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Καλοκαιρινές συναντήσεις στο Πέτα

Η λίμνη περιμένει 30 χρόνια 
την αξιοποίησή της

Οι φετινές «καλοκαιρινές συναντήσεις 
στο Πέτα», εκδηλώσεις που θεσμο-
θετήθηκαν και υλοποιούνται από τον 

Μορφωτικό Πολιτιστικό Σύλλογο Πέτα και την 
Αδελφότητα Πετανιτών, είχαν σαν θέμα τους 
την λίμνη Πουρναρίου και την ένταξή της στην 
καθημερινότητα των συμπολιτών μας των πα-
ρόχθιων περιοχών.
Πρόθεση της εκδήλωσης ήταν να αναπτυχθεί 
ένας διάλογος και να διατυπωθούν απόψεις ώστε 
να ενταχθεί η λίμνη στην καθημερινότητά μας. Γι-
ατί είναι γνωστό ότι  η διοίκηση της ΔΕΗ θεωρεί 
τη λίμνη σαν αποστειρωμένη περιοχή, μια ζώνη 
απαγορευμένη στους κατοίκους της περιοχής, 
γεγονός που λειτουργεί αρνητικά και αποτρέπει 
την ανάπτυξη δραστηριοτήτων και την προοπτική 
μιας ήπιας ανάπτυξης.
Στην εκδήλωση κεντρικοί εισηγητές ήταν ο Ηλίας 
Καραμπίκας, Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Προ-
στασίας Αράχθου και ο Νίκος Μάνθος, που δια-
τέλεσε πρόεδρος στον ίδιο σύλλογο.
Σημαντική ήταν η εκπροσώπηση της Δημοτικής 

αρχής του Δήμου Ν. Σκουφά, με τη συμμετοχή 
του Δημάρχου Στάθη Γιαννούλη, της Αντιδη-
μάρχου Ροζίνας Βαβέτση και του Πρόεδρου 
του Τοπικού Συμβουλίου Λάμπρου Τσίρκα.
Τη συζήτηση εκ μέρους των διοργανωτών άνοιξε 
ο Πρόεδρος της Αδελφότητας Γιώργος Κα-
καριάρης, που αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στα 
εξής:

Το Δ.Σ. του συλλόγου μας σας προσκαλεί το 
ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 και ώρα 
7 μ.μ. στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΛ-

ΛΙΘΕΑΣ (ΚΡΕΜΟΥ 123 & ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ) στη 
ΒΡΑΔΙΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΠΕΤΑΝΙΤΗ. Το κεντρικό 
θέμα για τη φετινή μας εκδήλωση είναι: 190 
ΧΡΟΝΙΑ ΑΠ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΠΕΤΑ - ΦΙΛΕΛΛΗ-
ΝΙΣΜΟΣ ΤΟΤΕ & ΤΩΡΑ.
 Στην εκδήλωσή μας έχουν προσκληθεί οι 

πρέσβεις όλων των χωρών, των οποίων συ-
μπατριώτες τους πολέμησαν στο Πέτα στις 4 
Ιουλίου 1822.

 Το ιστορικό της ΜΑΧΗΣ αλλά και αναφορές 
για τον Φιλελληνισμό εκείνα τα χρόνια θα ανα-
γνώσει ιστορικός του Πανεπιστημίου Αθηνών.

 Για τον Φιλελληνισμό στις μέρες μας θα μι-
λήσει η Λέκτορας του τμήματος ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ 
ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ του Πανεπιστημίου 
Αθηνών Susana Lugo.

 Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα τιμηθούν 
με επαίνους και δώρα όλα τα παιδιά των Πε-
τανιτών που πέτυχαν στις Πανελλαδικές εξε-
τάσεις του 2012.

 Θα τιμηθούν επίσης παλιά μέλη του συλλό-
γου μας για την πολυετή προσφορά τους στην 
Αδελφότητα.

 Μαζί μας θα βρίσκεται το χορευτικό τμήμα 
του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου 
Πέτα, το οποίο θα ταξιδέψει από τον τόπο 
μας αποκλειστικά για αυτή τη σημαντική 
εκδήλωση. Θα παρουσιάσει χορούς της 
περιοχής μας σε ένα εξαιρετικό πρόγραμ-

μα που θα δώσει ξεχωριστή νότα στη βρα-
διά.

 Στο τέλος της εκδήλωσης θα δοθεί δεξίωση με 
μπουφέ που θα έχει φαγητό και ποτά, προσφο-
ρά του συλλόγου μας.

Φίλες και φίλοι, η φετινή εκδήλωση πραγματοποι-
είται μέσα σε ένα πρωτοφανές περιβάλλον που 
έχει επηρεάσει τις ζωές όλων μας. Το Δ.Σ. του 
συλλόγου μας αποφάσισε ειδικά αυτή τη χρονική 
στιγμή που η πατρίδα μας δέχεται χτυπήματα και 
απαξίωση από πολλούς, να προβάλει τον Φιλελ-
ληνισμό. Να προβάλει και να ξαναθυμίσει σε όλους 
την ιστορική ΜΑΧΗ που έγινε στο Πέτα. Τότε που 
άνθρωποι από πολλά κράτη της τότε Ευρώπης δεν 
υπολόγισαν τίποτα και ήρθαν στην Ελλάδα να πο-
λεμήσουν. Εμπνευσμένοι και γοητευμένοι από την 
επανάσταση των Ελλήνων ενάντια στον Οθωμανι-
κό ζυγό, δώσανε τη ζωή τους για την ελευθερία.
Αυτόν τον Φιλελληνισμό θέλουμε να προβάλου-
με: Τη θυσία αυτών των ανθρώπων, τον ηρωισμό 
τους, τα αγαθά της δημοκρατίας και της ελευθερίας 
των λαών.
Αγαπητοί συμπατριώτες,
Σας καλούμε όλους και όλες να βρεθείτε στη 
σημαντική αυτή εκδήλωση.
Ενημερώστε όλους τους συγχωριανούς μας, τους 
φίλους σας, τους συγγενείς σας. Ελάτε με την οι-
κογένειά σας να περάσουμε μια αξέχαστη βραδιά 
γεμάτη ιστορία, ήρωες, παρελθόν, παρόν, μέλλον. 
Μια βραδιά γεμάτη ΠΕΤΑ.

