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Στην εποχή των 
κατακλυσμών  

δοκιμάζεται η ανθρωπιά μας
Γράφει ο Κώστας Ζαχάρος

Η δημιουργία και η πρόοδος έχουν ρυθμούς αρ-
γούς και κοπιαστικούς. Και αυτό είναι κατανοητό, 

αφού συχνά οι δημιουργικές δυνάμεις οφείλουν να 
ξεπεράσουν εμπόδια πραγματικά, αλλά και του μυ-
αλού. Να οραματιστούν το νέο, αυτό που η κοινωνία 
αναζητάει, να το σχεδιάσουν και κοπιαστικά να το 
κτίσουν. Αντίθετα, είναι ευκολότερο το έργο της κατα-
στροφής. Αρκεί λίγος χρόνος να ξεθεμελιωθεί ό,τι με 
μόχθο, μεράκι και όνειρα δημιουργήθηκε.
Ζούμε μια εποχή κατακλυσμών. Ένας ολόκληρος πο-
λιτισμός που βασίστηκε σε αξίες όπως η αλληλεγγύη, 
η δημοκρατία, η καθολική εκπαίδευση, η εξάλειψη της 
φτώχιας, καταστρέφεται. Και αυτή η καταστροφή δε 
φέρνει μέσα της το σπέρμα της δημιουργίας, όπως το 
περιέγραψε ο Παλαμάς στο στίχο «Εγώ είμαι ο γκρε-
μιστής, γιατί είμ’ εγώ κι ο χτίστης». Πρόκειται, δυστυ-
χώς, για μια αδιέξοδη και καταστροφική πορεία. 
Δε χρειάστηκαν περισσότερα από τρία χρόνια για να 
δούμε τη ζωή μας να αλλάζει ριζικά. Να χάνεται το 
έδαφος κάτω από τα πόδια μας. Ένας λαός σε από-
γνωση και απελπισία, που βλέπει τη ζωή του να δια-
λύεται, συχνά ανήμπορος να ανταποκριθεί στα στοι-
χειώδη. Εργαζόμενοι απολυμένοι από τους δουλειές 
τους και άλλοι ταπεινωμένοι να πιέζονται να απο-
δεχτούν μισθούς φιλοδωρήματα, σ’ ένα εργασιακό 
τοπίο κανιβαλισμού που δεν εγγυάται τίποτα και για 
κανέναν. Άλλοι που κινδυνεύουν να χάσουν το σπίτι 
τους, που αδυνατούν να πληρώσουν τα φροντιστήρια 
των παιδιών τους και τις ανάγκες για ιατροφαρμακευ-
τική περίθαλψη. Ένας λαός οδηγημένος στην ταπεί-
νωση που βλέπει τα παιδιά του να φτύνουν τον τόπο 
τους και να αναζητούν αλλού το μέλλον. Η οδύνη να 
βλέπεις τη χώρα σου να οδηγείται σε καταστροφικούς 
«μονόδρομους», ενώ ακούγεται ο εκκωφαντικός κρό-
τος της διάλυσης και υποθηκεύεται κάθε μελλοντική 
προοπτική.    

Να κρατήσουμε την ανθρωπιά μας
Σ’ αυτή τη ζοφερή ατμόσφαιρα που μας σχεδιάζουν 
να ζήσουμε, άνθρωποι μεμονωμένοι και μικρές συλ-
λογικότητες ορίζουν ξανά τα νέα μέτρα των ανθρώπι-
νων αξιών. Είναι η γιαγιά της διπλανής πόρτας που 
φροντίζει να έχουν ένα πιάτο φαγητό οι άστεγοι της 
κοντινής πλατείας, οδηγοί που «υιοθετούν» κατατρεγ-
μένους μετανάστες και χαρίζουν τα αχρησιμοποίητα 
υπάρχοντά τους (ρούχα κ.ά.) στα φανάρια των δρό-
μων, συμπολίτες μας που συλλέγουν τρόφιμα, ρούχα 
και σκεπάσματα και τα διανέμουν σε όσους δυσκολεύ-
ονται, συσσίτια σε άπορους από οργανώσεις και την 
Εκκλησία, Δήμοι που δημιουργούν δομές κοινωνικής 
αλληλεγγύης, επαγγελματικές κατηγορίες, όπως για-
τροί, εκπαιδευτικοί κ.ά. που προσφέρουν αφιλοκερ-
δώς τις υπηρεσίες τους προσπαθώντας να καλύψουν 
τα κενά ενός διαλυμένου κοινωνικού κράτους. Προ-
σπάθειες μικρές ή μεγαλύτερες, με περιορισμένες βέ-
βαια δυνατότητες να αντιμετωπίσουν το μέγεθος της 
επερχόμενης ανθρωπιστικής κρίσης, που επιχειρούν 
όμως να ξαναπιάσουν το νήμα ενός πολιτισμού αλλη-
λεγγύης που έρχεται από παλιά και είναι γνωστός στα 
χωριά μας, που ξέφτισε όμως στα χρόνια της διαφθο-
ράς και του άκρατου καταναλωτισμού. 

Συνέχεια στη σελ. 11

Η Μεγάλη Εβδομάδα ήταν εποχή που όλοι οι 
ξενιτεμένοι γύριζαν σπίτι τους. Τα σπίτια στο 
Πέτα γέμιζαν, οι οικογένειες ξανάσμιγαν, οι 

φωνές των παιδιών ξεσήκωναν τις γειτονιές. Ήταν για 
όλους περίοδος λύπης, κατάνυξης, νηστείας. Ήταν η 
εβδομάδα των παθών του Χριστού. Όλοι πήγαιναν 
στην εκκλησία και ζούσαν το Θείο Δράμα. Έρχεται 
όμως η ελπίδα, η ζωή, η χαρά, η προοπτική.
Έρχεται η Ανάσταση. Από νωρίς το πρωί του ΜΕΓΑ-
ΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ οι γυναίκες Πετανίτισσες άρχιζαν 
τις ετοιμασίες για την Ανάσταση και της Κυριακής του 
Πάσχα. Η μάνα Πετανίτισσα, αρχηγός της οικογένει-
ας, για εκείνες τις ημέρες από το χάραμα έβαζε το 
μπότι σε κεντρικό σημείο της αυλής. Ήταν το σκεύος 
που μάζευε και αποθήκευε το νερό της οικογένειας. 
Ένα βασικό εξάρτημα για τη ζωή σε κάθε σπίτι. Μό-
λις η καμπάνα χτυπούσε χαρμόσυνα για την Πρώτη 
Ανάσταση όλοι μαζί σπάζανε το μπότι. Κρότος, φα-
σαρία, ευχές, γέλια σε όλο το χωριό. Το σπάσιμό του 
συμβολίζει το θόρυβο που έγινε όταν Αναστήθηκε 
ο Χριστός κατά τις Γραφές. Το τέλος του παλιού. Η 
αρχή μιας νέας ζωής, ελπίδας, χαράς. Τα χρόνια που 
ακολούθησαν έφεραν την πρόοδο και την τεχνολογία. 
Τα μπότια εξαφανίστηκαν. Το έθιμο άρχισε να σβήνει 
ή συνεχίστηκε σε μικρό βαθμό με σκεύη που αντικα-
τέστησαν τον πηλό. Σιγά - σιγά άρχισε να ξεχνιέται.
Η Αδελφότητα Πέτα Άρτας αποφάσισε να το αναβι-
ώσει.

Δειλά - δειλά στην αρχή, πριν από 4 χρόνια, φοβού-
μενοι τη μη ανταπόκριση του κόσμου. Τελικά το ενδι-
αφέρον όλων των Πετανιτών μας έδωσε κουράγιο να 
το συνεχίσουμε πιο οργανωμένα, πιο σωστά. Καλού-
με λοιπόν όλο τον κόσμο να βρεθεί στην πανέμορφη 
πλατεία του χωριού μας στις 9:30 το πρωί του Μεγ. 
Σαββάτου. Μόλις η καμπάνα χτυπήσει για την Πρώτη 
Ανάσταση θα σπάσουμε τα μπότια.
Θα ακολουθήσει μικρό γλέντι, με ποτά και τραγούδια.
Την εκδήλωση θα συνδιοργανώσουν η Αδελφότητα 
Πέτα Άρτας και ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος 
Πέτα. Σκοπός μας η αναβίωση του παλιού εθίμου, να 
μάθουν οι νεώτεροι, να θυμηθούν οι παλιότεροι και 
να ξαναζωντανέψουν οι μνήμες στους ηλικιωμένους.

Α Ν Α Β Ι Ω Ν ΟΥ Μ Ε  ΤΑ  Π Α Λ Ι Α  Ε Θ Ι Μ Α

Σπάμε τα Μπότια
ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΕΤΑ ΩΡΑ 09:30

Ο Πρόεδρος του συλλόγου μας Γιώργος Κακαριάρης 
ανέγνωσε τον Διοικητικό Απολογισμό για το 2011, ο 
οποίος είναι ο κάτωθι.

ΜΑΡΤΙΟΣ 2011
• Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία ο ετήσιος 

χορός του συλλόγου μας στο κέντρο Λιθαρίτσια. Η 
συμμετοχή ήταν ικανοποιητική αν και οι εποχές ήταν 
δύσκολες και ο κόσμος πέρασε ένα αξέχαστο Κυρι-
ακάτικο μεσημέρι. Η εκδήλωση αυτή πέρα από ότι 
έφερε κοντά τους Πετανίτες της Αθήνας άφησε και 
σημαντικά οικονομικά οφέλη στο σύλλογο.

ΠΑΣΧΑ 2011
• Συνεχίσαμε την αναβίωση του εθίμου «ΣΠΑΜΕ ΤΟ 

ΜΠΟΤΙ» για άλλη μια χρονιά. Η προσέλευση ξεπέρα-
σε κάθε προηγούμενο, γεγονός που αποδεικνύει ότι ο 
κόσμος αγκάλιασε αυτή την εκδήλωση. Τη συνδιορ-
γανώσαμε μαζί με τον Μορφωτικό Πολιτιστικό σύλλο-
γο και είχε τεράστια επιτυχία.

• Πραγματοποιήθηκαν οι καθιερωμένοι φιλικοί ποδο-
σφαιρικοί αγώνες μεταξύ των ομάδων ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ 
- ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ. Η παιδική ομάδα του συλλόγου 
μας, την οποία δημιουργήσαμε πριν 2 χρόνια κέρδι-
σε την αγάπη όλων φέρνοντας στο γήπεδο του Πέτα 
πολλούς γονείς που χειροκρότησαν τα παιδιά τους. 
Μεγάλη συμμετοχή σε ποδοσφαιριστές είχε και η ομά-
δα των ανδρών.

• Πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Δ.Σ. της Αδελφό-
τητας με τη δημοτική αρχή. Παρών ήταν ο Δήμαρχος 
κ. Ε. Γιαννούλης και οι Ρ. Βαβέτσης (Αντιδήμαρχος) και 
Θ. Σερβετάς (Δημοτικός Σύμβουλος). Έγινε ενημέρω-
ση για την κατάσταση στο Δήμο και γενικά η πρώτη 

αυτή συνάντηση με τη δημοτική αρχή κύλησε σε καλό 
πνεύμα.

ΙΟΥΛΙΟΣ 2011
• Αντιπροσωπεία της Αδελφότητας συμμετείχε στους 

εορτασμούς για την επέτειο της Μάχης του Πέτα.
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011

• Διοργανώσαμε μαζί με τον Μορφωτικό Πολιτιστικό 
σύλλογο εκδήλωση αφιερωμένη στον Αρτινό συγγρα-
φέα κ. Καλπούζο. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε 
στον προαύλιο χώρο του Λαογραφικού Μουσείου. 
Ήταν μια βραδιά γεμάτη λογοτεχνία και πολιτισμό που 
συγκέντρωσε πολύ κόσμο. Ο συγγραφέας παρουσία-
σε το νέο του βιβλίο και κέντρισε το ενδιαφέρον όλων 
των παρευρισκόμενων.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011
• Καταθέσαμε αίτημα στη Δημοτική Αρχή για την παρα-

χώρηση της ιστοσελίδας www.peta.gr που λειτουρ-
γούσε από την προηγούμενη δημοτική αρχή. Το αίτη-
μα έγινε δεκτό και έτσι η ιστοσελίδα ανήκει πλέον στον 
σύλλογό μας.

• Παράλληλα ζητήσαμε με επιστολή μας οικονομική 
ενίσχυση από τη Δημοτική Αρχή. Δυστυχώς το αίτη-
μα δεν έγινε δεκτό. Ο λόγος ήταν ότι ο σύλλογος έχει 
έδρα εντός νομού Άρτας.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011
• Πραγματοποιήσαμε την εκδήλωση που είναι αφιερω-

μένη στον Απόδημο Πετανίτη. Η φετινή βραδιά ήταν 
αφιερωμένη στη δωρεά οργάνων σώματος και τιμώμε-
νο πρόσωπο ήταν η οικογένεια της συγχωριανής μας 
Καίτης Πάνου, οι οποίοι πήρανε τη μεγάλη απόφαση να 
δωρίσουν τα όργανά της και να σώσουν ανθρώπινες 
ζωές. Ομιλήτρια ήταν η ιατρός κα Ελευθερία Κρικέλη. 

Πλούσιος ο Διοικητικός Απολογισμός του 2011
Σ Τ Η  Γ Ε Ν Ι Κ Η  Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η  Τ Η Σ  Α Δ Ε Λ Φ Ο Τ Η ΤΑ Σ

Συνέχεια στη σελ. 10
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ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2012
ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΕΤΑ2

“ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΕΤΑ”
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ  

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΠΕΤΑΝΙΤΩΝ
ΑΡΤΑΣ “Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ”

Αβύδου 122, 157 72 Ζωγράφου
Τηλ.: 210 7483735

ΕΚΔΟΤΗΣ
ΚΑΚΑΡΙΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Πρόεδρος της Αδελφότητας
Αβύδου 122, 157 72 Ζωγράφου

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ

Μιλήτου 4, 164 51 Αργυρούπολη
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Το Διοικητικό Συµβούλιο 

της Αδελφότητας
Αποστολή κειµένων:

Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις 
για επικοινωνία µε το Δ.Σ. 

της Αδελφότητας είναι:
adelfotitapeta@gmail.com

agg.papaspyrou@gmail.com
zacharos@otenet.gr

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 2 ευρώ
ΕΠΙΤΑΓΕΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΚΑΡΙΑΡΗΣ ΑΒYΔΟΥ 122 
ΖΩΓΡΑΦΟΥ - ΑΘΗΝΑ Τ.Κ 15772

ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ:
ΚΑΜΠΥΛΗ

Αντιγόνης 60, 104 42, Αθήνα 
Τηλ.: 210 5156810-20-30, Fax: 210 5156811

email: info@kambili.gr, www.kambili.gr

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΕΤΑ2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011

“ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΕΤΑ”
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗ
ΕΚ∆Ι∆ΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 

Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΑ ΠΕΤΑΝΙΤΩΝ
ΑΡΤΑΣ “Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ”

Αβύδου 122, 157 72 Ζωγράφου
Τηλ.: 210 7483735

ΕΚ∆ΟΤΗΣ
ΚΑΚΑΡΙΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Πρόεδρος της Αδελφότητας
Αβύδου 122, 157 72 Ζωγράφου

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ

Μιλήτου 4, 164 51 Αργυρούπολη
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

της Αδελφότητας
Αποστολή κειµένων:

Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις 
για επικοινωνία µε το ∆.Σ. 

