίας Καλλιρρόη Μάντζιου παρουσίασε τον Πίνακα Προϋπολογισμού 2019-2020, ο
οποίος έχει ως στόχο το στέγαστρο του ξενώνα αλλά
και οι εργασίες που πρόκειται να γίνουν σε συνεργασία
με το Δήμου Ζίτσας στο σχολείο μας. Ο Πρόεδρος ζήτησε από τη Συνέλευση να κάνουν παρατηρήσεις και
προτάσεις σχετικά με τον Προϋπολογισμό. Αναλύθηκε το θέμα των βοηθημάτων και προτάθηκε από τον
Παππά Παναγιώτη η επανενεργοποίηση της Επιτροπής
Βοηθημάτων, η οποία θα εξετάζει τις ανάγκες συγχωριανών που μπορεί να χρήζουν οικονομικής ενίσχυσης. Ο κ. Παππάς Παναγιώτης ζήτησε από το σώμα της
Συνέλευσης αλλά και όλους τους συγχωριανούς, να
ενημερώνουν και οι ίδιοι την Επιτροπή ή το Δ.Σ. όταν
αντιλαμβάνονται πως κάποιος χρήζει βοήθειας από την
Αδελφότητα.
Κατόπιν εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός και η Συνέλευση προχώρησε στην εκλογή των αντιπροσώπων

της Π.Σ.Ε. και στην επιλογή των μελών της Ελεγκτικής
Επιτροπής και της Ο.Α.Κ.
Ο κ. Βασίλης Κολοβός ευχαρίστησε τον Πρόεδρο
και το Δ.Σ. για την προσφορά του χρόνου τους στις ανάγκες του χωριού. Συζήτησε με το Δ.Σ. και τα μέλη για
την έκδοση του Β’ Τόμου των φύλλων της εδφημερίδας
μας και πρότεινε κάποιες βελτιωτικές εργασίες για το
κτήριο του γραφείου της Αδελφότητας.
Περαιτέρω, συζητήθηκε η επιτυχία της εκδρομής
στη Δημητσάνα-Βυτίνα.
Η κ. Ευαγγελία Τσαμπούρη έθιξε το θέμα του κτηρίου δίπλα σε αυτό της Αδελφότητας στον Πειραιά και
την επικινδυνότητα της κατάστασής του που ίσως αποτελέσει εστία μόλυνσης. Αποφασίστηκε να ενημερωθεί
ο Δήμος και η Πολεοδομία καθώς και να ζητήθει η συμβολή μηχανικού για το θέμα.
Όσον αφορά στον ξενώνα, το σώμα με ψήφισμά
του έκρινε ότι γίνεται σωστή χρήση του ξενώνα από
την οικογένεια Σαλιάι και εγκρίθηκε η περαιτέρω μίσθωσή του.
Ο κ. Βασίλης Μάνος υπενθύμισε στη Συνέλευση το
πρόβλημα της κατάστασης του κεντρικού δρόμου του
χωριού.
Τέλος στο θέμα του πανηγυριού, συζητήθηκαν οι
εκδηλώσεις των ημερών.
Η Γενική Συνέλευση έληξε με την εκδήλωση στήριξης από τα μέλη προς το Δ.Σ., ώστε να συνεχίσει το
έργο που ήδη επιτελείται.

ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2019

Γεννήσεις

Ο Δημήτρης Γ.
Ζέκης και η
Ελευθερία Χαλκιοπούλου
απέκτησαν,
στις
05/05/2019 ένα υιγιέστατο
κοριτσάκι.
Το Δ.Σ. τους εύχεται να
τους ζήσει το νέο Αετοπετριτόπουλο!

Πένθη:
-Απεβίωσε,
στις
23/06/2019, ο Λάμπρος
Βουρεκάς. Η κηδεία του
τελέστηκε στις 26/06, στο
Νεκροταφείο Ζωγράφου.
Το Δ.Σ. συλλυπείται
θερμά την οικογένεια του

εκλιπόντος
____
*Διόρθωση:
-Στο προηγούμενο φύλλο
(τεύχος Νο.200 / ΜαρτίουΑπριλίου), στην αναφορά
των συγχωριανών που έφυγαν από κοντά μας, γράφτηκε λανθασμένα και εκ παραδρομής, το όνομα Δέσποινα
Μηλιώνη Γεωργαλά. Το
σωσ τό ήταν Δέσ ποινα,
σύζυγος Σωτηρίου Ζώη (το
γένος Χρήστου Μηλιώνη).
Ζητούμε συγγνώμη από τους
οικείους της αποθανούσας.

