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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ NEOY ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Αγαπητοί συγχωριανοί,
όμορφη ιστορία ενός τόπου δε γράφεται και δεν
μπορεί να είναι αποτέλεσμα ενός μόνο ατόμου
αλλά ενός συνόλου ανθρώπων που συντονίζουν
τις δράσεις τους με ανιδιοτελή τρόπο, για να προάγουν
τα οράματα της κοινωνία τους.
115 χρόνια συμπληρώνει φέτος η Αδελφότητά μας, από
τις πιο ενεργές αδελφότητες στην ιστορία των απόδημων Ηπειρωτών ξεκινώντας τη δράση της πολύ πριν την
ίδρυση της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος,
που αποτελεί το μεγαλύτερο φορέα εκπροσώπησής
τους.

Η

Tο κύτταρο αυτό της μικρής
μας κοινωνίας εδώ στην Αθήνα
πήρε πολλές μορφές. Άλλοτε
ήταν πολύ παραγωγικό, άλλοτε
ισορροπούσε κατασ τάσεις
μεταξύ των συγχωριανών μας
και άλλοτε έψαχνε διεξόδους
επιβίωσής του, ώστε να διασφαλίσει κεκτημένα όλων των προηγούμενων χρόνων. Πάντα
βέβαια ως δεδομένο είχαμε την
εξαιρετική αγάπη αλλά και την
προσφορά όσων ανθρώπων
ασχολήθηκαν με το χωριό μας,
τη μικρή Αετόπετρα, που με το
πέρασμα των χρόνων γιγαντώθηκε εξαιτίας τους και δημιούργησε ένα πλαίσιο και ένα όνομα
πολύ ζηλευτό στον ευρύτερο
χώρο κάνοντάς μας περήφανους ως Αετοπετρίτες και Αετοπετρίτισσες.
Οι θυσίες που έγιναν από
τους χωριανούς είναι πολλές και
ο χρόνος που αφιερώθηκε εξίσου πολύς. Κάποια στιγμή, επειδή πρέπει να ξέρουμε την ιστορία μας και τις προσπάθειες των
προηγούμενων από εμάς, αυτά
πρέπει να αποτυπωθούν, προκειμένου να τα μάθουν οι νεότεροι, ώστε αφενός να εμπνευστούν από τους παλαιότερους

και αφετέρου να αποφύγουν
τυχόν λάθη και παραλείψεις
που έγιναν, αναστέλλοντας έτσι
λίγο την ανοδική πορεία της
Αδερφότητάς μας.
Συμμετέχοντας πολλά χρόνια στα διοικητικά της Αετόπετρας από διαφορετικές θέσεις,
ζήτησα τώρα από το σώμα να
αναλάβω τις ευθύνες μου από
τη θέση του προέδρου. Μαζί με
άλλους νεότερους ανθρώπους,
που όλοι τους δείχνουν ενθουσιασμένοι και θεωρώ ότι είναι
έτοιμοι να δουλέψουν και να
δημιουργήσουν, στοχεύουμε σε
έναν τέτοιο πυρήνα εργατικότητας, συλλογικότητας και συμμετοχής όλων, όσοι αγαπάνε το
χωριό μας.
Με συγκινεί και με τιμά η
ευθύνη που μου αναθέσατε.
Μου ορίζει να χτίσουμε μια
ομάδα όπου κανένας δεν περισσεύει. Όλοι οι Αετοπετρίτες
έχουμε το δικαίωμα να καταθέτουμε την άποψή μας και την
υποχρέωση να ακούμε όλους
τους συγχωριανούς μας, γιατί
από αυτό θα βγει κερδισμένη η
κοινωνία του χωριού μας. Έτσι
κι αλλιώς καθένας μας έχει το
πρέπως του. Απώτερος σκοπός

είναι να δουλέψουμε ενεργά και
με μεράκι, γιατί ωραία τα τοπία
και τα χτίσματα, αλλά χωρίς
τους Αετοπετρίτες Αετόπετρα
δεν υπάρχει.
Παράλληλα, θα ήθελα εδώ
να ευχαριστήσω τους ανθρώπους του χωριού, γιατί με έχουν
βοηθήσει με πολλούς τρόπους
να χτίσω μέσα μου αυτό που
αγαπάω και αγαπάμε όλοι μας.
Είναι χαρά και ευτυχία να ξέρεις
ότι εξασφαλίζεται η συνέχεια
μιας επιτυχημένης προσπάθειας των συγχωριανών μας τόσων
χρόνων στην Αδελφότητα. Και
είναι ευχής έργο η εξασφάλιση
της συνεργασίας όλων και ειδικά του απερχόμενου διοικητικού συμβουλίου, ώστε να αποφευχθούν όσο το δυνατόν λάθη
και παραλείψεις που μπορεί να
προκύψουν. Γιατί τελικά ο
καλός δάσκαλος θα σου δείξει
πώς να κάνεις αυτό που ξέρει
καλά. Δεν πρέπει να υπάρχουν
κόμματα, συνδυασμοί και
λόμπυ στη μικρή Αετοπετρίτικη
κοινωνία μας. Υπάρχουν ίσως
στενότερες και ευρύτερες φιλίες και συνεργασίες, αλλά αυτό
είναι αποδεκτό σε όλους τους
κοινωνικούς ιστούς.
Οφείλω, επίσης, να τονίσω
την υποχρέωση που έχουμε
όλοι να διασφαλιστούν τα
κεκτημένα της Αδελφότητάς
μας και ειδικότερα το μεγάλο
έργο της ανέγερσης και υλοποίησης του ξενώνα, που διασφάλισε το προηγούμενο διοικητικό συμβούλιο υπό την προεδρία του κ. Ευαγγ. Βουρεκά. Ο
ξενώνας αποτελεί ένα καινούργιο στολίδι στο κέντρο του
χωριού μας, που με τη βοήθεια

Πρόσκληση
στο πανηγύρι (25-27 Ιουλίου)

Τ

ο Διοικητικό Συμβούλιο της
Αδελφότητάς μας σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς του χωριού μας (Πρόεδρο
και Εκκλησιαστική Επιτροπή)
π ρ ο σ κ α λ ο ύ ν όλους τους Αετοπετρίτες και φίλους στο ετήσιο
παραδοσιακό πανηγύρι του χωριού μας.
Οι τριήμερες εορταστικές εκδηλώσεις αρχίζουν στις
25 Ιουλίου και τελειώνουν στις 27 Ιουλίου.
Ελάτε στην Αετόπετρα να γιορτάσουμε όλοι μαζί
και φέτος, όπως κάθε χρόνο, τη μνήμη της Προστάτιδάς μας, Αγίας Παρασκευής.
Το Δ.Σ. της Αδελφότητας
Ο Πρόεδρος της Τοπ. Κοινότητας
Η Εκκλησιαστική Επιτροπή

ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ

Το ΔΣ εξετάζει το ενδεχόμενο να γίνει εκδρομή στο
χωριό για τις ημέρες του πανηγυριού. Ως ημερομηνία αναχώρησης προτείνεται το Σάββατο
23\7 και η επιστροφή θα γίνει
είτε την Πέμπτη 28/7 είτε την
Κυριακή 31/7, ανάλογα με την
επιθυμία όσων δηλώσουν συμμετοχή.
Παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να το δηλώσουν άμεσα ως τις 20/7, γιατί, αν δε συμπληρωθεί ο απαραίτητος
αριθμός συμμετεχόντων, η εκδρομή δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί.
Τηλέφωνα επικοινωνίας : Νούσης Χρήστος
6972291627, Τσαμπούρη Ευαγγ. 6972829267.
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Τα π ε π ρ α γ μ έ ν α τ ο υ Δ Σ

➢

Το νέο ΔΣ. της Αδελφότητας, αμέσως
μετά την ανάληψη των καθηκόντων του,
κλήθηκε να υλοποιήσει δύο συγκεκριμένες
αποφάσεις της προηγηθείσας ΓΣ. στις
8/6/2016, σχετικά με το αρτοποιείο και τον
ξενώνα. Αφενός, σε ό,τι αφορά το αρτοποιείο,
προέβη στις κατάλληλες ενέργειες, προκειμένου να εξασφαλίσει ότι η Αδελφότητα δε θα
υποχρεωθεί να πληρώσει φόρο για ανείσπρακτα ενοίκια. Παράλληλα, σε πνεύμα Αετοπετρίτικης αλληλεγγύης, συνομιλεί με τον κ. Κων/νο
Παππά, επιδιώκοντας την εξεύρεση της καλύτερης δυνατής συμφωνίας.
Αφετέρου, αναζητείται με αίσθημα ευθύνης
η κατάλληλη νομική οδός, ώστε να ανατεθεί

στον κ. Βασ. Σαλάι η λειτουργία του ξενώνα.

➢

Επιπλέον, το ΔΣ. απέστειλε δύο επιστολές προς το Δήμο Ζίτσας (με κοινοποίηση στην Περιφέρεια Ηπείρου) αποβλέποντας
στην οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου, αλλά
και στη διενέργεια συγκεκριμένων έργων ( επισκευή δρόμου στη Βίγλα, επισκευή του δρόμου που συνδέει την Μπολιάνα με το Μαχαλά,
συντήρηση των χώρων άθλησης).

➢

Επιστολή (με κοινοποίηση στην Περιφέρεια Ηπείρου) στάλθηκε και στον
Δήμο Πωγωνίου με αίτημα την αποκατάσταση του δρόμου προς τη Λάβδανη και τα άλλα
χωριά.

Ε

ΕΤΟΙΜΟΙ ΓΙΑ
ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΕΣ ;

νημερώνουμε
ότι,
όπως κάθε χρόνο, το
απόγευμα της τρίτης
ημέρας του πανηγυριού
(27 Ιουλίου) θα αθληθούμε και θα παίξουμε όλοι
μαζί, μικροί και μεγάλοι,
αγόρια και κορίτσια. Οι
αθλοπαιδιές θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, αγώνα ποδοσφαίρου και
μπάσκετ, αγώνες δρόμου διαφόρων κατηγοριών,
άλμα εις μήκος, ρίψεις κλπ.
Ετοιμάστε, λοιπόν, τα αθλητικά σας, ...προπονηθείτε και ... ραντεβού στο γήπεδο !
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Διάφορες Προσφορές χωριανών
και φίλων του χωριού μας

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

➢ Το χορευτικό τμήμα της
Αδελφότητάς μας εμφανίστηκε
στο Πέτρινο Θέατρο της Αργυρούπολης την 28η Μαΐου στη
γιορτή των Ηπειρωτών Αργυρούπολης. Η πρόσκληση έγινε από
τον πρόεδρο των Ηπειρωτών Αργυρούπολης κ. Γιώργο Κωτσαντή,
τον οποίο και ευχαριστούμε θερμά για το κάλεσμά του και την τιμή
που μας έκανε.
Το χορευτικό πλαισιώθηκε και
από το Πολυφωνικό Αετόπετρας.

➢ Επίσης, στις 22 Ιουνίου
πραγματοποιήθηκε εμφάνιση του
χορευτικού και του πολυφωνικού Αετόπετρας στον Δοκό Χαλκίδας, στο
4ο χορευτικό αντάμωμα που διοργάνωσε ο τοπικός σύλλογος “ Η Άνοιξη
“. Η γιορτή είχε χορούς και δρώμενα
από όλη την Ελλάδα και την Ήπειρο
εκπροσώπησε ο σύλλογός μας μετά από πρόσκληση της προέδρου του
συλλόγου κ. Μ. Αλάμπεη και της χοροδιδασκάλου κ. Μ. Σταματούκου.
Εντυπωσιακή ήταν η εθελοντική εργασία των νέων του συλλόγου
τους που ουσιαστικά μόνοι τους κατάφεραν να φέρουν εις πέρας την
όλη διοργάνωση. Η Εβελίνα Κρινή, μια εκ των εθελοντών πρωτεργατών της εκδήλωσης αλλά και χορεύτρια του εκεί συλλόγου, ετών 16,
μας είπε: “Ευχαριστούμε παρά πολύ, χαρήκαμε τόσο πολύ που σας
φιλοξενήσαμε στη γιορτή μας. Όλη αυτή η δουλειά με τις πρόβες και
τις ετοιμασίες μας κάνει πολύ χαρούμενους και νιώθουμε ότι με αυτον
τον τρόπο παραμένουμε κοντά στην παράδοσή μας και την κρατάμε
ζωντανή ...”.
➢ Στις 11 Ιουνίου το πολυφωνικό Αετόπετρας συμμετείχε στο
πολυφωνικό φεστιβάλ που διοργανώθηκε στο
Θέατρο Πέτρας στην Πετρούπολη. Συνολικά
συμμετείχαν 17 σχήματα από Ελλάδα, Αλβανία,
Βουλγαρία και κάτω Ιταλία δίνοντας μια πληθώρα χρωμάτων και φωνών στην αρμονία της
εκδήλωσης. Το πολυφωνικό της Αετόπετρας
βραβεύτηκε από τον υπεύθυνο του φεστιβάλ
κ. Λαμπρίδη Αλέξανδρο για την πολύχρονη και
δημιουργική δραστηριοποίησή του, τη διαχρονία της παρέας του και τη συμμετοχή του στις
Μεγάλες Γιορτές Πολυφωνικού Τραγουδιού.
➢ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΛΑΟΥΤΟΥ: Με μεγάλη μας χαρά σας ανακοινώνουμε ότι
από τον προσεχή Οκτώβριο (σεζόν 2016-2017) θα έχουμε τον δικό μας άνθρωπο
που θα διδάσκει λαούτο, τον συγχωριανό μας Κωνσταντίνο Βουρεκά του Ευαγγ.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους στο email:
info@aetopetra.gr ή σε μέλος του συμβουλίου.

