
ΕΤΟΣ 29ο ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 163 - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 - ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΒΥΔΟΥ 122, 157 72 ΖΩΓΡΑΦΟΥ - ΤΗΛ. : 210 7483735 - ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ 0,15 ΕΥΡΩ 

ΒΡΑΔΙΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΠΕΤΑΝΙΤΗ 
ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ 

ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Μια βραδιά γεμάτη Πέτα

Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 1 
Δεκεμβρίου στο δημοτικό θέατρο 
Καλλιθέας, η ετήσια εκδήλωση της 

Αδελφότητας Πέτα–Άρτας που ήταν αφιε-
ρωμένη στον Απόδημο Πετανίτη. Ο τίτλος 
της φετινής εκδήλωσης ήταν: «190 ΧΡΟ-
ΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΠΕΤΑ. Ο ΦΙΛΕΛ-
ΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ». 
Η προσέλευση του κόσμου ξεπέρασε κάθε 
προσδοκία, αλλά και η ποιότητα της εκδή-
λωσης θεωρήθηκε εξαιρετική. 
Η ανακαινισμένη αίθουσα του δημοτικού θεά-
τρου Καλλιθέας, που φιλοξένησε την εκδήλω-
σή μας, γέμισε ασφυκτικά από συγχωριανούς 
και φίλους που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα 
του συλλόγου μας. 
•  Το πρόγραμμα της εκδήλωσης ξεκίνησε 

με χαιρετισμό του μέλους του Δ. Σ. Κώστα 
Ζαχάρο, που καλωσόρισε τους παρευρι-
σκομένους, κάνοντας ειδική αναφορά στην 
παρουσία των επισήμων. 

•  Ακολούθησε η ομιλία του Προέδρου του 
συλλόγου, Γιώργου Κακαριάρη. Ο Γ. Κακα-
ριάρης ευχαρίστησε τον Πρέσβη της Ελβε-
τίας για την παρουσία του, τον Δήμαρχο Ν. 
Σκουφά και τους δημοτικούς συμβούλους. 
Στην εισαγωγική του τοποθέτηση ο Πρόε-
δρος της Αδελφότητας τόνισε τη σημασία 
της μάχης του Πέτα και αναφέρθηκε στην 
έννοια του Φιλελληνισμού στις μέρες μας. 
Τόνισε τη σπουδαιότητα της δράσης του 
συλλόγου μας και την προσπάθειά του, 
μέσα στους δύσκολους και πρωτόγνωρους 
καιρούς που διανύουμε, να παρεμβαίνει 

δημιουργικά, ώστε να κρατηθεί ζωντανή 
η Αδελφότητα και η αλληλεγγύη ανάμεσά 
μας. 

•  Το κεντρικό θέμα της βραδιάς ανέπτυξαν 
οι καθηγήτριες πανεπιστημίου, κυρίες Μα-
ρία Ευθυμίου και Σουζάνα Λούγκο (Susana 
Lugo). 

Η κυρία Μαρία Ευθυμίου, Αναπληρώτρια Κα-
θηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών αναφέρ-
θηκε στη μάχη του Πέτα και τις επιπτώσεις της 
ήττας για την Ελληνική Επανάσταση. Επίσης 
περιέγραψε τους τρόπους που εκφράστηκε ο 
Φιλελληνισμός εκείνα τα χρόνια. 
Η κυρία Σουζάνα Λούγκο (Susana Lugo), 
Λέκτορας του Τμήματος Ισπανικής Φιλολογί-
ας του Πανεπιστημίου Αθηνών, περιέγραψε 
τις σημερινές εκφράσεις φιλελληνισμού στην 
Ισπανία και τις ισπανόφωνες χώρες της Λατι-
νικής Αμερικής. Αναφέρθηκε στο ενδιαφέρον 
των λαών στις χώρες αυτές για την σύγχρονη 
Ελλάδα, την αύξηση των σπουδαστών που 
μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα και το ενδι-
αφέρον τους για τον ελληνικό πολιτισμό. Επί-
σης, μετέφερε τις εμπειρίες της από τη στάση 
των λαών στις ισπανόφωνες χώρες για τα 
σύγχρονα προβλήματα του ελληνικού λαού. 
Ο πρόεδρος της Αδελφότητας ευχαρίστησε τις 
δύο κυρίες για την τιμητική τους παρουσία και 
τη συνεισφορά τους στην εκδήλωση και τους 
πρόσφερε ως δώρο ένα καλάθι με προϊόντα 
του Πέτα και Λευκώματα με τον τόπο μας. 

συνέχεια στη σελ. 10

Κατάμεστο το δημοτικό θέατρο Καλλιθέας

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΠΕΤΑ ΑΡΤΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ 
ΜΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Φίλες και φίλοι
Την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου και ώρα 
10:30 στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας (3ης 
Σεπτεμβρίου & Μάρνης), είσοδος από Γ’ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, θα πραγματοποιηθεί η 
Εκλογοαπολογιστική συνέλευση του συλ-
λόγου μας. 
Κατά τη διάρκειά της θα κόψουμε την Πίτα 
μας. 
Επίσης θα ακολουθήσει
• ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΕΤΙΑΣ
•  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΔΙΕΤΙΑΣ
•  ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Σας καλούμε όλους να δώσετε το παρόν. 
Δώστε δύναμη στο σύλλογο για να συνεχί-
σει το έργο του. 

ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ  
ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 

ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
ΟΛΟΙ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
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Το χορευτικό του Μορφωτικού Συλλόγου ξεσήκωσε τους 
παραβρισκόμενους

ΕΥΧΕΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 
ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ

Το Δ.Σ. της Αδελφότητας 
εύχεται στα μέλη, στους 

φίλους, στους Πετανίτες της 
διασποράς και όλους τους 

συγχωριανούς μας,  
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ,  

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΥΤΥΧΙΑ 
ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ.
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“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
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

Tραπεζικός λογαριασμός τραπεζα PRO 
BANK GR 1205400490000388035011010
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

Στα Αρχεία του Γενικού Επιτελείου 
Στρατού φαίνονται καταγραμμένοι 
μεταξύ των άλλων Ηπειρωτών, νε-

κρών και οι παρακάτω ΠΕΤΑΝΙΤΕΣ που 
πήραν μέρος στον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο 
του 1940 και υπηρέτησαν σε μονάδες της 
Ηπείρου. (Με αλφαβητική σειρά)

ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
Γεννήθηκε το 1905, υπηρέτησε ως Λοχίας 
στην υπηρεσία Διαλογής Λαφύρων. Σκοτώ-
θηκε στα Γιάννενα σε αεροπορικό βομβαρ-
δισμό στις 19-4-1941. 

ΑΝΔΡΕΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
Γεννήθηκε το 1913. Υπηρέτησε ως στρα-
τιώτης στο 15ο ΣΠ. Πέθανε στις 6-31941 
στο Νοσοκομείο Διακομιδής του Ελληνικού 
Ερυθρού Σταυρού. 

ΒΑΣΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
Γεννήθηκε το 1906. Υπηρέτησε ως στρατιώτης στο 40 Σύνταγμα Ευζώνων. Σκοτώθηκε στο Ύψω-
μα 1366 της Χειμάρρας. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
Γεννήθηκε το1904. Υπηρέτησε ως στρατιώτης στο Πρώτο Κινητό Έμπεδο Ιωαννίνων. Πέθανε στις 
17-4-1941 στο 1 Στρατιωτικό Ιωαννίνων. 

ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
Γεννήθηκε το 1913. Υπηρέτησε ως στρατιώτης στο 15 ΣΠ. Πέθανε στις 4-3-1941 στο Στρατιωτικό 
Νοσοκομείο Άρτας ( Το παλιό Γυμνάσιο Αρρένων είχε μετατραπεί σε νοσοκομείο για τις ανάγκες 
του πολέμου. )

ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
Γεννήθηκε το 1906. Υπηρέτησε ως στρατιώτης στην Υπηρεσία Διαλογής Λαφύρων. Σκοτώθηκε 
στα Γιάννενα στις 19-4-1941, σε αεροπορικό βομβαρδισμό. 

ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ ΠΕΤΑΝΙΤΕΣ 
ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ 

ΤΟΥ ‘40

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΠ΄ ΤΟ ΛΑΪΚΟ  
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΠΕΤΑ

Εργασία βραβευμένη από τη Γλωσσική Εταιρία  
της Ακαδημίας Αθηνών

Του Δασκάλου Τρύφωνα Σερβετά

“ΣΕΙΡΙΟΣ” 
ΣΕΡΒΕΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

CAFE-BAR-ΤΑΒΕΡΝΑ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΕΤΑ

ΤΗΛ. : 26810 83205

Το τελευταίο 
τεύχος του 
λογοτεχνικού 

περιοδικού «Λογο-
τεχνική Δημιουργία» 
(τ. 185), που εκδίδει 
η Ένωση Ελλήνων 
Λογοτεχνών, είναι 
αφιερωμένο στο συγ-
χωριανό μας Λευτέρη 
Τζόκα.
Το περιοδικό φιλοξε-
νεί κείμενα, αλλά και 
ποιήματα αφιερω-
μένα στον Λευτέρη 
Τζόκα, όπου μεταξύ άλλων γίνεται αναφορά στο 
λογοτεχνικό του έργο και στη συνεισφορά του, ως 
προέδρου της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών.
Τα Νέα του Πέτα, συγχαίρουν τον συγχωριανό και 
συνεργάτη μας Λευτέρη Τζόκα. 

Αφιέρωμα στον Λευτέρη 
Τζόκα

Το λαϊκό ιδιωματικό γλωσσάριο
1.  Δυό γαϊδάροι μάλωναν σε ξένο αχερώνα. (λέγεται 

γιαυτούς που φιλονικούν για ξένα πράγματα). 
2.  Γάμος χωρίς σφαχτά δε γίνεται (τίποτα δεν πετυχαί-

νει χωρίς θυσίες)
3.  Γέρος γάτος, τρυφερά ποντίκια
4.  Για το καρφί και το πέταλο
5.  Γειά σου Γιάννη, κουκιά σπέρνω (ασυναρτησίες)
6.  Για τον μουντζούρη μαγειρεύουν (ειρωνία)
7.  Για το γαμπρό γεννάει κι ο κόκορας
8.  Για χατήρ’ τσ’ σταυραϊτού γ. .. και συ χελώνα
9. Γλυκάθκει η γρηά στα σύκα, θα φάει και τα σκόφλα
10.  Για χάρη του βασιλικού, ποτίζεται κ’ η γλάστρα
11.  Για ψύλλου πήδημα (πρόφαση χωρίς λόγο)
12.  Γρουν’ στο σακκί (για συναλλαγές που γίνονται κου-

τουρού)
13.  Γυρεύει ψύλλο στ’ άχυρα
14.  Γυρεύει με το βελόν’ ν’ ανοίξε’ πηγάδ’ (ματαιοπονία)
15. Γειά μου, πλούτη μου
16. Γύρσει το τσκάλ’ και βρήκε το καπάκι
17. Γύρσαν τα ποδάργια να χτυπήσουν το κεφάλ’

Μεταφορικές λέξεις του Πέτα
1.  άλογο = θυμωμένος, νευριασμένος (έγινε άλογο)
2.  αλπού = πονηρός
3.  ανάλατος = γελοίος, άχαρος, άνοστος, ανεπιθύμη-

