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Το πανηγύρι της Αγίας
Παρασκευής στο χωριό μας

Ι

ούλιος 2019. Τα κλειστά σπίτια ανοίγουν και πάλι και στα
ανοιχτά πληθαίνουν οι
φωνές. Τα αυτοκίνητα γεμίζουν
σιγά σιγά τους δρόμους, μπαγκάζια και ψώνια στριμώχνονται στα σοκάκια και τις αυλές.
Όλα τα δωμάτια του ξενώνα μας
φωτίζονται, το εστιατόριο και η
κουζίνα κατακλύζονται από
καλωσορίσματα, κεράσματα
και παραγγελίες. Οι ξενιτεμένοι
επιστρέφουν, οι οικογένειες και
οι φίλοι ανταμώνουν για άλλη
μια φορά. Οι μέρες του πανηγυριού μας, έφτασαν και πάλι.
Οι προετοιμασίες ξεκίνησαν
με την αγορά των προμηθειών
για το πανηγύρι με φροντίδα των
μελών του Δ.Σ. Ακολούθησαν οι
απαραίτητες ετοιμασίες στον
χώρο του σχολείου και του
χωριού γενικότερα (καθαρισμός,
στήσιμο τραπεζοκαθισμάτων,
στολισμός, έλεγχος φωτισμού
κλπ.), με τη συμμετοχή πολλών,
κάτι που μας χαροποιεί πάντα. Οι
νέοι και νέες του χωριού μας
έδωσαν το παρών, ώντας πια
εξοικειωμένοι με τις περισσότερες διαδικασίες και λαμβάνοντας
σωστές και χρήσιμες πρωτοβουλίες, σε συνεργασία πάντα με
τους μεγαλύτερους και πιο
έμπειρους, δημιουργώντας μια
υπέροχη ομάδα και μια απαραί-

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΤΟΥ
ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Τ

ο Δ.Σ. της Αδελφότητας
προσκαλεί όλους τους
Αετοπετρίτες και φίλους
του χωριού μας στις εκδηλώσεις
για τον εορτασμό του Αγίου
Δημητρίου και της 28ης Οκτωβρίου.
Η Αδελφότητα, επιθυμώντας να ανταποκριθεί στις
ανάγκες συγχωριανών, που θέλουν να ταξιδέψουν
στο χωριό μας για το τριήμερο, προγραμμάτισε τη
μεταφορά του με πούλμαν, προς και από το χωριό.
Αναχώρηση από Αθήνα: Παρασκευή 25/10 (πρωί ή
μεσημέρι)
Αναχώρηση από Αετόπετρα: Δευτέρα 28/10 (απόγευμα)
Κόστος ανά άτομο (μετ’επιστροφής): 50 ευρώ
Επικοινωνία για περαιτέρω λεπτομέρειες: Γιώργος
Μηλιώνης 6932.227069

Οι Χαγιάλ με τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ.
τητη και πολυπόθητη συνέχεια
στο χώρο και το χρόνο των διαφόρων εκδηλώσεων του χωριού
μας, που μας γεμίζει περηφάνια.
Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν την
παραμονή 25 Ιουλίου με την
εμφάνιση (για δεύτερη φορά στο
χωριό μας) του αγαπημένου μας
συγκροτήματος Χαγιάλ, που μας
ταξίδεψαν με τις μουσικές τους
στην Ελλάδα του χθες και του
σήμερα. Η ανταπόκριση του κοινού ήταν ιδιαιτέρως θερμή και η

συναυλία συνεχίστηκε μέχρι τα
χαράματα, με τους μουσικούς
και τον κόσμο να τραγουδούν
μαζί στο τέλος, συγκεντρωμένοι
μπροστά στη σκηνή σα μια
μεγάλη παρέα.
Ανήμερα της Αγ. Παρασκευής το πρωί, ο κόσμος βρέθηκε
στην Εκκλησία της προστάτιδάς
του χωριού μας, για να παρακο-

•
•
•
•

ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΤΡΙΗΜΈΡΟΥ:
Παρασκευή: (πρωί ή μεσημέρι) αναχώρηση από
Αθήνα των εκδρομέων για το χωριό
Σάββατο: (πρωί) Λειτουργία στον Άη-Δημήτρη /
(βράδυ) γλέντι μέσα στο σχολείο
Κυριακή: (απόγευμα) πιθανή και με βάση τη διαθεσιμότητα εκδρομή με πούλμαν, στη γιορτή για
την επέτειο του ΟΧΙ στο Καλπάκι
Δευτέρα: (πρωί) εορτασμοί 28ης Οκτωβρίου κατάθεση στεφάνων εις μνήμην των πεσόντων
και επιμνημόσυνη δέηση / (απόγευμα) αναχώρηση από Αετόπετρα

Ευχόμαστε καλό ταξίδι και καλή αντάμωση!

