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Εν καιρώ πανδημίας
σταση που επικρατεί. Δώστε έμφαση
στην υγιεινή των χεριών, σκεφτείτε πως
δεν προστατεύετε μόνο τον εαυτό σας
αλλά και τους άλλους. Σε καμία περίπτωση μη σταματήσετε να ονειρεύεστε. Θα
ανταμώσουμε ξανά, αρκεί να είμαστε όλοι
εδώ και να μη λείπει κανένας.
Η Αδελφότητα με οδηγό την ψυχραιμία και όχι τις καταστροφολογίες και τις
υπερβολές, προσδοκά ότι όλα θα πάνε
καλά στο μέλλον και στέκεται δίπλα σε
κάθε οικογένεια της Αετόπετρας μεταφέροντας το μήνυμα της δύναμης και του
κουράγιου.

Εορτασμός Αγίας Παρασκευής

Π

Όταν ξεχνάς το
χωριό σου, είναι σαν
να ξεχνάς τον ίδιο σου
τον εαυτό.

της Αδελφότητας

Η Π Ε Ι Ρ Ο Υ
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Αγαπητοί/ες συγχωριανοί/ες και φίλοι/
ες της Αετόπετρας,
τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και οι
διαπροσωπικές συζητήσεις πια, περιστρέφονται γύρω από το θέμα της πανδημίας,
της ασθένειας Covid-19. Χωρίς να το
θέλουμε επηρεαζόμαστε όλοι αρνητικά
και το άγχος μπορεί να αυξηθεί σταδιακά.
Είναι λογικό αυτό, είναι δύσκολο να μείνουμε ανεπηρέαστοι, όταν η νέα πανδημία μπορεί να χτυπήσει την πόρτα του
σπιτιού μας, του γείτονά μας, του χωριού
μας. Περιορίστε, όσο είναι αυτό δυνατόν,
το άγχος και προσπαθήστε να αντιμετωπίσετε με ψυχραιμία και λογική την κατά-
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αρόλες τις πρωτόγνωρες
συνθήκες που επικρατούσαν και επικρατούν
ακόμη λόγω της πανδημίας η
Αδελφότητά μας με τη βοήθεια
όλων των συγχωριανών, της
Εκκλησιαστικής Επιτροπής και
του τοπικού μας Προέδρου
κατάφερε την περίοδο του εορτασμού της Αγίας Παρασκευής
και πάντα με βάση την τήρηση
των μέτρων ασφαλείας που είχαμε να ενσωματώσει δράσεις και
Η Λειτουργία στο προαύλιο της Αγ.Παρασκευής μας
ενημερώσεις, ώστε όσοι επισκέφτηκαν το χωριό μας να νιώθουν
της Αγίας Μαρίνας σε ένα εξαιρετικής ομορφιάς
ότι συμμετείχαν ενεργά, γέμισαν με ευχάριστες τοπίο που σου δίνει τη δυνατότητα να δροσιστείς,
εικόνες και μνήμες ενώ θα αναζητούν φεύγοντας να καθίσουν μαζί οι παρέες και να φορτίσεις με
την γρήγορη επιστροφή τους σε αυτό.
πολύτιμη ζωή τον εαυτό σου.
Στις 26 ανήμερα της Αγίας Παρασκευής τελέΤο απόγευμα φέραμε το πολυφωνικό του
σθηκε η Θεία Λειτουργία και ακολούθησε Πωγωνίου στο χωριό μας για να γνωριστούμε, να
Αρτοκλασία. Τα μικρά αετοπετριτόπουλα εμφανί- τραγουδήσει και να ενσωματωθεί με τον δικό μας
αετοπετρίτικο κόσμο σε μια ευχάριστη μουσική βραδιά.
Στις 27, την επομένη της Αγίας
Παρασκευής, έγινε αιμοδοσία στο
χώρο του Σχολείου από κινητό
συνεργείο του Γ.Ν.Ι. Χατζηκώστα,
με αποτέλεσμα πολλοί συγχωριανοί και κοντοχωριανοί να προσέλθουν. Καταφέραμε να αποκτήσουμε 11 φιάλες από το νερό της ζωής
και ευχαριστούμε όλους όσοι προθυμοποιήθηκαν και προσήλθαν
ενισχύοντας τέτοιες ζωτικής σημασίας δράσεις που τελικά δεν κοστίΤο Πολυφωνικό Πωγωνίου που επισκέφθηκε το χωριό μας για μια όμορφη βραδιά
ζουν τίποτα παρά μόνο λίγο χρόνο.
Παράλληλα, στο χώρο του ξενώνα
στηκαν ντυμένα με τις παραδοσιακές μας φορεσιές έγινε ενημέρωση και παρουσίαση/προβολή από κλικαι χόρεψαν τραγούδια που αποδόθηκαν μόνο μάκιο της πυροσβεστικής υπηρεσίας που ανταποφωνητικά από τον κόσμο που παραβρέθηκε εκεί κρίθηκε σε σχετικό αίτημά μας για τους τρόπους
στον προαύλιο χώρο θυμίζοντας έτσι τον παλαιό αντιμετώπισης πιθανής πυρκαγιάς και σεισμού.
τρόπο απόδοσης της μουσικής πριν εμφανισθούν τα Ευχαριστούμε θερμά το πυροσβεστικό κλιμάκιο
μουσικά όργανα. Εις ένδειξη σεβασμού και γέφυρας Βουτσαρά για αυτή τους την ανταπόκριση.
προς τους προγόνους μας ακολούθησε μοιρολόι από
Το απόγευμα της ίδιας μέρας με περίσσια χαρά
τη Δώρα Τριανταφύλλου στα μνήματα, στο νεκρο- όλοι οι αθλοπαίδες μικροί και μεγάλοι, κάναμε τις
ταφείο. Το μεσημέρι της ίδιας μέρας περίπου 25 καθιερωμένες αθλοπαιδιές στις αθλητικές εγκαταάτομα της νεολαίας μας αλλά και μεγαλύτεροι
Συνέχεια στη σελίδα 6
κατευθύνθηκαν στο ποτάμι κάτω από το μοναστήρι

Τα προβλεπόμενα δύο τεύχη συμπτύσσονται σε ένα,
λόγω τρεχουσών εξελίξεων σχετικών με την πανδημία
του ιού Sars-Cov-2 (Covid-19)

Ευχές
Χριστουγέννων
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λησιάζουν τα
Χριστούγεννα και όλοι
έχουμε την ανάγκη να
ευχηθούμε μεταξύ μας υγεία,
αγάπη, γαλήνη και ευτυχία. Όλοι
έχουμε ανάγκη να σφιχταγκαλιαστούμε και να
περάσουμε μαζί με όλους τους αγαπημένους μας
τις γιορτές, χωρίς συναισθηματικά όρια των εννέα
ατόμων. Η παραδοσιακή οικογένεια φέτος βρίσκεται σε διακύβευση, όμως πρέπει τώρα όσο ποτέ να
κρατήσουμε τις προσδοκίες και τα όνειρα μας.
Ας ευχηθούμε ότι το νέο έτος θα κάνει τα όνειρα όλου του κόσμου πραγματικότητα και θα σκορπίσει ευτυχία και υγεία. Καλή Πρωτοχρονιά σε
εσάς και την οικογένειά σας. Αυτά τα Χριστούγεννα
ας αποτελέσουν την αφετηρία μιας νέας φιλοσοφίας ζωής. Χρόνια πολλά!

Ημερολόγιο Αδελφότητας 2021
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πειτα από σκέψη και προβληματισμό για τη θεματική του φετινού μας ημερολογίου, καταλήξαμε σε μία
ιδέα, η οποία απαιτεί τη συνεργασία πολλών
Αετοπετριτών για την υλοποίησή της. Με αφορμή των
πολλών γεγονότων που επικρατούν στη χώρα μας από
πανδημία μέχρι και επέτειος της απελευθέρωσης, ένα θέμα
που θα μπορούσε να περιέχει όλα τα ζητήματα αυτά είναι
οι Παγκόσμιες Ημέρες. Πιο αναλυτικά, η καθιέρωση των
ημερών αυτών έγινε απο τον ΟΗΕ μετά τη λήξη του Β’
Παγκοσμίου Πολέμου. Τα μέλη προέβησαν σε αυτήν την
απόφαση, πιστεύοντας πως αφενός κάποια γεγονότα θα
μείνουν έτσι για πάντα χαραγμένα στην ανθρώπινη
μνήμη και αφετέρου θα επιτυγχάνεται με αυτό τον τρόπο
η ευαισθητοποίηση της παγκόσμιας κοινότητας για θέματα που αφορούν σε κάθε γωνιά του πλανήτη.
Ευελπιστούμε να σας αρέσει η ιδέα αυτή και το ημερολόγιό μας να στολίσει όμορφα και να πάρει τη θέση του
για ακόμη μία φορά σε κάθε Αετοπετρίτικο και φιλικό μας
σπίτι.

Δ

Η ΕΦΗΜΕΡΊΔΑ ΜΑΣ

υστυχώς λόγω των πολλών οικονομικών προβλημάτων που δημιούργησε η πανδημία, είμαστε
στην στενάχωρη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι
με παλαιότερη ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. και λαμβάνοντας υπόψιν τον περιορισμό των εσόδων και των
εκδηλώσεών μας, η δίμηνη περιοδικότητα της εφημερίδας μας έχει γίνει ήδη τετράμηνη. Ελπίζοντας σύντομα να επιστρέψουμε στην κανονικότητα που χρόνια
τώρα παρέμενε ευλαβικά σταθερή στις προτιμήσεις
μας, ζητούμε την επιείκειά σας.

Εκλογές

Οι τρέχουσες εξελίξεις της πανδημίας στη χώρα μας αλλά και οι
νομοθετικές ρυθμίσεις στο επίπεδο των συλλόγων, δεν επέτρεψαν την
πραγματοποίηση της Β´ τακτικής γενικής συνέλευσης. Το Δ.Σ. με
αίσθημα ευθύνης αποφάσισε ομόφωνα την ΑΝΑΒΟΛΗ της Β´ τακτικής
Γενικής Συνέλευσης που είχε προγραμματισθεί να πραγματοποιηθεί
την Κυριακή στις 20 Σεπτεμβρίου.
Σε εύθετο χρόνο θα ανακοινωθεί η ημερομηνία διεξαγωγής της.
Ευελπιστούμε πως η Γενική Συνέλευση και οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα και μέσα σε ένα κλίμα ασφάλειας,
που να επιτρέψει τη συζήτηση και την ανταλλαγή απόψεων και θέσεων.
Το Δ.Σ.