Το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Τηλ. επικοινωνίας: 6937-136555

Πρόσκληση
ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - ΒΡΑΔΙΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΠΕΤΑΝΙΤΗ
190 Χρόνια από τη μάχη του Πετα

συνέχεια στη σελ 8

Η ΗΠΕΙΡΟΣ  
ΣΤΗΝ ΕΠΟΠΟΙΪΑ  

ΤΟΥ 40 ΚΑΙ ΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ 
ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΣΗΜΕΡΑ

Όσο έρχονται στο φως νέα στοιχεία για να 
πλουτίσουν την Ιστορία του τόπου, τόσο 
πιο πολύ γίνεται φανερό πως το έπος του 

1940-41 ήταν μια αποκοτιά συγκλονιστική αλλά 
και μια ανεκτίμητη προσφορά στην παγκόσμια 
υπόθεση της ελευθερίας και της αξιοπρέπειας 
των λαών. Και πάνω απ’ όλα μια νίκη κατά του 
φασισμού που κυριαρχούσε τότε στην κεντρική 
Ευρώπη.
Το θαύμα και εποποιία του 1940 δεν έγινε βέβαια 
τη νύχτα της 28ης Οκτωβρίου. Η άρνηση υποτα-
γής στο τελεσίγραφο του ηγέτη της φασιστικής 
Ιταλίας, το βροντόφωνο και μυριόστομο εκείνο 
«ΟΧΙ» ήταν έτοιμο να ξεστομηθεί από όλα τα Ελ-
ληνικά στόματα.
Κανένας Κυβερνήτης αυτού του τόπου δεν θα 
είχε το δικαίωμα να διαγράψει την Ιστορία τό-
σων αιώνων και να ενεργήσει αντίθετα προς τις 
επιταγές της.
Δισταγμός δεν μπορούσε να υπάρξει γιατί το 
«ναι» θα σήμαινε επαίσχυντη καταδίκη στη συνεί-
δηση του λαού μας, γι’ αυτόν που θα τολμούσε να 
σκεφθεί την παράδοση της χώρας.
Και από την ώρα που και από τα επίσημα κυβερ-
νητικά χείλη ειπώθηκε το «ΟΧΙ», το λόγο πια είχε 
ολόκληρος ο Ελληνικός Λαός, που από την αυγή 
της μεγάλης επίθεσης των Ιταλών, αμύνονταν γα 
την προάσπιση του πατρίου εδάφους.
Και αυτή η συλλογική απόφαση για αντίσταση 
πάρθηκε μέσα στο ζοφερό σκοτάδι της πανικό-
βλητης Ευρώπης του 1940 όπου ο Γερμανικός 
μιλιταρισμός είχε κυριαρχήσει σε όλη σχεδόν την 
κεντρική και δυτική Γηραιά Ήπειρο.
Οι εισβολείς εξορμούσαν πανέτοιμοι με όλα τα 
σύγχρονα φονικά όπλα.
Οι αμυνόμενοι Έλληνες στα βουνά της Ηπείρου 
δεν είχαν ούτε άρματα, ούτε αεροπορία, ούτε 
επαρκή πολυβόλα. Το πιο ισχυρό όπλο τους ήταν 
η απόφαση να πολεμήσουν για την πατρίδα.
Το κύριο βάρος των αρχικών σφοδρών επιθέ-
σεων των Ιταλών κράτησε η 8η μεραρχία της 
Ηπείρου με διοικητή τον Στρατηγό Κατσιμήτρο ο 
οποίος στα απομνημονεύματά του γράφει: «Έλα-
βα διαταγή να υποχωρήσω μέχρι του ποταμού 
Αράχθου».
Όμως ο γενναίος Στρατηγός αγνοώντας τα επιτε-
λικά σχέδια των γραφιάδων της Αθήνας για υπο-
χώρηση και δημιουργία αμυντικού μετώπου στον 
Άραχθο και έχοντας στην πρώτη γραμμή πυρός 
το θρυλικό 3/40 σύνταγμα της Άρτας, πρόβαλε 
σθεναρή αντίσταση και δημιούργησε την έκπληξη 
και το θαύμα στο Καλπάκι.
Το θρυλικό 3/40 σύνταγμα της Άρτας αποτελού-
νταν από σκληραγωγημένα αγροτόπαιδα που 
πολεμούσαν ηρωικά γιατί έβλεπαν να προσβάλ-
λεται άμεσα η ελευθερία της ιδιαίτερης πατρίδας 
τους και μαζί τα σπίτια τους, τα χωράφια τους, το 
«είναι» τους.