Σ

Αθλητικά

τις 25 Ιουνίου διοργανώθηκε από 6 αδελφότητες/συλλόγους, συμπεριλαμβανομένης και της Αδελφότητας Αετόπετρας, το
πρώτο πρωτάθλημα 5x5 απόδημων Ηπειρωτών
στις ακαδημίες του Πας Γιάννενα στη Γλυφάδα.
Η κάθε ομάδα έπαιξε τρία παιχνίδια και στον
τελικό αγωνίστηκαν η “Ομοσπονδία Λιβαδειάς
Βορείου Ηπείρου” με την “Αδελφότητα Πλατανούσας”. Νικήτρια αναδείχτηκε η ομάδα της
Λιβαδειάς.
Στην ποδοσφαιρική ομάδα της Αετόπετρας
συμμετείχαν οι Κωνσταντίνος Τσιμπεκίδης, Χρήστος Μασούρας,
Χρήστος Στεργιόπουλος, Νίκος Ζέκης, Δημήτρης Ρίζος, Φιλιώ Αζαριάδη. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους αγωνισθέντες για την βοήθεια,
τη συμμετοχή τους και συγχαρητήρια για το ευ αγωνίζεσθαι. Το
καλύτερο γκολ της διοργάνωσης πέτυχε ο Χρήστος Μασούρας με
ανάποδο ψαλίδι, ενώ η ομάδα μας είχε θερμό κοινό υποστήριξης.
Να σημειωθεί ότι υπήρξαν αδελφότητες οι οποίες συμμετείχαν
στη διοργάνωση χωρίς
να συμμετάσχουν στο
αθλητικό μέρος, αλλά
παρόλ’ αυτά αποτέλεσαν σημαντικό παράγοντα για την επιτυχία
της.
Η εκδήλωση είχε
παράλληλα και τον
χαρακτήρα συγκέντρω-

ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2016

ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ
•
Ο Γιάννης και η Θεοδώρα
Πετράκη, το γένος Χρ.
Μηλιώνη, πρόσφεραν ένα
μεγάλο δοχείο λάδι
•
Οι Αφοί Παππά πρόσφεραν το ρύζι
•
Ο Χρήστος Ευ.Τσιμπεκίδης
πρόσφερε το ποσό των
100 ευρώ
•
Ο Δημήτρης Γ. Ζέκης πρόσφερε το ποσό των 100
ευρώ
•
Η Γεωργία Παππά πρόσφερε το ποσό των 100 ευρώ
•
Ο Θωμάς Λαυρέντζος
πρόσφερε το ποσό των
100 ευρώ
•
O Σεραφείμ Κύρκος πρόσφερε το ποσό των 50
ευρώ (φίλος της Αετόπετρας)
•
Ο Θωμάς Τζοβάρας πρόσφερε το ποσό των 50
ευρώ (φίλος της Αετόπε-

•

•

τρας)
Ο Ευάγγελος Τρίτσης
πρόσφερε το ποσό των 20
ευρώ (φίλος της Αετόπετρας)
Διάφοροι φίλοι της Αετόπετρας πρόσφεραν το
ποσό των 85 ευρώ.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ
•
Ο Χρήστος Τόλης πρόσφερε το ποσό των 200 ευρώ
•
Ανώνυμος χωριανός πρόσφερε το ποσό των 200
ευρώ
•
Ανώνυμος χωριανός πρόσφερε το ποσό των 200
ευρώ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
•
Η Κάτια (Λονδίνο) πρόσφερε 100 ευρώ.
Το ΔΣ ευχαριστεί θερμά όλους
τους παραπάνω για την προσφορά τους.

Η ΣΤΗΛΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Στο Νέο μας Δ.Σ
Η Αδελφότητα του χωριού μας, ιδρυθείσα το 1901 επί τουρκοκρατίας στην Ήπειρο, έχει ατσάλινη αντοχή και μαγευτική πορεία μέχρι σήμερα στο πέρασμα των 115 χρόνων. Μια ιστορία γεμάτη προσφορά και έργα στο μέτρο του δυνατού. Η Αδελφότητα
μας άντεξε και θα αντέξει στο μέλλον, ενώ άλλες της περιοχής
μας έχουν καταθέσει τη σφραγίδα τους.
Αυτή την χρονιά (2016) τον ιερό τούτο θεσμό αναλαμβάνουν
οι ώριμοι καλοί μας νέοι που χρόνια τώρα τους διακρίνει η παρουσία, η αγάπη και η λατρεία του χωριού μας και της παράδοσής
μας. Πιστοί και αποφασισμένοι, όπως διακρίνω, στους δρόμους
και την πορεία που έχουν χαράξει οι πρόγονοι και οι προκάτοχοί
μας, θα συνεχίσουν τον όμορφο τούτο σκοπό της Αδελφότητας
μας, για να την κρατήσουν στις πρώτες γραμμές, όπως της αξίζει,
για πολύ ακόμη καιρό.
Με τον ενθουσιασμό, τη σύνεση, την αγάπη, την ωριμότητα,
και την ικανότητα που διακατέχει όλο το νέο Δ.Σ, πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι ότι τα νέα αυτά και ώριμα παιδιά μας θα δώσουν
νέα πνοή και ζωή στην Αδελφότητα και το χωριό μας στους δύσκολους αυτούς καιρούς που όλοι βιώνουμε.
Ας έχουμε όλοι μας, λοιπόν, καρτερικότητα και ανεκτικότητα
και, όπου απαιτείται και χρειάζεται, η συμβολή μας να έχει το
μεγαλύτερο θετικό πρόσημο.
Εμείς όλοι οι Αετοπετρίτες, μικροί, νέοι και μεγάλοι, σας
οπλίζουμε με τις ευχές μας και την αγάπη μας για επιτυχία στο
έργο σας για το καλό της Αδελφότητας και του χωριού μας.
Με αγάπη και εκτίμηση
Βασίλης Κολοβός