τος
4.  αρκούδα = κακοφτιαγμένη, ευτραφής, κακοντυμένη
5.  αρνάκι = ήσυχος, άκακος, ήμερος
6.  γάτα = ιδιότροπη
7.  γίδα = αδιάντροπη, ξετσίπωτη, άτιμη
8.  γίδι = αμόρφωτος, αγροίκος
9.  γρούν(ι) = βρώμικος
10.  γουμάρ(ι) = αδιάντροπος, αναίσθητος
11.  κανόνι = πρώτος, άριστος, εύστοχος (είναι κανόνι)
12.  καπνός = άφαντος (έγινε καπνός)
13.  κόκορας = αρχηγός, υπερήφανος (κάνει τον κόκο-

ρα)
14.  κουμπωμένος = συντηρητικός, τσιγκούνης, στερη-

μένος
15.  κούτσουρο = κουτσός
16.  λαγός = δειλός, γρήγορος (έφυγε σα λαγός)
17.  λύκος = άγριος, άπονος, ορμητικός, σκληρός
18.  μαϊμού = ασχημομούρα, ξώανο
19.  μπούφος = κουτός
20.  ντουβάρι = κουτός
21.  ξεφτυλισμένος = άτιμος, παλιάνθρωπος
22.  ξυράφ(ι) = πολύ έξυπνος
23.  σκουτούρες = προβλήματα, δυσκολίες
24.  σκλί = άπονος, σκληρόψυχος, δυνατός
25.  σουφρώνω = κλέβω, αρπάζω
26.  σπίρτο = έξυπνος, ατσίδας (σπίρτο μοναχό)
27.  τούβλο = πολύ κουτός
28.  μόσκι = βλάκας, κουτός
29.  βόιδι = βλάκας, κουτός
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Αξιότιμε κύριε πρέσβη της φίλης χώρας Ελβετίας
Κύριε Δήμαρχε, Δημοτικοί Σύμβουλοι,
Φίλες και φίλοι
Εκ μέρους του Δ. Σ. του συλλόγου μας σας καλωσορί-
ζω στη σημερινή μας εκδήλωση. Σας καλωσορίζω στη 
ΒΡΑΔΙΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΠΕΤΑΝΙΤΗ. Μια εκδήλωση που 
έχει γίνει πια θεσμός και είναι αφιερωμένη στους Πετα-
νίτες της διασποράς, στην ιστορία του τόπου μας, στα 
ήθη και τα έθιμά του. 
Το φετινό μας αντάμωμα γίνεται μέσα σε ένα πρωτό-
γνωρο και πρωτοφανές περιβάλλον, που όμοιό του δεν 
έχει ζήσει η πατρίδα μας ποτέ στα τελευταία 60 χρό-
νια. 
Βλέπουμε δίπλα μας, στη γειτονιά μας, στην πόρτα 
μας, στο συγγενικό μας περιβάλλον, στους φίλους μας, 
στο σπίτι μας, την απόγνωση, την ανεργία, την αβεβαι-
ότητα, τη φτώχεια. 
Βλέπουμε παιδιά υποσιτισμένα, νέους να ψάχνουν 
χωρίς ελπίδα για εργασία, αλλά και εκμετάλλευση και 
εργασιακό μεσαίωνα σε όσους δουλεύουν. 
Η δραματική αυτή κατάσταση δε θα μπορούσε να μην 
χτυπήσει και τον τόπο μας. Το Πέτα μας. Χτύπησε τους 
συμπατριώτες μας, χτύπησε όλους εμάς. Η φτώχεια και 
η ανεργία όμως δεν είναι άγνωστες λέξεις για το Πέτα 
και τους Πετανίτες. 
Πάντα στο πέρασμα των χρόνων με αυτά πλέαμε. Μια 
μάχη σκληρή. Μια μάχη όμως που καταφέρναμε με 
αγώνα, κόπο, ιδρώτα και αίμα να χαλιναγωγήσουμε. 
Οι άνθρωποί μας, οι άνθρωποι αυτού του τόπου πά-
λεψαν, παλεύουν και θα συνεχίσουν να παλεύουν. Δε 
χρωστούν σε κανέναν τίποτα. Δε χρωστούν γιατί κανέ-
νας ή σχεδόν κανένας δεν τους έδωσε τίποτα. Όπλο 

τους, όπλο μας, η 
αλληλεγγύη, η βο-
ήθεια στον γείτονα, 
η συντροφικότητα. 
Έτσι θα προχωρή-
σουμε και τώρα. 
Έχοντας την αλλη-
λεγγύη σημαία μας 
και θα περάσουμε 
την καταιγίδα που 
μας έφεραν κάποιοι 
χωρίς να τη ζητή-
σουμε. 
Σήμερα είναι μέρα 
χαράς. Σήμερα 
είναι ημέρα γιορ-
τής. Το κεντρικό 
θέμα της φετινής εκδήλωσης είναι 190 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ 
ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΠΕΤΑ – ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΟΤΕ και 
ΤΩΡΑ. Αποφασίσαμε ειδικά αυτήν την εποχή, που καθε-
τί ελληνικό και ιστορικό αμφισβητείται, να προβάλουμε 
την ξεχωριστή αυτή μάχη, όπου άνθρωποι από πολλά 
κράτη της Ευρώπης ήρθαν στον μικρό τούτο τόπο και 
δώσανε τη ζωή τους για την Ελευθερία των Ελλήνων. 
Άνθρωποι όπως οι συμπατριώτες του φίλου πρέσβη 
LORENZO AMBERG, ο Clevalier, ο Werndly, o Kőnig, 
o Pruppacher. Να αναδείξουμε παντού το Πέτα μας, την 
ιστορία του. Να γίνει το Πέτα το κέντρο του Φιλελλη-
νισμού. Να γίνει ο τόπος μας πανευρωπαϊκός χώρος 
προσκυνήματος. Να αναδείξουμε την έννοια σύμμαχοι 
και το ότι όταν οι λαοί είναι ενωμένοι πάντα κερδίζουν. 
Στη ΒΡΑΔΙΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΠΕΤΑΝΙΤΗ τιμάμε το παρελ-
θόν του Πέτα και την ιστορία του. Τιμάμε το παρελθόν 
του συλλόγου μας, του ιστορικού αυτού συλλόγου. 
Αλλά τιμούμε και το μέλλον, τους νέους, τα παιδιά μας 
που πέτυχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2012. 
Θα συνεχίσουμε το έργο μας. Ειδικά αυτούς τους δύ-
σκολους καιρούς. 
Τώρα έχουμε περισσότερο ανάγκη τον σύλλογο. Να 
βρισκόμαστε, να μιλάμε, να βοηθάμε ο ένας τον άλλον. 
Ο σύλλογος είστε όλοι εσείς. Χωρίς εσάς και την οικο-
νομική βοήθεια που δίνετε δε θα υπήρχαν τίποτα απ’ 
όλα αυτά. 
Σας θέλουμε δίπλα μας περισσότερο από ποτέ. 
Εύχομαι να περάσουμε μια αξέχαστη βραδιά. 

Εισαγωγική παρουσίαση 
του θέματος της βραδιάς 

από το μέλος του Δ. Σ. 
Κώστα Ζαχάρο

«Φίλοι μας, στην Ελ-
λάδα!
Ετοιμάστε το άλογό 
μου! Ξεκινάμε!
Φαβιέρε, οδήγησέ μας 
στις μάχες, σαν αρχη-
γός». 
Είναι στίχοι του νεα-
ρού τότε Βίκτωρα Ου-
γκώ, που καλεί τους 
Γάλλους να συμπαρα-
ταχθούν στο πλευρό 
των μαχόμενων Ελ-
λήνων. 
Η ρομαντική έξαψη 
της περιόδου δίνει μια 
άλλη διάσταση σε πρόσωπα και γεγονότα. 
Ο Φιλελληνισμός, η συναισθηματική αλλά κυρίως η έμπρακτη αλ-
ληλεγγύη που εκδηλώθηκε σε πολλές χώρες της Ευρώπης υπέρ 
των Ελλήνων που μάχονταν για την ανεξαρτησία τους, βρίσκει σε 
πολλές χώρες μαχητικούς εκφραστές. 
Οι ιδέες της Ελληνικής Επανάστασης είχαν τραφεί και δυναμώσει 
από τις ίδιες πηγές του Διαφωτισμού που είχαν πυροδοτήσει τις 
επαναστάσεις στην κεντρική Ευρώπη, όπως τη Γαλλική Επανά-
σταση. 
H ευρωπαϊκή συνείδηση θρεμμένη με την κλασσική παιδεία είναι 
που σφραγίζει τον ιδιότυπο νεολογισμό που ονομάζεται «φιλελ-
ληνισμός», που είναι φορτισμένος με ηθική δύναμη, αποκτώντας 
διεθνείς διαστάσεις. 
Ο ξεσηκωμός των Ελλήνων προκάλεσε από την πρώτη στιγμή 
έντονη κινητοποίηση στη διεθνή κοινότητα. Εθελοντές, από τα 
ανερχόμενα αστικά κοινωνικά στρώματα της εποχής, ρομαντικοί 
ιδεολόγοι, αρχαιολάτρες και φοιτητές, σπεύδουν στις περιοχές 
των συγκρούσεων και συνεισφέρουν με όλους τους δυνατούς 
τρόπους. 
Οι πρώτες φιλελληνικές επιτροπές εμφανίζονται στην Ελβετία και 
ακολουθούν στις φιλελεύθερες περιοχές της Γερμανίας και έπονται 
άλλες χώρες. 
Αρχικά οι επιτροπές των ξένων, για να μην έρθουν σε αντίθεση με 
την επίσημη πολιτική των κρατών τους, που είναι αντίθετη στην 
εκδήλωση ανεξέλεγκτων εξεγέρσεων, ας μη ξεχνάμε ότι η Γαλλική 
Επανάσταση δεν απέχει χρονικά πολύ, δραστηριοποιούνται στον 
ανθρωπιστικό τομέα με την περίθαλψη των προσφύγων και του 
άμαχου πληθυσμού
Σταδιακά διευρύνεται το πεδίο δράσης των επιτροπών –τα λεγό-
μενα κομιτάτα-, προσφέροντας χρήματα, πολεμοφόδια, όπλα και 
παράλληλα μεριμνούν για την εκπαίδευση στις απελευθερωμένες 
περιοχές. 
Παράλληλα με τον πολιτικό φιλελληνισμό, τα πάθη των Ελλήνων 
εμπνέουν τους διανοούμενους, τους ποιητές και τους καλλιτέχνες. 
Τις φιλελληνικές εκδηλώσεις παρακινούν τα προοδευτικά έντυπα 
της εποχής, που ενημερώνουν και σε ένα βαθμό διαμορφώνουν 
την κοινή γνώμη. Καλλιτεχνικές εκδηλώσεις όπως, εκθέσεις ζω-
γραφικής, συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, εκτυπώσεις λιθο-
γραφιών, κ. ά. συνεισφέρουν στην ενημέρωση και τη θετική στάση 
των πολιτών των χωρών τους προς την ελληνική εξέγερση. 
Τμήμα αυτού του ρεύματος αποτελούν και οι έλληνες της δια-
σποράς, με πλήθος από σημαντικές προσωπικότητες, όπως ο 
Κοραής, ο Καποδίστριας και τόσοι όλοι, που με τα κείμενα και την 
επιρροή τους, καθώς και τη γενναιόδωρη υλική συνεισφορά τους 
στήριζαν τον αγώνα των εξεγερμένων. Η σύγκριση με αντίστοιχες 
σημερινές στάσεις είναι δυστυχώς καταθλιπτική!
Στις μέρες μας μια μαζική κραυγή θα ορίσει το νέο περιεχόμενο του 
φιλελληνισμού και της αλληλεγγύης: Είμαστε όλοι Έλληνες! Μια 
φωνή που αγκαλιάζει την πλατεία Puerta del Sol της Μαδρίτης και 
διαχέεται σ’ όλο τον κόσμο! Για να επιστρέψει πίσω και να ανταπο-
δώσει, σε μια σχέση αμοιβαιότητας και γενναιοψυχίας των λαών 
με το: «Είμαστε όλοι ανθρακωρύχοι» προς τους Ισπανούς φίλους, 
ή «Είμαστε όλοι Παλαιστίνιοι» στους εξόριστους στην ίδια τους την 
πατρίδα Παλαιστίνους, ή «Είμαστε όλοι μετανάστες» προς τους 
συμπολίτες μας μετανάστες, θύματα εγκληματικών φασιστικών 
συμμοριών. 

