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Εκλογές 2014
Τα εκλογικά αποτελέσματα των πρόσφατων 

εκλογικών αναμετρήσεων

Στις 18 και 25 Μαΐου έγιναν οι αυτοδιοικητικές 
εκλογές για την ανάδειξη νέων Δημοτικών 
και Περιφερειακών αρχών, καθώς και οι Ευ-

ροεκλογές για την εκπροσώπευση της χώρας μας 
στο Ευροκοινοβούλιο. 

Εδώ, στην παρουσίαση των εκλογικών αποτε-
λεσμάτων, για να διευκολύνουμε τους αναγνώστες 
δίνουμε σε ξεχωριστές στήλες τα αποτελέσματα 
στο Πέτα, στον πρώην Δήμο Πέτα (Πέτα, Αγ. Δημή-
τριος, Κλειστό, Μαρκινιάδα, Νεοχωράκι, Μελάτες, 
Ζυγός, Μεγάρχη), στο Δήμο Ν. Σκουφά, καθώς και 
τα αποτελέσματα ευρύτερων περιοχών, όπως στην 
περίπτωση των Περιφερειακών εκλογών ή Ευροε-
κλογών. 

Όπου υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, δίνονται τα 
αποτελέσματα προηγούμενων εκλογικών αναμε-

τρήσεων ώστε να υπάρχει η δυνατότητα σύγκρισης 
με παλαιότερες εκλογικές αναμετρήσεις. 

Στην περίπτωση των Ευροεκλογών δεν ήταν 
δυνατόν να παρουσιάσουμε όλους τους συνδυα-
σμούς. Γι αυτό αναγκαστήκαμε να περιοριστούμε 
στην παρουσίαση συνδυασμών που εμφανίστηκαν 
στην περιοχή μας και είχαν μια, έστω μικρή, πανελ-
λαδική καταγραφή.

Αναλυτικότερα τα αποτελέσματα των εκλογών βρί-
σκονται στην ιστοσελίδα http://www.peartas.gov.gr/.

Δημοτικές εκλογές 2014
Οι επιδόσεις των δημοτικών συνδυασμών παρου-
σιάζονται στον πίνακα 1. Ο συνδυασμός του νυν 
δημάρχου Ευστ. Γιαννούλη εκλέχτηκε από την 
πρώτη Κυριακή με ποσοστό 55,28% και η θητεία 
της νέας δημοτικής αρχής θα είναι πενταετής. 

Μαζικά συλλαλητήρια  
στην Άρτα ενάντια στην 

πώληση της ΔΕΗ

Του Κ. Ζαχάρου
Εκατοντάδες πολίτες και εκπρόσωποι φο-

ρέων διατράνωσαν την αντίθεσή τους στο ξε-
πούλημα της ΔΕΗ στην Άρτα, την Πέμπτη 3 και 
Τετάρτη 9 Ιουλίου. Στην Άρτα, η ιδιωτικοποίηση 
των φραγμάτων στο Πουρνάρι και των λιμνών 
δημιουργεί πρόσθετες ανησυχίες, αφού η αγροτι-
κή παραγωγή και πρωτογενείς τομείς δραστηριο-
τήτων εξαρτώνται από την απρόσκοπτη ροή του 
Αράχθου. Επίσης, η προοπτική υδροδότησης της 
ευρύτερης περιοχής της Άρτας από τα νερά του 
Αράχθου, καθώς και η χρήση των λιμνών και των 
παρόχθιων περιοχών για περιβαλλοντικές δρα-
στηριότητες, καθίστανται προβληματικά, αφού θα 
εξαρτώνται από τους όρους των ιδιωτών- διαχειρι-
στών των φραγμάτων και του νερού. 

Εκκωφαντική απουσία του Δήμου Ν. Σκουφά
Έκπληξη προκαλεί στους Πετανίτες η απουσία 

του Δήμου Ν. Σκουφά από την πάνδημη διαμαρ-
τυρία των πολιτών. Μάταια αναζητήσαμε κάποια 
ανακοίνωση του Δημάρχου, ή απόφαση Δημοτικού 
Συμβουλίου για το ξεπούλημα των φραγμάτων και 
κάλεσμα για συμμετοχή στις συγκεντρώσεις δια-
μαρτυρίας.

Επίσης εκκωφαντική ήταν η σιωπή του Δημάρ-
χου για το συγκεκριμένο θέμα, στην κεντρική του 
ομιλία το Σάββατο των Φιλελληνίων. 

Είναι δυνατόν το ξεπούλημα των φραγμάτων 
Πουρναρίου και του νερού, που σχετίζονται στενά 
με την ιστορία και τη ζωή του Πέτα, να θεωρούνται 
ανάξια λόγου για να τους δημοτικούς μας άρχοντες; 

Δεν είναι, άραγε, μέσα στα καθήκοντα της Δημο-
τικής Αρχής να εκφράζει τις ευαισθησίες των πο-
λιτών, τη συλλογική μνήμη και το δημόσιο συμφέ-
ρον; Κι όταν αυτά στραπατσάρονται, με πρόσχημα 
κάποια «προαπαιτούμενα» προς την Τρόικα, δεν 
οφείλει μια ευαίσθητη στις απαιτήσεις των καιρών 
Δημοτική Αρχή να πρωτοστατεί σε καμπάνιες ενη-
μέρωσης των δημοτών, δηλώνοντας, με μαζικές 
συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, την αντίθεσή της στο 
ξεπούλημα «φιλέτων» της πατρίδας μας;

Μπορεί οι αγώνες των συγχωριανών μας για την 
υδροδότηση του χωριού σε παλαιότερες δεκαετίες 
και τα ευεργετήματα από τα νερά του Αράχθου, αι-
ώνες τώρα, να αντιμετωπίζονται με αδιαφορία και 
ύφος απαξιωτικό από την Διοίκηση της τοπικής 
κοινωνίας; Τι να πεις κανείς!

Πίνακας 1. Αποτελέσματα Δημοτικών Εκλογών 2014 

Δήμος Ν. Σκουφά. Σύνολο ψηφισάντων: 10.033, Λευκά-Άκυρα: 391,  
Έγκυρα: 9642

Πέτα. Σύνολο ψηφισάντων: 1394, Λευκά-Άκυρα: 50, Έγκυρα: 1342

Πρώην Δήμος Πέτα. Σύνολο ψηφισάντων: 3150, Λευκά-Άκυρα: 97,  
Έγκυρα: 3053

Πέτα
Πρώην 
Δήμος 
Πέτα

Σύνολο 
Δήμου  

Ν. Σκουφά
«Ενωτική πορεία»
Ευστράτιος Γιαννούλης

474 
(35,32%)

1549 
(50,73%)

5325 
(55,28%)

«Δήμος Πολιτών»
Θεόδωδος Μουσαβερές

557 
(41,50%)

1010 
(33,08%)

2565 
(26,61%)

«Παρέμβαση Πολιτών»
Χαράλαμπος Πεσλής

237 
(17,66%)

443 
(14,51%)

1176 
(12,16%)

«Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Ν. 
Σκουφά» Κών/νος Κικιώνης

71 
(5,29%)

125 
(4%)

463
(4,78%)

«Όλοι Εμείς Μαζί»
Νικ. Στασινός

3 
(0,22%)

12 
(0,39%)

113 
(2,08%)

Περιφερειακές Εκλογές 2014
Στον πίνακα 2 καταγράφονται οι επιδόσεις των συν-
δυασμών στις Περιφερειακές Εκλογές.

Πίνακας 2. Αποτελέσματα Περιφερειακών εκλογών

Πέτα
Πρώην 
Δήμος 
Πέτα

Περιφέρεια 
Ηπείρου

(Συνολικό 
αποτέλεσμα)

«Αξιοβίωτη Ανάπτυξη 
Ηπείρου» Αλέκος Καρχιμάνης

475 
(36,15%)

1198 
(40,45%)

21235 
(50,83%)

«Ήπειρος Ανατροπής»
Όλγα Γεροβασίλη

475 
(36,15%)

1021 
(34,48%)

17734 
(24,58%)

«Λαϊκή Συσπείρωση»
Όλυ Τσουμάνη

256 
(19,48%)

377 
(12,73%)

3760 
(8,05%)

«Συμμαχία Ηπειρωτών»
Γιώργος Ζάψας

44 
(3,34%)

190 
(6,41%)

3384 
(9,66%)

«Ελληνική Αυγή για την Ήπειρο»
Κων/νος Αναγνώστου

41 
(3,12%)

121 
(4,08%)

1769 
(3,94%)

«Αριστερή Παρέμβαση»
Νίκος Ζήκος

23 
(1,75%)

54 
(1,82%)

1126 
(2,94%)

Ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Πέτα και η 
Αδελφότητα Πετανιτών καλούν στις καλοκαιρινές 
συναντήσεις με
Θέμα: To καταστροφικό πέρασμα του Ναζισμού 

από το Πέτα. 
Η εκδήλωση θα γίνει στις 9 Αυγούστου, 8.30μμ., 
στην αυλή του Μορφωτικού Συλλόγου. Η αναφορά 
στα γεγονότα της περιόδου της Κατοχής κρίνουμε ότι 
είναι αναγκαία, πάνω απ’ όλα για λόγους γνώσης. 
Αν και η περίοδος του 1940-44 δεν είναι μακρινή και 
αρκετοί εν ζωή συγχωριανοί μας την έζησαν και τη 

διηγούνται, εν τούτοις, πολλοί είναι οι νέοι που αγνο-
ούν ότι το χωριό μας δέχτηκε συχνά τη θηριωδία των 
κατακτητών, που το έκαψαν επανειλημμένα. 

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης:
•  Παρουσίαση της ιστορίας του Πέτα την περίοδο 

1941-44 από τον Άγγελο Παπασπύρου.
•  Τιμητική αναφορά στη θηριωδία του Κομμένου από 

τον Δημήτρη Βλαχοπάνο.
•  Μαρτυρίες κατοίκων Πέτα από τα γεγονότα της κα-

ταστροφής.

ΚαλοΚαιρινές ςυναντήςέις 2014
συνέχεια στη 2η σελίδα
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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 τράπεζα  
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 527/200221-37

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

Το φορητό ξύλινο παγού-
ρι ήταν ένα μικρό υδρο-
δοχείο, που συνήθως 

μεταφέρονταν στον ώμο, ή 
κρεμασμένο στο σαμάρι των 
ζώων. Ήταν ένα είδος πρώτης 
ανάγκης κι έλυνε το πρόβλημα 
της δίψας στους αγρότες, στους 
βοσκούς, κυνηγούς, αγωγιάτες 
και εκδρομείς, καθώς και στους 
«πάσης φύσεως πεζοπόρους».
Πρόκειται για ένα βαρελάκι νε-
ρού, που κατασκεύαζαν ειδικοί 
λαϊκοί τεχνίτες, δηλαδή οι γνω-
στοί βαϊνάδες – βαρελοποιοί.
Στην πραγματικότητα το ξύλινο 
παγούρι υπήρξε απομίμηση 
και τεχνική εξέλιξη ενός πα-
λαιότερου υδροδοχείου, που 

κατασκεύαζε ο λαός από απο-
ξηραμένο νεροκολόκυθο και το 
λέγανε φλασκί ή φλάσκα.
Προφανώς γι αυτό σε μερικά 
ορεινά χωριά εξακολουθούν να 
ονομάζουν ακόμα και σήμερα 
το ξύλινο παγούρι φλάσκα και 
φλασκί.
Για την ίδια ακριβώς χρήση, 

αλλά με το όνομα υδροδόκη, 
συναντάμε το φορητό ξύλινο 
παγούρι και στην ελληνική αρ-
χαιότητα.
Περιττό να θυμίσουμε ότι οι κα-
λύτεροι λαϊκοί τεχνίτες ξύλινων 
παγουριών, με δούγες και κε-
ντήδια, ήταν οι Γιαννιώτες Πα-
γουράδες. Αυτοί εφοδίαζαν όλη 
την Ήπειρο με καλλιτεχνικά πα-
γούρια.
Τώρα όμως τα ξύλινα παγού-
ρια τους βρίσκονται στα Λαϊκά 
Μουσεία. Οι Γιαννιώτες ωστόσο 
κράτησαν για πάντα το επαγ-
γελματικό παρατσούκλι τους: 
«παγουράδες»!

του Τρύφωνα Σερβετά

Ο ένδοξος ασπρομάλλης Διοικητής του 2ου λό-
χου του τάγματος των Φιλελλήνων, 50 ετών, γεν-
νήθηκε στην Πολωνία. Ήταν ο γηραιότερος των 
φιλελλήνων κι έπεσε ηρωικά στο Πέτα.
Υπήρξε άρχοντας του Εσκάντ και παλαιός αξιω-
ματικός της Αυτοκρατορικής Φρουράς του Ναπο-
λέοντα. Πολέμησε στο πλευρό του πιστεύοντας, 
όπως όλοι οι Πολωνοί, στην υπόσχεση του Να-
πολέοντα να απελευθερώσει την πατρίδα του και 
τους συμπατριώτες του. Ακολούθησε μάλιστα τον 
Ναπολέοντα, μαζί με άλλους αξιωματικούς, στην 
εξορία του στο νησί Έλβα, ύστερα από την απο-
τυχημένη εκστρατεία του στη Ρωσία.
Ο Μιρζεύσκη έφερε τον Σταυρό της Λεγεώνας της 
Τιμής και τα περισσότερα πολεμικά τραύματα.
Αγαπούσε την Ελλάδα γιατί, όπως έλεγε, είχε με 

την πατρίδα του Πολωνία κοινούς αγώνες και κοι-
νά ιδανικά.
Χαρακτηριστικά και συγκινητικά είναι τα τελευταία 
λόγια του, λίγο πριν πεθάνει, προς τους συμπα-
τριώτες του μαχητές, παρουσία και του Δάνια:
«Όπου κι αν πολέμησα με τον Ναπολέοντα και με 
τον Βολιβάρ, στη Ρωσία, Γαλλία, Ιταλία, κι αλλού, 
δεν κέρδισα τίποτα άλλο από την πείρα, ότι τα 
πράγματα πουθενά δεν πάνε καλά. Με παρηγο-
ρεί όμως ότι από νέος μέχρι σήμερα αγωνίστηκα 
για τα ανθρώπινα ιδανικά. Το μόνο και τελευταίο 
που θέλω εδώ στην Ελλάδα που ήλθα, είναι τού-
το: Να αποκτήσω μαχόμενος, πιστός στις αρχές 
μου, έντιμο τάφο στρατιώτη στην κλασική γη των 
Ελλήνων, όπου έπεσαν τόσοι ήρωες, ή να ιδώ να 
αναθάλλει στην αγιασμένη αυτή γη η Ελευθερία 
και να γίνω ο γηραιός πολίτης της χώρας αυτής».