Κι άλλος Γάμος στο χωριό μας
Ύστερα από τον μυρωδάτο δρόμο που άνοιξαν πέρυσι το καλοκαίρι τα παιδιά μας, Νίκος και Σταυρίνα Γάρδα, με τον γάμο
τους στο χωριό μας, έρχεται φέτος και άλλη μια έκπληξη. Σε λίγες μέρες, θα πραγματοποιηθεί, όπως έχει ανακοινωθεί, και άλλος ένας εξίσου λαμπερός γάμος στο χωριό μας, την Αετόπετρα,
από τα παιδιά μας Ελένη Παν. Ζέκη και του εκλεκτού της καρδιάς
της, Μιχάλη Βαφειάδη.
Ευχόμαστε κατ’αρχήν καλά στέφανα και ευτυχισμένη συμβίωση και βέβαια αυτό το ωραίο παραμύθι που ζει το χωριό μας να
το ακολουθήσουν και άλλα τέτοια γεγονότα, που γεμίζουν ζωή το
χωριό από τα περήφανα και αξιολάτρευτα νιάτα μας.
Με άπειρες ευχές
Βασίλης Κολοβός

σης και οι παρευρισκόμενες αδελφότητες / σύλλογοι / ομοσπονδίες
γνωρίστηκαν, προβληματίστηκαν και συζήτησαν για περαιτέρω
εκδηλώσεις και ενέργειες, ενώ πλούσιο ήταν και το τραπέζι που
διοργανώθηκε αμέσως μετά τους αθλητικούς αγώνες με πίτες, τσίπουρα και μουσική. Το επόμενο ραντεβού είναι για τον Οκτώβριο,
όπου το τουρνουά θα διοργανωθεί εκ νέου, θα διευρυνθεί και θα
διαρκέσει όλη τη σεζόν με
πολύ περισσότερες ομάδες.
Οποιοσδήποτε και οποιαδήποτε επιθυμεί να συμμετέχει για την ομάδα μας
παρακαλείται να επικοινωνήσει με το συμβούλιο της
αδελφότητας ή να στείλει
email στο :
info@aetopetra.gr

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:
Αν. Χαλκιόπουλος,
Κλεισθένους 7, Αθήνα,
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ΤΟ ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΜΑΣ

η στήλη της νεολαίας

( Γλωσσικά ιδιώματα της Αετόπετρας και της ευρύτερης περιοχής του Κασιδιάρη)
ΤΟΥ ΒΑΓΓΈΛΗ ΙΩΆΝΝΟΥ ΜΆΝΟΥ
Συνέχεια από το προηγούμενο

Κατώι (το) : Το υπόγειο το
οποίο συνήθως ήταν ισόγειο.
Κατωσέγγονο (το): Επενδύτης
γυναικείας φορεσιάς από μάλλινο ύφασμα.
Καυκαλίθρες (οι) : Βρώσιμα
άγρια χόρτα, τα οποία είναι και
καλλιεργήσιμα.
Καύκαλο (το) : Το κρανίο.
Κάχτα (η) : Το καρύδι.
Καψαλίζω : Ελαφρύ πέρασμα
πάνω από φλόγα.
Καψερός (ο) : Ο καϋμένος, αυτός που έπαθε κάποια ζημιά.
Κάψιαλο (το) : Το καμμένο,
αυτό που έγινε στάχτη.
Κάψο (επίρ.) : Δεν απαντάται
μεμονωμένα. Είναι πρώτο συνθετικό με άλλη λέξη. Έχει την
έννοια του (της) καϋμένου με
συμπόνοια.
Κείθε (επιρ.) : Προς τα εκεί.
Εκεί πέρα.
Κεδρομπόμπολο (το) : Ο καρπός
του Κέδρου. Κόκκινοι κόκκοι.
Κειμέρι (το) : Γυναικείο κόσμημα, που στερεωνότανε στο μαντήλι της κεφαλής και στόλιζε το
μέτωπο.
Κεντρίνα (η) : Η μεγαλόσωμη
σφίγγα.
Κεραμιδάκια (τα) : Ονομασία
παιδικού παιχνιδιού.
Κερατένιος (ο) : Ο πονηρούλης.
Ο μπαγάσας.
Κερατόπλο (το) : Χαϊδευτικό σε
μικρά παιδιά. Το πονηρούλικο.
Κέρμα (το) : Επί ζώων, το πάρα
πολύ αδύνατο. Φράση « Ήταν
κέρμα γιέμ’ και ψόφησε».
Κι έτς (επίρ): Και έτσι.
Κιαπέ (επίρ.) : Και έπειτα. Λέξη
απειλής ή στεναχώριας. Φράσεις:
«Χτύπσαν το σκλι».
«Μωρέ ας ήμουν εγώ εκεί κιαπέ….». «Θα πας στο χωράφι;
Μωρέ ας μην με πόναγε η μέση

κιαπέ…».
Κινάω: Ξεκινάω.
Κιόσια (τα) : Ονομασία παιδικού παιχνιδιού.
Κιοστέκι (το) : Ανδρικό κόσμημα, που έβαζαν έβαζαν στο στήθος.
Κιοτεύω : Δειλιάζω, φοβάμαι.
Κιοτής (ο): Ο δειλός. Ο φοβιτσάρης. Λέξη Τούρκικη.
Κίσσαρας (ο): Ο Κισσός.
Κίτσος (ο) : Κύριο ανδρικό όνομα, Χρήστος. Έτσι ονόμαζαν και
τα γαϊδούρια.
Κλάπα (η) : Χειροπέδη.
Κλαρί (το) : Κλωνάρι δένδρου,
αλλά και το μάζεμα κλωναριών
με πλούσιο φύλλωμα, για συμπλήρωμα τροφής των κτηνοτροφικών ζώων.
Κλαρίζω : Κόβω κλάρες για
επιτόπια τροφή ζώων, αλλά και
κλαδεύω.
Κλειδουνιά (η) : Η κλειδαριά.
Κληματσίδα (η) : Η βέργα κληματαριάς, αλλά και η τρυφερή
προέκταση μίας κλάρας.
Κλιτσί (το) : Το πόδι.
Κλίτσιους (ο) : Το κυρτό σχήμα,
κυρίως ξύλινο, που μοιάζει σαν
γάντζος. Αρχαία λέξη κλείω.
Κλειτσιόνουμι : Γαντζώνομαι με
τα πόδια.
Κλειτσνάρια (τα) : Αδύνατα ή
στραβά πόδια.
Κλούκι (το) : Ο ανοιξιάτικος κόμπος των δένδρων πριν ανθίσει.
Κλουτζιάνισμα (το) : Ο θόρυβος
των υγρών, όταν ανακατεύονται
κατά τη μεταφορά τους σε δοχείο
Κλουτζιανίζω : Κουνάω το δοχείο που έχει μέσα υγρά και ανακατεύονται.
Κοκκορεύομαι : Παριστάνω τον
σπουδαίο. Υπερηφανεύομαι.
Κόκα (η) : Το κεφάλι, αλλά με
την έννοια της εξυπνάδας. «Του
κόβει η κόκα αυτνού. Θα το φτιά-

