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Δρώμενα του καλοκαιριού
H

ταν πολύ ευτυχές που ήμασταν τόσοι στο
χωριό ανήμερα της Αγίας Παρασκευής,
βλέποντας πόσα έχουμε να κερδίσουμε από
την παρουσία μας εκεί παρά τις αντιξοότητες
των καιρών λόγω της πανδημίας. Και ενώ υπό
κανονικές συνθήκες θα γιορτάζαμε την κορύφωση των εκδηλώσεών μας που γίνονται προς
τιμήν της προστάτιδάς μας, με παραδοσιακό
συμμετοχικό πανηγύρι με φαγητό, γλέντι και
χορό μέχρι το πρωί, αναπροσαρμοστήκαμε ώστε πρώτα να διασφαλίσουμε την υγεία μας με
βάση τις διατάξεις και τα προβλεπόμενα από
το νόμο για τήρηση αποστάσεων και μουσική
χωρίς χορό, προστατεύοντας έτσι και τους γύρω μας.
Παρά τις συνθήκες αυτές καταφέραμε τελικά
να έχουμε μια σειρά από γεμάτες με εκδηλώσεις
μέρες που δίνουν ζωή στον τόπο μας ενώ προτρέπουν σε περαιτέρω ενεργή συμμετοχή ακόμη
περισσότερων συγχωριανών, φίλων αλλά και του
δήμου μας.
Ξεκινήσαμε την 20η Ιουλίου με τα Θυρανοίξια στον Ιερό Ναό του Προφήτη Ηλία στην κορυφή του όρους Κασιδιάρη. Η δύναμη και η πίστη
των ανθρώπων που ανέβαιναν ως εκεί έδωσαν τη
δυνατότητα να λάμψει μέσα από τις λειτουργίες,
τα ανταμώματα, τα πανηγύρια, μέχρι που αυτό
κάηκε σχεδόν ολοσχερώς στα μέσα της δεκαετίας
του ‘90. Η ανακατασκευή της Εκκλησίας από την
εταιρεία που ανέλαβε το έργο των ανεμογεννητριών συνδυάστηκε με την τοποθέτηση του τέμπλου, του εικονοστασίου δηλαδή που χωρίζει το
Ιερό Βήμα, το Θρόνο του Θεού από το υπόλοιπο
τμήμα του ναού. Το όλο εγχείρημα ολοκληρώθηκε με τις δωρεές των Αετοπετριτών που έδωσαν
με ενθουσιασμό, τον οβολό αλλά και την τέχνη
τους για την υλοποίησή του. Ήταν εντυπωσιακή
και συγκινητική η προσέλευση του κόσμου και ιδιαίτερα των μεγαλύτερων σε ηλικία Αετοπετριτών που αψήφησαν τις δυσκολίες και βρέθηκαν
μαζί εκεί ψηλά στην καταπληκτική θέα, ώστε να
λειτουργηθούν στο εκκλησάκι , να κεραστούν και
να τραγουδήσουν υπό τους ήχους του κλαρίνου
του Βασίλη Τόλη. Είναι ευχή όλων των εκεί παρευρισκόμενων και προτροπή του Δ.Σ. της Αδελφότητας, βλέποντας πόσο έχει αγκαλιαστεί αυτή η

γιορτή, να καθιερωθεί και να πραγματοποιείται
κάθε χρόνο ανοίγοντας έτσι νωρίτερα τον δρόμο
των ξενιτεμένων εργαζόμενων Αετοπετριτών για
την Αετόπετρα.
Το Σάββατο 24 Ιουλίου γίναμε όλοι παιδιά, αφού το κουκλοθέατρο Αντράλα που ήρθε μετά
από ενέργειες του Δήμου Ζίτσας, ο οποίος ανταποκρίθηκε θετικά σε σχετικό αίτημά μας, μέσα
απο την παράσταση ¨μα .. γυρεύοντας¨ γέμισε με
γέλιο, χρώματα και μυρωδιές όλο τον προαύλιο
χώρο του Σχολείου μας ενθουσιάζοντας τους μικρούς μας φίλους και γεμίζοντάς τους με ελπίδες
και υποσχέσεις για περισσότερη χαρά, και περισσότερη ψυχαγωγία στο χωριό. Δεν θελουμε ποτέ
να λείψει και θα κάνουμε το παν, ώστε να συνεχίσει η Αδελφότητά μας να δίνει αυτή τη χαρά στα
παιδιά μας.

Κ

αλούνται τα μέλη της Αδελφότητας Αετόπετρας να
παρευρεθούν στη Β’ Τακτική Γεν. Συνέλευση, την
Κυριακή 21 Νοεμβρίου 2021, στις 17.30 μμ.,
στην αίθουσα του Ηπειρωτικού Συνδέσμου Πειραιά,
στην οδό Φίλωνος 11, με τα εξής θέματα:
• Εκμίσθωση αρτοποιείου.
• Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γεν.
Συνέλευσης.
• Έγκριση Πρακτικών προηγούμενης Γεν.
Συνέλευσης.
• Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
• Έκθεση Πεπραγμένων και απολογισμός του απελθόντος Δ.Σ.
• Εκλογή Εξελεγκτικής Επιτροπής.
• Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής Αρχαιρεσιών.
• Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ.
Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΟΛΩΝ ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας για το νέο Δ.Σ. πρέπει
να κατατεθούν εγγράφως ή ηλεκτρονικά σε οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ. το αργότερο μέχρι 14/11/2021
Ο Πρόεδρος
Νικόλαος Γ. Ζέκης

Ακολούθησε βραδινή εκδήλωση με μουσική για μεγαλύτερα παιδιά στον Πλάτανο πάνω
από τα γήπεδα. Μουσική, ποτά, ευδιαθεσία, και
καινούργιες γνωριμίες, με φόντο τον αετοπετρίτικο έναστρο ουρανό και το φως του φεγγαριού να
απλώνεται σε όλο το Πωγώνι, τη Μουργκάνα και
τη Δερόπολη.

Η Γενική Γραμματέας
Αναστασία Γ. Γάρδα

Καλό
δρόμο,
Μίκη!

Παραμονή της Αγίας Παρασκευής πραγματοποιήθηκε μια μικρή εκδήλωση για την αποκατάσταση του Ηρώου μας μετά την ζημιά που υπέστη πέρυσι λόγω της φυσικής φθοράς του χρόνου και των φυσικών φαινομένων. Ο γλυπτός Αετός είναι πάλι στη θέση του και κοιτάζει αγέρωχα
όλους τους Αετοπετρίτες, θυμίζοντάς μας ότι όλοι
είμαστε ίσοι στα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και
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ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ – ΕΝΑΣ ΣΤΟΧΟΣ ΠΟΥ ΠΕΤΥΧΑΜΕ

Σ

τις 29 Ιουλίου 2021 ήρθε για μία ακόμη φορά
στο χωριό μας η κινητή
μονάδα εθελοντικής αιμοδοσίας του Γ.Ν.Ι. «Χατζηκώστα», δράση που υλοποιείται
ανελλιπώς από το 2017.
Η φετινή προσπάθεια
στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία
και ξεπέρασε κάθε προσδοκία,
καθώς η προσέλευση των εθελοντών αιμοδοτών ήταν μεγαλύτερη από ποτέ. Ο τελικός απολογισμός ήταν η συγκέντρωση δεκαέξι (16) φιαλών
αίμα, γεγονός που ενθουσίασε
τόσο το ιατρικό προσωπικό,
όσο και τους παρευρισκόμενους χωριανούς, οι οποίοι κα-

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

τά τη διάρκεια της αιμοδοσίας
ρωτούσαν συνεχώς πώς εξελίσσεται η ροή της προσέλευσης.
Αυτό το γεγονός δείχνει από μόνο του ότι όλοι έ-

χουμε πια συνειδητοποιήσει
πως η πολυάριθμη προσέλευση είναι το μόνο μέσο που θα
μας εξασφαλίσει τη συνέχεια
της παρουσίας της κινητής μονάδας αιμοδοσίας στο χωριό
μας. Ήδη, έχουμε κανονίσει
από τώρα ότι και το προσεχές
καλοκαίρι, στις 29 ΙΟΥΛΙΟΥ
2022, θα διεξαχθεί η ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ.
Ευχή και προσδοκία
όλων μας είναι να καταφέρουμε και πάλι να εξασφαλίσουμε
την κατά το δυνατόν ευρύτερη
συμμετοχή ανθρώπων κάθε ηλικίας και κυρίως των νέων
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Ο