συνέχεια στη σελ 8

Ο Δήμαρχος Στάθης Γιαννούλης με τους προσκεκλημέ-
νους ομιλητές Ηλία Καραμπίκα  και Νίκο Μάνθο 
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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

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΕΤΑ2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011

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

Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΑ ΠΕΤΑΝΙΤΩΝ
ΑΡΤΑΣ “Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ”

Αβύδου 122, 157 72 Ζωγράφου
Τηλ.: 210 7483735

ΕΚ∆ΟΤΗΣ
ΚΑΚΑΡΙΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Πρόεδρος της Αδελφότητας
Αβύδου 122, 157 72 Ζωγράφου

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ

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

της Αδελφότητας
Αποστολή κειµένων:

Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις 
για επικοινωνία µε το ∆.Σ. 

της Αδελφότητας είναι:
adelfotitapeta@gmail.com

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

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ 2 ευρώ
ΕΠΙΤΑΓΕΣ:

ΓΚΑΒΑΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Κολχίδος 5β (πάροδος)

167 77 Ελληνικό
ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Ηπειρωτικές Εκδόσεις “Πέτρα”
Οικονόµου 32, 106 83 Αθήνα

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

ΒΑΓΓΕΛΗΣ Ν. ΜΑΤΑΤΣΗΣ
Αρχιτέκτων - Μηχανικός
∆ιπλωµατούχος UDS FIRENZE

ΝΙΚΟΣ Β. ΜΑΤΑΤΣΗΣ
Αρχιτέκτων - Μηχανικός
∆ιπλωµατούχος ΑΠΘ

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

ΚΟΡΙΝΘΟΣ: Λ. ΙΩΝΙΑΣ 4
ΤΗΛ.: 27410 25298

27410 80745
FAX:  27410 30934

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

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

“ΣΕΙΡΙΟΣ”

ΣΕΡΒΕΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

CAFE - BAR - ΤΑΒΕΡΝΑ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΕΤΑ

ΤΗΛ.: 26810 83205

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ 
“ΠΑΛΛΑ∆ΙΟ” 

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Ιδιοκτήτης - ∆ιευθυντής

Νικόλαος Σουρέλης

Τηλ.: 26510 - 25856

ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ 13
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

ΤΗΛ.: 210 2618337

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

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

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

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

Ελευθερία Κρικέλη. Μια τιµητική 
παρουσία στην εκδήλωσή µας 

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 1

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

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

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

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

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

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

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

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

Της Ελευθερίας Κρικέλη
(Εισήγηση στη βραδιά του Απόδηµου Πετανίτη)

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

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

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΠ΄ ΤΟ ΛΑΪΚΟ  
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΠΕΤΑ

Το δικριάνι παλιά ήταν ένα ξύλινο γεωργικό εργα-
λείο σε σχήμα πιρουνιού, που το χρησιμοποιού-
σαν οι αγρότες σε διάφορες γεωργικές εργασίες 

όπως: το λίχνισμα των σιτηρών, δηλαδή τον αποχωρι-
σμό του καρπού τους, από το άχυρο, καθώς και για να 
συσσωρεύουν ξηρά χόρτα, σανό και τριφύλλι. 
Με την ονομασία δικριάνι βρίσκουμε το εργαλείο αυτό 
μόνο στην Ήπειρο και ιδιαίτερα στην περιοχή του Πέτα 
και στο χωριό Μηλίγγοι της Δωδώνης Ιωαννίνων. Αλ-
λού το λέγανε λιχνιστήρι, δίκρανο, δικράνι, φούρκα, 
φουρκά, φουρκάδα, διχάλι, διχάλα και πιρούνα. 
Στην κυριολεξία δικριάνι σημαίνει ένα ξύλινο στέλεχος, 
που καταλήγει σε μια διχαλωτή άκρη. Ωστόσο σπάνια 
διχάζονταν σε δύο μόνο αιχμές. Συνήθως κατέληγε 
σε τρεις, ή και περισσότερες σουβλερές μύτες, που 
το κάνανε να μοιάζει πιο πολύ με ένα μεγάλο ξύλινο 
πιρούνι. 
Το εργαλείο αυτό συνήθως το κατασκεύαζαν μόνοι 
τους, οι αγρότες, από κατάλληλο γερό κι ευλύγιστο 
ξύλο, αλλά και πολλές φορές το αγόραζαν από ειδι-

κούς ντόπιους λαϊκούς τεχνίτες. 
Εκτός από το ξύλινο υπήρχε βέβαια και το μεταλλικό 
δικριάνι, που κατασκεύαζε ο «γύφτος» του χωριού, 
αλλά που όμως, ήταν βαρύ κι όχι τόσο εύχρηστο κι 
αποδοτικό. 
Τον αλωνάρη μήνα, μετά από το αλώνισμα, χρησιμο-
ποιούσαν το δικριάνι στο λίχνισμα, δηλαδή στο ανέμι-
σμα των σιτηρών, που γινότανε, μόλις άρχιζε να φυσά-
ει το πρώτο απογευματινό αεράκι. 
Οι λαϊκοί μας ποιητές, στα ποιήματά τους που είναι 
εμπνευσμένα από τη ζωή και τις αγροτικές δραστη-
ριότητες του λαού μας, αναφέρονται συχνά στους 
ανεμιστές και λιχνιστάδες αγρότες. Χαρακτηριστική 
και ζωντανή είναι και η σχετική εικόνα που μας δίνει ο 
ποιητής Αλέξανδρος Φωτιάδης: «…Μέσα στ’ αλώνια 
τα χρυσά τα’ άλογα θα γυρνάνε και θα σηκώνουν σύ-
γνεφο τη σκόνη στον αγέρα κι οι λιχνιστάδες παρακεί 
ψηλά θε να σκορπάνε μαλαματένια κότσαλα μες στο 
γαλάζιο αιθέρα»… 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ 
ΠΟΥ ΧΑΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ

το δικριάνι 
1. Ανάθεμά τον που θα πει τα αδέρφια δεν πονιού-

νται
2. Αν δεν μοιάζουν, δε συμπεθεριάζουν 
3. Αν δεν σπείρεις, δε θερίζεις 
4. Αντί να βογγάν τα βόϊδα, τριζ’ ο ζυγός 
5. Αποβραδύς στο σπίτι σου και νύχτα στη δουλειά 

σου 
6. Απ’ αγκάθι βγαίνει ρόδο κι από ρόδο βγαιν’ αγκά-

θι 
7. Απ’ το καρφί χάνεται και το πέταλο 
8. Από μικρό πηδί κι από μεθυσμένο μαθαίνεις την 

αλήθεια 
9. Βάλανε το λύκο να φλάει τα πρόβατα (γι’ αυτούς 

που δεν φροντίζουν να έχουν καλούς κυβερνήτες 
ή φύλακες)

10. Βάλε τ’ σίτα στα μούτρα κι έλα 
11. Βάλαν τον τρελό να βγαλ’ το φειδ’ απ’ την τρύπα
12. Βάλ’ του ρίγανη να μην βρωμησ’ (για πράγματα 

άχρηστα που κατόχονται)
13. Βαλ’ το νιρό κατ’ απ’ τ’ ψάθα (για κακότροπους 

και ύπουλους)
14. Βαράει τ’ μπόρτα να κουσ’ ο τοίχος 
15. Βαριά ν’ η καλογερική 
16. Βαράει στο μαχαίρ’ γροθιά 
17. Βγαζ’ σπλήνα απ’ τ’ μύγα (σχολαστικότητα) κι απ’ 

το κουνούπι ξύγγι 
18. Βγάλε τ’ σκούφια σ’ και βάρε με 
19. Βγήκε η αλπού στο παζάρ 
20. Βόηθα με να σε βοηθώ ν’ ανέβουμε στο γκρεμό 

(αλληλοβοήθεια)  
21. Βουνό με βουνό δε σμίγει. Άνθρωπος ν’ άνθρω-

πο ανταμώνεται 
22. Βρήκε ο γύφτος τη γενιά του 
23. Βρέξε κώλο να φας ψάρι 
24. Βρήκε το μήνα π’ τρεφ’ τσ’ έντεκα 
25. Βασιλικός κι αν μαραθεί τη μυρωδιά την έχει 
26. Βάστα με να σε βαστώ ν’ ανεβούμε στο βουνό 

(12).
27. Βρήκα παπά, να θάψω δέκα
28. Βάρτα να τ’ αρμέξουμε 
29. Βροχή περασμένη, κάπα δε χρειάζεται  

Το λαϊκό ιδιωματικό γλωσσάριο

Εργασία βραβευμένη από τη Γλωσσική Εταιρία  
της Ακαδημίας Αθηνών

Του Δασκάλου Τρύφωνα Σερβετά
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ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 
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του Τρύφωνα Σερβετά

ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ JOHANN DANIEL 
ELSTER ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΠΕΤΑ

Ανάμεσα στους πολλούς Φιλέλληνες που τρέξανε 
από τα κράτη της Ευρώπης για να συμμετέχουν 
στην Ελληνική Επανάσταση του 1821 ήταν και ο 
Johann Daniel Elster. Γεννήθηκε στις 16/9/1796 
στο Benshausen της Πρωσίας και πέθανε στις 
19/12/1857 στο Wettingen της Ελβετίας.
Ανήσυχος άνθρωπος από μικρός περιπλανήθηκε 
σε Λονδίνο, Παρίσι, Λεγεώνα των Ξένων. Γύρισε 
το 1821 πίσω στην πατρίδα του και συνέχισε τις 
σπουδές του στην Ιατρική.
Η φλόγα του Φιλελληνισμού όμως είχε καρφωθεί 
μέσα του και έτσι ήρθε στην Ελλάδα όπου κατατά-
χτηκε με το βαθμό του Ταγματάρχη ως ιατρός στο 
Τάγμα των Φιλελλήνων, το οποίο είχε ιδρύσει ο φι-
λέλληνας Στρατηγός Normann στην Κόρινθο.
Παρακολούθησε την πορεία του Τάγματος από την 
Κόρινθο στην Πάτρα, το Αίγιο, το Μεσολόγγι μέχρι 
τη ΜΑΧΗ του ΠΕΤΑ, όπου υπήρξε και το οδυνηρό 
τέλος του Τάγματος.
Στο Κομπότι ίδρυσε στρατιωτικό νοσοκομείο για τις 
ανάγκες του στρατεύματος.
Σε όλη τη διάρκεια της εκστρατείας ο Elster κρατού-
σε λεπτομερές ημερολόγιο με όλα τα μικρά ή μεγά-