Α όπως Αετόπετρα

ξει καλά».
Κόκκορας (ο) : Ο επικρουστήρας κυνηγετικών όπλων.
Κολλάω : Εκτός από την Πανελλήνια έννοια ότι κολλάω κάτι με
κόλλα, σ’ εμάς έχει την έννοια
του σκαρφαλώνω σε δέντρο, τοίχο κλπ.
Κόλιας (ο) : Κύριο ανδρικό όνομα. Νικόλας.
Κολοσούσα (η) : Το πουλί, η
σουσουράδα.
Κονσμα (το) : Το εικόνισμα.
Κοντοστέκουμι : Καθυστερώ
στο περπάτημα ή κάνω στάσεις
όρθιος (α). Διστάζω σε μία απόφαση. Στέκομαι πριν απαντήσω.
Κόντρα (η) : Μεγάλη πέτρα.
Βράχος.
Κοπανέλι (το) : Το φασκιωμένο
μωρό.
Κοπανισμένο (το) : Ποιμενική
λέξη ορολογίας. Ο ευνουχισμένος τράγος.
Κόπτσα (η) : Ο σκύρος. Λέξη
προερχόμενη από την Αλβανική
διάλεκτο. Οι Αλβανοί την πήραν
από τους Σλάβους. Αλβανικά:
coptso, Σλάβικα: kopikz.
Κόρα (η) : Το ξηροψημένο περίβλημα του ψωμιού. Επίσης το
περίβλημα ενός σωματικού σπυριού.
Κορφολογάω : Κόβω τις κορυφές των φυτών, προκειμένου να
δυναμώσει ο κορμός ή ο καρπός
του φυτού.
Κόρφος (ο) : Το στήθος.
Κόσα (η) : Μεγάλο δρεπάνι στηριζόμενο σε ξύλο.
Κοτάω : Τολμώ.
Κοτοφώλης (ο) : Αυτός που δεν
βγαίνει τακτικά από το σπίτι.
Κοτς (το) : Ο αστράγαλος.
Κουγκέλα (η) : Η μεγάλη (ανοιχτή) στροφή ενός δρόμου.
-Συνεχίζεται

ΣΤΉΛΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΊΑΣ ΑΔΕΛΦΟΤΉΤΩΝ ΚΑΛΑΜΆ

Η

Ομοσπονδία Αδελφοτήτων Καλαμά για
τον Αύγουστο του 2016 έχει προγραμματίσει πολλές θεματικές εκδηλώσεις που
συμπεριλαμβάνονται στις εκδηλώσεις ΘΥΑΜΙΑ
2016. Κάποιες απ’ αυτές έχουν αποκτήσει ιστορική σημασία τόσο για τους μόνιμους χωριανούς όσο και για τους απόδημους που δίνουν
ζωντάνια με την παρουσία τους στα χωριά μας.
Το δεκαήμερο 8-18 Αυγούστου η Αδελφότητα Κουρέντων πραγματοποιεί Εικαστική έκθεση
στο χώρο του ανακαινισμένου παλαιού σχολείου με καλλιτέχνες της περιοχής μας.
Στις 10 Αυγούστου ο Δήμος Ζίτσας συνδιοργανώνει με την Ομοσπονδία μας και το Τοπικό
Συμβούλιο του Σουλόπουλου την εκδήλωση,
ΧΡΙΣΤΟΒΑΣΙΛΕΙΑ, τιμώντας τον συγγραφέα,
ιστορικό και πολιτικό Χρ.Χριστοβασίλη. Θα γίνει
η καθιερωμένη κατάθεση στεφάνων και θα ακολουθήσει η βράβευση από τη Γρανίτσα Ζίτσας
του συγγραφέα Γιώργου Σιμιτζή, βραβευμένου
από την Ακαδημία Αθηνών, για την προσφορά
του στο χώρο των γραμμάτων. Η εκδήλωση θα
ολοκληρωθεί με κέρασμα μεζέδων, κρασιού και
χορό με τη ζυγιά του Β. Τόλη.
Στην Ιερομνήμη θα δοθεί θεατρική παράσταση, κουκλοθέατρο και λαϊκή βραδιά και θα
παρουσιαστεί μέρος της εικαστικής έκθεσης
των Κουρέντων.
Το πρώτο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου, θα γίνουν οι αθλητικές εκδηλώσεις
των Θυαμίων, με συμμετοχή της νεολαίας των

χωριών μας. Αθλήματα, όπως ποδόσφαιρο 5χ5,
μπάσκετ και βόλεϊ, θα δώσουν τη δυνατότητα
και την ευκαιρία στη νεολαία μας να έρθει κοντά,
να γνωριστεί, να διασκεδάσει, μακριά από μίση
και φανατισμούς. Οι αθλητικές εκδηλώσεις θα
ολοκληρωθούν με βράβευση των τριών πρώτων ομάδων κάθε αθλήματος και πάρτι νεολαίας.
Το τριήμερο 12-14 Αυγούστου στο πάρκο
της Αγρότισσας, στον Καλαμά, η νεολαία του
Καλοχωρίου διοργανώνει River festival με συμμετοχή νεολαιίστικων σχημάτων, από τα Γιάννενα και όχι μόνο και μουσικές Rock, Jazz, Blues,
Reggae και άλλα είδη σύγχρονης μουσικής, που
θα συναρπάσουν τους νέους κάθε ηλικίας.
Θα υπάρξουν και άλλες παρουσιάσεις, όπως
το Ηπειρώτικο Ηχόραμα του φωτογράφου Βασ.
Λάππα στους Κουκλιούς, αλλά και η σημαντική
εκδήλωση της Ηπειρώτικης κουζίνας σε συνεργασία με τον Οργανισμό Προαθωνικού Τουρισμού, που θα πραγματοποιηθεί σε κάποιο από
τα πανέμορφα σημεία του Καλαμά και θα καλυφτεί τηλεοπτικά και δημοσιογραφικά.
Λεπτομέρειες για όλες τις εκδηλώσεις θα
σας δίνει η Αδελφότητα σας.
Ευχόμαστε σε όλους καλό και δημιουργικό
καλοκαίρι, μαζί με τις Αδελφότητες μας και την
Ομοσπονδία Καλαμά να ζωντανεύουμε τα πανέμορφα χωριά μας.
Κ. Στεργίου, πρόεδρος της Ομοσπονδίας
Αδελφοτήτων Καλαμά