σελίδα
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Προσφορές
-Η οικογένεια Σταύρου Τσαμπούρη
προσέφερε, για τις ανάγκες της Αγίας
Παρασκευής, λάδι, άναμμα και κεριά
-Η κ. Βασιλική-ΜπάληΤσαμπούρη προσέφερε 50 ευρώ για τις ανάγκες της Αγίας
Παρασκευής
-Η οικογένεια Σπύρου Ζόγκαρη προσέφερε 100 ευρώ για το Οστεοφυλάκιο
-Η Αλεξάνδρα Μερσινιά προσέφερε
ανάμματα για τις ανάγκες της εκκλησίας
-Οι αδελφοί Παναγιώτης και Γρηγόρης
Γ. Μάνος, προσέφεραν 100 ευρώ για το
Οστεοφυλάκιο, εις μνήμην των γονέων
τους Γεωργίου και Βασιλικής και των αδελφών τους, Αρτεμισίας, Τάσου, Χρήστου,
Αμαλίας και Αποστολάκη
- Ο Γιώργος Ν. Ζέκης και Βασιλική Δ.
Ζέκη προσφέρουν 50 ευρώ για το
Οστεοφυλάκιο εις μνήμην του Γρηγορίου
Ευάγγελου Φωτίου (Καστρί) και Νικολέτας
Αχ. Μάνου (Αετόπετρα)
-Η Κική Σιόμπολα από τη
Γρανιτσοπούλα προσέφερε 20 ευρώ στην
Εκκλησιαστική Επιτροπή για την Αγία
Παρασκευή
-Ο Μιχάλης Κων/νου Κολοβός προσέφερε 100 ευρώ για τις ανάγκες της εκκλησίας, εις μνήμην της θείας του Βασιλικής
Φωτίου
-Η Αθηνά, σύζυγος Παναγιώτη Κ.
Λαυρέντζου προσέφερε 50 ευρώ για τις
ανάγκες της εκκλησίας, εις μνήμην του
συζύγου της

Αετοπετρίτικα Νέα
-Ο Γιάννης Μπαλωμένος προσέφερε
100 ευρώ για τις ανάγκες της εκκλησίας, εις
μνήμην των γονέων του, Παναγιώτη και
Ιφιγένειας.
-Ο Κων/νος Χρ. Μηλιώνης προσέφερε
100 ευρώ για την επισκευή του τέμπλου του
Προφήτη Ηλία
-Ο Παναγιώτης Αν. Βάτσος προσέφερε
100 ευρώ για την επισκευή του τέμπλου του
Προφήτη Ηλία.
-Ο Σταύρος Σιόγκας προσέφερε 20
ευρώ για την επισκευή του τέμπλου του
Προφήτη Ηλία.
-Η Ασπασία Φωτίου προσέφερε 50
ευρώ για τις ανάγκες της εκκλησίας, εις μνήμην του συζύγου της Δημήτρη.
- Η Κωνσταντίνα Δαλιέτου, εγγονή της
Ελευθερίας και του ΝικολαΜπουρεκά προσέφερε 6 μεγάλες κούτες με βιβλία και
κόμικς της εποχής ώστε αυτά να φιλοξενηθούν, σε ένα χώρο, στο χωριό μας.
-Ο Παναγιώτης-Αλκιβιάδης Τσιαβός
από την Κουρνόραχη, προσέφερε μια συλλογή διαφόρων κορνιζών, έτσι ώστε όμορφες φωτογραφίες του τόπου και των
ανθρώπων μας, να στολίσουν τους τοίχους
το υ ξ ε ν ώ ν α , το υ γρ α φ ε ί ο υ τ η ς
Αδελφότητας αλλά και άλλων χώρων, όπου
επιθυμούμε.
Η Αδελφότητα και η Εκκλησιαστική Επιτροπή
ευχαριστεί θερμά τους προαναφερθέντες
αλλά και όλους τους ανώνυμους δωρητές για
τις προσφορές τους και εύχεται σωματική και
πνευματική υγεία, όπως και σε όλον τον
κόσμο.

Πανελλαδικές εξετάσεις

Αγαπητοί/ές επιτυχόντες/-χούσες,
νιώθουμε πολύ χαρούμενοι και περήφανοι για την ευόδωση των πολύχρονων προσπαθειών σας και από τα βάθη της καρδιάς μας, σας συγχαίρουμε για την επιτυχία σας να εισαχθείτε στη Σχολή της επιλογής σας.
Ευχόμαστε παρά τις νέες συνθήκες που αντιμετωπίζετε κι εσείς ως πρωτοετείς φοιτητές/τριες, να παραμείνετε ψύχραιμοι και να μην αποπροσανατολιστείτε από τους στόχους σας. Καλή δύναμη και καλή αρχή!

Απαράδεκτη η εικόνα του νεκροταφείου
και του οστεοφυλακίου μας

Αγαπητοί συγχωριανοί,

Ε

ίναι όντως απαράδεκτη η εικόνα του Νεκροταφείου και του
Οστεοφυλακίου μας και αυτό
ουδόλως μας τιμάει, τη στιγμή
μάλιστα που χρήματα για το σκοπό
αυτό υπήρχαν και υπάρχουν από
δωρεές Συγχωριανών μας. Εν όψει
αυτής της κατάστασης, ως μόνος
αρμόδιος, έπρεπε να προβώ στις
παρακάτω ενέργειες:
Στη σύσταση μιας άτυπης
Τριμελούς Επιτροπής, αποτελούμενης
από τους Κώστα Χρ. Μηλιώνη,
Ευάγγελο Σπ. Βουρεκά και τον υποφαινόμενο, για τη διαχείρηση του οικονομικού μέρους, γιατί για ευνόητους
λόγους και δη δημοσιότητας και διαφάνειας όποιος διαχειρίζεται χρήματα, δεν
πρέπει να τα διαχειρίζεται μόνος του.
Στην άμεση απόδοση και παράδοση όλων των υπαρχόντων χρηματικών ποσών στην εν λόγω Επιτροπή, επί

αποδείξει.
Στην έναρξη των εργασιών, για
τον εξωραϊσμό και διαμόρφωση των
χώρων αυτών.
Στη δόση στο εξής, επί αποδείξει, των οποιοδήποτε δωρεών, για το
λόγο αυτό, είτε απευθείας σε ένα από
τα μέλη της ως άνω Επιτροπής, είτε
προς διευκόλυνση των εκτός
Αετόπετρας διαμενόντων στην
Αδελφότητα, με τη μνεία στην απόδειξη, ότι πρόκειται γι’αυτούς τους σκοπούς και πουθενά απολύτως αλλού.
Τέλος, οι παραπάνω αποφάσεις μου
δεν πάρθηκαν στο «γόνατο» αλλά
ύστερα από πολλές σκέψεις και συνεργασίες από αρκετούς Χωριανούς μας
και θέλω να πιστεύω, ότι τελικά θα
φέρουν το ποθούμενο αποτέλεσμα.
Αετόπετρα, 5 Σεπτεμβρίου 2020
Με εκτίμηση,
Σταύρος Ν. Λώλης

Αγγελία
Ενοικιάζεται προς άμεση χρήση ΦΟΥΡΝΟΣ, ιδιοκτησίας της Αδελφότητάς
μας στην οδό Ελ. Βενιζέλου 91, T.K.185 34, Πειραιάς.

Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ.

Θάνατοι:

-Η
Σταυρούλα
Μπαλωμένου απεβίωσε στις 09/09/2020 (οικ. Στυλιανός
Μπαλωμένος, Γιώργος Μπαλωμένος, Ιωάννα
Μπαλωμένου)
-Ο Παναγιώτης Γ. Μάνος απεβίωσε στις 31/10/2020
και η κηδεία του έγινε στις 2/11/2020, στον Ι.Ν. Αγ.
Νικολάου στα Ιωάννινα
-Η Νικολέτα Μάνου απεβίωσε στις 11/10/2020 και η
κηδεία της έγινε στς 15/10/2020 στο Κοιμητήριο του
Αγ.Δημητρίου, στον Δήμο Αγ. Δημητρίου.
-Ο Πατήρ Θεόδωρος Καλαμπόκας, αγαπητός ιερέας
και στο χωριό μας, από τη Σκουλικαριά Άρτας, γαμπρός
και κάτοικος Δεσποτικού, εκοιμήθη στις 02/12/2020 και η
κηδεία του έγινε στις 03/12/2020 στο Κοιμητήριο
Δεσποτικού.
Το Δ.Σ. συλλυπείται τις οικογένειες των θανόντων

Επιτυχίες ΑΕΙ

-Ο Ζαπάντης Σπύρος, εγγονός του Γεωργίου Λώλη,
πέτυχε στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών του
Πανεπιστημίου Πατρών.
-Η Μαριάννα Καραντώνη, κόρη της Ιωάννας Βουρεκά
και εγγονή της Μαριάννας Κων/νου Βουρεκά, πέτυχε στη
Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου.
-Η Μαρία Κουρή του Γεωργίου, εγγονή της Βασιλικής
Κουρή το γένος Τσαμπούρη, πέτυχε στη Σχολή μηχανικών
υπολογιστών και πληροφορικής στην Πάτρα.
Τα θερμά συγχαρητήρια από τους γονείς της, Κουρή
Γεώργιο και Κατερίνα καθώς και από τους παππούδες
Αποστόλη Κουρή και Βασιλική Τσαμπούρη – Κουρή.
-Ο Παναγιώτης Κουτσουδάκης του Νικολάου και της
Καλλιρόης Μάτζιου πέτυχε στο Τμήμα πληροφορικής
του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
Τα θερμά συγχαρητήρια από τους γονείς του και από
τους παππούδες Δέσποινα Λαυρέντζου και Σταύρο
Μάντζιο.
Το Δ.Σ. τους εύχεται Καλές Σπουδές!
Σ ΥΛ Λ Υ Π Η Τ Η Ρ Ι Α
Σήμερα, στις 2-11-2020, χτύπησαν πένθιμα οι καμπάνες του χωριού μας, για τον θάνατο του αείμνηστου
Συγχωριανού μας και τέως Προέδρου της Αδελφότητας,
Παναγιώτη Γεωργίου Μάνου, εκφράζοντας στην οικογένειά
του τα πιο αγνά και βαθιά συλλυπητήριά μου.
Αιωνία του η μνήμη.
ΣΤΑΥΡΟΣ Ν. ΛΩΛΗΣ