πολιτισμός που διαπερνά τα πάντα. Ο πολιτισμός που
κινεί, σημαδεύει και εμπνέει τις ψυχές και τις ζωές μας.
Ο πολιτισμός που ως λίκνο και φλόγα συσπείρωσης μας
ενώνει όλους στην αγκαλιά του και αγωνίζεται για τα σπουδαία ιδανικά του. Ο Μίκης Θεοδωράκης επηρέασε κάθε κύτταρο της Ελλάδας και υποκλίνεται μπροστά του η παγκόσμια
μουσική μούσα.
Θα λάμπει μέσα από τις μουσικές, τα ιδανικά και τη ζωή
του.
Θα λάμπει και στην Αετόπετρά μας, που ξέρει και αυτή να
ενώνει τον κόσμο της με τις μουσικές της.
Ο πολιτισμός του Μίκη.
Η περηφάνεια όλων μας.
Χαίρε ω χαίρε, Ρωμιοσύνη.
Νικόλαος Ζέκης
ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΊΚΗ ΘΕΟΔΩΡΆΚΗ
Εσένα έστειλ’ ο Θεός στη σύγχρονη εποχή μας
να κάνει την πατρίδα μας γνωστή σ’όλη τη γη μας.
Τα χέρια σου σαν άνοιγες τους Έλληνες αγκάλιαζες για να
ομονοήσουν
και σ’ότι κι αν πιστεύανε, με τη δική σου μουσική ειρηνικά
να ζήσουν.
Αιώνια τη μνήμη σου θα γράψει η ιστορία
και η γλυκιά πατρίδα μας για πάντα θα ευγνωμονεί του
ΜΙΚΗ την πορεία.
Αλεξ. Μερσινιά
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Αετοπετρίτικα Νέα

Κάλλιο αργά παρά ποτέ (του Γρηγόρη Γ. Μάνου)

Κ

άποιες φορές διαβάζοντας την
εφημερίδα μας “Αετοπετρίτικα
Νέα” στην στήλη “Κοινωνικά”,
απορώ γιατί οι οικείοι των θανόντων
του χωριού μας δε δίνουν τα πλήρη
στοιχεία των αποβιωσάντων, Όπως
στην εφημερίδα ΝοεμβρίουΔεκεμβρίου 2018 γράφεται:
“Στις 16 Ιανουαρίου 2019 έφυγε από τη
ζωή ο Σπύρος Μάνος, αδελφός του
Πελοπίδα”. Ο Σπύρος δεν είχε πατέρα, δεν
είχε μάνα, είχε μόνο αδελφό.
Ο Σπύρος Μάνος του Χρήστου και
της Αθηνάς (το γένος Βασίλη Πανταζή)
ήταν το τέταρτο παιδί από τα έξι, του
Χρήστου Νικολάου Μάνου και της Αθηνάς.
Τα έξι παιδιά ορφάνεψαν από
πατέρα το 1939, όταν πέθανε ο Χρήστος
α πό φ υ μ α τ ίω σ η ν έο ς. Ο Ν ί κο ς,
πολεμιστής του πολέμου 1940-41. Η
Κατερίνα, σύζυγος Χρήστου Τόλη, έφυγε
νέα από τη ζωή, άφησαν τον γιο τους
δικηγόρος Αθηνών Γιάννης Τόλης. Ο

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
-Η Ελένη Θεμελή προσέφερε 15
ευρώ για τη εφημερίδα μας
-Η Ελένη Νάνου προσέφερε 20
ευρώ για την εφημερίδα μας
-Προσφορά (ανώνυμη) 100 ευρώ για
το Οστεοφυλάκιο του χωριού μας
-Η Αθηνά, σύζυγος Παναγιώτη
Λαυρέντζου προσέφερε 50 ευρώ στην
Αγία Παρασκευή μας, εις μνήμιν του
συζύγου της

Κώστας, ο Σπύρος, ο Βασίλης και
τελευταίος ο Πελοπίδας.
Ο Σπύρος, από το 1945 που ήλθε
στην Αθήνα, ήταν ένας βιοπαλαιστής.
Υπηρέτησε το 1954 στο Βασιλικό τότε
Ναυτικό, βατραχάνθρωπος. Παντρεύτηκε
και με τη γυναίκα του Κική (Βασιλική ή
Αγγελική) απέκτησαν δυο κόρες, την
Θεοδώρα και την Αθηνά. Η Θεοδώρα
σ κ ο τώ θ η κ ε σ ε τ ρ ο χα ίο, μ ε τ η
μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο
α ρ ρ α β ων ια στ ι κό ς τ η ς. Η Αθ η νά
παντρεύτηκε και απέκτησε παιδιά. Ο
Σπύρος με δικό του φορτηγό-αυτοκίνητο
έκανε μεταφορές. Μετά τη σύνταξη
βρίσκονταν στη θάλασσα σαν δύτης
ψαρεύοντας, αφού είχε σπίτι στους
Αγίους Θεοδώρους. Ήταν ένας άριστος
οικογενειάρχης κι ένας πραγματικός
χριστιανός
Αιωνία του η μνήμη.
Χαϊδάρι, Ιούλιος 2021,
Γρηγόρης Μάνος.

-Η
Παρασκευή
Σιόμπολα
προσέφερε 50 ευρώ για την εφημερίδα
μας
-Η Λαμπρινή Ράλλη-Κολοβού,
προσέφερε το ποσό των 100 ευρώ για
τις ανάγκες της εκκλησίας της Αγίας
Παρασκευής.
-Η Ελευθερία, σύζυγος Γρηγορίου
Μηλιώνη, προσέφερε το ποσό των 50
ευρώ για τις ανάγκες της εκκλησίας
της Αγίας Παρασκευής.

-Ο Χρήστος Αναστ. Τόλης και ο
-Η Αικατερίνη Μηλιώνη του Δ η μ ή τ ρ ι ο ς Ι ω ά ν ν η Κ ο σ μ ί δ η ς ,
Αλεξίου, σύζυγος Πετσανά Παρασκευά, προσέφεραν από 100 ευρώ ο καθένας
συνταξιούχου διδασκάλου, προσέφερε: για την εκκλησία του προφήτη Ηλία.
50 ευρώ για την Αγία Παρασκευή, 50
Το Δ.Σ. της Αδελφότητας και η
ευρώ για το νεκροταφείο του χωριού Εκκλησιαστική Επιτροπή ευχαριστεί
μας και 50 ευρώ για την εφημερίδα θ ε ρ μ ά ό λ ο υ ς τ ο υ ς π α ρ α π ά ν ω
και το ημερολόγιό μας
συγχωριανούς για τις προσφορές τους.

Η

Τιμητική Βράβευση

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.

Ο Ανδρέας Μιχ. Μάνος διατέλεσε Πρόεδρος της Αδελφότητας για ένα έτος το 1992.
Κατά τη θητεία του αποπερατώθηκε ο 1ος
και 2ος όροφος του κτιρίου της Αδελφότητας στην Αθήνα, αφού ζήτησε από την οικογένεια αδελφών Αποστόλη Τσαμπουρη να
δανειοδοτήσει την ολοκλήρωσή του. Η ανέγερση του κτιρίου είχε ξεκινήσει από το
1989. Έκανε τα εγκαίνια του ορόφου και
βράβευσε τους αδερφούς Τσαμπούρη. Επιπλέον, ήταν μέλος της Εκκλησιαστικής Επιτροπής για μια τριετία.
Ο Σπύρος Ματθ. Τσαμπούρης διατέλεσε Πρόεδρος για μια τριετία, την περίοδο
1971-73.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του έκανε
την ανάθεση του Ηρώου το 1972, έφερε το
νερό από τη Βίγλα στο Μεσοχώρι του χωριού για την διευκόλυνση των κατοίκων και
ξεκίνησε το 1973 το πανηγύρι με τη μορφή
που αυτό γίνεται έως και σήμερα, για την υλοποίηση του οποίου χρειάστηκε δανεικός
εξοπλισμός από το χωριό Βραστοβά. Μέχρι
τότε αυτό γινόταν στα σπίτια, ενώ απαραίτητες ήταν και οι βίζιτες μετά από την πανηγυρική Λειτουργία. Επίσης επί προεδρίας του
καθιερώθηκαν οι εκδρομές της Αδελφότητας.
Και οι δυο ασχολήθηκαν με τα κοινά
από μικρά παιδιά, διατέλεσαν επί σειρά ετών
μέλη του συμβουλίου της Αδελφότητας,
πραγματοποίησαν πολιτιστικές εκδηλώσεις
και υπήρξαν μέλη της ¨Χαριτωμένης Συντροφιάς¨ μιας παρέας παιδιών της Αετόπετρας που δημιούργησαν μια μουσική ομάδα
μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο.
Αμφότεροι κλήθηκαν να παραλάβουν
την τιμητική πλακέτα της Αδελφότητας εις
το όνομα όλων των τότε Διοικητικών Συμβουλίων.
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ΓΑΜΟΙ

-Στις 4 Σεπτεμβρίου 2021, ο Δημήτριος Γ. Ζέκης
και η Ελευθερία N. Χαλκιοπούλου τέλεσαν τον
θρησκευτικό γάμο τους στην εκκλησία της Αγ.
Μαρίνας στο Θησείο.
-Στις 4 Σεπτεμβρίου 2021, ο Άγγελος Δημ.
Τσαμπούρης και η Μαρία Ιωαν. Κονδύλη,
τέλεσαν τον θρησκευτικό γάμο τους στην εκκλησία
του Αγ. Δημητρίου Άνω Λιοσίων.
Το Δ.Σ. τους εύχεται κάθε ευτυχία!

