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Ευχές από την 
Αδελφότητα Πέτα

Ημερολόγιο του 2021  
της Αδελφότητας

Τ ο ημερολόγιο του 2021 έγινε ανάρπαστο και η Αδελφότητα 
προχωράει σε επανέκδοσή του. Μπορείτε να το ζητήσετε στα 

τηλέφωνα: 6937136555 (Γιώργος Κακαριάρης) & 6976134558 
(Δημήτρης Κυρούλης) ή με μήνυμα στη σελίδα μας. Η τιμή του 
είναι 7€. Η καθυστερημένη παράδοσή του οφείλεται αποκλειστι-
κά σε δυσλειτουργίες των ΕΛΤΑ. 
Σημειώστε τους σωστούς λογαριασμούς για την κατάθεση 
χρημάτων (στην επιστολή που έχει αποσταλεί με το ημερολόγιο 
ο αρ. λογαριασμού της Alpha Bank ήταν λανθασμένος):

 � Alpha Bank, IBAN: GR0801401300130002002017271

 � Eθνική Tράπεζα ΙΒΑΝ: GR2401105270000052720022137

 � Με ταχυδρομική επιταγή ΕΛΤΑ στη διεύθυνση: Αβύδου 
122, Ζωγράφου, Αθήνα, ΤΚ 15772

Σ’ αυτό το φύλλο μπορείτε να δΙΑΒΑΣΕΤΕ:

Ημερολόγιο 20212021
ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΠΕΤΑ ΑΡΤΑΣ  
«Ο Άγιος Γεώργιος»

• Αφιέρωμα στο Δημοτικό Σχολείο Πέτα, σ. 6-7

• Επιστολή του Λ. Τζόκα για τη δασκάλα Ευτυχία Βάσιου-Ντουνιά,  
σ. 10

• Αναγγελία ίδρυσης Αγροτικού Συλλόγου, σ. 4

• Τα εν Δήμω, σ. 8

Ευχές από έναν καλλιτέχνη 

Ανάμεσα στις ευχές για το νέο έτος που διακινού-
νται στο διαδίκτυο διακρίναμε αυτές του καλλιτέχνη 

Ζακ Μπρελ (1929-1978) που έστειλε την 1η Ιανουαρίου 
1968: 

«Σας εύχομαι όνειρα ατελείωτα και την άγρια επιθυμία να 
πετύχετε κάποια απ’ αυτά.

Σας εύχομαι να αγαπάτε ό,τι πρέπει να αγαπηθεί και να 
ξεχάσετε ό,τι πρέπει να ξεχαστεί.

Σας εύχομαι πάθη, σας εύχομαι σιωπές.

Σας εύχομαι να ξυπνάτε με τραγούδια πουλιών και γέλια 
παιδιών.

Σας εύχομαι να σέβεστε την διαφορετικότητα των άλλων, 
γιατί είναι σπουδαίο να ανακαλύπτουμε την αρετή και την 
αξία του καθενός.

Σας εύχομαι να αντιστέκεστε στην στασιμότητα, στην αδι-
αφορία και στ’ αρνητικά της εποχής μας.

Τέλος, σας εύχομαι να μην εγκαταλείψετε ποτέ την ανα-
ζήτηση, την περιπέτεια, την ζωή, την αγάπη, γιατί η ζωή 
είναι μια θαυμάσια περιπέτεια που κανένας δεν πρέπει 
να εγκαταλείψει χωρίς να δώσει σκληρή μάχη.

Σας εύχομαι ιδιαίτερα να είστε ο εαυτός σας, περήφανοι 
γι’ αυτό που είστε, και να χαίρεστε, γιατί η ευτυχία είναι το 
πραγματικό μας πεπρωμένο.»

Ευχές πολλές για 
καλύτερες μέρες!  
Υγεία και ό,τι πο-
θεί ο καθένας μας!  
Το 2021 ας είναι 
ο χρόνος που θα 
ενωθούμε με τους αγαπημένους και τους φίλους μας, 
που το άγγιγμα θα αποενοχοποιηθεί και τα σώματα θα 
ξανασμίξουν, χωρίς τη δυσπιστία, την εγκράτεια και τον 
τρόμο που έσπειρε η πανδημία. 

Και όπως λέγαμε παιδιά: ΦΤΟΥ ΞΕΛΕΥΤΕΡΙΑ!

Αφιέρωμα στο Δημοτικό Σχολείο
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Info
•  Τα νέα του Πέτα μπορείτε να 

τα βρείτε σε ηλεκτρονική μορ-
φή στην ηλεκτρονικη διεύθυν-
ση του Δήμου:  
http://www.nskoufas.gr/index.
php?lang=el

•  Αν θέλετε να δείτε το Πέτα 
ψηλά με drone βάλτε στο 
youtube «το Πέτα Άρτας από 
ψηλά». 

Κωνσταντίνος Ε. Τόλης MD, Msc
Χειρουργός Ορθοπαιδικός

Απόφοιτος Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Συνεργάτης Γ Ορθοπαιδικής Κλινικής Νοσ. «Ερρίκος Ντυνάν»

Δέχεται κατόπιν ραντεβού
Βησσαρίωνος 7
Κολωνάκι
2ος όροφος

Τηλ.: 213 0116846
Κιν.: 945 113 113

e-mail: dctolis@gmail.com

“ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΕΤΑ”
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ  
ΤΗΝ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΠΕΤΑΝΙΤΩΝ ΑΡΤΑΣ  

“Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ”
ΚΩΔΙΚΟΣ: 014094

Αβύδου 122, 157 72 Ζωγράφου • Τηλ.: 210 7483735

ΕΚΔΟΤΗΣ
ΚΑΚΑΡΙΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Πρόεδρος της Αδελφότητας
Αβύδου 122, 157 72 Ζωγράφου

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΖΑΧΑΡΟΣ

Μηκυνών 22, 176 73 Καλλιθέα, τηλ. 6979074502

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Το Διοικητικό Συµβούλιο της Αδελφότητας

ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ

Αποστολή κειμένων:
zacharos@otenet.gr
zacharos@upatras.gr
gkakariar@yahoo.gr

dim_kyr@hotmail.com
agg. papaspyrou@gmail.com

Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις για επικοινωνία  
µε το Δ.Σ. της Αδελφότητας είναι:  

adelfotitapeta@gmail.com

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 2 ευρώ

ΕΠΙΤΑΓΕΣ
Tραπεζικός λογαριασμός τράπεζα  
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 527/200221-37

ALPHA BANK  
IBAN: GR0801401300130002002017271
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΚΑΡΙΑΡΗΣ ΑΒYΔΟΥ 122  

ΖΩΓΡΑΦΟΥ - ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 157 72

ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ:  
ΚΑΜΠΥΛΗ Αντιγόνης 60, 104 42, Αθήνα  

Τηλ.: 210 5156810-20-30, Fax: 210 5156811 
email: info@kambili. gr, www.kambili.gr

Μπότσκιες: το γούρι για τη 
νέα χρονιά

Ο συγχωριανός μας Δη-
μήτρης Κυρούλης μας 
θύμισε ένα έθιμο της 
Πρωτοχρονιάς που τεί-
νει να ξεχαστεί.