Συνέχεια στη σελίδα 2

O λόγος του Προέδρου στο πανηγύρι
Κ ύ ρ ι ε Π ρ ό ε δ ρ ε το υ το π ι κο ύ σ υ μ β ο υ λ ί ο υ
Κύριε Δήμαρχε, αντιδήμαρχοι και σύμβουλοι του δήμου
Ζίτσας.
Αετοπετρίτισσες, Αετοπετρίτες και κοντοχωριανοί
Φίλες και φίλοι από το Ροδοτόπι, τη Ζίτσα, το Πωγώνι, τη
Νάουσα, τις Σέρρες, την Κω, την Βόρεια Ήπειρο, το Λονδίνο.
Κυρίες και κύριοι.
Καλώς Ήρθατε στην Αετόπετρα!
χρόνια ζωής η αδελφότητά μας, 118 χρόνια εθελοντισμού, προσφοράς έργου και πολιτισμού σε
έναν τόπο που είναι γενέθλιος, έχει μεγαλώσει εμάς και τους
προγόνους μας, παράγει μνήμες, θύμησες, αποτελεί έμπνευση για όλους μας αλλά και που συνεχίζει να γεννά μικρά
Αετόπουλα και πέρδικες. Σε έναν τόπο που δεν θέλουμε να
τον παρατήσουμε ποτέ γιατί για εμάς είναι η ζωή και η ψυχή
μας. Εδώ θα είμαστε, εδώ θα ερχόμαστε, ακόμη και εδώ θα
δημιουργούμε.
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Παναετοπετρίτικο αντάμωμα λοιπόν εδώ στο χωριό και σκοπός μας είναι να βρίσκουμε και να αγκαλιάζουμε κάθε φορά
όλο και περισσότερους Αετοπετρίτες και φίλους σε αυτήν
την οικογένειά μας. Τιμούμε την προστάτιδα του χωριού μας
την Aγία Παρασκευή, με Παραδοσιακό 2ημερο πανηγύρι
σήμερα και αύριο, αλλά με την έναρξη των εκδηλώσεων ήδη
από εχθές, έχοντας μαζί μας το συγκρότημα από τα Γιάννενα, τους Χαγιάλ, σε μια εξαιρετική βραδιά που κράτησε μέχρι
το πρωί και λίγο πριν την εορταστική λειτουργία της Εκκλησίας μας. Εκεί στο προαύλιο του χώρου ακολούθησαν κερά-

σματα με Αετοπετρίτικες πίτες, λουκούμια και τσίπουρο, ενώ
το μικρό παραδοσιακό γλέντι που πήρε τη σκυτάλη, κορυφώθηκε με τα μοιρολόγια στα μνήματα σε ένδειξη σεβασμού προς αυτούς που έφυγαν αλλά δεν τους ξεχνάμε. Έτσι
για να θυμόμαστε ότι η ζωή μας εδώ και στην αετόπετρα την
νοερή που κουβαλάμε, είχε και έχει μια συνέχεια, μια βελτίωση, έχει έμπνευση από το παρελθόν, εμπνέεται από το παρόν
και οδηγεί τα όνειρά μας στο μέλλον.

Τ

ο πανηγύρι μας είναι συλλογικό και συμμετέχουν όσοι
μπορούν και θέλουν να βοηθήσουν απολαμβάνοντας
τη χαρά της μικρή μας κοινότητας αλλά και της προσφοράς
της φιλοξενίας.
Το φαγητό μας είναι το παραδοσιακό μας γιαχνί ακολουθώντας με δευτερο πιάτο ρύζι με κρέας.
Αύριο ξεκινάμε με τους αθλητικούς αγώνες τρεξίματος
για όλους, αγώνα ποδοσφαίρου με την Παλιουρή και μπάσκετ με τη Ζίτσα για να καταλήξουμε στις απονομές το απόγευμα στο σχολείο και το γλέντι για το κλείσιμο του εορτασμού 3ημέρου.
υρίες και κύριοι η Aδελφότητά μας προσπαθώντας
να βελτιώσει τη ζωή στο χωριό και να χτίσει τις απαραίτητες συνθήκες για να μπορούμε να το απολαμβάνουμε
περισσότερο και καλύτερα προχωρά σε συνεχή έργα. Μόλις
πριν από μερικές μέρες τελείωσε το στέγαστρο του ξενώνα
ενώ ήδη έχει εξοπλιστεί ακόμη περισσότερο στα δωμάτιά
του. Πριν ένα μήνα έγινε ριζική αλλαγή στο μαγειρείο μας
εξασφαλίζοντας καλύτερη ποιότητα και ευκολία λειτουργίας. Σε συνεργασία με το δήμαρχό μας κ Μιχάλη Πλιάκο και το

Κ

Το Δ.Σ.

δήμο Ζίτσας θα γίνουν σημαντικά έργα στήριξης, βελτίωσης
και διαμόρφωσης χώρου μέσα στο σχολείο και διαμόρφωσης του χώρου του πλατάνου και της βρύσης πάνω από τις
αθλητικές εγκαταστάσεις μας. Επίσης κάνουμε συνεχής προσπάθειες να βρούμε τον τρόπο να γίνει σε προβλεπόμενο
χώρο και με τη σωστή διαδικασία μια παιδική χαρά που αποτελεί πόλος έλξης των νέων μας.
Αδελφότητα Στην Αθήνα διατηρεί 2 τμήματα χορευτικού, παιδιών και ενηλίκων, που λειτουργούν κάθε
εβδομάδα ενώ από την καινούργια σεζόν 2019-2020 ξεκινάμε τμήμα θεατρικού παιχνιδιού για τα παιδιά μας που στοχεύει σε μια παράσταση στο χωριό μας το επόμενο καλοκαίρι. Η αιμοδοσία μας στηρίζει την αετοπετριτικη οικογένεια
και θέλουμε να είμαστε όλοι συμμέτοχοι σε αυτήν.
Για όλα αυτά ζητάμε και έχουμε βοήθεια από όλους, ο
καθένας δίνει με τον τρόπο του. Μέσα από τις δωρεές των
ημερολογίων που κάθε χρόνο προσπαθούμε να το διανέμουμε σπίτι σπίτι τουλάχιστον στην Αθήνα, μέσα από τις
μεγάλες εκδηλώσεις μας, από τη διάθεση στα περίφημα
μπλουζάκια, καπέλα και πετσέτες θαλάσσης που θα βρείτε
εκεί στη γωνιά, από τις προσφορές σας, τον εθελοντισμό
σας, τις δωρεές σας.
Ευχαριστούμε όλους εσάς που με διάφορους τρόπους
μας βοηθάτε.