ΓΕΝΝΗΣΗ

-Η Αθανασία Πανταζή, κόρη του Βασίλη και της
Ιωάννας, γέννησε στις 8 Σεπτεμβρίου 2021, στην
πόλη της Γενεύης, ένα κοριτσάκι.
Το Δ.Σ. τους εύχεται να τους ζήσει!

ΒΑΦΤIΣΗ

-Ο Άγγελος Δημ. Τσαμπούρης και η Μαρία Ιωαν.
Κονδύλη, βάφτισαν την κόρη τους Δέσποινα, στις
4 Σεπτεμβρίου 2021, στην εκκλησία του Αγίου
Δημητρίου Άνω Λιοσίων.
Το Δ.Σ. εύχεται κάθε χαρά στη νεοφώτιστη!

ΘΑΝΑΤΟΙ – ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ

-Η Ο υ ρ α ν ί α Τ σ α μ π ο ύ ρ η , σύζυγος Σάββα
Τσαμπούρη, απεβίωσε στις 04/08/2021 σε ηλικία
98 ετών. Η κηδεία της έγινε στις 05/08/2021 στο
Κοιμητήριο της Κηφισιάς.
Το Δ.Σ. εκφράζει τα βαθιά του συλλυπητήρια στην
οικογένεια της θανούσης.
-Το Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου 2021, η οικογένεια
του αείμνηστου Γρηγορίου Χ. Τσαμπούρη, πρώην
Προέδρου της Αδελφότητάς μας, τέλεσε στην εκκλησία της Αγ. Παρασκευής στην Αετόπετρα μνημόσυνο με αφορμή τη συμπλήρωση των είκοσι
χρόνων από τον θάνατό του.
Αιωνία του η μνήμη.

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΑΕΙ-ΤΕΙ

-Ο Ιωάννης Νάνος, γιος του
Παναγιώτη και της Ειρήνης
Νάνου, εγγονός της Ελένης
Νάνου, πέτυχε το 2020 και
ολοκληρώνει το πρώτο έτος
σπουδών του στο Τμήμα
Χημικών Μηχανικών του Εθνικού
Μετσοβίου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ).

-Η Ιωάννα Κολοβού, κόρη του Κωνσταντίνου
Βασιλείου Κολοβού και της Λεοντοπούλου
Ευαγγελίας πέτυχε το 2020 και ολοκληρώνει το
πρώτο έτος σπουδών της στο Τμήμα Πολιτικών
Επιστημών και Δημοσίας Διοίκησης του
Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).
-Η Αφροδίτη Αντωνίου, κόρη της Ηλιάνας Βασιλείου Κολοβού και του Αντωνίου Γεωργίου πέτυχε
φέτος και εισήχθη στη Νομική Σχολή Κομοτηνής
(Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης).
-Ο Αντώνης Τσέλιγκας, εγγονός του Αντώνη Δημ.
Νούση πέτυχε και εισήχθη στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πατρών.
-Ο Νεκτάριος Βασιλείου, εγγονός της Μαίρης Δημ.
Νούση-Παγώνη, πέτυχε και εισήχθη στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων/Μηχανολόγων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου
(ΕΜΠ).
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Δρώμενα του καλοκαιριού
Συνέχεια από τη σελίδα 1

τα όνειρά μας και ότι όσοι αισθανόμαστε
ελεύθεροι έχοντας όλα τα παραπάνω είναι επειδή κάποιοι θυσιάστηκαν γι αυτά
και πρέπει τους θυμόμαστε πάντα. Η εκδήλωση είχε σκοπό να θυμίσει στους Αετοπετρίτες την ιστορία του μνημείου αυτού και να υπενθυμίσει σε όλους μας ότι
τα σύμβολα και οι συμβολισμοί τους αποτελούσαν πάντα στοιχεία σεβασμού,
συγκέντρωναν τις σκέψεις και το θαυμασμό μας και αποτελούσαν εφαλτήριο υπερπροσπάθειας για τα ιδανικά της ζωής
που αντιπροσωπεύουν.
Αργότερα, το βράδυ είχαμε την τιμή
να φιλοξενήσουμε τη θεατρική ομάδα
«επί σκηνής» του Δήμου Ζίτσας με το
έργο «Συμπέθεροι από τα Τίρανα» σε
σκηνοθεσία του Νίκου Σφαιρόπουλου

που χάρισε γέλιο και ψυχαγώγησε μικρούς και μεγάλους που κατέκλυσαν το
χώρο. Ευχαριστούμε την αντιδήμαρχο
περιβάλλοντος του Δήμου μας κ. Κατερίνα Μπαλάφα η οποία ήταν παρούσα την
βραδιά του θεατρικού, για την αμέριστη
και έμπρακτη υποστήριξή της στις εκδηλώσεις μας, τον αντιδήμαρχο κ. Γιώργο
Ράδο για την εξασφάλιση της εκδήλωσης με το κουκλοθέατρο.
Ανήμερα της γιορτής, έγινε η Λειτουργία στην Αγία Παρασκευή και ακολούθως στο προαύλιο της Εκκλησίας
έγινε αρτοκλασία και προσφέρθηκαν κεράσματα, ενώ οι παραδοσιακές μουσικές
έδωσαν μια νότα γιορτής, χωρίς χορό,
κλείνοντας με τον τρόπο που τιμούνται
αυτοί που έφυγαν με μοιρολόγια στα
μνήματα.

Δ

εν είναι μόνο το όμορφο χωριό μας.
Είναι η δύναμη και η επιθυμία όλων μας να διαφυλάξουμε, να εμπλουτίσουμε και να συνεχίσουμε το έργο της Αδελφότητάς μας.
Είναι αυτή η δύναμη της δημιουργίας, της συμμετοχής και του πολιτισμού του τόπου μας.
Για όλα αυτά:

Στις 27 Ιουλίου έγιναν οι καθιερωμένες αθλοπαιδιές στα γήπεδα του χωριού
μας, όπου οι εξαιρετικοί αθλητές μας, μικροί μεγάλοι, αγωνίστηκαν όπως κάθε
χρόνο με στόχο τη συμμετοχή, τη διάκριση, το παιχνίδι, και την ευχαρίστηση. Το
βράδυ της ίδιας ημέρας απονεμήθηκαν
κύπελα και μετάλλια στους νικητές αλλά
και σε όλους τους συμμετέχοντες.
Οι καλοκαιρινές μας εκδηλώσεις συνεχίστηκαν την Τετάρτη 28 Ιουλίου με
κινηματογραφικές προβολές. Τα μικρά
Αετοπετριτόπουλα παρακολούθησαν
την ταινία «Πινόκιο» και αμέσως μετά
προβλήθηκε για όλους η εξαιρετική ελληνική ταινία «Πολίτικη κουζίνα»
Την Πέμπτη 29 Ιουλίου το 7ήμερο
των συνεχόμενων αθλητικών, θρησκευτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων
στην Αετοπετρα ολοκληρώθηκε με τη
Λειτουργία στο Εκκλησάκι του Άι Θανάση και ακολούθως την τόσο σημαντική ενέργεια της Αιμοδοσίας που αποτε-

Η ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ

•

Ευχαριστούμε από καρδιάς τον Τοπικό Πρόεδρο, την Εκκλησιαστική Επιτροπή και το Δήμο Ζίτσας για την αδιαμφισβήτητη συνεργασία
και βοήθεια ώστε να μπορέσουν να πραγματο- •
ποιηθούν οι δράσεις μας.

