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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΑΕΤΟΠΕΤΡΑΣ
- ΙΟΥΛΙΟΣ 2021 -

Τρίτη 20 Ιουλίου: Θυρανοίξια στην εκκλησία του Προφήτη Ηλία στον Κασιδιάρη
Σάββατο 24 Ιουλίου: Εκδήλωση για τη νεολαία
Κουκλοθέατρο και παιδικό εργαστήρι
Κυριακή 25 Ιουλίου:
- Εκδήλωση αποκατάστασης του Ηρώου παρόντος του γλύπτη Θεοδ. Παπαγιάννη
- Θεατρική παράσταση «Συμπέθεροι απ’ τα Τίρανα» με τη θεατρική ομάδα Επί
Σκηνής του Δ. Ζίτσας

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

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Αδελφότητα Αετόπετρας, ο τοπικός
Πρόεδρος και η Εκκλησιαστική Επιτροπή
έχουν την τιμή να σας προσκαλέσουν στα
Θυρανοίξια της Εκκλησίας του Προφήτη
Ηλία στην κορυφή του Κασιδιάρη, που θα
πραγματοποιηθεί την Τρίτη 20 Ιουλίου
2021 και ώρα 09.00 π.μ.
Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα.

Δευτέρα 26 Ιουλίου : Λειτουργία στην εκκλησία της Αγίας Παρασκευής (πρωί)

Με εκτίμηση
Το Δ.Σ της Αδελφότητας Αετόπετρας

Τιμητική Βράβευση (βράδυ)
Ηπειρώτικη Μουσική Βραδιά
Τρίτη 27 Ιουλίου: Αθλοπαιδιές
Τετάρτη 28 Ιουλίου: Κινηματογραφική Βραδιά
Πέμπτη 29 Ιουλίου: Εθελοντική Αιμοδοσία

Η

ΠΕΡΙ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ Ο ΛΟΓΟΣ

Aδελφότητά μας αποφάσισε στις 26
Ιουλίου, επίσημη μέρα εορτασμού της
προστάτιδας του χωριού μας Αγίας
Παρασκευής, να βραβεύσει τους πρώην προέδρους κκ. Ανδρέα Μάνο και Σπύρο
Τσαμπούρη, ως αρχαιότερους εν ζωή πρώην
προέδρους, για τη σημαντική συμβολή και προσφορά τους στην πολυετή δημιουργική διαδρομή της Αδελφότητάς μας.
Η συμμετοχή του καθενός μας στα κοινά
είναι πολύτιμη. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε πόσο ιερός είναι ο τρόπος που λειτουργεί το Δ.Σ. πόσο σημαντική είναι η εκπροσώπηση και λειτουργία του και πόσο ανάγκη έχει
τα μέλη του.
Στο πρόσωπο του προέδρου αντικατοπτρίζεται η συνοχή, η λειτουργία και η ευελιξία του
εκάστοτε Διοικητικού Συμβουλίου, στοιχεία που
αποτελούν απαραίτητα εργαλεία και προϋπόθεση για την αποτελεσματικότητά του. Χωρίς τα
μέλη δε θα υπήρχε αδελφότητα και έλεγχος,
χωρίς τις διαδικασίες διοίκησης δε θα υπήρχε
αποτελεσματικότητα και δημοκρατία, ενώ χωρίς
τον πρόεδρο δε θα υπήρχε διασφάλιση των δια-

δικασιών, τόλμη, σεβασμός και αποφασιστικότητα. Στο πρόσωπο των προέδρων βραβεύονται με αυτόν τον τρόπο και όλα τα μέλη των
αντίστοιχων Δ.Σ., στα οποία η Αδελφότητά μας
χρωστά την ύπαρξη και τη συνέχειά της.
Η ζωή δεν είναι απαραίτητα μόνο πρωταθλητισμός. Σημασία έχει επίσης η ενεργός συμμετοχή, η σκυτάλη δράσης που δίνεται από τον
έναν στον άλλο, από τον μεγαλύτερο στον
μικρότερο και μερικές φορές πάλι αντίστροφα,
από τον ένα πρόεδρο στον επόμενο. Μην ξεχνάμε ότι 120 χρόνια γόνιμης διαδρομής μέχρι
τώρα εξασφαλίστηκαν από όλους όσοι εθελοντικά διετέλεσαν μέλη των Δ.Σ. και εργάστηκαν
για την υλοποίηση των στόχων τους.
Υπάρχει μεγάλη ανάγκη να πεισθούν και οι
νεότεροι ότι πρέπει να αισθάνονται περήφανοι
για την Αδελφότητά μας και για τη συμμετοχή
των προγόνων τους σε αυτήν και να εξασφαλίσουν τη συνέχειά της και με τη δική τους ενεργητική παρουσία. Σ’ αυτό ακριβώς, λοιπόν,
στοχεύει η τιμητική βράβευση, καθιστώντας του
παλαιότερους πρότυπο και οδηγό για τους νεότερους.

Μήνυμα της Αδελφότητας για την Εθνική Επέτειο στις 25 Μαρτίου

Χρόνια Πολλά Ελλάδα
Χρόνια Πολλά Αετόπετρα

Χ

ρειάστηκαν επαναστατικές καρδιές και ιδέες
αλλά και δύναμη, για
να ελευθερωθεί ένα πανάρχαιο
έθνος και οι αξίες που πρεσβεύει.
Αξίζει να θυμόμαστε ότι οι
Έλληνες το ξεκίνησαν αλλά δεν
το έκαναν αυτό μόνοι τους. Το
έκαναν όλοι μαζί. Εξ ου και ο
συμβολισμός της συμμετοχής
των τότε δυνάμεων που βοήθη-

σαν στη παρέλαση στην Αθήνα.
Ευχόμαστε η σχέση φιλίας
μεταξύ των Αετοπετριτών αλλά
και όλων των Ελλήνων να περνάει από τα «όπλα» της
τέχνης, της δημιουργίας, της
αλληλεγγύης, της ενότητας και
της ομόνοιας που αποτελούν
και τη μεγαλύτερη δύναμη του
έθνους μας.
Χρόνια Πολλά Αετόπετρα.
Χρόνια Πολλά παραμεθόριος

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
ΙΟΥΛΙΟΥ

Υ

πενθυμίζουμε το ραντεβού
αιμοδοσίας στο χωριό μας!

Σας ενημερώνουμε εγκαίρως ότι στις 29
Ιουλίου 2021 έχει ήδη συμφωνηθεί να έρθει
πάλι στο χωριό μας το ιατρικό κλιμάκιο του
«Χατζηκώστα» για εθελοντική αιμοδοσία. Σας
καλούμε να ανταποκριθείτε είτε εκεί είτε όπου αλλού
βρίσκεστε, βοηθώντας την Αδελφότητα να ενισχύσει το
απόθεμά της σε αίμα.
Σας θυμίζουμε ότι μπορείτε να δώσετε αίμα όποτε και
σε όποιο νοσοκομείο επιθυμείτε για την ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ
ΑΕΤΟΠΕΤΡΑΣ ΔΩΔΩΝΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ με κωδικό 14090.
Το Δ.Σ.

Π Α ΡΑΤΑ Σ Η Τ Η Σ Θ Η Τ Ε Ι Α Σ ΤΟ Υ Δ . Σ
Σας ενημερώνουμε ότι λόγω της τρέχουσας
κατάστασης της πανδημίας και σύμφωνα με τον Νόμο υπ’
αριθμ. 4807 ΦΕΚ 96 Τεύχος α΄/11-6-2021, άρθρο 41, όπου
προβλέπεται η παράταση θητείας οργάνων διοίκησης
σωματείων μέχρι και την 31/10/2021, η
εκλογοαπολογιστική συνέλευση της Αδελφότητάς μας θα
πραγματοποιηθεί εντός του φθινοπώρου, εφόσον το
επιτρέψουν οι Αρχές.
Το Δ.Σ.

Ελλάδα.
Χρόνια Πολλά Ελλάδα Πατρίδα
μας.
ΦΩΤΟ:Ο Πρόεδρος της
Αετόπετρας κ. Σταύρος Λώλης
τίμησε στο Ηρώο τους Αγωνιστές
μας και την Ελληνική
Επανάσταση.
*Ευχαριστούμε από καρδιάς τον
Θοδωρή Σαλιάι για τη φωτογραφία.

Αετοπετρίτικα Νέα

σελίδα
2
ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΜΑΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ
2021

Με αφορμή το ημερολόγιο του έτους 2021

Έ

λαβα το ημερολόγιο της Αδελφότητάς
μας, του έτους 2021, συνοδευόμενο
από μια άριστη επιστολή της
Διοικήσεως.
Θέλω να συγχαρώ τη Διοίκηση της
Αδελφότητας μας, για τους κόπους που
κάνει να κρατηθεί όρθια η Αδελφότητα σ’
αυτές τις αντίξοες συνθήκες με την πανδημία
της εποχής.
Οι φωτογραφίες καλές, αλλά αν έβγαιναν
ημέρα θα ήταν καλύτερες, να δείχνουν τα
βουνά και τα χωριά της Μουργκάνας και
του Κασιδιάρη, που είναι ποτισμένα με αίμα
κατά των εχθρών της Ελλάδας και με αδελφικό της Κατοχής και του τρισκαταραμένου
εμφυλίου των χρόνων 1945-1949.
Εκεί, στο Κεράσοβο, το 1767, ο Γιάννης
Μπουκοβάλας με τριακόσιους λεβέντες κατατρόπωσε τους τρεις χιλιάδες πλιατσικολόγους της αρβανιτιάς του Μούρτο Χούστο,
που ρήμαζαν τα χωριά της Θεσπρωτίας και
του Πωγωνίου.