Το παρόν στη Βραδιιά του Απόδημου Πετανί-
τη έδωσε ο Πρέσβης της Ελβετίας κύριος 
Lorenzo Anberg. 

Στο χαιρετισμό που απεύθυνε στα ελληνικά προς τον 
κόσμο, ευχαρίστησε θερμά το Δ. Σ. του συλλόγου μας 
για την πρόσκληση. 
Αναφέρθηκε στο Φιλελληνισμό στις μέρες μας και 
στους συμπατριώτες του που έδωσαν τη ζωή τους 
στη μάχη του Πέτα. 
Ο πρόεδρος του συλλόγου μας παρέδωσε τον Πρέ-
σβη τιμητική πλακέτα που απευθυνόταν προς τον 
φίλο Ελβετικό λαό, λευκώματα και φυλλάδια του Πέτα, 
καθώς επίσης και καλάθι με τοπικά προϊόντα. 

Βιογραφικά στοιχεία
Ο κύριος Lorenzo Amberg γεννήθηκε το 1953 στη 
Βέρνη της Ελβετίας. ¨Έχει υπηρετήσει την πατρίδα 
του σε πρεσβείες πολλών χωρών. 
Ο κ. Amberg είναι ένας βαθύτατα πνευματικός άν-

θρωπος, ομιλεί επτά γλώσσες και έχει κάνει Σλαβι-
κές σπουδές στην Ελβετία και την πρώην Σ. Ένωση. 
Γνωρίζει άπταιστα Γαλλικά, Αγγλικά, Ρώσικα, Ιταλι-
κά και Σερβο-Κροατικά. Μιλάει επίσης την Ελληνική 
γλώσσα. Έχει βαθιά μέσα του τον Φιλελληνισμό και 
την αγάπη για την Ελλάδα. Είναι πρέσβης στην πα-
τρίδα μας από το 2010. 

Η Πρόεδρος του Μορφωτικού 
Συλλόγου Ευαγγελία Φώτη με τον 
Πρόεδρο της Αδελφότητας Γιώργο 
Κακαριάρη

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ 
ΠΕΤΑ - ΑΡΤΑΣ, Γ. ΚΑΚΑΡΙΑΡΗ

ΣΤΗ ΒΡΑΔΙΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΠΕΤΑΝΙΤΗ

Το μέλος του Δ. Σ. Κώστας Ζαχάρος 
στην εισαγωγική παρουσίαση του 
θέματος της βραδιάς

Ο πρέσβης της Ελβετίας κ. Lorenzo Amberg

Ο ΠΡΕΣΒΗΣ ΤΗΣ ΕΛΒΕΤΙΑΣ
Στην εκδήλωση του Απόδημου Πετανίτη

Ο πρόεδρος της Αδελφότητας Γιώργος Κακαριάρης
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Η κυρία Μαρία Ευθυμίου είναι Αναπληρώτρια Καθη-
γήτρια Ιστορίας στο 
Πανεπιστήμιο Αθη-
νών και το θέμα της 
εισήγησής της ήταν 
η μάχη του Πέτα και 
η συνεισφορά των 
φιλελλήνων. 
Αναλυτικότερα, στην 
ομιλία της η κ. Ευθυ-
μίου τόνισε την πο-
λιτική διάσταση της 
μάχης του Πέτα. Υπο-
γράμμισε οτι η μάχη 
αυτή περιελάμβανε 
υποδορίως- εκ μέ-
ρους του νεοεκλεγέ-
ντος στην Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου Πρωθυπουρ-
γού Αλ. Μαυροκορδάτου και του αρχηγού των τακτικών 
δυνάμεων του ελληνικού στρατού Norman- μία πολιτική 
πρόκληση τόσο προς τους αντιπάλους της ύπαρξης ελ-
ληνικού τακτικού στρατού, όσο και προς τους αντιπάλους 
της λειτουργίας του Έθνους στην βάση κεντρικής κυβέρ-
νησης με αποφασιστικές αρμοδιότητες. 
Η συμπεριφορά των αρματολών και του Γώγου Μπακόλα 
κατά την μάχη, το γεγονός οτι άφησαν - σκόπιμα ή όχι- 
το άνθος των φιλελλήνων να πολεμήσει μόνο του και να 
χαθεί, μπορεί να ερμηνευθεί σε συνδυασμό με την πα-
ραπάνω κομβική πολιτική αντίθεση καθώς πράγματι, η 
ήττα στο Πέτα έπληξε καίρια και ανέβαλε για χρόνια την 
δημιουργία αξιόλογου τακτικού στρατού, ενώ συγχρόνως 
έπληξε την ισχύ του Μαυροκορδάτου και της ιδέας της 
κεντρικής κυβέρνησης που αυτός εκπροσωπούσε. 

Βιογραφικά στοιχεία 
Η κυρία Μαρία Ευθυμίου είναι Αναπληρώτρια Καθηγή-
τρια Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. 
Σπούδασε ιστορία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και έκανε 
τις μεταπτυχιακές της σπουδές στο Πανεπιστήμιο Σορ-
βόννης στο Παρίσι. 
Από το 1981 εργάζεται στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιο-
λογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο οποίο διδάσκει 
μαθήματα σχετικά με την ιστορία των Ελλήνων κατά 
την περίοδο της Τουρκοκρατίας, καθώς και παγκόσμια 
ιστορία. 

Η κυρία Μαρία Ευθυμίου 
αναφέρθηκε στις πολιτικές 

πλευρές της μάχης του Πέτα 
και στη συνεισφορά των 

φιλελλήνων

Η Αδελφότητα αποφάσισε να τιμήσει τη χρονιά 
που πέρασε δύο επίλεκτα μέλη της, με την ευ-
καιρία της γιορτής του «Απόδημου Πετανίτη». 
Έτσι τιμήθηκαν: η Μαρία Σερβετά και ο Δημή-
τριος Ανυφαντής. Η τιμητική αυτή διάκριση των 
μελών μας έγινε: 
•  Για την μακροχρόνια και αδιάλειπτη συμμε-

τοχή τους στις δράσεις και εκδηλώσεις της 
Αδελφότητας. 

•  Για την ηθική και υλική βοήθειά τους στο 
έργο του Συλλόγου μας. 

•  Γιατί αποτέλεσαν και αποτελούν την παλιά 
φρουρά των Πετανιτών της Αθήνας που 
βοήθησαν στη διατήρηση της ενότητας των 
Απόδημων Πετανιτών. 

Στο Πρόσωπο βέβαια της Μαρίας Σερβετά τι-
μήσαμε και τιμούμε πάντα τον σύζυγό της Θεό-
φιλο Σερβετά, ο οποίος υπήρξε στυλοβάτης της 
Εφημερίδας μας, και βασικό μέλος του Συλλό-
γου. Η απώλειά του άφησε δυσαναπλήρωτο 
κενό στην εφημερίδας μας. 

ΜΑΡΙΑ ΣΕΡΒΕΤΑ
Γεννήθηκε στην Αρχαία Νεμέα, σπούδασε στο 
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΑΣΟΕΕ) και 
εργάσθηκε για πολλά χρόνια ως Προϊσταμένη 
Λογιστηρίου σε μεγάλες οικονομικές μονάδες. 
Παντρεύτηκε το δικό μας Θεόφιλο Σερβετά και 
απόκτησαν δύο παιδιά. Την Κέλη, που είναι γι-
ατρός και τη Χάρη Συμβολαιογράφο. Απόκτησε 
δύο εγγόνια. Με το Πέτα συνδέθηκε οργανικά 

και κυρίως με την Πετανίτικη Κοινότητα της 
Αθήνας και όπως είπε η ίδια, στην εκδήλωσή 
μας, αισθάνεται πάντα Πετανίτισσα. 
Συμμετείχε σε όλες τις δράσεις της Αδελφότη-
τας μαζί με το Θεόφιλο και στήριξε και στηρίζει 
υλικά και ηθικά το έργο της. 

ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ο Ανυφαντής Δημήτριος του Γεωργίου γεννή-
θηκε στο Πέτα το 1929 και κατοικεί στην Αθήνα. 
Κατετάγη στο σώμα Χωρ/κής το 1950, εκπαι-
δεύτηκε στην σχολή Χωρ/κής Ρόδου. Απο-
φοίτησε και παρέμεινε επί 10ετία σε διάφορες 
υπηρεσίες της Ρόδου. Το 1961 παντρεύτηκε 
τη χωριανή μας Αλεξάνδρα Αθανασίου Γιούλα. 
Μετατέθηκε στην Ανωτέρα Διοίκηση Χωρ/κής 
Ηπείρου. Με την σύζυγό του απέκτησαν 3 κο-
ρίτσια, την Ελπίδα, παντρεμένη με τον χωριανό 
μας Παύλο Τζόκα, την Ελένη, με τον χωριανό 
μας Σπυρίδωνα Βαγενά και την Αθανασία, πα-
ντρεμένη με τον Κωνσταντίνο Σπαρτινό από 
την Ορεινή Ναυπακτία. Το 1970 μετατέθηκε στο 
Αστυνομικό τμήμα Δερβιζιάννων-Ιωαννίνων 
όπου και παρέμεινε 9 χρόνια, προαχθείς δε σε 
Ενωμ/ρχη μετατέθηκε στο Α’ Αστ. Τμήμα Ιωαν-
νίνων μέχρι τέλος του 1980 όπου προαχθείς 
στον Βαθμό του Ανθ/στού αποστρατεύτηκε. 