λα συμβάντα του Τάγματος. 
Το αρχικό ημερολόγιο χάθη-
κε στη μάχη του Πέτα, αλλά 
γυρίζοντας πίσω στην πα-
τρίδα του προσπάθησε να 
το ξαναγράψει από μνήμης.
Η μάχη του Πέτα μέσα 
από έναν αυτόπτη μάρτυ-
ρα όπως ο Elster παρου-
σιάστηκε πρώτη φορά το 1828 στη Γερμανία, στο 
Baden. Περιγράφει με λεπτομέρειες το τι έγινε στο 
Πέτα από τη δική του σκοπιά με μέγα αίσθημα Φι-
λελληνισμού, αλλά και καυστικά σχόλια για τα μεγά-
λα λάθη που οδήγησαν στην καταστροφή.
Αποτελεί ένα νέο κειμήλιο για την ιστορική αυτή 
μάχη από τα μάτια ενός πολεμιστή Φιλέλληνα. Η 
Ελβετίδα Φιλέλληνας που παρουσίασε το ημερολό-
γιο τότε στη Γερμανία, δήλωσε:
«Το βιβλίο αυτό δεν έχει γραφτεί για μανιώδεις Φι-
λέλληνες, ούτε για εχθρούς των Ελλήνων, αλλά για 
φίλους της Ελληνικής υπόθεσης».
Το ημερολόγιο μεταφράστηκε από τον Χρήστο Οι-
κονόμου σε μια έκδοση της Ιστορικής και Εθνολογι-
κής Εταιρείας Ελλάδος.
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Εδώ και εκατό χρόνια ο Άραχθος αποτελού-
σε στην Ήπειρο  το σύνορο της Παλιάς Ελ-
λάδας και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, 

ότι είχε απομείνει από αυτή.
«Από δώ ήταν Ρωμαίικο κι΄από πέρα  τούρκικο» 
μου έλεγε κάποτε η γιαγιά μου. Στα σχέδια της 
ελληνικής κυβέρνησης και  του έλληνα πρωθυ-
πουργού Ελευθέριου Βενιζέλου ήταν η επέκταση 
του κράτους και η απελευθέρωση περισσότερων 
περιοχών εν όψει της στρατιωτικοπολιτικής κατά-
στασης στα Βαλκάνια και της παρακμής της Οθω-
μανικής Αυτοκρατορίας, του μεγάλου  ασθενούς.
Στα πλαίσια της αναδιοργάνωσης του στρατού δη-
μιουργήθηκαν τέσσερις μεραρχίες πυροβολικού 
και τρεις μεραρχίες μηχανικού.
Άρχισαν λοιπόν να γίνονται διάφορα έργα κατά 
μήκος της μεθορίου και έτσι το καλοκαίρι του 1912 
έγιναν ανάμεσα Μπριγούλια και Θεοτοκιό τρείς 
κατασκευές τις οποίες οι άνθρωποι του Πέτα τις 
ονόμασαν προχώματα. Ονομάστηκε δε και όλη η 
περιοχή Προχώματα. Δεν επρόκειτο βέβαια για τα 
γνωστά ορύγματα του πεζικού με τη συσσώρευση 
χώματος ώστε να προστατεύεται πίσω από αυτό 
ο στρατιώτης , αλλά για δυνατές κατασκευές που 
καλύπτονταν από μπετόν και από τη μέσα πλευρά 
είχαν μια ευρύχωρη κώχη. Ήταν πυροβολεία και 
η κώχη αποθήκη για τις οβίδες των πυροβόλων. 
Ανοίχθηκε ένας υποτυπώδης δρόμος-πες καλύ-

τερα ένα ευρύχωρο μονοπάτι-και κάποια μέρα 
έφθασαν και τα πυροβόλα. Τρία τα πυροβολεία, 
τρία πυροβόλα. Τα παιδιά  του χωριού –ανάμεσά 
τους  και ο πεντάχρονος πατέρας μου- έκαναν 
χάζι τους στρατιώτες πως τράβαγαν με τριχές τα 
πυροβόλα και πως τα κατέβασαν μέχρι τα… Προ-
χώματα. Μικρά πυροβόλα, ορειβατικά που όμως 
τη δουλειά τους  την έκαναν μια χαρά. Στο  ιστο-
ρικό γιοφύρι του Άραχθου από δω μεριά ήταν το 
ελληνικό τελωνείο και στην από κει το τούρκικο. 
Στις 6 Οκτωβρίου 1912 λίγο πριν το μεσημέρι τα 
«Προχώματα» έπαιρναν φωτιά ενώ δύο ελληνι-
κά τάγματα πέρναγαν  το γιοφύρι του Άραχθου  
κατευθυνόμενα  προς Μαράτι-Γραμμενίτσα. . Τα 
πυροβόλα έβαζαν από Γραμμενίτσα μέχρι Γρί-
μποβο και δεξιότερα προκειμένου να διευκολυνθεί 
η προέλαση  των δύο ταγμάτων και να εμποδι-
στεί τυχόν πλευροκόπημά τους από τον τουρκικό 
στρατό της Φιλιππιάδας. Τα δύο τάγματα προω-
θήθηκαν τελικά  μέχρι το Γρίμποβο δημιουργώ-
ντας έτσι προγεφύρωμα στην δεξιά πλευρά του 
Άραχθου. Μετά από σφοδρές μάχες καταλήφθη-
κε και η Φιλιππιάδα , αποκόπηκε έτσι η Πρέβεζα 
και  οι τούρκοι στρατιώτες που ήταν στην πόλη 
εγκλωβίστηκαν εκεί, αποκομμένοι από τον κύριο 
κορμό του τουρκικού στρατού. Η προέλαση του 
ελληνικού στρατού κόλλησε τελικά μπροστά στα  
οχυρά του Μπιζανίου τα οποία έγιναν με σχέδια 