Αφιέρωμα στους φιλέλληνες ήρωες  
που πέσανε στη μάχη του Πέτα στις 4-7-1822

του Τρύφωνα Σερβετά
Για τους μικρούς μας φίλους

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΙΠΠΟΤΗ ΙΛΑΡΧΟΥ ΜΙΡΖΕΥΣΚΗ

ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ

Το ξύλινο παγούρι
Περιγραφή αντικειμένων που χρησιμοποιούσαν οι Πετανίτες και χάθηκαν στο πέρασμα των χρόνων.
Περιγραφή αντικειμένων Λαογραφικού Μουσείου Πέτα.

Ευροεκλογές 2014
Τα αποτελέσματα των ευροεκλογών 

του 2014 δίνονται στον πίνακα 3. 
Τα κενά «κελιά» του πίνακα οφείλονται 

στην έλλειψη στοιχείων ή στην απουσία 
του εκλογικού σχηματισμού στην αντί-
στοιχη εκλογική αναμέτρηση. 

συνέχεια από την 1 σελίδα

Διαβάτη, να μην προσπερνάς 
αδιάφορος το Πέτα,
την αδιαφορία σου, 

στον Άραχθο ευθύς πέτα,
και σκύψε και προσκύνησε

το χώμα, κάθε πέτρα, 
κάθε ανθάκι ολάνοιχτο

που ζει απ’ ηρώων αίμα,
αγνώστων Φιλελλήνων,

οπ’ έσταζε σιγά σιγά,
σπονδή ιερή ελευθεριάς, 

μακριά απ’ την χώρα εκείνων.
Πές τους θερμό «ευχαριστώ»

και πιάσε τους κουβέντα, 
για την θυσία της νιότης τους

στην μάχη αυτή του Πέτα.
Έλληνες και Φιλέλληνες

μαζί στα ιδεώδη, 
την Γη του Πέτα ετίμησαν

κι’ η Γη αυτούς,
μ’ άνθη ευώδη.

Ελένη Σαργένη 

ΕΛΛΗΝΕΣ και ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ

Πίνακας 3. Αποτελέσματα Ευροεκλογών 2014

Ευροεκλογές 2014 Ευροεκλογές 2009
Πέτα Πρώην Δήμος Πέτα Επικράτεια Πρώην Δήμος Πέτα Επικράτεια

ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ. 386 (33,04%) 947 (37,94%) 26,57% 4,94% 4,70%
Ν.Δ. 303 (25,94%) 716 (28,68%) 22,72% 36,92% 32,30%
ΕΛΙΑ/ ΠΑ.ΣΟ.Κ 107 (9,16%) 243 (9,73%) 8,02% 38,76% 36,65%
Κ.Κ.Ε. 123 (10,53%) 207 (8,29%) 6,11% 9,11 8,35%
Χ. ΑΥΓΗ 61 (5,22%) 163 (6,53%) 9,39% 0,46%
ΠΟΤΑΜΙ 61 (5,22%) 125 (5%) 6,60% -
ΑΝ. ΕΛΛΗΝΕΣ 14 (1,19%) 43 (1,72%) 3,46% -
ΛΑΟΣ 4 (0,34%) 25 (1%) 2,69% 3,71% 7,15%
ΔΗΜ.ΑΡ 9 (0,77%) 23 (0,92%) 1,20% -
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α 16 (1,36%) 29 (1,16%) 0,72% 0,43%
Κόμμα Ελλ. Κυνηγών 7 (0,59%) 63 (2,52%) 1% 1,27%
Παναθηναϊκό Κίνημα 5 (0,42%) 34 (1,36%) 0,74% -
Σοσιαλιστικό Κόμμα 4 (0,34%) 22 (0,88%) 0,19% -
Οικ. Πράσινοι 25 (2,14%) 38 (1,52%) 0.90% 1,91% 3,49%

Εκλογές 2014
Τα εκλογικά 

αποτελέσματα των 
πρόσφατων εκλογικών 

αναμετρήσεων
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Η ΜΙΚΡΗ ΔΕΗ
Παραδίδονται σε ιδιώτες δημόσιες υποδομές

Mε τη σύσταση της «ΜΙΚΡΗΣ ΔΕΗ» προβλέπεται η πώληση στους ιδιώτες κατά 100%, με απόσπαση από τη ΔΕΗ του 30% των καθετοποιημέ-
νων δραστηριοτήτων και πάγιων εγκαταστάσεων της «λιγνιτωρυχεία - σταθμοί παραγωγής-εμπορία (πελάτες)».

Πρόκειται για εξαιρετικά μεγάλης έκτασης επέμβαση στη δομή και λειτουργία της ΔΕΗ. Τα διακυβεύματα είναι τεράστια. Το ελάχιστο που θα 
περίμενε η ελληνική κοινωνία είναι μια επιστημονικά τεκμηριωμένη μελέτη για τις επιπτώσεις και τις προοπτικές. Αντί για αυτό προβάλλονται 
γενικότητες και θέσφατα του τύπου «ανάγκη ιδιωτικοποιήσεων» και «λειτουργία ανταγωνισμού». Η διάσπαση της συνεκτικής, μεταλλευτικά, 
ενότητας της περιοχής Πτολεμαΐδας-Αμυνταίου θα προκαλέσει αξεπέραστα λειτουργικά προβλήματα με σοβαρότατες οικονομικές επιπτώσεις.

Διαγράφονται σοβαρότατοι κίνδυ-
νοι υπολειτουργίας, ή μη εκμετάλ-
λευσης σημαντικών λιγνιτικών κοιτα-
σμάτων (Αμύνταιο-Κομνηνά κ.λ.π) 
και απαξίωσης πανάκριβου πάγιου 
εξοπλισμού ορυχείων, ικανού να λει-
τουργήσει για δεκαετίες.

Χαρίζεται η πλέον σύγχρονη και 
ακριβοπληρωμένη λιγνιτική Μονάδα 
της Φλώρινας (ΑΗΣ Μελίτης) με όλη 
την πανάκριβη υφιστάμενη υποδομή 
για ανέγερση και δεύτερης Μονάδας, 
όπως το φράγμα της Παπαδιάς κόστι-
σε πάνω από 80 εκ. ευρώ.

Ακυρώνονται οι υφιστάμενες δυνα-
τότητες συνεργειών και οικονομικών 
κλίμακας, στην εκμετάλλευση των 
Σταθμών και των Ορυχείων με σοβα-
ρές οικονομικές επιπτώσεις.

Παραδίδονται σε ιδιώτες Υδροηλε-
κτρικοί Σταθμοί, οι οποίοι εκτός των 
άλλων, συνιστούν υποδομές πολ-
λαπλού σκοπού, δηλαδή κατ’ εξοχήν δημοσίου 
συμφέροντος (ύδρευση -άρδευση – παραγωγή 
ηλεκτρισμού).

Ας αναλογιστούμε ότι το 1975 η Πολιτεία για το 
δημόσιο συμφέρον, προκειμένου να επιτευχθούν 
συνέργιες και οικονομίες κλίμακας, ενέταξε τα ιδι-
ωτικά ορυχεία της ΛΙΠΤΟΛ στη ΔΕΗ, πράγμα που 
έδωσε τεράστια ώθηση στην ανάπτυξη και εκμε-
τάλλευση των λιγνιτικών κοιταγμάτων της Δυτ. 
Μακεδονίας και συνακόλουθα στην παραγωγή.

Τα ανωτέρω σε συνδυασμό με την πώληση των 
Δικτύων Μεταφοράς (ΑΔΜΗΕ) και τον σχεδιαζό-
μενο στρατηγικό επενδυτή για την υπόλοιπη ΔΕΗ 
συνιστούν «κοσμογονικές» αλλαγές στον τομέα 
του ηλεκτρισμού στη χώρα μας. Πέραν των επι-
πτώσεων που ήδη αναφέρθηκαν, συνεπάγονται 
την ουσιαστική απόσυρση του Δημόσιου απ’ αυ-
τόν τον καίριας σημασίας για την οικονομία και 
την κοινωνία τομέα, και αποστερούν από την πο-
λιτεία ένα πολύτιμο εργαλείο άσκησης κοινωνικής 
και αναπτυξιακής πολίτικης, όπως είναι ο Όμιλος 
ΔΕΗ.

Η ΔΕΗ αναγκαίος μοχλός στην 
παραγωγική ανασυγκρότηση της 

χώρας
Ας αναλογιστούμε εν προκειμένω ότι ο Όμιλος 

ΔΕΗ είναι τεράστιο μέγεθος για την οικονομία και 
την παραγωγική βάση της χώρας μας. Είναι η με-
γαλύτερη βιομηχανία, και παρά τα προβλήματα 
που της έχουν δημιουργήσει και τα πλήγματα που 
της έχουν επιφέρει οι ασκηθείσες την τελευταία 
τουλάχιστον 20ετια πολιτικές σε όλα τα πεδία δρα-
στηριότητας της, παραμένει ο μεγαλύτερος επεν-
δυτικός φορέας, στήριγμα της παραγωγής και της 
εν γένει οικονομικής δραστηριότητας.

Θα οδηγήσουν αυτές οι αλλαγές, όπως λέει η 
κυβέρνηση, σε μείωση του κόστους παραγωγής 
της ηλεκτρικής ενέργειας που είναι το κατεξοχήν 
ζητούμενο, ιδιαίτερα για τη χειμαζόμενη ελληνική 
οικονομία και την κοινωνία που υποφέρει; 

Θεμελιώδης αιτιολογική βάση της οδηγίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απελευθέρωση της 
αγοράς είναι «να απολαμβάνουν όλοι οι Ευρω-
παίοι πολίτες το αγαθό της ηλεκτρικής ενεργείας 
με τη μέγιστη ποιότητα και το ελάχιστο κόστος». 
Ωστόσο η πραγματικότητα ,έπειτα από 15 χρόνια, 
κάθε άλλο παρά δικαίωσε αυτές τις προσδοκίες. 
Δεν έχει υπάρξει περίπτωση μείωσης των τιμών 
ούτε και στις χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης, στις 
όποιες οι συνθήκες είναι οι πλέον ευνοϊκές για τη 
λειτουργία της αγοράς, όπως μεγάλες καταναλώ-
σεις, ύπαρξη πολλών διασυνδέσεων με γειτονικές 
χώρες και συνεπώς πρόσβαση σε μεγάλα κέντρα 
και επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίας κ.λ.π. 
Αντίθετα, σε όλες τις χώρες έχουν υπάρξει μεγά-
λες αυξήσεις.

Η ΔΕΗ ακόμη και σήμερα που έχει υποστεί και 
εξακολουθεί να υφίσταται τεράστιες ζημιές από 
τον αθέμιτο ανταγωνισμό και τις κυβερνητικές 
πολιτικές κάνει κάθε χρόνο μεγάλες επενδύσεις 
που προσεγγίζουν το 1 δις, με τις οποίες αφενός 
κινείται ένα μεγάλο μέρος της ελληνικής οικονο-
μίας και αφετέρου ενισχύει τις υποδομές της με 
αναμενόμενες ευεργετικές επιπτώσεις για την ίδια 
και συνακόλουθα τους καταναλωτές και την εθνική 
οικονομία. Θυμίζω τις πιο πρόσφατες σταθμοί Αλι-
βερίου και Μεγαλόπολης συμβολαιοποίηση Πτο-
λεμαΐδας 5 προϋπολογισμού 1,4 δις, προκήρυξη 
διασύνδεσης των Κυκλάδων με το ηπειρώτικο 
σύστημα. Σταθμός της Ρόδου κ.λ.π. Προφανώς οι 
επενδύσεις αυτές χρηματοδοτούνται από τα κέρ-
δη της και από δανεισμό. Αυτό γίνεται για όλες τις 
επιχειρήσεις. Ας αναλογιστούμε πόσο καλύτερα 
θα ήταν τα πράγματα αν η ΔΕΗ, στο πλαίσιο μιας 
άλλης πολιτικής λειτουργούσε αποδοτικότερα και 
χωρίς την αιμορραγία των 400 περίπου εκατομμυ-
ρίων το χρόνο προς τους 4-5 γνωστούς και μη εξε-
ταστέους ιδιώτες παραγωγούς (οι όποιοι προαλεί-
φονται να αγοράσουν τη μικρή ΔΕΗ). Αν η ΔΕΗ 
εισπράξει σήμερα κάποια χρήματα με την πώλη-
ση της μικρής ΔΕΗ αλλά χάσει αυτό το κερδοφόρο 
κομμάτι της, από το όποιο σε λίγα χρόνια θα ει-
σπράξει πολλαπλάσια, χωρίς να υπολογίσουμε τα 

προβλήματα που θα δημιουργηθούν 
στην εκμετάλλευση των ορυχείων και 
των Σταθμών από τον ιδιοκτησιακό 
διαχωρισμό ποιο θα είναι το όφελος 
για την ίδια και την εθνική οικονομία; 
ή μήπως θα τους πιάσουμε κορόιδα 
και θα τους την πουλήσουμε τόσο 
ακριβά;

Αν λέμε αν οι ιδιώτες που θα αγο-
ράσουν τη μικρή ΔΕΗ κάνουν επεν-
δύσεις από πού θα πάρουν τα χρή-
ματα; από το σεντούκι τους και θα 
τα χαρίσουν στον ελληνικό λαό; δε 
θα τα πάρουν από την κατανάλωση 
και μάλιστα επιδιώκοντας να τα ανα-
κτήσουν όσο το δυνατό συντομότερα 
(σε 10-12 χρόνια) με όσο το δυνατό 
μεγαλύτερο κέρδος;

Τα φράγματα έγιναν  
με χρήματα του  
Ελληνικού λαού

Ότι αφορά τώρα το Πουρνάρι 1 και 2 όπως όλοι 
οι Υδροηλεκτρικοί Σταθμοί παράγει πάμφθηνη 
ηλεκτρική ενέργεια, έχοντας δημιουργηθεί από τη 
ΔΕΗ με χρήματα του Ελληνικού Λαού μέσω της 
τιμής της KWH. Πέρα από την ηλεκτρική ενέργεια 
χρησιμοποιούνται για την άρδευση της περιοχής 
μας σύμφωνα με το νόμο και την επίβλεψη των ει-
σαγγελικών αρχών λόγω της τεράστιας σημασίας 
του θέματος. Ας θυμηθούμε επίσης τις πλημμύρες 
βιβλικής έκτασης της δεκαετίας του 1980 και το 
ρόλο που έπαιξε το φράγμα του σταθμού Πουρ-
ναρίου για τη διάσωση της Άρτας και των γύρω 
Περιοχών.