Ο Άγγελος Παπασπύρου εκ μέρους της Αδελφότητας 
προσφώνησε τα τιμώμενα μέλη Μαρία Σερβετά και 
Δημήτρη Ανυφαντή

Ο Δήμαρχος

Η κυρία Susana 
Lugo Λέκτορας 
στο Τμήμα της 
Ισπανικής Φι-
λολογίας του 
Πανεπιστημίου 
Αθηνών, αντα-
π ο κ ρ ι ν ό μ ε ν η 
στην πρόσκλη-
ση του Δ. Σ. του 
συλλόγου μας, 
αναφέρθηκε σε 
πλευρές του Φι-
λελληνισμού στις 
μέρες μας. 
Η τοποθέτησή της ξεκίνησε με αναφορά στην συ-
μπατριώτισσά της κα Toricelli που είχε ενταχθεί 
στο τάγμα των φιλελλήνων από την δημιουργία 
του, μαζί με τον ιταλό σύζυγό της. Η συγκεκριμέ-
νη ισπανίδα έδωσε μάχες για την ελευθερία της 
Ελλάδας έχοντας βαθιά μέσα της το αίσθημα του 
φιλελληνισμού. Δυστυχώς δεν πρόλαβε, παρά τη 
θέλησή της να έρθει στο Πέτα γιατί πέθανε από 

τις κακουχίες λίγες ημέρες πριν τη μάχη του Με-
σολογγίου. 
Η κα Lugo, αναφερόμενη στη μάχη του Πέτα τό-
νισε ότι στο τάγμα των φιλελλήνων συμμετείχαν 
ελάχιστοι ισπανόφωνοι στρατιώτες των χωρών 
της Λατινικής Αμερικής λόγω των αγώνων που 
έδιναν εκείνη την περίοδο για της δική τους ελευ-
θερία. 
Παρά την μεγάλη γεωγραφική απόσταση μεταξύ 
των ισπανόφωνων χωρών της Λατινικής Αμερι-
κής και της Ελλάδας, αναπτύχθηκε μια πολλή 
στενή σχέση ανάμεσά τους, γιατί η Ελλάδα, στη 
διαχρονική της πορεία, αποτέλεσε χώρα έμπνευ-
σης για τους λαούς αυτούς. 
Το γεγονός αυτό το βλέπουμε και σήμερα σε χώ-
ρες μακρινές όπως το Περού η Βολιβία η Βενε-
ζουέλα, και η Χιλή, όπου έχουν δοθεί Ελληνικά 
ονόματα σε κεντρικούς δρόμους των πόλεών 
τους. Στο Καπιτώλιο της Κούβας, στην είσοδό 
του, υπάρχουν τα αγάλματα της θεάς Αθηνάς και 
του Ποσειδώνα. Στο πανεπιστήμιο της Κούβας 
διδάσκονται αρχαία ελληνικά και νεότερη ιστορία 
της Ελλάδας. Επίσης, έδρες ελληνικών σπουδών 

υπάρχουν σε πολλά πανεπιστήμια της Λατινικής 
Αμερικής, της Ισπανίας, της Πορτογαλίας, αλλά 
και σε πολλές άλλες χώρες, ιδιαίτερα της Ευρώ-
πης. Για τους λαούς αυτών των χωρών η Ελλάδα 
και ο πολιτισμός της είναι συνώνυμα της ελευθε-
ρίας, της δημοκρατίας, του πολιτισμού, της εθνι-
κής υπερηφάνειας και της αδάμαστης θέλησης 
του λαού της. 
Η τοποθέτησή της ολοκληρώθηκε με αναφορά 
στα κινήματα φιλελληνισμού που αναπτύσσονται 
στις μέρες μας με αφορμή τα σύγχρονα δεινά 
που περνάει ο λαός μας. 

Βιογραφικά στοιχεία: 
Η κυρία SYSANA LUGO είναι Λέκτορας της Ισπα-
νικής Φιλολογία του Πανεπιστήμιου Αθηνών. 
Γεννήθηκε στο Καράκας της Βενεζουέλας από 
Ισπανούς γονείς και μεγάλωσε στην Ισπανία. 
Είναι πτυχιούχος της κλασσικής φιλολογίας του 
πανεπιστήμιου Τενερίφης (νησί της Ισπανίας στις 
Κανάριες νήσους). 
Το διδακτορικό της είχε θέμα «Ομηρικοί ήρωες 
στο ελληνικό θέατρο το πρώτο μισό του 19ου αι-

Η κυρία SUSANA LUGO μίλησε για 
τον Φιλελληνισμό στις μέρες μας. 

Η ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗΣΕ ΕΠΙΛΕΚΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ

Ο Φιλελληνισμός στις μέρες μας

Αναφορά  
στην πολιτική διάσταση 

της μάχης του Πέτα
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Κατάληψη του Δημαρχείου στο Πέτα
Σε κατάληψη του Δημαρχείου προχώρησαν 
την 19/11/2012 οι εργαζόμενοι του Δήμου Ν. 
Σκουφά, συμμετέχοντας στις πανελλαδικές 
κινητοποιήσεις που είχε κηρύξει το συνδικαλι-
στικό τους όργανο, η Π. Ο. Ε. – Ο. Τ. Α. 

Οι εργαζόμενοι επέλεξαν τη συγκεκριμένη 
μορφή αυτή διαμαρτυρίας μετά από την οικο-
νομική ασφυξία που επιβλήθηκε στην Τοπική 
Αυτοδιοίκηση, ως αποτέλεσμα της μνημονια-
κής πολιτικής. 

Επιπρόσθετα, ο κίνδυνος εφαρμογής του μέ-
τρου της διαθεσιμότητας στους Δήμους, που 
ουσιαστικά οδηγεί σε μαζικές απολύσεις, έχει 
αναστατώσει τους εργαζόμενους που δηλώ-
νουν αποφασισμένοι να παλέψουν δυναμικά 
για να αποτρέψουν αυτό το ενδεχόμενο. 

Προχωρούν τα έργα του 
αποχετευτικού

Ένα ακόμη μέρος του έργου της αποχέτευσης 
βρίσκεται σε εξέλιξη. Πρόκειται για τη συλλο-
γή, μεταφορά και επεξεργασία λυμάτων, που 
περιλαμβάνει ως επιμέρους έργα

4  το έργο κατασκευής δικτύου και μονά-
δας επεξεργασίας λυμάτων στον τέως 
Δήμο Κομποτίου προϋπολογισμού 9. 100. 
000,00 €, 

4  το έργο κατασκευής δικτύου ακαθάρτων 
λυμάτων του Πέτα και του Αγίου Δημητρί-
ου, με προϋπολογισμό 8. 468. 781,45 € 
και 

4  το έργο συλλογής, μεταφοράς και επε-
ξεργασίας λυμάτων στη Δημοτική Ενότη-
τα Αράχθου προϋπολογισμού 10. 618. 
028,43€. 

Το θέμα της αποχέτευσης είναι ζωτικής ση-
μασίας για το χωριό μας. Τα Νέα του Πέτα 
επισημαίνουν, εδώ και δεκαετίες, τη σπουδαι-
ότητα του συγκεκριμένου έργου στην υγιεινή 
και την ανάπτυξη. 

Είναι αλήθεια ότι η έλλειψη κεντρικού σχεδια-
σμού στις υποδομές αποχέτευσης, ανάγκασε 
τους συγχωριανούς μας σε αυτοσχεδιασμούς 
με την κατασκευή ερασιτεχνικών δικτύων 
αποχέτευσης, που ήδη λειτουργούν με τα 
γνωστά σε όλους μας προβλήματα. 

Οι εκσκαφές για τη δημιουργία του δικτύου 
αποχέτευσης είναι βέβαιο ότι θα καταστρέ-
ψουν τα υπάρχοντα άτυπα δίκτυα. 

Ο εργολάβος που θα αναλάβει το έργο πι-
στεύουμε θα βρει λειτουργικές λύσεις για τα 
προβλήματα που θα δημιουργηθούν από 
την πιθανή κατάργηση του δικτύου που ήδη 

υπάρχει, ώστε να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες 
αποχέτευσης του χωριού αποτελεσματικά και 
χωρίς επιβάρυνση των συγχωριανό μας, όσο 
διάστημα τα έργα θα βρίσκονται σε εξέλιξη. 

Η κρίση οξύνει τα προβλήματα 
επιβίωσης.  

Ο Δήμος Ν. Σκουφά  
οργανώνεται για τις ανάγκες 

 της περιόδου
Η επισιτιστική κρίση, απότοκο της μνημονια-
κής πολιτικής, απλώνεται σ’ όλη τη χώρα. 

Ο Δήμος Ν. Σκουφά, ανταποκρινόμενος στις 
ανάγκες των καιρών υλοποίησε ένα πρό-
γραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων σε 59 
οικογένειες του Δήμου. 

Βέβαια, παρά τις άτυπες μορφές κοινωνικής 
αλληλεγγύης που υπάρχουν στις μικρές κοι-
νωνίες, οι ανάγκες σίτισης του πληθυσμού 
είναι τεράστιες και οι μελλοντικές ανάγκες 
προβλέπονται εκρηκτικές. Γι αυτό και κρί-
νουμε επιτακτική την ανάπτυξη των δικτύων 
κοινωνικής αλληλεγγύης. Εδώ η συνεισφορά 
της Δημοτικής αρχής μπορεί να είναι ουσια-
στική. Με την πιθανή οργάνωση κοινωνικού 
παντοπωλείου που θα προμηθεύεται τρόφιμα 
δωρεάν ή με συμβολικό αντίτιμο από τα με-
γάλα σουπερ μάρκετ της περιοχής, την υιο-
θέτηση πρακτικών των κινημάτων «χωρίς με-
σάζοντες», όπου καταναλωτές και παραγωγοί 
βρίσκονται σε μια άμεση σχέση ανταλλαγής 
προϊόντων κ. ά. 

Υπόσχεση να επαναλειτουργήσει 
σύντομα το Νταμάρι ως πόλος 

πολιτισμού
Η αποψίλωση των 
αφύλακτων εγκατα-
στάσεων στο Ντα-
μάρι, αλλά και η λει-
τουργία του χωρίς την 
αναγκαία αδειοδότηση 
και διασφάλιση των 
θεατών από πιθανά 
ατυχήματα, οδήγησε 
για μεγάλο χρονικό δι-
άστημα στην αποστέ-
ρηση της ευρύτερης 
περιοχής της Άρτας, 
από ένα σημαντικό 
πόλο πολιτιστικών εκδηλώσεων, εντυπωσια-
κής φυσικής ομορφιάς. 

Η δημοτική αρχή του Δήμου Ν. Σκουφά μας 
ενημερώνει ότι προχώρησε στη σύνταξη των 
αναγκαίων μελετών ώστε να εγκριθούν οι 
αδειοδοτήσεις για τη επαναλειτουργία του. 

Οι μελέτες περιλαμβάνουν τη σύνταξη τοπο-
γραφικής μελέτης, γεωτεχνική μελέτη ανά-
πλασης του χώρου, αρχιτεκτονική μελέτη 
ανάπλασης, αρχιτεκτονική μελέτη κτιριακών 
έργων και τέλος, σύνταξη των αναγκαίων ηλε-
κτρομηχανολογικών μελετών. 

Ελπίζουμε στη σύντομη ολοκλήρωση των με-
λετών και του έργου, καθώς το Νταμάρι μπο-
ρεί να αποτελέσει ένα κέντρο πολιτιστικής 

αναφοράς στην περιοχή μας και στολίδι για 
το Δήμο μας. 

Σε εξέλιξη η κατασκευή  
του αρδευτικού καναλιού  

Πέτα-Κομποτίου. 