Περί ηλεκτρονικών μέσων

Τ

ο Δ.Σ. όπως και αρκετοί Αετοπετρίτες και φίλοι,
παρακολουθούν τις ιδιωτικές ομάδες που έχουν
δημιουργηθεί στο διαδίκτυο σχετικά με το
χωριό μας. Αυτές οι ομάδες θέλουμε να πιστεύουμε
ότι έχουν στόχο να ενημερώνουν, να συμπνέουν και
να κεντρίζουν το ενδιαφέρον όλων, ώστε να λειτουργούν αποδοτικά για την μικρή μας Αετοπετρίτικη
κοινωνία.
Με χαρά παρατηρούμε ότι δίνονται πληροφορίες
σχετικά με την ιστορία, αφηγήσεις και εικόνες του
τόπου μας, που όμως δεν είναι δυνατόν να ελεγχθούν πάντοτε ως προς την ορθότητά τους και/ή να
χωρέσουν στο εκάστοτε τυπωμένο φύλλο της εφημερίδας μας. Συγχαίρουμε τους συγγραφείς αυτών και
παροτρύνουμε και άλλους να το κάνουν.
Θα θέλαμε όμως να διευκρινίσουμε ότι οι διαδικτυακές αυτές ομάδες δεν είναι χώρος αντιπαραθέσεων μεταξύ του Δ.Σ. και των γραφόντων και υπενθυμίζουμε πως το μοναδικό επίσημο και αναντικατάστατο όργανο όπου τα μέλη της Αδελφότητας θα
θέσουν και θα συζητήσουν τις απόψεις τους είναι η
Γενική Συνέλευση που πραγματοποιείται – εκτός
εξαιρετικών περιπτώσεων - τουλάχιστον δύο φορές
το χρόνο, με βάση πάντα το καταστατικό μας.
Επισημαίνεται, τέλος, πως το επίσημο προφίλ της
Αδελφότητάς μας στο Facebook, από το οποίο ενίοτε
ανακοινώνονται πληροφορίες είναι το «Αδελφότητα
Αετόπετρας Δωδώνης Ηπείρου», το οποίο διαχειρίζεται το εκάστοτε εκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο.
Νίκος Γ. Ζέκης

Αετοπετρίτικα Νέα
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Η Αδελφότητα πενθεί

Ο

Παναγιώτης Μάνος, του Γεωργίου και της Βασιλικής, απεβίωσε στις 31 Οκτωβρίου, σε ηλικία 91 χρονών. Ο αποθανών ήταν συνταξιούχος μηχανικός του ΟΤΕ των Ιωαννίνων και
της Αττικής. Ολοκλήρωσε το Εσπερινό Γυμνάσιο και τη Σχολή
Ηλεκτρολόγων ενώ διετέλεσε Πρόεδρος της Αδελφότητάς μας
επί δύο χρόνια (1985-1986).
Έχει εκδώσει το βιβλίο του πατέρα του Γ. Μάνου με τίτλο
«Αετόπετρα» μέσω του Δήμου Μολοσσών (επί δημαρχίας
Παντούλα) και του οποίου η βιβλιοπαρουσίαση είχε πραγματοποιηθεί στις 8 Σεπτεμβρίου του 2006 στον Βουτσαρά Ζίτσας.
Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. της Αδελφότητάς μας εκφράζουν τα
θερμά τους συλλυπητήρια στην οικογένεια του θανόντος για
την απώλεια. Σε ένδειξη σεβασμού και μνήμης στον πρώην
πρόεδρο της η Αδελφότητα αντί στεφάνου προσφέρει το ποσό
των 100 ευρώ για το οστεοφυλάκιο. Η οικογένεια της
Αετόπετρας έχασε ένα μέλος της και πρώην Πρόεδρο της
Αδελφότητας.
Αιωνία του η μνήμη.

E

ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ Γ. ΜΆΝΟΣ

φυγε από την ζωή ο Παναγιώτης Μάνος του Γεωργίου και
της Βασιλικής, κατόπιν εγκεφαλικού επεισοδίου σε ηλικία
91 χρονών.
Γεννήθηκε το 1930 και ήταν το τέταρτο από τα επτά παιδιά
των γονιών μας. Έβγαλε το Δημοτικό στο Ριάχοβο με δάσκαλο
τον πατέρα μας το 1942. Το καλοκαίρι του 1945 έφθασε στην
Αθήνα όπου δούλευε σε ταβέρνα και φούρνο μέχρι το 1949 και
πήγαινε στο 8ο Νυχτερινό Γυμνάσιο, ενώ συγχρόνως φοιτούσε
σε σχολή ηλεκτρολόγων. Το 1950 μπήκε στο 301 στρατιωτικό
εργοστάσιο με την ειδικότητα ηλεκτρολόγου. Από το 1952 έως
το 1954 υπηρέτησε στρατιώτης στις διαβιβάσεις (ασυρμάτους).
Μετά την απόλυσίν του από το στρατό φοίτησε σε σχολή του
ΟΤΕ. Το 1955 μετετέθη στον ΟΤΕ Ιωαννίνων. Τον Δεκέμβριο
του 1955 παντρεύτηκε στα Γιάννινα τη Βασιλική Χριστόφορου
Σιώκα, της οποίας ο πατέρας είχε φούρνο στα Γιάννινα και απέκτησαν δύο αγόρια τον Απόστολο και τον Γιώργο.
Ο Απόστολος ακόμα υπηρετεί Γραμματέας στην Ελληνική
Πρεσβεία στο Βουκουρέστι, ο δε Γιώργος είναι συνταξιούχος
του ΟΤΕ από χρόνια. Ο Γιώργος έχει κόρη παντρεμένη και
εγγόνια στο νησί Πάρος όπου υπηρετούσε και διαμένουν εκεί.
Ο Παναγιώτης, τέλος του 1984, βγήκε στη συνταξιοδότηση
και χρημάτισε πρόεδρος στην Αδελφότητά μας τα χρόνια 1985
και 1986. Έβαλε 20 νέους στον ΟΤΕ Ιωαννίνων. Έχασε την
γυναίκα του τον Σεπτέμβριο του 2018.
Ο Παναγιώτης έφυγε από την ζωή στις 31 Οκτωβρίου του
2020 και ετάφη στο νεκροταφείου Αγίου Νικολάου Γιαννίνων
στις 2 Νοεμβρίου.
Αιωνία σου η μνήμη αξέχαστε αδελφέ.
Δάσος Χαϊδαρίου 3 Νοεμβρίου 2020
Ο αδελφός σου Γρηγόρης Γ. Μάνος

Σ

αν πιτσιρίκα έζησα μαγικά
καλοκαίρια, μοιράζοντάς τα
μεταξύ Αετόπετρας και Παξών το
νησί που γεννήθηκε ο πατέρας μου.
Είχα την τύχη λοιπόν να περνάω όλο
τον Ιούλιο σχεδόν, στο χωριό, μαζί με τον
τον παππού μου ΝικολαΜπουρεκά τη
γιαγιά μου Ελευθερία, και τις
περισσότερες φορές, τον μικρότερο από
τα υπόλοιπα ξαδέρφια μου, τον Λέλο.
Αξέχαστες στιγμές στο σπίτι μας στον
Καμποπούλη, στην κόντρα του Καπώνη,
ή στο Χαλίκι, σκαρφαλωμένοι στα
πλατάνια ή στην αυλή του Σχολείου, που
μαζευόμασταν ολημερίς η «μαρίδα»!.
Αρχές του ‘80 οι δικοί μου ετοίμαζαν
ένα καινούργιο μαγαζί και έτσι έφτασα
στους παππούδες, με συνοπτικές
διαδικασίες, με το πέρας της σχολικής
χρονιάς.
Πρώτη φορά Ιούνιο και παρότι
ανυπομονούσα να ξαναβρεθώ στο
μεσοχώρι, γρήγορα διαπίστωσα ότι
κανένα άλλο παιδί δεν είχε έρθει ακόμα!!!
Απολύτως μόνη!!!
Και το μποστάνι λοιπόν τσάπιζα και
πότιζα, και τα αυγά από τις κότες μάζευα,
και στο καφενείο του θείου του Αντώνη
χωνόμουνα με τις ώρες, και κολτσίνα με
την γιαγιά έπαιζα, αλλά η παρέα μου
έλειπε...πολύ!!!!
Και εκεί που άρχισαν να ζορίζουν τα

Κ

σελίδα 3

Παιδική Χαρά στο χωριό μας

άθε έργο που γίνεται για το μικρό στις 27 Ιουλίου και στρώθηκε με άμμο,
αλλά πολύ σημαντικό χωριό μας, ώστε να εξασφαλιστεί η ασφάλεια όλων
από πλευράς του Δήμου,
των αθλητών και των παιείναι αποδεκτό από τους
διών μας.
Αετοπετρίτες και το ΔΣ της
Οι προσπάθειες χρόνων
Αδελφότητάς μας. Τονίζαμε
της Αδελφότητας και του
πόσο σημαντικό είναι να απαΤοπικού Προέδρου με τις
σχολούνται και να ψυχαγωγούτεχνικές υπηρεσίες του
Δήμου και τον ίδιο τον
νται τα μικρά αετοπετριτόπουΔήμαρχο κ. Μιχάλη Πλιάκο,
λα στο χωριό. Προς αυτήν την
κατεύθυνση υλοποιήθηκε η
αποτελούν οδηγό που δεν
τοποθέτηση τριών καινούργιων οργάνων θα σταματήσουν ώστε να εξασφαλίζουμε
παιδικής χαράς στο προαύλιο χώρο του κάθε φορά ό,τι περισσότερο μπορούμε.
Σχολείου μας, καθαρίστηκε το γήπεδο
Τους ευχαριστούμε που είναι πολύτιμοι
παραμονές των αθλητικών αγώνων μας αρωγοί σε αυτήν την προσπάθειά μας.