Η

Κυρίες και κύριοι,
Ο τόπος αυτός, το νοερό μας σπίτι θέλουμε να αποτελεί
πολιτιστικό φάρο στην παράδοση, τα ήθη και τα έθιμα του
τόπου μας. να αποτελεί πηγή ζωής, έμπνευσης και δημιουργίας για όλους μας.
Να αποτελεί φως που μας οδηγεί.
Σας ευχαριστώ.
Νικόλαος Γ. Ζέκης

Αετοπετρίτικα Νέα

σελίδα 2

Το πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής στο χωριό μας
Συνέχεια από τη σελίδα 1

λουθήσει τη Θεία Λειτουργία. Η
Εκκλησιαστική Επιτροπή, όπως
πάντα, φρόντισε για την οργάνωση και την καθαριότητα του

καθώς και στη γενικότερη εξυπηρέτηση και βοήθεια των καλεσμένων, χωριανών και επισκεπτών.
Μετά το σερβίρισμα, ο Πρό-

με οποιονδήποτε τρόπο.
Μετά τον κ. Ζέκη, ο Δήμαρχος κ. Πλιάκος μοιράστηκε μαζί
μας λίγα λόγια και σκέψεις για το
παρόν και μελλοντικό έργο και
τους σκοπούς του Δήμου μας.
Ακολούθησε η βράβευση
του καταξιωμένου γλύπτη και
καθηγητή της Σχολής Καλών
Τεχνών του ΕΜΠ, κ. Θεόδωρου
Παπαγιάννη, για τη δημιουργία
του αετού στο Ηρώο Πεσόντων
του χωριού μας.
Στη συνέχεια ξεκίνησε ο
χορός υπό τους ήχους του κλαρίνου του Βασίλη Τόλη και της
κομπανίας του. Το μεγάλο μας
χορευτικό παρουσίασε χορούς
της Ηπείρου, καθώς και μερικές
από τις νέες, χειροποίητες φορεσιές της Αδελφότητάς μας. Το
γλέντι και ο χορός συνεχίστηκε
από όλους με κέφι ως το πρωί.
Την τρίτη ημέρα το απόγευμα πραγματοποιήθηκαν οι καθιερωμένες αθλοπαιδειές, με τη
διεξαγωγή αγώνων τρεξίματος
και άλματος εις μήκος (χωρίς
φόρα) για μικρούς και μεγάλους
ενώ παράλληλα, στο γήπεδο
μπάσκετ, οι συγχωριανοί άνδρες
άνω και κάτω των 30 ετών επιδόθηκαν σε μια “εσωτερική" αναμέτρηση.

Κεράσματα μετά τη Θεία Λειτουργία στο προαύλιο της Αγ. Παρασκευής

Ιερού Ναού και του προαύλιου
χώρου. Μετά τη λειτουργία, ακολούθησε αρτοκλασία και κέρασμα με παραδοσιακή τυρόπιτα,

εδρος του Δ.Σ. Νίκος Ζέκης,
καλωσόρισε όλους τους παρευρισκομένους μεταξύ των οποίων
ο Δήμαρχος Ζίτσας Μιχάλης

Αγώνας μπάσκετ μεταξύ Αετοπετριτών

τσουρέκια, τσίπουρο και λουκούμια. Ο παραδοσιακός χορός
στο προαύλιο της εκκλησίας, με
την κομπανία του Βασίλη Τόλη
δεν άργησε να φουντώσει και
όσοι απέμειναν στο τέλος, πέρασαν από τα μνήματα για να τιμήσουν και να θυμηθούν με αγαπημένους σκοπούς, όσους δεν
είναι πια κοντά μας.
Το απόγευμα ξεκίνησαν οι
προετοιμασίες και το μαγείρεμα
των φαγητών στα καζάνια, με
τον αγαπημένο αρχιμάγειρά μας
Μάνθο Λαυρέντζο και τους άξιους βοηθούς του, Βασίλη Σαλιάι
Νίκο-Ευριπίδη Γάρδα και Παναγιώτη Παππά. Για άλλη μια φορά,
γυναίκες και άντρες, αγόρια και
κορίτσια όλων των ηλικιών ενώθηκαν σε μια ομάδα για τις υπόλοιπες εργασίες στα μαγειρεία,
στα τραπέζια και το σερβίρισμα,

Πλιάκος, ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Ράρρας Φώτης, ο Πρόεδρος του Φωτεινού Χαράλαμπος Αθανασίου, η Πρόεδρος
του Συλλόγου Βλάχων νομού
Σερρών “Ο Γεωργάκης Ολύμπιος” καθώς και ο Αθανάσιος
Αρβανίτης, Δημοδιδάσκαλος
στο χωριό μας κατά τα έτη 19671969. Ο κ. Ζέκης μίλησε για το
πανηγύρι μας και τη σημασία
του στη διατήρηση των παραδόσεων του τόπου μας, καθώς
και τα έργα ανάπλασης που
έχουν γίνει ή σχεδιάζονται να
γίνουν, για την ευμορφία και τη
βελτίωση της ζωής στο χωριό
μας, για τους μόνιμους κατοίκους και τους επισκέπτες του.
Επίσης, μίλησε για τις διάφορες
δράσεις της Αδελφότητας
καθώς και τον πολύ σημαντικό
ρόλο της προσφοράς όλων μας,
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Θάνατοι:

-Ο Τσαμπούρης Ευ. Θεόδωρος (δάσκαλος) απεβίωσε στις 25/07/19 στα Ιωάννινα και
η κηδεία του έγινε το απόγευμα της ιδίας μέρας
-Ο Λαυρέντζος Ηρακλής-Γιώργος, γιος του Αναστασίου
Λαυρέντζου, απεβίωσε στις 06/09/19 και η κηδεία του έγινε
στις 07/09/19 στο Νεκροταφείο Σχιστού
Το Δ.Σ. εκφράζει θερμά συλληπητήρια προς τους οικείους
τους.