Το Πέτα θα ωφεληθεί από το έργο; 
Το αρδευτικό κανάλι που αρχίζει από το μικρό 
φράγμα στο Πουρνάρι και φτάνει ως το Κο-
μπότι, ήταν ένα από τα θέματα που έθεσε ο 
δήμαρχος Στάθης Γιαννούλης στη συνάντηση 
που είχε με τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανά-
πτυξης – Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων κ. Σταύρο Καλογιάν-
νη σε συνάντησή τους στην Αθήνα. Σύμφωνα 
με ενημέρωση της εφημερίδας μας, το έργο 
μπορεί να ολοκληρωθεί μέσα 1,5 με 2 χρόνια, 
με την προϋπόθεση βέβαια ότι η χρηματοδό-
τησή του θα είναι απρόσκοπτη. Η εκκρεμότη-
τα των απαλλοτριώσεων στη λεγόμενη Ζώνη 
8, που βρίσκεται κοντά στο Κομπότι, βρίσκε-
ται σε φάση διευθέτησης. 

Το κανάλι έχει μήκος 13χιλιόμετρα περίπου. 
Στο ύψος της παράκαμψης Αγγέλη προβλέ-
πεται η κατασκευή υδραγωγείου, ώστε το 
νερό να πάρει ύψος και στη συνέχεια να προ-
χωρεί με φυσική ροή. 

Συχνά έχουμε αναφερθεί στην ακατανόητη 
παράβλεψη του χωριού μας από τις ωφέλει-
ες που θα προκύψουν με τη λειτουργία του 
καναλιού στην αγροτική παραγωγή. Ευθύ-
νες επίσης βαραίνουν διαχρονικά και τις δη-
μοτικές αρχές που διοίκησαν το Δήμο Πέτα, 
αφού ποτέ δεν έβαλλαν με σθένος το θέμα 
της τροποποίησης στο σχεδιασμό του έργου. 
Όμως και τώρα μπορεί να γίνουν διορθωτικές 
παρεμβάσεις. Με την κατασκευή δεξαμενών 
κατά μήκος του καναλιού ώστε να αρδεύονται 
μεγάλα τμήματα της αγροτικής γης των συγ-
χωριανών μας. Ο Δήμαρχος έθεσε το θέμα 
στον αρμόδιο υφυπουργό και εκτιμούμε ότι η 
σθεναρή διεκδίκηση μπορεί να οδηγήσει στη 
διόρθωση της καταφανούς αδικίας. 

Συνεργασία του Δήμου Ν. Σκουφά 
με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

σε θέματα πολιτισμού
Ο Δήμος Νικολάου Σκουφά υπέγραψε μνημό-
νιο συνεργασίας με τον Πρύτανη του Πανεπι-
στημίου Ιωαννίνων κ. Τριαντάφυλλο Αλμπά-
νη σχετικά με τη διοργάνωση τριών ιστορικών 
επιστημονικών συνεδρίων στο πλαίσιο προ-
γραμματισμένων πολιτιστικών εκδηλώσεων:

1.  Διεθνές Συνέδριο με θέμα «Φιλελληνι-
σμός» αρχές Ιουλίου 2013 στο Πέτα. 

2.  Διεθνές Συνέδριο με θέμα «Φιλική Εται-
ρεία» τέλη Ιουνίου 2014 στο Κομπότι. 

3.  Διεθνές Συνέδριο με θέμα «Βία και θηριω-
δίες των κατοχικών δυνάμεων» τέλη Αυγού-
στου 2014 στο Κομμένο. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της δημοτικής 
αρχής, στόχος των εκδηλώσεων είναι «η δια-
τήρηση των αξιών στην πορεία των χρόνων, 
καθώς μέσα στις δύσκολες συγκυρίες που 
διανύει η χώρα, τις έχουμε ανάγκη περισσό-
τερο από ποτέ». 

Εργαζόμενοι, ο Δήμαρχος και εκπρόσωποι της 
δημοτικής αρχής στην κατάληψη του Δημαρχείου στο 
Πέτα. 

Το νταμάρι στο Πέτα: 
χώρος πολιτιστικής δράσης

ΤΑ ΕΝ ΔΗΜΩ
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
συνέχεια από προγηγούμενο τεύχος της εφημερίδας 

Τα Ευζωνάκια
Την Αγιά Σοφιά είναι αγνάντια
βλέπουν τα Ευζωνάκια
μες στον ήλιο μαυρισμένα
τα Ευζωνάκια τα καημένα
Κι αγναντεύοντας την πόλη
τραγουδούν και λένε
Πάλι θα γίνει δικιά μας
η μεγάλη εκκλησιά μας. 

Δώδεκα Ευζωνάκια
Δώδεκα ευζωνάκια τ’ αποφασίσανε
στην πόλη για να πάνε να πολεμήσουνε
Στο δρόμο που πηγαίναν στη Μαύρη 
θάλασσα
κακιά φουρτούνα πιάνει Παναγιά μου
ξεσκίζει τα πανιά
Δεν κλαίμε το καράβι δεν κλαίμε τα πανιά
κλαίμε τα ευζωνάκια Παναγιά μου
τα νιούτσικα παιδιά
Βοήθα Παναγιά μου να τα γλιτώσουμε
κι όσα καντήλια έχεις Παναγιά μου
να τα χρυσώσουμε να τ’ ασημώσουμε

Σαν τα μάρμαρα της πόλης
που ναι στην Αγιά Σοφιά
έτσι τα χεις ταιριασμένα
μάτια φρύδια και μαλλιά
Σαν τη μαρμαροκολώνα

στέκεις μες στην εκκλησιά
και σε βλέπουν οι ψαλτάδες
και πετάνε τα καρφιά. 
Πολλά τραγούδια γράφτηκαν για τη 
Βασιλεύουσα που οι φίλοι μας οι Τούρκοι 
από Κωνσταντινούπολη τη βάφτισαν 
Ισταμπούλ. Και από Χριστιανικό Ναό την 
Αγιά Σοφιά τη μετατρέψανε σε Μουσείο. Και 
εκεί κάνουν μέχρι επιδείξεις μόδας. 

Ο Κωνσταντής
Μοναχογιός ο Κωνσταντής
ένας και χαϊδεμένος
έναν τον έχει η μάνα του
έναν και κανακάρη
Τον έλουζε, τον χτένιζε
και στο σχολειό τον στέλνει
κι ο δάσκαλος τον διάβαζε
γράμματα του μαθαίνει
Μεγάλωσε ο Κωνσταντής
κι έγινε παλικάρι
στην πόλη ήταν ξακουστός
της μάνας το καμάρι

Το τραγούδι αυτό πιστεύω ότι αναφέρεται 
στον Μέγα Κωνσταντίνο

Στο Γαλατά ψιλή βροχή
και στα Τατάβλα μπόρα
βασίλισσα των κοριτσιών
είναι η μαυροφόρα. 

Έχε γεια Παναγιά τα μιλήσαμε
όνειρο ήταν τα λησμονήσαμε
Στο Γαλατά θα πιω κρασί
στο Πέραν θα μεθύσω
και μέσα στο Γεντικολέ
κοπέλα θ’ αγαπήσω
Γεντικολέ και Καραμπιέ
Τατάβλα και Νεχώρι
Αυτά τα τέσσερα χωριά
στολίζουμε την πόλη. 

Τη βυζαντινή αυτοκρατορία και τη 
Βασιλεύουσα τη θυμίζουν στην Ελλάδα 
δύο ομάδες με τον Δικέφαλο Αετό. Τα 
κιτρινόμαυρα χρώματα της Α. Ε. Κ. 
Αθλητική Ένωση Κωνσταντινούπολης 
και τα ασπρόμαυρα χρώματα του Π. Α. 
Ο. Κ. Ποδοσφαιρικός Αθλητικός Όμιλος 
Κωνσταντινούπολης. 

Γράφει ο Γεράσιμος Καραμπάς

Το χορευτικό του Μορφωτικού Συλλόγου στην Εκδήλωση 
του Απόδημου Πετανίτη

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!

ΚΑΦΕ ΟΥΖΕΡΙ

“Ο Σβούρας”

Πλατεία Πέτα
Τηλ. : 6951 409083

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

Υδραυλικά
Καλοριφέρ

Mπίζας Ι. Γεώργιος

ΠΕΤΑ - ΑΡΤΑΣ
Τηλ. & Fax: 2681083420 Kιν: 6944556946
e-mail: gmpizas@hotmail. com
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Συνεταιρισμός Γυναικών Πέτα
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 

Τηλ. - Fax: 2681082412

στο μνημείο του Πέτα

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πωγωνίου προχώ-
ρησε ενέργειες (αποφάσεις προγραμματι-
κή σύμβαση κ. α.) με σκοπό τη δημιουργία 

στην περιοχή ειδικής Οικονομικής Ζώνης (ΕΟΖ). 
Το κίνητρο για το ΔΣ του Δήμου είναι η βεβαιό-
τητα ότι η δημιουργία της ΕΟΖ θα μειώσει την 
ανεργία, θα σταματήσει η ερήμωση στην περιο-
χή και η συρρίκνωση του πληθυσμού. Και τούτο 
γιατί η ΕΟΖ λειτουργεί χωρίς προστατευτικούς 
όρους και επομένως θα προσελκύσει επενδυτές. 
Η αντίθετη άποψη υποστηρίζει ότι οι ΕΟΖ όπου 
εφαρμόσθηκαν συνδέθηκαν με το ξεπούλημα της 
γης, τη διάλυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, 
την υποβάθμιση του περιβάλλοντος και την επι-
στροφή σε εργασιακό μεσαίωνα. Και τούτο γιατί 
οι ζώνες αυτές λειτουργούν χωρίς φορολογικούς, 
διοικητικούς και εργασιακούς όρους. Σε μια τέτοια 
περίπτωση,λένε, οι υπάρχουσες δημόσιες υποδο-
μές, ο δημόσιος πλούτος και οι φυσικες ομορφιές 
θα δοθούν σε ιδιωτικά συμφέροντα. Ήδη το Αερο-
δρόμιο Ιωαννίνων και το λιμάνι της Ηγουμενίτσας 
οδεύουν προς ιδιωτικοποίηση και ακολουθούν οι 
μεγάλοι οδικοί άξονες (Εγνατία, Ιόνια, Ε-65). Το 
Επιμελητήριο Ιωαννίνων διατυπώνει την άποψη 
ότι χρειάζεται η δημιουργία της Ζώνης αλλά με 
περιορισμούς και θέτει 5 όρους για τη λειτουργία-

της. Σκεπτικισμός υπάρχει και σε πολλούς φορείς 
και πολίτες της Ηπείρου οι οποίοι υποστηρίζουν 
ότι πέρασαν τόσα χρόνια με Ευρωπαικά προ-
γράμματα, με επιδοτήσεις, με περιφερειακά Ανα-
πτυξιακά Σχέδια και η Ηπειρος ερημώνεται,φθίνει 
και κατέχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά ανερ-
γίας. Τώρα η ΕΟΖ θα μας σώσει? Μία άλλη στάση 
απέναντι στη δημιουργία της ΕΟΖ είναι η άποψη 
που συνοψίζεται στο εξής: “Ας είμαστε μέσα,γιατί 
δεν ξέρουμε τι μπορεί να προκύψει”.
Την πλήρη αντίθεσή της για τη δημιουργία της ει-
δικής ζώνης εκφράζει η Πανηπειρωτική Συνομο-
σπονδία Ελλάδος η οποία δια του εκπροσώπου 
της τονίζει: “οι ΕΟΖ θεσμοθετούν τη φορολογική 
και διοικητική γη της επαγγελίας του μεγάλου κε-
φαλαίου, επιβάλλοντας ταυτόχρονα καθεστώς ερ-
γασιακού και ασφαλιστικού μεσαίωνα για τους ερ-
γαζόμενους, ασυδοσίας απέναντι στην προστασία 
του περιβάλλοντος, αθέμιτου ανταγωσμού για τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις.”
Αυτό που είναι βέβαιο είναι η αδυσώπητη πραγ-
ματικότητα που προκύπτει από την χρεοκοπία 
και τη βάναυση μείωση του βιοτικού επίπεδου,με 
αποτέλεσμα η κοινωνία να βρίσκεται σε σύγχιση 
και να μην ξέρει “τι να αφήσει και τι να πάρει.”