ΜΝΗΜΌΣΥΝΑ
-Στις 23/06/2019, στον Ι.Ν. Αγ.Στυλιανού στον
Κορυδαλλό, τελέστηκε το μνημόσυνο του Θανάση
Βουρεκά
-Στις 09/06/2019, στον Ι.Ν. του Κοινητηρίου του
Π.Φαλήρου, τελέστηκε το μνημόσυνο του Αλέκου
Ζήκου
- Στις 09/06/2019, στο Κοιμητήριο Πετρουπόλεως, τελέστηκε το μνημόσυνο της Δέσποινας Ζώη
(το γένος Μηλιώνη)

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
-Ο Παναγιώτης και η Γεωργία Μπουρατζή προσέφεραν 50 ευρώ, εις μνήμην Αλέκου Ζήκου
-Η Βενετία Ψίχα (φίλη Βασίλη Κολοβού) προσέφερε
50 ευρώ, για την εφημερίδα
-Ο Τάκης Τσιμπεκίδης προσέφερε 20 ευρώ, για την
Αδελφότητα
-Ο Θοδωρής Μπάτσος (Δεσποτικό) προσέφερε 20
ευρώ, για την Αδελφότητα
-Ο Βασίλης και η Δήμητρα Δούλη-Παππά προσέφεραν 100 ευρώ, εις μνήμην των γονιών της, Σταύρου και
Σοφίας Παππά και αδελφών Βαγγέλη και Μάνθου Παππά
-Η οικογένεια Μαρίας Ζήκου προσφέρει, εις μνήμην
Αλέκου Ζήκου, 200 ευρώ στην Αδελφότητα
-Η οικογένεια Σταύρου
Ζήκου προσφέρει, εις μνήμην Αλέκου Ζήκου, 100
ευρώ υπέρ του Οστεοφυλακίου
-Ο Κώστας Μηλιώνης
προσφέρει, εις μνήμην της
αδελφής του Δέσποινας
Ζώη (το γένος Μηλιώνη),
ένα πρόβατο για τις ανάγκες του πανηγυριού
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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Η στήλη της νεολαίας

Τ

ΣΤΟ Χ ΩΡ Ι Ο Μ ΟΥ , Τ Η Ν Α Ε Τ Ο Π Ε Τ Ρ Α

ο χωριό μου, η Αετόπετρα, είναι ένα ορεινό
χωριό κοντά στην κορυφή του Κασιδιάρη.
Εκεί μένει ο παππούς μου με τη γιαγιά μου.
Ο παππούς μου είναι ένας επιδέξιος
μελισσοκόμος που παράγει το πιο νόστιμο μέλι.
Κάθε καλοκαίρι για μια εβδομάδα έρχομαι μαζί
με την οικογένειά μου στο χωριό για να τον
βοηθήσουμε. Τι όμορφη εμπειρία! Πρώτα ο
παππούς με τον μπαμπά φέρνουν τις κυψέλες
και το απόγευμα αρχίζει η διαδικασία. Πόσο
ανυπομονώ γι’αυτό! Βγάζουμε τα πλαίσια από την
κυψέλη και τα ξύνουμε με ένα ειδικό εργαλείο
με πολλές μύτες. Ο παππούς και η αδερφή μου
έχουν συνήθως αυτόν τον ρόλο. Μετά βάζουμε έξι
πλαίσια σε ένα μηχάνημα, που γυρνάει με μεγάλη
ταχύτητα και το χειρίζεται ο μπαμπάς μου, και
έτσι βγαίνει το μέλι. Για να καθαρίσει το μέλι
περνάει μέσα από μεγάλα σουρωτήρια και από
τσαντίλες, που συνήθως η γιαγιά είναι σε αυτά, και
μετά είναι έτοιμο. Εγώ κάνω όλες τις δουλειές,
ανάλογα πού με χρειάζονται. Το αγαπημένο μου
στάδιο όμως είναι αυτό με τις τσαντίλες, γιατί
μπορώ να τρώω κάθε τόσο το φρέσκο, καθαρό
μέλι. Μόλις τελειώσουμε είμαστε κουρασμένοι
και γεμάτοι μέλι από τα μαλλιά μας μέχρι τα
παπούτσια μας, αλλά και πολύ χαρούμενοι.
Γρήγορα –γρήγορα κάνω μπάνιο, ντύνομαι
και όλοι μαζί πηγαίνουμε μια βόλτα στον ξενώνα
του χωριού. Εκεί συναντώ τον Θοδωρή και

άλλα παιδιά, παίζουμε επιτραπέζια, συζητάμε
ή πηγαίνουμε απέναντι στο σχολείο. Περνάω
φανταστικά με τους φίλους μου εκεί.
Τον Ιούλιο γίνεται στο χωριό το πανηγύρι
και ανυπομονώ πολύ γι’αυτό, γιατί όλα τα παιδιά
του χορευτικού συλλόγου Αετόπετρας χορεύουμε
μαζί ντυμένοι με παραδοσιακές φορεσιές. Επίσης
γίνονται αγώνες στο γήπεδο του χωριού και
συμμετέχουμε όλοι και περνάμε πολύ ωραία.
Το χωριό επίσης μου αρέσει γιατί, καθώς
βρίσκεται μέσα στη φύση, έχει πολλά μονοπάτια
που σε οδηγούν σε όμορφους τόπους: σε μικρά
λιβαδάκια με μανιτάρια και πεταλουδίτσες ή σε
ψηλά σημεία όπου μπορείς να δεις όλη τη θέα του
Κασιδιάρη. Υπάρχουν τέλος πολλά διαφορετικά
φυτά, από μικρούς θάμνους μέχρι γιγάντιους,
αιωνόβιους πλάτανους. Όταν περπατάω σε αυτά
τα μονοπάτια, νιώθω σαν να μου μιλάει η φύση!
Το μόνο που δεν μου αρέσει στο χωριό είναι
ότι θα μπουν ανεμογεννήτριες στην κορυφή του
βουνού και αυτό θα τρομάξει τα ζώα και επίσης
θα επηρεάσει και τα φυτά καθώς δεν θα έχουν
πολύ νερό για να αναπτυχτούν.
Εύχομαι το χωριό να μην αλλάξει και να
μπορώ να έρχομαι κάθε χρόνο!!!
ΣΩΤΉΡΗΣ ΝΟΎΣΗΣ
(γιος του Βασίλη Νούση, εγγονός του Σωτήρη
και της Ελευθερίας Νούση)