της Αδελφότητας είναι:
adelfotitapeta@gmail.com

agg.papaspyrou@gmail.com
zacharos@otenet.gr

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ 2 ευρώ
ΕΠΙΤΑΓΕΣ:

ΓΚΑΒΑΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Κολχίδος 5β (πάροδος)

167 77 Ελληνικό
ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Ηπειρωτικές Εκδόσεις “Πέτρα”
Οικονόµου 32, 106 83 Αθήνα

Τηλ.: 210 8233830 Fax: 210 8238468
e-mail: ekdoseispetra@hotmail.com

ΒΑΓΓΕΛΗΣ Ν. ΜΑΤΑΤΣΗΣ
Αρχιτέκτων - Μηχανικός
∆ιπλωµατούχος UDS FIRENZE

ΝΙΚΟΣ Β. ΜΑΤΑΤΣΗΣ
Αρχιτέκτων - Μηχανικός
∆ιπλωµατούχος ΑΠΘ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΤΟΥΝΤΙΟ “ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ”
Η ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΑΠΟΨΗ ΣΤΟ ΣΧΕ∆ΙΟ, ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΤΗ ∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΗ

ΚΟΡΙΝΘΟΣ: Λ. ΙΩΝΙΑΣ 4
ΤΗΛ.: 27410 25298

27410 80745
FAX:  27410 30934

ΛΟΥΤΡΑ ΕΛΕΝΗΣ
Ε.Ο. ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΕΠΙ∆ΑΥΡΟΥ
ΤΗΛ.: 27410 30935
FAX:  27410 30934

ΚΙΝ.: 6944445132, e-mail matatshs@otenet.gr

“ΣΕΙΡΙΟΣ”

ΣΕΡΒΕΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

CAFE - BAR - ΤΑΒΕΡΝΑ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΕΤΑ

ΤΗΛ.: 26810 83205

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ 
“ΠΑΛΛΑ∆ΙΟ” 

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Ιδιοκτήτης - ∆ιευθυντής

Νικόλαος Σουρέλης

Τηλ.: 26510 - 25856

ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ 13
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

ΤΗΛ.: 210 2618337

Σ ΥΛ Λ Ο Γ Η  Α Π ’ Τ Ο  Λ Α Ϊ Κ Ο  
Λ Ε Ξ Ι Λ Ο Γ Ι Ο  Τ Η Σ  Π Ε Ρ Ι Ο Χ Η Σ  Π Ε ΤΑ

Εργασία βραβευµένη από τη Γλωσσική Εταιρία της Ακαδηµίας Αθηνών
Του δασκάλου Τρύφωνα Σερβετά

Συνέχεια από το προηγούµενο
111. Τ’ κόβει το κεφάλ(ι) (είναι έξυπνος).
112.  Το κεφάλι τ’ είναι κτσιούµπρι (είναι κουτός).
113. Φουσκών(ει) τ’ γίδα (κοιµάται).
114. Χρόνο-καιρό (µεγάλη χρονική περίοδος).
115. Χύνονται στο δρόµο (ορµούν στο δρόµο τα παιδιά).
116.  Ήρθε µε τον ούρλο σκωµένο (νεύρα, εγωισµός, τουπές).
117. Πάει σαν το σκλι στ’ αµπέλι (άδικος χαµός)

Η γλωσσική έκφραση στις λαϊκές παροιµίες του Πέτα
1. Αγαπά ο Θεός τον κλέφτη, αγαπά και το νοικοκύρη (οι κακοί αποτυχαίνουν, γιατί ο
Θεός προστατεύει τους καλούς).
2. Αδειανό σακί, ορθό δεν στέκει (οι κουτοί και οι ευκολόπιστοι παρασύρονται εύκολα
από τους άλλους).
3. Άδουλος δουλειά δεν έχει, το βρακί του λύει και δένει (ο τεµπέλης ασχολείται µε τιπο-
τένια πράγµατα).
4. Ακόµα δεν τον είδαµαν, Γιάννη τον φωνάξαµαν (για όσους θεωρούν σίγουρα τα αµ-
φίβολα και αβέβαια).
5. Ακόµα δεν βγήκει απ’ τ’ αυγό (γι’ αυτούς που δεν έχουν πείρα).
6. Άλλα λιάου ιγώ της θειας µου κι άλλα λιέει ιµάν’ αυτή (γι’ αυτούς που κάνουν ότι δεν
ακούνε και απαντάνε άλλα αντί άλλων).
7. Άλλα ν’ τ’ άλλα κι άλλο της Παρασκευής το γάλα (για όσα διαφέρουν πολύ µεταξύ
τους).
8. Άλλα τα µάτια του λαγού κι άλλα της κουκουβάγιας (γι’ αυτούς που συγκρίνουν πράγ-
µατα εντελώς ανόµοια και διαφορετικά).
9. Άλλος έχ’ τ’ όνοµα κι άλλος τη χάρη (γι’ αυτούς που ωφελούνται από την ανικανότητα
και την κουφότητα των άλλων).
10. Άλλος το µακρύ τ’ κι άλλος το κοντό τ’ (γι’ αυτούς που από πρόθεση διαφωνούν).
11. Άλλος τ’ φταίει κι αλλού ξεθυµαίν’ (για όσους επιτίθενται άδικα σε αθώους).
12. Άλλος χάσκει κι άλλος χάφτει (για όσους απολαµβάνουν αυτά που ελπίζουν και δι-
καιούνται άλλοι).
13. Άλλος χάσκα κι άλλος Πάσχα (ίδια µε τη 12).
14. Αλλού παπάς κι αλλού τα ράσα (για όσους είναι ακατάστατοι).
15. Αλλού τα κακαρίσµατα κι αλλού γεννά η κότα (αλλού υπάρχει ή συµβαίνει κάτι κι
αλλού ψάχνουµε να το βρούµε ή να το ιδούµε).
16. Άναβε το λυχνάρι σου, προτού να σ’ εύρει νύχτα.
17. Αν δεν αστράψει, δε βροντά (δεν γίνεται τίποτα χωρίς κάποια αιτία).
18. Άντρα θέλω, τώρα τον εθέλω (για τους ανυπόµονους).
20. Αν είχε η βάβου µας (από αυτά) θα την έλεγαν παππούλη (µαζί µε τη µορφή αλλά-
ζει κι ο χαρακτήρας).
21. Ανεµοµαζώµατα, διαβολοσκορπίσµατα (όσα αποκτώνται µε αδικία, χάνονται εύκολα).
22. Αν έχεις τέτοιους φίλους, τι τους θέλεις τους οχτρούς.
23. Αν έχεις τύχη διάβαινε και ριζικό περπάτει (για τους τυχερούς).
24. Αν η ζήλια ήταν ψώρα, θα κολλούσε όλ’ η χώρα (η αντιζηλία έχει κακές συνέπειες).
25. Αν είσαι και παπάς, µε την αράδα σου θα πας (για την ισότητα των ανθρώπων).
26. Αν η σκύλα δεν κουνήσει τ’ ν’ ουρά της τα σκλια δεν πάνε πίσω της (γι’ αυτούς που
θέλουν και τα παθαίνουν).
27. Άνθρωπος αγράµµατος ξύλο απελέκητο.

Ελευθερία Κρικέλη. Μια τιµητική 
παρουσία στην εκδήλωσή µας 

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 1

Σήµερα κατέχει τη διεύθυνση της Α΄. Παθολογικής Κλινικής του Γενικού Νο-
σοκοµείου Μητέρα του Οµίλου Υγεία.

Από το 1995, την τραγική χρονιά που σηµάδεψε την ζωή της οικογένειάς της,
όλοι στην οικογένειά της έγιναν δωρητές οργάνων.  

Η ίδια συµµετέχει µε οµιλίες της σε εκδηλώσεις για την δωρεά οργάνων σε
διάφορες πόλεις της Ελλάδας, που οργανώθηκαν από τους δήµους ή και άλ-
λους φορείς σχετικούς µε το θέµα της δωρεάς οργάνων.

«Εκ χαρακτήρος δίνω αγώνες και θα συνεχίσω να δίνω όσο µπορώ, όσο
ανασαίνω», δηλώνει η κυρία Ελευθερία Κρικέλη και η παρουσία της στην εκ-
δήλωση του συλλόγου µας το αποδεικνύει περίτρανα. 

Με το βιβλίο της «Από Αύγουστο σε Αύγουστο», και µέσα από τους ήρωες
του βιβλίου, τον Ντουζόν, το Γιάννη, τη Χρύσω, θα δώσει µια οικουµενική διά-
σταση σ’ ένα προσωπικό δράµα. Το βιβλίο της «Από Αύγουστο σε Αύγουστο»
θα αποτελέσει ένα προσκλητήριο να αναδείξουµε τις ευαισθησίες και τον αλ-
τρουισµό µας, να ξεφύγουµε από τα πάθη και τις µικρότητες που µας κατα-
τρύχουν και να δούµε τον άγνωστο διπλανό µας, τον Άλλο, µε συµπάθεια και
αγάπη.

Ο Αύγουστος είναι ένας σηµαδιακός µήνας για την κυρία Κρικέλη, που της
έφερε καλά και κακά. Γεννήθηκε τον Αύγουστο, βαπτίστηκε τον Αύγουστο,
αλλά ήταν Αύγουστος του 1953 στον καταστροφικό σεισµό της Κεφαλονιάς,
το γενέθλιο τόπο της, που η οικογένειά της θρήνησε θύµατα.

Να σηµειωθεί ότι τα έσοδα του βιβλίου της διατίθενται σε υποτροφία που θε-
σπίστηκε για φοιτητές του ΜΙΤ.

∆ωρεά οργάνων. Πράξη υπέρτατης προσφοράς, µο-
ναδικό δείγµα αλτρουισµού και ανιδιοτελούς αγάπης

Της Ελευθερίας Κρικέλη
(Εισήγηση στη βραδιά του Απόδηµου Πετανίτη)

κ. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι,
Σας ευχαριστώ που µε προσκαλέσατε σήµερα κοντά σας. Η πρόσκληση

αυτή, προερχόµενη, µέσω του κ. Ζαχάρο, από την αδελφότητα των Πετανι-
τών, ήταν για µένα ιδιαίτερα τιµητική και την αποδέχθηκα αυθόρµητα και µε
θέρµη. Κατέπνιξα µάλιστα σ’ ένα κύµα συγκίνησης την αρχική µου έκπληξη
και αµηχανία, συνειδητοποιώντας ότι εγώ ήθελα περισσότερο από εσάς να
βρεθώ κοντά σας. Όταν µάλιστα ο κ. Ζάχαρος µου ανέπτυξε τον ιερό σκοπό
της σηµερινής εκδήλωσης, ένοιωσα επιτακτική των ανάγκη να παραβρεθώ και
µαζί σας να τιµήσουµε την αξέχαστη Καίτη και να σταθούµε στο πλευρό της οι-
κογένειάς της, η οποία κατάφερε και την τραγικότερη στιγµή της ζωής τους, τη
στιγµή που δεχόντουσαν το πιο σκληρό και άφατο πλήγµα, την ατέλειωτη
εκείνη στιγµή που βίωναν ότι χειρότερο υπάρχει, την απώλεια της λατρευτής
συζύγου, και γλυκιάς µάνας, µπόρεσαν και έκαναν τον αβάσταχτο πόνο τους,
∆ύναµη Ζωής και Ελπίδα για άλλους συνανθρώπους µας.                
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ΣΤΡΩΜΑΤΑ - ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ
Ειδικές τιμές για τα Μέλη  

του Συλλόγου

Γεώργιος Κοίλιας

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΠ΄ ΤΟ ΛΑΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΠΕΤΑ

Στενόμακρο ξύλινο κυλινδρικό δοχείο 
για πόσιμο νερό. Ήταν κλειστή από τις 
δυο επίπεδες πλευρές και στη μέση 

της εξογκωμένης κοιλιάς είχε μια μεγάλη 
οπή και παραδίπλα υπήρχε μια τρυπίτσα, 
για να παίρνει αέρα και να διευκολύνεται στο γέμισμα και άδειασμα του νερού. 
Το σχήμα της βαρέλας διευκόλυνε στο «ζαλίγκωμα», γι’ αυτό χρησιμοποιήθηκε 
πιο πολύ στα ορεινά χωριά κι από εκεί μεταφέρθηκε με τις νύφες, ως προίκα, και 
χρησιμοποιήθηκε κάπως και στο Πέτα. Ωστόσο εδώ το νερό μετέφεραν πάντα 
οι γυναίκες από την Κούρζα, με τον «τσίγκο» στο κεφάλι και η βαρέλα ποτέ δε 
μπόρεσε να κυριαρχήσει. 
Στην περιοχή μας χρησιμοποιήθηκε περισσότερο ένα παρόμοιο, αλλά αρκετά 
μικρότερο υδροδοχείο, το βαρέλι, ή βαρελάκι, με το οποίο μεταφέρανε και πί-
νανε οι αγρότες νερό στο χωράφι. Το βαρελάκι αυτό αλλού το λέγανε βουτσί, 
βουτσέλα και βαγενί. Από τις ονομασίες αυτές προήλθαν τα επαγγελματικά ονό-
ματα Βαρελάς, Βαγενάς, Βουτσάς. Στο Πέτα διατηρείται σήμερα το παρατσούκλι 
Βαρελάς και το επώνυμο Βαγενάς, που φανερώνουν, ότι παλιότερα ασκήθηκε 
εδώ αυτό το επάγγελμα.
Στην ίδια κατηγορία με τη βαρέλα ανήκουν βέβαια όλα τα ξύλινα δοχεία, όπως το 
βαρέλι, ο μαστέλος, ο τάλαρος, το καδί και η καρδάρα. Η βαρέλα κατασκευάζο-
νταν συνήθως από ξύλο πεύκου, κέδρου, ή ελάτου και χρησιμοποιούνταν μόνο 
για νερό, ενώ τα άλλα βαρελοειδή δοχεία ήταν δρύινα για το ξύδι και κρασί κι από 
ξύλο οξιάς για τυρί, ελιές και λάδι. Σήμερα η βαρέλα μεταφορικά χαρακτηρίζει το 
χοντρό άνθρωπο: «που τη βρήκε τα βαρέλα και την παντρεύτηκε». Στα Ιταλικά το 
βαρέλι λέγεται μαστέλο. Σχετική είναι η παροιμία: «αντίο μαστέλο», που σχετίζε-
ται με την εποχή των δούλων. Τότε οι δούλοι, με το μαστέλο κουβαλούσαν νερό 
στους αφεντάδες. Όταν όμως απελευθερώθηκαν αποχαιρέτησαν το μαστέλο με 
τη φράση αυτή. Έτσι κι όταν οι εργοδότες εκμεταλλεύονται τους εργαζόμενους, 
αυτοί, άμα βρουν καλύτερη εργασία, φεύγουν ψιθυρίζοντας: «αντίο μαστέλο». 
Για τη βαρέλα υπάρχει και η αινιγματική παροιμία: «κούφιο πεύκο τόσο, γιομάτο 
μέσα δρόσο», καθώς και η υπαινιχτική: «τα ίδια ξυδοβαρέλα κι αλλάζουνε τις 
τάπες» για τα κατεστημένα που αλλάζουν τα πρόσωπα, χωρίς να μεταβάλλουν 
νοοτροπία. Ο ποιητής Αθανάσιος Χριστόπουλος μας άφησε το εξής σκωπτικό 
ποίημα τη βαρελοθήκη: «έξω, έξω τα βιβλία. Στη φωτιά η φλυαρία. Βάλτε βάκχον 
και Μαινάδες και βαρέλια μυριάδες, να γενεί βαρελοθήκη η χρυσή βιβλιοθήκη! 
Κι έτσι πλέον να καθίσω, να χαρώ να ευθυμήσω με το Βάκχο μου το φίλο, στης 
βαρέλας μου τον τίτλο»! Σχετικό είναι και το δημώδες άσμα»: Καραγκούνα πάει 
στη βρύση τη βαρέλα να γεμίσει». 
Περασμένες εποχές… Ήταν τότε που η βαρέλα κι ο τσίγκος γέμιζαν από τη βρύ-
ση του χωριού, με κρύο νερό, χωνευτικό, αστείρευτο, καθάριο. Σήμερα το νερό 
μας έρχεται στο σπίτι από τη δεξαμενή χλωριασμένο και μπαγιάτικο. Είναι το 
νερό της βρύσης του… υδραυλικού. Ένα νερό «απρόσωπο» κι ουδέτερο. Πάει 
χάθηκε εκείνο το παλιό νερό στη γνήσια φυσική του μορφή. Και μαζί μ’ αυτό πάει 
χάθηκε της Πετανίτισσας ο τσίγκος και της Καραγκούνας η βαρέλα. 