Το Πουρνάρι 1 και 2 έχουν ακόμη περιθώριο 
ζωής πάνω από 40 χρόνια. Τα δε οικονομικά οφέ-
λη που φέρουν αυτά τα χρόνια με σημερινές τιμές 
KWH, είναι πάνω από 1,2 δις ευρώ.

Όπως φαίνεται η συνεισφορά τους στην τοπική 
κοινωνία και γενικά στην οικονομία της χωράς εί-
ναι τεράστια.

Με ποιο σκεπτικό μπορεί να εκχωρηθούν στο 
ιδιωτικό κεφάλαιο; Με ποιο τίμημα; είναι δυνατόν 
τέτοιες υποδομές εθνικής σημασίας να γίνονται 
θυσία στο βωμό του κέρδους ο ιδιώτης που θα 
αγοράσει το Πουρνάρι 1 και 2 είναι φανερό ότι δεν 
θα μπορεί να το λειτουργήσει καλύτερα και φτηνό-
τερα από τη ΔΕΗ. Το νερό είναι δωρεάν, το προ-
σωπικό είναι ελάχιστο και το κόστος μισθοδοσίας 
τους είναι αμελητέο. Όσο για τη συντήρηση η ΔΕΗ 
μπορεί να την κάνει πολύ καλύτερα και φτηνότερα 
λόγω τεχνογνωσίας αλλά και οικονομίες κλίμακας 
μαζί με τη συντήρηση όλων των Υδροηλεκτρικών 
σταθμών της.

Συμπέρασμα: Η μικρή ΔΕΗ είναι μια υπόθεση 
που μόνο τεράστια ζημιά θα κάνει στην εθνική οι-
κονομία και στους καταναλωτές. είναι χαρακτηρι-
στικό ότι από τους 18 φορείς που κλήθηκαν στην 
Επιτροπή της Βουλής, μόνο η Ένωση των super 
market τάχθηκε υπέρ, σημειώνοντας ωστόσο 
ότι πρέπει να λεχτεί καθαρά ότι το ρεύμα γίνεται 
εμπόρευμα και όχι κοινωνικό αγαθό.

ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΚΟΣΣΥΒΑΚΗ ΥΠΟΤΟΜΕΑΡΧΗ ΔΟΕΑΕ/ΔΕΔΔΗΕ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ
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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

ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ - ΠΟΘΥΤΑΚΗΣ

Ειδικές τιμές για τα μέλη του συλλόγου

Παράπονα από τη ζωή και τους 
ανθρώπους
Το δημοτικό τραγούδι είναι η 
γλώσσα μας.
Αντί να κλαίμε, τους καημούς, 
τους πόνους και τα βάσανά 
μας τα λέμε τραγουδώντας.

Όλοι έχουμε παράπονα
απ’ τη ζωή ετούτη
κι όσοι γεννήθηκαν φτωχοί
κι εκείνοι με τα πλούτη
Είμαστε όλοι όλοι ντερτιλήδες
πονεμένοι γέροι μερακλήδες
Καθίστε στην παρέα μου
μαζί μου για να πιείτε
αν κάνω και καμιά ζημιά
μη με παρεξηγείτε.

Μόλις γεννιέται ο άνθρωπος
αρχίζουν οι καημοί του
φουντώνουνε τα βάσανα
κι οι αναστεναγμοί του
Άπονη ζωή με πίκρες
και με πόνους
πώς βασανίζεις τον ντουνιά
τους έρημους και μόνους
πόσο ν’ αντέξει η καρδιά
σαν τη χτυπούν οι πόνοι
μόνο της μάνας η στοργή
λίγο την ξαλαφρώνει.

Δεν έχει νόημα η ζωή
όπως την κατάντησαν
οι εργολάβοι της ψευτιάς
που όλα τα ξεπούλησαν
μας πούλησαν το γέλιο μας

μας φόρτωσαν το ψέμα
μας πίνουνε αλύπητα
το τίμιό μας αίμα
Άστα να πάνε βρε παιδιά
τα έχουνε χαμένα
ψέματα, όλο ψέματα
και λόγια σιχαμένα
Τον τόπο αλωνίζουνε
όλοι οι λωποδύτες
μας κουμαντάρουν τη ζωή
οι κλέφτες και οι αλήτες

Όλος ο κόσμος χαίρεται
κι εγώ παραπονιέμαι
Βλέπω πολλά παράξενα

γι αυτό στενοχωριέμαι
Δε βρήκα έναν άνθρωπο
να με καταλαβαίνει
γι αυτό θα φύγω από τη ζωή
με την καρδιά καμένη
Κι αυτοί που δανειστήκανε
απ’ το δικό μου αίμα
με πίκρες με πληρώσανε
με απονιά και ψέμα.

Ψάχνω να βρω μια καρδιά
να μη μ’ έχει πληγώσει
ψάχνω να βρω έναν άνθρωπο
να μη με βαλαντώσει
Οι άνθρωποι ψευτήσανε

είναι απομακρυσμένοι
Φίλοι γνωστοί και συγγενείς
έχουνε γίνει ξένοι
Σε ποιον να πω τον πόνο μου
και το παράπονό μου
που έχω μάνα μητριά
και θέλει το κακό μου

Βαθιά θα σκάψω μες στη γη
μ’ όλη τη δύναμή μου
Να θάψω το φιλότιμο
και την καλή ψυχή μου
Είμαι φιλότιμος πολύ
και πρέπει να το κόψω
γιατί ποτέ μες στη ζωή

εγώ δε θα προκόψω
Με κατηγόρησε ο ντουνιάς
και μέρα νύχτα λιώνω
και μέρα νύχτα λιώνω
μα δεν το φανερώνω
Όσοι με κατηγόρησαν
ήταν δικοί μου φίλοι
είχαν φαρμάκι στην καρδιά
μα ζάχαρη στα χείλη.

Αχ παραπονιάρικα πουλιά
με το πικρό σας κλάμα
Αχ πάρτε με στα φτερούγια σας
να φύγουμε αντάμα
Αχ ετούτη η άπονη ζωή
πάντα μας βασανίζει
και είναι κρίμα κι άδικο
να μας αφανίζει

Και σύννεφα μαύρα σύννεφα
για χαμηλώστε λίγο
για να σας πω τον πόνο μου
απ’ τη ζωή πριν φύγω
Σύννεφα πάρτε τον καημό
στο μακρινό σας δρόμο
για να γλυτώσω ο άμοιρος
απ’ τον βαρύ τον πόνο.

Τι κακό έκανα ο καημένος
και με λεν’ όλοι φονιά
Ούτε σκότωσα κανέναν
ούτε φίλησα καμιά
Κάπου εδώ στη γειτονιά μου
αγαπώ κι εγώ μια ναι
Τ’ όνομά της δεν το ξέρω
Τούρκα είναι για Ρωμιά

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΎΔΙ 
Γεράσιμος Καραμπάς

Αφιέρωμα στα παραπονιάρικα δημοτικά τραγούδια

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
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΎ ΠΕΤΑ

Π ραγματοποιήθηκαν το τριήμερο 4-5-6 
Ιουλίου τα ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΑ 2014. Οι εκδη-
λώσεις, οι οποίες ήταν αφιερωμένες στη 

ΜΑΧΗ του ΠΕΤΑ, διοργανώθηκαν υπό την αιγί-
δα του Δήμου Ν. Σκουφά σε συνεργασία με τον 
Μορφωτικό Πολιτιστικό Σύλλογο Πέτα.
Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων, που φέτος 
ήταν προσαρμοσμένο στο πνεύμα της λιτότητας 
και της οικονομικής κρίσης, παρατίθεται στη συ-
νέχεια.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ
Τα χορευτικά τμήματα του Μ.Π.Σ.Π. και του συλ-
λόγου ΣΚΟΥΦΑΣ Άρτας παρουσίασαν παραδο-

σιακούς δημοτικούς χορούς της Ηπείρου, αλλά 
και άλλων περιοχών της πατρίδας μας. Η παρου-
σίαση των χορών ήταν άψογη και δίκαια οι δύο 
ιστορικότεροι σύλλογοι του νομού μας κέρδισαν 
το χειροκρότημα του κόσμου. Η βραδιά έκλεισε 
με την ορχήστρα δημοτικής μουσικής του Βασίλη 
Γεραγόρη, που ξεσήκωσε τον κόσμο μέχρι αργά.

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ
Πραγματοποιήθηκαν οι βραβεύσεις στους αθλη-
τές που συμμετείχαν στους αθλητικούς αγώνες, 
αλλά και στο τουρνουά ποδοσφαίρου που διορ-
γάνωσε ο Α.Ο. Φιλέλληνες Πέτα και συμμετείχαν 
η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΤΑΣ – ΣΚΟΥΦΑΣ ΚΟΜΠΟ-

ΤΙΟΥ και ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ.
Η βραδιά συνεχίστηκε με ομιλία του Δημάρχου 
Ευστάθιου Γιαννούλη και έκλεισε με γλέντι, που 
κράτησε μέχρι πρωίας από την ορχήστρα λαϊκής 
μουσικής του Πασχάλη Τόνιου.

ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ
Το πρωί πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη δο-
ξολογία στον ιερό ναό Αγ. Γεωργίου Πέτα και 
ακολούθησε κατάθεση στεφάνων στο χώρο του 
μνημείου.
Την Αδελφότητα στις εκδηλώσεις εκπροσώπησε 
ο υπεύθυνος νέων του συλλόγου μας Δημήτρης 
Κυρούλης.

Το παρεκκλήσι του Αγίου Αρσενίου Καππαδόκη
& η παλιά πύλη εισόδου στον Ιερό Ναό Αγ. Γεωργίου Πέτα

Με πολύ μεράκι και αρκετό κόπο ο 
πάτερ Νικόλαος με το συμβούλιο επι-
τρόπων του Ιερού Ναού Αγ. Γεωργίου 
Πέτα δημιούργησαν στην πίσω αριστε-
ρά πλευρά της εκκλησίας μας παρεκ-
κλήσι αφιερωμένο στον Άγιο Αρσένιο 
του ΚΑΠΠΑΔΟΚΗ.

Επίσης σημαντική ήταν η πρωτο-
βουλία τους να αναδείξουν την παλιά 

ιστορική πύλη εισόδου του 
Αγ. Γεωργίου από την ίδια 
πλευρά. 

Μια πύλη που χρησιμοποι-
ούσαν οι συγχωριανοί μας 
από το 1822. Αναδείχθηκε 
η επιγραφή που κοσμεί την 
πύλη και θα αποτελεί ιστορι-
κό σημείο για το Πέτα.
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Συνάντηση του Δημάρχου  
με την Αδελφότητα

Τη Μεγάλη Εβδο-
μάδα έγινε η κα-
θιερωμένη συνά-

ντηση του Δημάρχου 
Στάθη Γιαννούλη με το 
Δ.Σ. της Αδελφότητας 
Πετανιτών. Από τη δη-
μοτική αρχή συμμετεί-
χε και η Αντιδήμαρχος 
Ροζίνα Βαβέτση. 
Ο Δήμαρχος ενημέρω-
σε για τις προτεραιότη-
τες της δημοτικής αρ-
χής, τους σχεδιασμούς 
και τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη.
Εισαγωγικά ο Δήμαρχος έκανε αναφορά στην οικονομική κρίση και 
τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην άσκη-
ση της διοίκησης, αφού οι πόροι που διατίθενται είναι ελάχιστοι.
Αναλυτικότερα έγινε αναφορά σε ελλείψεις προσωπικού, περικοπές 
μισθών, διαθεσιμότητες και απολύσεις προσωπικού, που δυσχεραί-
νουν το έργο της διοίκησης. 
Μέσα σ’ αυτό το δυσμενές πλαίσιο η δημοτική αρχή προσπάθησε 
στο μέγιστο δυνατό βαθμό να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της.
Στη συνέχεια παραθέτουμε κάποιες από τις δράσεις που πραγματο-
ποιήθηκαν ή βρίσκονται σε στάδιο υλοποίησης.
Αξιοποίηση προγραμμάτων για την καταπολέμηση της ανεργίας 
(πρόγραμμα ΤΟΠΕΚΟ – ΤΟΠΣΑ). Πρόκειται για συμβάσεις ορισμέ-
νου χρόνου και μίσθωσης έργου καθώς και το πρόγραμμα για ανέρ-
γους άνω των 55 ετών. 
Υλοποίηση προγράμματος δωρεάν διανομής τροφίμων, με τη συν-
δρομή δημοτών.
Το έργο του βιολογικού καθαρισμού και της αποχέτευσης, προϋπο-
λογισμού 18,5 εκατομμυρίων ευρώ, βρίσκεται σε εξέλιξη.
Προμήθεια 4 απορριμματοφόρων, 500 κάδων και ενός ανατρεπό-
μενου οχήματος με μηχανισμό ανύψωσης, καθώς και αγορά δύο 
μικρών αγροτικών αυτοκινήτων για τις ανάγκες του Δήμου.