γερμανών αξιωματικών αλλά και λόγω της κακο-
καιρίας και του φοβερού κρύου. «Στα Πεστά και 
στο Μπιζάνι, μάνα μου τι κρύο κάνει» έλεγε ένα 
σχολικό τραγουδάκι. Χρειάστηκε να έλθει η 21η 
Φεβρουαρίου 1913 για ελευθερωθούν τα Γιάννε-
να. Μας πήγαιναν με το σχολείο  καμιά εκδρομή 
στα «Προχώματα» όπου ο αείμνηστος δάσκαλός 
μας Γιάννης Κώτσης μας εξιστορούσε τα γεγονότα.                                                                                           
Πέρασα πριν αρκετά χρόνια από τα «Προχώματα». 
Είχε μείνει ένα από τα τρία πυροβολεία, χαμένο 
μέσα στην άγρια βλάστηση, τα άλλα δύο έπεσαν 
θύματα…  δενδροφύτευσης. Πόσο εύκολα ξεριζώ-
νουμε ιστορία και παράδοση! Δεν έμεινε πηγάδι, 
δεν έμεινε βρύση,  παλιά εργαλεία και τόσα άλλα, 
σα να μη ζήσαμε χρόνια με αυτά. 
Αυτά με τα «Προχώματα». Από εκεί άρχισε ο αγώ-
νας για την απελευθέρωση της Ηπείρου.  Τα θυμή-
θηκα με την ευκαιρία των 100 χρόνων που πέρα-
σαν από τότε και τις γιορτές για την απελευθέρωση 
σε  Ελασσόνα και Θεσσαλονίκη.

Για την ιστορική τεκμηρίωση χρησιμοποιήθηκαν:
1. National Geographic: 1912-13, η μεγάλη εξόρ-

μηση
2. Γεωργίου Βεντήρη:  Η Ελλάς του 1910-1920
3. Διάφορες οικογενειακές διηγήσεις          

Γράφει ο Βασίλης Σερβετάς

Διάβημα διαμαρτυρίας για βεβήλωση ιστορικού χώρου
Η βεβήλωση που έχουν υποστεί τα πολυβολεία στα Προχώματα, οδήγησε την Αδελφότητα Πετανιτών να προχωρήσει 
σε διάβημα διαμαρτυρίας προς το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και το Δήμο Ν. Σκουφά. Το διάβημα διαμαρτυρίας έχει 
ως εξής: 

Αδελφότητα των εκ Πέτα Άρτας «Ο Άγιος Γεώργιος» - Διάβημα διαμαρτυρίας
Θέμα: Βανδαλισμός σε ιστορικό χώρο, απομεινάρι  του πολέμου 1912

Προς Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
Κοινοποίηση: Δήμαρχο και Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Νικολάου Σκουφά

Αξιότιμοι κύριοι
Όπως σας είναι γνωστό, τα σύνορα της Ελλάδας 
το 1912 με την Οθωμανική Αυτοκρατορία στην 
περιοχή μας, την Άρτα, βρισκόταν στον ποταμό 
Άραχθο. 
Στο χωριό μας Πέτα Άρτας, που γειτνιάζει με τον 
ποταμό Άραχθο, το 1912 έγιναν κατά μήκος της 
μεθορίου οχυρωματικά έργα. Συγκεκριμένα σε 
ύψωμα με θέα τον ποταμό έγιναν τρεις κατασκευ-
ές που οι συγχωριανοί μας τις ονόμασαν προχώ-
ματα. Στο εξής όλη η περιοχή που βρισκόταν τα 
οχυρωματικά έργα ονομάστηκε Προχώματα. Πρό-
κειται για δυνατές κατασκευές με μπετόν που χρη-
σιμοποιήθηκαν από το πυροβολικό της εποχής. 
Οι κατασκευές στο εσωτερικό τους μέρος, αυτό 
που βρισκόταν προς το χωριό μας, είχαν κώχες,  
που λειτούργησαν σαν αποθηκευτικός χώρος για 
τις οβίδες των πυροβόλων.
Τα πολυβολεία είχαν κατασκευαστεί σε δημοτικό 
χώρο, δίπλα σε κεντρικό μονοπάτι που διευκόλυ-
νε, τα χρόνια εκείνα, τις μετακινήσεις των αγρο-
τών. Οι παλαιότεροι συγχωριανοί μας που χρησι-
μοποιούσαν το μονοπάτι, περνούσαν δίπλα από 
τα πολυβολεία, που ήταν ζωντανές υπομνήσεις 
της πρόσφατης ιστορίας μας.
Η χάραξη αγροτικού δρόμου στην περιοχή έκρυψε 
από το οπτικό πεδίο των περαστικών τα πολυβο-
λεία. Αυτό ίσως έδωσε την ευκαιρία σε ασυνείδητο 
συμπολίτη μας να «οικειοποιηθεί» τα πολυβολεία 
και τον περιβάλλοντα χώρο και από δημοτική 

κτήση να ενταχθούν στην ιδιοκτησία του. Στη συ-
νέχεια τα πολυβολεία καλύφτηκαν με επιχωματώ-
σεις (φωτογραφία 1). Σαν μην έφταναν όλα αυτά, 
ο ιδιοκτήτης του κτήματος που σήμερα βρίσκονται 
τα πολυβολεία, χρησιμοποίησε ως θεμέλιο το ένα 
απ’ αυτά για να κτίσει πάνω του τσιμεντένια απο-
θήκη (φωτογραφία 2).  