Α

ν το χωριό αυτό είχε ένα ζευγάρι μάτια και στόμα, ένας
Θεός ξέρει τι ιστορίες θα καθόταν να περιγράφει ώρες
ολόκληρες. Τι να πρωτοσκεφτεί κανείς… τι να θυμηθεί.
Πόσες γενιές έχουν περάσει την πόρτα του Σχολείου…
Εμείς, η “νεολαία”, πόσες φορές έχουμε παίξει μέχρι να σκιστούν τα γόνατα, με τη γιαγιά μας να έρχεται και να φωνάζει
από τα κάγκελα “άντε μαζευτείτε σιγά σιγά”. Πόσοι αγώνες και
μετάλλια πάνω στα γήπεδα με το πρόσωπο του πρωταθλητή.
Πόσα κουβαλήματα πέρα δώθε με τον παππού ή τη γιαγιά στη
Βίγλα για νερό. Πόσα μεσημέρια που έπρεπε να μην ακούγεται
“κιχ”, γιατί κοιμόντουσαν και εμείς θέλαμε να παίξουμε. Τα φρεσκοκομμένα αγγούρια από το μποστάνι που τσιμπούσαν, τα
ταψιά με πίτες. Τι να ξεχωρίσω; Τη ζυμαρόπιτα, τη μπλατσαριά,
την κολοκυθόπιτα ή τη σπανακόπιτα; Η σλίρα με το ψωμί από
το φούρνο και όλα τα “Όοοοχι θα το πιεις το κατσικίσιο γάλα,
κάνει καλό”.
α ξημερώματα αργότερα, όταν μεγαλώσαμε, και ως μεγάλοι πια καθόμασταν στο “παγκάκι”. Αχ αυτό το παγκάκι.
Ολόκληρη ιστορία από μόνο του. Ποιος δεν έφευγε από
κει τουλάχιστον ξελιγωμένος από τα γέλια ή έχοντας συμμετάσχει σε κάποια μακροσκελή συζήτηση, που άκρη δεν έβγαζε
ποτέ κανείς, ή έχοντας κάνει μια νέα γνωριμία ή απλά έχοντας
“τσιμπήσει” ένα κουτσομπολιό (γέλια). Όλα αυτά τα σημεία αναφοράς, ο βράχος, ο πλάτανος, η λατρεμένη φυσικά Βίγλα. Τα
πανηγύρια μας, οι προετοιμασίες στην αυλή του σχολείου, το
μοίρασμα-αλυσίδα φαγητού με το καυτό γιαχνί στα χέρια, τα
χορευτικά με σεγκούνι και μαντίλι και για τους άλλους τσαρούχι, εκεί που θύμιζες κάτι από προγιαγιά και προπάππο και πιο
πίσω. Τα τσίπουρα και το κρασί που πάνε και έρχονται, το πλέξιμο των χεριών στο χορό, και τα μυστικά στο αυτί, οι παύσεις
στο όρθιο, όταν κάποιος μπροστά έδινε ρεσιτάλ στη φιγούρα.
Τα ξημερώματα όλοι μαζί στα τραπέζια, που, αν δε βγει ο ήλιος
νταλα πάνω ή αν δεν ακούσεις το μοιρολόι εκεί μεταξύ νύστας
και σκέψεων, σπίτι δεν πας.
αι μετά οι φίλοι μου στην Αθήνα αναρωτιούνται πώς γίνεται κάποιος να έχει ένα τόσο μεγάλο δέσιμο με το χωριό του. Εκεί χωρίς δεύτερη κουβέντα τον παίρνεις και
τον φέρνεις στο επόμενο πανηγύρι, απλά για μια γεύση. Ε, ας
γίνει ένα γκαλοπ βρε παιδιά! Ποιος ήρθε και δεν ξανα ήρθε και
τον επόμενο, και τον επόμενο και τον επόμενο χρόνο; Κανείς.
Και όλα αυτά τα παραπάνω είναι πραγματικά πολύ λίγα για
να περιγράψει κανείς την Αετόπετρά μας. Είναι κρίμα κάποια
πράγματα να ξεχνιούνται, να τα αφήνεις πίσω σου με τη δικαιολογία “έλα μωρέ.. πάντα εκεί θα είναι αυτά”. Έχω να σου πω
δυστυχώς πως δε θα είναι πάντα εκεί. Γιατί αυτές οι στιγμές
είμαστε εμείς και όσο χανόμαστε, τόσο θα ξεθωριάζουν και
αυτές. Και πες μου. Δε θες τόσο πολύ κάποια μέρα να δεις τα
παιδιά σου, όπως έβλεπες τον εαυτό σου τότε; Δε θες οι φίλοι
και οι γνωστοί σου να μη σταματήσουν να σου λένε “Έλα ρε,
ψήσου για Αετόπετρα φέτος” και να ενθουσιάζονται πιο πολύ
απο σένα;
Όλα αυτά είναι η Αετόπετρα. Η Κοσόλιανη που φοράει
πάντα τα καλά της και σε περιμένει.
Επιμέλεια : Ναταλία Καραντάνη
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ΓΕΥΣΕΙΣ ΑΕΤΟΠΕΤΡΑΣ
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χρόνος έχει την ιδιότητα να σβήνει…να σβήνει
μνήμες, στιγμές, γεγονότα…
Σβήνει ακόμα και τις γεύσεις
και τις μυρωδιές… Στο μικρό χωριό μας έχουμε όμως πολύ μεγάλα
και νόστιμα μυστικά της κουζίνας!!! Συνταγές με τις οποίες οι
γιαγιάδες μας και οι μαμάδες μας
μεγάλωσαν γενιές μέσα σε δύσκολα φτωχικά χρόνια…
Εμείς, η νεότερη γενιά, σκεφτήκαμε πως πρέπει να μαζέψουμε και να φυλάξουμε καλά αυτούς
τους υπέροχους θησαυρούς των
γιαγιάδων και των μανάδων μας.
Να τους προστατέψουμε απ’ τη
λήθη του καιρού.
Καλούμε, λοιπόν, όλες τις Αετοπετρίτισσες
(κυρίως) αλλά και τους Αετοπετρίτες που ξέρουν
και που επιθυμούν να μοιραστούν τις τοπικές
συνταγές, να επικοινωνήσουν μαζί μας, για να
τις συγκεντρώσουμε και να εκδώσουμε ένα υπέροχο
βιβλίο με τη μυρωδιά του χωριού μας, που θα το
διατηρήσουμε και θα το προσφέρουμε στις επόμενες γενιές, ώστε να παραμείνει αναλλοίωτη η
γευστική παράδοση του τόπου μας.
Έτσι, για να θυμούνται οι μεγάλοι και να μαθαίνουν οι νεότεροι…
Επιμέλεια: Λεμονιά Σ. Νούση
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Πριν 40 χρόνια