Tα εν ΔήμωΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 
ΣΠΑΣΑΜΕ ΤΑ ΜΠΟΤΙΑ

Για άλλη μια χρονιά η Αδελφότητα με τον 
Μορφωτικό Σύλλογο αναβίωσαν το παλιό 
έθιμο των Πετανιτών «ΣΠΑΜΕ ΤΟ ΜΠΟΤΙ».
Αν και ο καιρός θύμι-
ζε περισσότερο χει-
μώνα παρά Πάσχα, 
ο κόσμος γέμισε την 
πλατεία του χωριού. 
Τα μικρά παιδιά 
κρατώντας στο χέρι 
από ένα μπότι, που 
ήταν προσφορά των 
δύο συλλόγων, από 
νωρίς το πρωί είχαν 
πάρει θέση στο προ-
αύλιο της εκκλησίας. 
Μόλις η καμπάνα χτύπησε στις 10 π.μ. χαρμόσυνα για την Πρώτη Ανάσταση, 
δεκάδες μπότια σπάσανε δημιουργώντας μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα. 
Δυστυχώς, το καθιερωμένο γλέντι που ακολουθούσε πάντα, δεν έγινε, λόγω 
της καταρρακτώδους βροχής. Όμως, παρόλα αυτά, ο συνολικός απολογι-
σμός της εκδήλωσης ήταν θετικός και το «σπάσιμο του μπότι» αναμένεται 
κάθε Πάσχα με προσμονή, ιδιαίτερα από τους μικρούς φίλους μας.

Τα έργα της αποχέτευσης βρίσκονται 
σε εξέλιξη

ΤΎΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΛΑΘΟΣ
Εκ παραδρομής στο προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας μας 
στο άρθρο για τις εκδηλώσεις της Αποκριάς, που διοργάνωσε ο 
Μ.Π.Σ.Π., γράψαμε ότι εκφωνητής του καρναβαλιού ήταν ο Βαγ-
γέλης Γάβρογος. 
Εκφωνητής ήταν ο Γιώργος Λάζος. Ζητούμε συγγνώμη για το λά-
θος.
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Έ χουν γίνει τον τελευταίο καιρό κάποιες δημοσιεύσεις 
για την φερόμενη ως προδοσία του Γώγου Μπακό-
λα στην καταστροφική μάχη του Πέτα ( 4 Ιουλίου 

1822) με υφέρπουσα απαξία σε αυτόν. Θεωρώ υποχρεώσή 
μου να παραθέσω και τη δική μου άποψη, αφού κάνω πρώ-
τα δύο επισημάνσεις : η πρώτη ότι η αντίληψη πως πρόδωσε 
ο Γώγος είναι πράγματι διάχυτη στο Πέτα, όπως, διαπίστω-
σα από συζητήσεις με πολλούς που έλκουν την καταγωγή 
τους από αυτό. Η δεύτερη ότι δίκη σε βάρος του Γώγου δεν 
έγινε ποτέ. Είναι ανάγκη να παρατεθούν συνοπτικά τα γεγο-
νότα που αναφέρονται στο Γώγο πριν την αποφράδα ημέρα 
της καταστροφής, για να μπορεί κανείς σφαιρικά να δει τη 
ζωή και τη δράση του Γώγου. 
 Ο Γώγος Μπακόλας γεννήθηκε στη Σκουληκαριά, που 
υπαγόταν στα χρόνια της τουρκοκρατίας στο βιλαέτι του 
Βάλτου. Ήταν πρώτος εξάδελφος της μάνας του Γεωργίου 
Καραϊσκάκη (Ζωής Διμισκή), η οποία τον σεβόταν πολύ.
 Έγινε σε σχετικά μικρή ηλικία αρματωλός της περιοχής. 
Είχε αποκτήσει την απόλυτη εμπιστοσύνη του τυράννου Αλή 
πασά των Ιωαννίνων και είχε αγαθές σχέσεις με τους Τούρ-
κους της Άρτας, αλλά και με τους Έλληνες προκρίτους. Με 
τους κλέφτες των Τζουμέρκων, Αγράφων και Βάλτου είχε φι-
λία, δεν είναι δε λίγες οι φορές που τους βοήθησε με τα χρει-
ώδη της ζωής τους, σε ανταπόδοση δε αυτοί τον σέβονταν 
και αναγνώριζαν την απόλυτη κυριαρχία του στην περιοχή 
αυτή.
 Ερευνώντας κανείς τις πηγές, διαπιστώνει ότι ήταν άρι-
στος πολεμιστής, φιλικός με όσους υπηρετούσαν πλάϊ του 
και μάθαιναν απ’ αυτόν την πολεμική τέχνη, είχε χαρακτήρα 
τραχύ, ατίθασο και απειθάρχητο, ασύγκριτο, μυστηριακό, 
διπρόσωπο και αινιγματικό, απρόβλεπτο, και λογισμό κινού-
μενο ανέλεγκτα από τις παρυφές του πειρασμού της προδο-
σίας μέχρι την ιδέα της θυσίας για την πατρίδα.
 Στα 1813, εκτελώντας διαταγή του τυράννου Αλή Πασά, 
δολοφονεί στην Άρτα τον Κίτσο Μπότσαρη, καπετάνιο των 
Σουλιωτών (πατέρα του θρυλικού Μάρκου Μπότσαρη και 
αδελφό του Νότη Μπότσαρη).
 Έκτοτε οι Σουλιώτες έτρεφαν άσπονδο μίσος προς τον 
Γώγο Μπακόλα. Μόλις στα 1822, και αφού πρώτα ο Γώγος 
βοήθησε στον αγώνα και πολέμησε γενναία και με πείσμα 
τους Τούρκους, ο γιος του δολοφονηθέντος Κίτσου Μπότσα-
ρη, ο θρυλικός Μάρκος Μπότσαρης, συμφιλιώθηκε με τον 
παλαιό, δόλιο εχθρό του, χάριν της πατρίδας. Αρραβώνιασε 
μάλιστα και την τετραετή θυγατέρα του Βασιλική με τον εικο-
σαετή γιο του Γώγου, Ντούλα. Τον συγχώρεσε και ο Νότης 
Μπότσαρης για το καλό της πατρίδας. 
 Γύρω στα 1820 ο Γώγος μυείται στη Φιλική Εταιρία στην 
Άρτα. Ο Γιάννης Μακρυγιάννης στα Απομνημονεύματά του 
έχει σχετικές αναφορές για το θέμα αυτό:
«...Ρώτησα τον Οικονόμο και τον μακαρίτη Γώγο Μπακόλα 
και Σκαρμίτζο, ότι μπήκαν και αυτείνοι εις το μυστήριον, γεν-
ναίοι άντρες και αγαθοί πατριώτες..... ευρέθη εύλογον από 
τον Οικονόμο της Άρτας και Γώγο και Σκαρμίτζο να στείλουν 
εμένα ως πραματευτή να πάγω εις Πάτρα και από -κεί να 
περάσω εις την ανατολική Ελλάδα ν’ ανταμώσω πρώτα τον 
Διάκο, να τον ρωτήσω διά τα τρέχοντα και να του ειπώ να 
βαρέσουνε σε όλα αυτά τα μέρη, και να πάγω να μιλήσω και 
με τον Πανουργιά και άλλους καπεταναίους να βαρέσουνε 
αυτείνοι και οι Πελοποννήσιοι....»
 Τον πρώτο χρόνο της Επαναστάσεως ο Γώγος Μπακό-
λας ήταν ηγέτης των επαναστημένων Ελλήνων της Δυτικής 
Ελλάδας. Πολέμησε με ηρωϊσμό και αυταπάρνηση εμψυχώ-
νοντας τους μαχητές τόσο, ώστε να διαλαλούν όλοι «Όπου 
Γώγος, εκεί νίκη».
 Διακρίθηκε στη μάχη του Μακρυνόρους στις 17 Ιουνίου 
1821 αντιμετωπίζοντας στη Λαγκάδα με λίγους άνδρες τα 
φουσάτα 4000 Τούρκων υπό τον Ισμαήλ Πλιάσα, τον Αχμέτ 
πασά Βρυώνη, τον Χασάν μπέη και τον Μπεκήρ Τζογαδόρο, 
τα οποία πραγματικά διέλυσε, σκοτώνοντας τους περισσότε-
ρους Τούρκους και τρομοκρατώντας τους υπόλοιπους σε τέ-
τοιο βαθμό που για 15 μήνες δεν τόλμησαν να εμφανιστούν 
ξανά σε εκείνα τα μέρη. Γράφει ο στρατηγός Μακρυγιάννης 
για τη μάχη αυτή:
«...Όλοι οι αρχηγοί, οπού ‘ταν εκείνη την ημέρα εκεί, και οι 
στρατιώτες κάμαν τα χρέη τους. Λαμπρύνεται και δοξάζεται 
ο μακαρίτης Γώγος. Χάριτες του χρωστάγει η πατρίς, ως λιο-
ντάρι πολεμούσε και ως φιλόσοφος οδηγούσε. Και ανάστησε 
την πατρίδα εκείνη την ημέρα...».
 Στη μάχη της Ράχης του Σταυρού Θεοδωριάνων Άρτας 
(4 Αυγούστου 1821) ο Γώγος Μπακόλας, ηγούμενος μικρού 

τμήματος επαναστατών από 80 άνδρες (μεταξύ των οποίων 
και ο Μακρυγιάννης), αντιμετωπίζει επιτυχώς τούρκικο στρα-
τό, αποτελούμενο από 2000 άνδρες, τουλάχιστον, υπό τον 
Ισμαήλ πασά, που σκόπευε να περάσει στη Στερεά Ελλάδα.
 Ο ηρωϊσμός του Γώγου Μπακόλα, η γενναιότητά του, το 
όνομά του ακόμη, εμψύχωσαν τους Έλληνες που κέρδισαν 
την μάχη και εμπόδισαν την κάθοδο των Τούρκων στη Στε-
ρεά Ελλάδα. Ο Μακρυγιάννης γράφει σχετικά με τη μάχη 
αυτή:
«... και τα δυο μέρη πολεμήσαμε αντρείως. Όμως βγάλαμε 
τα δανεικά, όπου κέρδεσαν τόσους πολέμους οι Τούρκοι και 
τους τσακίσαμε τη μύτη εκεί. Και ο χειρότερος Έλληνας έκανε 
το χρέος του. Όμως προτιμιέται και δοξάζεται ο Γώγος ο αθά-
νατος. Δεν στοχάζονταν θάνατον αυτός ο αγαθός πατριώτης. 
Θε, συχώρεσε την ψυχή του και συ πατρίδα να τον μακαρί-
ζεις όσο είσαι λεύτερη».
 Στις 25 Ιουλίου 1821, γενικός αρχηγός των εκεί Ελλήνων, 
καταλαμβάνει το Πέτα, που απέχει μόνο 5 χιλιόμετρα από 
την Άρτα και το οχυρώνει. Προπορευόμενος των ανδρών 
του, ξιφήρης, αποκρούει με επιτυχία όλες τις επιθέσεις των 
Τούρκων μέχρι τον Ιούλιο του 1822. Περιστατικό που ανα-
φέρει ο Μακρυγιάννης καταδεικνύει τη μεγαλοσύνη και το 
εμπειροπόλεμο του Γώγου Μπακόλα: «... Ένα μπεγόπουλο 
όλο γιουρούσια έκανε και δεν μπορούσαμε να το βαρέσου-
με κανείς από μας. Ο Γώγος ήφερνε γύρα τα ταμπούρια με 
φυσέκια στη ποδιά του. Μας λέγει: Μην καίτε τα φυσέκια σας 
μ’ αυτόν τον γουρνομύτη. Στεκάτε να ρίξω εγώ και να μου 
φέρετε το κεφάλι του να το ιδώ. Του λέμε: Εκείνος όπου το 
‘χει, δεν μας το δίνει το θέλει ο ίδιος. Τώρα το λέπετε, μας 
λέει. Του δίνει ένα ντουφέκι στο μέτωπο και έπεσε ξερός. Του 
λέγει: Γκιντί γουρνομύτη, με τα παιδιά παίζεις όλη μέρα και 
μόκαψαν άδικα τα φυσέκια».
 Και έρχεται η μεγάλη καταστροφή στο Πέτα, στις αρχές 
Ιουλίου 1822. Ο Γώγος κατηγορήθηκε για προδοσία, ανεπί-
σημα, γιατί βρέθηκε αφρούρητος ο λόφος του Μετεπίου, του 
οποίου είχε αναλάβει τη φύλαξη, με συνέπεια να τον καταλά-
βουν εύκολα 80 Τουρκαλβανοί και να σπείρουν τον πανικό 
στο στρατόπεδο των Ελλήνων, οι οποίοι διασκορπίστηκαν. 
Η καταστροφή αυτή, όμως είχε στην πραγματικότητα άλλες 
γενεσιουργές αιτίες, η ανάλυση των οποίων παρέλκει, με κο-
ρυφαία την ευθύνη του Μαυροκορδάτου να ανέλαβε ηγετικά 
στρατιωτικά καθήκοντα, για τα οποία ούτε γνώση, ούτε πείρα 
διέθετε.
 Όσα έχουν γραφεί για τη στάση του Γώγου στη μάχη αυτή 
είναι αμφιλεγόμενα, όπως και ο ίδιος αμφιλεγόμενος ήταν.
 Ο Σπυρίδων Τρικούπης γράφει:
 «Ενώ διεξαγόταν σφοδρή μάχη, 80 Τουρκαλβανοί βρήκαν 
αφύλακτο το πέρασμα του Μετεπιού, προχώρησαν στο λόφο 
και βρήκαν μόνο 8 στρατιώτες που φύλαγαν το άλογο του 
Γώγου, ο οποίος είχε αναλάβει τη φύλαξη της θέσης αυτής. Η 
γενική κατακραυγή για τη φοβερή ήττα και καταστροφή έπε-
σε πάνω του. Οι Φιλέλληνες τον αποκαλούσαν φανερά προ-
δότη, ενώ ο Μαυροκορδάτος και οι άλλοι οπλαρχηγοί δεν 
συμφωνούσαν αποδίδοντας τη μη φύλαξη του λόφου στη 