«Σήκω παιδί μου να 
πάμε να βγάλουμε μπό-
τσκες στα Πυργούλια», 
φώναξε παραμονή της 
Πρωτοχρονιάς η μάνα 
μου και γεμάτος απορία 
σηκώθηκα, ντύθηκα και 
πήραμε το δρόμο για το 
χωράφι...

Το μποτσίκι (μπότσκα με την πετανίτικη σύντμηση), 
κρεμμύδα ή σκιλλοκρέμμυδο (Scilla maritima ή urginea 
maritima) είναι ένα γούρι της Πρωτοχρονιάς. Είναι γνωστό 
και συνηθισμένο φυτό στην Ελλάδα, αυτοφυές που συνα-
ντάται σε αγρούς, δάση και βραχώδη μέρη και μοιάζει με 
μεγάλο κρεμμύδι. Τα φυτοφάγα ζώα δεν το τρώνε γιατί έχει 
πικρή γεύση και περιέχει δηλητήριο, το οποίο μπορεί από 
μια απλή επαφή να προκαλέσει δερματικό ερεθισμό. 

Οι παλιότεροι το ξερίζωναν και να το κρεμούσαν στην πόρ-
τα του σπιτιού τους ως έθιμο καλοτυχίας. Πρόκειται για ένα 
πανάρχαιο έθιμο με το οποίο επιδιώκεται να φέρουν γού-
ρι στο σπίτι τους και στις οικογένειές τους, με την έλευση 
του νέου έτους. Με το πέρασμα της πρώτης βδομάδας του 
έτους, πετάνε την μπότσκα στα κεραμίδια και εύχονται «και 
του χρόνου!». 

Σήμερα, λίγοι είναι εκείνοι που τηρούν το έθιμο, ένα ακόμη 
από τα πολλά του τόπου μας που τείνει να ξεχαστεί... 

Η μπότσκα κρεμιέται στην πόρτα  
του σπιτιού για γούρι

Ποιήματα  
που γράφονται 

σήμερα

Αλαζονεία
του Γιώργου Παπαδημητρίου,  

12/11/2020

Με ψυχρά συναισθήματα

η ψυχή στερεύει, 

παγώνει η καρδιά

κι η συναλληλία δραπετεύει.

Βουλώνεις τ’ αυτιά 

στου πόνου τα ουρλιαχτά,

κι αναζητείς κρατήματα 

να σκαρφαλώσεις ψιλά.

Της κοινωνίας τα ρεύματα 

να εκμεταλλευτείς προσπαθείς,

στροβιλίζεσαι, δοκιμασίας μέρα,

τα καταφέρνεις, αδικοπραγείς.

Κίβδηλα νομίσματα

της αλαζονείας τα σύμβολα,

ματωμένα βήματα

τρεκλίζοντας προχωρείς.

Πωλήσεις  Πωλήσεις  
ΑκινήτωνΑκινήτων

Πωλείται οικόπεδο  
στο Πέτα 635 τ.μ.,  

οικοδομήσιμο,  
στο πάνω μέρος  

του χωριού,  
με θέα 360 μοιρών! 

Τηλ. επικοινωνίας:  
6947 812 483
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ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ  
& ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ  

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΦΟΥΝΤΣΑ Α.Ε.

FOODS S.A.

INTEΡΚΟΜΜ

INTERCOMM

ΥΠΟΚ/ΜΑ: ΚΟΜΠΟΤΙ ΑΡΤΑΣ Τ.Κ. 470 40,  
ΤΗΛ.: 26810 65129, FAX: 26810 65129

KENTΡΙΚΟ: ΓΡΑΦΕΙΑ & ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: 8 ΧΙΛ.  
ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ,

Τ.Θ. 1127 ΛΑΡΙΣΑ, ΤΗΛ.: 2410 575092-93,  
FAX: 2410 575091

ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ - ΠΟΘΥΤΑΚΗΣ
Ειδικές τιμές για τα μέλη του συλλόγου

«…το βράδυ της εικοστής πέμπτης Ια-
νουάριου μια χαρούμενη αναστάτωση 
πλημμύρισε την πόλη. Συμμετέχοντας 
στη γενική ευφορία, ο νομάρχης έδωσε 
εντολή να ανάψουν τα φώτα όπως παλιά, 
στις καλές εποχές. Μέσα στους φωτισμέ-
νους δρόμους, κάτω απ’ τον παγωμένο 
και ξάστερο ουρανό, οι συμπολίτες μας 
ξεχύθηκαν παρέες παρέες με γέλια και 
φωνές. Βέβαια, σε κάποια σπίτια τα πα-
ράθυρα έμειναν κλειστά, και κάποιες οι-
κογένειες πέρασαν σιωπηλές τη βραδιά 
που αντηχούσε με τις φωνές των άλλων. 
Πολλοί όμως κι απ’ αυτούς τους πονε-
μένους ένιωθαν βαθιά ανακούφιση, γιατί 
επιτέλους καταλάγιαζε ο φόβος μήπως 
δουν κι άλλους δικούς τους να φεύγουν, 
κι ακόμη γιατί το ένστικτο της αυτοσυντή-
ρησης δε βρισκόταν πια σε συναγερμό. 
Μα οι οικογένειες που έμειναν ξένες στη 
γενική αγαλλίαση ήταν εκείνες που, την 

ίδια στιγμή, είχαν κάποιον άρρωστο στο 
νοσοκομείο, παραδομένον στο έλεος της 
πανούκλας, και περίμεναν, κλεισμένες 
στο σπίτι ή σε κάποια καραντίνα, να τις 
αποτελειώσει η μάστιγα, όπως είχε απο-
τελειώσει τόσους και τόσους. Κι αν είχαν 
κάποια, έστω και μικρή ελπίδα, την κρα-
τούσαν καταμέρος, για να την αξιοποιή-
σουν μόλις σιγουρεύονταν πως είχαν το 
δικαίωμα. Και τούτη η αναμονή, τούτη η 
σιωπηλή αγρύπνια, που απείχε εξίσου 
και από την αγωνία και απ’ τη χαρά, τους 
φαινόταν ακόμα πιο σκληρή μέσα στην 