Σ ΤΗ Λ Η ΤΟΥ ΑΕΤΟΠ ΕΤΡΙΤΗ

Γ

Θύμησες του 1953

εννημένος το 1945 στο Νομό Αττικής
(Αθήναι) και έπειτα από 8 χρόνια ζωής,
η μανίτσα’μ κακοΒασίλενα, ζήτησε
απ’τη μάννα’μ και νύφη της, Όλγα
Μηλιώνη-Ζόγκαρη να πάω στο χωριό, μετά το
κακό που μας βρήκε, με το θάνατο του πατέρα’μ πάνω στην Καστοριά το 1949, με τον
εμφύλιο πόλεμο.
Αφού συνεννοήθηκαν γιαγιά και μάννα,
μέσω της γραμματέως της γιαγιάς, που ήταν η
Σοφία τ’Μπέτζου, ήρθε η μέρα του ταξιδιού
προς Γιάννινα και μετά Αετόπετρα.
Ιούλιος 1953, δέκα μέρες πριν της ΑγιαΠαρασκευής.
Στην Αθήνα, Ψαρρών
και Φαβιέρου, ήταν τότε ο
σταθμός του ΚΤΕΛ Ιωαννίνων.
Αναχώρηση 6.00 π.μ. ακριβώς,
με ‘κείνα τα λεωφορεία τα
κυπαρρισί, 24 θέσεων, με τη
σχάρα αχ’πάνω για τις βαλίτσες και μετά ο μουσαμάς ο
καραβίσιος, η νάυλον και η τριχιά μετά, σφιγμένη με τη
σχάρα, να μη βραχούν και να
μην πάρει ο αέρας τα εμπορεύματα. Δώδεκα
ώρες ταξίδι το μιργιόρμο, φτάκαμαν στις 6 το
απόγευμα στα Γιάννινα. Θυμάμαι ο οδηγός,
ονόματι Φάνης, 35-40 ετών, μας είχε πει καταγωγή από το Γραμμένο. Ταξίδεψα ασυνόδευτος, με ευθύνη του οδηγού.
Η γιαγιά, μη μπορώντας να έρθει να με
παραλάβει, έστειλε φρουρά!! Ήρθαν από το
χωριό, οι αείμνηστοι Γιαν’Μπάτσος, γαμβρός
του νονού μου Νικόλα Νούση και Κώστας
Μπανταβάλης από το μαχαλά. Τότε, έπρεπε
να πάμε στο χωριό την άλλη μέρα. Κάναμε
βόλτες μέχρι να πάμε να φάμε, απέναντι και
ακριβώς στην πλατεία του Γυαλί-Καφενέ ήταν
το Χάνι Άη-Δημήτρη, κάτω το ταβερνείο και
αχ’πάνω τα δωμάτια. Κάποια ώρα πήγαμαν
για ύπνο. Λέει ο Γιαν’Μπάτσος “Κώστα, να
μοιράσουμε τις ώρες του ύπνου μας, ένας

απ’τους δυο θα φλάξει το πιδί”, συμφώνησε ο
μπάρμπα Κώστας.
Την άλλη μέρα, το λεωφορείο έφυγε
κάποια ώρα για Αετόπετρα. Φτάκαμε στο
χωριό μάλλον απογευματάκι, πρέπει να ήταν
κάποιοι χωριανοί. Η μέρα μεγάλη. Τότε, η
σειρά του ΚΤΕΛ Ιωαννίνων ήταν η εξής: το
λεωφορείο θα έμενε το βράδυ στο χωριό και
τ’ν άλλη μέρα για τα Γιάννινα. Θα σας γελάσω
αν πω ότι, αυτό που προέκυψε με τον οδηγό –
και μάλιστα ήταν ο ίδιος που με έφερε από
Αθήνα – είχε ξανασυμβεί στο χωριό. Τώραγια,
που θα κοιμηθεί ο άνθρωπος; Τι ήταν τούτο!
Είχε έρθει απ’το μαχαλά η Γιανν’Τζόκοβα, η θεία η
Βαγγέλη το γένος Μπανταβάλη. Και, με τη βροντερή φωνή
της, είπε “σε μένα θα’ρθει να
κοιμηθεί ο άνθρωπος!”
Εγώ κολλητάρι του οδηγού,
είχαμε γίνει φίλοι!! Πήγαμε
κάτω στο μαχαλά, η κακοΓιάννοβα ζαλώθκε τη βαλίτσα, ο
μπάρμπα Κώστας τα πράγματα, ο οδηγός κι εγώ.
Ο Φάνης, ο οδηγός του ΚΤΕΛ, είπε στη
Γιάννοβα “ούτε στο σπίτι μου, θεια, δεν έχω
κοιμηθή με τέτοια κολλαριστά σεντόνια!”
Αρχές Σεπτεμβρίου, έπρεπε να φύγω απ’το
χωριό για Αθήνα. Αμ’έλα, που δε μου έκανε
καρδιά να φύγω!! Είχα πάρει στο γλωσσάρι’μ
και την ηπειρώτικη διάλεκτο.
Ήρθα Αθήνα, πάλι με ευθύνη του οδηγού. Η μάννα μου είχε κάνει κουμάντο και με
είχε γράψει και στα αγγλικά. Από τότε είχε
αρχίσει, τα παιδιά έπρεπε να μαθαίνουν ξένη
γλώσσα.
Αυτές είναι οι εμπειρίες από το πρώτο
ταξίδι μου στο χωριό! Αν μου επιτρέψει το
Δ.Σ., θα γράψω και άλλα συμβάντα, από άλλα
καλοκαίρια.
Σας χαιρετώ,
Βασίλης Ευ. Ζόγκαρος (-ης),
Ζωγράφου – Αθήναι
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ κ.ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΩΛΗ

Ευχαριστώ θερμά όλους εν γένει τους Αετοπετρίτες, για
την εκλογή μου, ως Προέδρου του χωριού, υποσχόμενος ότι
θα φανώ αντάξιος της εμπιστοσύνης τους, συνεργαζόμενος με
όλους και όλες (‘’η ισχύς εν τη ενώσει’’), σε πνεύμα ομόνοιας
και σύμπνοιας, για μια γόνιμη και παραγωγική θητεία,
μακριά από οποιονδήποτε φανατισμό και πόλωση.
Αετόπετρα 3 Ιουνίου 2019
Με Εκτίμηση
Σταύρος Ν. Λώλης

ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ
Ευχαριστώ τους συγχωριανούς μου, τους συντοποίτες μου
και όλους όσοι στήριξαν εμένα και τον συνδυασμό “Έντιμη
Πολιτεία” του κ. Μιχάλη Πλιάκου, με την ψήφο τους. Στις
εκλογές ΔΕΝ κατάφερα να βγω στο καινούριο Δημοτικό Συμβούλιο. Στήριξα και στηρίζω όμως τον κ. Πλιάκο, έναν άνθρωπο που θεωρώ άξιο και ικανό να βοηθήσει τον τόπο μας και με
τον οποίο είχαμε εξαιρετική συνεργασία ως Δ.Σ. της Αδελφότητας, τα τελευταία 3 χρόνια. Ευελπιστώ ότι, με τους άξιους
συνεργάτες που προκύπτουν, θα βοηθηθεί εκ νέου ο Δήμος μας.
Νίκος Ζέκης

Οι φίλοι του χωριού μας
«Γεια σου καμάρι!». Με αυτή την απλή πρόταση
μα τόσο πολύτιμη με καλωσόρισαν οι Αετοπετρίτες/τισσες στο χωριό τους. Ταξίδεψα εκεί μια βροχερή χειμωνιάτικη ημέρα, την πρωτοχρονιά, τις
εκλογές, μπορεί να ακούγονται λίγες οι φορές μα
αρκετές ώστε να αντιληφθώ το δεσμό, αυτόν τον
απλό, αυθεντικό δεσμό που έχουν με τους
«ξένους», όπως λένε, αλλά όχι δεν το λένε οι Αετοπετρίτες, δεν ένιωσα «ξένη» γιατί μου ανοίξανε τα
σπίτια τους, την κουζίνα τους αλλά το πιο σημαντικό, την καρδιά τους. Αυτό έκανα κι εγώ, όπως
κάνω και στο δικό μου χωριό που τόσο αγαπώ. Οι
καινούργιοι φίλοι μου Αετοπετρίτες με είχαν προετοιμάσει πριν επισκεφτώ το χωριό, όχι λέγοντας
μου για το χωριό αλλά δείχνοντας την αγάπη τους
και το πάθος τους γι’αυτό. Τους ρωτούσα συνεχώς
να μου πουν για την Αετόπετρακαι μου έλεγαν «θα
δεις μόνη σου». Αμέσως σκέφτηκα, πρέπει να πάω
στο χωριό αυτό, να τους γνωρίσω καλύτερα μέσω
αυτού, έτσι δε λένε; Αν θέλεις να κατανοήσεις
κάποιον άκου όχι αυτά που λέει, αλλά μάλλον αυτά
που δε λέει. Δεν έχω γλεντήσει ακόμη μαζί τους
στο χωριό, έχω γλεντήσει με φίλους Αετοπετρίτες
αλλά το ηχοτοπίο είναι αυτό που χορεύειτην καρδιά τους πρώτα και ύστερα τα πόδια τους. Περιμένω με ανυπομονησία την επικοινωνία μας με το
κλαρίνο, εκείθα πούμε πολλά θα τα πούμε όλα…
Καλή αντάμωση περήφανοι
Αετοπετρίτες/τισσες, αετοί του Κασιδιάρη.
Μ ια

καινούρια φίλη της

Α ετόπετρας

ΕΠΕΤΕΙΑΚΌ ΦΎΛΛΟ

Υ

πενθυμίζουμε στους συγχωριανούς και
φίλους ότι ετοιμάζεται ο 2ος τόμος με τα
τελευταία 104 φύλλα της
εφημερίδας μας, (Νο 97-Νο
200), στα πρότυπα του 1ου.
Παρακαλείσθε να γνωστοποιήσετε εάν επιθυμείτε την
απόκτησή του, σε κάποιο από
τα μέλη του Δ.Σ.