συνηθισμένη απείθεια των ατάκτων. Ο Γώγος απομονώθηκε 
και στη συνέχεια συμβιβάστηκε με τους Τούρκους και από 
τότε έμεινε Τούρκος σε ολόκληρη τη διάρκεια της ζωής του».
 Ο Χρήστος Βυζάντιος κατηγορεί πιο σκληρά τον ήρωα 
του Μακρυνόρους γράφοντας «Τοιαύτη εστάθη εκ προοιμία 
η θέση του σώματος αυτού, το οποίο έγινε παρανάλωμα της 
πλέον αισχράς προδοσίας...». Την ίδια θέση έχει και ο Κορ-
δάτος. «...Τις κινήσεις του Μαυροκορδάτου και τον αριθμό 
των Ελλήνων στρατιωτών πρόδωσε στον Κουταχή ο οπλαρ-
χηγός Άρτας Γώγος Μπακόλας...».
 Ο Κων/νος Παπαρρηγόπουλος στο έργο του «Γεώργιος 
Καραϊσκάκης, Αθήναι, 1867» υποστηρίζει ότι «...οι μεν λέ-
γουσιν, ότι προέδωκε κατά την δευτέραν εν Πέτα μάχην, οι 
δε ότι εν μεν τη μάχη έπραξεν το καθήκον του, έπειτα δε, αη-
διάσας διά την κατάστασιν των ελληνικών πραγμάτων, συνε-
βιβάσθη προς τους Τούρκους, πάντες όμως ομολογούσιν ότι 
κατά τους πρώτους περί το χωρίον τούτο άθλους, τοσούτου 
ηρίστευσεν, ώστε φίλοι και εχθροί έλεγον έκτοτε: όπου Γώ-
γος, εκεί νίκη...».
 Ο Δημήτριος Καρατζένης δέχεται ότι:
 «Η απομάκρυνση του Μπακόλα απεδόθη εις πρόθεσιν 
αυτού, όπως διευκολύνει την άνοδο του εχθρού. Η καταγ-
γελία ήτο αστήριχτος και έγινε δια να δικαιολογηθεί άλλων η 
φυγή και άλλων τα σφάλματα της μάχης».
 Ο ίδιος ο Μαυροκορδάτος την επαύριον της μάχης σε 
επιστολή του προς τον Αθ. Κανακάρη, πρόεδρο του εκτε-
λεστικού, τίποτε δεν αναφέρει για προδοσία του Γώγου και 
υποστηρίζει «Το κακόν τούτο προήλθε απ’ την αδιαφορία και 
τα σφάλματα των ανθρώπων».
 Ο θάνατος του Γώγου,που επήλθε σε σύντομο χρόνο 
δεν του επέτρεψε να ανασκευάσει τη βαριά σε βάρος του 
κατηγορία. Έκτοτε έζησε με πίκρα, θλίψη και απογοήτευση, 
συνεργαζόμενος με τους Τούρκους και χωρίς να βλάψει τους 
Έλληνες.
 Για την πίκρα του Γώγου, ο Μακρυγιάννης σημειώνει σχε-
τικώς: «Ο Θεός να μακαρίζει την ψυχή του. Ως παιδί του μ’ 
αγαπούσε και με γύμναζε. Ήταν τίμιος άνθρωπος, γενναίος 
κι αγαθός πατριώτης. Αρρώστησε σε λίγον καιρό κι από την 
πίκρα του πέθανεν».
 Βέβαια, τον Οκτώβριο του 1822 συνέπραξε με τον Κου-
ταχή, προσκυνημένος, στην πρώτη πολιορκία του Μεσο-
λογγίου. Μαζί του ήταν και οι οπλαρχηγοί Ίσκος, Ράγκος 
και Βαρνακιώτης, άνθρωποι του Μαυροκορδάτου, ο οποίος 
φρόντισε να τους αποκαταστήσει εθνικά. Κατηγορήθηκε, 
επίσης, ο Γώγος ότι στις 28 Ιανουαρίου 1823 έδειξε στους 
Τούρκους το πέρασμα του Αχελώου πλησίον της Λεπενού 
και γλίτωσαν από τους Έλληνες που τους καταδίωκαν και ότι 
στις 30 Ιουνίου 1822 (λίγες ημέρες πριν από την καταστροφή 
στο Πέτα) πρόδωσε τον Μάρκο Μπότσαρη, στα στενά των 
Πέντε Πηγαδιών, όταν προσπαθούσε να περάσει στο Σούλι 
και κυκλώθηκε από τους Τούρκους. Οι κατηγορίες αυτές ήταν 
αβασάνιστες και αναπόδειχτες.
 Για να κατανοήσει κανείς το θέμα αυτό καλύτερα, θα πρέ-
πει να λάβει υπόψει του τη συνήθεια των αγωνιστών του 
1821 να συνάπτουν πρόχειρες συμφωνίες προσωρινής ανα-
κωχής (τα λεγόμενα καπίκια) με τους Τούρκους, που ποτέ 
δεν σέβονταν ακολούθως. Τις έκαναν «για να αγοράσουν 
χρόνον». Επίσης την έρπουσα διαμάχη των πολιτικών και 
των στρατιωτικών, στη δίνη της οποίας φαίνεται ότι περιε-
πλάκη δεινώς και ο Γώγος, όπως και ο Καραϊσκάκης, διω-
κόμενος και αυτός πάλι από τον Μαυροκορδάτο και ο ήρωας 
της Γραβιάς Οδυσσέας Ανδρούτσος, διωκόμενος από τον 
Κωλέττη, που στο τέλος οργάνωσε τη δολοφονία του στην 
Ακρόπολη της Αθήνας.
 Και ο Δυσσέας κατηγορήθηκε και μάλιστα επίσημα από 
την Κυβέρνηση, ως συνεργάτης των Τούρκων και του ίδιου 
του Σουλτάνου και ονοματίστηκε «Τουρκοδυσσέας», ο λαός 
όμως που ήταν πάντα κοντά στους πολεμιστές και όχι στους 
πολιτικούς, ποτέ δεν πίστεψε τις κατηγορίες αυτές και τρα-
γουδούσε:
«...Δεν στο ‘πα εγώ Δυσσέα μου, δε στο ‘πα εγώ παιδί μου,
με τη Βουλή μην πιάνεσαι και τους καλαμαράδες.
Κάνουν τον Γκούρα αρχηγό και τον Νικόλα πρώτο....»
 Αν και το θέμα είναι εριζόμενο και δύσκολο, μπορεί να κα-
ταλήξει καλοπροαίρετα κανείς στο συμπέρασμα, ότι ο Γώγος 
δεν πρόδωσε συνειδητά στο Πέτα την πατρίδα, ευθύνεται 
όμως, επειδή άφησε την πίκρα και την οργή του για τη άδι-
κη κατηγορία, να τον σπρώξει σε ολιγόχρονη συνεργασία με 
τους Τούρκους, μέχρι το θάνατό του.

Π Ρ Ο Δ Ω Σ Ε  Σ Τ ’  Α Λ Η Θ Ε Ι Α  Ο  Γ Ω Γ Ο Σ ;
Του Αυγερινού Ανδρέου
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Γ. ΛΑΪΟΥ 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ

ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΠΟΎ ΤΟ ΠΕΤΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕ ΙΠΠΙΚΟΎΣ ΑΓΩΝΕΣ
Το κείμενο που ακολουθεί είναι εκτενές απόσπασμα από ιστορικό διήγημα του Γ. Λάιου με τον τίτλο «Νεοελληνικά Παράλληλα».
Στο απόσπασμα που παρατίθεται εδώ μας γίνεται γνωστό ότι στις αρχές του 20ου αιώνα, τουλάχιστον το 1912 που αναφέρεται το κείμενο, ο 
τότε Δήμος Πέτα διοργάνωνε την μέρα του Αγίου Γεωργίου ιππικούς αγώνες. Οι αγώνες συγκέντρωναν το ενδιαφέρον όλης της Άρτας και οι 
διαγωνιζόμενοι ανήκαν και στα δύο φύλα.

Από την ιστοσελίδα του Γιώργου Κόκκα  
(http://kokkasarabia.wordpress.com)

Δεν μπορώ να εξηγήσω γιατί ειδικά στην πολύπαθη 
πατρίδα μας Ελλάδα, δεν χάθηκαν με τον καιρό και δια-
τηρήθηκαν μέχρι και επ’ εσχάτων των ημερών, διάφορες 
συνήθειες, δοξασίες, έθιμα και γιορτές των προγόνων 
μας, απ’ την εποχή και του Ομήρου ακόμα.

Ούτε ο χώρος, ούτε η ώρα μας παίρνει και επειδή το 
θέμα είναι μάλλον για επαΐοντες, γι’ αυτό το σημερινό ση-
μείωμά μου αναφέρεται μονάχα σ’ ένα περιστατικό, που 
έλαχε να αποσπάσω απ’ τη διήγηση της αιωνόβιας θείας 
μου, τώρα τελευταία, που βρισκόμουνα για λίγες μέρες 
στην Άρτα· και την οποία προκάλεσα εγώ ο ίδιος.

Απ’ τη σκοπιά του χώρου της Άρτας μας δεν ήτο τίπο-
τε το ιδιαίτερο, το περίεργο, για τα χρόνια εκείνα (1897-
1912). Ήταν ένα περιστατικό της Ελ. Ψυχής, της Αρτινής 
νοοτροπίας, συνθέσεως και εθίμων με την Αρτινή τοπο-
λαλιά. Θα ήτο περίεργο, αν η Ελ. Ψυχή δεν μας έδινε και 
εκείνη τη φορά μια τέτοια παρουσία. Μια παρουσία που 
αντικαθρεφτίζεται η μακραίωνη πορεία της φυλής με τον 
έρωτα και τον αγώνα για την ελευθερία και για ό,τι ωραί-
ον με τους αντίλαλους του Ομηρικού έπους.

Το περιστατικό υπήρξε ένα νεοελληνικό παράλληλο, 
ένα «μοτίβο», μια σύντομη αφηγηματική ενότητα, που 
ξανάρχεται-ξαναγυρίζει στερεότυπα και μάλιστα ύστερα 
από 3.000 χρόνια. 

Ήμουν στην Άρτα για λίγες μέρες. Θεώρησα ηθι-
κή, συγγενική υποχρέωση, να δω και να χαιρετήσω τη 
θειά-Ειρήνη, πρώτη εξαδέρφη και συνομήλικη του μακα-
ρίτη του πατέρα μου, που γεννήθηκαν το 1896. Χάρηκα 
που την βρήκα καλύτερα από καλά· να στέκεται «βρά-
χος» - παρά – τα χρόνια της – στα κύματα, για τη φροντί-
δα του Ξενοδοχείου «Άνεσις» του γιου της.

-Πώς είσαι θεία; Τη ρώτησα.
-Δόξα τω θεώ μια χαρά. Μόνο που τώρα κουράζομαι 

να πηγαίνω κάθε πρωί στη λαϊκή αγορά. Ευτυχώς, που 
ο Άγιος Δημήτριος είναι δυό βήματα και δεν χάνω την λει-
τουργία, κάθε Κυριακή.

-Αλήθεια! Θειά-Ειρήνη· πώς ήτο τότε που – όπως μου 
είχε διηγηθεί ο πατέρας μου, όταν ήμουν μικρός – ήρθες 
πρώτη στους ιππικούς αγώνες του Πέτα, την ημέρα της 
γιορτής του Αγίου Γεωργίου;

Αναστενάζοντας μου αποκρίθηκε: -Τότε, αλήθεια! ανι-
ψιέ!, ήταν άλλοι καιροί. Όπως θα ξέρεις, κάθε χρόνο στο 
χωριό Πέτα και τη γιορτή του Αγίου Γεωργίου, γινόταν 
ιππικοί αγώνες. Εκείνη όμως τη χρονιά, το 1912, οι πε-
ριστάσεις και τα γεγονότα έδωκαν στη γιορτή και στον 
αγώνα, μια ιδιαίτερη μεγαλοπρέπεια εθνικής ιερότητας, 
με αφορμή τη σφαγή ενός παλικαριού της Ελ. Περιπό-
λου, απ’ τους Τούρκους [...]

-Όλα θεία καλά και ωραία της είπα, αλλά δεν μου είπες 
τίποτε για το ζήτημά μας.

-Έχεις δίκιο. Αλλά ήταν αναγκαία η προεισαγωγή... 
Μετά το Πάσχα... Πετανίτες βρήκαν στην άκρη στο πο-
τάμι, το κεφάλι του παλικαριού, που είχαν λαβωμένο οι 
Τούρκοι, σε ανίχνευσή του, στην «Κουκουναργιά» (=λό-
φος της Βλαχέρνας απέναντι απ’ το Πουρνάρι). Τότε 
ήταν, που στρατός και λαός ξεφάντωσαν ορκιζόμενοι 
εκδίκηση. Ο Στρατηγός διέταξε η ταφή να γίνει με όλες 
τις τιμές, πανδήμως. Και μελετώντας ένα λαμπρό μνή-
μα για το παλικάρι – το απαιτούσε και η κατάσταση για 
ψυχολογικούς λόγους και για δημιουργία υψηλού ηθικού 
– αποφάσισε μαζί με τον Δήμο, να παραμεριστούν όλες 
οι δικαιολογίες καθυστερήσεως του μνημείου των πεσό-
ντων το 1897. Και να ευρεθεί περίβλεπτος χώρος και να 
ανεγερθεί τάχιστα. Όχι πολύ μεγάλο, όπως είπε, αλλά 
καθώς πρέπει. Και... αργότερα βλέπουμε [...]