πόλη που πανηγύριζε. Οι εξαιρέσεις αυ-
τές όμως δεν κατάφεραν να σκιάσουν την 
ικανοποίηση των υπόλοιπων. Δε χωρού-
σε αμφιβολία πως η πανούκλα δεν είχε 
τελειώσει ακόμη, τα πράγματα δεν είχαν 
ξεκαθαρίσει εντελώς. Κι όμως, μέσα σε 
κάθε ψυχή, ολόκληρες βδομάδες προ-
καταβολικά, τρένα έφευγαν σφυρίζοντας 
πάνω σε απέραντες ράγες, και καράβια 
αρμένιζαν σε ολοφώτεινες θάλασσες. Την 
άλλη μέρα, ο ενθουσιασμός θα υποχω-
ρούσε, θα ξεφύτρωναν πάλι αμφιβολίες. 
Για την ώρα όμως, η πόλη δονούνταν, 
πετούσε από πάνω της τους σκοτεινούς, 
κλειστούς και ακίνητους τόπους που φώ-
λιαζαν ανάμεσα στις πέτρινες ακτίνες 
της, ξανάπαιρνε μπρος, φορτωμένη με 
τους επιζώντες. (…) Η σωτηρία πλησία-
ζε, με πρόσωπο δακρυσμένο και γελαστό 
μαζί.» (σ. 249-250, εκδόσεις Γράμματα).

Έξοδος! 

Τα νέα της ενορίας
Από τον παπα-Νίκο, πρόεδρο του εκκλησιαστικού συμβουλίου της Ενορίας  

του χωριού μας πήραμε την επόμενη ευχαριστήρια επιστολή:

Ο πρόεδρος του εκκλησιαστικού 
συμβουλίου Ενορίας Αγίου Γε-
ωργίου Πέτα Πατήρ Νικόλαος 

Μπεκρής και τα μέλη αυτού καθώς και 
το φιλόπτωχο ταμείο ευχαριστούν θερμά 
τον πρόεδρο Γεώργιο Κακαριάρη και 
όλα τα μέλη της Αδελφότητος Άγιος Γε-
ώργιος Πέτα για την ανταπόκρισή τους 
στην αγορά τροφίμων για το κοινωνικό 
παντοπωλείο της Ενορίας μας, ώστε κα-
νένας συγχωριανός μας τις ημέρες των 

Χριστουγέννων, να μην μείνει χωρίς τα 
απαραίτητα αυτές τις δύσκολες μέρες 

Εύχομαι σε όλα τα μέλη της Αδελφότητος 
Πέτα αλλά και σε όλους τους απανταχού 
Πετανίτες της γης ο Θεός να δώσει στις 
οικογένειες όλων πνευματική και σωματι-
κή υγεία και να τους πλημμυρίσει με αγά-
πη και οικογενειακή χαρά.

Με την ευλογία του Σαρκωθέντος 
Σωτήρα μας

Πατήρ Νικόλαος Μπεκρής

Από το μυθιστόρημα «Πανούκλα» του Αλμπέρ Καμύ που γράφτηκε το 1947, παραθέτουμε ένα απόσπασμα που περιγράφει την 
αισιοδοξία των κατοίκων της έγκλειστης από την πανούκλα πόλης, όταν αρχίζει να αχνοφαίνεται η υποχώρηση της πανδημίας. 
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Ίδρυση Αγροτ ικού  Συλλόγου

Μετά από μια μακρά περίοδο απουσίας αγροτικού κινήματος στην περιοχή μας, μια νέα γενιά αγροτών 
παίρνει τα ινία και επιχειρεί να ανασυγκροτήσει σε υγιείς βάσεις το κίνημα των αγροτών. 
Τα Νέα του Πέτα ήταν αποδέκτης μιας νέας προσπάθειας και με ευχαρίστηση δημοσιεύει το πρώτο δημόσιο 
κείμενο αγροτών που θέλουν να δράσουν συλλογικά για την προβολή των αιτημάτων τους. Τους ευχόμαστε 
κάθε επιτυχία στην προσπάθειά τους.

Το κείμενο του Αγροτικού Συλλόγου:

«Οι αγρότες της περιοχής μας, που καθημερινά μάχονται για 
να αποδώσει καρπούς ο τόπος μας, τόσο γι αυτούς, όσο και 
για την κοινωνία, βιώνει τα χρόνια προβλήματα και τις καθημε-
ρινές δυσκολίες του αγροτικού τομέα.
Οι κύριες καλλιέργειες της περιοχής μας είναι η ελιά στις ημιο-
ρεινές περιοχές, τα εσπεριδοειδή και τα ακτινίδια στις πεδινές, 
καθώς και η κτηνοτροφία, που σταδιακά οδηγείται σε αφανι-
σμό. 
Τα τελευταία χρόνια η κλιματική αλλαγή που έχει σαν συνέπεια 
τη λειψυδρία, η ακαρπία, καθώς και οι μονοπωλιακές πολιτι-
κές εταιριών που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα και 
απομυζούν το μόχθο των αγροτών, κάνουν τη ζωή μας μη βι-
ώσιμη. 
Για τους παραπάνω λόγους, μεγάλος αριθμός αγροτών του 
Πέτα και της ευρύτερης περιοχής ένωσαν τις δυνάμεις τους 
και ίδρυσαν, κατόπιν εκλογικής διαδικασίας στην αίθουσα του 
ΚΑΠΗ Πέτα την 1-11-2020, Αγροτικό Σύλλογο.

Σκοπός του Αγροτικού Συλλόγου
Ο Αγροτικός Σύλλογος απευθύνεται σε όλους τους αγρότες 
της περιοχής μας και μέσα από την ενότητα και σύμπνοια των 
μελών του έχει σαν σκοπό τη διεκδίκηση καλύτερων συνθη-
κών παραγωγής, τιμές στα προϊόντα που να ανταποκρίνονται 
στο κόστος παραγωγής και ανάκτηση της αξιοπρέπειας των 
παραγωγών. 
Πρόθεσή μας είναι ο Αγροτικός Σύλλογος να ενώσει τον αγρο-
τικό κόσμο της περιοχής μας και χωρίς διαχωρισμούς να διεκ-
δικεί τη βελτίωση της ζωής των μαχόμενων αγροτών.
Σημειώνουμε τους κύριους στόχους του Συλλόγου μας:
 � Τιμές ασφαλείας των προϊόντων
 � Διαχείριση των προϊόντων
 � Αρδευτικά έργα στην περιοχή μας
 � Εκατό τοις εκατό (%) ασφάλιση (αποζημίωση) από τον 

ΕΛΓΑ

 � Κατασκευή αγροτικών δρόμων και βελτίωση των υπαρχό-
ντων

Ο Αγροτικός Σύλλογος οφείλει να είναι αλληλέγγυος σε κάθε 
βαλλόμενη κοινωνική ομάδα και κάθε κλάδο της αγροτιάς που 
δοκιμάζεται. Θα βρίσκεται στο πλευρό κάθε αγρότη ανεξάρτη-
τα αν είναι μέλος του Αγροτικού Συλλόγου ή μη.