•

Ευχαριστούμε τον Ιερέα του χωριού μας, πατέρα
Παναγιώτη Τσώλη, που μας προέτρεψε για την •
υλοποίηση του τέμπλου του Προφήτη Ηλία, τον
Κων/νο Χρ. Μηλιώνη που πρόσφερε, ξεκίνησε
και κατεύθυνε την όλη αυτή προσπάθεια, τον Ευάγγελο Σπ. Βουρεκά για τον δωρεάν σχεδιασμό, •
κατασκευή και τοποθέτηση του τέμπλου.

•

Τον Νίκο Γάρδα, που δάνεισε και έστησε τον ηχητικό εξοπλισμό για να πραγματοποιηθεί η εκ- •
δήλωση νεολαίας στον Πλάτανο.

•

Τον γλύπτη Θεόδωρο Παπαγιάννη, που φιλοτέχνησε εξαρχής το Ηρώο μας και που ανέλαβε μέρος των εξόδων στο χυτήριο στα Γιάννενα έχο-

•

λεί πνοή ζωής για όλους μας και που έχουμε την τιμή να έχει καθιερωθεί εδώ
και μερικά χρόνια στο χωριό μας.
Με όλες αυτές τις εκδηλώσεις μικροί
και μεγάλοι δημιουργούν εικόνες που
πολλές φορές μένουν ανεξίτηλες στο πέρασμα του χρόνου, δημιουργούν συναισθήματα που σε γεμίζουν με ενέργεια
και ευχαρίστηση και δεσμούς τέτοιους
που τους κουβαλάς και σε οδηγούν στη
ζωή σου έχοντας τους ως φάρο και οδηγό.

μπακλαβαδάκια που μας προσέφερε στον Αη
Λια και την Αγία Παρασκευή.
•

ντας την όλη επιμέλεια της αποκατάστασής του.

•

Την Ευαγγελία Τσαμπούρη που ανέλαβε και ηγείται της προσπάθειας της Αδελφότητας για την
αιμοδοσία στο χωριό.

•
Τον Γιώργο Παύλου Μηλιώνη για τις συνεχόμεΤον Στάθη Παππά για την επιμέλεια και την τανες προσπάθειές του, ώστε να διευθετηθούν άκτοποίηση του χώρου αλλά και την σημαντική
μεσα ζητήματα που προκύπτουν στο χωριό μας,
βοήθεια στην τοποθέτηση του Αετού στη θέση
Ευχαριστούμε όλους όσοι έχουν προσφέρει και
του, όπως επίσης και για το μαγείρεμα του τραχα- συνεχίζουν να το κάνουν είτε με τον οβολό τους είτε
νά που πρόσφερε η Αδελφότητα.
με τον κόπο τους και που ίσως έχουμε ξεχάσει να αΤην οικογένεια Σαλιάι για την σημαντική βοή- ναφέρουμε.
θεια στο να εξασφαλιστεί η ασφαλής μεταφορά
Ευχαριστούμε όλους τους Αετοπετρίτες, τις Ακαι τοποθέτηση του Αετού.
ετοπετρίτισσες, τις φίλες και τους φίλους γιατί αΤην οικογένεια Χατζατουριάν και Δημήτρη γκαλιάζουν τις εκδηλώσεις μας με τη συμμετοχή
Λαυρέντζου για την βοήθεια κάλυψης του Ηρώ- τους, δίνοντας έτσι περισσότερη ζωή στον τόπο
ου.
μας.
Τον Ευάγγελο Μάνο για τον λόγο που εκφώνησε
στα αποκαλυπτήρια του Ηρώου εμπλουτίζοντας
ιστορικά τ ις γνώσεις μας,

Τέλος ο Πρόεδρος της Αδελφότητας ευχαριστεί
προσωπικά όλο το Δ.Σ. για την αγάπη που δείχνει για
την μικρή μας Αετόπετρα, καθώς και την διάθεση συΤη Βασιλική (σύζυγο Ευαγγέλου) Βουρεκά και νεννόησης και αποτελεσματικότητας που το διακρίτη Γεωργία Πετράκου για τις πίτες της Αδελφό- νει.
τητας που ανέλαβαν να φτιάξουν και μοιράστηΥπενθυμίζουμε ότι τίποτα δεν γίνεται αυτόματα ή
καν σε όλους μετά το πέρας της Λειτουργίας της από μόνο του. Χρειάζονται χέρια, οργάνωση και πάΑγίας Παρασκευής.
νω απο όλα θετική διάθεση.
Την οικογένεια της Μαριλέτας Μάνου για τα

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ – ΕΝΑΣ ΣΤΟΧΟΣ
ΠΟΥ ΠΕΤΥΧΑΜΕ
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μας, που φέτος έδωσαν το ηχηρό παρόν. Αξίζει να σημειώσουμε
ακόμη την ικανοποίηση που έδειχναν όλοι οι εθελοντές και κυρίως εκείνοι που έγιναν αιμοδότες για πρώτη φορά και βίωσαν
το πρωτόγνωρο συναίσθημα αυτής της κοινωνικής προσφοράς.
Στα τέσσερα χρόνια αιμοδοτικής δράσης η Αδελφότητά μας έχει συλλέξει συνολικά 71 φιάλες αίμα και έχει χορηγήσει
28. Αυτό που επιθυμούμε είναι να καταφέρουμε να συνεχιστεί η
συγκεκριμένη προσπάθεια και με αυτό ως γνώμονα θα πραγματοποιήσουμε εκ νέου οργανωμένη αιμοδοσία και τους χειμερινούς μήνες, εφόσον οι υγειονομικές συνθήκες μας το επιτρέψουν. Στο μεταξύ απευθύνουμε θερμή παράκληση στα μέλη
μας να μεταβούν, όποτε είναι εφικτό, σε ένα δημόσιο νοσοκομείο και να δώσουν αίμα για την ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΑΕΤΟΠΕΤΡΑΣ
ΔΩΔΩΝΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ με κωδικό 14090.
Ας έχουμε όλοι στον νου μας ότι σε αυτή τη δύσκολη
περίοδο της πανδημίας οι ανάγκες της χώρας σε αίμα έχουν
πολλαπλασιαστεί και κάθε προσφορά έχει ανεκτίμητη αξία…!
Το Δ.Σ.
Αιμοδοσία
Η πιο ΛΑΜΠΕΡΗ μέρα της Αετόπετρας.
16 φιάλες αίμα καταφέραμε να συγκεντρώσουμε. Δώρο ζωής κυρίως από τους νέους της Αετόπετρας. Ένα μικρό χωριό με
περίπου 20 κατοίκους το χειμώνα συγκεντρώνει και ενεργοποιεί
τα βλαστάρια του που ανταποκρίνονται με πείσμα και δύναμη
στον εθελοντισμό και κόντρα στις συνθήκες των καιρών.
Το Δ.Σ. υποκλίνεται στη νέα γενιά για την αγάπη με την οποία
αγκάλιασε την αιμοδοσία μας
«Τούτ´ εστί το ζην, μη σεαυτώ ζην μόνον»

ΕΝΟΙΚΙΆΖΕΤΑΙ προς άμεση χρήση

Αρτοποιείο

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.

ΑΓΓΕΛΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ
Πωλείται οικία 53 τ.μ., ανακαινισμένη, στο κέντρο της
Αετόπετρας, τηλ. 6937559965

Επισκεφθείτε
την ιστοσελίδα

της Αδελφότητάς μας

www.aetopetra.gr
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

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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Για να μαθαίνουν οι νέοι και να θυμούνται οι
παλιοί, για την πολυβασανισμένη και πολυλυπημένη ζωή των γεννηθέντων 1929-1931
Γράφει ο ΑΝΔΡΈΑΣ Μ. ΜΆΝΟΣ, Aετοπετρίτης, πρώην πρόεδρος του
Δ.Σ. της Aδελφότητας και ιδρυτικό μέλος της Χαριτωμένης Συντροφιάς στα
γενόμενα και πολυβασανισμένα γεγονότα που έζησαν.