Σα βγεις στην επιστροφή από την Αετόπετρα, θα εύχεσαι να ξαναπάς…!

Β

ρέθηκα πριν από λίγους
μήνες με την οικογένεια
μου στην Αετόπετρα
Δωδώνης, που βρίσκεται στο
νομό Ιωαννίνων, μετά από πρόσκληση του Προέδρου της
Αδελφότητας, Νικόλαου Ζέκη.
Η διαδρομή για το χωριό
μας προϊδέασε για τις ομορφιές
του τόπου και μας εντυπωσίασε,
αφού από τα Γιάννενα και μετά,
ο δρόμος ανεβαίνει γεμάτος πλατάνια, καστανιές και έλατα.
Φτάνοντας στο χωριό, ανάμεσα στα παραδοσιακά σπίτια,
ξεχωρίζει κανείς το παλιό,
πέτρινο δημοτικό Σχολείο, του
οποίου το προαύλιο στέκεται
περήφανα πάνω σε υψόμετρο
750 μέτρων, με θέα την επιβλητική μορφή του βουνού της
Μουργκάνας, του φυσικού συνόρου Ελλάδας και Αλβανίας από
τη μια, και του Κασιδιάρη, πάνω
στις παρυφές του οποίου είναι
χτισμένη η Αετόπετρα από την
άλλη.
Το Σχολείο χρησιμοποιείται
έως σήμερα για τις δράσεις και
τις
εκδηλώσεις
της
Αδελφότητας Αετόπετρας, η
οποία διατηρεί από το 1901 την

Βιώματα και
προσφορά

πράγματα, σκάει μύτη ο Κώστας
συνομήλικος μεν, αγόρι δε!
Όλη τη μέρα τρωγόμασταν σαν τα
κοκόρια, μέχρι που εμφάνισε μια
σακκούλα μεγάλη, γεμάτη με βιβλία και
κόμικς της εποχής!!!
Ξαφνικά γίναμε αόρατοι!! Άρπαζε ο
καθένας μας από ένα βιβλίο, αράζαμε
κάτω από τις καρυδιές και
χανόμασταν.....!!!
Ούτε φωνές, ούτε τσακωμοί, μόνο που
και που κάποια γελάκια στις αστείες
ατάκες ή επιφωνήματα θαυμασμού, όταν
ο ήρωας τα κατάφερνε!!!!
Οι μέρες πέρασαν βροχή !
Το χωριό γέμισε από αγαπημένους
φίλους και συγγενείς, εν όψει της
προετοιμασίας για το πανηγύρι της Αγίας
Παρασκευής.

παράδοση και τα έθιμα του τόπου
και συνεχίζει να τα μεταλαμπαδεύει με αγάπη στις νέες γενιές.
Στο χώρο του Σχολείου
πραγματοποιούνται πολιτιστικές
εκδηλώσεις, αθλοπαιδιές, χοροί,
προβολές ταινιών το καλοκαίρι
εν είδει θερινού σινεμά αλλά και
το ξακουστό πανηγύρι κάθε
Ιούλιο, προς τιμήν της Αγίας
Παρασκευής, Πολιούχου του
χωριού.
Απέναντι ακριβώς από το
Σχολείο, βρίσκεται ο ξενώνας
του χωριού, όπου είχαμε την
ευκαιρία να μείνουμε για δυο
βράδια. Κάτω ακριβώς από τον
ξενώνα βρίσκεται το καφενείο
του χωριού, στο οποίο εκτός από
καφέ, μπορεί κανείς να βρει
φαγητό όλες τις ώρες τις ημέρας
και να δοκιμάσει σπιτικές ομελέτες και πατάτες, αρνάκι και
φυσικά γαλοτύρι Ηπείρου.
Την Αετόπετρα την αγαπάς
από την πρώτη στιγμή…
Ίσως να φταίει το πρωινό
στο μπαλκόνι του ξενώνα, με το
βουνό του Κασιδιάρη ακριβώς
από πάνω, με τα πανύψηλα
δέντρα , τα υπέροχα χρώματα,
τους ήχους της φύσης αλλά και

Από τότε σε κάθε μου απόδραση από
το « κλεινόν άστυ», κουβαλάω πάντα μαζί
μου βιβλία.
Είναι ο ιδανικός σύντροφος τα πρωινά
με το καφεδάκι μου, η παρηγοριά μου στα
δύσκολα, ο συνοδοιπόρος στα «ταξίδια»
μου!!!!
Σκέφτηκα λοιπόν ότι μερικά από τα
παλιότερα, βιβλία που είχα διαβάσει, μιας
και δεν χωράνε όλα πλέον στο σπίτι μου,
θα ήταν όμορφα να φιλοξενηθούν,σε ένα
χώρο, στο χωριό μας.
Να μπορεί μια άλλη πιτσιρίκα, νεαρός
ή ηλικιωμένος, γυναίκα ή άντρας, ντόπιος
ή επισκέπτης να βρει ένα « πολύτιμο»
φίλο να του κρατήσει συντροφιά!
Τα συγκέντρωσα λοιπόν και τα
παρέδωσα στον πρόεδρο της
Αδελφότητας, Νίκο Ζέκη, που με χαρά με
« κ α λ ω σ ό ρ ι σ ε « κ α ι α ν έ λ α β ε να
τακτοποιήσει, με την βοήθεια και των
υπόλοιπων μελών, τα περαιτέρω και τον
ευχαριστώ πολύ!!!
Εύχομαι σε όλους τους συγχωριανούς
μας:
Χρόνια Πολλά και Καλή χρονιά!!!
Με υγεία, πάνω απ’ όλα, νέες
προσδοκίες και δυνατές αγκαλιές, που
τόσο πολύ μας έχουν λείψει!!!!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΑ ΔΑΛΙΈΤΟΥ

ταυτόχρονα την απουσία κάθε
περιττού ήχου…
Ίσως από την άλλη να είναι
οι ίδιοι οι άνθρωποι του χωριού
κ α ι ό λ α τα μ έ λ η τ η ς
Αδελφότητας, που σε κάνουν να
αισθανθείς ότι «ανήκεις» στο
χωριό από τη στιγμή που φτάνεις. Γιατί στην Αετόπετρα
είσαι από την πρώτη στιγμή που
θα φτάσεις συνάνθρωπος,
σύντροφος, συγχορευτής, συνοδοιπόρος, είσαι «συν» εν γένει.
Οι άνθρωποι είναι εγκάρδιοι,
αυθεντικοί, έτοιμοι να σου δείξουν ό,τι θέλεις να δεις και να
σου πουν ό,τι θέλεις να ακούσεις.
Στην Αετόπετρα, αφού φας
σε μεγάλα τραπέζια που τους
χωράνε όλους, αφού ακούσεις
ιστορίες για τον τόπο και την
Ελλάδα που δεν ήξερες, πίνοντας ντόπιο τσίπουρο, αφού
ακούσεις μέλη του πολυφωνικού
να τραγουδάνε μουσική που δεν
έχεις ξανακούσει, σα να είναι
βγαλμένη από ψυχή και όχι από
το στόμα, θα παίζεις μήλα ή θα
χορεύεις μέχρι τα ξημερώματα
και θα αισθάνεσαι όπως θα
έπρεπε πάντα, ελεύθερος.
Θα την επισκεφθώ ξανά, για
να αποφασίσω τι ήταν αυτό που
με έκανε να την ξεχωρίσω ανάμεσα σε πολλά άλλα μέρη που
έχω δει.
Ευτυχώς μέχρι τότε, θα έχω
την τιμή να μαθαίνω παραδοσιακούς χορούς από τον αγαπημένο μας χοροδιδάσκαλο Νικόλαο
Ζέκη.
Κώστας Ένεζλης
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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Φάρα Μαναίων

(από το βιβλίο ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΠ. ΜΑΝΟΥ –
Δημοδιδασκάλου)

Ο

του Παναγιώτη Γ. Μάνου

ι Μαναίοι πήραν το επίθετο
“Μάνος” από τον Μανώλη,
αδελφό του Βασίλη Κουμπή,
ο οποίος φύλαξε και μεγάλωσε τα
παιδιά του Βασίλη Κουμπή Κώτση
και Αθανάσιο Κουμπή ή Μάνο.
Παιδιά του Βασίλη Κουμπή
ήταν ο Κωνσταντίνος Μάνος και
Αθανάσιος Μάνος, που έμειναν
ορφανά από πατέρα, όταν ο μεγαλύτερος ήταν 6 χρονών. Ο Βασίλης
Κουμπής πέθανε από πανώλη του
έτος 1805 και θάφτηκε στου
Μπασιά τα Ρόγκια. Τα παιδιά του,
κατά την επιθυμία του πατέρα, τον
επισκέφτηκαν τις τελευταίες στιγμές στην τοποθεσία που ετάφη.
Όλοι οι εκ πανώλης πάσχοντες
είχαν τοποθετηθεί σε διάφορες
θέσεις έξω από το χωριό.
Συγχρόνως, πέθαναν εξήντα
άτομα από την κάτω συνοικία, των
οποίων τα μνήματα φαίνονται
ακόμη. Τα μνήματα αυτά υπάρχουν από τη θέση Σταυρού έως τη
θέση Κλειδώματα. Πολλοί δε σκελετοί έχουν βγει στην επιφάνεια
λόγω της κατωφέρειας του εδάφους.
Αποδεικνύεται δε, ότι τα τρία
επίθετα Μάνος, Κουμπής και
Νούσης έχουν την ίδια γενεαλογική
ρίζα και από το χειμαδοτόπι, που
έχουν στην τοποθεσία Πλάκα, το
μεν μισό δυτικά ανήκει στις οικογένειες Κουμπή και Νούση, το δε
μισό άνω και βόρεια σ τους
Μαναίους. Εκτός αυτού, οι τρεις
αυτές οικογένειες συνορεύουν στα
σπίτια, στα οικόπεδα και στα
χωράφια τους.
φάρα Κουμπή φέρεται ως
αυτόχθονος, προερχόμενη από
το χωριό Λαζαράτες ή παλιά
Κοσόλιανη. Οι εκδόσαντες το λεύκωμα προ ετών, χώρισαν το επίθετο Μάνος από το γενεαλογικό
δέντρο και συσχέτισαν αυτό με
άλλα παρόμοια, που υπάρχουν
αλλού. Η πληροφορία αυτή, ουδεμία σχέση έχει με την πραγματικότητα.
Οι Κώτσης και Θανάσης
Κουμπής ή Μάνος έχουν ταξιδευτεί
στο Μαργαρίτι, όπου έζησαν εμπορευόμενοι. Ο Κώτσης Μάνος πέθανε στο Μαργαρίτι σε ηλικία 75 ετών
και ο Θανάσης Μάνος πέθανε στο
χωριό Κοσόλιανη, σε ηλικία 85
ετών. Ο Θανάσης Μάνος, στα
τελευταία χρόνια του, έκανε το
επάγγελμα του μπακάλη στο
χωριό. Τα δυο αδέλφια είχαν δυο
αδελφές, τη μία παντρεμένη στου
Κακαϊδή
στο
Δεσποτικό
(Κρετσούνιστα) και την άλλη στον
Ν. Βουρεκά, στην Κοσόλιανη.
Η γυναίκα του Κώστα Μάνου
ήταν από το σόι του Ζόγκαρη, του
δε Θανάση καταγόταν από το
χωριό Ιερομνήμη.
Γιοι του Θανάση Μάνου ήταν ο
Μήτρος Μάνος, ξακουστός για τη
λεβεντιά του και το χορευτικό του
ταλέντο. Παιδιά αυτού ήταν ο
Παναγιώτης, που πήγε γαμβρός στο
χωριό Δεσποτικό και οι απόγονοι
αυτού είναι στην Αθήνα. Ο Ιωάννης,