Από την άλλη, θα βρεθούμε απέναντι σε όσους υπονομεύουν 
με τις πολιτικές και τις τακτικές τους το μέλλον της αγροτιάς.

Στο δρόμο που έχουμε μπροστά μας καλούμε κάθε αγρότη σε 
ενότητα και συμπόρευση.

Τα μέλη που απαρτίζουν το Διοικητικό Συμβούλιο 
του Αγροτικού Συλλόγου:
Σερβετάς Δημήτριος (Πέτα), Σεραφής Παναγιώτης (Πέτα), Κα-
ραδήμας Δημήτρης (Μεγάρχη), Ρουμελιώτης Ηλίας (Κλειστό), 
Πεσλής Μπάμπης (Πέτα), Γούλας Γεώργιος (Πέτα), Κοσμάς 
Χριστόφορος (Καραμούτσι), 

Αντιπρόσωποι για την Ομοσπονδία Αγροτικών 
Συλλόγων Άρτας: 
Τσιούρης Αθανάσιος, Σεραφής Παναγιώτης, Πεσλής Μπά-
μπης, Κοσμάς Χριστόφορος.» 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΩΝ. ΒΑΒΕΤΣΗΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΩΝ. ΒΑΒΕΤΣΗ

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω

Βαλτινών 42 
Αθήνα - Τ.Κ 11474

Τηλ/Fax: 210 64 64 884
Kιν.: 693 70 09 960

email: vavetsia@yahoo.gr
Φερεκύδου 2 

Αθήνα
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Ο Προσκοπισμός στο Πέτα
Ο προσκοπισμός στο χωριό μας είχε πολλές περιόδους ανά-

πτυξης. Η πρώτη ήταν τη δεκαετία του 1950, ενώ η δεύτερη 
τη δεκαετία 1960, κύρια στη διάρκεια της δικτατορίας. Ανεξάρτη-
τα από τις προθέσεις των εμπνευστών του θεσμού, τα νέα αγό-
ρια έβρισκαν στους προσκόπους διεξόδους για ομαδικές δρα-
στηριότητες στην εξοχή, αλλά και δυνατότητες για πολιτιστική 
έκφραση. Είχαν τη συναίνεση της οικογένειας και μπορούσαν 
νόμιμα να δραπετεύουν από το στενή επιτήρησή της και επι-
πλέον, την ανοχή των «αρχών» που ήταν επιφορτισμένες με το 
σωφρονισμό (!) της κοινωνίας και ιδιαίτερα της νεολαίας.
Ο συγχωριανός μας Λευτέρης Τζόκας μας έστειλε πληροφο-
ρίες για τον προσκοπισμό στο Πέτα περί τα τέλη της δεκαετίας 
του 1950 και μια φωτογραφία, που παραθέτουμε στη συνέχεια.
Αρχηγός: Πάνος Κώτσης (Δάσκαλος)
Υπαρχηγοί: Κώστας Μουσαβερές και Άγγελος Παπασπύ-
ρου

Ενωμοτία οι «Λύκοι»
Η φωτογραφία είναι του 1957 σε μια εξόρμηση προσκόπων 
Πέτα στη Μονή Θεοτοκιού. Στη φωτογραφία είναι οι εξής:
Ενωμοτάρχης: Βασίλης Βαβέτσης (όρθιος στη μέση) αργό-
τερα Δήμαρχος. 

Από δεξιά ο Λευτέρης Τζόλας (με το καλάμι), πίσω με τη Ση-
μαία, ίσα που φαίνεται ο Μήτσος Γ. Γούλας (αστυφύλακας, 
έφυγε νωρίς), ο Θανάσης Βαβέτσης (αγροφύλακας), ο μικρός 
σε δέμας Κώστας Σπυρ. Αναγνωστάκης (έφυγε νωρίς), οι 
τρεις συμμαθητές: Πάνος Τάγκας (πρώτος), ο Γιάννης Χαρ. 
Μπίζας (τον κάλυψε το κλαδάκι) αστυφύλακας και ο Κώστας 
Μπίζας (στύλωσε το κορμάκι του). Κρυμμένος πίσω ο Θωμάς 
Βαβέτσης (ο μικρός αδελφός του Βασίλη). 

Σημείωση: Οι πληροφορίες ανήκουν στον Λευτέρη Τζόκα

Διόδια Πέτα-Άρτας, ΤΚ. 47100, Άρτα 
(στον κόμβο Άρτας-Τρικάλων)

Τηλ.: 26810 83900, 83970 
Fax: 26810 83950, Κιν.: 6972 677900 

Email: alexis.fita@yahoo.gr Πλατεία Πέτα Άρτας

Βιργινία Κακαριάρη

Άγιος Δημήτριος  

(Πέτα Άρτας)

26810 83063 

6938 610 432

virnakakariar@yahoo.com



ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΕΤΑ6 Αφιέρωμα στο Δημοτικό Σχολείο Πέτα
Επιμέλεια αφιερώματος: Κ. Ζαχάρος

Προτεραιότητα η μόρφωση του λαού
Η ίδρυση του νεοσύστατου ελληνικού κράτους βρήκε την πλειονό-
τητα των κατοίκων της χώρας αγράμματη. 
Έλληνες διανοούμενοι της εποχής, αλλά και φωτισμένοι λαϊκοί 
ηγέτες, θεώρησαν ότι η μόρφωση του λαού πρέπει να είναι στις 
βασικές προτεραιότητες για την αναγέννηση του έθνους. 
Ήδη από τον τέταρτο χρόνο της επανάστασης επιτροπή πνευμα-
τικών ανθρώπων, που διαπνέονταν από τις αρχές του διαφωτι-
σμού, μελέτησε το σχεδιασμό της εκπαίδευσης στο νεοσύστατο 
κράτος. 
Σ’ όλες τις εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις που ακολούθησαν προ-
τεραιότητα δόθηκε στη βασική εκπαίδευση που, σύμφωνα με τα 
επίσημα κείμενα της εποχής, θα προσφερόταν δωρεάν σε αγό-
ρια και κορίτσια ως ένα συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα με 
πρόθεση τη διαμόρφωση ελεύθερων πολιτών. 

Η ίδρυση του Δημοτικού Σχολείου Πέτα
Το 1881, αμέσως μετά την απελευθέρωση της Άρτας, ιδρύεται το 
μονοτάξιο Δημοτικό Σχολείο Πέτα. Το 1885 το μονοτάξιο σχολείο 
γίνεται διτάξιο και τριτάξιο το 1890. Μια τάξη του σχολείου λει-
τουργούσε στο οίκημα της εκκλησίας που σήμερα φιλοξενεί το 
κατηχητικό, ενώ οι άλλες δύο σε κτήριο που παραχωρήθηκε αφι-
λοκερδώς από συγχωριανό μας.