Δ

εν γεννήθηκαν σε νοσοκομεία, κλινικές και ιατρεία αλλά σε σπίτια,
χωράφια, βουνά, λόγγους
και δρόμους.
Έζησαν όλες τις συνέπειες των πολέμων. Φτώχεια,
πείνα, αρρώστια και λοιπά
δεινά.
Επίσης ασχολήθηκαν και
με διάφορες αγροτικές εργασίες: βοσκοί γιδοπροβάτων, μαζεμα χόρτων για φαγητό όπως ραδίκια, ζιαγκόνια (ζοχοί), μάηδες, φτένγες
κλπ.
Για το μαζεμα των άγριων χόρτων έγραψε ο καταπληκτικός ποιητής Αριστοτέλης (Τέλης) Λαυρέντζος σχε-

τικώς ένα ποίημα : “βγήκαν
χόρτα στις πατέρες, πήγαν
νέοι και νέες θυγατέρες”
Τα βάσανα συνεχίστηκαν και μετά την λήξη

των πολέμων. Οι περισσότεροι νέοι και νέες πήραν τον
δρόμο της ξενιτιάς, με τη διαφορά όμως ότι οι προηγούμενες γενιές πήγαιναν στα
αρτοποιεία και εύρισκαν
στέγη και εργασία ενώ η γενιά 1929-1931 έρχονταν στο
πουθενά. Προσωρινά εύρισκαν στέγη και φαγητό σε
γνωστούς τους, μόνο λίγοι ασχολήθηκαν στο επάγγελμα
του αρτοποιού.
Οι περισσότεροι
στην αρχή ασχολήθηκαν στο
λιανικό εμποριο ως μικροπωλητές, δηλαδή τσιγάρα
καφέδες και γήπεδο (ξηρούς
καρπούς κλπ.). Ενοικίαση
δωματίων για να διαμενουν.

Έπειτα φρόντισαν να
βρούν επάγγελμα για την επιβίωσή τους. Σκέφτηκαν ανάλογα με τις γνώσεις και
δυνάμεις τους να προτιμή-

Σοφά λόγια για τη 'ζωή'
“Ερχόμαστε από μια σκοτεινή
“Η ζωή σε περιγελά όταν είσαι
άβυσσο, καταλήγουμε σε μια
δυστυχισμένος. Η ζωή σου
σκοτεινή άβυσσο. Το μεταξύ
χαμογελά όταν είσαι ευτυχιφωτεινό διάστημα το λέμε Ζωή.” σμένος. Αλλά η ζωή σου υποΝίκος Καζαντζάκης, κλίνεται όταν κάνεις άλλους
Έλληνας συγγραφέας ευτυχισμένους.”
Τζέιν Ώστιν,
Αγγλίδα συγγραφέας
“Δεν είναι τίποτα να πεθάνεις.
Είναι τρομακτικό να μη ζεις.”
Βίκτωρ Ουγκό, “Το να ζεις είναι το πιο σπάνιο
Γάλλος συγγραφέας πράγμα στον κόσμο. Οι περισσότεροι άνθρωποι απλά υπάρχουν, αυτό είναι όλο.”
“Η μεγαλύτερη ευτυχία στη ζωή
Όσκαρ Ουάιλντ,
είναι η διαπίστωση ότι μας
αγαπούν γι’ αυτό που είμαστε,
Ιρλανδός συγγραφέας
ή μάλλον, παρά το γεγονός ότι
είμαστε αυτό που είμαστε.”
“Κι αν δε μπορείς να κάμεις
Μαξίμ Γκόρκι,
τη ζωή σου όπως την θέλεις,
Ρώσος συγγραφέας
τούτο προσπάθησε τουλάχι“Όταν η εργασία είναι χαρά, η
ζωή είναι ωραία. Όταν η εργασία είναι καθήκον, η ζωή είναι
σκλαβιά.”
Χανς Κρίστιαν Άντερσεν,
Δανός συγγραφέας

στον όσο μπορείς: μην την
εξευτελίζεις μες την πολλή
συνάφεια του κόσμου, μες
τις πολλές κινήσεις και ομιλίες.”
Κωνσταντίνος Καβάφης,
Έλληνας ποιητής

“Υπάρχει κάτι που είναι εξίσου
“Ζωή είναι το άθροισμα των
αναπόφευκτο με το θάνατο. Και
επιλογών μας.”
αυτό είναι η ζωή.”
Αλμπέρ Καμύ,
Τσάρλι Τσάπλιν,
Γάλλος συγγραφέας
Άγγλος ηθοποιός

σουν το επάγγελμα που θα
ακολουθήσουν εκτός από το
επάγγελμα του αρτεργάτη.
Αλλά σε άλλα επαγγέλματα,
δηλαδή έμποροι και σε διάφορες υπηρεσίες. Μερικοί
διάλεξαν το επάγγελμα που
χ ρειαζόταν γραμματικές
γνώσεις και εισήχθησαν σε
ανώτερες και ανώτατες σχολές, όπου το πτυχίο τους βοήθησε στις υπηρεσίες τους.
Έγιναν οδηγοί στις νέες
γενιές και είδαμε νέες και
νέους του χωριού μας να σημειώνουν μεγάλες επιτυχίες.
Δεν ξεχάσανε ποτέ
το χωριό τους και την πρωτοπόρα, ιστορική Αδελφότητα που κληρονόμησαν από
τους προγόνους του και εντάχθηκαν στις υπήρεσίες
της με αγάπη και προθυμία
και την διατήρησαν σε υψηλά επίπεδα και πρώτη στην
Ήπειρο (π.χ. έκδοση ημερολογίου, παραδοσιακά συγκροτήματα, χορευτικά, αθλητικούς αγώνες, αλλά και
με το πέρασμα του χρόνου
και αύξηση περιουσιακών
στοιχείων της Αδελφότητας).
-Έργα και περιουσία:
Ανέργεση κτιρίων : χτίσιμο και εξοπλισμός του ξενώνα, επέκταση δύο ορόφων άνωθεν του αρτοποιείου της
Αδελφότητας (οδός Ελ.Βενιζέλου 91, Πειραιάς)
Επισκευή κλιβάνου, ψυγείου και άλλων ειδών, σύγχρονα είδη μαγειρέματος και
σερβιρίσματος, τραπέζια,
πάγκους, καρέκλες κλπ. Γήπεδα για διάφορα αθλητικά
αγωνίσματα.
Ανέγερση νέας εκκλησίας
, οστεοφυλάκιου και νέο καμπαναριό στην εκκλησία Αγία Παρασκευή, προστάτιδα
του χωριού μας (λεγόταν

E

από τους χωριανούς και
μαυρομάτα).
Ενημερωτική εφημερίδα
“Αετοπετρίτικα Νέα” για
την ενημέρωση των συγχωριανών και ορισμένων κοντοχωριανων και διάφορες υπηρεσίες και νέα του νομού
μας Ιωαννίνων.
-Διάφοροι δωρητές:
1. Όλους τους χωριανούς
και λοιπούς, που πρόσφεραν
χρήματα και διάφορα αντικείμενα επιπλώσεως ανεγερθέντων κτιρίων
2. Τους αδελφούς Τσαμπούρη του Θεοφάνη
3. Τον Αριστομένη (Μένιο) Κολιόπουλο, σύζυγο της
οδοντιάτρου Αλεξάνδρας
Βουρεκά
4. Αφοί Π. Παππα
5. Τον Ευάγγελο Αθ. Μάνο
6. Βαγγέλη Θωμά Ζόγκαρη
7. Αναστάσιο Τόλη, σύζυγο Ευδοξίας Ζέκη
8. Βαγγέλη Βουρεκά για
την διεκπαιρέωση για την
μεγάλη προσφορά του για
την αποπεράτωση με μεγάλη
επιτυχία την ανέγερση των
κτιρίων
Ζητώ συγγνώμη και παρακαλώ να μου απαντήσετε
για τυχόν παραλείψεις των
κάτωθι ονομάτων ή να έγραψα παραπάνω, να επανορθώσω
Να λησμονώ, να χαίρομαι,
θυμάμαι, λυπάμαι.
-Ονόματα γεννηθέντων
1930-1931

Βασίλης Βαταβάλης του
Λεωνίδα
Παναγιώτης Βάτσιος του
Αναστάσιου
Στέφανος Λώλης του Νικολάου
Γεώργιος Μπαλωμένος
του Ιωάννου
Γεώργιος Τσαμπούρης
του Κωνσταντίνου
Ανδρέας Μάνος του Μιχαήλ
Γρηγόρης Μάνος του Γεωργίου
Ευαγγελος Μηλιώνης του
Αλεξίου
Ευάγγελος Αγγελής του
Κων/νου
Αριστούλα (Τούλα) Κολοβού του Αθανασίου
Ευδοξία Νούση του Χρήστου
Ελένη Παππα Βουρεκά
του Αθανασίου
Ανθή Μάνου του Αθανασίου
Μαριάνθη Μηλιώνη του
Αναστάση
Δια την ερώτηση της Αλέξάνδρας Μάνου Μερσινία
¨καλά, τόσα χαριτωμένα
παιδιά δεν μπορέσατε να
κάνετε ένα χαριτωμένο ζευγάρι;”
Πολύ το θέλαμε και εμείς
αλλά λόγοι δεν μας το επέτρεπαν, π.χ. συγγένεια μεταξύ μας, δεν είχαμε βιβλιάριο αρτεργάτου, υπηρέτηση
στον στρατό, ενεπάγγελτοι
κλπ. σ’ευχαριστούμε για την
ερώτηση.
Με πατρική αγάπη