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΕΙ-ΤΕΙ
-Η Κουτσουδάκη Ασημίνα, κόρη της Καλλιρρόης
Μάντζιου, πέρασε στο Τμήμα Διατροφολογίας-Διαιτολογίας,
του Διεθνούς Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
-Η Πετράκη Μαίρη, εγγονή του Κώστα Μηλιώνη, πέρασε
στη Σχολή Χημικών του University of Manchester, στην
Αγγλία
Το Δ.Σ. τους συγχαίρει για την επιτυχία τους.
Τα λόγια δεν είναι αρκετά,
για να εκφράσουν τις θερμές
μας ευχαριστίες.
Προς τους εθελοντές που
βοήθησαν και φέτος, να στηθεί
το πανηγύρι μας και οι επιμέρους εκδηλώσεις του. Η νέα
γενιά ειδικά αποδεικνύει κάθε
χρόνο, όλο και περισσότερο, την
αγάπη της προς το χωριό και την
όρεξή της να βοηθήσει σε
οποιαδήποτε εργασία ή υποχρέωση, φαινομενικά μικρή ή

και περαιτέρω εκδηλώσεων και
γενικά την ενίσχυση του έργου
της.
Προς όλους εσάς, που κάθε
φορά είστε παρόντες και παρούσες, που δίνετε ζωή και συνέχεια
στα σχέδια και τα προγράμματα,
που “βαστάτε” ζεστούς τους
φούρνους των σπιτιών σας χειμώνα-καλοκαίρι. Σε εσάς που
ανοίγετε τις πόρτες και τις καρδιές σας, που σέρνετε το χορό
και τα τραγούδια, που μας

Το βράδυ, οι Αετοπετρίτες
και κοντινοί φίλοι συγκεντρώθηκαν στο σχολείο, για άλλη μία
βραδιά παραδοσιακού ηπειρώτικου γλεντιού. Τα παιδιά του
μικρού χορευτικού αυτή τη
φορά, προκάλεσαν με τον χορό,
την ετοιμότητα και το “δέσιμο”
της ομάδας-παρέας τους, τον
ενθουσιασμό και τη συγκίνηση
όλων για ακόμα μια χρονιά. Ακολούθησε η απονομή μεταλλίων
και κυπέλλων για νικητές και
συμμετέχοντες, όπως και οι απαραίτητες φωτογραφίες.
Ο χορός κράτησε μέχρι το
ξημέρωμα, οπότε και η κομπανία με τους εναπομείναντες του
γλεντιού μεταφέρθηκαν στο
“μπαλκόνι” του προαυλίου,
καλωσορίζοντας την ανατολή με
γνώριμους σκοπούς και μοιρολόγια.
Στις 29 Ιουλίου, ο Δήμος προσέφερε έναν προτζέκτορα και
δύο ταινίες προς προβολή, για
μικρούς και μεγάλους (παιδιά:
“Αρχηγός από κούνια”/ενήλικες:
“Το φιλί της Ζωής”).

Το μικρό μας χορευτικό

“αόρατη” αλλά ουσιαστικά πολύτιμη και αναντικατάστατη.
Προς τους συγχωριανούς-ές
και τους φίλους της Αετόπετρας,
που συνεισέφεραν μέσω του
δίσκου, της λαχειοφόρου αγοράς, διαφόρων προσφορών και
δωρεών αλλά και της αγοράς
των αναμνηστικών με το λογότυπο της Αδελφότητάς μας, για
την κάλυψη εξόδων, αναγκών

Από τις απονομές

“σπρώχνετε” να γινόμαστε καλύτεροι. Σε εσάς που δεν ξεχνάτε
τον τόπο που σας γέννησε ή σας
μεγάλωσε ή σας φιλοξένησε και
πέρα από τα γλέντια, που είστε η
ψυχή του χωριού μας, που είστε
η Αετόπετρα όπου κι αν βρίσκεστε.
Ευχαριστούμε από καρδιάς.
Και του χρόνου!

Αετοπετρίτικα Νέα
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Η στήλη της νεολαίας

Μ

ε αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Νεολαίας που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 12
Αυγούστου, δράττουμε την ευκαιρία και θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλη τη νεολαία
του χωριού για την πολύτιμη βοήθεια της στη διοργάνωση του πανηγυριού αλλά και
τη συνεχή αγάπη, την επιμέλεια και προσοχή που επιδεικνύει για τον τόπο των προγόνων της.
Η νεολαία μας αποτελεί συνδετικό κρίκο, του λαμπρού τρόπου δράσης των προγόνων μας με τις
επόμενες γενιές.

Σ ΤΗ Λ Η ΤΟΥ ΑΕΤΟΠ ΕΤΡΙΤΗ

Για τον Σταύρο Δημητρίου Μάνο

Κ

άθε φορά που παίρνω την εφημερίδα
μας “Αετοπετρίτικα Νέα”, θα διαβάσω
ότι κάποιοι Αετοπετρίτες ή Αετοπετρίτισσες έφυγαν από τη ζωή. Αισθάνομαι
μεγάλη λύπη για όλους και για όλες, συγγενείς και μη και θέλω, μέσω της εφημερίδας
μας, να εκφράσω προς τους
οικείους των, τα θερμά μου
συλλυπητήρια.
Στην εφημερίδα Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2018 αναφέρεται “ο Σταύρος Μάνος του
Πέτρου”. Το σωστό είναι “ο
Σταύρος Μάνος του Δημητρίου και της Χριστίνας”. Ο
πατέρας του Σταύρου, Δημήτριος Πέτρου Μάνος, είχε
πολλά χρόνια φούρνο στο
Αγρίνιο. Από τα τέσσερα παιδιά του, Γιώργο, Βασίλη, Μαριάνθη και Σταύρο, ζούνε
σήμερα ο Βασίλης και η Μαριάνθη. Το
πρώτο παιδί, ο Γιώργος, έφυγε από το
Αγρίνιο το 1944, 20 χρονών και ήλθε στο
χωριό του, την Αετόπετρα και κατετάγει εθελοντής στην επίλεκτη ανταρτο ΕΠΟΝίτικη