Πολλοί Αρτινοί δήλωσαν συμμετοχή στον προκηρυ-
χθέντα, αγώνα. Όσοι ένοιωθαν τα κότσια τους γερά και 
είχαν και γερά άλογα. (Ός τις Αχαιών ίπποισιν τε πέποι-
θε. Ψ 285 Ιλιάδος). Εκείνη την εποχή τα καλύτερα χάνια 
ήταν: του Πετανίτη, των Τσεταίων και το δικό μας, που 
το είχε αναλάβει, μαζί με το μαγειρείο, ο γαμπρός μας. 
Ο Μήτσιο-Γαλανός· ο πατέρας του φίλου σου και ξάδερ-

φού σου Άρη. Είχαμε πάνω από 15 άλογα, ένα κι ένα και 
5 άμαξες, γιατί είχαμε όλο το διαμετακομιστικό εμπόριο 
και τις συγκοινωνίες της Άρτας. Εγώ, μεγαλωμένη μέσ’ 
στ’ άλογα είχα γίνει σωστή αμαζόνα. Κάθε μέρα μαζί με 
τον πατέρα σου, που ερχόταν στο «Χάνι», πηγαίναμε 
και ποτίζαμε τα εφεδρικά άλογα στα «πλατανάκια», κο-
ντά στο Θεοτοκιό αφού τα λούζαμε στο καθάριο νερό και 
αλείβαμε με λάδι τις χαίτες τους. Κάναμε και το σχετικό 
«τροκ», για να είναι πάντα σε φόρμα, υπό την επίβλεψη 
του «μούτου» - τον θυμάσαι;- του γιγαντόσωμου πιστού 
παραγιού μας. 

Όταν ο Γαλανός έμαθε, ότι οι Τσεταίοι θα λάβουν μέ-
ρος με δύο ιππείς, τον Χαράλαμπο και τον Αποστόλη ή 
τον μικρότερο ατίθασο Λευτέρη, για να φιγουράρουν το 
«χάνι» τους, με παρακάλεσε να λάβω μέρος κι εγώ. Εγώ, 
αν και ήθελα, ντρεπόμουνα, γιατί είχα μπει στην εφηβεία 
και αρνιόμουνα. Τραβάτε με όμως κι ας κλαίω. Στο τέλος 
δέχτηκα. 

Όλα ήταν έτοιμα εκείνη τη μέρα, στο πανέμορφο χωριό 
του Πέτα. Είχαν ορισθεί οι κριτές, τα βραβεία και ο επί 
κεφαλής μας είπε λίγα λόγια για το δρομολόγιο και το τέρ-
μα. Το τέρμα ήταν στην είσοδο της Άρτας, στους Αγίους 
Θεοδώρους, στο καφενείο του Στάθη Δωρόθεου· πάνω 
– αριστερά, απ’ το μεγάλο «κοντρί» που φάνταζε στον 
Άραχθο. Εκεί περίμενε όλη η Άρτα, με το Στρατηγό, το 
Δημοτικό Συμβούλιο και τους επισήμους. Το πρώτο –και 
θυμάμαι γιατί το κέρδισα εγώ – ήταν ένα «κιλίμι» υπέρο-
χο 4Χ4 μ2, με παράσταση ένα λιοντάρι με φέσι και ένα 
φουστανελλοφόρο με σταυρό, να του μπήγνει τη λόγχη 
στο λαιμό. Ήταν απομίμησις, όπως έλεγαν, απ’ το μω-
σαϊκό του σπιτιού, που είχε αγοράσει ο Μακρυγιάννης, 
κοντά στον Άγιο Κωνσταντίνο, στην Άρτα. 

Τις τελευταίες στιγμές, πριν τραβήξουμε τους κλήρους, 
ο γαμπρός μου με τα εμψύχωνε και με συμβούλευε: - Δεν 
είναι ανάγκη να σου πω τίποτε, από τεχνικής πλευράς, 
γιατί εσύ είσαι αμαζόνα. Αλλά πρόσεχε! Βάλε στο μυαλό 
σου κάθε τρόπο να μη μας ξεφύγει ο θρίαμβος, για το 
καλό του μαγαζιού μας. Το μυαλό νικάει τη δύναμη. Να 
ακολουθάς με κρατημένες δυνάμεις τον πρώτο, να έχεις 
μάτια σου στο τέρμα – προς Θεού να μην κοιτάς πίσω 
– και 200 μέτρα προ του τέρματος να φορτσάρεις. Αυτά 
μου είπε και σταυρώνοντάς με, με φίλησε!

Στους κλήρους μου έλαχε ο αριθ. 4 και δίπλα μου είχα 
το γιο του Δήμαρχου απ’ το Πέτα. Τότε το Πέτα ήταν Δή-
μος. Δεν θυμάμαι το όνομά του (Σημ. δυστυχώς δεν μπό-
ρεσα να μάθω ποιος ήταν το 1912 Δήμαρχος στο Πέτα, 
γιατί τα αρχεία της κοινότητας έχουν καεί). Είμαστε εν 
όλω 13 ιππείς. Μπήκαμε στη γραμμή... μας ξαναθύμισε 
ο κριτής, εν ολίγοις, τα όσα μας είχε πει... και έδωσε το 
σύνθημα εκκινήσεως, αφού προηγουμένως έδωσε εντο-
λή ν’ ανάψουν στον πιο κει λογίσκο φωτιά, για να λάβουν 
γνώση οι επίσημοι στην Άρτα. 

Ξεχυθήκαμε στο δρόμο της πλαγιάς του λόγου, προ-
τρέποντας τα άλογά μας με ξεφωνητά και με το καμτσίκι, 
να τρέχουν όσο μπορούσαν πιο γοργά. Εγώ όπως μου 
έχει πει ο Γαλανός, ακολουθούσα ένα λοχία – παλικάρι 
που είχε μια υπέροχη μαύρη γυαλιστερή φοράδα, που 
την είχα ζηλέψει. Όταν φτάσαμε στη πεδιάδα, στα «πλα-
τανάκια» και είχα όλο το αβαντάζ τη γνωστής μου πλέον 
διαδρομής, αντί να αναφτερώσω τις ελπίδες μου, απογο-
ητεύτηκα. Το ίδιο αίσθημα φαντάζομαι θα ένοιωθε και ο 
προπορευόμενος λοχίας. Κι απογοητεύτηκα γιατί βρήκα 
μπροστά μου, τον γιο του Δημάρχου και τον Αποστόλη 
Τσέτη. Είχαν – όπως είναι φανερό- κόψει δρόμο, από μο-
νοπάτια της πλαγιάς. Αλλά με τον «Νταβέλη» μου – έτσι 
έλεγα το άλογό μου, επηρεασμένη απ’ την δούκισσα της 
Πλακεντίας – σε διαδρομή 500 μέτρων, του προσπέρα-
σα. Τον Τσέτη γιατί ήταν πολύ βαρύς για το άλογό του, 
που ίσως και θα κουράστηκε από την μεγαλύτερη κλίση, 
στο κόψιμο του δρόμου στην πλαγιά... Τον δε γιο του Δή-
μαρχου, γιατί να μεν είχε γερό άλογο, αλλά ήταν «παχύ» 
και στην ταχύτητα υστερούσε.

Πίσω δεν 
γύρισα καθό-
λου, να δω 
τι γίνεται με 
τους άλλους. 
Το νου μου 
τον είχα στον 
προπορευό -
μενο λοχία. 
Έτρεχα γοργά 
και με σύνεση. 
Η σκόνη κάτω 
απ’ το στέρνο 
των αλόγων 
ανέβαινε σαν 
σύννεφο και 
ανέμιζαν οι 
χαίτες με την 
πνοή του αέρα. Η καρδιά μου λαχταρούσε για την νίκη 
και μονολογούσα: - Εδώ θα φανεί η αξία σου Ειρήνη. 

Φθάσαμε στου «Σπανού»... περάσαμε του «Μπούση» 
κι όλο παρότρυνα τον «Νταβέλη» μου: - Άντε λεβέντη μου! 
γιατί να σε ντροπιάσει μια φοράδα; Πώς θα αντικρίσεις το 
«μούτο- που τόσο σε περιποιείται; Τρέξε Νταβέλη μου κι 
εγώ θα βρω τον τρόπο να προσπεράσω, χωρίς να χάσω 
την ευκαιρία. Όταν είδα τον λοχία να γυρίζει το κεφάλι 
και να κοιτάει πίσω, θυμήθηκα τον Γαλανό. Να! η ευκαι-
ρία είπα. Έτρεξα πιο γρήγορα, αλλά επειδή ήταν ακόμα 
ίσιωμα δεν τον προσπέρασα. Έφτασα σε θέση αναπνοής. 
Τα χνώτα του Νταβέλη ζέσταιναν τους ώμους του Λοχία 
και περίμενα τον ανήφορο για να ξεπεταχτώ, βασιζόμε-
νη στο λίγο βάρος που είχα, σε σχέση με του λοχία, που 
ήταν εύσωμος. Περνώντας τα Γαρουλέικα και ανηφορίζο-
ντας προς του Μαλούσα, στις κατρακύλες με τις πελώριες 
πλακανίδες, (η διαδρομή άλλαξε με την Εθνική οδό και οι 
ονομασίες έχουν ξεχαστεί), με δύο γερές καμτσικιές ξεπε-
τάχτηκα μπροστά. Ο λοχίας παρ’ όλο που δεν αιφνιδιά-
στηκε, δεν κατόρθωσε να με ακολουθήσει παρ’ όλες τις 
προσπάθειές του. Έκτοτε... μη την είδατε την Ειρήνη.Ακά-
θεκτη κατηφόρισα από Λυγούρα προς Παπαδόπουλου 
και Λύτρα και μπήκα στην ευθεία προς το τέρμα υπό τις 
ενθουσιώδεις επευφημίες του πλήθους και του στρατού, 
που είχαν πιάσει τις άκρες του δρόμου. Ουρανομήκεις 
ζητωκραυγές αντήχησαν όταν τερμάτισα και στάθηκα στο 
τραπέζι των επισήμων, ενώ ποτάμι έτρεχε ο ιδρώτας απ’ 
τα στήθια του Νταβέλη. 

Ο «μούτος» δεν έχασε, ούτε δευτερόλεπτο κι αρπάζο-
ντας το βραβείο, που μου προσέφερε ο Στρατηγός, απ’ 
τα χέρια μου, χοροπηδούσε χαρούμενος με άναρθρες 
κραυγές.

Ο Στρατηγός – ακόμα το θυμάμαι- ενώ με συνεχάρη, δί-
νοντάς μου το βραβείο, με επετίμησε κιόλας. Ίσως από πι-
κρία, που δεν νίκησε ο ιππέας του στρατού. Και μου είπε: 
- Τα καλά κορίτσια, πρέπει να έχουν καλούς τρόπους. Δεν 
πρέπει να δέχονται συγχαρητήρια καβάλα πάνω στ’ άλο-
γο. – Στρατηγέ μου, του είπα, να με συμπαθάτε. Ξέρετε ότι 
το μυαλό των νέων αφαρμάζεται και η σκέψις τους είναι 
ρηχή. Παρασύρθηκα με το: «Καβάλα παν στην εκκλησιά, 
καβάλα προσκυνάνε...» Ας με συμπαθάει λοιπόν η καρδιά 
σου.

– Λεβέντισσα, αμαζόνα! Και πάλι συγχαρητήρια· δεν 
μπορούσα να φανταστώ, ότι θα μου γύριζες τόσο εύκολα 
τη γνώμη».

Ηχηρά χειροκροτήματα κάλυψαν τα λεγόμενα του Στρα-
τηγού, από το Δημοτικό Συμβούλιο, τους επισήμους και 
τους παρευρισκόμενους Αρτινούς. Οι δε δικοί μου με πή-
ραν στην αγκαλιά τους και με γέμισαν φιλιά, για τη μεγάλη 
χαρά, που τους χάρισα, με τη νίκη.

Θεία Ειρήνη, χίλια θερμά ευχαριστώ, για όσα άκουσα 
στην τόσο όμορφη αφήγηση. Ήταν για μένα θησαυρός [...]
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ΣΤΡΩΜΑΤΑ - ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ
Ειδικές τιμές για τα Μέλη του Συλλόγου

Γεώργιος Κοίλιας ΕΠΤΑΝΗΣΟΎ 13 
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΎΡΟΙ 

ΤΗΛ.: 210 2618337
Τηλ. - Fax: 2681082412

“ΣΕΙΡΙΟΣ” 
ΣΕΡΒΕΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

CAFE-BAR-ΤΑΒΕΡΝΑ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΕΤΑ

ΤΗΛ.: 26810 83205 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΑΡΤΑΣ

Ερμού 12, Αθήνα Τ.Κ. 10563, Τηλ.: 210 3238663

Τσακάλωφ 4, Κολωνάκι Τ.Κ. 10673, Τηλ.: 210 3646332

Γρυπάρη 145, Καλλιθέα Τ.Κ. 17672, Τηλ.: 210 9531568

Λ. Ηρακλείου 221, Νέα Ιωνία Τ.Κ.14231, Τηλ.: 210 2753097

στο μνημείο του Πέτα

Το διαολόχορτο
Του Βασίλη Σερβετά

Τ oν Ιούνιο, βλή-
τα κι’ αντράκλες 

βγαίνουν (κατά το 
τώρα που είναι» 
Άνοιξη και τα λου-
λούδια ανθίζουν») 
καλά θα είναι να 
θυμηθούμε ξανά το 
διαβολόχορτο. 