ΑΝΔΡΈΑΣ ΜΆΝΟΣ

Πήγαινα το δρόμο-δρόμο

να υπέροχο μουσικό οδοιποΗ διοργάνωση της βραδιάς
ρικό, όπου συνδιαλέχθηκε η
δε θα είχε καταστεί δυνατή χωρίς
μουσική του Πωγωνίου με τις
την υποστήριξη της Αδελφότητας Αμουσικές της ευρύτερης περιοχής
ετόπετρας Ζίτσας. Χάρη στην άμεση
της Ανατολικής Μεσογείου και των
ανταπόκριση του προέδρου της ΝιΒαλκανίων, είχαμε την ευκαιρία να
κόλαου Ζέκη και του Δ.Σ., παραχωπαρακολουθήσουμε το βράδυ της
ρήθηκαν 300 καρέκλες. Με την έΠαρασκευής 20 Αυγούστου 2021 στη
μπρακτη υποστήριξή προς την αδελΣτρατίνιστα Πωγωνίου.
φότητά μας, «Άγιος Νικόλαος ΣτραΤη βραδιά επιμελήθηκε μουσικά ο Γιώργος τίνιστας», στάθηκε δυνατή η φιλοξενία πλήΚωτσίνης και πλαισίωσαν οι μουσικοί Μανώ- θους θεατών που απόλαυσαν την υπέροχη
λης Κόττορος, Θωμάς Κωνσταντίνου, Γιάννης μουσική βραδιά.
Πλαγιαννάκης και Μιχάλης Μπακάλης.
Σας ευχαριστούμε για την πολύτιμη βοήθεια σας και ανανεώνουμε το μουσικό
μας ραντεβού για του χρόνου το καλοκαίρι!
Το ΔΣ της Αδελφότητας Στρατίνιστας
«ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ»
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Η καινούρια μας εκκλησία Αγία Παρασκευή, η Ερανική Επιτροπή
και ο μπαρμπα-Σταύρος Ζήκος (του Γρηγόρη Γ. Μάνου)

ο έτος 1969 η παλιά μας εκκλησία Αγία
Παρασκευή, που κτίστηκε το 1862 στον
Κάτω συνοικισμό της Αετόπετρας, έπαθε
ζημιά από σεισμό.
Τότε η Αδεφλότητά μας, με πρόεδρο τον
Παναγιώτη Ιωάννου Μάνο, αποφάσισε να γίνει
καινούρια εκκλησία στο προαύλιο της παλιάς και
η Συνέλευση διόρισε την Ερανική Επιτροπή που
θα μάζευε τα χρήματα από τους χωριανούς, που
ήταν κάτοικοι των Αθηνών-Πειραιώς και προαστίων. Τα μέλη της Επιτροπής ήταν οι κάτωθι, όλοι από τον Κάτω συνοικισμό της Αετόπετρας.
1. Λώλης Χρήστος, γιατρός πρόεδρος
2. Θεμελής Αναστάσιος του Γεωργίου
3. Θεμελής Αναστάσιος του Δημητρίου, αρτοποιός Πειραιώς
4. Θεμελής Σπύρος, αρτοποιός Αθηνών
5. Μηλιώνης Γεώργιος του Νικολάου, υπάλληλος ΔΕΗ
Από το έτος 1971-1972 η Ερανική Επιτροπή
γύριζε τα σπίτια των Αετοπετριτών. Με εντολή
του γιτρού, ο γράφων (για πρώτη τα λέω και τα
γράφω) πήγαινα μαζί τους από τα Άνω Λιόσια,

Νέα Λιόσια, Ανθούπολη, Χαϊδάρι, Αγία
Βαρβάρα και Κορυδαλλό, όπου γνώριζα τα σπίτια των χωριανών (συγγενών και μη). Ο Γιώργος
Μηλιώνης με το αυτοκίνητό του και οδηγός. Ο
Λώλης πάντα μπροστάρης και εναλλάξ κάθε
Κυριακή ένας από τους Θεμελαίους.
Όταν φτάσαμε στην περιοχή Αγίας
Βαρβάρας, όπου μένουν πολλοί χωριανοί, μπήκαμε στο σπίτι του Νικολάου Β. Παππά, όπου βρήκαμε τον πεθερό του Σταύρο Ζήκο, πατέρα της
Ανθούλας (γέρος και άρρωστος). Ο μπαρμπαΣταύρος μόλις μας είδε δάκρυσε και είπε! “ΤΗΝ
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΑΣ”.
Ο μπαρμπα-Σταύρος ήταν από τη γλεντζέδικη συντροφιά του Μαχαλά, που μπαίνανε στην
εκκλησία και ασπάζονταν όλες τις εικόνες της
Αγίας Παρασκευής, Παναγίας και Χριστού, όλες
τις εικόνες με τη σειρά. Είχαν ριζωμένα τα χριστιανικά ιδεώδη.
Ο Βαγγέλης Αθαν. Μάνος (Τσίπης) έδωσε τα χρήματα για καινούριο καμπαναριό, το
παλιό κατεδαφίστηκε. Ο Αετοπετρίτης δάσκαλος
Θεόδωρος Ε. Τσαμπούρης φύτεψαν με τα παιδιά

δέντρα (πλατάνια) ανατολικά της εκκλησίας και
στέριωσαν το έδαφος. Η Επιτροπή, μετά τα εγκαίνια της εκκλησίας μας, έδωσε λετπομερώς
λογαριασμό στην Αδελφότητα και έστειλε σε όλους τους χωριανούς (τα έσοδα και έξοδα).
Οι Αετοπετρίτες Βασίλης Π. Βαταβάλης
και Ανδρέας Μ. Μάνος με τις γυναίκες των,
κράτησαν και κρατούν την εκκλησία μας ανοιχτή
για πολλά χρόνια.
Για όλους τους παραπάνω, ένα μεγάλο
εύγε εκ μέρους μου και αιωνία η μνήμη σ’όλους
τους Αετοπετρίτες που έφυγαν και έδωσαν τον
οβολό τους για την Αγία Παρασκευή, προστάτιδα του χωριού μας.
Χαϊδάρι, Ιούλιος 2021
Γρηγόρης Γ. Μάνος
υ.γ. Η παλιά μας εκκλησία, αφού στερεώθηκε
με σίδερα και τσιμέντα στα θεμέλιά της, με την
επίβλεψη του Πολιτικού Μηχανικού Χρήστου
Μολώνη, συζύγου της Βαρβάρας Αθαν. Καπώνη,
έγινε Οστεοφυλάκιο, όπου φυλάσσονται τα οστά
των χωριανών σε κασελάκια.- ο ίδιος.

Η γιορτή τ’ Άϊ-Λιος μέσα από τα μάτια μιας ομάδας νέων ανθρώπων
“-Τι ήταν αυτό που ζήσαμε σήμερα, ρε παιδιά.Δεν θα το ξεχάσω
ποτέ.
-Τι εννοείς ρε;
-Να, το πώς γιορτάσαμε σήμερα
τ’ Αϊ-Λιός. Μυσταγωγία η Θεία
Λειτουργία, αγαλλίαση η μικρή αλλά τόσο ουσιαστική γιορτή μετά
την Λειτουργία.
-Ας είναι καλά η Αδελφότητά
μας που την προγραμμάτησε.
-Συμφωνώ, αλλά έχουν δίκιο
και όσοι αναπολούν, περιγράφοντας το πανηγύρι που γινότανε εκεί ψηλά!!!”

Παναγιώτης ‘στριμωγμένος’ στο μικρό
ιερό, ‘κρυμμένος’ πίσω από το ολοκαίνουργιο τέμπλο του ανακαινισμένου εξωκκλησίου μας, ο Βουρεκάς
στο ψαλτήρι, αλλά και απ’ έξω, επάνω σε τρίποδο η εικόνα του Προφήτη
Ηλία και δίπλα της ο επίτροπος
Βασίλης Βαταβάλης. Τι να πω; Εκεί
επάνω ένιωσα πολύ κοντά στον Θεό.
-Νομίζω ότι όλοι το ίδιο νιώσαμε.
Με τι ευλάβεια κάναμε τον σταυρό
μας και λόγω χώρου βγαίναμε έξω.