Τ

Εκεί, οι οπλαρχηγοί του 1912-13,
Κρομμύδας - Πουτέτσης, Βασίλης και
Βαγγέλης Κολοβός με τα Ηπειρώτικα αντάρτικα σώματα κατατροπώνουν τους Τούρκους
στα μετόπισθεν, .
Εκεί, στις 14-16 Νοεμβρίου 1940, το 40ο
Σύνταγμα Ευζώνων, έδωσε μάχες στα υψώματα Κασ τάνιανης, Βαλτίσ τας και
Κερασόβου, για να διώξει τους Ιταλούς και
Αλβανούς, με πολλούς νεκρούς και τραυματίες. Εκεί, στον εμφύλιο ΕΔΕΣ-ΕΛΑΣ το 1943.
Εκεί στη Μουργκάνα, στην Κατοχή, την
όργωσαν οι οβίδες των Γερμανών και κάψανε τα χωριά του δυτικού Κασιδιάρη και σκότωσαν πολλούς κατοίκους τον Αύγουστο
1944.
Εκεί, στη Μουργκάνα, το 1948, πολλά τα
θύματα του Εμφυλίου και διηγώντας τα να
κλαις, που έγραφε ο ποιητής.
Χαϊδάρι, Μάρτιος 2021,
με αγάπη στο Δ.Σ. της Αδελφότητας
Γρηγόρης Γ. Μάνος

ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗ…

α καλοκαίρια μου περνούσαν
πάντα στο χωριό με γρατζουνισμένα γόνατα… Οι χειμώνες
μου ήταν πάλι γεμάτοι χωριό, καθώς
από μικρό παιδί άκουγα τους μεγάλους να μιλούν για την Αδελφότητα…
Πατησίων 32, στο μαγαζί του πατέρα μου ήταν κάποτε η έδρα της…
Από τον πατέρα μου μυήθηκαν
κάποιοι στα μυστικά της, τους
βλέπω στα παλιά άλμπουμ με τις
φωτογραφίες, τους θυμάμαι και στις
ξεθωριασμένες παιδικές αναμνήσεις.
Το ΄ χ ω
ξαναπεί
θαρρώ πως τέσσερις
αετοπετρίτικες φαμίλιες
κυλάνε στο αίμα μου
και καθορί ζουν τ ην
ύπαρξή μου. Όμως, για
πολλά χρόνια, σαν
κάποιοι να ξερίζωσαν
τις ρίζες μου, χάθηκα
από
το
χωριό.
Ξαναγύρισα, όταν γέννησα την κόρη μου το
2009. Την πήγα να τη
«γνωρίσει» ο πατέρας
μου, που κάπως βιαστικά, σαν κάτι
να ξερίζωσε και κείνον, μας είχε
αφήσει το 2001, παίρνοντας τις
πικρίες του μαζί του.
Νομίζω η γέννηση της κόρης μου,
ξύπνησε μέσα μου την ανάγκη να
γίνει το σπίτι στον Καμποπούλη, σ’
εκείνο το οικόπεδο του πατέρα μου.
Δε θα ξεχάσω τη μέρα, που έγκυος
στον γιο μου, μόνη μου, φεύγοντας
από τον γιατρό, έστριψα αριστερά
από την Κατεχάκη στη Μεσογείων.
Έφτασα μέχρι τη Λαυρίου ρωτώντας
πληροφορίες για προκατασκευασμένες κατοικίες…
Τα παιδιά μου έμαθαν το χωριό
παίζοντας στην αυλή του σπιτιού μας
στον Καμποπούλη. Εκεί έπαιζαν,
νομίζω, όταν ήρθε στο σπίτι ο πρώην
Πρόεδρος της Αδελφότητάς μας, ο
Βασίλης ο Κολοβός. Δε θα ξεχάσω…
μου είπε μια πρόταση, που την έχω

πάντα στον νου μου… πως χαιρόταν
που έβλεπε παιδιά να παίζουν στον
Καμποπούλη και να παίρνει ζωή ο
τόπος. Είπε και μια λέξη. Γι’ αυτή τη
μια του λέξη, που ο ίδιος με σθένος
την είπε και άλλοι την οφείλουν,
βαθιά τον ευχαριστώ, καθώς και για
το γεγονός ότι μας εμπιστεύτηκε με
τον Νίκο τις προσωπικές του σημειώσ ε ι ς γ ι α τ ι ς « δ ο υλ ε ι έ ς » τ η ς
Αδελφότητας… ήταν ο καιρός που
είχα ακολουθήσει τον δρόμο των
γονιών μου, οι περισσότεροι τότε
αυτό είχαμε κάνει… ο
Νίκος, ο Παναγιώτης, ο
Νικολάκης, εγώ.
Έτσι τα μάθαμε, έτσι
τα αγαπήσαμε, έτσι τα
συνεχίσαμε… Έτσι τα
μαθαίνουν και θα τα
συνεχίσουν τα παιδιά
μου, τα παιδιά μας. Η
Κατερίνα στο συμβούλιο
της τάξης ήθελε να γίνει
γραμματέας
κι
ο
Γρηγόρης μπήκε στην
ομάδα των δημοσιογράφων, για να γράψει στην εφημερίδα…
Ο γιος μου έχει το όνομα του
πατέρα μου. Έμαθε το χωριό μέσα
από τα βιώματά του και τον παππού
μέσα απ’ τις διηγήσεις της μητέρας
μου, τις δικές μου και των ανθρώπων
της Αετόπετρας. Κι όπως έμαθε, έτσι
έγραψε, ένα αγόρι δέκα χρονών…
Τα δικά του γραπτά, μια έκθεση
με θέμα «Ο παππούς μου» που
τυχαία βρήκα ένα χρόνο μετά, οδήγησαν και μένα σε τούτη τη γραφή,
την αυθόρμητη κι αδούλευτη, με μια
ανάσα κ χωρίς δεύτερη σκέψη…
…Θέλοντας να μοιραστώ μαζί σας,
στην εφημερίδα του χωριού μας, ένα
γραπτό για τον Γρηγόρη. Για όσους
ξέρουν και όσους θυμούνται…
(… για τον Γρηγόρη, 2001 - 2021,
είκοσι χρόνια μετά)
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΤΣΑΜΠΟΥΡΗ

Βάπτιση

Ο Θεόδ.
Φελέκης και η
Άννα Αναστ. Ζέκη βάπτισαν στις 4/7/21 στον Ι.Ν. Αγ. Κων/
νου & Ελένης στη Νέα Μάκρη τα δίδυμα καμάρια τους και
τους έδωσαν τα ονόματα Αικατερίνη και Ευάγγελος.
Το Δ.Σ. εύχεται κάθε χαρά και υγεία στα νεοφώτιστα.

Γάμοι

Ο Γιώργος Μανόνας, γιος του Αθανασίου Μανόνα και της
Ελένης Θεμελή και η Μερόπη Οικονομάκη (γονείς: Χάμη
Οικονομάκη και Βασίλης Χατζηγιάννης) παντρεύτηκαν στις
05/06/2021 στην Παναγία Μυρτιδιώτισσα Αλίμου, με κουμπάρα την Ευανθία Αρχοντή.
Το Δ.Σ. εύχεται κάθε ευτυχία στους νεόνυμφους.

Θάνατοι

Η Ουρανία Μαντζούκη, του Χρήστου Μαντζούκη και της
Μαριάνθης Μάνου, αδελφή της Φωτεινής ΜαντζούκηΧατζηστάμου, απεβίωσε το Σάββατο 12 Δεκεμβρίου 2020.
Η κηδεία της έγινε την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2020 στο
Νεκροταφείο Αγίου Δημητρίου.
Η Ειρήνη Τσιαμπούρη, σύζυγος Γεωργίου Τσαμπούρη,
μητέρα της Αγγελικής Αγελαδοπούλου-Τσιαμπούρη και
γιαγιά των αγαπημένων μας Λένας και Ειρήνης, απεβίωσε
στις 22/02/2021, σε ηλικία 85 χρονών. Η κηδεία της έγινε
στις 24/02/2021 στο Κοιμητήριο Αγίων Αναργύρων.
(Εκ παραδρομής δεν αναφέρθηκαν στο προηγούμενο φύλλο)
Ο Νικόλαος Γρυπάρης του Ιωάννη και της Μαριάνθης
Γρυπάρη, το γένος Οικονόμου, απεβίωσε στις 28/04/2021
και η κηδεία του έγινε στις 05/05/2021 στο Τρίτο
Νεκροταφείο Αθηνών.
Το Δ.Σ. εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους των θανόντων.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

- Ο Μιχάλης Σκιαδάς προσέφερε 100 ευρώ, εις μνήμην της
μητέρας του
- Ο Γρηγόρης Γ. Μάνος προσέφερε 50 ευρώ για την εφημερίδα μας
- Ο Γεώργιος Γρ. Μάνος προσέφερε 50 ευρώ για την εφημερίδα μας
Ο συγχωριανός μας Ιωάννης Παν. Μπαλωμένος προσέφερε
για τις ανάγκες της εκκλησίας Αγίας Παρασκευής το ποσό
των 100 ευρώ.
Η Εκκλησιαστική Επιτροπή του χωριού μας του εκφράζει τις
θερμές της ευχαριστίες
***
Οι παρακάτω συγχωριανοί προσέφεραν το αντίστοιχο ποσό
σε οικογένεια του χωριού μας, που έχει μεγάλο οικονομικό
πρόβλημα, αλλά και σοβαρό πρόβλημα υγείας σε μέλος της.
Ευάγγελος Σπ. Βουρεκάς 50 ευρώ, Ευάγγελος Ι. Μάνος 50
ευρώ, Αικατερίνη Δ. Σπανού - Κατοστάρα 50 ευρώ, Κων/
νος Χρ. Μηλιώνης 50 ευρώ και Παναγιώτης Ν. Ζέκης 50
ευρώ.
Επίσης η Εκκλησιαστική Επιτροπή του χωριού μας προσέφερε στην εν λόγω οικογένεια το ποσό των 100 ευρώ για τις
ημέρες των Χριστουγέννων και 100 ευρώ για τις ημέρες του
Πάσχα.
Αντίστοιχα ποσά προσέφερε και τα προηγούμενα χρόνια.
Ευάγγελος Σπ. Βουρεκάς
Το Δ.Σ. της Αδελφότητας ευχαριστεί θερμά όλους τους ανωτέρω
για την προσφορά τους.

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.

ΜΗΝ ΑΜΕΛΕΙΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΤΕ
ΤΗΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΑΣ
Για εσάς, μερικά ευρώ το χρόνο είναι ποσό
αμελητέο, για την Αδελφότητα όμως
ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΚΑΙ ΖΩΤΙΚΟ
ΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ:
Πωλείται οικία 53 τ.μ., ανακαινισμένη, στο κέντρο της
Αετόπετρας, τηλ. 6937559965
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πως όλοι γνωρίζουμε η εταιρία κατασκευής του έργου
των Ανεμογεννητριών, στο
βουνό μας τον Κασιδιάρη, προέβη
στην γενική ανακαίνιση της εκκλησίας του Προφήτη Ηλία. Έτσι στις
20 Ιουλίου 2020 με πρωτοβουλία
της ίδιας, αλλά και συγχωριανών
μας, πραγματοποιήθηκε Θεία
Λειτουργία μετά από πολλά χρόνια
(τελευταία είχε γίνει το έτος 1986).
Τότε διαπιστώθηκε από τον ιερέα
του χωριού μας π. Παναγιώτη η
ανάγκη κατασκευής του τέμπλου.
Πρώτος δήλωσε ότι προσφέρει 100
Ευρώ ο Κων/νος Χρ. Μηλιώνης και
συγχρόνως έλαβε την πρωτοβουλία
να συγκεντρώσει όσα χρήματα θα
μπορούσε από συγχωριανούς μας
και φίλους για τον σκοπό αυτό.
Πράγματι συγκέντρωσε κάποιο
ποσό και προχώρησε σε συνεννόηση
με τον πρόεδρο της Αδελφότητας κ.
Νικ. Ζέκη για την κατασκευή του
τέμπλου και την οικονομική ενίσχυση της προσπάθειας σε περίπτωση
που δε θα έφταναν τα χρήματα που
συγκεντρώθηκαν. Στη συνέχεια
α π ε υ θ ύ ν θ η κ ε σ τ ο ν Β αγ γ έ λ η

Τ

Βουρεκά για την κατασκευή του, ο
οποίος προσφέρθηκε να το κατασκευάσει χωρίς αμοιβή. Ανάλογη
συζήτηση έγινε με τον Β. Βουρεκά
και από τον πρόεδρο της
Αδελφότητας, όπου επιβεβαιώθηκε
η εν λόγω προσφορά. Για τις παραπάνω ενέργειες ενημερώθηκε ο ιερέας του χωριού μας π. Παναγιώτης
και ο ταμίας της Εκκλησιαστικής
Επιτροπής κ. Βασ. Βαταβάλης.
Με τα πρώτα χρήματα που
συγκεντρώθηκαν προχωρήσαμε
στην αγορά της ξυλείας και αμέσως
άρχισαν οι εργασίες για την κατασκευή του έργου, ώστε στις 20
Ιουλίου που είναι η εορτή του
Προφήτη Ηλία να είναι έτοιμο.
Κατά τη διάρκεια δε της κατασκευής του τέμπλου οι προσφορές από
τους συγχωριανούς και φίλους
συνεχίζονταν. Έτσι με το ποσό που
συγκεντρώθηκε αγοράστηκαν όλα
τα υλικά για την κατασκευή του,
όλες οι εικόνες, τα καντήλια, η
βελούδινη κουρτίνα για την Ωραία
Πύλη και καλύφτηκαν και τα έξοδα
για τη μεταφορά του από την
Αθήνα μέχρι και το κουβάλημα στην

εκκλησία του Προφήτη Ηλία.
Επίσης με τη σημαντική βοήθεια
του Γιώργου Πυκουλιού κατασκευάσαμε το ημικύκλιο της Ωραίας
Πύλης.
Αναλυτικότερα η δαπάνη έχει ως
εξής :
- Ξυλεία (καδρόνια, τάβλες, καπλαμάς, πρέσα)
405€
- Βερνίκια, διαλυτικό
47€
- Εικόνες ( έξι μεγάλες
και δέκα τρεις μικρές)
300€
- Τέσσερα καντήλια
με τα αντίστοιχα στηρίγματα 74€
- Κουρτίνα βελούδινη,
σιδηρόδρομος κλπ
63€
- Άμμος, τσιμέντο
για ημικύκλιο Ωραίας Πύλης
6€
- Αγορά μελαμίνης για την επιφάνεια της Προσκομιδής
και της Αγίας Τράπεζας
23€
- Μεταφορικά από Αθήνα –
Γιάννενα – Πρ. Ηλία
170€
ΣΥΝΟΛΟ
1.088€
Ο σχεδιασμός, η κατασκευή και η
τοποθέτηση του τέμπλου είναι
ΔΩΡΕΑ Ευαγγέλου Σπ. Βουρεκά.
Για την κάλυψη της δαπάνης των

1088€ προσέφεραν οι παρακάτω
συγχωριανοί και φίλοι το αντίστοιχο
ποσό :
Μιχαήλ Κων/νου Κολοβός
300€
Κων/νος Χρ. Μηλιώνης
100€
Γεωργία Παν. Παππά
100€
Παναγιώτης Αν. Βάτσος
100€
Σπυρίδων Φ. Κουμπής
100€
Βασίλειος Γ. Μπόμπολης
50€
(Φίλος του χωριού μας)
Χρήστος Αντ. Νούσης
50€
Παναγιώτης Ν. Ζέκης
50€
Φώτης Δ. Λαυρέντζος
50€
Γεώργιος Πυκουλιός
50€
Δημήτριος Γ. Πυκουλιός
50€
Πέτρος Αριστοτ. Λαυρέντζος 30€
Βασίλειος Σαλιάι
20€
Σταύρος Ηλ. Σιόγκας
20€
(Από το Δεσποτικό)
ΣΥΝΟΛΟ
1.070€
Ο ιερέας του χωριού μας π.
Παναγιώτης και τα υπόλοιπα μέλη
της Εκκλησιαστικής Επιτροπής,
όπως και ο συγχωριανός μας Κων/
νος Χρ. Μηλιώνης συγχαίρουν και
ευχαριστούν όλους τους παραπάνω
συγχωριανούς και φίλους για την
προσφορά τους.
Ευάγγελος Σπ. Βουρεκάς

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΑ ΕΘΙΜΑ

ον Μάρτιο του 2021
πραγματοποιήθηκε μια
σειρά από διαδικτυακές
συναντήσεις που διοργάνωσε
η Αδελφότητα Αετόπετρας με
θέμα Αποκριάτικα Ήθη και
Έθιμα

Ήταν η πρώτη διαδικτυακή
απόπειρα της Αδελφότητάς μας
για μια τέτοιου είδους δράση και
ευχαριστώ το Δ.Σ. προσωπικά για
τη θετική του στάση, καθώς και
όσους βοήθησαν στην υλοποίησή της. Αρχικά, αξίζει ιδιαίτερη
μνεία στους εισηγητές που συμμετείχαν στις συναντήσεις μας.
Επιλέξαμε πέντε κύριες περιοχές
με ενδιαφέροντα ήθη και έθιμα
Αποκριών, οι οποίες ανήκουν σε
διαφορετικές γεωγραφικές περιφέρειες της χώρας: Ιωάννινα,
Νάουσα Ημαθίας, Απείρανθος
Νά ξου, Μεσότοπος
Λέσβου και Καρδίτσα, για
να παρουσιάσουμε τις
αποκριάτικες λαογραφικές παραδόσεις και να
συζητήσουμε.
Η λογική μας ήταν
κά θ ε Σά β β α το το υ
Μαρτίου αλλά και την
τελευταία Κυριακή να
υπάρχει και μια εισήγηση.
Ξεκινήσαμε το πρώτο
Σάββατο με τον Βασίλη
Ράπτη, Διδάκτορα του
Τμήματος Λαογραφίας
του Πανεπισ τημίου
Ιωαννίνων
με
Διδακτορική διατριβή:
“Πολιτιστικοί σύλλογοι
της πόλης των Ιωαννίνων.
Εθνοτοπικές και πολιτισμικές ταυτότητες. Η διαχείριση
του παρελθόντος”. Ο κ. Ράπτης
αναφέρθηκε στα αποκριάτικα
έθιμα από τα Γιάννινα, τα οποία
μας ανέλυσε καθαρά, ήρεμα, επεξηγηματικά και επιστημονικά.
Το δεύτερο Σάββατο, που
ήταν και το σαββατοκύριακο της
κορύφωσης της Αποκριάς, συνεχίσαμε με την δεύτερη περιοχή

συζήτησης τη Νάουσα Ημαθίας.
Οι Γιανίτσαροι και οι Μπούλες της
Νάουσας είναι ένα έθιμο που
εντυπωσιάζει για τη σοβαρότητα
και τη μεγαλοπρέπεια με την
οποία τελείται και μάλιστα μέσα
στην ανατρεπτική και άτακτη
περίοδο της αποκριάς, όπου
κυριαρχεί η σάτιρα. Ο χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πίπιλας εστίασε
στον τρόπο που διεκπεραιώνεται
το δρώμενο και στη σημασία του
για τους Ναουσαίους που το βιώνουνε κάθε χρόνο.
Μετά περάσαμε στην νησιωτική Ελλάδα ξεκινώντας από την
Νάξο. Ο ομιλητής μας ήταν ο
Αποστόλης Ψαρρός, ο οποίος
είναι διδάκτωρ της Σχολής
Ναυπηγών Μηχανολόγων
Μηχανικών του Ε.Μ.Π., αλλά και
Χοροδιδάσκαλος με καταγωγή
από τη Νάξο. Ο κ. Ψαρρός μας

ανέλυσε με τον βιωματικό, επιστημονικό και διαδραστικό
τρόπο του πώς διεκπεραιώνεται
το δρώμενο των αποκριών στην
Απείρανθο, στην Κεντρική και
Δυτική
Νάξο,
στην
Βορειοανατολική Νάξο και στη
Χώρα, τι ομοιότητες και διαφορές έχει με τις περιοχές που ήδη
έχουμε συζητήσει, τη σημασία

του για τους ναξιώτες αλλά και
την προοπτική των εθίμων αυτών
στο μέλλον.
Ακολούθησε ο Μεσότοπος
Λέσβου με τον εξαιρετικό μουσικό Βαγγέλη Σαραντίδη, για να
μας περιγράψει και να αναπτύξει
με πολλούς τρόπους τα έθιμα των
Αποκριών στη γενέτειρά του. Οι
καταπληκτικές μουσικές του
διάνθησαν την παρουσίασή του,
ενώ κατάφερε να μας ξεχωρίσει
μουσικά τις περιοχές του Αιγαίου,
αποδίδοντας την κάθε μια όπως
επιτάσσει η αυθεντικότητα και η
παράδοσή της.
Επιστρέφοντας στη στεριανή
Ελλάδα κατά την τελευταία μας
διαδικτυακή συνάντηση ακούσαμε τον παραστατικό και γεμάτο ενέργεια χοροδιδάσκαλο
Αποστόλη Σβάνα να περιγράφει
τους χειμερινούς χορούς και τραγούδια, (περίοδος
από τα Φώτα μέχρι
τη Σαρακοστή), των
Καραγκούνηδων
γυναικών
της
Καρδίτσας. Η αμεσότητα του ομιλητή
και η διάδραση με
τους συμμετέχοντες
έδωσαν με απλό και
κατανοητό τρόπο το
στίγμα και το ύφος
της περιοχής και
δημιούργησαν καινούργιες αναζητήσεις και προσδοκίες.
Την εκδήλωση
παρακολούθησαν
συνολικά περίπου
400 συμμετέχοντες,
άνθρωποι της επιστημονικής κοινότητας, της λαογραφίας, μουσικοί, χοροδιδάσκαλοι, απλοί χορευτές και ενδιαφερόμενοι, Αετοπετρίτες και φίλοι
της Αετόπετρας.
Για εμάς Πρόοδος είναι να
έχουμε αφετηρία την παράδοση
και να μαθαίνουμε την ιστορία
και την ποικιλομορφία του τόπου
μας. Αυτές οι συναντήσεις που