Άνανδρος, θρασύδειλος, κομπλεξικός
και γελοίο υποκείμενο!...
Έχει όλα τα παραπάνω «κουσούρια» και όχι μόνο ο μεγάλος
αυτός «νταής», που αμέσως μετά τις εκλογές της 26-5-2019 πυροβόλησε και τραυμάτισε σοβαρά το σκύλο μου στο αριστερό πίσω
πόδι του.
Τα ως άνω προκύπτουν από ακτινογραφίες, που φαίνονται τα
σκάγια εντός του εν λόγω ποδιού και της ουράς.
Σταύρος Λώλης

Αετοπετρίτικα Νέα
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Χορεύοντας με τα παιδιά

Το χορευτικό μας ολοκλήρωσε και φέτος τον
κύκλο μαθημάτων του. Ευχαριστώ προσωπικά όλους –
παιδιά, γονείς και κηδεμόνες, Διοικητικό Συμβούλιο
2018-2019 – για την αφοσίωση στο σκοπό όλων
μας, να μάθουν τα παιδιά μας τους χορούς και την
ευρύτερη παράδοση του τόπου μας, για την εμπιστοσύνη αλλά και για την εξαίρετη επικοινωνία, ακόμα και
όταν οι καταστάσεις ή τα φορτωμένα προγράμματα
όλων, διαμόρφωναν διαφορετικά τη συχνότητα των
μαθημάτων.
Θα συναντηθούμε και πάλι στο φετινό μας πανηγύρι, με χορούς και τραγούδια. Και ανανεώνουμε το
ραντεβού μας για το φθινόπωρο, με την ευχή να πληθαίνουμε κάθε φορά και με νέους στόχους, δράσεις
για τα μέλη του χορευτικού και
εκδηλώσεις. Και πάλι σας ευχαριστώ όλους.
ΑΝΑΣΤΑΣΊΑ ΓΆΡΔΑ
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Περί Ξενώνα και Μαγειρείου ο λόγος

Τ

ην περίοδο αυτήν, στο χωριό μας, πραγματοποιούνται από πλευράς Δ.Σ. εργασίες
κατασκευής μόνιμου στεγάστρου, παραδοσιακής αρχιτεκτονικής στον ξενώνα
μας. Το έργο υλοποιείται με τη συνδρομή όλων των Αετοπετριτών αλλά
και φίλων μας που, χρόνια τώρα,
στηρίζουν με πολλούς τρόπους αλλά κυρίως οικονομικά - την Αδελφότητά μας. Ευχή όλων μας, το έργο
να δώσει προστασία στον ξενώνα,
από τις δύσκολες καιρικές συνθήκες
της περιοχής μας αλλά και δροσιά
στους θαμώνες που αγκαλιάζονται
από τη σκιά του.
Στον ξενώνα μας, για την υποχρεωτική
ολοκλήρωση της επίπλωσης των δωματίων και
την διευκόλυνση των ενοίκων αυτών, τοποθετήθηκαν τηλεοράσεις 32’’, κομοδίνα, καρέκλες και καθρέφτες σε κάθε ένα από τα δωμάτια. Ελπίζουμε
στην καλή χρήση τους και ευχόμαστε σε καλύτερη
ποιότητα διαμονής στους ενοίκους.

Έργο στήριξης και συντήρησης ήταν η
επέμβαση της Αδελφότητάς μας στα μαγειρεία του
σχολείου μας. Ο χώρος μας πλέον, διαθέτει καινούρια εσωτερική επένδυση στους τοίχους
και το δάπεδο, βάφτηκε, επισκευάστηκαν ζημιές και φθορές που δημιουργήθηκαν από το πέρασμα του χρόνου και
αντικαταστάθηκαν υλικά και μηχανισμοί που δε λειτουργούσαν πια. Ευελπιστούμε, με τον τρόπο αυτό, να εξασφαλίσουμε την ορθή και τόσο σημαντική λειτουργία των μαγειρείων μας
για πολλά χρόνια ακόμα, διασφαλίζοντας έτσι τη διευκόλυνση και επιτυχία
και των παραδοσιακών πανηγυριών μας.
Η κάθε είδους συνεισφορά όλων, για τις
ανάγκες της Αδελφότητάς μας λογίζεται ως πολύ
σημαντική και ελπίζουμε στην αμέριστη στήριξή
των Αετοπετριτών και φίλων. Τα έργα και η
συνέχεια του χωριού μας δεν θα μπορούσαν να
εξασφαλιστούν χωρίς αυτήν.
ΝΊΚΟΣ ΖΈΚΗΣ

ΣΤΉΛΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΊΑΣ ΑΔΕΛΦΟΤΉΤΩΝ ΚΑΛΑΜΆ

Σ

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ της Ο.Α.Κ.