τον αναδείξουν πρώτον στην ιεραρχία του, επ’
αγαθώ της πατρίδος μας.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ: Βαπτίσεις: * Στις 20 Μαΐου και
(Μάιος – Ιούνιος 1976)
στον Ιερό Ναό του Αγίου Κων/νου Ηλιούπολης
ΔΙΑΦΟΡΑ ΝΕΑ : * Στις 8 Μαΐου εορτή του έγινε η βάπτιση του άρρενος τέκνου του κ. και
Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου μετέβησαν της κ. Βλαχοδημητρόπουλου, λαβόν το όνομα
οικογενειακώς στο εξωκλήσι του Αη Γιάννη ο Χρήστος. * Στις 6 Ιουνίου και εις τον Ιερό Ναό
πρόεδρος της Κοινότητος κ. Τάκης Τσιμπεκίδης, Παναγίτσας Καισαριανής έγινε η βάπτιση του
ο Αντώνης Νούσης, ο επίτροπος κ. Ιωάννης θήλεως τέκνου του κ. και της κ. Ευαγγέλου
Μπάτσος, ο ντραγάτης κ. Κων/νος Λέκκας και Γιαννούλη Μάνου, λαβόν το όνομα Μαρία.*
όλοι όσοι εργάζονται στην ξύλευση του δάσους Στις 13 Ιουνίου και εις τον Ιερό Ναό Αγίων
μετά των οικογενειών τους. Έγινε γλέντι Αναργύρων Νικαίας έγινε η βάπτιση του
αντάξιο των παλαιών. * Η Αδελφότητα έστειλε άρρενος τέκνου του κ. και της κ. Νικολάου
επιστολή σε όλους τους Αετοπετρίτες και τους Ιωάννου Μηλιώνη , λαβόν το όνομα Ιωάννης. *
παρακαλεί, όσοι έχουν τη δυνατότητα, να Στις 20 Ιουνίου και εις την εκκλησία του Αγίου
προσφέρουν οικονομική ενίσχυση προκειμένου Κων/νου Ηλιουπόλεως εβαπτίσθη το άρρεν
να αγοραστούν σκεύη για το πανηγύρι. Ήδη τέκνο του κ. και της κ. Γεωργίου Ζέκη και
άρχισε να στρώνεται με μπετόν αρμέ η αυλή έλαβε το όνομα Δημήτριος. Νονός ήταν ο
του Σχολείου. * Με υπερηφάνεια αναγγέλλομεν πρόεδρος της Αδελφότητας κ. Γεώργιος Νικ.
ότι το εκλεκτόν τέκνο της Αετόπετρας κ. Μηλιώνης.
Αναστάσιος Γεωργίου Μάνος προήχθη εις τον Γάμος: Την 28η Απριλίου και εις τον Ιερό Ναό
βαθμό του Ταξιάρχου Πεζικού. Δε θα του Αγίου Σπυρίδωνος Παγκρατίου, έγιναν οι
γράψουμε πολλά. Απλώς εκφράζουμε τη χαρά γάμοι του κ. Ευαγγέλου Κ. Οικονόμου μετά
και υπερηφάνειά μας, με την βεβαιότητα ότι τα της δίδος Πηνελόπης Σιμοπούλου.
προσόντα του εκλεκτού συγχωριανού μας θα
ΟΙ ΠΑΛΙΟΚΑΙΡΙΤΕΣ

σελίδα 4

ΕΙΣΑΙ ΑΠΟ 15 – 30;

Είσαι από 15 – 30;
Ακόμα και αν είσαι μεγαλύτερος/η από 30, αλλά νιώθεις ότι ανήκεις στη νεολαία της Αετόπετρας, το
παρακάτω κείμενο σε ενδιαφέρει....
Το συμβούλιο μου ανέθεσε με τη
βοήθεια της Ελένης Ζέκη τη διαχείριση των θεμάτων της νεολαίας. Σκέψεις πολλές... θέατρο, χορός, εκδρομές, αθλητικά, πάρτι και
πολλά άλλα. Όμως, για να γίνουν όλα αυτά και άλλα πολλά
που σκέφτεστε εσείς, πρέπει να κουβεντιάζουμε, να τα
λέμε... Το προσωπικό μου email, gardas.nik@gmail.com,
είναι ανοικτό προς όλους, όπως επίσης και το Facebook.
Όμως δεν αρκούν μόνο αυτά... Σίγουρα η κουβέντα από
κοντά είναι αλλιώς. Έτσι, σίγουρα μια καλή ευκαιρία, για να
τα πούμε, είναι το πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής. Να κουβεντιάσουμε ιδέες, να βρούμε λύσεις σε προβλήματα που
μας απασχολούν σε σχέση με το χωριό, να πούμε για δραστηριότητες που μπορούμε να κάνουμε το χειμώνα, να γλεντήσουμε και φυσικά να παίξουμε «μήλα»…
Καλή αντάμωση, φιλικά
Νίκος Γάρδας

ΚΆΛΕΣΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΧΩΡΙΑΝΟΎΣ

Eπικοινωνία
χωριανών με το Δ.Σ

Β

ασική επιδίωξη του Δ.Σ της Αδελφότητας είναι η δυνατότητα άμεσης
επικοινωνίας με όλα τα μέλη της. Στο
πλαίσιο αυτό, καλεί όλους τους χωριανούς
και φίλους του χωριού μας να στέλνουν τις
παρατηρήσεις και τα σχόλια τους στο mail: info@aetopetra.gr και να επικοινωνούν μαζί μας για
οποιοδήποτε καίριο ζήτημα του χωριού μας κρίνουν ότι χρήζει της προσοχής του Δ.Σ.
Επιπλέον, βούληση του Δ.Σ είναι να ενημερώνει τα μέλη με email και γραπτό μήνυμα στο
κινητό τους τηλέφωνο για τις σημαντικές εκδηλώσεις της Αδελφότητας. Όσοι εκ των χωριανών
επιθυμούν να λαμβάνουν αυτή την ενημέρωση, παρακαλούνται να μας κοινοποιήσουν τα στοιχεία τους (email και /ή κινητό τηλέφωνο), προκειμένου να δημιουργηθεί ένα αρχείο με τα στοιχεία των χωριανών
Με Αετοπετρίτικους χαιρετισμούς
Τσαμπούρη Ευαγγ. – Μερσινιάς Βασ.
Υπεύθυνοι για την εφημερίδα και την ενημέρωση των χωριανών

ΦΤΙΑΧΝΟΝΤΑΣ
ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Μια σκέψη για το θέμα του φετινού ημερολογίου είναι οι ηπειρώτικες πίτες και για την υλοποίησή της θα χρειαστούμε τη βοήθειά
σας. Καλείστε, λοιπόν, αν μπορείτε και επιθυμείτε, να φτιάξετε μια
πίτα του χωριού μας, με σκοπό να δημιουργήσουμε μαζί το ημερολόγιό
του 2017. Θα επιλεγούν 12 πίτες, για να φωτογραφηθούν, και μαζί
με τις συνταγές τους θα αποτελέσουν το θέμα του ημερολογίου της
Αδελφότητάς μας για το επόμενο έτος.
Παρακαλείσθε να δηλώσετε τη συμμετοχή σας και να καταθέσετε τις προτάσεις σας στο email:info@aetopetra.gr ή στα τηλέφωνα
6906765216 (Λεμονιά Νούση) και 6972829267 (Ευαγγελία Τσαμπούρη).