Μοιάζει με το βλή-
το και φυτρώνει μαζί 
παρέα, στην ίδια 
φυτοκοινωνία. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι 
τα βλήτα φτιάχνουν εκατομμύρια σπόρους 
και φυτρώνουν τα περισσότερα, ενώ το 
διαβολόχορτο φτιάχνει λίγους σπόρους και 
φυτρώνει ένα εδώ και ένα εκεί. 

Το διαβολόχορτο στη βοτανική το λένε  
Datura, γένος που περιλαμβάνει καλωπι-
στικά και ζιζάνια . Είναι φυτά δηλητηριώδη 
που τα φύλλα και οι βλαστοί τους περιέ-
χουν σε θανατηφόρες δόσεις τα δηλητήρια 
σκοπολαμίνη και υοσκυαμίνη. 

Να μην τρώμε 
λοιπόν βλήτα; 
Όχι βέβαια! Βρα-
στά με αντράκλες 
και κανένα μικρό 
κολοκυθάκι και 
ξυδάκι είναι μια 
υπέροχη σαλά-
τα. Τι να κάνου-
με: Φέρνοντας 
το μάτσο με τα 
βλήτα από τη λα-
ϊκή τον ρίχνουμε 

πάνω στον πάγκο και παίρνουμε ένα-ένα 
τα βλήτα. Κάθε τι που δεν μοιάζει με βλήτο, 
το πετάμε. Όχι κατ’ ευθείαν στο νεροχύτη 
και «ξέρεις εγώ τα έπλυνα επτά νερά». Όχι 
τέτοια.....κουλά(!) και προπαντός όχι πα-
νικός. Ζούμε ανάμεσα σε πολλά φυτά τα 
οποία είναι δηλητηριώδη: Η κάλα, ο αγά-
πανθος, η αμπέλοψη, το κυδωνίαστρο, η 
παπαρούνα κ.α. Είπαμε: Όχι πανικός!  

του Γιώργου Παπαδημητρίου

Από την ποιητική συλλογή  
«Μ’ ανοιχτά παράθυρα»

Ποίηση

Παιδικό όνειρο

Αστέρι νεράιδας φωτεινό

Ρομαντικό δικό μου αστέρι,

Ως μαγεύτρα κόρη καθρεφτίζεσαι

Στης στέρνας το νερό 

Του λεμονόκηπου

Των παιδικών ονείρων.

Ρομαντικό αστέρι,

Προσοχή!

Της καρδιάς

η στέρνα αδειάζει,

τον έρωτα θρυμματίζουν με σφυρί

τον έβαλαν σημάδι.

Σ ημαντική και ανέλπιστη ήταν 
η επιτυχία της εθνικής ομά-
δας ποδοσφαίρου στο φετινό 

Μουντιάλ. 
Αντιμετώπισαν τα μεγαθήρια του 
διεθνούς ποδοσφαίρου με ψυχή 
και πέτυχαν έναν πραγματικό πο-
δοσφαιρικό άθλο για τα μεγέθη της 
χώρας μας. 
Παράλληλα, έδωσαν και μαθήματα 
ήθους και πατριωτισμού οι διεθνείς 
μας. Λίγο πριν το κρίσιμο ματς με 
την Κόστα Ρίκα οι 23 ποδοσφαιρι-
στές της Εθνικής έστειλαν επιστολή 
στο γραφείο του Πρωθυπουργού 
όπου δήλωναν την άρνησή τους 
για έξτρα οικονομικό πριμ και υπο-
γράμμιζαν με αγωνία την ανάγκη ανεύρεσης από 
την πολιτεία προπονητικού κέντρου. 
Όπως χαρακτηριστικά λένε στην επιστολή τους: 

«Δεν θέλουμε έξτρα πριμ, δεν θέλουμε λεφτά. 
Παίζουμε μόνο για την Ελλάδα και τον λαό της. 
Αυτό που θέλουμε είναι να υποστηρίξετε την 
προσπάθεια για την εύρεση-παραχώρηση εδα-

φικής έκτασης για τη δημιουργία του 
αθλητικού κέντρου που θα στεγάσει 
μια για πάντα την Εθνική μας ομά-
δα».

 Να σημειώσουμε ότι εδώ και καιρό 
η ομοσπονδία έχει ζητήσει από την 
Πολιτεία την παραχώρηση έκτασης, 
χωρίς όμως μέχρι στιγμής να λάβει 
απάντηση.

Ο χώρος του Αγίου Κοσμά, που 
έχει παραχωρηθεί στην ΕΠΟ για 
τις προπονήσεις της Εθνικής μέχρι 
το 2015, δίνεται βορά στη λεγόμενη 
«εκμετάλλευση» από ιδιωτικά συμ-
φέροντα. Και η Εθνικής μας ποδο-

σφαίρου, σαν τους γυρολόγους, αναζητά απε-
γνωσμένα χώρο φιλοξενίας. 

Ντροπή και πάλι ντροπή!

«Δεν θέλουμε έξτρα πριμ»
Δήλωση αξιοπρέπειας από τους παίκτες της Εθνικής
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Ο  Θ Ε Σ Μ Ο Σ  Σ Υ Ν Ε Χ Ι Σ Τ Η Κ Ε  Κ Α Ι  Φ Ε Τ Ο Σ

Ο  Θ Ε Σ Μ Ο Σ  Σ Υ Ν Ε Χ Ι Σ Τ Η Κ Ε  Κ Α Ι  Φ Ε Τ Ο Σ

Αγώνας Ποδοσφαίρου

Ποδοσφαιρικός Αγώνας Παμπαίδων

ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ – ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ

ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ – ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ

Π ραγματοποιήθηκαν με μεγάλη επιτυχία οι φιλικοί ποδοσφαιρικοί αγώ-
νες των ομάδων ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ & ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ των ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 
& της ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ. 

Οι συναντήσεις αυτές, που έχουν ιστορία πολλών δεκαετιών, συμβάλουν 
στις σχέσεις των δύο ιστορικών συλλόγων του τόπου μας.

Οι παίκτες των δύο ομάδων για άλλη μια χρονιά παίξανε όμορφο ποδό-
σφαιρο. Τα παραπανίσια κιλά και η ηλικία δε στέρησαν το θέαμα και την αγω-
νιστικότητα. Τα πειράγματα πολλά, τα συνθήματα της κερκίδας με μεγάλη φα-
ντασία, το χειροκρότημα μεγάλο για όλους τους ποδοσφαιριστές. 

Το τελικό σκορ 2-1 υπέρ της Αδελφότητας. Το τέλος του αγώνα βρήκε τους 
αντιπάλους αγκαλιασμένους να ανανεώνουν το ραντεβού για την επόμενη 
χρονιά.

Π ραγματοποιήθηκε για άλλη μια χρονιά η 
φιλική ποδοσφαιρική συνάντηση μεταξύ 
των ομάδων ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ – ΑΔΕΛΦΟ-

ΤΗΤΑ παιδιών ηλικίας μέχρι 12 ετών. 
Ο αγώνας έγινε τη Μεγάλη Παρασκευή στο γή-
πεδο 5 x 5 του Πέτα. Η έντονη βροχόπτωση που 
προηγήθηκε του αγώνα, δεν απέτρεψε τον κό-
σμο να παρακολουθήσει τους μικρούς αθλητές. 
Φέτος οι παίκτες των δύο ομάδων πραγματοποί-
ησαν εξαιρετική εμφάνιση, κερδίζοντας το χειρο-
κρότημα των θεατών. Το τελικό σκορ ήταν 4 – 4. 
Το σίγουρο είναι το Πέτα έχει πολλά ταλέντα που 
αφήνουν μόνο αισιόδοξα μηνύματα για το αθλητι-
κό μέλλον του τόπου μας.

Για την Αδελφότητα αγωνίστηκαν:
ΚΑΚΑΡΙΑΡΗΣ ΘΑΝΟΣ

ΚΑΚΑΡΙΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΜΠΙΖΑΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΓΟΥΛΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
ΚΟΛΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΟΛΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
ΤΟΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΜΕΛΙΣΟΥΡΓΟΣ ΜΑΡΙΟΣ  
(ΓΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΑΚΑΡΙΑΡΗ)

ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΝΑΣΟΣ
ΒΕΡΔΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ  

(ΚΟΡΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗ)

Προπονητής για την ομάδα του συλλόγου μας 
ήταν ο Φώτης Μπίζας.

Για τους Φιλέλληνες αγωνίστηκαν οι
ΚΩΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΩΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΣΙΟΖΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΞΑΝΘΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΣΕΡΒΕΤΑΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ

ΣΦΗΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΣ

ΣΑΚΑΣ ΝΙΚΟΣ

ΜΠΟΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Για την Αδελφότητα αγωνίστηκαν:
ΚΑΚΑΡΙΑΡΗΣ ΜΑΚΗΣ – ΣΥΜΕΩΝ

ΤΑΓΚΑΡΕΛΗΣ ΘΩΜΑΣ
ΚΑΡΑΜΠΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΜΠΙΖΑΣ ΦΩΤΗΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΓΓΕΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ

ΚΥΡΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΒΟΡΔΩΡΗΣ ΤΑΚΗΣ

ΓΙΩΡΓΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΠΟΚΟΣ ΠΑΝΟΣ
Προπονητής της ομάδας ο Λάκης Λιαροκάπης. 
Δικαιολογημένα απών για πρώτη φορά, μετά 
από πολλά χρόνια, ο αρχηγός της ομάδας της 
Αδελφότητας Λευτέρης Καρύτσας.

Για την ομάδα των Φιλελλήνων  
αγωνίστηκαν οι:

Γούλας Βασίλης του Πέτρου
Γούλας Βασίλης

Γάβρογος Γιώργος

Καρανάτσης Γιώργος

Μπίζας Δημήτριος

Παπάς Κώστας

Σερβετάς Κώστας

Ροβίνας Κώστας

Ψαρογιάννης Γιώργος

Αγγέλης Ανδρέας
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Συνδρομές Κοινωνικά
Γεννήσεις

	Η οικογένεια του Νικολάου Σερβετά του Βασι-
λείου απέκτησε κοριτσάκι.

Γάμοι
	Ο ΜΠΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑ-

ΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ Η ΖΟΥΜΠΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-
ΝΙΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΝΤΡΕΥΤΗΚΑΝ 
ΤΗΝ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014.

	Ο ΑΡΓΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ 
ΚΑΙ Η ΜΠΙΖΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 
ΠΑΝΤΡΕΥΤΗΚΑΝ ΤΗΝ 31 ΜΑΙΟΥ 2014.

Θάνατοι
	ΣΤΙΣ 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 ΑΠΕΒΙΩΣΕ Ο ΛΑΓΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΕΤΩΝ 61
	ΣΤΙΣ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 ΑΠΕΒΙΩΣΕ Η ΚΙ-

ΤΣΙΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΤΩΝ 81
	ΣΤΙΣ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 ΑΠΕΒΙΩΣΕ Η ΒΑΣΙ-

ΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΤΩΝ 93
	ΣΤΙΣ 6 ΜΑΙΟΥ 2014 ΑΠΕΒΙΩΣΕ Η ΠΕΣΛΗ 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΤΩΝ 50
	ΣΤΙΣ 26 ΜΑΙΟΥ 2014 ΑΠΕΒΙΩΣΕ Η ΣΕΡΒΕ-

ΤΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΤΩΝ 82
	ΣΤΙΣ 29 ΜΑΙΟΥ 2014 ΑΠΕΒΙΩΣΕ Η ΝΙΚΑΚΗ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΕΤΩΝ 99
	ΣΤΙΣ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΑΠΕΒΙΩΣΕ Η ΒΟΡΔΩ-

ΝΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΤΩΝ 89
	ΣΤΙΣ 18  ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΑΠΕΒΙΩΣΕ Ο ΑΝΑ-

ΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ 
ΕΤΩΝ 69

	ΣΤΙΣ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΑΠΕΒΙΩΣΕ Η ΠΑΠΑ-
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΑΒΒΟΥΛΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 
ΕΤΩΝ 93

ΚΩΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 20,00

ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 10,00

ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10,00

ΣΕΡΒΕΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ 50,00

ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 20,00

ΚΑΤΑΚΟΥ-ΧΑΡΜΠΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 26,00

ΣΕΡΒΕΤΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 20,00

ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 20,00

ΠΡΙΝΤΖΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 30,00

NIKAKHΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 20,00

ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΤΑΚΗΣ 40,00

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ-ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΛΙΛΑ 50,00

ΣΕΡΒΕΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 50,00

ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΚΑΤΙΝΑ 20,00

ΜΠΙΖΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 50,00

ΤΑΓΚΑΡΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 50,00

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΑΠO ΚΑΠΗ

ΔΡΕΠΑΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΡΩΡΓΙΟΥ 20,00

ΚΑΚΑΡΙΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡ. 20,00

ΓΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 20,00

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΑΠO ΚΑΦΕ ΚΩΣΤΑ ΠΕΣΛΗ

ΣΕΡΒΕΤΑ - ΤΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΑ 20,00

ΣΕΡΒΕΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 20,00

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 10,00

ΝΤΑΣΚΑΓΙΑΝΝΗ - ΝΤΟΥΝΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 20,00

Δωρεές εις μνήμη 
ΙΩΑΝΝΗΣ & ΘΕΟΔΩΡΑ ΓΕΩΡΓΗ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥΣ 50,00

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ ΕΡΗ ΧΟΡΗΓΟΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 180,00

ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ

Κάνουμε γνωστό σε όλους ότι οικονομική ενίσχυση για τον σύλλο-
γό μας μπορείτε να δίνετε στα εξής σημεία:

•  Στο Πέτα: Στο ΚΑΠΗ, στο Καφενείο Κώστα Πεσλή και στη Χαρί-
κλεια Κακαριάρη

•  Στην Αθήνα: Στα μέλη του Δ.Σ. & στον Πρόεδρο του Δ.Σ. Κακα-
ριάρη Γιώργο 6937136555

Όσοι θέλουν μπορούν να στέλνουν Ταχυδρομική Επιταγή μέσω 
ΕΛΤΑ στη διεύθυνση ΑΒΙΔΟΥ 122 – ΖΩΓΡΑΦΟΥ, Τ.Κ. 15772.