Η συζήτηση γινότανε στον ξενώνα
του
χωριού
το
μεσημέρι.
Προστέθηκαν και άλλοι νέοι που κατέβηκαν εποχούμενοι από τον Άϊ-Λιά.
“-Ρε σεις, εμείς ανεβήκαμε με τα
αυτοκίνητά μας. Χωρίς κουμάντα. Το
νερό το είχαμε σε μπουκάλια. Για
σκεφτείτε τότε! Αντί του δρόμου υπήρχαν μόνο δύο μονοπάτια που τόσο ωραία περιγράφονται σε διάφορες
αναρτήσεις των παλαιών.
-Να σας πω κι εγώ κάτι; Είχα διαβάσει εκείνο το ποιήμα που έγραψε η
Α λ ε ξ άν δ ρ α Μ ε ρ σ ιν ι ά γ ι α τ ο ν
Κασιδιάρη. Δεν το πολυ καταλάβαινα.
Τώρα που το φέρνω στο μυαλό μου,
κάθε στίχος και μία φωτογραφία.
Πάει τελείωσε, έχουν δίκιο οι μεγάλοι.
-Και ποιός το αμφισβητεί ρε παιδιά: Για σκεφτείτε τα γαϊδαρούκια
φορτωμένα με τα κουμάντα τους.
Πίτες, κρέατα, τυρί, chλίρα, ψωμί ζυμωτό, στρωσίδια για να κάθονται και
άλλά πολλά. Νερό δεν κουβαλούσαν.
Ας ήταν καλά η πηγή ‘Μπούσμπς’.
-Ναι ρε γαμώτο. Έπρεπε να πάμε
σήμερα.
-Πού να πηγαίναμε; Ρώτησα και
μου είπαν ότι το μονοπάτι έχει χαθεί!!!
-Αν ήταν να γράψουμε σήμερα εμείς, τι θα γράφαμε;
-Να, πρώτα-πρώτα θα περιγράφαμε, αν μπορεί να περιγραφεί, την μυσταγωγία της Θείας Λειτουργίας. Ο π.

Πόσο ωραία ήταν. Βγάζαμε φωτογραφίες με άπειρο τα βουνά της
Αλβανίας, απέναντι την Μουργκάνα
και στην άλλη μεριά τα Ζαγοροχώρια
και τα καμποχώρια. Πρώτη φορά είδα

Τ

στους πρόποδες του Κασιδιάρη το
χωριό μας σαν να ήμουν σε αεροπλάνο.
-Τι σκέφτεσαι;
-Να, η Αδελφότητα είχε ανεβάσει
και καρέκλες. Και τις ανάβαζαν μίαμία σε κείνη την όμορφη σκάλα.
Ακόμα και γυναίκες είδα να τις ανεβάζουν. Και τις τοποθετούσαν σ’εκείνο το όμορφο chαδάκι που τόσο πολύ προνόησαν οι αρμόδιοι της εταιρείας των ανεμογεννητριών που το έφτιαξαν. Εκεί, κάτω από τους πανύψηλους και σκιερούς γράβους ευλογήθηκαν και οι άρτοι-προσφορές της
Γεωργίας Π. Παππά. του Κώστα
Μηλιώνη και του Βασίλη Βαταβάλη.
-Είχαμε και τις νόστιμες χορτόπιτες, προσφορά της ευγενικής Μοίρας
Σαλάϊ που μαζί με το τσίπουρο χαμογελαστά μοίραζαν η Ρόη και η
Λεμονιά. Τσίπουρο και Γιαννιώτικα
μπακλαβαδάκια ήταν προσφορά της
Αδελφότητας.
-Ξαφνιαστήκαμε όταν είδαμε τον
Τόλη με το κλαρίνο παραμάσχαλα. Τι
ρίγη μας έπιασαν όταν απλώθηκε
στον αέρα ο ήχος του μοιρολογιού.
Και όταν το γύρισε σε ποτ-πουρί.
Γαμώ την πανδημία ρε. Με το ζόρι

Αη Λιάς

ο εκκλησάκι τούτο, ο Ιερός Ναός του Προφήτη Ηλία στην
κορυφή του όρους Κασιδιάρη χτίστηκε στις αρχές του 20ου
αιώνα. Έδωσε ζωή και δημιούργησε ιστορία στον τόπο
εδώ και 120 περίπου χρόνια. Η επιμονή των ανθρώπων
που το αγαπήσανε το ανακατασκεύασε ήδη δύο φορές, όταν χρειάστηκε, μέχρι που αυτό κάηκε σχεδόν ολοσχερώς. Το καλοκαίρι του
2021 η εταιρεία εγκατάστασης των ανεμογεννητριών παράλληλα με
τις προσπάθειες και δωρεές των Αετοπετριτών, το «ανέστησαν».
Η Αδελφότητα ευχαριστεί την εταιρεία γι αυτήν την όμορφη πρωτοβουλία, όπως ευχαριστεί και τους δικούς μας ανθρώπους, τον Ιερέα
του χωριού μας, τα υπόλοιπα μέλη της Εκκλησιαστικής Επιτροπής
που προέτρεψαν γι αυτήν την υλοποίηση με την πολύπλευρη και ουσιαστική προσφορά τους.
Οι νέοι μας, τα χωριά μας, ο τόπος μας έχουν ανάγκη από εκ-κινητές, έχουν ανάγκη για συμμετοχή. Ζητάμε στα σχέδιά μας και τα έργα μας τη στήριξη τη δική σας αλλά και του Δήμου για να δημιουργήσουμε μαζί τον τόπο που θα μας κάνει όλους περήφανους.

κρατιώμουνα. Ήθελα να φέρω δυότρείς βόλτες, εκεί στην κορυφή του
Κασιδιάρη.
-Και ποιός δεν αισθάνθηκε έτσι;
Αλλά και ο Ζέκης ωραία τα είπε.
Λόγια του χθές, του σήμερα, του αύριο. Λόγια διαχρονικά. Αν μπορούσα
θα τα δημοσίευα στην εφημερίδα μας.
-Σωστα, αλλά και ο πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου της Ζίτσας ωραία τα είπε. Θυμάσαι που είπε ότι
το χωριό μας και η Αδελφότητά μας
έχουν πρωτεύοντα θέση στην
Περιφέρεια;
-Όλα τα θυμόμαστε. Εμένα με συγκίνησαν και κείνα τα παιδιά που εκπροσώπησαν την εταιρεία ανεμογεννητριών, κτήτορα του ανακαινισμένου
Άϊ-Λιά. Να πιούμε ακόμη ένα τσιπουράκι;
-Εγώ πάω για ύπνο. Αλλά τι βλέπω; Κατέβηκε και ο Τόλης; Α, δεν
φεύγω. Θα καθήσω λίγο ακόμη και ας
ευχηθούμε του χρόνου να είμαστε όλοι καλά και να το κάψουμε.
-ΑΜΗΝ-ΑΜΗΝ-ΑΜΗΝ”
Και ένα συμπλήρωμα από εμένα
τον ‘ευήκοον’
Ό,τι είδαμε, ό,τι περπατήσαμε,
χρειάζονται την σκέψη μας και συντήρησή τους. Τα σκαλοπάτια χρειάζονται στερέωμα, η κουπαστή χρειάζεται βάψιμο διότι αρχίζει και σκουριάζει, το chαδάκι δεν πρέπει να το
αφήσουμε να χορταριάσει και αν είναι
δυνατόν να επεκταθεί. Αυτά τα λίγα.…
Ο ΑΥΤΗΚΟΟΣ
Βαγγέλης Μάνος
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Το Πολυφωνικό Καραβάνι
στην Αετόπετρα
Η Αετόπετρα έχει ξεχωριστή
θέση στο μεγάλο ταξίδι των
φωνών, το Πολυφωνικό Καραβάνι. Το πολυφωνικό σχήμα Αετόπετρας συμμετέχει διαχρονικά στις Μεγάλες
Γιορτές Πολυφωνικού Τραγουδιού στο Θέατρο Πέτρας,
όπου έχει βραβευθεί πριν λίγα χρόνια για την δράση
του. Η ίδια η Αετόπετρα έχει καλωσορίσει μερικές από
τις ομορφότερες εκδηλώσεις του Πολυφωνικού Καραβανιού.
Η Αδελφότητα Aετόπετρας έχει στηρίξει την εγγραφή του Πολυφωνικού Καραβανιού στις Καλές Πρακτικές
Διαφύλαξης Άυλης Πoλιτιστικής Κληρονομιάς της
UNESCO, όπου καθοριστική συμβολή είχε η Αετοπετρίτισσα Iωάννα Τζαβάρα. Πέρα από όλα αυτά, οι φιλικοί
δεσμοί των πρωτεργατών του Καραβανιού με Αετοπετρίτες είναι παλιοί και βαθείς και σε προσωπικό επίπεδο.
Πoλλοί οι λόγοι, λοιπόν, που το Πολυφωνικό Καραβάνι φέτος επέστρεψε με εκδήλωση στην Αετόπετρα!
Την Τετάρτη 4 Αυγούστου, με τη στήριξη και της Αδελφότητας Αετόπετρας, και με σεβασμό και φροντίδα για
τα προβλεπόμενα μέτρα αλληλοπροστασίας, τραγουδήσαμε στην Αετόπετρα! Σε μια βραδιά τιμής για την ιδιαίτερη συμβολή της στην διεθνή αναγνώριση του Πολυφωνικού Καραβανιού!
Στη φωτογραφία, μέλη του πολυφωνικού της Αετόπετρας σε εκδήλωση του Πολυφωνικού Καραβανιού,
φωτογραφία που συνοδεύει την εγγραφή του Ηπειρώτικου Πολυφωνικού Τραγουδιού στο Εθνικό Ευρετήριο
ΑΠΚ.
Αλέξανδρος Λαμπρίδης,
ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΟ ΚΑΡΑΒΑΝΙ 2021
Αετόπετρα, Τετάρτη 4 Αυγούστου