Τρύφων Σερβετάς

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 
ΜΑΣ ΠΟΥ ΧΑΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ

Η βαρέλα
28. Άνθρωπος από σόι και σκλί από μαντρί (εκλογή ανθρώπων σύμφωνα 

μετα προτερήμαρα).
29. Αν κάτσεις με στραβό, ως το βράδ(υ) θα αληθωρίζεις (οι κακές συνανα-

στροφές φθείρουν τα χρηστά ήθη).
30. Πες μου ποιον συναναστρέφεσαι να σου πω ποιος είσαι. 
31. Αν καν’ ο Μάρτης δυο νερά και ο Απρίλης άλλο ένα, χαρά σ’ εκείνο το 

ζευγά που έχει πολλά σπαρμένα.   
32. Αν σούρχετ’ αναγούλα, βαλ το χέρι σ’ να ξεράσεις (γι’ αυτούς που δε 

συμφωνούν με όσα κάνουν ή λένε οι άλλοι).
33. Αντάμα μιλάμε και χωριστά ακούμε (για τους απρόσεχτους).
34. Ανταμκός γάιδαρος, τον τρώει ο λύκος (πολλές φορές φέρνουμε καλύ-

τερο αποτέλεσμα μόνοι μας, παρά με την συνεργασία άλλων).
35. Άντρα θέλω, τώρα τον εθέλω (για τους ανυπόμονους και για όσους 

επιμένουν ανόητα).
36. Ανύπαντρος προξεντής, κάνει καλό για λόγου του (για όσους ενεργούν 

για τον εαυτό τους, με το πρόσχημα ξένου συμφέροντος).
37. Αντί του μάνα χολή (για τους αχάριστους).
38. Αξίναν οι ποδιές μας και σκεπάσαν τις πομπές μας (για όσους προ-

σπαθούν ευκαιριακά  να καλύψουν τα αίσχη τους).
39. Αξίν’ ο γάιδαρος, κόντην’ η ουρά του.
40. Απ’ όξω κούκλα και από μέσα πανούκλα (για τους υποκριτές).
41. Απέταξε το πουλί και δεν γύρισε πια (για όσους έχασαν οριστικά κά-

ποια ευκαιρία). 
42. Άπιστα πουλιά, χίλια στο μπαρά (για όσους ζητούν ή επιδιώκουν πράγ-

ματα αδύνατα).
43. Απ’ τν’ αναβραχιά καλό είν’ και το χαλάζ’. 
44. Απ’ τ’ ολότερλα, καλή είν’ κι Παναγιώταινα (απ’ το τίποτα, καλό είναι και 

το κάτι).
45. Από μικρό κι από ζουρλό μαθαίνεις την αλήθεια.
46. Από Δήμαρχος κλητήρας (για όσους ξεπέφτουν από τα αξιώματα).
47. Από πίτα που δεν τρως, τι σε μέλλει και αν καεί; (γι’ αυτούς που επεμ-

βαίνουν σε ξένα πράγματα).
48. Από πίσω απ’ το δάκτυλό σου κρύβεσαι. 
49. Απ’ όπου κι αν τον πιάσεις λερώνεσαι (για τους κακοήθεις).
50. Από σημειωμένο άνθρωπο να φοβάσαι.
51. Από σιγανό ποτάμι να φοβάσαι (για τους ύπουλους).
52. Από τα μετρημένα τρώει και λύκος (πολλές φορές χάνουμε κι εκείνο 

που προστατεύουμε πολύ).
53. Απ’ τ’ αυτί και στον δάσκαλο (για όσα πρέπει να βρίσκονται γρήγορα).
54. Από την πόλη έρχομαι και στην κορφή κανέλα (για όσους λένε ασυνάρ-

τητα και ανακόλουθα).
55. Απ’ το κεφάλ(ι) βρωμάει το ψάρ(ι) (από την κακή εξουσία και την διοίκη-

ση παραλύουν και καταστρέφονται κράτη, κοινωνίες και οικογένειες).    

Η γλωσσική έκφραση στις λαϊκές παροιμίες 
του Πέτα

Εργασία βραβευμένη από τη Γλωσσική Εταιρία της Ακαδημίας Αθηνών
Του Δασκάλου Τρύφωνα Σερβετά

Συνέχεια από το προηγούμενο
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Ο λαός πολλές φορές δεν αντέχει την εκμε-
τάλλευση και την αδικία των αδίστακτων 
ντόπιων αρπακτικών και των ισχυρών 

της Γης. Φαίνεται να νοιώθει τραγικά παγιδευμέ-
νος στο φαινόμενο της κλεψιάς και της αρπαγής. 
Εκρήγνυται, αυτοσαρκάζεται, χαμογελάει απελπι-
στικά και, με λαϊκή του σοφία, δίνει το περίγραμμα 
μιας κοινωνίας ζούγκλας! «Ο κλέψας του κλέψα-
ντος», άρπαξε να φας και κλέψε να’ χεις», «μια 
του κλέφτη, δυο του κλέφτη, τρεις και την κακή του 
μέρα», «φωνάζει ο κλέφτης, να φοβηθεί ο νοικο-
κύρης», « ο Θεός αγαπάει τον κλέφτη, αγαπάει και 
τον νοικοκύρη», «η κλεψιά και η ψευτιά είναι μάνα 
κι ανεψιά»!
Ο λαός φαίνεται να τα’ χει χαμένα. Απογοητεύεται 
και ελπίζει. Θυμώνει και χαμογελάει και εναποθέ-
τει τις ελπίδες του στο Θεό… Για καλό και για κακό 
κρατάει πάντως στα χέρια του μια ευρύτατη λίστα 
με αδικήματα κλεψιάς και αρπαγής και για όλους 
τους παραβάτες έχει ράμματα για τη γούνα τους. 
Η λίστα με τις μικρές παραβάσεις και τα μεγάλα 
εγκλήματα, σε βάρος του λαού, ξεκινάει από το 
αθώο κλεμμένο φιλί, προχωράει στους χαρτοκλέ-
φτες και τους κλεφτομανείς, στους πορτοφολάδες 
και τους κλεφτοκοτάδες, τους απαγωγείς και τους 
ληστές, στους αρχαιοκάπηλους και τους ιερόσυ-
λους, φτάνει στα διαπλεκόμενα και στο ζάπωμα 
της παραβόλας, τοπικά και παγκόσμια, και κατα-
λήγει τέλος στα μεγάλα καθάρματα, τους εγκλη-
ματίες πολέμου. 
Το κλέψιμο και το άρπαγμα ο λαός το λέει και ζά-
πωμα, από την ηχοποιημένη ιταλική λέξη Zapona, 
δηλαδή το γεωργικό εργαλείο τσαπόνα, που όταν 
πέφτει στο χώμα, ακούγεται ο ήχος, τσαπ, τσαπ, 
ή ζαπ, ζαπ. Με τη Ζαπόνα, η τσαπόνα παλιότερα 
έσκαβαν οι αγρότες ολόκληρα χωράφια, αλλά σή-
μερα μ’ αυτή οι κλέφτες και οι άρπαγες σιγά-σιγά 
και λάου-λάου, ζαπώνουν ολόκληρες παραβόλες! 

Γενικά ζαπώνω θα πει αρπάζω, κλέβω ή αφαιρώ 
ξένα περιουσιακά στοιχεία, με δόλο ή βίαιο τρόπο. 
Παραβόλα, ως γνωστόν, είναι το ακραίο τμήμα 
αγρού, ή η μικρή και στενή λωρίδα γης που δεν 
μπορεί και δεν πρέπει να οργωθεί. Αποτελεί δια-
χωριστική γραμμή, ουδέτερη ζώνη και εξυπηρετεί 
την οριοθέτηση, το πέρασμα ζώων και ανθρώ-
πων, καθώς και άλλους πρακτικούς σκοπούς. Με 
την ευρύτερη έννοια, παραβόλες δεν έχουν μόνο 
τα χωράφια, αλλά και οι Δήμοι, οι Νομοί, τα Κράτη 
και οι Ήπειροι… Για τους αμερικανούς παραβόλα 
θεωρείται το κάθε κράτος, ή η περιοχή της Γης, 
που στο πνεύμα της Νέας Τάξης Πραγμάτων, 
προσφέρεται για εξυπηρέτηση των συμφερόντων 
τους. Όπως, για παράδειγμα, τα Βαλκάνια, το Αι-
γαίο, η Μεσόγειος και η Κασπία Θάλασσα…
Στις μικρές κοινωνίες και σε τοπικό επίπεδο, μεγά-
λα ταλέντα για κλέψιμο χαραμίζονται. Καταντάνε 
γυρολόγοι και ψιλικατζήδες της αρπαγής και της 
κομπίνας και περιορίζονται σε μικροκλοπές και 
απάτες. Τσιμπολογάνε απ’ εδώ κι από κει και ζα-
πώνουν παραβόλες, χαντάκια, στρατώνια, δρομά-
κια, μεσοτοιχίες και σταλάματα! Μερικοί επιτήδειοι, 
αλλά «τίμιοι» ανήθικοι, λειτουργούν ως παράσιτα 
στις στέπες μας, με τη μέθοδο του «δανεικού κι 
αγύρνηγου»!
Πάντως τοπικά και παγκόσμια η σοδειά πάει 
καλά… Γεμίσαμε κλέφτες, άρπαγες, απατεώνες, 
κομπιναδόρους, γκάγκστερ και εγκληματίες πολέ-
μου. Άτιμοι από τα γεννοφάσκια τους! Ποιος διά-
ουλος τους έφτυσε στο στόμα τους! Η φωνή, τα 
μάτια και τα χέρια τους εκπνέουν διαουλιά. Κόψε 
φάτσα και βγάλε ράτσα, λέει ο πολύπαθος λαός. 
Αλιτήριοι, φαύλοι και σκοτεινές ανθρώπινες φιγού-
ρες, που κάνουν καριέρα στη ζωή τους με βούτημα 
και σούφρωμα… Αρούπωτοι κι ακόρεστοι, σα σω-
ληνάρια απληστίας. Αρπακτικοί σαν την αλεπού, 
το τσακάλι και το λύκο κι απαράλλαχτοι, σαν τους 

στίχους του ανταρτικού άσματος: «Μαύρα κορά-
κια με νύχια γαμψά». Σάπια κοινωνικά προϊόντα 
κι άνθρωποι σκαντζόχοιροι, αχινοί, καρχαρίες και 
πιράνχας!...
Κι από θράσος, άλλο τίποτε. Αν τοποθετούσαμε 
στην κεφάλα τους ένα μικροτσίπ μετρητή θρά-
σους, θα έσπαζαν οι δείχτες τους! Άνθρωποι που 
εμπνέουν μπόχα και για το ζάπωμα πουλάνε και 
την ψυχή τους…
Ιδίως την έρημη παραβόλα-ιδιωτική, Δημοτική, ή 
κρατική-την προτιμούν ιδιαίτερα. Τη λοξοκοιτά-
ζουν σαν νεφραμιά και κόντρα φιλέτο, ή σα βού-
τυρο στη φέτα τους! Μερικοί κλεπτομανείς της 
κατηγορίας των κλεφτοκοτάδων σκαλίζουν τις πα-
ραβόλες, λες και ψάχνουν να βρουν την κότα με 
τα χρυσά αυγά! Με το ζάπωμα ηδονίζονται. Αγάλ-
λεται η ψυχή τους! Τρώνε με όρεξη και κοιμούνται 
σαν αρνάκια. Ένας σοφός είπε, πως αν η Γη είχε 
χερούλια, οι αρπαγές θα τη σηκώνανε και θα την 
κλέβανε. 
Κάποτε-κάποτε, πάντα μεγαλόψυχος ο καημένος 
ο λαός, δίνει τόπο στην οργή και τους ανέχεται λέ-
γοντας: «δε βαριέσαι. Αν είναι να φάνε ένα κομμά-
τι παράβολα… κομμάτια να γίνουν!». Αγνοεί όμως 
πως η αντοχή είναι και συνενοχή… 
Οι κοινωνιολόγοι και οι ψυχολόγοι υποστηρίζουν, 
πως αν βάλουμε τους κλέφτες και τους άρπαγες 
σε ένα σουρωτήρι και τους στύψουμε, θα διαπι-
στώσουμε πως εντελώς απεμπλουτισμένοι από 
ηθικές αξίες… 
Και ασφαλώς σκέπτεσθε εσείς τώρα: Μα πού θα 
πάει, τέλος πάντων, αυτή η κατάσταση; Σε τοπικό 
και σε παγκόσμιο επίπεδο, δε θα βρεθούν κάποι-
οι, ή δε θα αποφασίσει ποτέ ο λαός να τους κόψει 
τα πόδια; 

Υ.Γ. Δημοσιεύτηκε στο φύλλο 115 των Νέων του 
Πέτα το 2000 και διατηρεί την επικαιρότητα του.

Η ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Κάνουμε γνωστό σε όλα τα μέλη μας για να μην υπάρξουν παρεξηγήσεις 
και γκρίνιες ότι η ετήσια Γενική Συνέλευση του συλλόγου μας πραγματοποι-
ήθηκε την Κυριακή Ιανουαρίου. α) Ειδοποιήσαμε με μηνύματα στα κινητά 
σε όλους όσους μας τα είχαν δώσει, β) βάλαμε τη συνεργάτιδα που μας 
βοηθάει και ειδοποίησε τηλεφωνικά όλους όσους έχουν δώσει τα τηλέφωνα 
σπιτιού και είναι στον τηλεφωνικό κατάλογο, γ) το αναρτήσαμε στη σελίδα 
μας στο Facebook για όλους όσους είναι μέλη.
Ζητάμε συγγνώμη αν για κάποιο λόγο μερικοί από εσάς δεν ενημερωθήκατε. 
Κάναμε την όποια δυνατή προσπάθεια, αλλά δυστυχώς η εφημερίδα μας 
που είχε την ανακοίνωση άργησε να φτάσει στα σπίτια και ήταν απαγορευτι-
κό οικονομικά να στείλουμε επιστολές.
Ζητάμε για άλλη μια φορά από όλους σας να μας δηλώσετε κινητά και στα-
θερά τηλέφωνα για να έχετε άμεση ενημέρωση.

Ο ΕΤΗΣΙΟΣ ΧΟΡΟΣ
Το Δ.Σ. του συλλόγου μας αποφάσισε ομόφωνα να μην πραγματοποιηθεί 
φέτος ο ετήσιος χορός. Προσπαθήσαμε να βρούμε έναν χώρο, ο οποίος θα 
έχει πολύ φθηνή τιμή. Δυστυχώς δεν ήταν δυνατόν να βρούμε κάτι το οποίο 
και θα έχει κάποια ποιότητα αλλά και θα έχει λογική τιμή. Γνωρίζοντας ότι η 
οικονομική κρίση έχει χτυπήσει κάθε σπίτι Πετανίτη και δε θα είναι καθόλου 
εύκολο για μια οικογένεια να διαθέσει χρήματα που απαιτεί ένα χορός, πή-

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Δ.Σ. ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ
ραμε την απόφαση να μην επιβαρύνουμε τα μέλη μας με έξοδα και να μη 
γίνει για φέτος ο χορός. Θα προσπαθήσουμε να ενισχύσουμε τις υπόλοι-
πες εκδηλώσεις του συλλόγου μας, προσπαθώντας να έρθει περισσότε-
ρος κόσμος και έτσι να συνεχίσει το αντάμωμα των Πετανιτών σε τακτικά 
χρονικά διαστήματα και χωρίς μεγάλες οικονομικές επιβαρύνσεις.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟΝ ΑΟΦ
Το Δ.Σ. του συλλόγου μας, ανταποκρινόμενο στο αίτημα που δέχτηκε από 
το Δ.Σ. της Α.Ο. ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ ΠΕΤΑ, διέθεσε το ποσό των 300,00 € για 
έκτακτη οικονομική ενίσχυση του Αθλητικού Ομίλου του τόπου μας.
Δυστυχώς η πρωτοφανής οικονομική κρίση που βιώνει η χώρα μας έχει 
πλήξει άμεσα και τον αθλητισμό.
Οι προσπάθειες όλου του Δ.Σ. της ΑΟΦ για να αντεπεξέλθουν οικονομικά 
είναι τεράστιες. Εμείς σαν Αδελφότητα θα σταθούμε δίπλα στον Αθλητικό 
Σύλλογο με όποιο μέσο διαθέτουμε.

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΕ ΑΝΑΞΙΟΠΑΘΟΥΝΤΕΣ
Τη διάθεση του ποσού των 300,00 € αποφάσισε το Δ.Σ. του συλλόγου μας 
ανταποκρινόμενο σε αίτημα αναξιοπαθούντος συγχωριανού μας. Τονίζου-
με ότι η αλληλεγγύη σε τέτοιες δύσκολες εποχές είναι το σημαντικότερο για 
να κρατήσει δεμένο τον κοινωνικό ιστό του τόπου μας. Η Αδελφότητα θα 
προσπαθήσει με τα πενιχρά οικονομικά μέσα που διαθέτει να σταθεί δίπλα 
σε συγχωριανούς μας που περνάνε δύσκολες μέρες.
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Ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος του χωριού μας διοργάνωσε γι 
άλλη μια χρονιά αποκριάτικες εκδηλώσεις. Αξίζουν πολλά συγχαρη-
τήρια στο Δ.Σ. του συλλόγου για τη μεγάλη προσπάθεια που κατα-

βάλει και για τις πρωτοβουλίες που παίρνει έτσι ώστε να κρατάει ζωντανά τα 
ήθη και έθιμα του τόπου μας.
Οι εκδηλώσεις φέτος ξεκίνησαν από την Τσικνοπέμπτη όπου από τις 12 το 
μεσημέρι και για πρώτη φορά αποφασίστηκε να το «τσικνίσουν» όλοι μαζί 
στην πλατεία του χωριού. Ο σύλλογος είχε αναλάβει το ψήσιμο και φυσικά 
όλα αυτά συνοδεία παραδοσιακών ακουσμάτων. Παρόλο που η κίνηση αυτή 
έγινε φέτος για πρώτη φορά, ο κόσμος ανταποκρίθηκε και μάλιστα δεν ήταν 
λίγοι αυτοί που έβαλαν χέρι βοηθείας στο ψήσιμο και στην περαιτέρω προ-
ετοιμασία.
Τις πρώτες Απόκριες την Κυριακή το πρωί το γαϊτανάκι του συλλόγου με τα 
χορευτικά τμήματα πέρασαν από τις γειτονιές του κάτω χωριού. Τις δεύτερες 
Απόκριες το Σάββατο το βράδυ ο σύλλογος διοργάνωσε μασκέ πάρτι στο 
café «ΜΝΗΜΕΙΟ», το οποίο στέφθηκε με επιτυχία και από συμμετοχή κό-
σμου αλλά και γλεντιού!!!
Την Κυριακή το πρωί το γαϊτανάκι του συλλόγου με τα χορευτικά τμήματα 
πέρασε από τις γειτονιές του πάνω χωριού.
Την ίδια μέρα αλλά το απόγευμα έγινε στην πλατεία το καθιερωμένο καρνα-
βάλι με τη συμμετοχή των μικρών τμημάτων του χορευτικού αλλά και από 
μεγάλους, οι οποίοι συμμετέχουν ενεργά κάθε χρόνο στη διοργάνωση. Το 
Δ.Σ. του Μ.Π.Σ. τονίζει σε αυτό το σημείο ότι είναι κρίμα που κάθε χρόνο 
συμμετέχουν τα ίδια και λιγοστά άτομα στα γκρουπ του καρναβαλιού παρόλο 
που έγινε έκκληση έγκαιρα σε όλη τη νεολαία του τόπου μας.