πραγματοποιήθηκαν με θέμα τις
Απόκριες είναι ένας τρόπος να
καταφέρουμε την ενίσχυση της
εθνικής συνείδησης μας αλλά και
να συνειδητοποιήσουμε τον πολιτιστικό πλούτο του τόπου μας. Η
Αποκριά αποτελεί μέχρι σήμερα,
πραγματικά, ένα εθιμικό «μνημείο» για τους λαογράφους,
καθώς διατηρεί γνήσια στοιχεία
του παρελθόντος και, σε κάθε
περίπτωση, αποτελεί μια λυτρωτική «όαση» για τον λαό, ο οποίος
επιμένει, παρά και ενάντια, ορισμένες φορές, στα ξένα πρότυπα
του καρναβαλιού, να εκφράζει τις
αγωνίες και τις ελπίδες του με την
ανατρεπτική, χιουμοριστική, αθυρόστομη και «μαγική» διάθεση
αυτών των ημερών.
Αυτό το εθιμικό μνημείο μας
διαπέρασαν και οι πέντε ομιλητές
μας. Τα αποκριάτικα έθιμα ειδικά
των Ιωαννίνων είναι έθιμα που
μας θυμίζουν τις μέρες και στην
Αετόπετρά μας.
Στην αρχή του 21ου αιώνα
υπάρχει έντονη ανησυχία, λόγω
του τρόπου που έχει εξελιχθεί η
ζωή, για το αν οι παραδόσεις μας
τείνουν να αλλοιωθούν να
χαθούν ή να αντικατασταθούν.
Είναι στο χέρι μας να τις διαφυλάξουμε, είναι στο χέρι μας να
τις κρατήσουμε βιώνοντάς τες
κάθε φορά, ακόμα και με τις
όποιες αλλαγές μπορεί να έχουν
υποστεί. Γιατί να το κάνουμε
αυτό; Γιατί διαφορετικά αφηνόμαστε στη ροή και στο τσουνάμι
της παγκοσμιοποίησης, χάνουμε
τον ιδιαίτερο χαρακτήρα που έχει

ο καθένας μας, χάνουμε την
πολυφωνία, την ποικιλομορφία και την ταυτότητα μας.
Γινόμαστε ίδιοι και σταματάμε να
εξελισσόμαστε ανάλογα με τα
θέλω τα δικά μας. Επιπλέον να
θυμηθούμε ότι η παράδοση στην
Ελλάδα δεν είναι μουσειακό στοιχείο, αλλά είναι ζωντανή και
εκφράζεται από τον κάθε τόπο
και τον καθένα μας διαφορετικά,
ζει, αναπνέει και μας κάνει πιο
φωτισμένους και ευλογημένους.
Ευχαριστούμε από καρδιάς όλους
τους εισηγητές και συμμετέχοντες και όσους συνέβαλαν στην
πραγματοποίηση αυτών των διαδικτυακών συναντήσεων.
Νικόλαος Γ. Ζέκης
*Ευχαριστούμε ιδιαιτέρως την
Ματίνα Βαταβάλη για την επιμέλεια
της αφίσας και το virtual background
του διαδικτυακού προγράμματος.
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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ΜΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ
ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΡΑΝΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΕΓΕΡΣΕΩΣ ΤΗΣ
ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

αραμονή Χριστουγέννων 1972. Το
«ραντεβού» ήταν στο ιατρείο του γιατρού μας Χρήστου Λώλη στην οδό
Δημητρακοπούλου (Βεϊκου). Παρών ήταν και
ο Γεώργιος Νικ. Μηλιώνης, υπάλληλος της
ΔΕΗ, ο οποίος είχε αναλάβει το βάρος όλων
των εργασιών της ανεγέρσεως. Την είχα
δημοσιεύσει στον ΠΑΛΜΟ ΤΗΣ ΑΕΤΟΠΕΤΡΑΣ
τον Ιανουάριο 1973. Τη μεταφέρω ατόφια,
χωρίς να αλλάξω ούτε μία λέξη, χωρίς καμία
διόρθωση, αν και με στεναχώρια έχω διαπιστώσει ότι οι νέοι μας δεν ενδιαφέρονται για
τα καλά του παρελθόντος. Όταν προχωράς
χωρίς να ενδιαφέρεσαι για το χθες, είναι
δύσκολο να προγραμματίσεις το σήμερα.
Ετέθησαν λοιπόν στον γιατρό μας οι
κάτωθι ερωτήσεις και «αντλήσαμε» τις ανάλογες απαντήσεις:
ΕΡΩΤΗΣΗ: Κύριε Λώλη, ως πρόεδρος της
ερανικής Επιτροπής, δύνασθε να μας αναφέρετε από πόσα και ποία μέλη αποτελείται
η επιτροπή;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Το Υπουργείον Παιδείας και
Θ ρ η σ κ ε υ μ ά τ ω ν, δ ι α το υ υ π ’ αρ ι θ.
89622/15.7.1969 εγγράφου του προς το
Μητροπολιτικόν Συμβούλιον της Ι.
Μητροπόλεως Δρυϊνουπόλεως Πωγωνιανής
και Κονίτσης, ενέκρινε την σύστασιν ερανικής
επιτροπής, δι’ ανέγερσιν ιερού ναού εν
Αετοπέτρα-Δωδώνης-Ιωαννίνων, απαρτιζομένης εκ των κάτωθι 10 μελών:1] Μάνου
Παναγιώτου του Ι., 2] Τσαμπούρη Γρηγορίου
Χαρ. 3] Λώλη Στεφάνου Νικ. 4] Μηλιώνη
Γεωργίου του Ν. 5] Μάνου Ευαγγέλου του Αθ.
6] Λώλη Χρήστου του Δημ. 7] Θεμελή
Αναστασίου του Δημ. 8] Θεμελή Σπυρ. του
Χρήστου, 9] Μάνου Αναστασίου του Μιχ.10]
Μηλιώνη Αναστασίου του Θεοφ.
Με δικαιοδοσία διενεργείας εράνου εντός
της ενοριακής περιφερείας του ειρημένου Ι.
Ναού, ως και μεταξύ των απανταχού ευρισκομένων μελών της Αδελφότητος Αετοπέτρας.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Είσθε ευχαριστημένος από
την συνεργασίαν όλων των μελών της
Επιτροπής;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ‘Ολα τα μέλη της Επιτροπής,
αλλά και αρκετοί εκτός αυτής, ηργάσθησαν με
ζήλον, φιλοτιμίαν και με πολλάς θυσίας, ανάλογα βέβαια και με την ευχέρειαν εκ των επαγγελματικών των απασχολήσεων, ίνα φέρωμεν
εις πέρας το έργον, το οποίον μας είχεν ανατεθή.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Εις ποίον στάδιον ευρίσκεται
το έργον της Αγίας Παρασκευής;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όπως έχει διαπιστωθή και από
όλους τους επισκεφθέντες την Εκκλησίαν μας
τον τελευταίο καιρό, το κυρίως έργον έχει σχεδόν περατωθή και ολίγαι πλέον ελλείψεις υφίστανται, η βασικωτέρα βεβαίως των οποίων
είναι το κωδωνοστάσιον.

Αναπόσπαστη από την συνέντευξη. Δεν είχα βάλει λεζάντα με ονόματα οπότε ό,τι αναγνωρίζω σήμερα. Από αριστερά: Στο άκρον άγνωστος. Συνέχεια ο Γεώργιος Νικ. Λώλης, πίσω του
ακριβώς ο αδελφός του Κωνσταντίνος, ο Ευάγγελος Αθαν. Μάνος [Τσίπης], ο γιατρός μας
Χρήστος Δημ. Λώλης, ο Αναστάσιος Λαυρέντζος, ο Ευριπίδης Τριανταφύλλου, η Αλεξάνδρα
Ζόγκαρη-Τριανταφύλλου, ο Γρηγόριος Ματ. Μηλιώνης, ο Νικόλαος Μηλιώνης, ο Λάμπρος
Μωραϊτης και με το άσπρο πουκάμισο ο Αθανάσιος Πανταζής. Τους τελευταίους δεν τους αναγνωρίζω. Καθιστός ο ιερέας Δημοσθένης Νικ. Καπώνης, κάτοικος Αγρινίου. Η φωτογραφία πρέπει να είναι του 1968 ή ‘69. Ήταν η τελευταία φορά που είχε έρθει ο π. Δημοσθένης στο χωριό
και είχε ιερουργήσει στην παλαιά εκκλησία της Αγίας Παρασκευής.
να πώ ότι αντεπροσώπευον τα 2/3 των
Αετοπετριτών και οι οποίοι εδάκρυσαν από
συγκίνησιν εις την μεγάλην χαράν, διότι ο
πόθος των έγινε πραγματικότης και εκ του
γεγονότος αυτού συμπεραίνω και νομίζω ότι
αντεπεκρίθημεν στις προσδοκίες των απανταχού Αετοπετριτών και εδικαιώθημεν για την
γραμμήν που ακολουθήσαμεν.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Οι κάτοικοι της Κοινότητος
εβοήθησαν εις την κατασκευήν της
Εκκλησίας;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Βεβαιότατα και μάλιστα εκ του
υστερήματός των συνεισέφερον πλέον των
20.000 δραχμών, πράγμα το οποίον δεν χρειάζεται να εξάρω, και τους ευχαριστούμεν.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποίος ήτο ο προϋπολογισμός
και εις ποίον σημείον ανήλθεν;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ο προϋπολογισμός, σύμφωνα
με τον διαγωνισμόν που έγινε, ήτο της τάξεως
των 257.000 δραχμών. Μέχρι σήμερον έχουν
δαπανηθή περί τις 400.000 δραχμαί. Αναλυτική
κατάστασις των δαπανών θα κυκλοφορήση εν
καιρώ εις όλους τους χωριανούς μας.
ρά;

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πού οφείλεται αυτή η διαφο-

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Το κόστος του κυρίως ναού
δεν υπερέβη τις 300.000 δραχμές Αι υπόλοιποι
100.000 δραχμές αφορούν την κατασκευήν
των δύο υποστέγων υπολογισμένου και του
μανδροτοίχου, τα οποία δεν συμπεριελαμβάνοντο εις τον ανωτέρω προϋπολογισμόν. Τα
έργα αυτά απεφασίσθη να κατασκευασθούν εκ
των υστέρων καθώς το γνωρίζετε. Εκτός
αυτών, η διαφορά οφείλεται και στο γεγονός
ότι μετά την απομάκρυνσιν του πρώτου εργολάβου, η υπόλοιπη εργασία [λιθοδομή, στέγη
και λοιπά] επεβαρύνθηκαν κατά τιμήν μονάδος, λόγω του ότι ανερχόμενοι εχρειάζοντο
σκαλωσιές, στηρίγματα και λοιπά βοηθητικά
μέσα.