διμοιρία του ΕΛΑΣ και πολέμησε τους Γερμανούς μέχρι τα σύνορα της Σερβίας, τέλος
Οκτωβρίου 1944, οπότε και έφυγαν από την
Ελλάδα. Μετά, πήρε την “αμοιβή” του στις
φυλακές και εξορίες και έφυγε από τη ζωή
νέος.
Ο Σταύρος, ένα καλοκαίρι
ήλθε στο χωριό και έστησε τη
σκηνή του στο νερό στη
Βίγλα. Εκεί, κάτω από τα
πλατάνια, στον δροσερό αέρα
και στο γάργαρο νερό. Δυστυχώς, τω΄ρα αυτά δεν υπάρχουν, “έφυγαν” από καθίζηση
του εδάφους. Τον θερμοπαρακάλεσα τον Σταύρο, να έλθει
στο σπίτι μου να μείνει όμως
δε δέχτηκε.
Δεν τους ξεχνώ όλους και θα τους θυμάμαι όσο ζω.
Ας είναι αιώνια η μνήμη τους.Χαϊδάρι, Ιούλιος 2019
ΓΡΗΓΌΡΗΣ Γ. ΜΆΝΟΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

Αγαπητά μας παιδιά, εκπαιδευτικοί και γονείς,
Με την ευκαιρία της έναρξης του σχολικού έτους, θα θέλαμε να σας
εκφράσουμε τις ευχές μας, για μια εποικοδομητική χρονιά με πρόοδο
και υγεία.
Ένα νέο ξεκίνημα απαιτεί θέληση, θυσίες από τους ίδιους τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς. Ευχόμαστε τα καλύτερα σε
αυτό το ενδιαφέρον ταξίδι της γνώσης.
Υγεία και δημιουργική σχολική χρονιά!
Δ.Σ. ΑΔΕΛΦΌΤΗΤΑΣ ΑΕΤΌΠΕΤΡΑΣ
ΔΙΟΡΘΩΣΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Παιδικά τµήµατα παραδοσιακού χορού

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

•

σ την Αδ ε λφ ότητα:

Συγχωριανή μας, που επιθυμεί να παραμείνει ανώνυμη, προσέφερε 50 ευρώ εις μνήμην Σωτήρη Λώλη
Συγχωριανή μας, που επιθυμεί να παραμείνει ανώνυμη, προσέφερε ένα σιγκούνι στην Αδελφότητά μας
Η Βουρεκά Μαριάννα προσέφερε 100 ευρώ, εις μνήμην Κων/νου
Βουρεκά, Λάμπρου Αν. Βουρεκά και Ευαγγελίας Λαμπ. Βουρεκά
Η Βουρεκά Λουίζα προσέφερε 50 ευρώ, εις μνήμην Λάμπρου Αν.
Βουρεκά και Ευαγγελίας Λαμπ. Βουρεκά
Η Βουρεκά Ευανθία προσέφερε 30 ευρώ για το ημερολόγιό μας
Η Γκούντη Μαρίνα, φίλη του χωριού μας, προσέφερε 650 ευρώ,
από πωλήσεις των ημερολογίων της Αδελφότητάς μας
Ο Μηλιώνης Κώστας προσέφερε 50 ευρώ για κρέας για το πανηγύρι μας, εις μνήμην της αδελφής του Δέσποινας Ζώη (το γένος
Μηλιώνη).
Ο Νούσης Αντώνης προσέφερε το τσίπουρο, δικής του παραγωγής,
που σερβιρίστηκε στο πανηγύρι μας
Ο Νούσης Βασίλης προσέφερε το γλυκό του κουταλιού που σερβιρίστηκε στο πανηγύρι μας
Ο Παπακώστας Χάρης, Πρόεδρος της Αδελφότητας Γρανιτσοπούλας, προσέφερε 50 ευρώ υπέρ του χορευτικού της Αδελφότητάς
μας
Η Πέτσα Δήμητρα προσέφερε 50 ευρώ για το πανηγύρι μας
Η Παππά Σούλα προσέφερε 20 ευρώ για κρέας για το πανηγύρι μας
Ο κ. Πανταζής προσέφερε 20 ευρώ στην Αδελφότητα.
Ο Ρέτζιος Περικλής, επί χρόνια φίλος του χωριού μας, προσέφερε
τα ροδάκινα που σερβιρίστηκαν στο πανηγύρι μας, δικής του παραγωγής
Ο Σιούτης Κων/νος προσέφερε 20 ευρώ για την εφημερίδα της
Αδελφότητάς μας

Λαχειοφόρος αγορά:

Η Τζαβάρα Ιωάννα, εγγονή Αλεξάνδρας Τριανταφύλλου, προσέφερε (7 (Εφτά) διανυκτερεύσεις σε δίκλινο δωµάτιο στο Ξενοδοχείο
Minoa Hotel στην ΑΜΟΡΓΟ)
•
To Εpirus Palace προσέφερε (2 (δύο) διανυκτερεύσεις µε πρωινό
για 2 άτοµα στο «EPIRUS PALACE», στα ΙΩΑΝΝΙΝΑ.
*Η Αδελφότητα Αετόπετρας ευχαριστεί θερμά όλους τους προσφέροντες, με
οποιονδήποτε τρόπο και τους εύχεται υγεία και ευτυχία.
•

σ την Εκκλησ ία Αγίας Παρ ασ κευής:

Η οικογένεια Νικολάου και Λαμπρινής Ράλλη προσέφερε 100
ευρώ για τις ανάγκες της Αγ.Παρασκευής, 100 ευρώ για το Οστεοφυλάκιο του χωριού μας, εις μνήμην του αδελφού του Φώτη Κολοβού
•
Η οικογένεια Χρήστου και Ιωάννας Παπαγεωργίου προσέφερε
100 ευρώ για τις ανάγκες της Αγ.Παρασκευής υπέρ υγείας της οικογένειάς τους
(Οι δύο παραπάνω οικογένειες προέρχονται από την οικογένεια
Δημητρίου και Πολυξένης Κολοβού, από το Μαχαλά).
•
Η Αθηνά, σύζυγος Παναγιώτη Λαυρέντζου προσέφερε 50 ευρώ,
υπέρ της εκκλησίας της Αγ. Παρασκευής, εις μνήμην του συζύγου
της.
•
Η οικογένεια Παναγιώτη Λαυρέντζου προσέφερε 50 ευρώ για τις
ανάγκες της Αγ.Παρασκευής, εις μνήμην του Παναγιώτη Λαυρέντζου
*Η Εκκλησιαστική Επιτροπή Αετόπετρας ευχαριστεί θερμά τους προσφέροντες και εύχεται να τους έχει ο Θεός καλά, όπως και όλους όσοι προσφέρουν
στην Εκκλησία με κάθε τρόπο.
•