Τέλος την Καθαρά Δευτέρα ο καιρός ήταν αυτός που και φέτος δεν άφησε 
να χαρεί ο κόσμος όπως θα ήθελε τη συγκεκριμένη ημέρα. Τα καθιερωμένα 
όμως κούλουμα μοιράστηκαν σε όλα τα μαγαζιά του χωριού, όπου ο κόσμος 
γλέντησε χωρίς να πτοηθεί από τα σχέδια του καιρού.
Τα νέα για τις αποκριάτικες εκδηλώσεις μας τα έστειλε η Πρόεδρος του Μ.Π.Σ. 
Ευαγγελία Φώτη.

Οι Αποκριάτικες εκδηλώσεις του μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Πέτα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2011

Συνεταιρισμός  
Γυναικών Πέτα

ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΤΟ 
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΤΣΑΝΤΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
Καλούμε όλους τους συγχωριανούς μας να αγοράσουν το ημε-
ρολόγιο του συλλόγου μας για το 2012. Η τιμή του είναι 5,00 
€. Επίσης την πάνινη οικολογική τσάντα που φτιάξαμε και έχει 
πάνω της τυπωμένο το καμπαναριό του Αγ. Γεωργίου και άπο-
ψη του Πέτα. 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ & ΕΞΟΔΩΝ
                                                           ΕΣΟΔΑ €

1 Συνδρομές & Οικονομικές ενισχύσεις 2011 4945.00

2 Χορηγοί & διάθεση ημερολογίων-καταλόγων-τσάντες 
-ποτήρια κλπ 1396

3 Εκκαθάριση χώρου “Λιθαρίτσια” 615,52
4 Τόκοι καταθέσεων 9,49

Σύνολο Εσόδων 2011 6966,01
Σύν. Υπόλοιπο 2010 8258,92
Γενικό Σύνολο & Υπολοίπου 15224,93

ΕΞΟΔΑ €
1 Έκδοση εφημερίδας 2715,75
2 Ταχυδρομικά τέλη 444,89
3 Οικονομική ενίσχυση Α.Ο.Φ. Κύπελλο & εισιτήρια 125
9 Γραφική ύλη & διάφορα μικροέξοδα 23,27

5 Έξοδα εκδήλωσης Πάσχα στο Χωριό  
(στάμνες-τσίπουρο-αναψυκτικά) 470,1

6 Έξοδα εκδήλωσης 04/12/2010  
(πλακέτες-μετρητά-catering κλπ) 927,34

7 Συνδρομή μελών στη Πανηπειρωτική 50,00
8 Τυπογραφείο καμπύλη διάφορα έξοδα 400,00
9 Οικολογικές τσάντες “ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ” 150,00

10 Στεφάνια σε κηδείες μελών 95,00
Σύνολο Εξόδων 5401,35

Ανακεφαλαίωση 
Έσοδα 2011 & υπόλοιπο 2010 15224,93
Μείον Έξοδα 5401,35
 
Υπόλοιπο 31/12/2011 9823,58 €
Στο λογαριασμό Τράπεζας 8944,68
Μετρητά στο Ταμείο 878,90

Σύνολο  9823,58 €

Αθήνα, 18/01/2012

Ο Πρόεδρος
Γ. ΚΑΚΑΡΙΑΡΗΣ

ο Ταμίας
Γ. ΓΚΑΒΑΓΙΑΣ

Αγοράζουμε τα προϊόντα του Συνεταιρισμού Γυναικών. 
Προωθούμε σε όλη την Ελλάδα τα προϊόντα του τόπου μας. 
Συμβάλουμε στην Οικονομική ανάπτυξη του Πέτα. 

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ:

Γλυκά: 
Με 8 και 9 ευρώ το κιλό σε γυάλινο  

καλαίσθητο βάζο. 

Καρύδι - νεραντζάκι - φλοίδες κίτρο 
- εποχικά φρούτα - πορτοκάλι - κολοκύθι 

- σύκο - κυδώνι - και άλλα 
Επίσης οι γυναίκες αναλαμβάνουν  

δίσκους για μνημόσυνα. 

Χωριάτικες πίτες για γάμους και εκδηλώσεις. 

Τηλέφωνα επικοινωνίας:  

2681083474 - 82063 
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Συνεχίζεται το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου στο Νομό μας και η ομάδα μας προσπαθεί να κάνει μια αξιοπρεπή παρουσία. Η οικονομική κατάσταση 
έχει επηρεάσει και τον ερασιτεχνικό αθλητισμό και μόνο με τις υπεράνθρωπες προσπάθειες Δ.Σ. - παικτών - προπονητών, αλλά κυρίως φιλάθλων 
θα μπορέσει η ομάδα μας να αντεπεξέλθει. Χρέος κάθε Πετανίτη να σταθεί δίπλα στην ιστορικότερη ομάδα του Νομού μας, να σταθεί δίπλα στους 
Φιλέλληνες.

Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ ΟΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

14η  ΔΟΞΑ - ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ  = 1-1
15η  ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ  = 0-4
16η  ΑΟ ΑΡΤΑΣ - ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ  = 4-4
17η  ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ - ΑΧΙΛΛΕΑΣ  = 1-0
18η  ΘΥΕΛΛΑ - ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ  = 6-2
19η  ΑΕΤΟΣ - ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ  = 3-0
20η  ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ - ΕΡΜΗΣ  =  1-1
21η  ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΟΣ - ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ  =  1-2
22η  ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ - ΑΜΒΡΑΚΙΑ  = 2-3

Η ομάδα μας είναι 10η στη βαθμολογία με 4 νίκες, 7 ισοπαλίες και 11 ήττες.

ΜΠΑΣΚΕΤ
Συνεχίζεται το πρωτάθλημα Α2 ΕΣΚΑΒΔΕ στο οποίο συμμετέχει η ομάδα 
μας. Η προσπάθεια είναι μεγάλη και το έργο δύσκολο αφού έχουμε να αντι-
μετωπίσουμε παραδοσιακές μεγάλες ομάδες της ευρύτερης περιοχής.

ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

11η  ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ - ΔΟΞΑ   = 52-37
12η  ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ - ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ = 68-66
13η  ΓΕΑ - ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ  = 72-53
14η  ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ - ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ = 52-81
15η  ΑΝΩ ΠΟΛΗ - ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ = 74-68
16η  ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΕΝΑ = 39-67
17η  ΠΗΓΑΣΟΣ - ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ  =  20-0 (Άνευ Αγώνα)
18η  ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ - ΑΙΑΣ ΟΙΝ. =  20-0 (Άνευ Αγώνα)

Η ομάδα μας είναι στη 10η θέση με 21 βαθμούς.

ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
Περήφανους για άλλη μία χρονιά μας κάνουν οι πιτσιρικάδες του χωριού μας. 
Η παιδική ποδοσφαιρική ομάδα των Φιλελλήνων βρίσκεται στην 1η θέση της 

βαθμολογίας του Β’ ομίλου του τοπικού πρωταθλήματος έχοντας σε 8 αγώ-
νες 21 βαθμούς, 7 νίκες και 1 ήττα.
Συγχαρητήρια στα μικρά Πετανιτάκια που αποτελούν το αύριο του αθλητι-
σμού στον τόπο μας.

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
1η  ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ - ΓΡΑΜΜΕΝΙΤΣΑ = 4-1
2η ΦΙΛΟΘΕΗ - ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ = 5-4
3η  ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ - ΑΡΤΑ 2004 = 3-1
4η ΑΣΤΕΡΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ = 1-3
5η ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ - ΚΥΡΑΤΣΑ = 11-0
6η ΟΜΟΝΟΙΑ ΠΕΤΡΑΣ - ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ = 0-1
7η  ΓΡΑΜΜΕΝΙΤΣΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ - ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ = 1-3 

Πρώτος αγώνας ομάδας αδελφότητας - γήπεδο Ρουφ 1994

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΦΙΛΙΚΟΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

ΓΗΠΕΔΟ ΠΕΤΑ, ΩΡΑ 15:30
ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ - ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΦΙΛΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ

Τη Μεγάλη Παρασκευή και ώρα 15:30 θα πραγματοποιηθεί στο γήπε-
δο του Πέτα ο καθιερωμένος φιλικός ποδοσφαιρικός αγώνας μεταξύ 

των παιδικών ομάδων των ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ και της ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ.
Κάνουμε γνωστό στα μέλη μας ότι όσοι έχουν παιδιά ηλικίας 6 έως 13 
και θέλουν να αγωνιστούν με την ομάδα της Αδελφότητας να μας το δη-
λώσουν μέχρι την Παρασκευή 6 Απριλίου στα τηλέφωνα 6937-136555 & 
210-7483735 (ΚΑΚΑΡΙΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ) για να συμπεριλη-
φθούν στην ομάδα μας.

ΑΓΩΝΑΣ ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ

Τη Μεγάλη Παρασκευή και ώρα 16:30 θα πραγματοποιηθεί ο αγώνας 
που έχει γίνει πλέον θεσμός μεταξύ παλαίμαχων ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & 

ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ. Όσοι από τα μέλη μας θέλουν να συμμετέχουν στο 
αγώνα παρακαλούμε να μας το δηλώσουν άμεσα στα τηλέφωνα 6937-
136555 & 210-7483735.
Καλούμε όλους τους συγχωριανούς μας να παραβρεθούν στο γήπεδο 
χειροκροτώντας τις προσπάθειες των ποδοσφαιριστών.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΤΕΛ-
ΝΕΤΑΙ ΘΑ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ΑΒΙΔΟΥ 122 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ ΤΚ 
15772 ΥΠΟΨΙΝ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΚΑΡΙΑΡΗ και οχι 
στην διεύθυνση του Ταμία Ιωάννη Γκαβαγια, για καλύτε-
ρη εξυπηρέτηση δικια σας και του συλλόγου και όχι προς 
Αδελφότητα Πέτα άλλα στο όνομα του προέδρου γιατί πλέ-
ον τα ελτα ζητούν πρακτικό εκλογών και συνέλευσης.



ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2012
ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΕΤΑ6

ΝΕΑ ΤΗΣ ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ 
ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

ΨΗΦΙΣΜΑ
ΟΧΙ ΣΤΟ ΝΕΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΝΕΑ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Τ ο Δ.Σ. της Πανηπειρωτικής Συνομοσπον-
δίας Ελλάδος, κορυφαίας οργάνωσης της 
Ηπειρώτικης Αποδημίας, στη συνεδρίαση 

του της Τετάρτης 15 Φεβρουαρίου 2012, συζήτη-
σε και για τα μέτρα (νέο μνημόνιο και δανειακή 
σύμβαση) που ψήφισε η Βουλή την περασμένη 
Κυριακή 12-2-12.
Το ΔΣ θεωρεί ότι η οργανωμένη Ηπειρωτική απο-
δημία (αδελφότητες, Ενώσεις, Ομοσπονδίες και η 
ΠΣΕ), σύμφωνα και με το καταστατικό της ΠΣΕ, 
είναι υποχρεωμένη να συζητάει και να τοποθετεί-
ται για όλα τα μεγάλα προβλήματα που απασχο-
λούν την πατρίδα μας και το λαό μας. 
Σε αυτήν την τακτική είναι σταθερά προσηλωμένη 
η Ηπειρωτική αποδημία πολλές δεκαετίες τώρα. 
Με τα Παγκόσμια Πανηπειρωτικά Συνέδρια που 
οργάνωσε, συζήτησε πλατιά και έβαλε σε επιστη-
μονικές βάσεις τα ζητήματα της ανάπτυξης της 
Ηπείρου, ανέτρεψε το μύθο της φτωχής και καθυ-
στερημένης περιοχής, ανέδειξε τις προϋποθέσεις 
για την ανατροπή της υπάρχουσας κατάστασης. 
Στάθηκε και στέκεται στο πλευρό των εργαζόμε-
νων της ιδιαίτερης πατρίδας μας, στις μάχες που 
δίνουν καθημερινά για ανθρώπινη ζωή. Πρωτο-
στάτησε στην αγώνα για την αποτροπή της κα-
τασκευής του νέου φράγματος Αράχθου, για την 
προστασία του περιβάλλοντος της Ηπείρου, για 
την προστασία και την ανάπτυξη του Αμβρακικού 
κόλπου, ενάντια στην ιδιωτικοποίηση της Δωδώ-
νης και της ΑΤΕ, για δημόσια δωρεάν υγεία και 
παιδεία, για την κατάργηση όλων των διοδίων και 
των τελών στους εθνικούς δρόμους. 

Τοποθετήθηκε ενάντια στο μνημόνιο και στο Μεσο-
πρόθεσμο, κάλεσε τους φορείς των Ηπειρωτών να 
βοηθήσουν τα μέλη τους να μη πληρώσουν τα χα-
ράτσια που γονατίζουν το λαό.
Τα νέα σκληρότερα μέτρα-κόλαση έρχονται σε συ-
νέχεια των προηγούμενων. Αν δεν αντιδράσουμε, 
αν δεν σταθούμε αντίθετοι, αν δε διεκδικήσουμε 
όσα μας έχουν πάρει και όσα μας ανήκουν, η επί-
θεση θα συνεχιστεί. Οι εκβιασμοί και η αρπαγή του 
λαϊκού εισοδήματος δε θα έχουν τέλος.
 Οι μισθοί μειώνονται. Οι νέοι που μπαίνουν στην 
παραγωγή (όσοι το καταφέρουν) θα παίρνουν φι-
λοδώρημα. Οι συντάξεις, τείνουν να γίνουν βοηθή-
ματα. Οι απολύσεις στο δημόσιο τομέα λαμβάνουν 
μορφή καταιγίδας. 
Στο όνομα της περικοπής του κόστους, όπως σε 
όλη τη χώρα και στην Ήπειρο έκλεισαν σχολεία, 
δημόσιες υπηρεσίες συγχωνεύονται και οι κάτοικοι 
των απομονωμένων μας περιοχών θα πληρώνουν 
αδρά για να εκδώσουν ένα πιστοποιητικό, να εξυ-
πηρετηθούν στο ΙΚΑ, στη Δ.Ο.Υ., στο ταχυδρομείο. 
Τα μέτρα αυτά χτυπούν κάθε γωνιά του γενέθλιου 
τόπου μας (πρόσφατα παραδείγματα η κατάργηση 
δημοσίων υπηρεσιών κοινωνικής σημασίας σε όλη 
την Ήπειρο) και εντάσσονται σε ένα γενικότερο σχέ-
διο καθολικής εφαρμογής.
 Οι περικοπές στους τομείς της υγειονομικής περί-
θαλψης και των φαρμακευτικών δαπανών, το μα-
χαίρι σε πλήθος κοινωνικών επιδομάτων, η περι-
κοπή από επιχορηγήσεις σε φορείς που υπάγονται 
στα υπουργεία Παιδείας και Πολιτισμού, η μείωση 
του κονδυλίου για τις εφημερίες των γιατρών του 

ΕΣΥ, η νέα μείωση του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων κατά 400 εκατομμύρια ευρώ, η νέα 
φοροληστεία που έρχεται να προστεθεί στην ήδη 
υπάρχουσα, είναι μέτρα που στοχεύουν στο γονά-
τισμα της λαϊκής οικογένειας, στην πλήρη αφαίμαξη 
του εισοδήματος της, στη δημιουργία μιας νέας γε-
νιάς που θα είναι υποταγμένη. 
 Η Ήπειρος πλήττεται και θα πληγεί ακόμη περισ-
σότερο. Τονίζουμε άλλη μια φορά ότι η δραματική 
αύξηση της ανεργίας, η συρρίκνωση κάθε αναπτυ-
ξιακής προοπτικής, η κλιμακούμενη αποβιομηχάνι-
ση είναι μερικές μόνο από τις πλευρές έκφρασης 
της κρίσης στον τόπο μας.
Το Δ.Σ. της ΠΣΕ, ερμηνεύοντας και τα αισθήματα 
των εκατοντάδων χιλιάδων απόδημων Ηπειρωτών, 
όπως ιδιαίτερα εκφράστηκαν από τις πολλές χιλιά-
δες των συμπατριωτών που συμμετείχαν στη μεγα-
λειώδη εκδήλωση της ΠΙΤΑΣ ΤΟΥ ΗΠΕΙΡΩΤΗ την 
Κυριακή 5-2-2012 στο ΣΕΦ, αισθάνεται την υπο-
χρέωση να καταδικάσει τα νέα μέτρα, να καλέσει 
άλλη μια φορά όλους τους απόδημους Ηπειρώτες 
να εκφράσουμε την αντίθεσή μας αποφασιστικά και 
οργανωμένα, μέσα από τους κοινωνικούς φορείς 
και από τις οργανώσεις της Αποδημίας. 
Να διεκδικήσουμε τη ζωή μας και το μέλλον μας. 
Από την τωρινή μας στάση κρίνεται το μέλλον του 
λαού και του τόπου.