Άγγελος Παπασπύρου
Mαθητικό συσσίτιο. Άγιος Βασίλειος Άρτας, 1960 (φωτ. Κ. 
Μπαλάφα)

ΚΑΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΝΗ (ΕΟΖ);

 

ΔΙΟΡΘΩΣΗ - ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΛΑΘΟΣ
Στο προηγούμενο φύλλο τυπώθηκε από λάθος όνομα συνδρο-

μητή που δεν υπάρχει. 

Το σωστό όνομα είναι ΚΩΤΣΗΣ ΣΠΥΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ, που 

έδωσε 20,00 € στην Αδελφότητα ως συνδρομή. 

Ζητούμε συγνώμη. 
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Τα έργα στους δύο μεγάλους αυτοκινητό-
δρομους, στους οποίους ταλαιπωρούνται 
πρωτίστως οι κάτοικοι της Δυτικής Ελλά-

δας και φυσικά όχι μόνο αυτοί, βρίσκονται στο 
αέρα και κανείς δεν ξέρει πότε θα ξαναρχίσει 
η κατασκευή τους. Όλα τα έργα και στους δύο 
δρόμους έχουν σταματήσει εδώ και 2 χρόνια, 
γιατί όπως ισχυρίζονται οι κοινοπραξίες που τα 
κατασκευάζουν, οι τράπεζες έχουν σταματήσει 
τη δανειοδότησή τους. Όπως είναι γνωστό τα 
έργα χρηματοδοτούνταν από τέσσερεις πηγές: 
1) από ίδια κεφάλαια των κοινοπραξιών (τεχνι-
κών εταιριών), 2) από τραπεζικό δανεισμό, 3) 
από κρατική χρηματοδότηση και από τα έσοδα 
των διοδίων.
Στην Ολυμπία οδό (Κόρινθος-Πάτρα-Πύργος-
Τσάκωνα) δεν έχει παραδοθεί ούτε χιλιόμετρο 
και οι οδηγοί κινούνται σε μία λωρίδα, κάνοντας 
ταξίδια τρόμου. Όπως ανακοινώθηκε επίσημα 
η πρόοδος των κατασκευών στο δρόμο αυτό 
φθάνει μόλις το 30% και η κοινοπραξία έχει 
εισπράξει το 50% της κρατικής επιχορήγησης 
(550 εκατ. ευρώ) και ακόμα 367 εκατ. από τα 
διόδια. Εκτός αυτού έχει εισπράξει για συμπλη-
ρωματικά έργα (αρχαιολογικές ανασκαφές 
κλπ.) άλλα 21 εκατ. Αλλά και με νέες αποφάσεις 
παίρνει ακόμα 5.4 εκατ. Το εκπληκτικό είναι ότι 
μεγάλο τμήμα αυτού του ποσού πληρώνεται 
για καθυστερήσεις του Δημοσίου και μάλιστα 
με τόκους υπερημερίας.
Για την ΙΟΝΙΑ ΟΔΟ (Αντίρριο-Γιάννενα) οι Κοι-
νοπραξίες έχουν υλοποιήσει το 30,5% του έρ-
γου, που φαίνεται ότι κόστισε 354 εκατ. ευρώ, 
ενώ έχουν εισπράξει από πολύ αποδοτικά δι-
όδια που τους παραχωρήθηκαν (τμήμα Μετα-
μόρφωσης-Σκάρφεια Φθιώτιδας, στον δρόμο 
Αθηνών-Λαμίας) 374 εκατ. ευρώ και από την 
κρατική συμμετοχή 140 σχεδόν εκατ. Έχουν 
δηλ. εισπράξει 514 εκατ. ενώ το έργο κόστι-
σε μέχρι τώρα 354 εκατ. Πέρα από αυτά δι-

εκδικούν ακόμα ποσά για καθυστερήσεις που 
προκάλεσε …. το Δημόσιο και για αλλαγές στη 
χάραξη, κυρίως στην Κλόκοβα.
Εάν συνεχισθεί αυτή η κατάσταση τα έργα στην 
ουσία δεν θα είναι συγχρηματοδοτούμενα, αφού 
ο κύριος χρηματοδότης θα είναι το κράτος και 
διόδια δηλ. οι πολίτες. Και οι ιδιωτικές τεχνικές 
εταιρίες θα τα εκμεταλλεύονται όχι μόνο μέχρι 
το έτος 2038 αλλά και περισσότερο αφού ήδη 
ζητούν παράταση των συμβάσεων.
Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών 
κατέληξε ήδη σε μια πρώτη συμφωνία με τις τε-
χνικές εταιρίες για να ξεκινήσουν τα έργα μέσα 
στον Απρίλιο, τα οποία απασχολήσουν 7.000 
εργαζόμενους. Το μεγάλο πρόβλημα όμως φαί-
νεται να είναι οι τράπεζες οι οποίες χρηματοδο-
τούν το έργο. Ήδη διαφαίνεται η αποχώρηση 
των ισπανικών και πορτογαλικών. Αυτό που 
επιδιώκει ο Υπουργός Υποδομών είναι η διά-
θεση 500 εκατ. ευρώ από δάνειο της Ευρωπαϊ-
κής Τράπεζας Επενδύσεων, το οποίο συνάπτει 
το Ελληνικό Δημόσιο. Εάν δοθούν τα 500 αυτά 
εκατ. τότε τα ποσά που θα διαθέσει το Δημόσιο 
ξεπερνούν τις χρηματοδοτικές υποχρεώσεις 
του κράτους που πηγάζουν από τις συμβάσεις. 
Πηγές: 1) Η από 19/12/2006 Σύμβαση Παρα-
χώρησης της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηματο-
δότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκμε-
τάλλευσης του Αυτοκινητόδρομου «Ιόνια οδός», 
από Αντίρριο μέχρι Ιωάννινα.
2) Πρόσφατη έρευνα «Εφημερίδας των Συντα-
κτών».

ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ:  
Παρατείνεται για  

χρόνια η ταλαιπωρία
Σε συνέχεια των ονομάτων που δημοσιεύ-
τηκαν στο προηγούμενο φύλλο της εφημε-
ρίδας μας, παραθέτουμε και τις επόμενες 
επιτυχίες νέων μας.
Η Αδελφότητα τους συγχαίρει και τους εύ-
χεται καλές σπουδές 
• ΛΑΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΓΙΩΡΓΟΣ 

του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΦΥΣΙΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ

• ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

• ΚΑΚΑΡΙΑΡΗ ΕΛΕΝΗ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ - 
ΦΙΛΟΣΙΚΗ ΠΑΝΕΠΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

• ΘΑΝΟΣ ΤΟΛΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
γιός της ΗΛΕΚΤΡΑΣ ΣΕΡΒΕΤΑ - 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ.ΥΠΟΛ. ΤΗΛΕΠ. ΔΙΚΤΥΩΝ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΒΟΛΟΥ

• ΜΑΛΑΧΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
γιός της ΌΛΓΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ - ΤΜΗΜΑ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ

• ΜΠΙΖΑ ΑΝΝΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ - 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ

• ΚΑΡΑΤΣΙΩΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΙΩΑΝΝΗ 
- ΧΗΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ

• ΒΑΓΕΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΣΠΥΡΟΥ 
- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

• ΠΕΣΛΗ ΑΛΙΚΗ του ΚΩΝ/ΝΟΥ - 
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

• ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

• ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΝΕΦΕΛΗ του 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, 
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. 

• ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΡΙΖΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΚΟΖΑΝΗΣ. 

Θερμή παράκληση: Η Αδελφότητα δεν 
έχει τρόπο να πληροφορείται τις επιτυχίες 
όλων των παιδιών μας που διαμένουν σε 
κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γι αυτό παρακα-

λούμε να μας ενημερώνετε σχετικά. 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΜΑΣ 
ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ - ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
u Η σύζυγος του Γεωργίου Μπουκουβάλα 

Mimoza Ndreu εβαπτίσθη χριστιανή ορθό-
δοξη στον Άγιο Αθανάσιο και το όνομα αυτής 
Μαρίνα στις 18-12-2012

u Η οικογένεια του Γεωργίου Τσαντώνη (γα-
μπρός του Λευτέρη Τσιάφη) απόκτησε αγορά-
κι στις 22-6-2012.

u Η οικογένεια του Χρήστου Κιφοκέρη (γαμπρός 
του Στάθη Παπαδάκου) απόκτησε κοριτσάκι 
στις 3-7-2012.

ΘΑΝΑΤΟΙ
Πέθαναν στο χωριό
u Ο Κων/νος Γ. Ταγκαρέλης στις 6-10-2012 σε 

ηλικία 90 ετών.
u Η Καρατσώλη Λαμπρινή του Δημητρίου στις 

7-11-2012 σε ηλικία 90 ετών.
u Ο Αλέξης Χρήστος του Σπυρίδων στις 13-12-

2012 σε ηλικία 78 ετών.

u Ο Μουσαβερες Κωνσταντίνος του Θεοδώρου 
στις 9-1-2013 σε ηλικία 80 ετών.

u Η Ζαχάρου Ελένη του Αποστόλου στις 15-1-
2013 σε ηλικία 87 ετών.

u Η Χουσου Θεοδώρα του Παναγιώτη  (Πρε-
σβυτέρα Ιερέως Χουσου Σοφοκλή) στις 16-1-
2013 σε ηλικία 87 ετών.

u Ο Μουσαβερες Παναγιώτης του Θωμά στις 
23-1-2013 σε ηλικία 89 ετών.

u Η Χουσου Μαριάνθη του Παναγιώτη στις 27-
1-2013 σε ηλικία 83 ετών.

u Η Βλάχου Αντιγόνη του Αποστόλου στις 28-1-
2013 σε ηλικία 81 ετών.

u Ο Αναγνωστάκης Κωνσταντίνος του Γεωργίου 
στις 31-1-2013 σε ηλικία 62 ετών.

Πέθανε στην Αθήνα
u Ο Θόδωρος Χρ. Παπαγεωργίου στις 4-10-

2012 σε ηλικία 84 ετών.