Κύριοι
Απευθυνόμαστε στην ευαισθησία σας και προσ-
δοκούμε στην άμεση ανταπόκρισή σας ώστε να 
μπει φραγμός στην προσβολή της ιστορικής μνή-
μης και παράλληλα σε πρωτοβουλίες σας για την 
ακύρωση των προκλητικών παρεμβάσεων και 
αποκατάσταση του χώρου. Επιπρόσθετα, στην 
ανάδειξή του σε σημείο συνάντησης με την σχετι-
κά πρόσφατη ιστορία μας και χώρο εκπαίδευσης, 
ιδιαίτερα για τους μαθητές της περιοχής που μελε-
τούν την ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας.
Θα περιμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις ενέρ-
γειές σας και είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε 
δυνατή συνδρομή.
Σας επισυνάπτουμε φωτογραφικό υλικό που 
έχουμε στη διάθεσή μας και δείχνει την πορεία 
των βανδαλισμών.
Εκ μέρους του Δ.Σ. της Αδελφότητας των εκ Πέτα 
Άρτας «Ο Άγιος Γεώργιος»

Γιώργος Κακαριάρης
Πρόεδρος

Φωτογραφία 1. Πολυβολείο από παλαιότερη 
φωτογραφία.

Φωτογραφία 2. Η βεβήλωση: Πολυβολείο χρησιμο-
ποιείται ως θεμέλιο για την κατασκευή αποθήκης
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
Αφιέρωμα στη Βασιλεύουσα
στη Σμύρνη και τα χωριά της Μ. Ασίας
29 Μαΐου ημέρα Τρίτη 1453
29 Μαΐου ημέρα Τρίτη 2012
και σαν ιστορική ημέρα φέρνουμε στη μνήμη 
μας το τέλος της Βυζαντινής αυτοκρατορίας, 
το τέλος του Βυζαντίου με την Άλωση της 
Κωνσταντινούπολης και την Αγία Σοφία, αυτό 
το στολίδι του κόσμου που το επισκέπτεται 
όλος ο κόσμος, που το χτίσανε ελληνικά 
χέρια και οι φίλοι μας οι Τούρκοι, αφού το 
λεηλατήσανε, στήσανε και τους μιναρέδες. Και 
οι σημερινοί ιστορικοί ούτε στα μεσαιωνικά 
ούτε στα σύγχρονα θαύματα του κόσμου δε 
συμπεριλαμβάνουν ούτε την Αγία Σοφία ούτε 
τον Παρθενώνα.

Ήτανε θέλημα θεού
Φωνή τους ήρθε εξ’ ουρανού κι απ’ αγγέλου στόμα
Πάψατε το χειρουβικό κι ας χαμηλώσουν τα’ άγια,
γιατί είναι θέλημα θεού η πόλη να τουρκέψει
Μον’ στείλτε λόγο στη Φραγκιά να ρθουν τρία 
καράβια
το ένα να πάρει το σταυρό και τ’ άλλο το Βαγγελιό
το τρίτο το καλύτερο την Άγια Τράπεζά μας
μη μας την πάρουν τα σκυλιά και μας τη 
μαγαρίσουν

Το δημοτικό αυτό τραγούδι εκφράζει τη λαϊκή 
ευσέβεια, ότι κάθε λειτουργία της εκκλησίας που 
αρχίζει πρέπει να τελειώνει. Η τελευταία λειτουργία 
στην Αγία Σοφία δεν ολοκληρώθηκε, λόγω της 
Οθωμανικής εισβολής. Και ο ιερέας με τα τίμια 
δώρα οδηγήθηκε με τρόπο θαυματουργικό σε 
μυστική κρύπτη του τοίχους του Αγίου Βήματος. Τη 
φυγάδευση των ιερών αντικειμένων ανέλαβαν τα 
Φράγκικα καράβια.
Την πόλη την έκτισε στη θέση που βρίσκεται ο 
Μέγας Κωνσταντίνος αυτοκράτορας του Βυζαντίου 
με τη μητέρα του την Ελένη. Και δώσανε το όνομα 
Κωνσταντινούπολη.
Και ο θρύλος έλεγε
Η πόλη θα πέσει όταν Αυτοκράτορας του Βυζαντίου 
θα λέγεται Κων/νος και τη μητέρα του θα τη λένε 
Ελένη. Ελένη τη λέγανε τη μητέρα του Κων/νου 
Παλαιολόγου.