ΟΙ ΗΠΕΙΡΩΤΕΣ ΔΕ ΘΑ ΣΚΥΨΟΥΝ,  
ΔΕ ΘΑ ΓΟΝΑΤΙΣΟΥΝ.

ΣΤΑ 100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ 
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΟΔΩΣΟΥΜΕ ΤΟΥΣ 

ΑΓΩΝΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΜΑΣ

Στα αντιλαϊκά μέτρα που καθημερινά παίρνουν εναντίον μας όπως 
ΑΝΕΡΓΙΑ, ΧΑΡΑΤΣΙΑ Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΝ, Η ΑΦΑΙΡΕΣΗ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, Η ΕΜΠΟΡΕΥ-

ΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, έρχεται να προστεθεί και το Νομοσχέδιο για 
την απελευθέρωση των ναρκωτικών που επεξεργάζονται χρόνια τώρα και 
δεν τολμούσαν να το περάσουν.
Το παράνομο νομοσχέδιο αποτελεί άλλο ένα δηλητηριώδες όπλο στη φα-
ρέτρα του συστήματος, δουλεμένο απ’ αυτούς που μοναδικό στόχο έχουν 
να ελέγξουν τις ζωές μας, τα οράματά μας και τα ιδανικά μας, να κατευθύ-
νουν τα μυαλά μας, τα μυαλά της νεολαίας στην εξάρτηση, την υποταγή και 
προσαρμογή στα μέτρα της αστικής εξουσίας. 
Το Νομοσχέδιο «ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ» είναι επικίνδυνο. Προωθεί τη 
νομιμοποίηση, τη χρήση, κατοχή, προμήθεια και εμπορία ναρκωτικών ου-
σιών. Είναι ένα νομοσχέδιο που έρχεται να φτιάξει στρατιές εξαρτημένων 
ατόμων από ψυχοδραστικές ουσίες. Μπροστά σ’ αυτή την απειλή καλού-
μαστε όλοι να πάρουμε μια ξεκάθαρη θέση, καταδικάζοντας όλους αυτούς 
που στηρίζουν θετικά αυτό το Νομοσχέδιο. 
Να απαιτήσουμε την άμεση απόσυρσή του, να καλέσουμε όλους τους φο-
ρείς του χωριού μας και ειδικά το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου «Νικολά-
ου Σκουφά» να κάνουν το ίδιο. Καλούμε κάθε νέο και νέα μαζί μας, να πού-
με όχι στην «τοξικοεξάρτηση και τη ναρκοκουλτούρα», στο Νομοσχέδιο για 
τα ναρκωτικά και στην πολιτική της ιδιωτικοποίησης της πρόληψης και της 
απεξάρτησης, στην πολιτική νομιμοποίηση των ναρκωτικών και συντήρη-
σης του προβλήματος μέσω υποκατάστατων που θα μοιράζει το κράτος 
ως έμπορος κρατικής πρέζας. 
Να ξεσηκωθούμε όλοι με οργανωμένο αγώνα μέσα από την Αδελφότητα 
και σε συνεργασία με άλλους συλλόγους της Ηπειρωτικής Αποδημίας και 
όχι μόνο. Μπορούμε να παρεμποδίσουμε την ψήφιση αυτού του επικινδύ-

νου νομοσχεδίου πετυχαίνοντας την απόσυρσή του. Διεκδικούμε αύξηση 
των κονδυλίων του προϋπολογισμού για αποκλειστικές δημόσιες δωρεάν 
σύγχρονες υπηρεσίες πρόληψης, απεξάρτησης , κοινωνικής επανένταξης 
χωρίς καμία εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα και του Μ.Κ.Ο αποκλειστικά δη-
μόσιες, δωρεάν, σύγχρονες θεραπευτικές κοινότητες «στεγών» προγραμ-
μάτων σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε τόπου. Μέτρα που να οδηγούν 
στην πραγματική θεραπεία και όχι εγκλεισμό και υποκατάστατα.
Η αγωνιστική και ανυπότακτη στάση ζωής του λαού μας είναι που φοβίζει 
το αστικό σύστημα. Αυτή η στάση ζωής ταιριάζει σε όλους μας και όχι η 
απάθεια και η φυγή στον κόσμο των ναρκωτικών. Να μην αφήσουμε κα-
νένα νέο στο τόπο μας να υποκύψει, που θα τον πάρει από κάτω, που θα 
μπει στις δαγκάνες των ναρκωτικών. Χρειάζεται δουλειά, άνθρωπο τον άν-
θρωπο, νέο τον νέο, να τους δείξουμε ότι υπάρχει ελπίδα, υπάρχει άλλος 
δρόμος που οδηγεί σε ένα καλύτερο αύριο σε ένα καλύτερο μέλλον. 

ΟΧΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

ΝΑΙ ΣΤΗ ΖΩΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΑΚΑΛΟΣ

Υ.Γ. Το παραπάνω κείμενο αποτελούσε μέρος της ομιλίας μου για τη Γενική 
Συνέλευση της αδελφότητας. Δυστυχώς δε μπόρεσα να λάβω μέρος χωρίς 
δικιά μου ευθύνη. 

Σε θέλουν σκλάβα να χτυπάς 
το κούτελο στο χώμα 
χασίσι αν θες μετά χαράς, 
αλλά όχι ελευθερία 

Κ. Βάρναλης 

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ «ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ»
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ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΣΤΟ ΛΑΪΚΟ  
ΑΙΣΘΗΜΑ Η ΑΠΟΦΑΣΗ  

ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ
 Το Δικαστήριο της Χάγης απέρριψε τις ελλη-
νικές θέσεις για πολεμικές αποζημιώσεις στο 
Δίστομο. Ο Δήμος Ν. Σκουφά, στα διοικητι-
κά όρια του οποίου βρίσκεται το μαρτυρικό 
χωριό Κομμένο, που υπήρξε επίσης θύμα 
της Ναζιστικής θηριωδίας, παρακολουθεί με 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις εξελίξεις στο θέμα 
των αποζημιώσεων και εξέδωσε το επόμενο 
δελτίο τύπου

Δελτίο τύπου Δήμου Ν. Σκουφά  
(9-2-2012)
Καθόλου απρόβλεπτη η απόφαση 
της Χάγης
Δε μας εξέπληξε ιδιαίτερα η από-
φαση του Δικαστηρίου της Χάγης 
να απορρίψει τις ελληνικές θέσεις 
για αποζημιώσεις στο Δίστομο. 
Ήταν αναμενόμενο να ταχθεί υπέρ 
της Γερμανίας και να υποστηρίξει 
πως τα ιταλικά δικαστήρια παραβία-
σαν την αρχή της ετεροδικίας σε βάρος 
της πρώτης, επιδικάζοντας ελληνικές αποζη-
μιώσεις για ναζιστικές θηριωδίες κατά το Β’ 
Παγκόσμιο Πόλεμο. Ακόμη, αποφασίσθηκε 
ότι τα θύματα δεν έχουν δικαίωμα ατομικής 
αγωγής και τις αποζημιώσεις μπορούν να 
διεκδικήσουν μόνο κράτη. Το Διεθνές Δικα-
στήριο υποχρεώνει την Ιταλία να βρει τρόπο 
να ακυρώσει την ισχύ των αποφάσεων των 
δικαστηρίων της.
Είναι προφανές πως όχι μόνο δεν έλαβαν 
τέλος οι προσπάθειες για ελληνικές αποζημι-
ώσεις έναντι της Γερμανίας αλλά με την πα-
ραπάνω απόφαση η θέληση για διεκδικήσεις 
γίνεται ακόμα πιο έντονη. Αμέσως μετά την 
ανακοίνωση της απόφασης, 28 βουλευτές 
κατέθεσαν πρόταση προς τους Προέδρους 
των Επιτροπών Οικονομικών Υποθέσεων, 
Εθνικής Άμυνας και Δημόσιας Διοίκησης να 
συζητηθεί στην αρμόδια Επιτροπή της Βου-
λής το ζήτημα διεκδίκησης των γερμανικών 
υποθέσεων και πιο συγκεκριμένα, το ζήτη-
μα του γερμανικού κατοχικού δανείου, των 
γερμανικών επανορθώσεων και των αποζη-
μιώσεων που αφορούν τα θύματα και τους 
ελληνικούς θησαυρούς. Αυτή η πρωτοβουλία 
φανέρωσε τη στήριξη από μέλη της Βουλής 
απέναντι στα θύματα της ναζιστικής κατοχής 
και προκάλεσε την ικανοποίηση του Δήμου 
Νικολάου Σκουφά. Οι βουλευτές αυτοί είναι 
οι: Παναγιώτης Κουρουμπλής (ΑΝΕΞΑΡ-
ΤΗΤΟΙ), Τσίπρας Αλέξιος (Πρόεδρος Κ.Ο. 
ΣΥ.ΡΙΖ.Α.), Αντωνακόπουλος Παναγιώτης 
(ΠΑ.ΣΟ.Κ.), Βαλυράκης Ιωσήφ (ΠΑ.ΣΟ.Κ.), 
Γρηγοράκος Λεωνίδας (ΠΑ.ΣΟ.Κ.), Δρίτσας 
Θεόδωρος (ΣΥ.ΡΙΖ.Α), Θεοδωρίδης Ηλίας(ΠΑ.
ΣΟ.Κ), Καϊλή Ευδοξία-Εύα (ΠΑ.ΣΟ.Κ.), Καμ-
μένος Παναγιώτης (Ανεξάρτητοι), Καραγκού-
νης Κωνσταντίνος (Ν.Δ.), Καρύδης Δημήτριος 
(ΠΑ.ΣΟ.Κ.), Λαφαζάνης Παναγιώτης (ΣΥ.ΡΙΖ.
Α), Μαρκόπουλος Κωνσταντίνος (Ν.Δ.), Μου-

λόπουλος Βασί-
λειος (ΣΥ.ΡΙΖ.Α.), 

Νταλάρα Αννα (ΠΑ.
ΣΟ.Κ.), Οικονόμου Βα-

σίλειος (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ), 
Παπαδημούλης Δημήτριος (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ), 
Παπαδόπουλος Αθανάσιος (ΠΑ.ΣΟ.Κ.), Πα-
παχρήστος Ευάγγελος (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ), Πα-
πουτσής Δημήτριος (ΠΑ.ΣΟ.Κ.), Σακοράφα 
Σοφία (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ), Σκραφνάκη Μαρία 
(ΠΑ.ΣΟ.Κ.), Στασινός Παύλος (ΠΑ.ΣΟ.Κ.), 
Τζαβάρας Κωνσταντίνος (Ν.Δ.), Τόγιας Βασί-
λειος (ΠΑ.ΣΟ.Κ.), Τσόνογλου-Βυλλιώτη Βασι-
λική (ΠΑ.ΣΟ.Κ.), Τσούκαλης Νικόλαος (ΑΝΕ-
ΞΑΡΤΗΤΟΙ), Χαρακόπουλος Μάξιμος (Ν.Δ.)
Ο Δήμος Νικολάου Σκουφά δεν προτίθεται να 
παραιτηθεί από τα δικαιώματα του για το ολο-
καύτωμα στο Κομμένο και θα ξεκινήσει ενεργά 
την προσπάθεια διεκδίκησης. Οι κινήσεις για 
το θέμα αυτό θα πραγματοποιηθούν ανεξάρτη-
τα από την απόφαση που ανακοινώθηκε από 
το Δικαστήριο της Χάγης. Είναι ζήτημα υλικής 
αλλά και ηθικής αποκατάστασης των θυμάτων 
για το οποίο πρέπει να απαιτήσουμε λύση.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΤΑ 

ΛΟΓΩ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗΣ
Την Πέμπτη 2 -2-2012 με απόφαση του Δή-
μαρχου Νικολάου Σκουφά λόγω δυσμενών 
καιρικών συνθηκών που επικράτησαν στην 
περιοχή, έγινε διακοπή λειτουργίας όλων των 
σχολείων του Πέτα.

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ  

ΤΟΥ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ
Το πρωί της Παρασκευής 30-1-2012 πραγ-
ματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ της Επι-
τρόπου Θαλάσσιων Υποθέσεων και Αλιείας 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ. Μαρίας Δαμανά-
κη και εκπροσώπων τοπικών και περιφερεια-

κών αρχών της περιοχής του Αμβρακικού με 
θέμα: «Μέτρα προστασίας για τη βιωσιμότη-
τα του Αμβρακικού Κόλπου». 
Ο Δήμαρχος Νικολάου Σκουφά Ευστάθιος 
Γιαννούλης παρευρέθηκε και στην εισήγησή 
του πρότεινε μεταξύ άλλων

Ü  Την ανάγκη καθαρισμού, εκβάθυνσης και 
οριοθέτησης της κοίτης του ποταμού Αρά-
χθου στις εκβολές του, ώστε να διευκολύ-
νεται η είσοδος γλυκού νερού στον κόλπο 
και να αποκατασταθεί η κυκλοφορία των 
νερών.

Ü  Απομάκρυνση των δεξαμενών πετρελαίου.

Ü  Βελτιώσεις των υποδομών πρόσβασης 
στα φυσικά διβάρια.

Ü  Δημιουργία αλιευτικού καταφυγίου ελλιμε-
νισμού σκαφών στην περιοχή της Κόπραι-
νας, όπου λειτουργεί και το Κέντρο Περι-
βαλλοντικής Εκπαίδευσης του Δήμου. 

Ü  Απεμπλοκή των διαδικασιών κατασκευής 
ολοκληρωμένου αποχετευτικού δικτύου 
και εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρι-
σμού σε όλη την παράκτια ζώνη των οικι-
σμών του Δήμου Νικολάου Σκουφά. 

Ü  Ενέργειες ανάπτυξης και στήριξης του οι-
κολογικού θαλάσσιου τουρισμού καθώς 
και του αλιευτικού τουρισμού (ιχθυοτου-
ρισμού), με προσαρμογή στα ιδιαίτερα 
τοπικά χαρακτηριστικά της αλιείας.

Τ Α  Ε Ν  Δ Η Μ Ω

Την Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου το Πέτα είδε άσπρη μέρα!

ΠΕΤΑ - ΑΡΤΑΣ

Τηλ. & Fax: 2681083420  Kιν: 6944556946
e-mail: gmpizas@hotmail.com

Υδραυλικά

Καλοριφέρ

Mπίζας Ι. Γεώργιος
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Γεράσιμος Καραμπάς, Το Δημοτικό Τραγούδι

Τραγούδια με ιστορικά γεγονότα. Τραγούδια από την 
εποχή της Τουρκοκρατίας, και από τα Γιάννινα και τον 
Τύραννο της Ηπείρου Αλή Πασά.