Το κτήριο
Το 1905 κτίζεται το Δημοτικό Σχολείο με δωρεά του Ανδρέα Συγ-
γρού και προσωπική εργασία των κατοίκων. Αποτελούνταν από 
το ορθογώνιο μέρος του σημερινού σχολείου που έχει νοτιοδυτικό 
προσανατολισμό. Σήμερα διακρίνεται το περίγραμμα της αρχικής 
μαρμάρινης εισόδου που είναι ενσωματωμένη στην τοιχοποιία. 

Στην πορεία με την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών αναγκών στο 
αρχικό κτίσμα προστέθηκε μια πτέρυγα δίνοντας τη σημερινή 
μορφή του κτηρίου που έχει σχήμα γάμμα. Στη νέα του μορφή 
το κτήριο άλλαξε και προσανατολισμό και τα ανοίγματά του «βλέ-
πουν» προς το μέρος του χωριού. 

Η εκπαίδευση των κοριτσιών
Το 1911 ιδρύεται το Παρθεναγωγείο Πέτα, που ήταν σχολείο θηλέ-
ων στοιχειώδους εκπαίδευσης. Το 1930 τα δύο σχολεία, αγοριών 
και κοριτσιών, ενσωματώνονται στο μικτό Δημοτικό σχολείο. 
Στη φωτογραφία του Παρθεναγωγείου διακρίνουμε τη δασκάλα 
Χρυσάνθη Κουιμιτζόγλου (Φώτη) και τα εξής κορίτσια: 
ΚΑΘΙΣΤΕΣ ΑΠΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Μαρίνα Αγγέλη, Ευθυμία Αναγνωστάκη, Λαμπρινή Καραδήμα, 
Ουρανία Ρίζου, Μάχη Σταμούλη, Γεωργία Τάγκα, Βαγγελή Χρι-
στοδούλου, Νίκη Νικάκη, Αθηνούλα Παπασπύρου, Ευθυμία Κί-
τσου, Σοφία Στάμου, Αμαλία Μπίζα - Γαλάνη
ΠΡΩΤΕΣ ΟΡΘΙΕΣ (ΑΠΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ)
Αλεξάνδρα Σερβετά, Χαρίκλεια Γαλάζιου, Πηνελόπη Πρίτζου, Ευ-
ανθία Ζάμπα, Ελευθερία Αναγνωστάκη, Βασιλική Πεσλή, Βασιλι-
κή Σερβετά, Ευδοκία Σερβετά, Αποστολία Μπίζα, Αντιγόνη Μπίζα, 
Βασιλική Φιλίππου

Στο Δημοτικό Σχολείο του χωριού μας είναι αφιερωμένο το κεντρικό θέμα των Νέων του Πέτα, όπως επίσης και 
του ημερολογίου του 2021 της Αδελφότητας. Πρόκειται για ελάχιστη οφειλόμενη τιμή στο θεσμό που πρόσφερε σε 
χιλιάδες συγχωριανούς μας βασική μόρφωση, ενώ σε κάποιους το εισιτήριο για εισαγωγή σε επόμενες βαθμίδες 
εκπαίδευσης. 

Το 1905 έχουμε την πρώτη μορφή του κτηρίου του Δημοτικού σχολείου. 
Στη φωτογραφία διακρίνεται η είσοδος.

Μαθητές μιμούνται επαγγελματικές πρακτικές

Η σημερινή μορφή του κτηρίου
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ΔΙΠΛΑ ΣΤΗ ΔΑΣΚΑΛΑ
Ευτυχία Βάσιου, Κώστας Ζάμπας, ; (Άγνωστη), Μάχη Ρίζου, Ρο-
ζίνα Στάμου, Λαμπρινή Αγόρου
2η ΣΕΙΡΑ ΟΡΘΙΩΝ (ΑΠΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ)
Δήμητρα Παπασπύρου, Σοφία Ζορμπά, Νίκη Μπακόλα, Σαββού-
λα Βάσιου, : (άγνωστη), Κωνσταντινιά Ταγκαρέλη, ; (Άγνωστη)
Αντιγόνη Μπίζα, Μάχη Ρίζου, Κωνσταντούλα Αγγέλη, Ευδοκία 
Μπίζα, Λαμπρινή Γαλάζιου, Ευαγγελία Αλεξίου
3η ΣΕΙΡΑ ΟΡΘΙΩΝ (ΑΠΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ)
Ευαγγελία Ψαρογιάννη, Θεοδώρα Γάβρογου, Αντριάνα Μπίζα
Χριστίνα Σερβετά, Σπυριδούλα Γαλάζιου, Μαρίκα Ψαρογιάννη
Δήμητρα Φούζα, Γεωργία Ζήση, Μαρία Βλάχου, Φεβρωνία Θεο-
χάρη, Βασιλική Ζάμπα, Βιργινία Σταμούλη, - - - Σερβετά, Θεοδο-
σία Κολιού

Στιγμιότυπα της σχολικής ζωής
•  Σχολικό έτος 1925-1926. Η λειτουργική κατάσταση του Δη-

μοτικού Σχολείου
Παραθέτουμε έκθεση του σχολικού έτους 1925-26 «περί της κατα-
στάσεως και λειτουργίας των δημοτικών σχολείων της εκπαιδευτι-
κής περιφέρειας Άρτης», όπως είναι γραμμένη με το υπηρεσιακό 
ύφος της εποχής (Τσιλιγιάννης, 2013, σ. 47):
«Τριτάξιο Δημοτικό Σχολείο Αρρένων Πέτα. Χρόνος επιθεώρησης 
11 και 12 Ιανουαρίου 1926.
Α) Διδακτήριο: Τούτο κείμενο στο άκρο της κωμόπολης και σε μα-
γευτική τοποθεσία «εξ ης ο οφθαλμός του θεατού φθάνει μέχρι 
των ορέων της Ακαρνανίας και της Λευκάδος μέχρι του Ζαλόγγου 
του Σουλίου, είναι ωραίο, επίμηκες οικοδόμημα, καθαρό, τύπου 
διταξίου με πρόσοψη νοτιοδυτική.
Β) Μαθητές: Κατά το τρέχον έτος ενεγράφησαν στις έξι τάξεις συ-
νολικά 132 μαθητές (ήτοι εκ των α’ 33, β’ 20, γ’ 26, δ’ 25, ε 15 και ζ’ 
13) τακτικότατοι φοιτώντες. Κατά την επιθεώρηση ήταν παρόντες 
128 συνολικά μαθητές, υγιείς, εθισμένοι στην σχολική τάξη, αλλά 
μερικοί από αυτούς όχι και τόσο καθαροί.»
Να σημειωθεί ότι το τρέχον έτος 2020-2021 το σχολείο έχει 74 
μαθητές/μαθήτριες.
• Τιμωρία γονέων και κηδεμόνων για απουσίες μαθητών
Ο επιθεωρητής όταν λάμβανε καταγγελίες-αναφορές διευθυντών 
σχολείων περί αμελείας μαθητών και απουσιών τους, τιμωρούσε 
τους κηδεμόνες τους (…).
Πράξη 182/20-1-1930: «Εν Άρτη και εν τω γραφείω του Επιθεω-
ρητού, (…), έχοντας υπ’ όψιν τας αναφοράς των διευθυντών των 
σχολείων Ανέζης, Γαβριάς, Κομμένου, Βουργαρελίου, Παχυκάλα-
μου, Μηλιανών, Γραμμενίτσης, Πέτα δι ων αναφέρουσιν άτακτον 
φοίτησιν ωρισμένων των εις τα Σχολεία των φοιτώντων μαθητών 