Μ

Άγιος Μηνάς

ετά από ενέργειες της Χρυσούλας
Θεοδώρου Παππά, συζύγου Αριστείδη
Ρεμούνδου, προς τον Δήμαρχο κ. Πλιάκο καθαρίστηκε ο δρόμος προς τον Άγιο Μηνά, προκειμένου να προχωρήσει στην επισκευή της εκκλησίας του
Αγίου.
Στη συνέχεια ανέθεσε στον Βασίλη Σαλιάι την εκτέλεση των εργασιών. Ήτοι σοβατίστηκε εσωτερικά,
έγινε παραγγελία σε σιδερά του παραθύρου το οποίο
και τοποθετήθηκε, καθαρίστηκε ο χώρος της εκκλησίας από τα μπάζα που είχε και φανήκαν οι πλάκες
που ήταν στρωμένες, βάφτηκε η σκεπή εξωτερικά (ο
τσίγκος), το ταβάνι εσωτερικά και αρμολογήθηκαν οι
τοίχοι εξωτερικά. Επί πλέον καθαρίστηκαν όλες οι
εικόνες από την ίδια και βάφτηκε το τέμπλο, η πόρτα,
το παράθυρο και οι εσωτερικοί τοίχοι από τον σύζυγό της Αριστείδη.
Μετά από τις παραπάνω εργασίες το εκκλησάκι του Αγίου Μηνά είναι κατάλληλο και έτοιμο να
λειτουργηθεί στην εορτή του
στις 11 Νοεμβρίου, εφόσον το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες, γιατί αν πιάσουν οι βροχές
ο δρόμος θα γίνει δύσβατος και
θα είναι δύσκολο να πάει κανείς σε αυτό.
Συγχαρητήρια στην οικογένεια της Σούλας για αυτή την ενέργειά της, βοήθειά τους και ο Άγιος μηνάς, να χαρίζει υγεία σε όλους.
ΕΥΆΓΓΕΛΟΣ ΒΟΥΡΕΚΆΣ
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Την ιστορία την γράφουν οι παρέες…

Φ

έτος το καλοκαίρι η παρέα της Αετόπετρας, η οποία ξέρει πάντα να
περνάει καλά, βρέθηκε σε ένα από
τα καθαρότερα ποτάμια της Ευρώπης, τον Βοιδομάτη! Το νερό του είναι τόσο
καθαρό ώστε να είναι πόσιμο. Βρεθήκαμε εκεί
για να κάνουμε Rafting!
To Rafting είναι μια αθλητική δραστηριότητα η οποία απευθύνεται σε ηλικίες από
5 έως 105 ετών, ειδικά στο βαθμό δυσκολίας του Βοιδόματη τους καλοκαιρινούς μήνες.
Είχαμε λοιπόν την ευκαιρία για 2 ώρες,
όσο διήρκεσε η κατάβαση του ποταμού, να
γίνουμε ένα με την φύση, να δούμε τρομερά
τοπία μέσα από το ποτάμι, να κολυμπήσουμε
σε κρύα και μοναδικής καθαρότητας νερά αλλά και να απολαύσουμε ένα μοναδικό φυσικό
τοπίο!
Με όλα τα παραπάνω, έκανε ακόμα πιο
όμορφη την εμπειρία η παρέα της Αετοπετρας, με πειράγματα, χαβαλέ και παιχνίδια
που δημιουργούν όμορφες εμπειρίες και αναμνήσεις. Η παρέα της Αετόπετρας, είναι αλήθεια, γίνεται αισθητή σε ό,τι δραστηριότητα συμμετέχει και ευτυχώς οι
δραστηριότητες αυτές είναι πολλές!
Ηταν τόση η χαρά και όμορφη διάθεση εκείνη την μέρα, που δώσαμε ραντεβού και για του χρόνου για
νέες εμπειρίες.
Η καλή παρέα, η καλή διάθεση, τα
πανέμορφα τοπία δημιουργούν όμορφες αναμνήσεις!
Τι άλλο να ζητήσεις κανείς;
Παππάς Κ. Παναγιώτης

Η

παρέα :

Ανδρέας Ν. Μάνος, Βαγγέλης Καραντάνης,
Κωνσταντίνος Τσιμπεκίδης, Δημήτρης
Χατζηστάμος, Νίκος Ζέκης, Κατερίνα
Γουρναροπουλου (φίλη), Ιωάννα Χατζατουριάν
(κόρη Βάσιας Μάνου), Νίτσα Νούση, Λίλιαν
Τσαμπούρη, Παναγιώτης Παππάς, Ζενή Βενέτη,
Μάνθος Σαλίας, Νίκος Μωράκης (φίλος),
Δημήτρης Χατζατουριάν (γιός της Βάσιας
Μάνου).

Η ΥΔΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΝΩ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ
(1973-1974)

Α

πό τα τέλη Αυγούστου και μέχρι πριν
μία εβδομάδα είχαμε πρόβλημα με το
νερό. Κάποιες φορές δεν είχαμε καθόλου, κάποιες είχαμε λίγο και
άλλες είχαμε κανονικά. Επίσημα
ακούγαμε και διαβάζαμε, ότι υπάρχει λειψυδρία λόγω ανομβρίας, ότι το νερό το παίρνει βυτίο
και ότι δεν είναι βουλωμένη η
σωλήνα της υδρομάστευσης με
χόρτα, που “ψευδώς και κακόβουλα διαδίδουν ορισμένοι”.
Επειδή ο γράφων μένει
στον “Καμποπούλη” και το πρόβλημα ήταν πιο
έντονο, αναγκάστηκα να πάρω την πρωτοβουλία και να επικοινωνήσω με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο και την υπηρεσία ύδρευσης του
Δήμου και να εκθέσω το πρόβλημα που υπήρχε
για πολλές μέρες.
Ήρθαν οι υδραυλικοί του Δήμου έκαναν το σχετικό έλεγχο και διαπίστωσαν ότι στη
δεξαμενή πηγαίνει ελάχιστο νερό. Συνέχισαν
τον έλεγχο και διαπίστωσαν ότι και στο αντλιοστάσιο πηγαίνει ελάχιστο νερό και αυτό (αντι-

κανονικά) από την σωλήνα υπερχείλισης της υδρομάστευσης. Ξεσύνδεσαν τον αγωγό που
πηγαίνει προς το αντλιοστάσιο και διαπίστωσαν ότι δεν πέρναγε σταγόνα νερού.
Ήταν βουλωμένος με χόρτα. Είναι
αυτά τα χόρτα, που “κακώς και κακόβουλα διέδιδαν ορισμένοι”…
Μετά από επίπονη προσπάθεια των υδραυλικών τον ξεβούλωσαν και αποκαταστάθηκε η κανονική ροή του νερού προς το αντλιοστάσιο και προς την δεξαμενή.
Επίσης αποκαταστάθηκε στη συνέχεια (12/10/2021) και η διαρροή του εσωτερικού δικτύου, που βρέθηκε μετά από έλεγχο των
υδραυλικών, έξω από το σπίτι του συγχωριανού
μας κ. Σπύρου Κουμπή.
Έτσι μετά την αποκατάσταση των παραπάνω βλαβών, γίνεται κανονικά η υδροδότηση των κατοίκων, από την πηγή του ¨Χαλικιού¨,
που παρά την ανομβρία, έχει αρκετό νερό.
Αετόπετρα 12 Οκτωβρίου 2021
Κωνσταντίνος Χρ. Μηλιώνης