Η Κυρά Φροσύνη
Το μάθατε τι έγινε
στα Γιάννενα στη Λίμνη
που πνίξαν τις αρχόντισσες
και την κυρά Φροσύνη;
Εξήντα καντάρια ζάχαρη
θα ρίξω μες στη λίμνη
για να γλυκάνει το νερό
να πιει η κυρά Φροσύνη
Αχ Φροσύνη παινεμένη
τι κακό έπαθες καημένη
Άλλη καμιά δεν το βαλε
το λαχουρί φουστάνι
μόνο η Φροσύνη το βαλε
και βγήκε στο σεργιάνι
Αχ Φροσύνη παινεμένη
και στον κόσμο ξακουσμένη
Δε στο λεγα Φροσύνη μου
κρύψε το δαχτυλίδι
να μην το μάθει ο Αλή Πασάς
πολύ κακό θα γίνει
Αχ Φροσύνη μου Φροσύνη
που σε πνίξανε στη λίμνη
* Καταραμένο φρούριο με αίμα είσαι κτισμένο
με πίκρες και με βάσανα είσαι τραγουδισμένο
Παλιοτζαμί του Αλή Πασά παλάτι του Παπάγου
έπνιξες μέσα σου ψυχές στροφή του μαύρου Χάρου
Με τον Αλή Πασά είναι συνδεδεμένα τα Άγραφα και το 
Σούλι
Στα Άγραφα μέχρι τη Λευκάδα ο Κατσαντώνης.
* Τσουμέρκα μου περήφανα
βουνά μου ξακουσμένα
Σαν τι κακό να πάθατε
ποιον τάχα να θρηνείτε
τον Κατσαντώνη πιάσανε
στα Γιάννενα τον πάνε
Γεια σου Κατσαντώνη μου
Γεια σου καπετάνιε μου
Και αφού τον πιάσανε με προδοσία τον πήγαν στον Αλή 
Πασά. Και όσα κι αν του έταξε ο Αλή, δεν έσκυψε κεφάλι.
Χτυπάτε πολεμάτε με σκυλιά, τον Κατσαντώνη δεν τον 
τρομάζει Αλή Πασάς φωτιά σφυρί και αμόνι.
* Έχετε γεια ψηλά βουνά
κι εσείς κοντές ραχούλες
Γεια σου Κατσαντώνη μου
Γεια σου καπετάνιε μου
τον Κατσαντώνη πιάσανε
στα Γιάννενα τον πάνε
Γεια σου Κατσαντώνη μου
Γεια σου καπετάνιε μου
* Βαστάτε Τούρκου τ’ άλογα
λίγο να ξανασάνω
να χαιρετίσω τα βουνά
και τις ψηλές ραχούλες
Να αφήσω διάτα στα παιδιά
σ’ αυτόν τον Λεπενιώτη
παιδιά μου μη λυγίσετε.
ΤΟ ΣΟΥΛΙ
Το Σούλι αντιστάθηκε σχεδόν καθ’ όλη τη διάρκεια της 
Τουρκοκρατίας, όσο και αν λυσσομανούσε ο Αλής και 
όσες επιδρομές και αν έκανε, όλες απέτυχαν. Γιατί πολε-
μούσαν δίπλα στους άνδρες και οι γυναίκες, ακόμη και 
μικρά παιδιά.
* Τρία μπαϊράκια στήσανε στο Σούλι στα πηγάδια
Το ένα ήταν του Αλή Πασά το άλλο του Βεληγκέκα
το τρίτο το καλύτερο του Μπότσαρη του Μάρκου
Κι ο Μπότσαρης του φώναξε ψηλά απ’ τον ταμπούρα του
Τι γύρευες Αλή Πασά στο Σούλι να κατέβεις
Εδώ είναι το Σούλι το κακό, το λένε κακοσούλι
που πολεμάει η Τζαβέλενα κι η αδερφή μου η Λένη
Δε σ’ άρεσαν τα Γιάννενα να περπατάς καβάλα
Εδώ το λένε Σουλιώτισσες, ξέρουνε και πολεμάνε
Σκλάβες στον Πασά δεν πάνε.
* Όλες οι καπετάνισσες των καπεταναρέων
όλες πέσαν προσκύνησαν
στου Αλή Πασά την πόρτα

Μα αυτή η Λένη του Μπότσαρη
δεν πάει να προσκυνήσει
Εγώ Πασά δεν προσκυνώ
Και αφού όλα τα κάστρα στην Ελλάδα πέφτουνε από 
προδοσία, έτσι έγινε και έτσι γράφτηκε ο επίλογος των 
Σουλιωτών.
* Κορίτσια από τα Γιάννενα
Νυφάδες από το Σούλι
τα ρούχα σας να βάψετε
να μασκοφορεθείτε
χαράτσι θα πληρώσει
Τζαβέλενα σαν τ’ άκουσε
πολύ της κακοφάνει
παίρνει και ζώνει τα’ άρματα
κόρες και νύφες κράζει
Σκλάβες Τούρκων μη ζήσετε
παιδιά μαζί μου ελάτε
και τα φουσέκια ανάψανε
κι όλες φωτιά γινήκαν
Και αφού προδοθήκανε, συμφώνησαν με τον Αλή να του 
παραδώσουν τα χωριά τους και τον ελεύθερο αέρα που 
ανέπνεαν μέχρι εκείνη τη στιγμή, και να φύγουν. Χωρίστη-
καν σε τρία τμήματα.
Το ένα έφυγε για την Κιάφα, το άλλο για την Πάργα, το 
άλλο για την Πρέβεζα. Οι Τούρκοι αθέτησαν τη συμφωνία 
και τους κυνηγήσανε. Και για να μην πέσουν στα χέρια 
των Τούρκων γράφτηκε ο επίλογος με το χορό του Ζαλόγ-
γου. Και αφού ρίχνανε τα παιδιά τους στο γκρεμό, πέφτα-
νε και οι μάνες χορεύοντας.
* Έχε γεια γλυκιά ζωή
και συ δύστυχη πατρίδα
έχε γεια παντοτινή.
Έχετε γεια βρυσούλες
λόγγοι, βουνά, ραχούλες
Στη στεριά δε ζει το ψάρι
ούτε ανθός στην αμμουδιά
κι οι Σουλιώτισσες δε μάθαν
για να ζούνε στη σκλαβιά
Η αυτοθυσία των γυναικών του Ζαλόγγου συγκίνησε τον 
κόσμο όλο. Και οι Ευρωπαίοι άρχισαν να οργανώνουν 
τμήματα εθελοντών και ήρθαν και πολέμησαν δίπλα στους 
Έλληνες και έπεσαν ηρωικά στην προδομένη μάχη του 
Πέτα. Ο άλλος επίλογος γράφτηκε με τον Σαμουήλ καλό-
γερο στο μοναστήρι στο Κούγκι. Αφού κλείστηκε στο μο-
ναστήρι με πέντε αρρώστους, περίμενε τους Τούρκους.
Καλόγερε τι καρτερείς
κλεισμένος μες στο Κούγκι
Πέντε συντρόφοι σου μείναν
και αυτοί είναι λαβωμένοι
Και αφού τους κάλεσε να τους προδώσει το μπαρούτι 
έβαλε φωτιά και τιναχτήκανε στον αέρα.
Από αυτούς που φύγανε προς την Κιάφα σκορπίστηκαν 
στην Ελλάδα. Άλλοι έφτασαν μέχρι το Ναύπλιο με τον Κί-
τσο Τζαβέλα. Το ότι έφτασαν στο Μεσολόγγι και στο Ναύ-
πλιο το λένε τα τραγούδια.
* Στο Παλαμίδι ανέβηκα και είδα τον Μπούτση και τις γυ-
ναίκες να χορεύουνε με τα σπαθιά στα χέρια. Μπροστά 
πάει η Τζαβέλενα του Κίτσου η γυναίκα κι όλοι την καμα-
ρώνανε για την κορμοστασιά της.
Και πάμε στο Μεσολόγγι.
* Τρεις στρατηγοί ξεκίνησαν
να παν στο Μεσολόγγι
Πάει ο Μακρής απ’ το Ζυγό
και ο Ίσκος απ’ το Βάλτο
Πήγε κι ο Μάρκος Μπότσαρης
από τη Λάκα Σούλι.

Και εκεί στο Μεσολόγγι
μαλώνανε για αξιώματα.
Ο Μπότσαρης τους είπε
Όποιος θέλει αξιώματα και παράσημα τα παίρνει στη 
μάχη
Και αφού πήρε την ομάδα του εξεστράτευσε για το Καρ-
πενήσι και εκεί έπεσε μαχόμενος. Τον Μπότσαρη όπως 
και τους άλλους ήρωες τον έκλαψαν όλοι οι Έλληνες εκτός 
από τους καλαμαράδες.
* Θρήνος μεγάλος γίνεται μέσα στο Μεσολόγγι
Τον Μάρκο παν στην εκκλησιά τον Μάρκο παν στον 
τάφο.
Εξήντα παπάδες παν μπροστά και δέκα δεσποτάδες και 
από κοντά Σουλιώτισσες.
* Θέλτε να ακούσετε κλάματα αντρίκια μοιρολόγια
Περάστε από το Αιτωλικό κι από το Μεσολόγγι
που κλαίει ο γέρο Νοταράς στου Μπότσαρη το μνήμα.
Γονατιστός παιδιά μ’ τον έκλαιγε.
* Σκύψτε βουνά σκύψτε κλαριά και εσείς κοντές ραχούλες
για να περάσει ο Κιούταχης να πάει στο Μεσολόγγι.
Με το Μεσολόγγι είναι συνδεδεμένα και τα παιδιά της Σα-
μαρίνας
250 παλικάρια κλεφτόπουλα από τη Σαμαρίνα πήγαν να 
ελευθερώσουν το Μεσολόγγι από τον αποκλεισμό του 
Κιούταχη και σκοτώθηκαν με την έξοδο του Μεσολογγί-
ου. Και στέλνουν μήνυμα στη μάνα τους και στην αδελφή 
τους.
* Εσείς μωρέ παιδιά κλεφτόπουλα
παιδιά της Σαμαρίνας
μωρέ παιδιά καημένα
παιδιά της Σαμαρίνας
κι ας είστε λερωμένα
Σαν πάτε απάνω μωρέ στα βουνά
μωρέ παιδιά καημένα
ψηλά στα κορφοβούνια
κι ας είστε λερωμένα
κι αν σας ρώτησε μωρέ η μάνα μου
η δόλια η αδελφή μου
μωρέ παιδιά καημένα
η δόλια η αδελφή μου
κι ας είστε λερωμένα
μην πείτε πως μωρέ σκοτώθηκα
πως είμαι σκοτωμένος
μωρέ παιδιά καημένα
πως είμαι σκοτωμένος
κι ας είστε λερωμένα
μον’ πέστε μωρέ πως παντρεύτηκα
πως είμαι παντρεμένος
μωρέ παιδιά καημένα
πως είμαι παντρεμένος
κι ας είστε λερωμένα
Το Αρχοντόπουλο
Το τραγούδι αυτό μας λέει μια ιστορία με ένα Τουρκόπου-
λο Αρχοντόπουλο, επί εποχής Αλή Πασά στα Γιάννενα.
Και όπως ο άσωτος υιός στην παραβολή του Ασώτου 
έφαγε όλη την περιουσία του και από τα Γιάννενα κατέ-
ληξε κάπου στα Σκόπια, σε σιδεράφωνο που φτιάχνουν 
πυροστιές και ξύστρες – μάσες για τη φουφού και τα κα-
μίνια.
Εδώ όμως παίζει ρόλο και μια γυναίκα η Φατιμέ, που λέει 
ότι του έκανε μάγια και κατέληξε όπως κατέληξε. Και την 
παρακαλάει στο τέλος να του λύσει τα μάγια.
Εγώ ήμουν τ’ αρχοντόπουλο με τους πολλούς παράδες
Φάτιμε τι μου κανες, εγώ ήμουν που κουβέντιαζα με μπέ-
ιδες με πασάδες
στα πεντόλια μ’ έστειλες
Εγώ ήμουν που σεργιάνιζα στο άλογο καβάλα
Φάτιμε τι μου κανες, στα πεντόλια μ’ έστειλες
Και τώρα πως κατάντησα να φτιάχνω εγώ μασάδες.
Φάτιμε τι μου κανες, να φτιάχνω εγώ μασάδες
στα πεντόλια μ’ έστειλες
Φάτιμέ μου σε παρακαλώ
τα μάγια να μου λύσεις
Φάτιμε τι μου κανες
τα μάγια να μου λύσεις
στα πεντόλια μ’ έστειλες
Τα πεντόλια είναι τα σιδεράδικα.

Πάμε στα αιματοβαμμένα
ΤΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ
* Στη μέση στα Καλάβρυτα
στον πλάτανο από κάτω

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ      ΤΡΑΓΟΥΔΙ
Συνεχίζουμε το αφιέρωμα στο δημοτικό τραγούδι. Ο συγχωριανός μας και από τα δραστήρια μέλη του συλλόγου μας Γεράσιμος Καραμπάς έχει κάνει μια σημαντική 
δουλειά που απαιτεί χρόνο, κόπο αλλά και πολύ μεράκι. Η καταγραφή της παραδοσιακής μουσικής του τόπου μας αποτελεί κληρονομιά για το λαό ειδικά τις 
σημερινές δύσκολες ημέρες που περνάει η πατρίδα μας.
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ      ΤΡΑΓΟΥΔΙ
καθότανε τρεις γέροντες
και τρεις καπεταναίοι
Ζαΐμης και ο Πετεμιζάς
και ο Κολοκοτρώνης

Συμβούλιο εκάνανε
στην Πάτρα για να μπούνε

«Οργανώνανε τον ξεσηκω-
μό των Ελλήνων για την 
επανάσταση του 1821».

Τα παρακάτω αναφέρονται 
στο κάψιμο των Καλαβρύ-
των από τους Γερμανούς
* Κλαίνε θρηνούνε τα βου-
νά
μοιρολογούν οι κάμποι
κι ένα πουλί μοιρολογεί
στης Άρτας το ποτάμι
τι έχεις πουλάκι μου και 
κλαις
και είσαι μαραμένο

πουλάκι μου τι θλίβεσαι
γιατί να σαι κλαμένο

Μαύρα τα χρόνια που ‘ρθανε
γι’ αυτό είμαι κλαμένο
Κάψανε τα Καλάβρυτα
Δίστομο και κομένο
* Στη μέση στα μαύρα παιδιά
στη μέση στα Καλάβρυτα
κοντά στην Άγια Λαύρα
οι Γερμανοί ‘βαλαν φωτιά
και ‘καψαν τα Καλάβρυτα
τα πολυβόλα στήσανε
και όλους τους θερίσανε.

Έχουμε κι άλλα τραγούδια για τους 
ήρωες της Ελληνικής Επανάστασης που το τέλος τους 
ήταν οικτρό από τους προδότες τους Καλαμαράδες.
Κάποιος ιστορικός αναρωτήθηκε αν τον Κωλέττη και τον 
Μαυροκορδάτο θα τους λειώσει η γη για τα εγκλήματα 
που έχουν κάνει
* Του Ανδρούτσου η μάνα χαίρεται
του Διάκου καμαρώνει
που έχουν γιους Αμαρτωλούς και γιους καπεταναίους
Ανδρούτσος πιάνει τη Γραβιά
Διάκος την Αλαμάνα
Στο τέλος τον Διάκο τον σουβλίσανε, τον Ανδρούτσο τον 
πέταξε από την Ακρόπολη στραγγαλισμένο το πρωτοπα-
λίκαρό του ο Γκούρας.
Κολοκοτρωναίοι
Πώς λάμπει ο ήλιος του Μαγιού τ’ Αυγούστου το φεγγάρι
Έτσι λάμπει και η κλεφτουριά
οι Κολοκοτρωναίοι που ‘χουν τ’ ασήμια τα πολλά
τις ασημένιες πάλες
που δεν το καταδέχονται
της γης να την πατήσουν
καβάλα παν στην εκκλησιά
καβάλα προσκυνάνε
Καβάλα παίρνουνε αντίδωρο
απ’ του παπά το χέρι.
«Ο ποιητής εδώ αλληγορικά μιλάει θέλοντας να δείξει το 
μεγαλείο και την προσφορά των Κολοκοτρωναίων στον 
αγώνα του 1821, από τον Πατέρα Κωνσταντή τον γιο Θε-
όδωρο και τον εγγονό Γενναίο και όχι ότι μπαίνανε καβάλα 
στην εκκλησία. Ποιο όμως ήτανε το τέλος του; Φυλακισμέ-
νος ο Γέρος του Μοριά στο μπουντρούμι στο Παλαμίδι, 
και ο Ιμπραήμ αλωνίζει την Πελοπόννησο και καταστρέφει 
την Ελλάδα».