όλως αδικαιολογήτως και ιδόντες τας διατάξεις του άρθρου 6 του 
νόμου 4397 «περί στοιχειώδους εκπαιδεύσεως»
Αποφασίζομεν: Τιμωρούμεν λίαν επιεικώς με το κατώτερον όριον 
ποινής των δραχμών πεντήκοντα (αρ. 50) τους κάτωθι γονείς και 
κηδεμόνας: (…) Σχολείου Πέτα τρεις κηδεμόνες…» (Τσιλιγιάν-
νης, 2013, σ. 137).

Σε σχολικό περίπατο

Γυμναστικές επιδείξεις
Οι Γυμναστικές Επιδείξεις στα σχολεία εισήχθηκε το 1883, επί 
πρωθυπουργίας Χαρίλαου Τρικούπη.
Καταργήθηκαν στα μέσα της δεκαετίας του 1970, μετά την κατάρ-
ρευση της δικτατορίας, γιατί θεωρήθηκε ότι παραπέμπουν στην 
αισθητική της ομοιομορφίας, που είναι χαρακτηριστικό φασιστι-
κών καθεστώτων. 
Σημείωση: Οι πληροφορίες για την ιστορία του Δημοτικού Σχολεί-
ου Πέτα έχουν αντληθεί από αρθρογραφία στα «Νέα του Πέτα» και 
από το βιβλίο: Τσιλιγιάννης Κ. (2013). Η εκπαίδευση στην Άρτα 
κατά τη χρονική περίοδο 1881-1941. Εκδόσεις Μένανδρος.

1927. Το Παρθεναγωγείο Πέτα (Σχολείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
κοριτσιών). 

Από αριστερά οι δάσκαλοι: Θεόδωρος Ντουνιάς, Γιάννης Κώτσης και 
Γιώργος Βασιλάκης. Μαθητές συμμετέχουν στο ψήσιμο (μάλλον είναι 

κοκορέτσι). Άγνωστο αν οι μαθητές συμμετέχουν και στην κατανάλωσή του!

Γυμναστικές επιδείξεις

Παραδοσιακά ελαιοτριβεία στο Πέτα.  
Αναγκαία διόρθωση

Στο αφιέρωμά μας στα παραδοσιακά ελαιοτριβεία του Πέτα 
αναφερθήκαμε σε ελαιοτριβείο του Σωτήρη Παπαγεωργίου στα 
Πάνω Κοτρόνια. Διορθώνουμε: Το συγκεκριμένο ελαιοτριβείο 
ανήκε στον Χρήστο Παπαγεωργίου. 
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ΤΑ ΕΝ ΔΗΜΩ
Τεστ για τον Covid-19 στο Πέτα μετά από κρούσματα 

Στην αίθουσα του ΚΑΠΗ πραγματοποιήθηκε  

ο δειγματοληπτικός έλεγχος

Την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου με τη συμμετοχή δεκάδων κατοίκων του Πέτα, πραγμα-
τοποιήθηκαν λήψεις δειγμάτων για τον Covid-19 από κλιμάκιο KOMY της Άρτας 

του ΕΟΔΥ.
Ο δειγματοληπτικός έλεγχος πραγματοποιήθηκε με αφορμή θετικό κρούσμα Covid 
-19 που εντοπίστηκε στο χωριό. 
Οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι διεξήχθησαν σε συνεργασία του Δήμου Νικολάου Σκουφά 
με την 6η Υγειονομική Περιφέρεια, στο πλαίσιο των δράσεων του Δήμου για την προ-
στασία του πληθυσμού. 
Να σημειώσουμε ότι όλα τα δείγματα ήταν αρνητικά. 

Αισθητικές παρεμβάσεις στο κέντρο του χωριού
Πλατεία
Σε εξέλιξη βρίσκονται τα έργα πλακόστρωσης της πλατείας. Σύμφωνα με πληροφορίες 
μας πρόθεση της δημοτικής αρχής είναι να παραδοθεί το έργο πριν από την 25η Μαρ-
τίου 2021 που προγραμματίζονται εκδηλώσεις εν όψει του εορτασμού των 200 χρόνων 
από την ελληνική επανάσταση του 1821. 
Στο νοτιοδυτικό μέρος, προς την μέρος της Άρτας, έχουν κτιστεί πέτρινες κατασκευές 
σε σχήμα ισοσκελούς τραπεζίου (βλέπε τη φωτογραφία) που πρόκειται να ενωθούν με 
οριζόντιες τάβλες στο χρώμα του ξύλου. Κατά την προσωπική μας άποψη η συγκεκρι-
μένη κατασκευή θα περιορίζει το οπτικό πεδίο και ίσως μια πιο ανάλαφρη κατασκευή 
χωρίς τις εν λόγω «πολεμίστρες» θα ήταν προτιμότερη. 

Το Δημαρχείο με καινούρια φορεσιά
Η πέτρα θα είναι το κυρίαρχο στοιχείο στον ευρύτερο χώρο της πλατείας. Το Δημαρχείο 
ήδη επενδύθηκε με πέτρα επιτυχώς στο μπροστινό μέρος. Δεν έχουμε την ίδια άποψη 
και για την πλάγια πλευρά, όπου η τεράστια μονότονη επιφάνεια και οι κακοτεχνίες, 
ενοχλούν το βλέμμα και δημιουργούν απώθηση.

Πράξη εφαρμογής του πολεοδομικού σχεδίου Πέτα
Στο προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας η Δήμαρχος Ροζίνα Βαβέτση αναφέρθηκε σε 
επέκταση του πολεοδομικού σχεδίου Πέτα στον «Τομέα Γ». Παρά την ευγενική ανταπό-
κριση των μηχανικών της πολεοδομίας να μας ενημερώσουν, δεν έγινε τεχνικά δυνατό 
να δημοσιεύσουμε τους σχετικούς χάρτες. Προτείνουμε οι ενδιαφερόμενοι συγχωριανοί 
μας να απευθύνονται στην πολεοδομία του Δήμου που εδρεύει στο Κομπότι ή στην εφημερίδα μας στο zacharos@otenet.gr για 
να τους διαβιβάσουμε σε ηλεκτρονική μορφή τους χάρτες.