Η ΣΤΗΛΗ ΤΗΣ ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ

επιστημονική, τεχνική και οικονομική
στήριξη
του έργου, αξιοποιώντας και
ο Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων
συντονίζοντας
όλες τις προσφορές του τεχνιΜνημείων του Υπουργείου Πολιτικού
κόσμου
(
από
το ΕΜΠ, το ΤΕΕ κλπ.) ή την
σμού ενέκρινε την Προκαταρκτική
οικονομική
συνδρομή
των επώνυμων και
Μελέτη για την αναστήλωση του Γεφυριού
ανώνυμων
Ηπειρωτών
και
κρίνεται αναγκαίο
της Πλάκας, την οποία εκπόνησε το Εθνικό
να
χαραχθεί
χρονοδιάγραμμα
ενεργειών με
Μετσόβιο Πολυτεχνείο. 17 μήνες (!!!) από
σαφείς
στόχους
και
χρεώσεις
ευθυνών”.
την καταστροφή του γεφυριού, μπορούν
Την Πέμπτη 14/07/2016 και ώρα 7 μμ στο
επιτέλους να ξεκινήσουν οι διαδικασίες
Πνευματικό
Κέντρο Ηπειρωτών (Κλεισθένους
για την αποκατάσταση του μνημείου.
15, 7ος όροφος, Αθήνα), το ΕΜΠ, σε συνεργαΗ εξέλιξη αυτή οφείλεται στην εγρήγορ- σία με την Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία
ση, την κινητοποίηση και τις συνεχείς παρεμ- Ελλάδος, θα διοργανώσει σχετική εκδήλωση
βάσεις της Πανηπειρωτικής. Κυρίως όμως με θέμα: «Η συμβολή του Ε.Μ.Π. στην αναοφείλεται στην αποδοχή του μεγάλου στήλωση του Γεφυριού της Πλάκας - ένας
βάρους της εκπόνησης της μελέτης από το χρόνος μετά», προβάλλοντας την αγωνιστική
ΕΜΠ.
συμβολή στη διάσωση της πολιτιστικής μας
Η θέση της ΠΣΕ είναι “να αναλάβει την κληρονομιάς.
Σωτήρης Κολιούσης
ευθύνη του το Υπουργείο Πολιτισμού για την
Μέλος της ΠΣΕ

Τ

Αγαπητοί συγχωριανοί, αφού σας ευχαριστήσω για
την τιμή που μου κάνατε με την εκλογή μου στο Δ.Σ,
με αίσθημα ευθύνης αναλαμβάνω τα καθήκοντα του ταμία του συλλόγου.
Από τη θέση αυτή, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι η
οικονομική κατάσταση της Αδελφότητας είναι ιδιαίτερα
δυσχερής, καθώς η αποπεράτωση του ξενώνα και οι χρηματικές εκκρεμότητες που υπάρχουν έχουν εξαντλήσει
τις οικονομικές μας δυνατότητες. Το Δ.Σ, στην προσπάθειά του να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις,
καλεί όλους τους χωριανούς, παρά τις δύσκολες εποχές
που διανύουμε, να σταθούν δίπλα του και να συνδράμουν
με όποιον τρόπο μπορεί ο καθένας.
Η προσπάθεια για τη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης της Αδελφότητας θα πρέπει να είναι συλλογική,
προκειμένου να ολοκληρωθεί και να εξοπλιστεί με τον
καλύτερο τρόπο ο ξενώνας μας και να γίνουν όσο το
δυνατόν περισσότερα έργα στο χωριό μας.
Ακόμα και η ελάχιστη προσφορά σας θα είναι για μας
ιδιαίτερα χρήσιμη και σημαντική και ευελπιστούμε στη
θερμή ανταπόκρισή σας. 
Με τιμή και εκτίμηση
Παναγιώτης Κ. Παππάς
Ταμίας Δ.Σ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ
NEOY ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Συνέχεια από τη σελίδα 1

του συγχωριανού μας κ. Βασ.
Σαλάι, ο οποίος θα αναλάβει τη
χρήση του μετά από απόφαση
της γενικής μας συνέλευσης, θα
αλλάξει άρδην προς το καλύτερο τη ζωή στο χωριό μας ειδικά
τους δύσκολους χειμώνες.
Επιπλέον, με μια σειρά από
ενέργειες που στοχεύουμε να
κάνουμε, ελπίζουμε να δημιουργηθεί πρόσφορο έδαφος
για τη συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων Αετοπετριτών σε ομάδες και δραστηριότητες. Για να οργανωθεί καλύτερα αυτή η προσπάθεια, ορίστηκαν υπεύθυνοι ομάδων εργασίας, στους οποίους μπορείτε να
απευθύνεστε με την προσδοκία
ότι θα συμμετέχετε και σεις
ενεργά στο έργο της Αδελφότητας.
Υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων είναι ο Δημήτρης Μπάτσος, ενώ υπεύθυνος ανάπτυξης ορίζεται ο Τάσος Χρυσοστομίδης με τη βοήθεια του
Χρήστου Θ. Νούση και του
Γιώργου Ζόγκαρη. Υπεύθυνος
νεολαίας είναι ο αντιπρόεδρος,
Νίκος Γαρδας, με τη βοήθεια

της Ελένης Ζέκη και υπεύθυνη
γυναικών ανέλαβε η Λεμονιά
Νούση. Υπεύθυνοι για την εφημερίδα και την ενημέρωση είναι
η γραμματέας μας Ευαγγελία
Τσαμπούρη με τον Βασίλη Μερσινιά. Στην εφημερίδα καθιερώνεται πλέον η στήλη της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας
Ελλάδος και της Ομοσπονδίας
Αδελφοτήτων Καλαμά, ενώ στο
εξής υιοθετείται η στήλη του
πρώην προέδρου, καθώς και
αυτή που παραθέτει απόψεις
των νέων μας.
Κλείνοντας, υπενθυμίζουμε
ότι, μετά από ψηφοφορία των
μελών του ΔΣ., το δύσκολο και
επίπονο έργο του ταμία ανέλαβε παμψηφεί ο Παναγιώτης Κ.
Παππάς, ενώ Έφορός μας,
υπεύθυνος για τα πολιτιστικά,
εξελέγη ομόφωνα ο Χρήστος Α.
Νούσης.
Με την πίστη ότι όλοι εμείς,
μαζί με σας, θα αναδείξουμε
τον ρόλο που αρμόζει στην
Αδελφότητά μας, εύχομαι καλή
αντάμωση στο χωριό, που μας
ζητά και μας χρειάζεται.
Με εκτίμηση
Νικόλαος Ζέκης