Προσοχή: Η αποστολή να είναι προς το ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΑΚΑΡΙΑΡΗ 
και όχι προς Αδελφότητα Πέτα Άρτας, διότι η ανάληψη θέλει προ-
σκόμιση καταστατικού. 

•  Επίσης μπορείτε να καταθέτετε στο Λογαριασμό μας στην ΕΘΝΙ-
ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 527/200221-37 γράφοντας το ονοματεπώνυμό 
σας στο καταθετήριο.

Βοηθούμε οικονομικά την Αδελφότητα. Οι μόνοι οικονομικοί 
πόροι του συλλόγου μας είναι οι συνδρομές των μελών μας.

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΒΕΣ  
ΤΟΥ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  

ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ

Με μεγάλη επιτυχία συνεχίζονται οι πρόβες 
του χορευτικού τμήματος του συλλόγου μας.

Η ανταπόκριση ήταν μεγάλη και αρκετοί νέοι 
συγχωριανοί μας ανταποκρίθηκαν στο κάλε-
σμα του Διοικητικού Συμβουλίου για τη δημι-
ουργία χορευτικού τμήματος.

Οι πρόβες γίνονται κάθε Παρασκευή και 
ώρα 6:30 μ.μ. σε αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Αθήνας (Μάρνη & Γ’ Σε-
πτεμβρίου).

Οι μικροί και μεγάλοι φίλοι της Αδελφότητας που επιθυμούν να ενημερωθούν ή 
να δηλώσουν συμμετοχή, μπορεί να επικοινωνούν με τους:

Δημήτρη Βάσιο (δάσκαλο του χορευτικού), Τηλ: 6945321824
Δημήτριο Κυρούλη, Τηλ: 6976134558
Γιώργο Κακαριάρη, Τηλ: 6937136555.
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ΚΑΦΕ ΟΥΖΕΡΙ

Πλατεία Πέτα • Τηλ. : 6951 409083

“Ο Σβούρας”

ΚΑΚΑΡΙΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ

ΣΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΙΕΡΑ Ο∆ΟΣ 
102 Α – ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΛΑΙΑΣ SOFTEX)- ΣΤΟ ΠΡΑΤΗ-
ΡΙΟ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΑΚΟΜΑ ΑΓΟΡΕΣ 
ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ, ΕΙ∆Η ΕΝ∆ΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΗΣΗΣ ΕΠΩΝΥ-
ΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΠΡΑΤΗΡΙΟ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ.

ΩΡΑΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 13.30 – 20.30  

(ΤΡΙΤΗ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ) 09.00 – 16.00 (ΣΑΒΒΑΤΟ)

ΤΗΛ. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ: 210 3479100

Ειδικές τιμές για τα μέλη του Συλλόγου μας

Έφυγε πρόωρα από τη ζωή σε ηλικία 69 ετών ο αγαπητός φίλος και συμπαθής σε όλους μας Γιώργος Αριστ. Αναγνωστάκης. 
Ο αξέχαστος Γιώργος τελείωσε Ανώτατες Σπουδές και υπηρέτησε στην Αποκεντρωμένη Αυτοδιοίκηση Άρτας από τη θέση του 
Διευθυντή.
Υπήρξε άριστος υπάλληλος που τον διέκρινε η ηθική συμπεριφορά και στάση. Εξάλλου οι ηθικές αξίες ήταν τρόπος ζωής για 
το Γιώργο και σ’ αυτό άφησε παρακαταθήκη στις επόμενες γενιές που τον γνώρισαν και συνεργάστηκαν μαζί του. Στη διάρκεια 
της θητείας του βοήθησε με προθυμία τόσο τους συγχωριανούς μας ,όσο και την αυτοδιοίκηση και τη δημοτική αρχή του Πέτα 
σε πλείστα ζητήματα. Ήταν πάντα ευπροσήγορος, σεμνός και αγαπητός σε όλους.

 Το ΔΣ της Αδελφότητας εκφράζει μέσω της Εφημερίδας μας τα θερμά του συλλυπητήρια στους δικούς του για την απώλεια του Γιώργου.

Ευχαριστήριο
Ο Δημήτριος Νικάκης εκφράζει τις 

θερμές του ευχαριστίες στον Πρόεδρο 
του Δ.Σ. της Αδελφότητας Γ. Κακαριάρη 
για τη συμπαράστασή του τις ημέρες 
που νοσηλευόταν σε νοσοκομείο της 
Αθήνας, καθώς επίσης και όλους τους 
συγχωριανούς που πρόσφεραν αίμα.

O Κώστας Λαγός έφυγε 
από κοντά μας στις 4 του 
Απρίλη του 2014, όπως 
καθιερώθηκε και τον αγα-
πήσαμε: σεμνά, ταπεινά 
και κυρίως ασυμβίβαστα 

σ’ αυτόν τον κόσμο. Ανήσυχη φυσιογνωμία, δι-
ακρίθηκε για το κοφτερό του μυαλό από πολύ 
νωρίς στα γράμματα και για την ευρυμάθειά 
του.

Σπούδασε Παιδαγωγικά, Πολιτικές Επιστή-
μες και Νομικά και ασχολήθηκε ενεργά με τη 
δημοσιογραφία, όπου διακρίθηκε για τη διεισ-
δυτική του πέννα στις πολιτικές κυρίως ανα-
λύσεις.

Η πολιτική του ευαισθησία απέναντι στην 
κοινωνική αδικία τον έστρεψε από νωρίς στους 

πολιτικούς αγώνες, όπου αφιερώθηκε με όλο 
του το «είναι». Παράλληλα υπήρξε «δάσκα-
λος διαπαιδαγώγησης» για μια μεγάλη μερίδα 
νέων του Πέτα. Υπήρξε ιδιαίτερα αγαπητός 
κοινωνικά, λόγω της ευγένειας του χαρακτήρα 
του και της ευρύτερης κοινωνικής του δράσης.

«Πολιτικός ογκόλιθος», για πολλούς, της 
μεταπολιτευτικής περιόδου, οραματιζόταν μια 
Ελλάδα κοινωνικά δίκαιη «χωρίς προστάτες».

Με την αιχμηρή γραφίδα του είχε την ικανό-
τητα να χαράσσει επί χάρτου τα βήματα μιας 
ριζοσπαστικής αλλαγής, εναποθέτοντας όλες 
τις δυνάμεις της ψυχής του για το όραμα μιας 
κοινωνικά δίκαιης πατρίδας.

Εργάστηκε επί είκοσι τρία χρόνια στη Διεύ-
θυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά, 
όπου διορίστηκε το 1991 από την επετηρίδα 

και χωρίς άνωθεν παρέμβαση.

Συνταξιοδοτήθηκε στις 18 Ιανουαρίου 2014, 
αλλά δεν πρόλαβε να πάρει την σύνταξή του, 
λόγω του αιφνίδιου θανάτου του.

Αρθρογραφούσε για χρόνια σε κομματική 
εφημερίδα του δημοκρατικού χώρου. Επίσης 
μέχρι το τέλος της ζωής του συνεργαζόταν αρ-
θρογραφώντας με την ποδοσφαιρική ομάδα 
της Α.Ε.Κ., μια από τις μεγαλύτερες αγάπες 
του.

Όσα και να πούμε για τον Κώστα, θα είναι 
λίγα για τις ιδέες και τα οράματά του, στα οποία 
έμεινε πιστός μέχρι το τέλος της ζωής του.

ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ Κώστα
Θα σε θυμόμαστε…

Ένα παράδειγμα ήθους, συνέπειας κι ευαισθησίας 
Κώστας Λαγός

Γιώργος Αριστ. Αναγνωστάκης

Α Υ ΤΟ Ι  Π Ο Υ  Φ Ε Υ Γ Ο Υ Ν

Ε Π Ι Τ Υ Χ Ι Ε Σ 
Ν Ε Ω Ν  Μ Α Σ

Μεγάλη διάκριση για τη συγχω-
ριανή μας Μαρία Κώτση του Ιωάν-
νη, εγγονή του Γιώργου Κώτση.

Η Μαρία Κώτση ήταν μέλος της 
ομάδας προπτυχιακών φοιτητών της 
Νομικής Σχολής του Πανεπιστήμιου 
Αθηνών, που κατέκτησε την πρώτη 
θέση στον παγκόσμιο πανεπιστημιακό 
διαγωνισμό εικονικής δίκης και επι-
κράτησε στον Μεγάλο Τελικό του Πα-
νεπιστημίου HARVARD.

Ο διαγωνισμός διοργανώνεται για 
12η συνεχόμενη χρονιά υπό την αιγί-
δα και την υποστήριξη του Παγκόσμι-
ου Οργανισμού Εμπορίου.

Φέτος συμμετείχαν 117 πανεπιστή-

μια από όλο τον κόσμο.
Η Νομική Σχολή συμμετείχε για 

δεύτερη φορά, επιτυγχάνοντας την 
παγκόσμια αυτή διάκριση. Το φετινό 
θέμα του διαγωνισμού ήταν η νομική 
διαφορά δύο κρατών μελών του Πα-
γκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ενός 
αναπτυγμένου και ενός αναπτυσσόμε-
νου, η οποία ανέκυψε λόγω της από-
φασης του τελευταίου να προβεί στην 
επανακρατικοποίηση των υπηρεσιών 
ύδρευσης και αποχέτευσης, μετά από 
μια περίοδο όχι ιδιαίτερα επιτυχούς ιδι-
ωτικοποίησης.

Ένα θέμα τόσο επίκαιρο όσο ποτέ.
Το Δ.Σ. της Αδελφότητας συγχαί-

ρει τη συμπατριώτισσά μας Μαρία 
Κώτση και της εύχεται ολόψυχα να 
συνεχίσει να 

Α Ι Θ Ο Υ Σ Α  Π Α Ι Χ Ν Ι Δ Ι Ω Ν
στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Πέτα
Ο πάτερ Νικόλαος, μαζί με το συμβούλιο επιτρόπων του Ιερού Ναού Αγ. 

Γεωργίου Πέτα, διαμόρφωσε την αποθήκη πίσω από το καμπαναριό σε 
αίθουσα ψυχαγωγίας για τους μικρούς του Πέτα.

Ο χώρος όπως έχει διαμορφωθεί δε θυμίζει σε τίποτα την παλιά αποθή-
κη. Τοποθετήθηκαν παιχνίδια, ειδικό δάπεδο, τραπέζι πινγκ πονγκ, ποδο-
σφαιράκι και αποτελεί πλέον ένα στέκι για τους μικρούς Πετανίτες. Αξίζουν 
συγχαρητήρια για την ωραία αυτή προσπάθεια.
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25 Μαρτίου 1953 στην Άρτα. Νίκος Σταμούλης, Χρήστος 
Σμέρος, Τρύφωνας Σερβετάς.

1972. Γυμναστικές επιδείξεις στην πλατεία του Πέτα

Πάσχα 1948. Οικογένεια Δημητρίου Κυρούλη, οι γονείς Κυρούλης 
Δημήτριος και Ελένη. Τα παιδιά από αριστερά Γιάννης-Τάκης-Ελένη-
Ειρήνη

1971. Τέσσερεις γενιές σε μια φωτογραφία. Από δεξιά: Φωτεινή 
Μπίζα (το γένος Δρεπανά), Δημητρούλα Σερβετά (το γένος Μπίζα), 
Κωνσταντινιά Αγγέλη (το γένος Σερβετά) και Ελένη Ταγκάλου (το 
γένος Αγγέλη)

Ο ΣΎΛΛΕΚΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΟΎ ΠΕΤΑ
Το Δ.Σ. της Αδελφότητας αρχειοθέτησε όλα τα φύλλα της εφημερίδας μας από το 124-163 και προέβη στην έκ-
δοση πολυτελέστατου τόμου. Η συλλεκτική αυτή έκδοση, που περιλαμβάνει όλα τα ΝΕΑ του τόπου μας της δε-
καετίας 2003-2013, δεν πρέπει να λείψει από κανένα σπίτι. Mπορείτε να το παραγγείλετε από την Αδελφότητα.

ΣΎΛΛΕΚΤΙΚΟ DVD – ΜΑΡΤΎΡΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΠΕΤΑ
Η Αδελφότητα προχώρησε στην έκδοση συλλεκτικού DVD που περιέχει: - Μαρτυρίες κατοίκων για το καταστρο-
φικό πέρασμα του Ναζισμού από το Πέτα
  Την ταινία ΜΕ ΤΗΝ ΛΑΜΨΗ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ, που γυρίστηκε στο χωριό μας
  Πλούσιο φωτογραφικό υλικό από την ταινία, με τοπία του Πέτα που ο χρόνος έχει αλλάξει, με τους ηθοποι-

ούς της ταινίας, καθώς και συγχωριανούς μας που συμμετείχαν ως κομπάρσοι στην ταινία.
Προτείνουμε στα μέλη μας να το αγοράσουν. Η τιμή του είναι 6,00 €. Το DVD αυτό είναι αφιερωμένο στη μαύ-
ρη εποχή ’41 – ’44 και την καταστροφή που προκάλεσαν οι δυνάμεις των Ναζιστών στο χωριό μας.

Φωτογραφήματα
από το Πέτα του χθες και του σήμερα