δάφισις του καμπαναριού μπορούσε να
αποφευχθή. Σεις τι λέτε;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ως προς το καμπαναριό έχω
να είπω τα εξής: Κατ’ αρχήν προσωπικώς και
ως επιτροπή λυπούμεθα διά την κατεδάφισίν
του, πολύ περισσότερον, διότι προήρχετο και
εκ των δωρεών της Αδελφότητος. Πλην όμως,
το επίκεντρον του χώρου τον οποίον κατέλαβεν η νέα μας Εκκλησία, συνέπιπτε με εκείνον
του καμπαναριού και συνεπώς ήτο αδύνατος
η διατήρησίς του. Και εάν ακόμη η Εκκλησία
μετετοπίζετο αρκετά μέτρα πίσω, το καμπαναριό θα έφρασε την είσοδον της Εκκλησίας και
ως εκ τούτου και πάλιν δεν θα ήτο δυνατόν να
παραμείνη. Ελπίζομεν και είμεθα βέβαιοι γι’
αυτό ότι από παντού θα δοθή και πάλιν το
παρών, με μια τελευταία προσπάθειά μας
μεταξύ των απανταχού αγαπητών χωριανών
μας, μέχρι της ημέρας των επισήμων εγκαινίων, που έχουν προγραμματισθή για το πανηγύρι της Αγίας μας του ‘73, να δυνηθώμεν να
παρουσιάσωμεν και το απαραίτητο τούτο
συμπλήρωμα του όλου έργου - και θα είναι
μεγαλοπρεπές - για να ηχήση χαρμοσύνως και
πάλιν η καμπάνα της πολιούχου και προστάτιδος του χωριού μας Αγίας Παρασκευής, του
συμβόλου της λατρείας μας, και να διαλαλή
εσαεί την ενότητα και την μεταξύ μας αγάπην
και αδελφοσύνην, όπως την οραματίσθησαν οι
προ εκατονταετίας πρόγονοι ημών, όταν πρωτοέφκιασαν την εκκλησίαν απάνω στο Γκρεμό
αυτόν και ούτω ηνωμενοι και αδελφωμένοι να
προχωρήσωμεν και για την άλλην εκκλησίαν,
τον Άγιον Παντελεήμονα. Είμεθα πολλοί και η
επιβάρυνσις ενός εκάστου δεν θα είναι μεγάλη. Μπορούμε.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Είσθε ευχαριστημένος από
την συμμετοχήν εις τον έρανον των απανταχού ευρισκομένων Αετοπετριτών;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Διακαής επιθυμία όλων των
Αετοπετριτών από πολλών ετών ήτο η ανέγερσις νέας εκκλησίας. Όταν λοιπόν επέστη η στιγμή, εδόθη το παρόν από παντού και το ευρύ
ΕΡΩΤΗΣΗ: Υπήρξε κανένα γεγονός το
κοινόν των απανταχού Αετοπετριτών , με προοποίο να σας εντυπωσίασε ιδιαιτέρως κατά
θυμίαν και συγκίνησιν συνεισέφεραν άπαξ και
την πορείαν των εργασιών της ανοικοδομήδις και εις ενίας περιπτώσεις και τρις, δια την
σεως;
ανέγερσιν της προστάτιδος του χωριού μας
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Εντύπωσιν μας έκαμε το γεγοΑγίας Παρασκευής, εν πολλοίς και εκ του υστεΕΡΩΤΗΣΗ: Πολλοί νομίζουν ότι η κατε- νός της ελλείψεως ενδιαφέροντος εκ μέρους
ρήματός του, και τούτο το τονίζω.
των εντεταλμένων και υπευθύνων
Βεβαίως, λόγω της γνωστής διαφωδιά την παρακολούθησιν του έργου
νίας μας, η συμμετοχή στον έρανο
[εν νοώ την Εκκλησιασ ττικήν
δεν υπήρξε καθολική και ένα ποσοΕπιτροπήν] και πλην ελαχίστων εξαιστόν 15 - 20% περίπου δεν συνεισέρέσεων η αδιαφορία ήτο πλήρης
φερεν δια το έργον. Ας μου επιτραωσάν να εγίνετο ένα έργο ξένο προς
πή, στο σημείο αυτό, να υποστηρίξω
την Κοινότητά μας.
ότι η Νέα μας Αγία Παρασκευή, ανεΕΡΩΤΗΣΗ: Πότε θα γίνουν τα
γερθείσα εις τον χώρον αυτόν της
επίσημα εγκαίνια της εκκλησίας;
παλαιάς, πέραν της στερεότητος του
Απαντηση: Επίσημα εγκαίνια εδάφους, συγκρινομένου προς
Θεού θέλοντος - έχουν προγραμμαάλλην θέσιν της περιοχής, σαν ιστοτισθή για την 26ην Ιουλίου 1973,
ρία και παράδοσις, σαν θέσις και
ημέραν μνήμης της Αγίας μας. Θα
θέα, εμίλησε κατ’ ευθείαν στις καρχρειασθή να επισκεφθούμε τον
διές των συγχωριανών και απανταΣεβασμιώτατον Μητροπολίτην μας
χού Αετοπετριτών και εκάλυψεν εξ
κ.κ. Σεβαστιανόν, οπότε και εν καιρώ
ολοκλήρου τον συναισθηματισμόν
θα κοινοποιηθή τούτο προς τα μέλη.
του και την νοσταλγίαν του για το
χωριό και την αγάπην του γι’ αυτό
ΕΡΩΤΗΣΗ: Έχετε να προσθέσεΑπό τη θεμελίωση της νέας εκκλησίας της Αγίας Παρασκευής.
και τούτο απορρέει από τις εκδηλώτε τίποτε άλλο;
Από αριστερά: ο Γεώργιος Νικ. Μηλιώνης, ο Λάμπρος Μωραϊτης, η
σεις και τα συναισθήματα, όλων εκείΑΠΑΝΤΗΣΗ: Θα ήθελα να εκφράΑνθούλα Νικ. Παππά, η Ευανθία Αθ. Μάνου [Τσίπη], ο Γεώργιος Ν.
νων που παραυρέθηκαν κατά την
σω
και
εκ μέρους της επιτροπής, διά
Λώλης, ο Χρήστος Λώλης, ο Ευάγγελος Αθ. Μάνος και ο Γρηγόριος
πρώτην θείαν λειτουργίαν της 26/7
Χαρ. Τσαμπούρης που εκφωνεί τον πανηγυρικό. Από τους υπολοίπους των στηλών της εφημερίδος σας, τας
του περασμένου καλοκαιριού και
θερμάς μας ευχαριστίας προς όλους
δεν αναγνωρίζω κανέναν.
δεν ήσαν και λίγοι αυτοί, μπορώ δε
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τους Αετοπετρίτας και μή, ως και τους διαφόρους οργανισμούς και υπηρεσίας, οι οποίοι δια
των συνεισφορών των και των πάσης φύσεως
παροχών και αφιερώσεων καθώς και όλους
εκείνους που καθ’ οιονδήποτε τρόπον συνέδραμον και εβοήθησαν ημάς, ίνα φέρωμεν εις
πέρας το Θεάρεστον τούτο εργον, το οποίο θ’
αποβή το σύμβολον της ενότητος και αγάπης
μεταξύ των απανταχού Αετοπετριτών, διά την
προόδον του χωριού μας.
Ιδιαιτέρως ευχαριστούμε τον Νομάρχην
μας κ. Λουκάν Λιοτόπουλον, διά το αμέριστον
ενδιαφέρον του υπέρ της Κοινότητός μας, διά
της διαθέσεως των απαραιτήτων μηχανικών
μέσων, διά την διάνοιξιν και διαρρύθμισιν του
κοινοτικού δρόμου, του οδηγούντος μέχρι των
θηρών της εκκλησίας μας.
Ιδιαίτερα ένα μεγάλο ευχαριστώ προς τα
νέα εκείνα παιδιά του χωριού μας, που γενναιόδωρα ευγενώς προσφέρθηκαν και διά της
εργασίας των εστόλισαν την εκκλησίαν μας
[στασίδια, αναλόγιον, μωσαϊκά δαπέδου, ηλεκτρικήν εγκατάστασιν,]. Επίσης στους δωρητάς, αφιερωτάς βαρυτίμων αντικειμένων [ιερά
σκεύη, έπιπλα] ως και πέραν του Ατλαντικού
αγαπητούς συγχωριανούς μας θερμάς ευχαριστίας. Η χάρις της μεγαλομάρτυρος Αγίας
Παρασκευής εσαεί να περιβάλλει αυτούς και
τας οικογενείας των.
Εν κατακλείδι υπενθυμίζω ότι εναπέμειναν
ολίγα αντικείμανα ακόμη δια την εσωτερικήν
διακόσμησιν της εκκλησίας μας που αναμένουν τους αφιερωτάς των. ‘Οστις επιθυμεί να
συνδέση το όνομά του με το θεάρεστο τούτο
έργον, δύναται ν’ αποτανθή προς τον
Πρόεδρον της Επιτροπής Εράνου, Ελπίζω
σύντομα και μέχρι της ημέρας των εγκαινίων
να καλυφθούν και ταύτα.