Η

που πνίγηκε στρατιώτης το 1917
στο Στρυμώνα, ενώ υπηρετούσε
στην Εθνική Άμυνα. Ο Θεόδωρος, ο
οποίος το 1912-13 υπηρετούσε στο
αντάρτικο με οπλαρχηγό τον
Βασίλη Κολοβό από την Αγία
Σωτήρα Βορείου Ηπείρου και
πολέμησε κατά των Τούρκων και
τραυματίστηκε στη μάχη της καταστροφής των μύλων Βελτσίστας
(νυν Κληματιάς). Η Δέσπω Μάνου,
που έφθασε τα 102 χρόνια της.
Ο Χριστόδουλος Μάνος, γιος
του Θανάση, είχε έξι (6) κόρες.
Τις Στασινή σύζυγο Ευαγγέλου
Αγγέλη, Λάμπρω σύζυγο Λεωνίδα
Μπανταβάλη, Παρακσευή σύζυγο
Ευσταθίου Παππά, Χριστίνα σύζυγο Νικολάου Ζόγκαρη, Σοφία
παντρεμένη στο χωριό Λίθινο και
Ευφροσύνη παντρεμένη στο χωριό
Βασιλόπουλο, μητέτα του Μανώλη
και της Τασίας Μπουρατζή.
Ο Χριστόδουλος Μάνος ήταν
δάσκαλος επί Τουρκοκρατίας και
πέθανε στην Κατοχή 1942, σε ηλικία 101 ετών. Μέχρι το έτος 1939
πήγαινε σ την εκκλησία Αγία
Παρασκευή και έψελνε (μουρμούριζε) σαν ψάλτης που ήταν από τα
χρόνια της Τουρκοκρατίας.
Ο Απόστολος Μάνος, πατέρας
του Γεωργίου Μάνου (που έγραψε
το βιβλίο Κοσόλιανη) και του
Κώστα Μάνου (αρτεργάτη) είχε και
τέσσερις (4) κόρες.
Την Αγγελική, παντρεμένη στη
Γρανιτσοπούλα στου Ψύγκα, είχε
δυο παιδιά την Αικατερίνη και το
Γιάννη. Πνίγηκε σε ρέμα ενώ μετέφερε τον άνδρα της σε γιατρό με το
γάιδαρο, με καταρρακτώδη βροχή.
Σώθηκε ο άνδρας της ενώ εκείνη
παρεσύρθη από τα νερά.
Την Αλεξάνδρα, σύζυγο πρώτη
του Κώστα Παππά, είχε μια κόρη
την Αρετή. Πέθανε νέα.
Την Αφροδίτη, σύζυγο Γρηγόρη
Σωτηρίου, από την Ιερομνήμη.
Έχουν δυο παιδιά, τον Θανάση και
τη Βασιλική.
Τη Δήμητρα, η οποία πέθανε σε
ηλικία 14 ετών.
Την εκκλησία Άγιος Μηνάς,
στην τοποθεσία Πιτσιλιά, την έκτισαν τα αδέλφια Κώτσης και
Θανάσης Μάνος.
Ο Γεώργιος Μάνος με τη σύζυγό του Βασ ιλική (το γένος
Ευαγγέλου Κουκή) απέκτησαν
επτά (7) παιδιά.
Τους Αρτεμισία, Αναστάσιο,
Χρήστο, Παναγιώτη, Γρηγόρη,
Αμαλία και Απόστολο. Η Βασιλική
Μάνου απεβίωσε τον Σεπτέμβριο
του 1941, σε ηλικία 40 ετών.
Ο Κώστας Μάνος με τη σύζυγό
του Μαρία (το γένος Χρήστου
Ζέκη) απέκτησαν τέσσερα (4) παιδιά. Τους Θανάση, Ελένη, Δημήτριο
και Χρυσάνθη.
Οικογένεια Κώτση Μάνου: τα
παιδιά του Κώτση Μάνου ήταν οι
Τάσος, Νικόλαος, Βασίλης (ιερέας)
και Γιάννης, που πήγε γαμβρός
στου Τσίπη. Ο Τάσος Μάνος, επί
Τουρκοκρατίας, υπήρξε μουχτάρης
(πρόεδρος του χωριού). Τα παιδιά
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Βιβλιοκριτική
Όταν πιάνω στα χέρια μου βιβλία που
αναφέρονται στην ιστορία των χωριών είτε με
άμεσο τρόπο, με την ιστορία τους, είτε με έμμεσο
τρόπο, μέσω των διηγημάτων και των επιτόπιων
ερευνών, αισθάνομαι να «κουμπώνω» την ύπαρξη
μου με το μέρος. Ιδιαίτερα όταν υπάρχουν
αφηγήσεις/φωνές των ανθρώπων του χωριού, αυτό το ηχοτοπίο μού
υπενθυμίζει την καταγωγή και μου επιβεβαιώνει την περηφάνια που
αναδύεται γι’ αυτήν. Η νέα στήλη της εφημερίδας «Βιβλιοκριτικές»
εγκαινιάζεται με τοπικό ηχόχρωμα, αυτό της Αετόπετρας.
Η πρότασή μου για εσάς είναι το βιβλίο «(O)ΜΟΛΟΓΗΜΑΤΑ» που έχει
γραφτεί το 2010 από τον αείμνηστο συγχωριανό μας Γρηγόρη Μάνθου
Μηλιώνη.
Το βιβλίο είναι αναμφίβολα πιο επίκαιρο από ποτέ. Περιέχει διηγήσεις
και ιστορίες από ανθρώπους που τους έχουμε ανάγκη τώρα που οι
ανθρώπινες αξίες μας βρίσκονται υπό αμφισβήτηση. Μαρτυρίες απλών
ανθρώπων που καταγράφηκαν από τον συγγραφέα με σεβασμό και
έμπνευση, μια αναπλήρωση ενός «γραπτού» κενού που υπήρχε στην
Αετόπετρα.
Βρήκα εξαιρετικό τον τρόπο που δομούνται και περιγράφονται οι
ιστορικές διηγήσεις/ μαρτυρίες των χωριανών μας. Τολμώ να πω ότι έμεινα
απόλυτα αφοσιωμένος σε ό,τι διάβαζα και νιώθω πως ταξίδεψα σε
αλλοτινές εποχές, εποχές της αλήθειας, του πόνου, της στενοχώριας αλλά
και της μη παραίτησης.
Σας προτρέπω όχι μόνο να το διαβάσετε αλλά να εστιάσετε στο βαθύ
μήνυμα αυτού του βιβλίου που δεν είναι άλλο από το «αφού δεν
γνωρίζουμε πού πηγαίνουμε, ας ξέρουμε τουλάχιστον από πού
ερχόμαστε». Ένα βιβλίο απαραίτητο στη βιβλιοθήκη κάθε Αετοπετρίτικου
σπιτιού.
υ.γ. Εύχομαι να έρθει η μέρα που θα γραφτούν τόσα βιβλία για το χωριό
μας και να είμαστε εδώ να τα σχολιάζουμε.
ΣΥΓΓΡΑΦΕAΣ: Γρηγόριος Μάνθου Μηλιώνης
ΕΚΔΟΣΕΙΣ: Αυτοέκδοση, Θεσσαλονίκη 2010
Νίκος Γ. Ζέκης

Πεσόντες για την πατρίδα Κοσολιανίτες (Αετοπετρίτες)
στους πολέμους κατά των εχθρών της Ελλάδος, δηλ.
Τούρκων, Αλβανών, Βουλγάρων, Ιταλών, Γερμανών
(από το βιβλίο ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΠ. ΜΑΝΟΥ – Δημοδιδασκάλου)