ΜΕΖΕΔΟΠΩΛΕΙΟ
Πάει καιρός

Στον Μάη Θανάση

Ερμού 12, Αθήνα Τ.Κ.105 63 
Τηλ.: 210 3238663 

κ. Δημήτρης  
(σύζυγος Έρης Αναγνωστάκη)

Ειδικές τιμέςΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ
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Αναβολή Γενικής Συνέλευσης & Εκλογών  
της Αδελφότητας

Σύμφωνα με υπουργική απόφαση που αναφέρεται στη λειτουργία σωματείων και συλλόγων, παρατείνεται η θητεία των οργά-
νων διοίκησης μέχρι την 1/6/2021. Την υπουργική αυτή απόφαση εφήρμοσε και υιοθέτησε η Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία 

Ελλάδας με σχετικό δελτίο τύπου, το οποίο μας κοινοποιήθηκε. Στην ίδια υπουργική απόφαση απαγορεύονται οι γενικές συνε-
λεύσεις στα πλαίσια της προστασίας από τον κορονοϊό.

Έτσι, η προγραμματισμένη για αρχές Φεβρουαρίου εκλογοαπολογιστική μας συνέλευση αναβάλλεται και το παρόν Δ.Σ. του 
συλλόγου μας θα έχει την ίδια σύνθεση μέχρι την 1/6/2021. Κύριο μέλημα όλων μας η υγεία. Ζούμε πρωτοφανείς καταστάσεις. 
Προσπαθούμε με ό,τι μέσο έχουμε να συνεχίσουμε τη δράση του ιστορικού μας συλλόγου.

Ευχή όλων μας να βγούμε σύντομα από αυτή την περιπέτεια και να ανταμώσουμε χωρίς να λείπει κανείς.
Το Δ.Σ. της Αδελφότητας Πέτα

ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Περιφερειακή οδός Άρτας, Τ.Κ. 47100, ΆρταΠεριφερειακή οδός Άρτας, Τ.Κ. 47100, Άρτα
Τηλ.: 26810-23010, email: info@entiposis.grΤηλ.: 26810-23010, email: info@entiposis.gr

www.entiposis.grwww.entiposis.gr

MEDICAL FOR LIFE AND HEALTHMEDICAL FOR LIFE AND HEALTH
Iωάννης Φιλίππου  Iωάννης Φιλίππου  

Στρ. Κατσιμήτρου 39, Άρτα 471 00Στρ. Κατσιμήτρου 39, Άρτα 471 00
Τηλ.: 2681-082274,  Τηλ.: 2681-082274,  

6972423430, 6907193010 6972423430, 6907193010 
email: fillippoumedical@gmail.comemail: fillippoumedical@gmail.com

Εορταστικό γεύμα. Εορταστικό γεύμα. Ασφαλής προετοιμασία και Ασφαλής προετοιμασία και 
αποφυγή των πιο συχνών τραυματισμών του χεριού.αποφυγή των πιο συχνών τραυματισμών του χεριού.

Κωνσταντίνος Τόλης MD,MSc, Ορθοπαιδικός χειρουργός, Υπεύθυνος Ιατρείου Άνω Άκρου  
και Μικροχειρουργικής Κλινική General Metropolitan

Οι ημέρες εορτών που έρχονται προσεχώς, εκτός των 
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που έχουν στην εποχή του 

Covid-19, ήταν, είναι και θα παραμείνουν ιδιαίτερα συνδεδε-
μένες με την έννοια της γαστρονομίας. Για να καταλήξει η γα-
λοπούλα ή το χοιρινό κρέας στο τραπέζι μας, απαιτείται συχνά 
επίπονη προετοιμασία. Η χρήση του μαχαιριού σε όλη αυτή 
την διαδικασία αποτελεί την κυριότερη αιτία τραυματισμού του 
χεριού. Ποιές είναι μερικές βασικές αρχές που προσφέρουν 
προστασία στην κουζίνα μας?

 � Δεν κόβουμε ΠΟΤΕ με φορά προς τον κορμό μας. Ένα 
γλίστρημα του μαχαιριού μπορεί να προκαλέσει μοιραίο 
τραυματισμό. 

 � Το ελεύθερο χέρι πρέπει να τοποθετείται σε αντίθετη 
φορά από την κίνηση του μαχαιριού.

 � Μην τοποθετείτε ΠΟΤΕ την παλάμη κάτω από την λάμα, 
ώστε να πιάσετε το κομμάτι κρέατος που απελευθερώ-
νεται.

 � Διατηρείτε κάθε κοπτικό εργαλείο της κουζίνας λειασμένο. 
Έτσι με λιγότερη δύναμη επιτυγχάνεται καλύτερο κόψιμο.

 � Η χρήση ηλεκτρικού μαχαιριού συστήνεται και προσφέρει 
ασφάλεια.

 � Κόβετε τις αρθρώσεις και τα οστά με κουζινικό ψαλίδι.

 � Μην απασχολείτε τα παιδιά σε εργασίες κοπής στην κου-
ζίνα.

 � Διατηρείτε στεγνό το περιβάλλον κοπής στην κουζίνα σας 
και με έντονο φωτισμό.

 � Διατηρείτε ΠΑΝΤΑ στεγνή την λαβή του μαχαιριού σας.

 � Τοποθετείστε πάντα τα μαχαίρια σε ορατά και εύκολα 
προσβάσιμα σημεία του πλυντηρίου πιάτων.

Άν κοπείτε στο χέρι ή στο δάκτυλό σας πιέστε άμεσα το ση-
μείο τραυματισμού με μία γάζα ή στην ανάγκη με ένα καθαρό 
ύφασμα. Ζητήστε την ιατρική συνδρομή όταν:

 � Η αιμορραγία δεν σταματάει μετά από 15 λεπτά πίεσης.

 � Το τραύμα είναι ιδιαίτερα εκτεταμμένο.

 � Δεν είναι σαφές αν έχετε εμβολιαστεί πρόσφατα για τέ-
τανο.

 � Το τραύμα είναι ρυπαρό και ο καθαρισμός ελλιπής.

 � Ο τραυματισμός ακολουθείται από υπαισθησία ή αναι-
σθησία δακτύλου/ων.