Ε

δώ τελείωσε η ενδιαφέρουσα συνέντευξις
με τον κ. Χρ. Λώλη και επί ευκαιρία ευχαριστούμε θερμώς και ευχόμεθα όπως μέχρι της
ημέρας των επισήμων εγκαινίων η νέα μας
εκκλησία της Αγίας Παρασκευής είναι ετοίμη
διά να συνεχίση την παράδοσιν της παλαιάς
και από το ύψος του γκρεμού της να είναι
σκέπη μας σε όλες τις δυσκολίες της ζωής.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΝΟΣ
***
ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Την εποχή εκείνη
υπαγ όμασ ταν σ την Ιερά Μητρόπολη
Δρυϊνουπόλεως - Πωγωνιανής και Κονίτσης. Αν
δεν απατώμαι, ήμασταν το μοναδικό χωριό από
την Επαρχία Κουρέντων όπου υπαγόμασταν. Δεν
είχαμε καλή επικοινωνία με την Μητρόπολη. Έτσι
κατόπιν ενεργειών από εμένα, τον Βαγγέλη
Βουρεκά και τον αείμνηστο Χρήστο Καλαμπόκα,
με σύμφωνη γνώμη της Αδελφότητας και της
Κοινότητας, αρχίσαμε συνομιλίες με τον
Μητροπολίτη Χρυσόστομο. Αποδέχτηκε τελικά
το αίτημά μας και ενέκρινε την ένταξή μας στην
Μητρόπολη Ιωαννίνων. Δε θυμάμαι χρονολογία.
Θα πρέπει να ήταν τέλος της δεκαετίας ‘70 ή
αρχές ‘80.
Εγκαίνια της Αγίας Παρασκευής δεν έγιναν
ποτέ, λόγω των συνεχών αναβολών εκ μέρους
του Μητροπολίτη. Θυμάμαι, το 1974 ή ‘75 είχε
έρθει και ιερούργησε ο αρχιμανδρίτης της
Μητρόπολης. Δε θυμάμαι το όνομά του αλλά
έγινε Μητροπολίτης. Ο Πρόεδρος της
Αδελφότητας τον «πίεζε» να καθήσει για να ευλογίσει την έναρξη του φαγητού [τότε το πανηγύρι
γινότανε μεσημέρι]. Απευθυνόμενος ο αρχιμανδρίτης στους παρευρισκομένους είπε : «Δεν ήρθα
και δεν θέλω να σας χαλάσω το πανηγύρι, αλλά
σκεφθείτε τι μέρα είναι σήμερα.» Ήταν
Παρασκευή!!!
Ο γιατρός Χρ. Λώλης μέχρι τον πόλεμο κατοικούσε στο Δεσποτικό όπου είχε και το ιατρείο του.
Με τον πόλεμο επιστρατεύθηκε. Το 1944 οι
Γερμανοί του έκαψαν το σπίτι-ιατρείο.
Προσελήφθη από το Λαϊκό Νοσοκομείο και στη
συνέχεια ανέλαβε γιατρός στα ιδιόκτητα ιατρεία
του Ταμείου Αρτεργατών. Όταν τα ιατρεία έκλεισαν και μέχρι την συνταξιοδότησή του είχε ιδιωτικό μικροβιολογικό ιατρείο στου Βεϊκου. Στη θέση
του καμένου σπιτιού στο Δεσποτικό ανηγέρθη το
ξενοδοχείο ΔΙΑΜΑΝΤΗ.
Αν ο Θεός με αξιώσει, περισσότερα θα
γράψω όταν ασχοληθώ με θέμα: «ΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ
ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ».
Ευχαριστώ τον Πρόεδρο της Αδελφότητας κ.
Νικ. Ζέκη, ο οποίος με παρεκίνησε να γράψω
στην εφημερίδα μας κάποιο γεγονός που να σχετίζεται με την ιστορία μας.
ΒΑΓΓΈΛΗΣ ΜΆΝΟΣ

Αετοπετρίτικα Νέα
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Λ

ίαν χρήσιμα για την ιστορία της
Αδελφότητας είναι μόνο τα έγγραφα,
όπως π.χ. τα τρία συμβόλαια ακινήτων
αυτής, που έγιναν το 1903, 1907 και 1911, των
οποίων ακριβή και επικυρωμένα αντίγραφα
από το Υποθηκοφυλακείο Πειραιά έχω στα
χέρια μου και τα οποία αναφέρω περιληπτικά,
και όχι τα ανεύθυνα λόγια και τα μεγάλα
«χαμπέρια».
ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΙΑΣ ΤΟ 1903
ΣΤΙΣ 11-6-1903, με το 9.583 συμβόλαιο του
Συμβολαιογράφου Πειραιώς Αντ. Βιδάλη, η
Αδελφότητά μας με την επωνυμία
«Φιλεκπαιδευτική Αδελφότης Κοσόλιανης
Ηπείρου» και εκπροσωπούμενη από το πενταμελές Δ.Σ., Μιχαήλ Ιω. Ζόγκαρη, Ιωάννη Χρ.
Καλαμπόκα, Χρήστο Σταυρ. Θεμελή, Γεώργιο
Ματθ. Μηλιώνη (ταμίας) και Ευάγγελο Σπυρ.
Κουμπή (γραμματέας), αγόρασε στην «Πηγάδα»
Πειραιώς από τον συγχωριανό μας Αναστάσιο
Ευαγγ. Νούση, αρτοποιό και κάτοικο Πειραιώς,
μια διώροφη οικία, μετά του οικοπέδου της, πήχεων τεκτ. τετρ. 109,50 και συνορευομένης δυτικά
με την οδό Κρεββατά και ανατολικά με τη
Λεωφόρο Δεξαμενής, αντί τιμήματος δρχ. 3.500,
εξοφληθέντος ολοσχερώς κατά την υπογραφή των
συμβολαίων.
Την εν λόγω οικία την εντόπισα από την
περιγραφή του συμβολαίου και τις μαρτυρίες των
γειτόνων.
ΑΓΟΡΑ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΤΟ 1907
Στις 5-2-1907, με το 2.869 συμβόλαιο του
Συμβ/φου Πειραιώς Παν. Κανελλόπουλου, η
Αδελφότητά μας, με την ίδια ως άνω επωνυμία
και εκπροσωπούμενη από το οκταμελές Δ.Σ.,
Αναστάσιο Ε. Νούση, Χρήστο Ιω. Έξαρχο, Μιχαήλ

Ι. Ζόγκαρη, Αναστάσιο Σ. Μηλιώνη, Χρήστο
Θεμελή, Γεώργιο Μ. Μηλιώνη, Γεώργιο Σ.
Θεμελή (ταμίας) και Ευάγγελο Σ. Κουμπή, δυνάμει του από 22-2-1901 κανονισμού αυτής, εγκριθέντος δια του από 19-5-1901 Β.Δ. και τροποποιηθέντος δια του από τριακοστού του έτους 1906
Β.Δ., αγόρασε στον Πειραιά το αρτοποιείο μας,
δηλαδή ένα κλίβανο, πήχεων τεκτ. τετρ 170, αντί
τιμήματος δρχ. 8.800, εξοφληθέντος πλήρως κατά
την υπογραφή των συμβολαίων, με την υποχρέωση της Αδελφότητας να μην κάνει έξωση στον νοικάρη του αρτοποιείου Νικόλαο Κίρκο, μέχρι 31-81908.
ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΙΑΣ ΤΟ 1911
Στις 28-11-1911, με το 16.858 συμβόλαιο του
Συμβ/φου Πειραιά Αντ. Μέρμηγκα, η Αδελφότητά
μας, με την αυτή παραπάνω επωνυμία και εκπροσωπούμενη από το οκταμελές Δ.Σ., Μιχαήλ
Μηλιώνη (πρόεδρος), Δημήτριο Λώλη (γραμματέας), Γεώργιο Μηλιώνη (ταμίας), Χρήστο Θεμελή,
Λάμπρο Κωστούλα, Ευάγγελο Κουμπή, Αργύριο
Παππά και Κωνσταντίνο Νούση (σύμβουλοι),
σύμφωνα με το άρθρο ii του κανονισμού αυτής
και το από 29-7-1907 πρακτικό της Γεν. Συν.,
πούλησε την ως άνω οικία της «Πηγάδας»
Πειραιώς, αντί τιμήματος δρχ. 3.000 καταβληθέντος ολοσχερώς κατά την υπογραφή των συμβολαίων.
ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ ΣΤΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ
ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ
Σύμφωνα με τα παραπάνω, είναι ελλιπή
και αναξιόπιστα τα περί της ιστορίας της
Αδελφότητας γραφόμενα του Ανδρέα Μάνου, για
τους εξής ενδεικτικά λόγους:
- Διότι όλα τα γραφόμενά του βασίζονται σε
προφορικές ειδήσεις και όχι σε έγγραφα.
- Διότι από το 1901 μέχρι το 1912 ουδέν Δ.Σ.

ΧΑΡΑΖΟΝΤΑΣ ΜΟΝΟΠΑΤΙA

Η

Αδελφότητά μας ζήτησε από τον Δήμαρχο Ζίτσας κ.
Πλιάκο να ανοιχτούν συγκεκριμένα
περιπατητικά μονοπάτια που να συνδέουν το χωριό μας με γνωστές τοποθεσίες
της περιοχής και άλλα χωριά. Ο Δήμος ανταποκρίθηκε στο αίτημά μας και ο Αντιδήμαρχος
Παιδείας και Πολιτισμού του δήμου Ζίτσας κ.
Γιώργος Ράδος, που ηγείται της προσπάθειας αυτής, ήρθε στο χωριό μας με γνωστό
περιπατητή, για να μαρκάρει το/α μονοπάτια
που θα ανοιχτούν καταρχάς. Με τη βοήθεια του Τοπικού Προέδρου
μας κ. Σταύρου Λώλη προσδιόρισαν το μονοπάτι που συνδέει το
χωριό μας με το εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία αλλά και το Καστρί
(Σιούτιστα). Σύντομα αυτό θα υλοποιηθεί, ώστε να καταστεί δυνατή η ασφαλής πρόσβαση για τους περιπατητές στο βουνό. Θα
είναι αυτό μια αρχή για μια σειρά από μονοπάτια που ζήτησε η
αδελφότητα μας.

αναφέρει, ενώ από τα εν λόγω συμβόλαια προκύπτει, ότι την περίοδο αυτή μεσολάβησαν τρία διαφορετικά Δ.Σ.
- Διότι είναι μη αληθή τα περί εράνου το 1908,
για την αγορά οικοπέδου και στη συνέχεια το κτίσιμο του αρτοποιείου, εφόσον από τα ειρημένα
συμβόλαια φαίνεται, πως το αρτοποιείο αγοράστηκε το 1907, όχι ως οικόπεδο, αλλά ως έτοιμο
αρτοποιείο και το τίμημα αυτού εξοφλήθηκε αμέσως, κατά την υπογραφή των συμβολαίων και επί
πλέον εντός του αρτοποιείου υπήρχε μισθωτής,
που απαγορευόταν να εξωθεί μέχρι 31-8-1908.
- Τέλος, θεωρώ παντελώς ψευδή και κουτσομπολίστικα τα «περί συλλογής αλεύρων για το
Χωριό στα αρτοποιεία Νίκου Μηλιώνη, Ι.
Οικονόμου και Μάνθου Τσαμπούρη και μη αποστολής αυτών», γραφόμενα, διότι είναι χωρίς
αποδείξεις και στοιχεία και άνευ λόγου και αιτίας:
- Δεν θίγουν μόνο τη Μνήμη των τριών αυτών
ανυπεράσπιστων, λόγω θανάτου, Χωριανών μας,
που και αυτοί, σε δύσκολες εποχές, μαζί με
άλλους απόδημους Αετοπετρίτες, υπήρξαν οι στυλοβάτες και οι «αιμοδότες» του Χωριού, σώζοντάς το από την πείνα και την εξαθλίωση και ας
μην ξεχνάμε, ότι στο μαγειρείο του Μάνθου
Τσαμπούρη έφαγαν στο «τσαμπέ» ουκ ολίγοι
αδύναμοι και μη έχοντες Συγχωριανοί μας.
- Αλλά περαιτέρω και επιπλέον μειώνουν και
καταρρακώνουν το κύρος και το γόητρο μιας ολόκληρης Αδελφότητας, έχοντας στο ενεργητικό της
μια πλούσια και μακρόχρονη ιστορία και δράση,
που έτσι θα τη συνεχίσουμε και εμείς, προσπερνώντας τις οποιεσδήποτε μικρόψυχες και στενόμυαλες συμπεριφορές!…
ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΩΛΗΣ
Υ.Γ.: Οι όποιες διαφωνίες μας στα «ΚΟΙΝΑ»
πρέπει να είναι σεβαστές και δεν επιτρέπεται να
τις μετατρέπουμε σε παρεξηγήσεις και αντιπαλότητες.
Ο ΙΔΙΟΣ

«Επιμερισμός και απόδοση ειδικού τέλους σε οικιακούς
καταναλωτές, στις Κοινότητες όπου λειτουργούν Α.Π.Ε.»