υμμετοχή της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΩΝ ΚΑΛΑΜΑ στο
πολιτιστικό τριήμερο 30,31 Ιουλίου και 1η Αυγούστου « ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΕΣ ΟΧΘΕΣ» που διοργανώνει η ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ. Συγκεκριμένα την 31η Ιουλίου η εκδήλωση θα γίνει
στον Άνω Παρακαλάμο. Θα συμμετάσχουν τόσο τοπικοί παραδοσιακοί μουσικοί και σχήματα, όσο και μουσικά σχήματα από τα Γιάννενα. Την ημέρα
αυτή η Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία την έχει αφιερώσει στην προστασία
του τόπου μας και της φύσης του από τις ανεπιθύμητες εξορύξεις υδρογονανθράκων αλλά και στην ανεύθυνη μετατροπή του Κασιδιάρη μας, σε βιομηχανικό αιολικό πάρκο.
Στις αρχές Αυγούστου θα ξεκινήσουν οι εκδηλώσεις ΘΥΑΜΙΑ 2019.
Τα Αθλητικά ΘΥΑΜΙΑ θα οργανωθούν φέτος σε δύο ομίλους, για να
μπορέσουν να συμμετάσχουν νεολαίοι από όλα τα χωριά που εκπροσωπεί η

ΣΤΗΛΗ ΤΗΣ ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΣΕ (α’):
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Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδας διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία την εκδήλωση Τιμής και Μνήμης για τον Σταύρο Καψάλη, (26/6/2019) τον
άρχοντα και βάρδο της ηπειρώτικης παράδοσης και ευχαριστεί δημόσια όλους τους συμμετέχοντες.
Η ομιλία του προέδρου της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας κ. Χρυσόστομου (Μάκη) Χήτου –Κιάμου στην εκδήλωση Μνήμης και Τιμής στον Σταύρο Καψάλη (26/6/2019)
Η Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδας τιμά με τη σημερινή της εκδήλωση τη μνήμη του αγαπημένου μας ΣΤΑΥΡΟΥ
ΚΑΨΑΛΗ, που πρόσφατα έφυγε από κοντά μας.
Ο άνθρωπος ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ, ο πατριώτης Ηπειρώτης και Έλληνας, ο θρύλος του κλαρίνου, ο δάσκαλος και
δημιουργός της δημοτικής μας μουσικής παράδοσης με
τους δικούς του μπόσικους δρόμους και το γλυκύτατο
χρώμα, ο απλός, ο σεμνός και ταπεινός, ο άνθρωπος της
παρέας και του γλεντιού που τίμησε με τις μουσικές του
δημιουργίες στο κλαρίνο την Ήπειρο και ολόκληρη την Ελλάδα, σε όλον τον κόσμο, τιμάται σήμερα από την Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδας που τόσο αγαπούσε και δεν
έλειψε ποτέ από τις εκδηλώσεις της, προσφέροντας τις υπηρεσίες του.
Η Ήπειρος με το τραγούδι της ταξίδεψε μαζί του σε
όλον τον κόσμο!!!
Σε κάθε εκδήλωση που συμμετείχε μάγευε με το παίξιμό του και μας καθήλωνε, εμάς δε τους συνεργάτες του-καλλιτέχνες μας απογείωνε δίνοντάς μας δύναμη και αέρα!!!
Γεννήθηκε το 1945 στη Ζίτσα Ιωαννίνων, καταγόταν
από τη μουσική οικογένεια του Πολυχρόνη Καψάλη και ήταν
πατέρας του τραγουδιστή Γιάννη Καψάλη. Άρχισε να παίζει
κλαρίνο στην ηλικία των δώδεκα ετών και σιγά σιγά ανέβηκε
στο μουσικό στερέωμα, έγινε ο κορυφαίος!!!
Δεν υπάρχει δημοτικό τραγούδι που να μην το απέδωσε
με το κλαρίνο του.
Ηχογράφησε εκατοντάδες τραγούδια με Ηπειρώτες και
όχι μόνο τραγουδιστές!!!
Εργάστηκε στα ιστορικότερα μουσικά κέντρα της Αθήνας όπως το «Σούλι», το «Ελληνικό Χωριό», «Ο Σκάρος» κ.α.,
ενώ συμμετείχε και σε αναρίθμητες ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές!!!
Το άγγελμα του αδόκητου θανάτου του ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΨΑΛΗ στις 2 Απριλίου 2019, -σε ηλικία μόλις 73 ετών- μας
συγκλόνισε όλους.
Ο επουράνιος του κλαρίνου και της δημοτικής μας μουσικής παράδοσης ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ ανέβηκε στους ουρανούς για να μαγεύει από εκεί πλέον τους συμπατριώτες μας,