Να πάμε και στον Καραϊσκάκη.
Ο Καραϊσκάκης ήτανε σε συνεχή κόντρα με τους Καλαμα-
ράδες. Τον δικάζανε τη μία στο Αιτωλικό, και τους ξεφτίλισε 
και προτού ξεκινήσει στη μάχη του Φαλήρου τους είπε:
Αν θα με φάτε στ’ αρχίδια μου
Αν νικήσω και γυρίσω θα σας γαμήσω
Και τον φάγανε του τη ρίξανε πισώπλατα.
Το τραγούδι έχει ως εξής
* Άκου ρε γιε της Καλόγριας
ο φίλος είμαι ο Πανουργιάς
ο φίλος είμαι ο Πανουργιάς
και το δεξί σου χέρι
και άλλος καλύτερα από εμέ
κανένας δε σε ξέρει.
Λένε γυρνάς με χανουμάκια
με Τουρκοπούλες και καλόγριες
κατηγορίες έχεις πολλές
Λένε γυρνάς στους Μαχαλάδες

με Δερβισάδες στήνεις χορό
και με ρωτάνε και τι να πω
Άκου ρε φίλε Πανουργιά
έχω στον πούτσο μου βιολιά
έχω στον πούτσο βιολιά
έχω και τουπελέκια
κι όταν γουστάρω τα βαρώ
σπάω και ζεμπερέκια
Άμα γυρίσω θα τον γαμήσω
Αν δε γυρίσω δώστους κι αυτό
Είναι τ’ αρχίδια μου τα δυο
Όπως στα λέω να τους τα γράψεις
όπως στα λέω να τους τα πεις.
Καραϊσκάκης Σεβδαλής
Καραϊσκάκης μπεσαλής
Παρασκευή ξημέρωσε, μην είχε ξημερώσει, που ‘ριξαν και 
σε λάβωσαν Καραϊσκάκη μου
Στη μάχη του Φαλήρου
Σήκω να πας στην Κούλουρη και στη Φανερωμένη για να 
σου γιάνουν την πληγή
Δυστυχώς έτσι είναι σε τούτο τον αιματοβαμμένο τόπο
Οι ήρωες και οι αγωνιστές που δώσανε τη ζωή τους και το 
αίμα τους για να είναι ελεύθερος αυτός ο τόπος καταλήξα-
νε στις φυλακές και στις εξορίες από τους προδότες που 
κυβερνούν ετούτον εδώ τον τόπο.
Γι’ αυτό θα το πω δε θα το πιω
* Χαρά στον Έλληνα που ελληνοξεχνά
και στο Σικάγο μέσα ζει στη λευτεριά
και εκείνος που δεν ξέρει και δεν αγαπά
και στην Αθήνα μέσα ζει στην ξενιτιά
Αχ Ελλάδα σ’ αγαπώ και βαθιά σ’ ευχαριστώ
γιατί με έμαθες να ξέρω να ανασαίνω όπου βρεθώ
να πεθαίνω όπου πατώ και να μη σε υποφέρω
Αχ Ελλάδα θα στο πω πριν λαλήσει πετεινός
δεκατρείς φορές μ’ αρνιέσαι με εκβιάζεις με πουλάς
Σαν το νόθο με πετάς
μα κι απάνω μου κρεμιέσαι.
Η πιο γλυκιά πατρίδα είναι η καρδιά που τ’ άγια χώματά 
της πόνος και χαρά. 
Καθένας είναι ένας που σύνορα πονά κι εγώ ένας κανένας 
που σας τραγουδά.
Αχ Ελλάδα σ’ αγαπώ και βαθιά σ’ ευχαριστώ
γιατί με έμαθες να ξέρω να ανασαίνω όπου βρεθώ
να πεθαίνω όπου πατώ και να μη σε υποφέρω
Αχ Ελλάδα θα στο πω πριν λαλήσει πετεινός
δεκατρείς φορές μ’ αρνιέσαι με εκβιάζεις με πουλάς
Σαν το νόθο με πετάς
μα κι απάνω μου κρεμιέσαι.
Υστερόγραφο
Η Ελλάδα ότι κερδίζει στον πόλεμο το χάνει στην ειρήνη.
Θέλω να αναφέρω ότι και ο Κατσαντώνης και ο Καραϊ-
σκάκης όπως και άλλοι οπλαρχηγοί εκπαιδευτήκανε στην 
αυλή του Αλή Πασά. Και από εκεί το σκάσανε και βγήκαν 
αρματωλοί και κλέφτες στα βουνά και οργάνωσαν την 
Κλεφτουριά.
* Μάνα σου λέω δεν μπορώ τους Τούρκους να δουλεύω
θα πάρω το τουφέκι μου θα πάω να γίνω κλέφτης
* Μάνα μου τα κλεφτόπουλα
τρώνε και τραγουδάνε
άντε πίνουν και γλεντάνε
Ένα μικρό κλεφτόπουλο
δεν τρώει δεν τραγουδάει
ούτε πίνει ούτε γλεντάει
Μον’ τ’ άρματά του κοίταζε
του τουφεκιού του λέει
Γεια σου Κίτσο μου λεβέντη
πόσες φορές με γλίτωσες
απ’ των εχθρών τα χέρια
και των Τούρκων τα μαχαίρια

Και με τους Θούριους του Ρήγα Φεραίου
* Ως πότε παλικάρια θα ζούμε στα στενά
μονάχοι σα λιοντάρια στις ράχες στα βουνά
Σπηλιές να κατοικούμε να βλέπουμε θηριά
Να φεύγουμε από τον κόσμο για την πικρή σκλαβιά
Καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή
παρά σαράντα χρόνια σκλαβιά και φυλακή
Ξεσηκώθηκαν στην επανάσταση του 1821. Και όταν σκο-
τωνόταν κάποιο κλεφτόπουλο θα θάβανε με τραγούδια 
και τουφεκιές εκεί πάνω στη ραχούλα. Να απολαμβάνει 
τον ελεύθερο και καθαρό αέρα.
* Το τραγούδι λέει
Βγήκα ψηλά και πλάγιασα
σε πέτρα σε λιθάρι
κι εκεί ήταν μνήμα κλέφτικο
θαμμένο παλικάρι
Και άκου το μνήμα να βογκάει να βαριαναστενάζει 

πάρε αδελφέ μου το κορμάκι μου
και θάψτο στο χωριό μας.

Το τραγούδι του Δημάκη
Εχθές καβάλα διάβαινα
στο μνήμα του Δημάκη 
κι άκου το μνήμα να βογκά να βαριαναστενάζει
κοντοκρατώ τον Γρίβα μου
Τι έχεις Δήμο μου και βογκάς και βαριαναστενάζεις;
μην είναι το χώμα σου βαρύ

* Του κοριτσιού κυβούρι
Γιώργη μ’ για δεν στολίζεσαι
Γιώργη μ’ για δεν αλλάζεις
Γιώργη μ’ στην εκκλησιά δεν πας
με τ’ άλλα παλικάρια;
Μάνα μ’ εγώ κολάστηκα
όταν ήμουν στρατιώτης
Όλοι τα δέναν τ’ άλογα
σε λεμονιάς κλωνάρι
κι εγώ πήγα και το δεσα
σε κοριτσιού κυβούρι
Και τ’ άλογο ήταν παλαβό
πολύ διαολεμένο
και σκάβει με τα νύχια του
και με τα πέταλά του
βγάζει την κόρη ζωντανή 
με σταυρωμένα χέρια
Του Ντούλα το τραγούδι
* Σήμερα Ντούλα μ’ πασχαλιά
σήμερα πανηγύρι
που αλλάζουν μάνες τα παιδιά
και πεθερές τις νύφες
και συ Ντούλα μ’ στην φυλακή
στα σίδερα κλεισμένος
Ντούλα μ’ δεν αντρώνεσαι
τα σίδερα να σκάσεις
Το πώς μάνα μ’ να αντρωθώ
τα σίδερα να σπάσω
που χω τις κλάπες στο λαιμό
τα σίδερα στα πόδια;
Σύρε μάνα μ’ στο βασιλιά
να τον παρακαλέσεις
να μου χαρίσει τα δεσμά
κι αυτή την κραμανιόλα
Τότε μάνα μ’ θα αντρωθώ
τα σίδερα θα σπάσω
να πάρω δίπλα τα βουνά
δίπλα τα κορφοβούνια
να πάρω σκλάβους δικαστές
σκλάβους ειρηνοδίκες
που δε δικάζουν φυλακή
μη μήνες μήτε χρόνια
πάρα δικάζουν ισόβια
κι αυτή την κραμανιόλα

Οι Γιαγιάδες
Ένα θλιβερό γεγονός που έχει διαδραματιστεί στη Σάμο 
με τους ξακουστούς Γιαγιάδες
* Στη Σάμο τα ψηλά βουνά
στου Κίρκη τα λημέρια
εκεί καθόταν ο Γιάγιας
Είχε για υπηρέτη του
έναν εξάδερφό του
Κοκώνη τον ελέγανε
Αυτός του έκανε γλυκά
και του έβαλε φαρμάκι
κι ένα πρωί του το δωσε
στη βρύση που πίνε νερό
τη φλόγα του να σβήσει
άξαφνα πυροβολισμοί
και φλόγα στην καρδιά του
και ο Κοκώνης φώναξε
πάρτε του το κεφάλι.
* Πια μάνα είχαν τα παιδιά
οι ξακουστοί Γιαγιάδες
Ήταν λεβέντισσα κι αυτή
όπως και τα παιδιά της
Δεν έφταιξε ποτέ αυτή
και άδικα την πιάσαν
πετρέλαιο της ρίξανε
και ζωντανή την κάψαν
Την ώρα που την καίγανε
φώναζε τα παιδιά της
για να την εγλιτώσουνε
από τα βάσανά της.
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ΘΑΛΕΙΑ ΤΣΑΧΑΛΙΝΑ
Γυναικολόγος, Ογκολόγος Χειρουργός, Τομεάρχης Γυναικολογικών - Μαιευτικών Τμημάτων, του Νοσοκομείου «Ερρίκος Ντυνάν»

Ο ιός των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV) 
είναι ο αιτιολογικός παράγοντας εμφά-
νισης του καρκίνου του τραχήλου της 

μήτρας, ενώ ευθύνεται και για μεγάλο ποσοστό 
άλλων μορφών καρκίνου, όπως αιδοίου, κόλπου, 
πρωκτού, πέους, στοματοφάρυγγα καθώς και 
για το σύνολο των γεννητικών κονδυλωμάτων. 
Οι σχετιζόμενοι με τον HPV καρκίνοι προέρχο-
νται από την εξέλιξη προκαρκινικών αλλοιώσεων 
(υψηλού βαθμού) που ονομάζονται ενδοεπιθηλι-
ακές νεοπλασίες (π.χ. υψηλού βαθμού τραχηλική 
ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία-Cervical Intraepithelial 
Neoplasia-CIN3).

Οι «ένοχοι» τύποι
Οι τύποι 16 και 18 ευθύνονται για το 75% του καρ-
κίνου του τραχήλου της μήτρας στην Ευρώπη, το 
95% του καρκίνου του αιδοίου και του κόλπου, το 
70% των υψηλού βαθμού προκαρκινικών αλλοι-
ώσεων του τραχήλου της μήτρας (CIN 2/3) και 
το 80% των υψηλού βαθμού προκαρκινικών αλ-
λοιώσεων του αιδοίου και του κόλπου. Οι τύποι 
6 και 11 ευθύνονται για το 90% των γεννητικών 
κονδυλωμάτων στην Ευρώπη και το 15% των χα-
μηλού βαθμού προκαρκινικών αλλοιώσεων του 
τραχήλου της μήτρας (CIN 1). Μάλιστα, φαίνεται 
ότι η συχνότητα αυτών των νοσημάτων συνεχώς 
αυξάνεται, με κυριότερο παράδειγμα το Ηνωμένο 
Βασίλειο, όπου τα γεννητικά κονδυλώματα πα-
ρουσιάζουν αύξηση έως και 600% την τελευταία 
εικοσαετία. Ο HPV είναι πολύ μεταδοτικός. Η με-
τάδοσή του γίνεται μέσω σεξουαλικών επαφών, οι 
οποίες όμως δεν είναι απαραίτητο να είναι ολο-
κληρωμένες. Αρκεί και η απλή επαφή των γεννη-
τικών οργάνων δύο ατόμων, ενώ ο ιός μπορεί να 
μεταδοθεί και μέσω χεριών. Για τους λόγους αυ-
τούς ακόμη και το προφυλακτικό, αν και μειώνει 
τον κίνδυνο λοίμωξης από HPV, δεν προστατεύει 
απόλυτα. Τη λοίμωξη από HPV δεν μπορεί κανείς 
να την αντιληφθεί άμεσα και χωρίς εξετάσεις, κα-
θώς προκαλεί «σιωπηλή» λοίμωξη, δεν εμφανίζει 
δηλαδή συμπτώματα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η 
λοίμωξη να μη θεραπεύεται και οι φορείς της να 

τη μεταδίδουν, μολύνοντας τους σεξουαλικούς 
συντρόφους τους. Η λοίμωξη από τον ιό HPV εί-
ναι πολύ συχνή. Υπολογίζεται ότι το 80% του σε-
ξουαλικά ενεργού πληθυσμού κάποια στιγμή στη 
ζωή του θα έρθει σε επαφή με τον ιό. Στα περισ-
σότερα άτομα η λοίμωξη υποστρέφει αυτόματα. 
Σε αρκετές περιπτώσεις όμως ο HPV παραμένει 
στον οργανισμό και τότε μπορεί να προκαλέσει 
νόσημα. Το τεστ Παπ βοηθάει στην έγκαιρη ανί-
χνευση προκαρκινικών βλαβών του τραχήλου της 
μήτρας, έχοντας όμως ευαισθησία 70%. Αν δεν 
υπάρξει θεραπεία, οι προκαρκινικές αυτές αλλοι-
ώσεις σε 10-20 χρόνια ή και νωρίτερα μπορεί να 
εξελιχθούν σε καρκίνο. Η αντιμετώπισή τους είναι 
εύκολη (κωνοειδής εκτομή του τραχήλου ή laser) 
αλλά δεν είναι άμοιρη επιπλοκών, καθώς μπορεί 
να προκαλέσει προβλήματα στη γέννηση πρόω-
ρων νεογνών.

Τα εμβόλια
Δύο εμβόλια εναντίον του HPV κυκλοφορούν στην 
Ελλάδα. Ένα τετραδύναμο, το Gardasil, που πε-
ριέχει τους τύπους 6, 11, 16 και 18 και ένα διδύ-
ναμο, το Cervarix, που περιέχει τους τύπους 16 
και 18. Τα δύο διαθέσιμα εμβόλια, παρέχοντας 
μερική προστασία και για άλλους τύπους πλην 
αυτών που περιέχουν, προλαμβάνουν πάνω από 
το 75% του συνόλου των περιπτώσεων καρκίνου 

του τραχήλου της μήτρας και τις περισσότερες 
περιπτώσεις των άλλων μορφών καρκίνου της 
γεννητικής χώρας που προκαλεί ο ιός. Το τετρα-
δύναμο εμβόλιο προφυλάσσει και από το 90% 
των γεννητικών κονδυλωμάτων. Η λοίμωξη από 
τον ιό HPV δεν μπορεί να αποφευχθεί με κανέναν 
άλλο τρόπο εκτός από τον εμβολιασμό. Προλαμ-
βάνοντας τη λοίμωξη, το εμβόλιο παρέχει πρόλη-
ψη έναντι των νοσημάτων που προκαλούνται από 
τον ιό ΗPV και συνεπώς εμποδίζει την ανάπτυξη 
προκαρκινικών βλαβών και καρκίνου. Τα μέχρι 
τώρα δεδομένα αποδεικνύουν τη σταθερά υψη-
λή αποτελεσματικότητα των HPV εμβολίων στην 
πρόληψη προκαρκινικών βλαβών του γεννητικού 
συστήματος επί μία δεκαετία, ενώ η απόδειξη ανο-
σολογικής μνήμης υποδηλώνει μακρόχρονη προ-
στασία. Το εμβόλιο δεν περιέχει τον ιό στη σύν-
θεσή του και ως εκ τούτου δεν μπορεί να μολύνει 
τον οργανισμό. Όλοι οι Διεθνείς Οργανισμοί Υγεί-
ας, μεταξύ των οποίων ο Οργανισμός Τροφίμων 
και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) και ο Ευρωπαϊκός 
Οργανισμός Φαρμάκων, έχουν αποφανθεί για την 
αποτελεσματικότητα αλλά και για την ασφάλεια 
του εμβολίου, το οποίο έχει διανεμηθεί σε πάνω 
από 70 εκατ. δόσεις παγκοσμίως και έχει μελετη-
θεί εκτεταμένως σε κλινικές μελέτες. Καμία σοβα-
ρή ανεπιθύμητη ενέργεια δεν έχει τεκμηριωθεί ότι 
συσχετίζεται με τα HPV εμβόλια. Δημοσιεύματα 
χωρίς επιστημονική βάση για την ασφάλεια των 
εμβολίων αποδεικνύεται σήμερα ότι το μόνο που 
πέτυχαν ήταν να αναστείλουν έφηβες και γυναίκες 
από το να εμβολιαστούν και να προστατευτούν 
από την HPV λοίμωξη. Το HPV εμβόλιο έχει ευέλι-
κτο σχήμα χορήγησης. Το δοσολογικό του σχήμα 
απαρτίζεται από τρεις δόσεις που συστήνεται να 
χορηγούνται ενδομυικά στον βραχίονα εντός εξα-
μήνου. Στη χώρα μας ο εμβολιασμός έναντι του 
ιού HPV έχει ενταχθεί επίσημα στο Εθνικό Πρό-
γραμμα Εμβολιασμών του Υπουργείου Υγείας. Τα 
εμβόλια χορηγούνται δωρεάν σε όλα τα κορίτσια 
και τις νέες γυναίκες ηλικίας 12-26 ετών.