Τµήµατα παραδοσιακού χορού
για όλες τις ηλικίες

(από το προηγούμενο φύλλο)
Στο προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας μας, αναγράφηκε εκ
παραδρομής, ως ποσό κατατεθειμμένο στις τράπεζες
“13,154.92” (δεκατρείς χιλιάδες,
εκατόν πενήντα τέσσερα ευρώ
και ενενήντα δύο λεπτά).
Το σωστό είναι “17,846.32” (δεκαεπτά χιλιάδες, οχτακόσια σαράντα έξι ευρώ και τριάντα δύο
λεπτά.

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

ΚΑΝΤΕ ΚΥΚΛΟΥΣ ΣΤΟ ΧΟΡΟ…

Στα Γραφεία της Αδελφότητας
Ελευθερίου Βενιζέλου 91, Πειραιάς,
2ος όροφος

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΟ: ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 17:00
Τηλ. Επικοινωνίας: Αναστασία Γάρδα 6936890599 &
Λεµονιά Νούση 6973023083

ΧΟΡΕΥΟΥΜΕ;
Σταθµός Μετρό: «Κεραµεικός»
Αίθουσα του factory Tango Athens.
Παγγαίου 6, Ισόγειο

ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: ΔΕΥΤΕΡΑ 20:30-22:30
Χοροδιδάσκαλος: Νίκος Ζέκης
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ
ΙΟΥΛΙΟΥ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Πολύ πλούσια τα πολιτιστικά της Αδελφότητας για Ιούλιο και
Αύγουστο.
τις 20 Ιουλίου, ημέρα Σάββατο, το μεγάλο χορευτικό της
Αετόπετρας εμφανίστηκε στον Άγιο Βασίλειο Κορινθίας,
σε μια μεγάλη μουσικοχορευτική παράσταση, που διοργάνωσε
ο τοπικός πολιτιστικός σύλλογος «Ο Άγιος Βασίλειος», με τον
γεμάτο ενέργεια και ευδιάθετο πρόεδρο του Βασιλάκο Σταύρο.
Πέρα από τα δύο χορευτικά τμήματα, που παρουσιάστηκαν
στο πανηγύρι μας της Αγίας Παρασκευής, στις 25 και 26 Ιουλίου, μας ζητήθηκε από τις Αδελφότητες των όμορων χωριών,
να παρουσιαστούμε και να χορέψουμε προβάλλοντας την
παράδοση του τόπου μας. Η Αδελφότητα μας, ανταποκρινόμενη στο κάλεσμα και στην τιμή που μας έκαναν, παρουσίασε
το μεγάλο χορευτικό της στις:
•
15 Αυγούστου το βράδυ στο πανηγύρι της Γρανιτσοπούλας,
•
16 Αυγούστου το βράδυ στο πανηγύρι του Εκκλησοχωρίου,
•
17 Αυγούστου το βράδυ στο πανηγύρι της Βρυσούλας.

Σ

Σε κάθε μία από αυτές τις εκδηλώσεις, στο χορευτικό μας
ενσωματώθηκαν και παιδιά του εκάστοτε χωριού. Η κοινή
δράση μας ενώνει και μας δένει περισσότερο με τον τόπο μας.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΗΡΩΟΥ

Η

Αδελφότητά μας, στο πανηγύρι του χωριού μας στις
26 Ιουλίου 2019 εορτή της Προστατιδάς μας Αγίας
Παρασκευής, βράβευσε τον καθηγητή της Σχολής
Καλών Τεχνών του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου γλύπτη κ. Θεόδωρο Παπαγιάννη, ο οποίος πριν από αρκετά
χρόνια κατασκεύασε το Ηρώο πεσόντων του χωριού μας.
Κατά την απονομή του βραβείου στον κ. Παπαγιάννη, ο
πρόεδρος της Αδελφότητάς μας κ. Νικ. Ζέκης έπειτα από
λάθος πληροφόρηση, αναφέρθηκε σε κάποια λάθος γεγονότα ως προς την κατασκευή του ηρώου.
Η πραγματικότητα είναι ότι το έτος 1973 το τότε Διοικητικό Συμβούλιο της Αδελφότητάς μας με πρόεδρο τον κ.
Σπύρο Μάνθου Τσαμπούρη, αποφάσισε να αναθέσει την
κατασκευή του ηρώου και ειδικότερα του αετού, στον γλύπτη κ. Θεόδωρο Παπαγιάννη, από το χωριό Ελληνικό του
νομού Ιωαννίνων.
Το δείγμα ήταν ένας αετός βαλσαμωμένος του Βασίλη
Κ. Παππά (μέλος του τότε Δ.Σ.), ο οποίος τον πήγε στο
εργαστήριο του κ. Παπαγιάννη.
Η εγκατάσταση του ηρώου καθυστέρησε να γίνει, γιατί
υπήρχε διαφωνία ως προς τον χώρο που θα γινόταν η εγκατάστασή του. Τελικά μετά από συμφωνία της Κοινότητας,
της Αδελφότητας και της επιτροπής που συστάθηκε για τον
σκοπό αυτό, αποφασίστηκε να εγκατασταθεί στον χώρο που
βρίσκεται σήμερα, στην θέση «Σφοντάνι».
Η εγκατάσταση – κατασκευή έγινε από τον γλύπτη κ.
Θεόδωρο Παπαγιάννη το έτος 1978 με δαπάνη της Αδελφότητάς μας. Την ίδια χρονιά στις 27 Ιουλίου, το Διοικητικό
Συμβούλιο της Αδελφότητάς μας με πρόεδρο τον αείμνηστο Γρηγόρη Τσαμπούρη πραγματοποίησε τα αποκαλυπτήρια του Ηρώου Πεσόντων και της Προτομής του Ήρωα Θεοχάρη Μηλιώνη. Την αποκάλυψη του Ηρώου έκανε ο Νομάρχης Ιωαννίνων και της Προτομής ο Στρατηγός – Διοικητής
της 8ης Μεραρχίας.
ΑΝΔΡΈΑΣ ΜΆΝΟΣ