Σύμφωνα με την παρ. Α3 του αρθ.25 του
Ν.3468/2006 (ΦΕΚ Α΄ 129/2006), όπως τροποποιήθηκε με το αρθ.3 του Ν. 4585/2018
(ΦΕΚ Α΄216/2018), με Κοινή Απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών, Περιβάλλοντος και
Ενέργειας καθορίζονται ο τρόπος προσδιορισμού και επιμερισμού των ποσών που αντιστοιχούν στο 1/3 του ειδικού τέλους της παρ.
Α1 του άρθρου 25 του Ν. 3468/2006, τα
οποία αποδίδονται στους κατόχους άδειας
προμήθειας που προμηθεύουν ηλεκτρική
ενέργεια, με σκοπό να αποδοθούν τελικά
σ τους οικιακούς καταναλωτές των
Κοινοτήτων των Δήμων (ΟΤΑ Α΄ βαθμού),
στους οποίους λειτουργούν σταθμοί Α.Π.Ε.
και Υβριδικοί σταθμοί, μέσω των λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.
Επίσης με την ίδια Κ.Υ.Α. καθορίζονται η διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης ενστάσεων, ο τρόπος προσδιορισμού των δικαιούχων, ο τρόπος επιμερισμού των ανωτέρω
ποσών ανά δικαιούχο, ο χρόνος εκκαθάρι-

σης, τα ανώτατα όρια καταναλώσεων προς
πίστωση των δικαιούχων και η σχετική διαδικασία.
Στο πλαίσιο όλων των παραπάνω με την
υπ’ αριθμ. 74976/2999/31-07-2020 απόφαση
του Γενικού Διευθυντή Ενέργειας ανακοινώθηκε ο Πίνακας Επιμερισμού του ειδικού
τέλους υπέρ των οικιακών καταναλωτών σε
περιοχές όπου λειτουργούν σταθμοί Α.Π.Ε.
και Υβριδικοί Σταθμοί σε μία ή περισσότερες
Κοινότητες για την περίοδο των ετών 20152019.
Σε ό,τι αφορά το Αιολικό
Πάρκο «Κασιδιάρης» δεν περιλαμβάνεται
στον Πίνακα Επιμερισμού, καθώς τη
συγκεκριμένη χρονική περίοδο (20152019) ήταν στο στάδιο της κατασκευής
και όχι σε λειτουργία για την παραγωγή
ενέργειας.
Από το γραφείο του Δημάρχου Ζίτσας
Κων/να Καραμήτσου

ΣΤΗΛΗ ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Η

Η ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΗΜΕΡΑ
ΤΟΥ ΗΠΕΙΡΩΤΗ

Αδελφότητά μας είχε την τιμή να συμμετάσχει
με μονόλεπτο βιντεάκι στην Ημέρα του
Ηπειρώτη, χρησιμοποιώντας πλούσιο
φωτογραφικό υλικό από το αρχείο του Δημήτρη Π.
Μπάτσου όμορφα πλαισιωμένο από αφήγηση και
υπότιτλους που σκοπό είχαν την ανάδειξη της
αδελφότητάς μας, την προτροπή να συμμετέχουμε
όλοι σε ενέργειες και δράσεις και τις ευχές προς την
Πανηπειρωτική.
Η εκδήλωση διοργανώθηκε διαδικτυακά στις 4
Απριλίου από την Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία
Ελλάδας. Πάνω από 80 Αδελφότητες, Σωματεία και

Ομοσπονδίες συμμετείχαν σε αυτήν την προσπάθεια
με σκοπό να ανταμωθούνε διαδικτυακά και να
αποδώσουν έναν
σύντομο
χαιρετισμό. Ευχόμαστε
καλή δύναμη σε όλους
όσοι στηρίζουν τις
Αδελφότητες και τους
Συλλόγους τους στο
τόσο σημαντικό έργο
που έχουν αναλάβει να
επιτελέσουν.
Ευχαριστούμε την
Πανηπειρωτική
Συνομοσπονδία Ελλάδας γι’ αυτή την εκδήλωση που
διοργάνωσε, εξασφαλίζοντας την ενεργή συμμετοχή

των Πρωτοβάθμιων και Δευτεροβάθμιων Σωματείων
της, της ευχόμαστε καλή συνέχεια στο επιτελικό και
ουσιαστικό της έργο και να συνεχίσει
να αγκαλιάζει τα «παιδιά» της, τα
οποία αποτελούν και τα κύτταρα της
ύπαρξής της.
Καλή αντάμωση στην Πατρίδα μας
ΣΗΜ. Για να δείτε τον χαιρετισμό της
Αδελφότητάς μας πηγαίνετε στο
17:59’’ από τον παρακάτω σύνδεσμο,
https://www.youtube.com/
watch?v=rLiGFbG41xU ή
πληκτρολογήστε τη λέξη - κλειδί
¨Πανηπειρωτικη¨ ή ¨Ημέρα του Ηπειρώτη¨ στο youtube. 
Νικόλαος Γ. Ζέκης
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΙΟ

Εκδηλώσεις του Δήμου Ζίτσας
Ο Δήμος Ζίτσας ανακοινώνει το πρόγραμμα των
Θερινών Εκδηλώσεων για το μήνα Ιούλιο 2021.

ΑΡΧΙΣΕ ΞΑΝΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ
ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΜΑΣ

Θεατρικές παραστάσεις

Ω

Αναλυτικά το πρόγραμμα έχει ως εξής:

ς γνωστό, εδώ και χρόνια το Ιατρείο μας
ήταν κλειστό, λόγω του ότι ο χώρος αυτού
ήταν λίαν βρώμικος και ακατάλληλος.
Γι’ αυτό, κατά την προηγούμενη θητεία, ο γιατρός έκανε αναφορά στο Κέντρο Υγείας
Βουτσαρά, που έγινε δεκτή από το Διευθυντή
κύριο Δράκο και έτσι έπαυσε να έρχεται στο
Χωριό.
Όμως πριν μερικούς μήνες, ύστερα από τηλεφωνική μου επικοινωνία με τον γιατρό, πήγα με
τη σύζυγό μου και καθαρίσαμε το ιατρείο, με
συνέπεια να αρχίσει εκ νέου η λειτουργία αυτού,
που έκτοτε συνεχίζεται ομαλά και απρόσκοπτα.

Καλλιτεχνική ομάδα Δήμου Ζίτσας
«ΕΠΙ ΣΚΗΝΗΣ»
Παράσταση «Συμπέθεροι από τα
Τίρανα»
• Δευτέρα 19 Ιουλίου στην Ελεούσα
• Τετάρτη 21 Ιουλίου στην Κ. Λαψίστα
• Παρασκευή 23 Ιουλίου στη Ζίτσα

• Κυριακή 25 Ιουλίου στην
Αετόπετρα

• Δευτέρα 26 Ιουλίου στην Ασφάκα
• Τετάρτη 28 Ιουλίου στη Βερενίκη
• Παρασκευή 30 Ιουλίου στην
Παλιουρή

ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ
ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

Παραστάσεις και Εργαστήρια κουκλοθεάτρου
Από το κουκλοθέατρο «Antrala»
Παράσταση – Λυκουργομπερδέματα
• Σάββατο – 17 Ιουλίου στο Ροδοτόπι

Κ

• Σάββατο – 24 Ιουλίου στην Αετόπετρα
• Παρασκευή – 30 Ιουλίου στη Ζωοδόχο

«Παιχνίδια στην Πλατεία»

Εκδήλωση για παιδιά όλων των ηλικιών
10 εξειδικευμένοι παιδαγωγοί οργανώνουν τα παιδιά σε
ομάδες, παίζουν, μαθαίνουν και κοινωνικοποιούνται από
τις 17.30 ως αργά το βράδυ.
• Τρίτη 13 Ιουλίου στην Πλατεία Δημαρχείου (Ελεούσα)
• Τετάρτη 14 Ιουλίου στην Πλατεία Μεταμόρφωσης
• Τρίτη 20 Ιουλίου στη Ζίτσα
• Τετάρτη 21 Ιουλίου στην Κληματιά

αλούνται οι ιδιοκτήτες οικοπέδων εντός των
οικισμών του Χωριού και σε απόσταση 100
μέτρων από τα όριά τους, να μεριμνήσουν για
τον καθαρισμό και αποψίλωση των εν λόγω
χώρων από ξερά χόρτα και απορρίμματα, που
μπορούν να αποτελέσουν αιτία πυρκαγιάς και
ανάφλεξης, άλλως οι υπεύθυνοι θα τιμωρού-

Η

Το πρόγραμμα δύναται να διαμορφωθεί ανάλογα με τις
υγειονομικές συνθήκες.
Σε όλες τις εκδηλώσεις είναι υποχρεωτική η τήρηση των μέτρων
προστασίας, όπως η διατήρηση αποστάσεων για αποφυγή
συνωστισμού και η χρήση μάσκας, μεταξύ άλλων.

Ε

πίσης, υπό την αιγίδα του Δήμου Ζίτσας διεξάγονται για
4η χρονιά και οι εκδηλώσεις αθλητικού τουρισμού και
συγκεκριμένα οι :
«ΠαραΚαλάμιες Διαδρομές»
• Κυριακή 11 Ιουλίου - Αγώνες ορεινού τρεξίματος με εκκίνηση
και τερματισμό στο Βουτσαρά (Συμμετοχή 300 δρομέων από
όλη την Ελλάδα)
• Κυριακή 18 Ιουλίου - Διασυλλογικός αγώνας ορεινής
ποδηλασίας (MTB)

Τ

.ΤΕΛΟΣ ΣΤΙΣ ΛΑΚΟΥΒΕΣ

Ε

ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

ντός των προσεχών ημερών θα μπει ένα τέλος
στις λακούβες των δρόμων του Χωριού, κατόπιν συνεχούς αλληλογραφίας και τηλεφωνικών
επικοινωνιών που είχα με τους αρμόδιους φορείς.