του Παναγιώτη Μάνου
1-Γεωργάκης Νούσης (Κουμπής), 1854 (Τούρκους)
2-Νικόλαος Ζόγκαρης, 1912, αντάρτης (Τούρκους)
3-Έξαρχος Σωτήριος, 1917, Εθνική Άμυνα (Βουλγάρους)
4-Μάνος Ιωάννης, 1917, Εθνική Άμυνα (Βουλγάρους)
5-Τσαμπούρης Γεώργιος, 1918 (Σημαιοφόρος), Σκρα
6-Ζόγκαρης Ιωάννης, 1922 (Τούρκους)
7-Βουρεκάς Πέτρος, 1921 (Τούρκους)
8-Μπάτσος Παναγιώτης, 1922 (Τούρκους)
9-Πανταζής Απόστολος, 1917, ατύχημα με πυροβόλο (έκρηξη οβίδας στο
στρατόπεδο)
10-Μηλιώνης Θεοχάρης (Έφεδρος Ανθυπολοχαγός), 1940 (Ιταλούς)
11-Νικόλαος Π. Μάνος, 29/09/1943, εκτελέστηκε στην Παραμυθιά από
τους Γερμανούς με τους 49
12-Καπώνης Μιχαήλ, Ελασίτης (Γκιώνα), Ιαν. 1944 (Γερμανούς)
του ήταν οι Θωμάς, Μιχαήλ,
Ιωάννης, Σωτήρης, Θεόδωρος,
Εμμανουήλ και Ευαγγελία (σύζυγος Νικολάου Λώλη).
Θωμάς Μάνος, το 1965, σκοτώθηκε στο βουνό μας γυρίζοντας μια νύχτα από το Μαζαράκι,
γλίστρησε και έπεσε σε γκρεμό.
Ο Μιχαήλ Μάνος, το 1948, τον
πήραν οι αντάρτες για τους φούρνους σ το χωριό Τσαμαντάς.
Δυστυχώς σκοτώθηκε από βόμβες
αεροπλάνου, μέσας το χωριό (καλοκαίρι 1948).
Ο Παπαβασίλης είχε παιδιά τους
Μάνθο, Βαγγέλη, Σάββα, Γιώργο. Η
γυναίκα του Παπαβασίλη ήταν από
το σόι Λαυρέντζου.
Με τους επάνω Μαναίους,
Νικόλαο Πέτρου Μάνου, είχαμε
συγγένεια. Ο Θανάσης Μάνος, παππούς μου, πρώτος εξάδελφος του
Νικόλα Μάνου. Οι Νικόλαος,
Βαγγέλης και Γιώτη Μάνος, αδέλ-
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φια. Παιδιά του Νικολάου ήταν οι
Πέτρος και Αντώνης. Παιδιά του
Βαγγέλη ήταν οι Βασίλης Μάνος
(πατέρας του Γιάννη και Βαγγέλη).
Ο Γιώτης Μάνος είχε γιο τον
Γιώργο Μάνο ή Βλάχο. Παιδιά του
Πέτρου Μάνου ο Δημήτριος, που
σκοτώθηκε στην Παραμυθιά από
αδέσποτη σφαίρα και ο Νικόλαος,
που εκτελέστηκε στις 29
Σεπτεμβρίου 1943 από τους
Γερμανούς με άλλους 48 προκρίτους της Παραμυθιάς. Ήταν εστιάτορας και είχε οικογένεια στην
Παραμυθιά (σε ηλικία 54 ετών),
ήταν δεύτερος εξάδελφος του γράφοντος, Γεωργίου Απ. Μάνου.
Παναγιώτης Μάνος
έτος 2016
ΣΗΜ. ΣΥΝΤ. Ο αρθρογράφος
Παναγ. Μάνος παρέδωσε το παραπάνω χειρόγραφο στην Αδελφότητα
λίγο πριν αποβιώσει.

Αετοπετρίτικα Νέα
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ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ 28ης
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ

E

γιναν και φέτος στο Χωριό οι καθιερωμένες
εκδηλώσεις, για τη γιορτή του Αγίου
Δημητρίου και της 28ης Οκτωβρίου, κάτω
από ένα διαφορετικό και δικαιολογημένο καθεστώς, λόγω «κορονοϊού», απ’ ότι τα προηγούμενα
χρόνια, με την απουσία της Αδελφότητας, των
περισσοτέρων ξενιτεμένων, των βιζιτών, των οργάνων, των χορών και του κοινού δείπνου στο σχολείο μας.

Στον Άγιο Δημήτριο, που εκτός της Θείας
Λειτουργίας, έλαβε χώρα και αρτοκλασία, συμμετείχαμε εν συνόλω 10 νοματαίοι, ήτοι ο Ιερέας μας
Παναγιώτης Τσόλης, Κική Βαταβάλη, Λαμπρινή
Ζόγκαρη, Βασίλης Βαταβάλης, Σταύρος Λώλης,
Γιώργος Πυκολιός, Βαρβάρα Πυκολιού, Σωτήρης
Νούσης, Σπύρος Κουμπής και Ιουλία Λαυρέντζου.
Μετά το τέλος της λειτουργίας και ύστερα από
δική μου πρόσκληση και επιθυμία ακολούθησαν
ιδίοις εξόδοις τα κεράσματα στο Καφενείο μας,
τόσο όλων των ως άνω εκκλησιαζομένων, όσο και
των λοιπών θαμώνων αυτού.
Στην κατάθεση των στεφάνων στο άγαλμα του
αείμνηστου και ηρωϊκού Υπολοχαγού μας,
Θεοχάρη Μηλιώνη και το Μνημείο των Πεσόντων
Αετοπετριτών συμμετείχαμε εν όλω τα παρακάτω
8 άτομα: ο ως άνω Ιερέας μας, Σπύρος Κουμπής,
Κώστας Μηλιώνης, Γιώργος Λώλης, Σταύρος
Λώλης, Βάσω Λώλη και Παναγιώτης Παππάς (τέως
Αντιπρόεδρος Αδελφότητος) και ο κουμπάρος του,
που ζητώ συγνώμη για τη μη συγκράτηση του ονόματός του.
Τα στεφάνια, που ήταν δωρεές της
Αδελφότητας, τα κατάθεσε ο υποφαινόμενος, λόγω
του ότι δεν υπήρχε εκπρόσωπος αυτής ή των
Εφέδρων Αξιωματικών και επιπλέον ουδείς εκ των
παρόντων δέχθηκε για την κατάθεσή τους.
Μετά το τέλος των παραπάνω καταθέσεων έγιναν τα γνωστά και καθιερωμένα κεράσματα στο
καφενείο του Χωριού μας, με έξοδα της
Αδελφότητας και έτσι έληξε και έκλεισε και αυτό
το τριήμερο των εκδηλώσεών μας, που θέλω να
πιστεύω, ότι σύμφωνα με τα παραπάνω, δεν μπορούσε να γίνει κάτι περισσότερο από αυτά που έγιναν.
Τέλος, εύχομαι του χρόνου να γιορτάσουμε τις
μέρες αυτές χωρίς «κορονοϊό», με ό,τι αυτό περαιτέρω συνεπάγεται και με την επανατοποθέτηση
του αετού στο Ηρώο μας, καθώς και την εγκατάσταση μιας μαρμάρινης πλάκας, με τα ονοματεπώνυμα όλων των πεσόντων Αετοπετριτών, γιατί τα
θέματα αυτά δεν σηκώνουν πλέον άλλη καθυστέρηση και αναβολή.
ΣΤΑΥΡΟΣ Ν. ΛΩΛΗΣ
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Ο Αετός μας ξανασηκώνεται

σοι επισκέφτηκαν το χωριό μας το
καλοκαίρι θα διαπίστωσαν ότι λείπει το εμβληματικό μνημείο και
σήμα κατατεθέν του χωριού μας, ο Αετός,
που δεσπόζει κοιτώντας την Αετόπετρα
από ψηλά. Δυστυχώς η μανία της φύσης
και η φθορά του χρόνου τον έριξαν από
το θρόνο του όπου στεκόταν επί 40 χρόνια.
Ο άνθρωπος που το φιλοτέχνησε και
τον οποίο πρόπερσι είχαμε βραβεύσει ως
Αδελφότητα, γι’ αυτήν την εμβληματική
για το χωριό μας δουλειά του, είναι και ο

άνθρωπος που επιχειρήσαμε να βρούμε
με σκοπό την επισκευή του. Μετά την
θετική του ανταπόκριση είμαστε στην
ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε
πως ο Αετός είναι έτοιμος να πετάξει
πάλι και να βρεθεί στη θέση που του
αρμόζει, ψηλά στο χωριό μας.
Ο διεθνούς φήμης γλύπτης Θεόδωρος
Παπαγιάννης ο οποίος φιλοτέχνησε και
επισκεύασε το γλυπτό, θα παρευρεθεί
στην εκδήλωση αναστήλωσης που θα
διοργανωθεί από την Αδελφότητα, όταν οι
συνθήκες το επιτρέψουν.

Οι ήρωες του χωριού μας Κοσσόλιανη (Αετόπετρα) στους πολέμους
απελευθέρωσης της Ελλάδας

Σ

Η μάχη του Σκρα (17 Μαΐου 1918)

το στρατό της Εθνικής Άμυνας του
Λευτέρη Βενιζέλου, που έγινε το 1916 στην
Θεσσαλονίκη, στρατεύτηκαν και πολλοί
Ηπειρώτες. Από το χωριό μας Κοσσόλιανη
(Αετόπετρα) οι Σωτήρης ΄Εξαρχος και Ιωάννης Δ.
Μάνος πνίγηκαν στο Στρυμώνα το 1917. Ο πρώτος τρία παιδιά και ο δεύτερος δύο παιδιά. Στην
μάχη του Σκρα 17 Μαΐου 1918 κατά των
Βουλγάρων έπεσε ο Κοσσολιανίτης Γεώργιος Ι.
Τσαμπούρης (Σημαιοφόρος) μαζί με τους 600
Έλληνες νεκρούς.
Και ιδού τι γράφει ο συγγραφέας Φοίβος
Νεοκ. Γρηγοριάδης στο βιβλίου του για την μάχη
του Σκρα:
«Παρετάχθησαν τα συντάγματα
Αρχιπελάγους, Σερρών και Κρητών. Ύστερα από
βομβαρδισμό της θέσεως Σκρα που ήταν φυσι-