τα χαμένα μας αδέρφια!!!
Αναπαύεται στα χώματα του αγαπημένου του χωριού,
της Ζίτσας.
Λείπει από την οικογένειά του, από την Ήπειρο, από
όλους μας.
Θα είναι όμως κοντά μας με το τεράστιο μουσικό έργο
που άφησε ως παρακαταθήκη και όλοι εμείς θα τον κρατάμε
ζωντανό στη μνήμη μας.
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χαιρετισμός του Γιάννη Καψάλη στην εκδήλωση Τιμής
και Μνήμης για τον αείμνηστο Σταύρο Καψάλη.
(26/6/2019)
Κύριε Πρόεδρε της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας
Ελλάδας, κυρίες και κύριοι του Διοικητικού Συμβουλίου της
Πανηπειρωτικής,
Συμπατριώτες και συμπατριώτισσες.
Η οικογένειά μας αισθάνεται την ανάγκη να σας απευθύνει τις θερμότατες ευχαριστίες της για την τιμή που κάνετε
απόψε στον εκλιπόντα πατέρα μας.
Η συγκίνησή μας για την πραγματοποίηση της αποψινής εκδήλωσης είναι τεράστια και σας διαβεβαιώ ότι θα μείνει αξέχαστη στη μνήμη της οικογένειάς μας.
Ευχαριστούμε θερμά την Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία
Ελλάδας για την πρωτοβουλία απόδοσης μνήμης και τιμής
στον Σταύρο Καψάλη, ο οποίος ως γνωστόν, σε όλη του τη
ζωή υπηρέτησε με πάθος, συνέπεια, μεράκι και ήθος την
Ηπειρώτικη Μουσική Παράδοση.
Ευχαριστούμε επίσης από καρδιάς όλους όσοι συνέβαλαν στην πραγματοποίηση της αποψινής εκδήλωσης και ιδιαίτερα όλους εσάς που μας τιμήσατε με την παρουσία σας.
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΣΕ (β’):
ι «Ηπειρώτικες Όχθες», ο καινοτόμος πολιτιστικός και περιβαλλοντικός θεσμός που δημιούργησε η
Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδας, επανεκκινούν δυναμικά, με ένα πλούσιο τριήμερο από τις 30 Ιουλίου, (ημέρα Τρίτη), έως και την 1η Αυγούστου!
Η Π.Σ.Ε., ξεκινώντας από το 2010, διοργάνωσε τις
«Η.Ο.» πέντε φορές μέχρι τώρα, με ποικιλία εκδηλώσεων
και δράσεων, κάθε χρονιά και σε άλλες περιοχές της Ηπείρου, προβάλλοντας την πολιτιστική κληρονομιά, την σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία, την φυσική ομορφιά αλλά
και περιβαλλοντικά προβλήματα.
Οι «Ηπειρώτικες Όχθες» ανέδειξαν τους τόπους και
τους ανθρώπους τους, εστιάζοντας πολλές φορές σε ζητήματα που ήλθαν στο προσκήνιο δραματικά επίκαιρα στην
συνέχεια. Ήταν, για παράδειγμα, η Π.Σ.Ε. με τις «Ηπειρώτικες Όχθες» που διοργάνωσε εκδηλώσεις στο Γεφύρι της
Πλάκας και το Θεογέφυρο, πριν την κατάρρευσή τους,
τονίζοντας την ανάγκη έγκαιρης προστασίας τους.
Μετά από διεξοδική προετοιμασία στο πλαίσιο της
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Ομοσπονδία μας, από την Γρανιτσοπούλα και Αετόπετρα της Ζίτσας
μέχρι τα Δολιανά του Πωγωνίου.
Στα πλαίσια των πολιτιστικών ΘΥΑΜΙΩΝ την 12η Αυγούστου θα πραγματοποιηθούν τα ΧΡΙΣΤΟΒΑΣΙΛΕΙΑ στο Μικρό Σουλόπουλο (Σούλι Χριστοβασίλη).
Για όλες τις εκδηλώσεις θα κυκλοφορήσουν ενημερωτικά φυλλάδια και
αφίσες για το ακριβές περιεχόμενο.
Το φετινό ΑΝΤΑΜΩΜΑ των Αδελφοτήτων μας, δεν ήταν δυνατό να
γίνει στο γνωστό χρόνο του, αρχές Ιουνίου, λόγω των εκλογών. Σχεδιάζουμε να το πραγματοποιήσουμε το Φθινόπωρο.
Όλοι οι συμπατριώτες πρέπει να βρίσκονται κοντά στις Αδελφότητες
τους αλλά και στην Ομοσπονδία μας, τόσο για το καλό των χωριών μας, όσο
και της Ηπείρου γενικότερα.
ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΑΝΤΑΜΩΣΗ ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ ΜΑΣ