Ω

ΠΕΡΙ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ
ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

ς εκ του Νόμου αρμόδιος έλαβα από το Δ.Σ.
της Αδελφότητας το ποσό των οκτακοσίων
ευρώ (800,00€), που ήταν για το σκοπό αυτό από
δωρεές πιστών και τώρα θα αρχίσουν οι εργασίες
καθαρισμού και εξωραϊσμού, με την βοήθεια και
την ευχή όλων μας και όχι κάτω από Επιτροπές και
παραεπιτροπές, που εκτός του ότι «όπου λαλούν
πολλά κοκόρια αργεί να ξημερώσει», μπορεί επιπλέον να δημιουργηθούν περαιτέρω παρεξηγήσεις και ξεσυνέργειες, όπως π.χ. ίσως πουν
κάποιοι, «γιατί αυτοί και όχι εμείς» και η όλη διαχείριση των χρημάτων θα γίνει με πλήρη διαφάνεια και δημοσιότητα.
ΣΤΑΥΡΟΣ Ν. ΛΩΛΗΣ

Ο ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ
ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΑΣ

Αδελφότητά μας επανέρχεται σε ένα
θέμα που θεωρεί σημαντικό για την
αποτύπωση της νεότερης ιστορίας
της αλλά και τη συνέχειά της. Την εφημερίδα
μας. Αποτελούσε και συνεχίζει να αποτελεί
το πιο έγκυρο μέσω επικοινωνίας μεταξύ των
Αετοπετριτών και φίλων σε θέματα του
χωριού και της αποδημίας μας. Η εφημερίδα
μπορεί να τρυπώσει στο σπίτι του καθενός
μας, να μείνει εκεί και να γίνει κτήμα του ανά
πάσα στιγμή της ημέρας. Μπορούμε να την
αγαπήσουμε ή να την πετάμε θυμωμένοι,
όταν διαφωνούμε, αλλά στο τέλος με καθαρό
μυαλό να γυρίζουμε πάντα σε αυτήν. Οι
λέξεις μας και οι σκέψεις μας στα άρθρα
πρέπει να παράγουν γνώση, συναισθήματα
και επιχειρήματα και όχι να γράφουμε κοφτά,
επιθετικά, καταγγελτικά σαν εισαγγελείς.
Τόσα χρόνια πολλά άρθρα στόλισαν τα
φύλλα μας κι ενώ πολλοί αρθρογράφοι μας
έχουν φύγει από τον κόσμο δεν έχει γίνει το
ίδιο και με τη σκέψη τους εξαιτίας της
εφημερίδας μας. Αυτή η σκέψη τους είναι και
μέρος της σκέψης των Αετοπετριτών, η

Εκδήλωση μνήμης στο συμμάρτυρα του Ρήγα Φεραίου και
γιατρό Δημήτριο Νικολίδη
• Δευτέρα 19 Ιουλίου στην Ι.Μ. Προφ. Ηλία Ζίτσας (19.00)

νται με πρόστιμα, διοικητικές και ποινικές
κυρώσεις.

σκέψη της Αετόπετρας.
Εμείς ως Δ.Σ. ζητάμε να αγκαλιάσετε την
προσπάθεια που κάνουμε να μαζέψουμε σε
έναν τόμο τα τελευταία 100 περίπου φύλλα
της εφημερίδας μας. Αποτελεί μια συνέχεια
των πρώτων 100 φύλλων που είχαν εκδοθεί
σε τόμο πριν αρκετά χρόνια. Το ενδεικτικό
κόστος εκτύπωσης κυμαίνεται από 35 έως
64 ευρώ ανά τόμο και είναι σε συνάρτηση με
το ν α ρ ι θ μ ό τω ν ε κ τ υ πώ σ ε ω ν . Α ς
αγκαλιάσουμε όλοι αυτή την προσπάθεια
που είναι τόσο σημαντική για τους
Αετοπετρίτες και ας στηρίξουμε κάτι που
αξίζει να έχουμε ως ενθύμιο στο σπίτι μας, με
τα φύλλα της εφημερίδας συγκεντρωμένα,
εύκολα προσβάσιμα και αρχειοθετημένα
σωστά. Δηλώστε σε οποιοδήποτε μέλος του
Δ.Σ. τη διάθεσή σας να το αποκτήσετε. Όσο
περισσότεροι γινόμαστε τόσο λιγότερο θα
είναι το κόστος απόκτησης του συλλεκτικού
τόμου. Παρακαλούμε δηλώστε μας την
πρόθεσή σας να προμηθευτείτε τον τόμο
μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2021.
Νικόλαος Γ. Ζέκης

ΜΝΗΜΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ (1973-1974)

ούτη εδώ η επιστολή, γράφεται προς τιμήν
ενός άξιου τέκνου της Αετόπετρας Δωδώνης
Ηπείρου, του Παναγιώτη Γεωργίου Μάνου,
υιού του αείμνηστου δασκάλου, Γεωργίου
Αποστόλου Μάνου. Τον τέως Πρόεδρο της
Αδελφότητος Αετόπετρας Δωδώνης Ηπείρου, που
το σταμάτημα της καρδιάς του φαντάζομαι ότι
λύπησε πολύ κόσμο από το χωριό μας.
Εγώ προσωπικά λίγο τον γνώριζα, διότι ο
αείμνηστος τα περισσότερα έτη της ζωής του τα
έζησε στα Γιάννινα. Οι φορές που τον είχα δει
αυτοπροσώπως ήταν λίγες, εκτός από τις
Συνελεύσεις, όπου ήταν Πρόεδρος της
Αδελφότητας τη δεκαετία του ‘80, κάποιες φορές
στον αείμνηστο Βαγγέλη (Τσίπη) Μάνο στου
Ψυρρή στο μαγαζί με τις βαλίτσες-μπαούλα,
λίγο στο χωριό τις ημέρες της Αγίας
Παρασκευής και επίσης, στον ΟΤΕ
Καλλιθέας Αττικής, όπου κατείχε
αξιοπρεπή θέση προϊσταμένου (ήταν
Μηχανικός Ηλεκτρολόγος)!
Τότε ήταν, το 1974, που
πήγαμε στον ΟΤΕ Καλλιθέας, ο
ιατρός Λώλης Χρήστος κι εγώ. Το
1974, ο ιατρός αξιώθηκε να φτιάξει
μαζί με την αδελφή του Αμαλία,
τετραώροφο κτήριο στην περιοχή
Προύσσης, θέση Αιγάλεω. Τότε, με

καλεί ένα απόγευμα στο τηλέφωνο και μου λέει
“Βασιλάκη, πρέπει να έρθεις από εδώ, δηλαδή από
το ιατρείο-σπίτι, Δημητρακοπούλου στο Κουκάκι
και θα σου πω”. Όταν πήγα, μου εξήγησε τι με
ήθελε και φυσικά δέχτηκα. Μου λέει “Βασίλη,
α π ο φα σ ί σ α μ ε μ ε τ η ν α δ ε λ φ ή μ ο υ , τ α
διαμερίσματα και το μαγαζί να τα νοικιάσουμε με
αριθμό τηλεφώνου το κάθε ένα”! Έτσι πήγαμε
στον ΟΤΕ, βρήκαμε τον Παναγιώτη και τα
κανόνισαν και έτσι τα διαμερίσματα νοικιάστηκαν
με αριθμό τηλεφώνου.
Ο Παναγιώτης, εφόσον έκανε τον κύκλο
του στον Νομό Αττικής, πήγε στα Γιάννενα, γιατί
του άρεσε περισσότερο να ζει εκεί.
Ο Παναγιώτης, επιπλέον, επιμελήθηκε το
χρήσιμο βιβλίο του αείμνηστου δασκάλου
Γεωργίου Αποστόλου Μάνου, όπου για εμένα
όλα τα θέματα είναι με αξιοπρέπεια επιμελημένα
για τον κάθε έναν που αναφέρεται.

Τ

ώρα να αλλάξω λίγο σελίδα και να
αναφερθώ στο πώς βρέθηκα στην
οικοδομή του γιατρού στο Αιγάλεω. Τέλη 1973
αρχάς 1974, ο γιατρός Λώλης Χρήστος,
Μικροβιολόγος και τέως τότε Διευθυντής
μεγάλου Νοσοκομείου των Αθηνών, κάλεσε
στο ιατρείο εμένα και τον Βαγγέλη Αγγελή
(Κουτάλα), υδραυλικό. Μας λέει, επί λέξει,

τότε: “Θα αναλάβετε να μου παραδώσετε ο ένας
τα ηλεκτρικά και ο άλλος τα υδραυλικά, το κτήριο
στις ειδικότητές σας λειτουργήσιμο! Ούτε
προσφορές ούτε τίποτα! Και κάθε Παρασκευή θα
έρχεστε να παίρνετε χρήματα”.
Έτσι λοιπόν, αφού ξεκινήσαμε το έργο και
μετά από ενάμιση μήνα, μου λέει ο Βαγγέλης:
“Μόλις τελειώσουμε, πάμε εδώ πιο κάτω στο
χιλιόμετρο, κατοικεί ο Τάσος Χαλκιάς, να τον
δούμε;” “Πάμε, του λέω”.
Τότε ο μπαρμπα-Τάσος (γεννημένος το 1914) σε
ηλικία 60 ετών, είχε πάθει το πρώτο έμφραγμα.
Καταλάβαινε βέβαια, αλλά και μέχρι τότε, μου
είπε ο Βαγγέλης, δεν του είχαν δώσει και τη
σύνταξη από την αναπηρία στον Ελληνο-Ιταλικό
Πόλεμο.
Έτσι βέβαια, τότε το 1973-74, επί τη
ευκαιρία της οικοδομής στο Αιγάλεω, είδα και τον
προσφάτως αείμνηστο Παναγιώτη Μάνο, τον
γιατρό τότε Χρήστο Λώλη (74 ετών τότε,
γεννημένος το 1900) και τον αείμνηστο Τάσο
Χαλκιά, γεννημένο στη Γρανίτσα Ιωαννίνων.
Παναγιώτη Μάνο, όσο ζάμε, θα είναι νωπές οι
μνήμες μας να σε θυμόμαστε. Αιωνία σου η μνήμη.
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