κώς απόρθητη και ισχυρά οχυρωμένη και την
κρατούσαν τρία Βουλγάρικα συντάγματα. Σε μία
ώρα οι Έλληνες κατέλαβαν τα οχυρά και οδήγησαν τους δύο χιλιάδες αιχμαλώτους στο στρατόπεδο όπου ο Έλληνας στρατηγός Ιωάννου και οι
δύο Γάλλοι στρατηγοί έμειναν έκπληκτοι από
την ορμητικότητα των Ελληνικών συνταγμάτων.
Μέσα σ’ αυτούς και ο Κοσσολιανίτης
Αριστοτέλης Ι. Λαυρέντζος που τραυματίστηκε
και παρασημοφορήθηκε από τον Έλληνα στρατηγό Ζυμβρακάκη και τον Γάλλο στρατηγό Ντε
Σπερέ.»
Οι Αετοπετρίτες ήρωες των πολέμων κατά
των εχθρών της Ελλάδος είναι δώδεκα και τα
ονόματά τους θα γραφούν στο ηρώο του
χωριού μας.
Αιωνία η μνήμη τους
Γρηγόρης Γ. Μάνος

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΖΙΤΣΑΣ

Ο

Ενημερώσεις COVID-19

ι συγχωριανοί μας μπορούν να πληροφορηθούν για
τα δωρεάν γρήγορα τεστ (rapid tests) που
διενεργούν οι κινητές μονάδες του ΕΟΔΥ από το δήμο
Ζίτσας στην ιστοσελίδα:
https://epirus.news/ygeia/dimos-zitsas-dorean-rapid-test/?amp

O Δήμος Ζίτσας ανοίγει ένα άμεσο
κανάλι επικοινωνίας με τους δημότες μέσω
της νέας εφαρμογής «Novoville»

Ο

Δήμος Ζίτσας με στόχο την αμεσότερη επικοινωνία
του με τους πολίτες πρωτοπορεί και ενισχύει τη
χρήση νέων τεχνολογιών στις υπηρεσίες του με τη
βοήθεια της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, Novoville. Η
απλοποίηση της επικοινωνίας μεταξύ Δήμου και
δημοτών βρίσκεται στον πυρήνα των προσπαθειών της
δημοτικής αρχής. Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Ζίτσας
ξεκινά τη λειτουργία της πλατφόρμας Novoville, μέσω
της οποίας οι δημότες αλλά και οι επισκέπτες του
μπορούν να ενημερώνονται για όλα τα δρώμενα που
λαμβάνουν χώρα, ακόμα και για έκτακτα περιστατικά,
μέσω της αποστολής νέων και ανακοινώσεων.
Ταυτόχρονα, οι πολίτες μπορούν να καταθέτουν τη
γνώμη τους για θέματα ποικίλης θεματολογίας μέσω
σύντομων διαβουλεύσεων. «Ο Δήμος Ζίτσας συνεχίζει να
πρωτοπορεί» αναφέρει ο Δήμαρχος Ζίτσας κ. Μιχάλης

Πλιάκος με αφορμή την ενεργοποίηση της πλατφόρμας
Νovoville και προσθέτει, « με όχημα τις νέες τεχνολογίες,
ανοίγουμε ένα νέο άμεσο και σύγχρονο κανάλι
ενημέρωσης και επικοινωνίας μεταξύ Δήμου και
δημοτών.
Στόχος μας είναι να προωθήσουμε την εφαρμογή
Novoville ώστε να καταστεί το νέο σύγχρονο εργαλείο
που θα επιλέγουν οι δημότες για την καθημερινή
ενημέρωσή τους σχετικά με όλα τα ζητήματα που
αφορούν στο Δήμο μας».
Η εφαρμογή Novoville είναι εντελώς δωρεάν για
smartphones με λογισμικό Apple iOS και Google
Android. Κάθε χρήστης μπορεί να:
• Μαθαίνει για νέα, εκδηλώσεις και ανακοινώσεις του
Δήμου
• Έχει πρόσβαση σε λίστα με χρήσιμα τηλέφωνα του
Δήμου
• Ενημερώνεται για όλες τις διαδικασίες του Δήμου
και να βρίσκει χρήσιμες απαντήσεις
• Έχει πρόσβαση σε χάρτη του Δήμου με σημεία
ενδιαφέροντος
• Συμμετέχει σε δημοσκοπήσεις/διαβουλεύσεις για
σημαντικά θέματα του Δήμου Χρήσιμα τηλέφωνα και
συχνές ερωτήσεις (π.χ. για την έκδοση πιστοποιητικών
και αδειών) ανανεώνονται ζωντανά και είναι διαθέσιμα
μέσω της εφαρμογής, αναδεικνύοντας την σε ένα
ολοκληρωμένο εργαλείο επικοινωνίας και ενημέρωσης
του δημότη και του επισκέπτη.

Διαδικτυακή Συνάντηση με Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδας

Αδελφότητά μας συμμετείχε με μεγάλη χαρά
σ την πρώτη διαδικτυακή συνάν τηση
Αδελφοτήτων, που πραγματοποιήθηκε με
πρωτοβουλία της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας
Ελλάδος. Με γνώμονα τη νέα πραγματικότητα που
προέκυψε και συνεχίζει να προκύπτει λόγω της πανδημίας, διατυπώθηκαν απόψεις και προτάσεις για
την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων,
καθώς επίσης και για την αποτελεσματικότερη οργάνωση και δράση των Αδελφοτήτων για την καλύτερη
αξιοποίηση του έργου τους. Συμμετείχαν δεκαεννέα
Αδελφότητες, κάτι το οποίο δίνει δύναμη και κουράγιο σε αυτές τις ημέρες που διανύουμε. Εμείς από
μέρους της Αδελφότητας κάναμε τις προτάσεις μας,
ευχηθήκαμε καλή αρχή σε αυτόν τον νέο τρόπο επικοινωνίας της ΠΣΕ και είμαστε έτοιμοι να διαχειριστούμε οποιαδήποτε συνεργασία υπό αυτές τις νέες
συνθήκες.

Στη σύσκεψη, την οποία διηύθυνε ο Έφορος Τύπου κ.
Χρήστος Τούμπουρος, παρενέβη ο πρόεδρος της ΠΣΕ
Χρυσόστομος-Μάκης Κιάμος – Χήτος, ο οποίος τόνισε
την αναγκαιότητα της συνεργασίας των Αδελφοτήτων με
την Πανηπειρωτική και τη δημοσίευση της δράσης τους
στο ιστολόγιό της. Διευκρίνισε δε, ότι μέλη της
Πανηπειρωτικής είναι σωματεία και ως εκ τούτου θα
δημοσιεύονται πράξεις Αδελφοτήτων-Σωματείων και
όχι ιδιωτών.
Ο κ. Σωτήρης Κολιούσης, Γενικός Γραμματέας της
ΠΣΕ ενημέρωσε τους συμμετέχοντες για το πρόβλημα
του «βασικού δικαιούχου», του νόμου από τον οποίο κινδυνεύουν με αφανισμό όλα τα αποδημικά σωματεία και
ενημέρωσε τους συμμετέχοντες πως η ΠΣΕ το έθεσε ως
πρωταρχικό ζήτημα στον πρόεδρο της Βουλής, τον
Ηπειρώτη κ. Κωνσταντίνο Τασούλα. Η ΠΣΕ διαμόρφωσε
υπόδειγμα αιτιολογικής έκθεσης και νομική-φοροτεχνική διατύπωση, προκειμένου να ψηφιστεί νόμος από τη

Βουλή που να απαλλάσσει τα αποδημικά Σωματεία από
τέτοιες δυσβάσταχτες υποχρεώσεις. Στην τηλεδιάσκεψη
ακούστηκαν πολλές ενδιαφέρουσες προτάσεις και κυριάρχησε ο προβληματισμός για τη συνέχιση έκδοσης
εφημερίδας. Χρόνια τώρα η αποστολή κοστίζει περισσότερα από την εκτύπωση. Η ΠΣΕ υποσχέθηκε να πιέσει τα
πολιτικά κόμματα, ώστε να μειωθεί το κόστος αποστολής εφημερίδων.
Οι Αδελφότητες-Σωματεία που συμμετείχαν είναι :
Αδελφότητα Αετόπετρας, Σίδερης, Κομποταίων,
Ροδαυγή, Λεπτοκαρυάς, Αγ. Παρασκευής (Κερασόβου),
Σ κ λ ί β α ν η ς , Α γ ν α ν τ ι τ ώ ν, Ε λ λ η ν ι κ ο ύ, Π έ τ α ,
Θεοδωριανιτών, Μελισσουργών, Πολυδρόσου,
Περδικιωτών, Πανηπειρωτικός Σύλλογων Πατρών,
Σύνδεσμος Συρρακιωτών, Σύλλογος Κυψέλης, Παργινών
(με εκπρόσωπο τη νύφη του χωριού μας, κ. Μαρίνα
Τζάκου) και Ομοσπονδία Τζουμέρκων.

Αετοπετρίτικα Νέα
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Ένα διαφορετικό καλοκαίρι
στο χωριό