 � Ο τραυματισμός ακολουθείται από διαταραχή στην κίνη-
ση του/των δακτύλου/ων.
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Κοινωνικά ( Τα «Κοινωνικά» περιλαμβάνουν μέχρι και το Δεκέμβριο 2020)

ΔΩΡΕΕΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ
Στο λογαριασμό της Alpha Bank
• ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΚΑΤΙΝΑ 20€ 
• ΒΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  30€ 
• ΖΗΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 50€ 
Στο λογαριασμός της Εθνικής Τράπεζας
• ΓΡΙΒΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 43€
Από το βιβλιοπωλείο της Ελευθερίας Ζέρβα
• ΒΑΣΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΙΔΑ 30€
• ΒΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ 30€
• ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡΟΥΜΠΑΣ 30€
• ΚΥΡΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 20€

Συνδρομές

ΑΠΕΒΙΩΣΑΝ
• ΣΤΙΣ14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 ΑΠΕΒΙΩΣΕ Η ΚΟΛΙΟΥ 

ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΤΩΝ 94
• ΣΤΙΣ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 ΑΠΕΒΙΩΣΕ Ο ΠΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 

(ΤΑΚΗΣ) ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΕΤΩΝ 78
• ΣΤΙΣ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 ΑΠΕΒΙΩΣΕ Ο ΚΑΚΑΡΙΑΡΗΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΤΩΝ 57

• ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΑΠΕΒΙΩΣΕ Η ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΥ 
ΟΛΓΑ ΤΟΥ ΘΕΟΧΑΡΗ ΕΤΩΝ 70

• ΣΤΙΣ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020 ΑΠΕΒΙΩΣΕ Ο ΜΠΑΝΤΙΔΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 

• ΤΟ ΜΑΡΤΙΟ ΤΟΥ 2020 ΑΠΕΒΙΩΣΕ Ο ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΕΤΩΝ 83 

• Η ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ-ΚΑΣΣΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΤΗΣ 
ΣΠΥΡΟΥ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 20€

• Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΩΤΣΗ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗ 
ΤΣΙΝΤΖΗΛΑ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 100€

• Η ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΕΡΒΕΤΑ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΣΥΖΥΓΟΥ ΤΗΣ , ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ 
ΤΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΘΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 50€ 

• ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΙΖΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ 
ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 50€

Αυτοί που φεύγουν

ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2020
Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (κόρη της Βίβιαν Καραμπά)  

στο Τμήμα Φιλολογίας του ΕΚΠΑ

Έχασε τη μάχη για τη ζωή και άφησε την τελευταία πνοή 
στο Λονδίνο ο Τάκης Πάνου. Στους πετανίτες ο Τάκης 
(Χρήστος) ήταν περισσότερο γνωστός με το όνομα Λούρος 
που του προσδόθηκε λόγω του ύψους του. Η κηδεία του 
έγινε στο χωριό στις 24 Οκτωβρίου 2020 με την παρουσία 
μόνο των στενών συγγενών του, λόγω των περιορισμών 
της πανδημίας. Και είναι σε όλο το χωριό γνωστό ότι όλοι 
οι Πετανίτες συνόδευσαν νοερά τον Τάκη στην τελευταία 
του κατοικία γιατί ήταν ένας ξεχωριστός άνθρωπος και ξε-
χωριστός συγχωριανός. Δεν συμβιβάστηκε με την κοινω-
νική πραγματικότητα στα χρόνια του 60 και έφυγε για την 
Αγγλία όπου έζησε μέχρι το Θάνατό του. Ποτέ όμως δεν ξέχασε το Πέτα. Δεν 
έλλειψε τις γιορτές και τα καλοκαίρια από τον τόπο των παιδικών χρόνων. Ήταν 
αυθεντικός Πετανίτης. Άνθρωπος ευφυής με ιδιαίτερο χιούμορ, με τα χαρακτηρι-
στικά ενός Ζορμπά, αλλά γενναιόδωρος, αλληλέγγυος και δυναμικός αγωνιστής 
της ζωής. Δεν υπήρξε Πετανίτης που βρέθηκε στο Λονδίνο και δεν τον βοήθησε 
όταν χρειάστηκε. 
Είχε μόνο φίλους και ο κόσμος του χωριού τον αγαπούσε. Πριν από λίγους μήνες 
αποφάσισε να μείνει μόνιμα στο γενέθλιο τόπο μας. Έφυγε για ένα τελευταίο τα-
ξίδι στην Αγγλία αλλά τα προβλήματα υγείας δεν τον άφησαν να επιστρέψει και 
να ζήσει τα τελευταία χρόνια στο Πέτα όπως επιθυμούσε. 
Οι Πετανίτες θα τον θυμούνται πάντα.

ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ

Στη μνήμη του  
Βαγγέλη Τσίντζηλα

Τα αδέλφια του εκλι-
πόντα Βαγγέλη Τσί-
ντζηλα Τούλα και 
Παναγιώτης Κώτσης, 
καθώς και τα ανίψια 
του, τον μνημονεύ-
ουν με τα επόμενα 
λόγια:
«Πέρασε ένας χρό-
νος από τότε που 
έφυγες από κοντά 
μας και ο πόνος είναι αβάσταχτος. 
Έφυγες έτσι ξαφνικά δίχως να χαιρετήσεις, 
ίσως και να μην ήθελες να μας στενοχωρή-
σεις. 
Ο θάνατος πάντα σημαδεύει τις ζωές μας και 
οι άνθρωποι που έφυγαν θα μας λείπουν, 
όσο και αν η ζωή θα συνεχίζεται, πάντα μια 
θέση θα είναι άδεια». 
Επίσης, στη μνήμη του Βαγγέλη Τσίντζηλα 
κατέθεσαν 100€.

Τάκης Πάνου

στο μνημείο του Πέταστο μνημείο του Πέτα

4ο χλμ. Άρτας - Αθηνών (Αμφιθέα)4ο χλμ. Άρτας - Αθηνών (Αμφιθέα)
Τηλ. & Fax: 26810 61463 - Κιν. 6945 261858Τηλ. & Fax: 26810 61463 - Κιν. 6945 261858

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΙΤΣΙΟΣ

MAΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ - ΜΝΗΜΕΙΑ
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Φωτογραφήματα
Το Δημοτικό Σχολείο Πέτα έχει την τιμητική του  

και στα Φωτογραφήματα.

Η δασκάλα Αλεξάνδρα Σφήκα με την Γ΄ Τάξη  το σχ. έτος 1960-1961

Μαθητές σε δενδροφύτευση μάλλον στην περιοχή  της Κορακοφωλιάς τη δεκαετία του 1950

Από σχολική εκδήλωση τη δεκαετία του 1960

1966. Δάσκαλοι, μαθητές και ηθοποιοί την περίοδο  

των γυρισμάτων της ταινίας «Με τη Λάμψη στα Μάτια»

Η «εθνική» των δασκάλων Πέτα σε σχολικό περίπατο. 

Από τα αριστερά προς τα δεξιά διακρίνονται οι: Γιάννης 

Κώτσης, Αρετή Λάλου (Μπακατσέλου), Σωκράτης Λάλος, 

Θεόδωρος Ντουνιάς, Ευτυχία Βάσιου-Ντουνιά,  

Αλεξάνδρα Σφήκα (μάλλον) και Γιώργος Βασιλάκης