ΣΤΗΛΗ ΤΗΣ ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Η

Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδος, όπως ανακοινώθηκε, αποφάσισε την επανέκδοση της εφημερίδας
“Πανηπειρωτική”. Μια προσπάθεια άμεσης προτεραιότητας από το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο, που θα συμβάλλει
αποφασιστικά στην καλύτερη συνεργασία μεταξύ των μελώνσωματείων και της Πανηπειρωτικής, καθώς και στη σωστή ενημέρωση των Ηπειρωτών.
Ήδη η προετοιμασία βρίσκεται σε ικανοποιητικό σημείο. Με
την παρούσα, σας καλούμε όλους, όλα τα Σωματεία, μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου και οποιονδήποτε Ηπειρώτη και Ηπειρώτισσα, να προσέλθει στη συνάντησή μας στις 14 Οκτωβρίου
2019, ώρα 19.00 στο Πνευματικό Κέντρο Ηπειρωτών (Κλεισθένους 15, 7ος όροφος) να καταθέσουν τις απόψεις τους, τη
γνώμη τους, τη θεματολογία και να δηλώσουν συμμετοχή στην
Επιτροπή Ύλης της εφημερίδας.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος 
Ο Γεν. Γραμματέας
Χρυσόστομος (Μάκης) Χήτος-Κιάμος 
Σωτήρης Κολιούσης
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ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ

Ε

Αγαπητοί Αετοπετρίτες, κοντοχωριανοί,
φίλοι και φίλες,
ίναι μεγάλη μας τιμή και αισθανόμαστε
βαθύτατα συγκινημένοι, που σήμερα, 26
Ιουλίου 2019 ανήμερα της εορτής και
του παραδοσιακού πανηγυριού μας που
γινεται προς τιμήν της προστάτιδας του
χωριού μας, Αγία Παρασκευή, μας τιμάει με την
παρουσία του ο κορυφαίος Ηπειρώτης γλύπτης
Θόδωρος Παπαγιάννης, αποδεχόμενος το κάλεσμα της Αδελφότητας μας ώστε να του απονεμηθεί τιμητική πλακέτα ως ένδειξη της συνεισφοράς του στο χώρο της τέχνης και ιδιαίτερα
για τη φιλοτέχνηση των γλυπτών, του αετού
και της προτομής του πεσόντα Θ. Μηλιώνη
που εμβληματικά χαρακτηρίζουν το χωριό μας.
Ο Θόδωρος Παπαγιάννης γεννήθηκε στο
Ελληνικό Ιωαννίνων. Σπούδασε στην Ανωτάτη
Σχολή Καλών Τεχνών Αθηνών µε υποτροφία και
δάσκαλο τον Γιάννη Παππά. Εκτός του καλλιτεχνικού διπλώματος πήρε και θεωρητικό, καθώς και
δίπλωμα των εργαστηρίων εφαρµοσµένων τεχνών
της ίδιας σχολής στη χαλκογλυπτική και γυψοτεχνική µε δάσκαλο τον Νίκο Κερλή.
Το 1970 άρχισε την πανεπιστημιακή του
καριέρα µε τον διορισμό του ως βοηθός στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών στο εργαστήριο γλυπτικής του Γιάννη Παππά. Τα τελευταία 17 χρόνια, ως
Διευθυντής του Α’ Εργαστηρίου Γλυπτικής, ο Θ.
Παπαγιάννης πρωταγωνιστεί στη διοργάνωση
Συμποσίων Γλυπτικής σε πολλές πόλεις της Ελλάδος
και της Κύπρου δημιουργώντας μεγάλα γλυπτά για
το δημόσιο χώρο.
Γλυπτά του κοσμούν πολλούς δημόσιους
χώρους στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς επίσης περιλαμβάνονται σε δημόσιες και ιδιωτικές συλλογές μουσείων και πινακοθηκών, όπως η Εθνική
Πινακοθήκη, το Μουσείο Βορρέ, η Πινακοθήκη Πιερίδη, το Μουσείο Θεσσαλονίκης, η Πινακοθήκη Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τράπεζας, η Δημοτική
Πινακοθήκη Ρόδου, η Δημοτική Πινακοθήκη Πάτρας,
η Πινακοθήκη Φλώρινας, η Πινακοθήκη Αβέρωφ στο
Μέτσοβο, η Πινακοθήκη Κουβουτσάκη στην Κηφισιά, η Εθνική Γλυπτοθήκη, το Προεδρικό Μέγαρο.

Αθλοπαιδιές στο χωριό μας

Σ

υνεχίζοντας την εξαιρετική πρωτοβουλία
του αείμνηστου Αποστόλη Τσαμπούρη,
διοργανώσαμε και φέτος τα αθλητικά μας
δρώμενα, το απόγευμα της 27ης Ιουλίου, σε
μικρή κλίμακα σαφώς αλλά με μεγάλη
συμμετοχή, από τους πιο μικρούς (3 χρ.) μέχρι
τους πιο μεγάλους (άνω των 50). Τρέξιμο,
άλμα είς μήκος (χωρίς φόρα) και μπάσκετ.
Τα αθλήματα στίβου έλαβαν μέρος στο γήπεδο
ποδοσφαίρου με συναγωνιστές/-ριες και κοινό,
γεμάτους καλή διάθεση και εμψυχωτικά
συνθήματα για όλους.
Ενώ αρχικά είχαν προγραμματιστεί αγώνες
ποδοσφαίρου με την Παλιουρή και μπάσκετ με