Δ Υ Ο  Ε Μ Β Ο Λ Ι Α  Α Σ Π Ι Δ Α  
Γ Ι Α  Τ Ο Ν  Κ Α Ρ Κ Ι Ν Ο  Τ Ρ Α Χ Η Λ Ο Υ

Στις χώρες της Ευρώπης ο καρ-
κίνος του τραχήλου της μήτρας 

είναι ο δεύτερος πιο συχνός 
στις νέες γυναίκες (15-44 ετών): 

37.800 νέες περιπτώσεις και 
17.000 θάνατοι καταγράφονται 

κάθε χρόνο λόγω αυτού του 
καρκίνου στη γηραιά ήπειρο.

 Τιμήσαμε επίσης παλιά μέλη του συλλόγου μας, τα 
παιδιά των Πετανιτών που πέτυχαν στις πανελλαδι-
κές εξετάσεις, καθώς επίσης και τον επιχειρηματία και 
λογοτέχνη Κώστα Σχοινιώτη για τη μεγάλη και συνεχή 
οικονομική βοήθεια στο σύλλογο. Ήταν μια ξεχωριστή 
βραδιά που κέρδισε τα συγχαρητήρια όλων. Επίσης 
επαναφέραμε την παιδική Χριστουγεννιάτικη εορτή 
μετά από χρόνια.

• Τον Δεκέμβριο εκδώσαμε και το ημερολόγιο του συλ-
λόγου μας για το 2012 που είναι αφιερωμένο στα 40 
χρόνια του συλλόγου μας.

• Επίσης τυπώσαμε τσάντες πάνινες με την επωνυμία 
του συλλόγου, άποψη του Πέτα και το καμπαναριό.

ΓΕΝΙΚΑ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

• Συνεχίσαμε την έκδοση της εφημερίδας μας παρά την 
πρωτοφανή απόφαση της κυβέρνησης να σταματή-
σει την ατέλεια των εντύπων των συλλόγων. Βρήκαμε 
λύσεις για να μπορούν όλοι οι Πετανίτες να τη λαμβά-
νουν όπου κι αν βρίσκονται. Με τη μεγάλη βοήθεια της 
Μαρίτσας Γούλα και του Βαγγέλη Μπίζα, οι εφημερίδες 

πηγαίνουν σε όλους τους συνδρομητές του Πέτα. Προ-
σπαθήσαμε και βάλαμε νέα θέματα και όλα τα νέα του 
τόπου μας.

Η ΣΕΛΙΔΑ ΣΤΟ FACEBOOK
• Το ξεκινήσαμε πειραματικά και τελικά κέρδισε την εκτί-

μηση όλων όσων ασχολούνται με το διαδίκτυο. Φτάσαμε 
ήδη στους 700 και πλέον φίλους, οι οποίοι παρακολου-
θούν καθημερινά τα νέα του συλλόγου μας. Αποκτήσα-
με επικοινωνία με ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρω-
σης και με Αδελφότητες άλλων περιοχών. Έχουμε ήδη 
αποθηκεύσει φωτογραφίες και υλικό από όλες μας τις 
εκδηλώσεις. Επίσης καταφέραμε και φέραμε κοντά τους 
νέους.

ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ
• Συμμετείχαμε σε όλες τις τελευταίες πρωτοβουλίες που 

πήρε η Συνομοσπονδία υπογράφοντας τα υπομνήματα 
που έστειλε σε πρωθυπουργό και κυβέρνηση ενάντια 
στο τέλος ακίνητης περιουσίας, το χαράτσι της ΔΕΗ, την 
κατάργηση της ατέλειας των εφημερίδων, της αύξησης 
των διοδίων.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΤΑ
• Είχαμε συνεχή επαφή όλη αυτή τη χρονιά με τον Μορ-

φωτικό Πολιτιστικό Σύλλογο Πέτα και κοινές δράσεις, 
καθώς επίσης και με το Δ.Σ. των Φιλελλήνων στο οποίο 
αποφασίσαμε να δώσουμε οικονομική βοήθεια.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2012
• Πήραμε την απόφαση να πραγματοποιήσουμε τον ετή-

σιο χορό μόνο αν βρούμε μαγαζί με φθηνή τιμή. Ο λόγος 
είναι ότι δε θέλουμε να επιβαρύνουμε τα μέλη μας με 
έξοδα που πλέον δεν περισσεύουν σε κανέναν.

• Να διοργανώσουμε για άλλη μια χρονιά το ΜΕΓ. ΣΑΒ-
ΒΑΤΟ μαζί με τον Μορφωτικό την εκδήλωση που είναι 
αφιερωμένη στην αναβίωση του εθίμου για το ΣΠΑΣΙ-
ΜΟ ΤΟΥ ΜΠΟΤΙ, καθώς επίσης και φιλικούς ποδοσφαι-
ρικούς αγώνες παίδων και παλαίμαχων με τους Φιλέλ-
ληνες.

• Τέλος να αναλάβουμε πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της 
αλληλεγγύης στους συγχωριανούς μας προώθησης 
των τοπικών προϊόντων όπως γλυκά συνεταιρισμού γυ-
ναικών, τσίπουρου και αγροτικών προϊόντων.

Πλούσιος ο Διοικητικός Απολογισμός του 2011
Σ Τ Η  Γ Ε Ν Ι Κ Η  Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η  Τ Η Σ  Α Δ Ε Λ Φ Ο Τ Η ΤΑ Σ

Συνέχεια από τη σελ. 1
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ΣΤΗΡΙΞΤΕ ΜΕ ΚΑΘΕ ΤΡΟΠΟ 
ΤΗΝ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ! 

ΕΙΝΑΙ Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ TOΠOY ΜΑΣ! 
ΕΙΝΑΙ Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ 

ΚΑΤΟΙΚΩΝΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΔΗΜΩΝ 
ΣΥΝΤΟΠΙΤΩΝ! ΔΥΝΑΜΩΝΟΝΤΑΣ  

ΤΗΝ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ, 
ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤO ΠΕΤΑ!

ΧΟΡΗΓΙΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ
ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ASENCO - ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΕΔΩΣΕ ΤΟ 
ΠΟΣΟ ΤΩΝ 200,00 Ε ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΙΑ ΣΤΟ 
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Συνδρομές στη Αδελφότητα 

- Κυρούλης Δημήτριος του Ιωάννη 20, 00 €
- Ανδρέου Δημήτριος του Γεωργίου 20,00 €
- Βασιλάκης Αλέκος 20,00 €
- Γωργή Ευαγγελία του Λάμπρου 25,00 €
- Γεωργής Γεώργιος του Λάμπρου  25,00 €
- Καραμπάς Γεράσιμος 20,00 €
- Καραμπάς Θέμης του Γεράσιμου 20,00 €
- Νίκος - Βίβιαν Κυριακίδη-Καράμπα  10,00 €
- Κολιογιάννη - Παπαγεωργίου  
 Ευτυχία  13,00 €
- Καρατσιόλης Σπύρος 10,00 €
- Δρεπανάς Βασίλειος  20,00 €
- Κακαριάρης Κωνσταντίνος  
 του Γεωργίου  (Γιάννενα)  20,00 €
- Πάνος Γεώργιος του Δημ.  20,00 €
- Βάσιος Λάμπρος του Πελοπίδα  20,00 €

Για την Μνήμη 
Ο Δάσκαλος Φωκιάνας Μπαλάτσας από 
Άρτα προσέφερε 30,00 € στο Σύλλογό μας 
στη μνήμη του αγαπημένου του φίλου Λά-
μπρου Γεωργή 

Η αδελφή του Λάμπρου Γεωργή Θεοδώρα 
Γαλάζιου και τα παιδιά της Αλέξανδρος και 
Γιώργος προσέφεραν στο Σύλλογό μας το 
ποσό των 100,00 € στη μνήμη του αδελφού 
και θείου.  

Συνδρομές

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΑΣ 
Η Χριστίνα Κάσσου, κόρη της Ευγενίας Σ. Παπασπύρου 
πέτυχε στις πανελλαδικές εξετάσεις, στη Σχολή Διοίκησης 
μονάδων υγείας - Πρόνοιας του ΤΕΙ Αθήνας. 

Βαπτίσεις 
Η οικογένεια του Ευαγγέλου Θωμά Ανυφαντή βά-
πτισε το κοριστάκι της στις 28/1/2012 και έδωσε το 
όνομα Θεοδώρα. 
Να τους ζήσει το νεοφώτιστο.
Γεννήσεις 
• Η οικογένεια του Ευαγγέλου Μπάλα απόκτησε 

κοριτσάκι στις 28/11/2011 
• Η οικογένεια του Σπύρου Θ. Σερβετά απόκτησε 

αγοράκι στις 15/11/2011
• Η οικογένεια του Δημήτρη Ε. Τζουβάρα απόκτη-

σε αγοράκι στις 16/1/2012
• Η οικογένεια του Αθανασίου Ε. Γούλα απόκτησε 

αγοράκι στις 19/12/2011
Ευχόμαστε να τους ζήσουν τα νεογέννητα 

Γάμοι 
Παντρεύτηκαν στην Αθήνα στις 21/01/2012, ο Δη-
μήτρης Καραΐσκος και η συγχωριανή μας Χριστίνα 

Κοινωνικά
Ν. Παπαδημητρίου. Ο γάμος έγινε στον Ιερό Ναό 
του Αγίου Κωνσταντίνου στη Γλυφάδα. 
Ευχόμαστε στο νιόπαντρο ζευγάρι βίον ανθόσπαρ-
τον. 

Θάνατοι 
• Πέθαναν στο χωριό 
• Ο Ευάγγελος Θ. Βορδώνης στις 5/1/12 σε ηλι-

κία 92 ετών 
• Ο Θωμάς Κακαριάρης στις 9-1-12 σε ηλικία 92 

ετών
• Η Λαμπρινή Σάββα Λαγού στις 17-1-12 σε ηλι-

κία 83 ετών 
• Ο Ανδρέας Λ. Γρούμπας στις 28-1-12 σε ηλικία 

57 ετών 
• Η Βασιλική Νικολάου χήρα Κων/νου στις 30-1-

12 σε ηλικία 88 ετών

Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους τους.

Στην εποχή των κατακλυσμών δοκιμάζεται  
η ανθρωπιά μας

Γράφει ο Κώστας Ζαχάρος

Μικρές χειρονομίες που γλυκαίνουν τους ανθρώ-
πους και τους φέρνουν κοντά. Με μεγάλη όμως 
συμβολική και πρακτική σημασία, αφού αποτελούν 
ψήγματα μιας άλλης πορείας για τις ανθρώπινες 
σχέσεις, μικρά πειράματα και προπλάσματα για να 
σχεδιάσουμε το μέλλον. Αλήθεια, τι άλλο διδάσκει 
η άμεση συνεύρεση παραγωγών αγροτικών προϊ-
όντων και καταναλωτών, έξω από τις παρασιτικές 
διαμεσολαβήσεις, παρά μια διαφορετική κατεύθυν-
ση στην οργάνωση της αγροτικής οικονομίας και 
διανομής, που δίνει τη δυνατότητα στον παραγωγό 
να απολαμβάνει μέρος των κόπων του και τα λαϊκά 
στρώματα να γεύονται τους καρπούς της ελληνικής 
γης;

Συμβολικές συνεισφορές
Συμβολικές είναι οι επόμενες συνεισφορές και εν-
δεικτικές κινήσεις του ενδιαφέροντος της Αδελφό-
τητας του χωριού μας στην ανάπτυξη μορφών κοι-
νωνικής αλληλεγγύης.

Ο Άγγελος Παπασπύρου, που διατέλεσε πρόε-
δρος της Αδελφότητας και σήμερα μας τιμά με τη 
διεύθυνση της εφημερίδας μας «Τα νέα του Πέτα», 
ως πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου τους Δή-
μου Αργυρούπολης-Ελληνικού, προσφέρει τις 
μηνιαίες αποδοχές του προέδρου του Δ.Σ. στην 
Αδελφότητα για ενίσχυση οικονομικά απόρων 
του χωριού.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αδελφότητας συ-
νεισφέρει οικονομικά για τον ίδιο σκοπό.
Προσφορές που η σημασία τους βρίσκεται κύρια 
σ’ αυτό που σηματοδοτούν: Το ενδιαφέρον για το 
διπλανό μας. 
Σήμερα, έγινε σ’ όλους μας συνείδηση ότι μας πε-
ριμένουν δυσοίωνα χρόνια. Γι αυτό αναδεικνύεται 
επιτακτικά η ανάγκη ανάπτυξης μορφών κοινωνι-
κής αλληλεγγύης στο Πέτα που θα συνδράμουν 
συγχωριανούς μας. 
Σε αυτές τις δύσκολες εποχές δοκιμάζεται η αν-
θρωπιά μας και ελέγχεται η συμπόρευση λόγων 
και πράξης.

Συνέχεια από σελ. 1

ΚΑΦΕ ΟΥΖΕΡΙ

“Ο Σβούρας”

Πλατεία Πέτα
Τηλ.: 6951 409083

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Ο Άγγελος Παπασπύρου, που διατέλεσε πρόεδρος της Αδελφότητας και σήμερα είναι πρόεδρος του Δημο-
τικού Συμβουλίου του Δήμου Αργυρούπολης - Ελληνικού προσφέρει τις μηνιαίες αποδοχές του Προέδρου του 
Δημοτικού Συμβουλίου για ενίσχυση απόρων στο Πέτα.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Βασίλειος Αντων. Αγόρος
ΔΙΠΛ. ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

• Τοπογραφικές Μελέτες
• Κατασκευές - Αυθαίρετα
• Κοινόχρηστοι χώροι - Άδειες
τηλ: 2681072097
κιν: 6937057242
γραφείο Αθήνα: 210 2016311

ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ - ΠΟΘΥΤΑΚΗΣ

Ειδικές τιμές για τα μέλη του συλλόγου
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Φωτογραφία πριν από 50 και πλέον χρόνια. Διακρίνονται: Ηλίας Σφήκας, 
Γιώργος Σερβετάς, Χριστόφορος Φώτης, Ντίνος Παπαδημητρίου, Ηλίας 
Παπαβασιλείου, Ευάγγελος Κολιός, ο Ιερέας Σοφοκλής Χούσος, ο Γεώργιος 
Κακαριάρης (Καραντάκος) και πολλοί άλλοι που δεν τους αναγνωρίζουμε.

Από το πανηγύρι του Μάη - Θανάση στη δεκαετία του 50. Στο υπαίθριο τρα-
πέζι οι οικογένειες του Δασκάλου Γιάννη Κώτση και Χαραλάμπου Μπίζα.   

Αντάμωμα συμμαθητών, της σχολικής χρονιάς 1971 του Δημοτικού σχολεί-
ου Πέτα. Από αριστερά προς τα δεξιά  Χούσος Ιωάννης, Οικονόμου Νίκος, 
Βαγενάς Γιάννης, Κασέλα Μαρίκα, Μπουκουβάλα Θέκλα (όρθια), Μουσαβε-
ρέ Δήμητρα, Πεσλής Κώστας, Κακαριάρης Γιώργος, Παπασπύρου Ανδριάνα  
Ανυφαντή Ανδριάνα, Σερβετάς Δημήτρης, Σερβετάς Βασίλης, Μουσαβερές 
Θεόδωρος, Μουσαβερές Θανάσης.   

από το Πέτα του χθες και του σήμερα

Οι πρόσκοποι Πέτα σε εκδρομή στην Άνω Πέτρα στην 10ετία του 50, με 
αυτοσχέδιες σκηνές.

Φωτογραφήματα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ

Εύχεται
Σε όλους τους Πετανιτές  

της διασποράς
Και σε όλους τους συγχωριανούς μας

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ

ΠΕΤΑΝΙΤΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ 
Ο Λευτέρης Τζόκας και πάλι Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών

Στις εκλογές που έγιναν στις 
18/01/2012, για την ανάδει-
ξη των διοικητικών οργάνων 
της Ένωσης Ελλήνων Λογο-
τεχνών και για την περίοδο 
2012-2016, ο συγχωριανός 
μας Λευτέρης Τζόκας εκλέ-
χθηκε και πάλι Πρόεδρος της 
Ένωσης. 
Η Αδελφότητα τον συγχαίρει 
και του εύχεται κάθε επιτυχία 
στο έργο που αναλαμβάνει για 
δεύτερη πενταετία.

Για την επικοινωνία σας µε την Αδελφότητα  
και την εφημερίδα σας θυµίζουµε: adelfotitapeta@gmai.com  

ή στο  fax: 210 8839271 ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση ΑΒYΔΟΥ 
122 ΖΩΓΡΑΦΟΥ 157 72 ή στον υπεύθυνο σύνταξης στο  

e-mail:agg.papaspyrou@gmail.com  ή στο  fax: 210 9922113 ή 
ταχυδροµικώς στη διεύθυνση:  ΜΙΛΗΤΟΥ 4, ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 164 51 