Ο

λοι γνωρίζουμε τους λόγους, που το σημερινό καλοκαίρι στην Αετόπετρα ήταν πολύ διαφορετικό από
άλλες χρονιές. Χωρίς το αγαπημένο μας πανηγύρι.
Με μια περίεργη αίσθηση και ένα μούδιασμα, αλλά με την
επιθυμία της προστασίας αγαπημένων μας ατόμων.
Κι όμως, δεν ήταν ένα “κούφιο” ούτε σιωπηλό
Αετοπετρίτικο αντάμωμα. Άλλωστε, όλοι γνωρίζουμε ότι
το πανηγύρι είναι απλά το απόγειο, όσων μας κάνουν αυτό
που είμαστε. Μια πολύχρωμη ομάδα ανθρώπων, με λατρεία
για το χωριό το ίδιο. Τα παραμυθένια τοπία του, τα σπίτια
και τα σοκάκια του. Τα ζώα και τα πτηνά του, τον ηπειρώτικο καιρό του. Και τις τόσες παρέες, κάθε ηλικίας, που γνωρίζονται και αγαπιούνται από παιδιά και που γίνονται ένα
υπέροχο συνονθύλευμα παρουσιών, κάθε φορά που συναντιόμαστε στα πάτρια εδάφη.
Τι κι αν δεν είχαμε όσα είχαμε συνηθίσει τα προηγούμενα τριήμερα της Αγια-Παρασκευής. Τι κι αν μας συννέφιαζαν το βλέμμα οι ανεμογεννήτριες στην κορφή του
Κασιδιάρη. Μπορεί να μας πτόησαν για λίγο και σίγουρα
δε θα τα ξεχάσουμε. Αλλά ήμασταν εκεί.
Κάναμε τις βόλτες μας γύρω στο χωριό με ηρεμία,
χωρίς βιασύνη. Διασκεδάζαμε όλη μέρα και κάθε βράδυ στο
εστιατόριο του ξενώνα μας, αλλά και απέναντι στο σχολείο,
με μουσική, συζητήσεις και παιχνίδια. Τελέσαμε τη Θεία
Λειτουργία, ανήμερα της Αγίας Παρασκευής και απολαύσαμε τα μικρά μας στο προαύλιο της εκκλησίας, ντυμένα με
τις φορεσιές τους, σε ένα σύντομο χορευτικό. Προσφέραμε
όσα λιγοστά μπορούσαμε και επιτρεπόταν, με κατανόηση
από όλους. Δεν είχαμε τις αγκαλιές που θα θέλαμε, αλλά δεν
έλειψε η αγάπη στα βλέμματά μας ούτε τα χαμόγελα και η
καλή διάθεση.
Τα γήπεδά μας γέμισαν χαρούμενες φωνές στις αθλοπαιδιές. Η αυλή του παλιού σχολείου μετατράπηκε σε υπαίθριο κινηματογράφο, για μικρούς και μεγάλους. Ανοίξαμε
και τραπέζια στην αυλή, προς αποφυγή πολυκοσμίας στο
εστιατόριο. Μέχρι και μικρό, σύντομο γλεντάκι στήσαμε με
όλα τα μέτρα ασφαλείας με τους φίλους του Πολυφωνικού
Πωγωνίου, που μας επισκέφθηκαν μια βραδιά, τραγούδησαν και έπαιξαν για εμάς και μαζί μας.
Ξεκουραστήκαμε και ξαναζήσαμε το χωριό μας όπως
παλιά, όταν ήμασταν παιδιά και το είχαμε δικό μας να το
περιδιαβαίνουμε ένα ολόκληρο καλοκαίρι, πριν οι υποχρεώσεις της ενηλικίωσης μάς αφήσουν μόνο μερικές μέρες κάθε
χρόνο. Σαφώς και μας έλειψε το πανηγύρι, όπως και οι
κοντοχωριανοί και φίλοι, που μας επισκέπτονταν κάθε φορά
για να γλεντήσουμε μαζί. Μα είχαμε την τύχη να είμαστε
καλά και να είμαστε μαζί. Και θα επανέλθουμε.
Αναστασία Γάρδα
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Αιμοδοσία Ιουλίου 2020

ια τρίτη φορά τα τελευταία χρόνια, η κινητή μονάδα αιμοδοσίας από το Γ.Ν.Ι.
“ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ” ήρθε στις 27/07/2020 στο
χωριό μας. Η υπεύθυνη κ. Παπούλια με το νοσηλευτικό προσωπικό, φίλοι πλέον
όλοι του χωριού μας, ετοίμασαν
τον χώρο και περίμεναν τους εθελοντές αιμοδότες. Η προσέλευση,
αυτή τη φορά, ξεπέρασε τις προσδοκίες μας, καθώς καταφέραμε να
συγκεντρωθούν δέκα φιάλες
αίμα, αριθμός ιδιαίτερα σημαντικός, αν αναλογιστούμε τις “δυνάμεις” του χωριού μας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι
πρόθυμοι να συμμετάσχουν ήταν
πολλοί περισσότεροι και το μεγάλο “ευχαριστώ” οφείλεται και σε
αυτούς, παράλληλα με τους εθελοντές αιμοδότες μας. Ο στόχος
των δέκα φιαλών είχε επιτευχθεί. Για να γίνει αυτό,
κινητοποιήθηκαν πολλοί. Με συγκινητικό ενδιαφέρον, οι χωριανοί που περνούσαν από το σχολείο, ρωτούσαν αν τα είχαμε καταφέρει.
Μετρούσαμε τις φιάλες μία-μία και, αφού τα καταφέραμε, κερδίσαμε το πιο σημαντικό: τη δέσμευση του κλιμακίου, ότι θα έρθουν και τον επόμενο
χρόνο. Μια δέσμευση-προνόμιο και δικαίωση της
Αετοπετρίτικης προσπάθειας.
Ευαγγελία Γρ. Τσαμπούρη
ΑΙΜΟΔΌΤΕΣ:
Γουρναροπούλου Αικατερίνη
Ζέκης Νικόλαος
Κόλλια Θεοδώρα
Κωνσταντίνου Σταυρούλα

Παππάς Παναγιώτης
Σιόμπολα Βασιλική
Τσιμπεκίδης Κωνσταντίνος
Χατζαντουριάν Δημήτριος

Ημέρα Αιμοδοσίας στο
σχολείου του χωριού

Χατζαντουριάν Ιωάννα
Χατζηστάμου Δημήτριος
Χατζηστάμου Μαριάνθη
Πρωτοπόρα η Νεολαία της Αετόπετρας στην
καλοκαιρινή μας αιμοδοσία στο χωριό. Φαίνεται
ότι οι νέοι μας είναι συνειδητοποιημένοι σχετικά
με το τι σημαίνει να διαθέτεις 10 λεπτά χρόνο από
τη ζωή σου.
Η Αδελφότητα ευχαριστεί όλους όσοι προσήλθαν στο ραντεβού ζωής που δώσαμε, είτε τους
επετράπη είτε όχι να δώσουν αίμα.
Το επόμενο καθορισμένο ραντεβού αιμοδοσίας στο χωριό μας έχει ήδη οριστεί στις 29 Ιουλίου
2021.

Αιμοδοσίας συνέχεια

Α

γαπητοί συγχωριανοί και φίλοι του χωριού μας, σε συγκυρίες δυσμενείς, το σημαντικό είναι να
μετατρέπουμε, όσο και όπου μπορούμε, τη δυσκολία σε ευκαιρία. Η Αδελφότητά μας, πάντα πρωτοπόρα, αφουγκραζόμενη το μήνυμα των καιρών, μας καλεί σε δράση. Λόγω της Covid - 19 και της
καραντίνας, τα Νοσοκομεία μας έχουν αυξημένη ανάγκη για αιμοδότες. Εμείς, μπορούμε να προσφέρουμε αίμα, ενισχύοντας παράλληλα και τα αποθέματα της δικής μας Τράπεζας Αίματος, δίνοντας τον
κωδικό 14090.
Παράλληλα, σε συνεργασία με το ΓΝΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, η νέα εθελοντική αιμοδοσία μας σκοπεύουμε
να πραγματοποιηθεί στο συγκεκριμένο νοσοκομείο στο άμεσα προσεχές διάστημα, καθώς οι υπεύθυνοι του Τμήματος Αιμοδοσίας μας διαβεβαίωσαν για την τήρηση όλων των απαραίτητων μέτρων για
την ασφάλεια και την υγεία μας. Η ακριβής ημερομηνία θα ανακοινωθεί έγκαιρα στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης και στην ιστοσελίδα της Αδελφότητας
Σας καλούμε να ανταποκριθείτε σε αυτό το κάλεσμά ζωής. Δε σταματάμε να κρατάμε ζωντανή την
Αδελφότητα μας, ακόμη και σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες.
Με Αετοπετρίτικους χαιρετισμούς
Το Δ.Σ.

Εορτασμός Αγίας Παρασκευής
Συνέχεια από τη σελίδα 1

στάσεις του χωριού μας που είναι
προσφορά των Αδερφών
Τσαμπούρη. Αγώνας καλαθοσφαίρισης μεταξύ νέων και
παλαιών, αγώνες δρόμου ταχύτητας για μικρούς, μεγάλους, αρσενικά και θηλυκά, αγώνες άλματος
εις μήκος χωρίς φόρα, ρίψη σφαίρας και ποδοσφαιρικός αγώνας.
Οι απονομές και τα μετάλλια για
όλους αργότερα στο Σχολείο
ενθουσίασαν τους συγχωριανούς

και δημιούργησαν μια θετική διάθεση σε όλους. Ακολούθησε βραδιά κινηματογράφου με δυο
σημαντικές προβολές για την 27η
Ιουλίου αλλά και την επομένη
28η που είχαν την καθολική συμμετοχή του κόσμου. Οι ταινίες
που προβλήθηκαν ήταν η «Μικρά
Αγγλία» του Παντ. Βούλγαρη και
η «Ευτυχία» του Αγγ. Φραντζή,
ενώ προβλήθηκε και η παιδική
«Αρχηγός από κούνια».
Ευχαριστούμε όλους αυτούς

Το μικρό χορευτικό μας σε μια έκτακτη αλλά υπέροχη εμφάνιση

που μαζί τους γίναμε ένα, ώστε να
πραγματοποιηθούν όλα αυτά.
Μαζί η Αδελφότητα, η
Εκκλησιαστική επιτροπή, ο
Τοπικός μας Πρόεδρος και φυσικά όλοι οι παλαιοί και νέοι αετοπετρίτες αλλά και οι φίλοι του
χωριού μας.
Η ισχύς και η δημιουργία
επέρχεται μέσα από την ομόνοια,
τον πολιτισμό και την καλή διάθεση.

Από τον αγώνα μπάσκετ

Νίκος Γ. Ζέκης

Λειτουργία
στον Άη Λια

Μετά από πολλά χρόνια σιωπής, τελέστηκε και πάλι Θεία
Λειτουργία στο εκκλησάκι του
Άη Λια, που ανακατασκευάστηκε
πλήρως από την εταιρεία που ανέλαβε να φέρει εις πέρας την προετοιμασία και τοποθέτηση των
ανεμογεννητριών στην κορυφή
του Κασιδιάρη.
Πλέον, η πρόσβαση στην
περιοχή είναι εύκολη και αρκετά

Βραδιές κινηματογράφου στο προαύλιο του σχολείου μας

ασφαλής για τους επισκέπτες,
ενώ στόχος μας είναι να πραγματοποιείται από εδώ και πέρα,

κάθε χρόνο, η Θεία Λειτουργία
ανήμερα του Προφήτη Ηλία στο
ομώνυμο εκκλησάκι μας.