Έχει τιμηθεί µε πολλά βραβεία και διακρίσεις,
ανάμεσα στα οποία είναι το Α’ Βραβείο στο διαγωνισμό για το Μνημείο Εθνικής Αντίστασης, Βόλος
(1985), το Α’ Βραβείο στο διαγωνισμό για το Μνημείο της Εξέγερσης του Πολυτεχνείου, Γιάννενα
(1985) και το Α’ Βραβείο στο διαγωνισμό για το
Μνημείο Εθνικής Αντίστασης.
Το χωριό μας αποφάσισε το 1978 μέσω του
τότε Δ.Σ της Αδελφότητας μας υπο την προεδρεία
του αείμνηστου Γρηγόρη Τσαμπούρη και την επιμέλεια των κ.κ Ευάγγελου Βουρεκά, Ευάγγελου
Μάνου, Πέτρου Μπάτσου και να αναθέσει στον ήδη
αναγνωρισμένο Ηπειρώτη γλύπτη το σημαντικό
έργο της δημιουργίας του ενός από τα 2 γλυπτά
του χωριού που κοσμούν τον τόπο μας. Αυτό του
Αετού πάνω στην πέτρα που είτε ετοιμάζεται να
πετάξει σε τόπους ξενιτιάς είτε να βρει και να υπερασπίσει τα παιδιά του είτε στέκει εκεί αγέρωχα να
μας θυμίζει τις ψυχές των ανθρώπων που έπεσαν
για τα ιδανικά και την ελευθερία μας.
Ο πολιτισμός ως υπέρτατη ανθρώπινη αξία οδηγεί, εμπνέει και χαρακτηρίζει μια κοινωνία.
Κυριε Παπαγιάννη σας ευχαριστούμε που με την
τέχνη σας κρατήσατε ψηλά την περηφάνια των
Αετοπετριτών.
*Οι κ.κ. Ευάγγελος Βουρεκάς, Ευάγγελος Μάνος
και Πέτρος Μπάτσος απένειμαν την τιμητική πλακέτα στον τιμηθέντα.

τη Ζίτσα, η διεξαγωγή τους δεν κατέστη δυνατή.
Όμως ο κόσμος που είχε ανέβει στα γήπεδα δεν
πτοήθηκε. Οι αγώνες πραγματοποιήθηκαν από
τους Αετοπετρίτες και τους φίλους μας, που
χωρίσ τηκαν σε ηλικιακές ομάδες και
προσέφεραν άφθονο θέαμα και χαμόγελα, σε
δύο φιλικά παιχνίδια μπάσκετ και ποδοσφαίρου.
Επιθυμία όλων, αλλά και επιτακτική ανάγκη με
το πέρασμα του χρόνου, η διαμόρφωση και
επισκευή των γηπέδων μας – όπως και η ομαλή
και ελεύθερη πρόσβαση σε αυτά – σύμφωνα με
τις κατά λληλ ες, τουλάχισ τον βασ ικ ές,
προδιαγραφές. Να αποφεύγονται τραυματισμοί
λόγω κακής συντήρησης ή ακαταλληλότητας του
εδάφους, αλλά να μετριάζονται και όσοι
τραυματισμοί συμβαίνουν αναπόφευκτα σε
ανάλογες αθλητικές δραστηριότητες.

ΑΕΤΟΠΕΤΡΙΤΕΣ... ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ

Ε

να πολύ σημαντικό στοιχείο το οποίο προφανώς ίσχυε πολλά χρόνια απλά πρέπει να κατατεθεί,
είναι το γεγονός ότι οι Αετοπετρίτες, την περίοδο του δεκαπενταύγουστου, δίνουν πολυπληθές και
βροντερό παρόν σε πολλά πανηγύρια των τριγύρω από την Αετόπετρα χωριών, είτε λόγο συγγενικών δεσμών είτε λόγο φιλικών δεσμών, που έχουν αναπτυχθεί με τη πάροδο των χρόνων λόγο κοινών
δραστηριοτήτων, φίλων, χορευτικού μας.
Στις 14 Αυγούστου, στο πανηγύρι της Κουρνόραχης παραβρέθηκαν πάρα πολλοί Αετοπετρίτεςμ
κάτι που γίνεται ως επί το πλείστον στα νεώτερα χρόνια.
Τον Δεκαπενταύγουστο το μεσημέρι, στη λειτουργία και το πανηγύρι του Καστριού (Σιούτιστας)
πολλοί Αετοπετρίτες προσκύνησαν και γιόρτασαν μαζί με τους ντόπιους την Παναγία. Τα δύο αυτά
χωριά συνδέονται μεταξύ τους φιλικά και συγγενικά. Στη Γρανιτσοπούλα την ίδια μέρα, αρκετοί είναι οι
χωριανοί μας που τίμησαν με την παρουσία τους το πανηγύρι.
Πλήθος Αετοπετριτών παρευρέθηκε στο ημερήσιο παραδοσιακό πανηγύρι του Φωτεινού (Ζελίστας)
στις 16 Αυγούστου, πανηγύρι στο οποίο σερβίρονται όπως και στην Αετόπετρα παραδοσιακά φαγητά.
Παραδοσιακά φαγητά ευχαριστηθήκαμε και σε άλλα τέσσερα ημερήσια πανηγύρια όπου συναντήσαμε συγχωριανούς μας. Στις 17- 18 Αυγούστου στη Στρατίνιστα, στις 18 Αυγούστου στο Κεράσοβο,
στις 24 Αυγούστου στη Λάβδανη, και στις 31 Αυγούστου στο Ψηλόκαστρο.
Τέλος στις 23 Αυγούστου στο πανηγύρι του Δεσποτικό (Κρετσούνιστα) παρευρέθηκαν και γλέντησαν οι συγχωριαννοί μας.

-Ιστότοπος Αετόπετρας: www.aetopetra.gr
-Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: info@aetopetra.gr
-facebook: Αδελφότητα Αετόπετρας Δωδώνης
-instagram: aetopetra.gr