ΑΓΟΡΑΣΤΕ  
ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ  

ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
Καλούμε όλα τα μέλη 
μας να αγοράσουν το 
ημερολόγιο για το 2013 
του συλλόγου μας με 
τίτλο ΤΟ ΠΕΤΑ ΜΑΣ, Ο 
ΤΟΠΟΣ είναι εμπλουτι-
σμένο και στους δώδεκα 
μήνες του χρόνου με φω-
τογραφίες από το χωριό 
μας. 
Η τιμή του είναι μόνο 
5,00 €. Παραγγείλτε το μας τηλεφωνικά και θα 
σας αποσταλεί όπου κι αν βρίσκεστε. Τα έξοδα 
αποστολής είναι με επιβάρυνση του συλλόγου. 
Η αγορά του ημερολογίου αποτελεί τη μοναδική 
πηγή εσόδου για τον σύλλογό μας. Ενισχύστε 
αυτή την προσπάθεια. 
Δεν πρέπει να λείπει από κανένα σπίτι συγχω-
ριανού μας. 
ΤΗΛ. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ: 6937 136555 – 210 
7483735

Κοινωνικά
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Το Δ.Σ. του συλλόγου μας ευχαριστεί θερμά τον Δήμαρχο Ν. Σκουφά Ε. Γιαν-
νούλη για την κάλυψη του ποσού που χρειάστηκε το λεωφορείο του χορευτι-
κού του Μ.Π.Σ. ΠΕΤΑ.

Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ ΟΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ
Συνεχίζεται το πρωτάθλημα της Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ποδοσφαίρου του Νομού μας. Η ομάδα μας, οι ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ, ξεπερνώντας 
κάθε προσδοκία, πραγματοποιεί μια από τις καλύτερες εμφανίσεις των τελευταίων ετών. Χρέος όλων μας να σταθούμε 
δίπλα σε διοίκηση και παίκτες.

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

ΜΠΑΣΚΕΤ
Συνεχίζεται και το πρωτάθλημα μπάσκετ της Α’ ΕΣΚΑΒΔΕ. Η ομάδα 
μας υπό τις εντολές του προπονητή Γιάννη Φιλίππου πραγματοποιεί 
πολύ καλή παρουσία.

ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ = ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ – ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ 58-66

 4η »» = ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ - ΑΧΙΛΛΕΑΣ  72-54

 5η »» = ΔΟΞΑ -ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ 65-57

 6η »» = ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ - ΒΟΝΙΤΣΑ 62-82

 7η »» = ΡΕΠΟ ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ

 8η »» = ΠΥΡΡΟΣ -ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ 43-59

 9η »» = ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ - ΚΑΝΑΛΑΚΙ 61-85

10η »»  = ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ – ΑΝΩ ΠΟΛΗ 60-65

11η »»  = ΝΙΚΟΠΟΛΗ - ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ 97-75

Η ομάδα μας βρίσκεται στην 5η θέση της βαθμολογίας με 14 βαθ-
μούς.

ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ = ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ – ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ 2-0

 8η »» = ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΟΣ -ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ 1-1

 9η »» = ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ - ΘΥΕΛΛΑ  1-2

10η »»  = ΣΚΟΥΦΑΣ - ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ 3-1

11η »»  = ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ - ΝΙΚΗ  4-1

12η »»  = ΜΕΛΙΣΣΑ - ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ 0-4

13η »»  = ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ – ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 0-1

14η »»  = ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ - ΑΜΒΡΑΚΙΑ 4-1

15η »»  = ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ - ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ 4-0

16η »»  = ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ – ΡΑΚΟΥΝ 4-2

Η ομάδα μας βρίσκεται στην 5η θέση της βαθμολογίας με 25 βαθ-
μούς.

ΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΔΩΡΑ  
ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΠΕΤΥΧΑΝ 

ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Το Δ.Σ. του συλλόγου μας ευχαριστεί θερμά το ΙΔΡΥΜΑ 
ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ για την προσφορά του 
με το Λεύκωμα «ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ», το 

οποίο δόθηκε στα παιδιά. Είναι μια ακριβή και πολυτελέστατη 
έκδοση που θα κοσμεί τις βιβλιοθήκες τους. Επίσης θερμές 
ευχαριστίες στον ΚΩΣΤΑ και ΓΙΩΡΓΟ ΣΧΟΙΝΙΩΤΗ και την 
εταιρεία τους ΚΑΜΠΥΛΗ Α.Ε. για την προσφορά των λευκω-
μάτων TAVOULARIS & BOULGARIS.
Την Ομοσπονδία Ιατρικών Επισκεπτών και τον Πρόεδρό της 
Γεράσιμο Κονιδάρη για την προσφορά χαρτοφυλάκων – τσά-
ντες.
Το Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ και τον διευθυντή του Γούλα 
Χρήστο για την προσφορά του Λευκώματος ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ, 
αλλά και γραφικής ύλης.

Λαογραφική μελέτη της ποίησης στο Πέτα Άρτας

Η Λαϊκή Ποίηση στο Πέτα Άρτας τιτλοφορείται λαογραφική εργασία της Κων-
σταντίνας Γιάνναρη, κόρης του Κώστα Γιάνναρη και της Ευαγγελίας Γεωρ-
γή.

Η Κωνσταντίνα Γιάνναρη ως μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο Τμήμα Λαογραφίας της 
Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, μελέτησε, μεταξύ άλλων και την 
λαϊκή ποίηση του χωριού μας.
Η κυρία Γιάνναρη ευχαριστεί, μέσω της εφημερίδας μας, την Αδελφότητα και τους 
συγχωριανούς μας που τη βοήθησαν να συλλέξει το υλικό της λαογραφικής της 
μελέτης.
Η εφημερίδα μας στο επόμενο φύλλο θα δημοσιεύσει εκτενή αποσπάσματα της 
μελέτης που μας παραχώρησε ευγενικά η Κωνσταντίνα Γιάνναρη.

ΣΤΡΩΜΑΤΑ - ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ
Ειδικές τιμές για τα Μέλη  

του Συλλόγου

Γεώργιος Κοίλιας
ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ 13 
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 

ΤΗΛ. : 210 2618337
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Η είδηση για τον απρόσμενο χαμό του 
Κώστα Αναγνωστάκη μας συγκλόνι-
σε. 

Ιδιαίτερα αγαπητός, γνωστός σε όλους μας 
ως Τσίφτης, έφυγε την Παρασκευή 31 Ιανου-
αρίου 2013, σε ηλικία  62 ετών. Μια μεγάλη 
καρδιά ο ίδιος, προδόθηκε από τη δική του 
καρδιά. Για όλους όσοι βρέθηκαν κοντά του 
ήταν μια γλυκιά φυσιογνωμία, που στόλιζε με 
το χαμόγελό του το χωριό.
Δραστήριος και ενεργός πολίτης, συμμετείχε 
με πρωταγωνιστικό ρόλο στα πολιτιστικά και 
πολιτικά δρώμενα του χωριού, ιδιαίτερα αμέ-
σως μετά την πτώση της χούντας που η τρο-
μοκρατία πλανιόταν ακόμη στην ατμόσφαιρα 
και το μούδιασμα του κόσμου από την επτά-
χρονη δικτατορία ήταν έκδηλη.
Ιδρυτικό μέλος του Μορφωτικού Συλλόγου 
Νέων Πέτα, από τον οποίο προήλθε ο ση-
μερινός σύλλογος και δραστήριο μέλος της 
διοίκησής του, συνέλαβε ουσιαστικά στην 
πολιτιστική άνθηση του χωριού τα χρόνια της 
μεταπολίτευσης. Ανήκει στη γενιά των συγ-
χωριανών μας που συνέβαλαν με τη στάση 
και τη δράση τους στην ένωση της νεολαίας 

του χωριού, κύρια μέσα από δραστηριότητες 
πολιτισμού που ο αντίκτυπός τους συχνά ξε-
περνούσε την εμβέλεια  του χωριού μας. 
Μαχητικός, με κριτική σκέψη, στρατεύτηκε 
πολιτικά στις σοσιαλιστικές ιδέες, αρχικά στο 
ΠΑΣΟΚ. Υπήρξε, επίσης, υποψήφιος δή-
μαρχος Πέτα το 1998. 
Ταλαντούχος ποδοσφαιριστής της ομάδας 
του χωριού, διατέλεσε βασικό στέλεχός της 
για χρόνια. 
Στην επαγγελματική του δραστηριότητα, ως 
εργαζόμενος στο Νοσοκομείο Άρτας, ήταν 
πάντα ανοικτός και πρόθυμος να ακούσει τα 
αιτήματα των συγχωριανών μας και να τους 
συνδράμει χωρίς διακρίσεις στο ξεπέρασμα 
της πολυδαίδαλης γραφειοκρατίας των νο-
σοκομείων που ο ανθρώπινος πόνος την 
κάνει δυσβάστακτη.  
Τεράστια, αναμφίβολα, η απώλεια για τους 
αγαπημένους του ανθρώπους, την οικογέ-
νειά του, τους συγγενείς και φίλους. 
Θα θυμόμαστε πάντα το χαμόγελό του!

Κώστας Ζαχάρος
Ο Κώστας Αναγνωστάκης στην ιδρυτική ομάδα του 
Μορφωτικού Συλλόγου Νέων Πέτα το 1975.

Έφυγε από κοντά μας ο Κώστας Αναγνωστάκης

ΒΡΑΔΙΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΠΕΤΑΝΙΤΗ 
ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ 

ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Μια βραδιά γεμάτη Πέτα

συνέχεια από την πρώτη σελίδα
Ο Άγγελος Παπασπύρου παρουσίασε τα 
δύο τιμώμενα μέλη μας και στη συνέχεια 
τους απονεμήθηκε τιμητική πλακέτα.
•  Μια από τις κορυφαίες στιγμές της 

βραδιάς ήταν η βράβευση των παιδι-
ών μας που εισήχθηκαν στην Τριτο-
βάθμια Εκπαίδευση. Απονεμήθηκαν 
πάπυροι – έπαινοι, λευκώματα ιδι-
αίτερης ποιότητας και αξίας, τσάντες 
και γραφική ύλη. 

•  Οι χαιρετισμοί έκλεισαν με την πρόε-
δρο του Μορφωτικού – Πολιτιστικού 
Συλλόγου Πέτα, Ευαγγελία Φώτη, η 
οποία υπογράμμισε την αποδοτική 
συνεργασία των δύο συλλόγων και τη 
σημαντική προσφορά τους στο Πέτα. 
Η Ε. Φώτη παρέδωσε στον Πρόε-
δρο της Αδελφότητας ξύλινο πίνακα, 
δώρο για την πρόσκλησή τους στην 
εκδήλωση. Ο Γιώργος Κακαριάρης 
την ευχαρίστησε και υποσχέθηκε τη 
συνεργασία και την κοινή δράση των 
δύο συλλόγων. 

•  Η βραδιά έκλεισε με την εκπληκτική 
παρουσία του χορευτικού τμήματος 
του Μορφωτικού Συλλόγου, που ξε-
σήκωσε τους παραβρισκόμενους και, 
βέβαια, καταχειροκροτήθηκε. 