Πολιτιστικής Επιτροπής, το Δ.Σ. της Π.Σ.Ε διαμόρφωσε
ένα υποσχετικό τριήμερο πρόγραμμα εκδηλώσεων με
κυριότερους σταθμούς:
Τρίτη 30 Ιουλίου, 7 μμ Γέφυρα Κοράκου, Ραδοβίζια
Εκδήλωση αφιερωμένη στην προστασία των Πέτρινων Γεφυριών της Ηπείρου και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Το θέμα θα παρουσιάσει ο Πρόεδρος του Κέντρου
Μελέτης Πέτρινων Γεφυριών Σπύρος Μαντάς και θα ακολουθήσει εκδήλωση που συμπεριλαμβάνει πολυφωνικά
τραγούδια για τα γεφύρια και τα ποτάμια με το πολυφωνικό σύνολο «Χαονία», σκοπούς και τραγούδια της
περιοχής με την κομπανία «Λαλητάδες», ποιητικό
αναλόγιο σύγχρονης ηπειρώτικης ποίησης καθώς και προβολή της πολυβραβευμένης ταινίας μικρού μήκους «Του
Κολυμπητή» του αείμνηστου Στράτου Στασινού.
Τετάρτη 31 Ιουλίου, 12 μμ Μουσείο Θόδωρου Παπαγιάννη, Ελληνικό
Επίσκεψη και συμβολική εκδήλωση, αφιερωμένη
στην σύγχρονη ηπειρώτικη δημιουργία, μέσα από το έργο
του κορυφαίου Ηπειρώτη γλύπτη Θόδωρου Παπαγιάννη,
με την συμμετοχή του και προβολή ντοκιμαντέρ για το
έργο του.
Τετάρτη 31 Ιουλίου, 8 μμ - Άνω Παρακάλαμος
Μεγάλη εκδήλωση αφιερωμένη στους σύγχρονους κι
εξαιρετικά επίκαιρους αγώνες προστασίας του περιβάλλοντος στην Ήπειρο (υδρογονάνθρακες, αιολικά πάρκα/ ανεμογεννήτριες, ποτάμια). Το θέμα θα παρουσιάσει ο περιβαλλοντολόγος και μέλος του Δ.Σ. της Π.Σ.Ε. Νίκος Γιαννούλης. Θα ακολουθήσει μεγάλη συναυλία με την συμμετοχή του Γιάννη Χαλδούπη και των MUCLIOMOS και άλλων.
Στο άνοιγμα, ένα αφιέρωμα στα πολυφωνικά τραγούδια
του Παρακάλαμου με βιωματικούς ερμηνευτές.
Στο περιθώριο της εκδήλωσης θα στηθεί πανηγυριώτικο καζάνι ενώ στον περιβάλλοντα χώρο θα μπορούν να
εκθέσουν ενημερωτικά υλικά περιβαλλοντικές κινήσεις και
συλλογικότητες.
Πέμπτη 1η Αυγούστου, 12 μμ
Δερβιτσάνη, Δερόπολη
ι «Ηπειρώτικες Όχθες» εξαρχής είχαν και διασυνοριακό χαρακτήρα, γεφυρώνοντας και τις
όχθες των συνόρων, με συμβολικές εκδηλώσεις
στην άλλη τους πλευρά, στα χωριά της ελληνικής μειονότητας. Φέτος θα διοργανωθεί εκδήλωση στο Πολιτιστικό
Κέντρο της Δερβιτσάνης, με την συμμετοχή πολυφωνικών,
μουσικών και χορευτικών ομίλων και σχημάτων που αναδεικνύουντην πλούσια παράδοση της περιοχής και την
σύγχρονη έκφρασή της.
Η Π.Σ.Ε. απευθύνει ένα ξεχωριστό κάλεσμα στους
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νεότερους της αποδημίας αλλά και τους φίλους της Ηπείρου, του πολιτισμού και του περιβάλλοντος, να συνταξιδέψουν με τις εκδηλώσεις, σε τόπους και ανθρώπους που η
γνωριμία μαζί τους λειτουργεί αποκαλυπτικά. Ας «ανακαλύψουμε» όλοι μαζί, ξανά και ξανά, την Άπειρο Ήπειρο του
πολιτισμού και του περιβάλλοντος.
Όσοι ενδιαφέρονται να ταξιδέψουν από την Αθήνα
μπορούν να αφήσουν στοιχεία στην Γραμματεία της Π.Σ.Ε.
τηλεφωνικά 2103243822-3241137 email: info@
panepirotiki.com ώρες 9-3μ.μ.
Ανάλογα με την συμμετοχή θα ενοικιαστεί πούλμαν
για την μετακίνηση και θα οργανωθεί η διαμονή σε ξενώνες των περιοχών. Με όσους έρθουν με δικά τους μέσα,
δίνουμε σημεία συνάντησης τους χώρους, στις ημέρες και
τις ώρες των εκδηλώσεων!
Οι «Ηπειρώτικες Όχθες» ξεκινούν σε λίγες μέρες πιο
υποσχετικές παρά ποτέ.
Το γραφείο τύπου της ΠΣΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΓΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
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πενθυμίζουμε στους συγχωριανούς,
την παράταση που έχει δοθεί για την
υποβολή δηλώσεων στο Κτηματολόγιο.
Αναλυτικά (πηγή: www.ktimatologio.gr):
Παράταση Λήξης Υποβολής Δηλώσεων (κάτοικοι Εσωτερικού):15/09/2019
Παράταση Λήξης Υποβολής Δηλώσεων (κάτοικοι Εξωτερικού):10/09/2019
Γραφείο Κτηματογράφησης:
ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Διεύθυνση: Λεωφόρος Βεΐκου 137 (1ος
όροφος των κτιριακών – μη αγωνιστικών εγκαταστάσεων), Γαλάτσι , Τ.Κ.
11146
Τηλέφωνο: (δεν αναφέρεται)
Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα, Τρίτη,
Πέμπτη, Παρασκευή 8:00 – 16:00 &
Τετάρτη 8:00 – 20:00
Γραφείο Κτηματογράφησης:
ΙΩΑΝΝΙΝΑ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ)
Διεύθυνση: Μαρίκας Κοτοπούλη 62,
Μονάδα Γ1, 1ος Όροφος, Ιωάννινα Τ.Κ.
45445
Τηλέφωνο: 2651026082, 2651020116,
6972329947
Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα, Τρίτη,
Πέμπτη, Παρασκευή 8:00 – 16:00 &
Τετάρτη 8:00 – 20:00