•  Ακολούθησε πλούσιος μπουφές με 
φαγητό και ποτά στο φουαγιέ του θε-

άτρου, προσφορά της Αδελφότητας 
προς τον κόσμο που μας τίμησε με 
την παρουσία του. Η επιθυμία για 
επικοινωνία των συγχωριανών μας 
ήταν τόσο έντονη, που παρέμειναν 
στο φουαγιέ μέχρι αργά. 

Στις εσωτερικές σελίδες της εφημερίδας 
υπάρχουν αναλυτικότερες αναφορές 
στην εκδήλωση, η οποία, κατά γενική 
ομολογία, ήταν εντυπωσιακή σε συμμε-
τοχή και υψηλής ποιότητας στο περιεχό-
μενό της.
•  Ακολούθως τιμήθηκαν παλιά μέλη του 

συλλόγου για την πολυετή προσφορά 
τους. Φέτος τιμήθηκαν τα μέλη μας 
Δημήτρης Ανυφαντής και Μαρία Σερ-
βετά. 

•  Εκ μέρους του Δήμου Ν. Σκουφά 
χαιρέτησε ο Δήμαρχος κ. Ευστάθιος 
Γιαννούλης, που ευχαρίστησε για την 
πρόσκληση και συνεχάρη το Δ. Σ. της 
Αδελφότητας για τη σπουδαία εκδή-
λωση. Μάλιστα, με αφορμή το θέμα 
της εκδήλωσης, ανακοίνωσε ότι βρί-
σκονται σε τελικό στάδιο οι επαφές για 
Παγκόσμιο Συνέδριο Φιλελληνισμού 
που προγραμματίζεται να πραγμα-
τοποιηθεί το καλοκαίρι στο Πέτα. Να 
σημειωθεί ότι εκ μέρους της δημοτι-
κής αρχής τίμησαν την εκδήλωσή μας 
οι Αντιδήμαρχοι Ροζίνα Βαβέτση και 
Θόδωρος Σερβετάς. 

Διασώζεται -μάλλον- το 
ΤΕΙ Άρτας από το σχέδιο 

«Αθηνά»

Τα Τμήματα του ΤΕΙ Άρτας φαίνεται ότι θα διασωθούν από 
τη συρρίκνωση που υφίσταται η Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. 
Μάλιστα, αρκετά Τμήματα στην Άρτα φαίνεται ότι ενισχύ-
ονται από τη συρρίκνωση Τμημάτων που λειτουργούσαν 
στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Ελλάδας με παρεμφε-
ρές αντικείμενο. 
Αναλυτικότερα, προτείνεται η ενίσχυση του Τμήματος Τη-
λεπληροφορικής και Διοίκησης που εδρεύει στην Άρτα με 
τη δημιουργία Σχολής Μηχανικών Πληροφορικής, όπου θα 
ενταχθούν το Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλε-
πικοινωνιών Λευκάδας, τα δυο τμήματα Εφαρμογών Πλη-
ροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία Λευκάδας και 
Μεσολογγίου, καθώς και το τμήμα Τηλεπικοινωνιακών Συ-
στημάτων και Δικτύων που εδρεύει στη Ναύπακτο.
Επίσης προτείνεται η δημιουργία στην Άρτα Σχολής Γεω-
πονίας με τη συγχώνευση των Τμημάτων Φυτικής Παρα-
γωγής και Ανθοκομίας-Αρχιτεκτονικής Τοπίου.
Τέλος, παραμένουν τα Τμήματα Λαϊκής και Παραδοσιακής 
Μουσικής και Ζωικής Παραγωγής.
Βέβαια, τα προηγούμενα βρίσκονται ακόμη σε στάδιο «δια-
βούλευσης» με αβέβαιη την τελική έκβαση, αφού πολιτικές 
παρεμβάσεις, αλλά και πιέσεις τοπικών παραγόντων θα 
πρυτανεύσουν στις τελικές αποφάσεις. 

Το ΤΕΙ Άρτας
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1. ΑΛΕΞΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥ ΗΛΙΑ 20 €

2. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ ΝΑΝΤΙΑ 20 €

3. ΑΝΔΡΕΟΥ ΕΡΑΣΜΙΑ 10 €

4. ΑΝΔΡΕΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 20 €

5. ΑΝΥΦΑΝΤΗ - ΣΠΑΡΤΙΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 20 €

6. ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 20 €

7. ΒΑΒΕΤΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 20 €

8. ΒΑΓΕΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 20 €

9. ΒΑΣΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 20 €

10. ΒΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ 20 €

11. ΒΑΣΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ 15 €

12. ΒΑΣΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΠΕΛΟΠΙΔΑ 20 €

13. ΓΑΒΡΟΓΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 30 €

14. ΓΕΩΡΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΛΑΜΠΡΟΥ 25 €

15. ΓΕΩΡΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ 25 €

16. ΓΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 20 €

17. ΓΟΥΛΑΣ ΦΑΝΗΣ 15 €

18. ΓΡΟΥΜΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 20 €

19. ΕΙΡΗΝΗ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΖΗΣΗ 10 €

20. ΖΑΜΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 20 €

21. ΖΟΡΜΠΑ-ΚΟΜΠΟΡΟΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 15 €

22. ΚΑΚΑΡΙΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 43 €

23. ΚΑΣΕΛΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 45 €

24. ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΠΕΘΕΡΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ 
ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ)

20 €

25. ΚΟΛΙΟΥ ΒΑΓΓΕΛΙΩ 20 €

26. ΚΟΛΙΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 20 €

27. ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 20 €

28. ΚΥΡΟΥΛΗ ΕΙΡΗΝΗ 10 €

29. ΛΑΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 15 €

30. ΛΑΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 15 €

31. ΛΑΓΟΥ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 50 €

32. ΛΑΛΟΥ ΒΑΝΑ 30 €

33. ΜΑΤΑΤΣΗ ΕΛΕΝΗ 20 €

34. ΜΟΥΣΑΒΕΡΕΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 20 €

35. ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 20 €

36. ΜΠΑΡΤΣΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 25 €

37. ΜΠΑΡΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 25 €

38. ΜΠΙΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 50 €

39. ΜΠΙΖΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 25 €

40. ΜΠΙΖΑΣ ΜΑΝΘΟΣ 28 €

41. ΜΠΙΖΑΣ ΦΩΤΙΟΣ 25 €

42. ΜΠΙΖΑΣ ΚΩΣΤΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 25 €

43. ΝΙΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ 20 €

44. ΝΤΟΥΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 40 €

45. ΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 20 €

46. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΗΣ 30 €

47. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΒΥΣΑΡΙΟΝ 5 €

48. ΡΟΒΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 25 €

49. ΡΟΒΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 25 €

50. ΣΕΡΒΕΤΑ ΒΟΥΛΑ 10 €

51. ΣΕΡΒΕΤΑ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 20 €

52. ΣΕΡΒΕΤΑ ΜΑΡΙΑ 15 €

53. ΣΕΡΒΕΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 50 €

54. ΣΕΡΒΕΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  του ΛΑΜΠΡΟΥ 50 €

55. ΣΕΡΒΕΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 50 €

56. ΣΜΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 20 €

57. ΣΜΕΡΟΥ - ΠΑΝΤΑΖΙΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 30 €

58. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20 €

59. ΤΑΓΚΑΡΕΛΗΣ ΘΩΜΑΣ 15 €

60. ΤΖΟΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 20 €

61. ΤΟΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 30 €

62. ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 30 €

63. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 20 €

64. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΕΛΕΝΗ 20 €

65. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 20 €

66. ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
(ΣΥΖΥΓΟΣ Θ. ΓΑΒΡΟΓΟΥ)

30 €

67. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 5 €

68. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 10 €

ΕΙΣΦΟΡΕΣ - ΔΩΡΕΕΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ
1. Η ΕΛΕΝΗ ΚΟΠΑΝΑ ΚΑΣΣΕΛΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΣΤΗΝ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ 

ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 50.00 € ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ ΓΟΝΙΩΝ ΤΗΣ ΣΠΥ-
ΡΟΥ κ ΜΑΡΙΑΣ του ΣΥΖΗΓΟΥ ΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΥ κ των αδελφών ΒΑΓΓΕ-
ΛΗ κ ΘΥΡΕΣΙΑΣ.

2. ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΙΖΟΥ, (ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟ-
ΜΙΚΟΥ) Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥΛΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕ ΣΤΗΝ ΑΔΕΛ-
ΦΟΤΗΤΑ 100.00 €.

3. ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΙΖΟΥ, (ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟ-
ΜΙΚΟΥ) Η ΚΟΡΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΡΙΖΟΥ – ΚΑΛΗΜΕΡΗ ΠΡΟΣΦΕΡΕ 
ΣΤΗΝ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ 50.00 €.

4. Η ΚΑΚΑΡΙΑΡΗ ΕΥΛΑΜΠΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΣΤΗΝ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΤΟ 
ΠΟΣΟ ΤΩΝ 100.00 € ΓΙΑ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΣΥΖΥΓΟΥ ΤΗΣ ΚΩΣΤΑ 
ΚΑΚΑΡΙΑΡΗ.

5. Η ΠΑΝΟΥ ΑΓΛΑΪΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΣΤΗΝ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 
20.00 € ΓΙΑ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΣΥΖΥΓΟΥ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΠΑΝΟΥ. 

6. Ο ΓΟΥΛΑΣ ΦΑΝΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΣΤΗΝ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΤΟ ΠΟΣΟ 
ΤΩΝ 30.00 € ΓΙΑ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ & ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΓΟΥΛΑ.

Συνδρομές
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Φωτογραφήματα

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 

Χορός στην πλατεία 
στο τέλος της 10ετία 
του ‘70. Από αριστερά: 
Λάμπρος Γεωργής, 
Κώστας Κολιός, Ζωή 
Ρίζου, Γιώργος Γάβρογος, 
Λάμπρος Μπίζας, Γιάννης 
Κυρούλης (φωτ. αρχείο 
Αγγ. Παπασπύρου).

Το παλιό μνημείο των Πεσόντων 

Ελλήνων & Φιλελλήνων τη 10ετία 

του ‘50.

από το Πέτα του χθες και του σήμερα

Φωτογραφία στις αρχές της 10ετίας του ‘80, από εκδηλώσεις 
αποκριάς (φωτ. αρχείο Αγγ. Παπασπύρου).

Στο μαγαζί του Νίκου Φώτη για ένα ποτό στα όρθια. 
Ο συμπαθής “Ναύαρχος” Γιώργος Παπαβασιλείου, 
χαιρετάει χαμογελώντας, όπως μας αποχαιρέτισε 
πολύ νωρίς (φωτ. αρχείο Αγγ. Παπασπύρου).

Προς τον Εσπερινό σε δρόμο του 
χωριού, πριν από 60 περίπου χρό-
νια.

Από την εμπορόπανήγυρη και τη ζωοπανήγυρη στην Άρτα (Μπο-
χούστι) τον Σεπτέμβριο του 1962 (φωτ. Κώστα Μπαλάφα).

Από τις ιστορικές εκδρομές της Αδελφότητας στην Ευρώπη. Οι εκδρομές μπροστά στα Ανάκτορα του Μ. Ναπολέοντα στο Φο-νταινεμπλού, 55 χλμ από το κέντρο του Παρισιού. (φωτ. αρχείο Αδελφότητας).