Την 28η Μαΐου, παραμονή της Αλώσεως, στο 
διάγγελμα του ο Αυτοκράτορας κάλεσε όλους τους 
αξιωματούχους και τον λαό του και τους είπε: Έχουμε 
υποχρέωση να προστατέψουμε τη Βασιλεύουσα για 
του Χριστού την πίστη την Αγία, για της πατρίδας 
την ελευθερία και για την οικογένειά μας.
Ο Σουλτάνος του πρότεινε να του παραδώσει την 
πόλη και να φύγουνε.
Ούτε δική μου είναι η πόλη, ούτε κανενός άλλου, έλα 
να την πάρεις.
Και αφού ψάλλανε το
Τη υπερμάχω στρατηγώ τα νικητήρια
Ως λυτρωθείσα των δεινών ευχαριστήρια
Αναγράφω σοι η πόλις σου Θεοτόκε.
Αλλ’ ως έχουσα το κράτος απροσμάχητον
Εκ παντοίων με κινδύνων ελευθέρωσον
‘Ινα κράζω σοι.
Χαίρε, Νύμφη ανύμφευτε. 
Ξήλωσε τα παράσημά του να μην τον αναγνωρίζουν 
και την άλλη μέρα ρίχτηκε στη μάχη σαν απλός 
στρατιώτης. Και αφού έμεινε από τους τελευταίους 
μαχητές φώναξε, δεν υπάρχει ένας χριστιανός να 
μου πάρει το κεφάλι;

Αγιά Σοφιά
Σημαίνει ο Θεός, σημαίνει η γης, σημαίνουν τα 
επουράνια,
Σημαίνει κι η αγιά Σοφιά, το μέγα μοναστήρι,
Με τετρακόσια σήμαντρα κι εξηνταδυό καμπάνες,
Κάθε καμπάνα και παπάς, κάθε παπάς και διάκος.
Αρχίζει το χερουβικό
Ψέλνει ζερβά ο Βασιλιάς, δεξιά ο πατριάρχης,
Κι απ’ την πολλή την ψαλμουδιά εσειόντανε οι 
κολόνες.
Φωνή τους ήρθε εξ’ ουρανού κι απ’ αρχαγγέλου 
στόμα.
«Πάψετε το χερουβικό κι ας χαμηλώσουν τ’άγια,
παπάδες πάρτε τα ιερά και σεις κεριά σβηστείτε,
γιατί είναι θέλημα Θεού η Πόλη να τουρκέψει.
Μόν’ στείλτε λόγο στη Φραγκιά, να ρθούνε τρία 
καράβια
Το ένα να πάρει το Σταυρό και τ’άλλο το Ευαγγέλιο,
Το τρίτο, το καλύτερο, την Άγια Τράπεζά μας,
Μη μας την πάρουν τα σκυλιά και μας τη 
μαγαρίσουν».
Τ’ ακούει η Παναγιά η Δέσποινα κι η εικόνα της 
δακρύζει.
Σώπασε κυρα Δέσποινα, και μην πολυδακρύζεις,
πάλι με χρόνια με καιρούς, πάλι δικά μας θα’ ναι!

Η κόκκινη μηλιά
Έστειλα δυο πουλιά στην Κόκκινη Μηλιά
που λένε τα γραμμένα,
τo ‘να σκοτώθηκε, τ’ άλλο λαβώθηκε 
δε γύρισε κανένα.
Για τον μαρμαρωμένο βασιλιά
ούτε φωνή, ούτε λαλιά.
τον τραγουδάει όμως στα παιδιά,
σαν παραμύθι η γιαγιά.
Έστειλα δυο πουλιά στην Κόκκινη Μηλιά,
δυο πετροχελιδόνια,
μα κει εμμείνανε κι όνειρο γίνανε
και δακρυσμένα χρόνια.
Για τον μαρμαρωμένο βασιλιά
ούτε φωνή, ούτε λαλιά.
τον τραγουδάει όμως στα παιδιά,
σαν παραμύθι η γιαγιά.

Γράφει ο Γεράσιμος Καραμπάς

συνέχεια στο επόμενο τεύχος της εφημερίδας 

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

ΠΕΤΑ - ΑΡΤΑΣ

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

Υδραυλικά
Καλοριφέρ

Mπίζας Ι. Γεώργιος

ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ - ΠΟΘΥΤΑΚΗΣ

Ειδικές τιμές για τα μέλη του συλλόγου
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Υ πάρχει μια εκπληκτική κινηματογραφική ταινία 
του σκηνοθέτη Αντρέι Ταρκόφσκι με τον τίτλο 
Νοσταλγία.  Ο χώρος και ο χρόνος που κινείται 

ο πρωταγωνιστής του έργου κυριαρχείται από το υγρό 
στοιχείο. Εκεί, στις λίμνες, στις λακκούβες, στις σταγό-
νες και στην υγρασία που τον περιβάλλει, αναζητάει 
την ταυτότητά του. Η νοσταλγία είναι «η ψυχολογική 
κατάσταση που δημιουργεί ο πόθος της επιστροφής 
[…] σε κάθε οικείο χώρο που λειτουργεί σαν ‘χαμένος 
παράδεισος’ όταν απομακρυνθούμε ή μας απομακρύ-
νουν απ’ αυτόν παρά τη θέληση μας» (1).
Οι φετινές «καλοκαιρινές συναντήσεις στο Πέτα», 
που οργανώθηκαν από τον Μορωτικό-Πολιτιστικό 
Σύλλογο Πέτα και από την Αδελφότητα Πετανιτών της 
Αθήνας, είχαν σα θέμα τους το υγρό στοιχείο που μας 
περιβάλλει και συγκεκριμένα τη λίμνη Πουρναρίου. 
Η οικειοποίηση της Λίμνης από τους κατοίκους των 
παραλίμνιων περιοχών, η δυνατότητα πρόσβασης σ’ 
αυτή, η χρήση του νερού για γεωργικές καλλιέργειες 
και η ανάπτυξη ήπιων δραστηριοτήτων αθλητισμού 
και οικοτουρισμού, αποτέλεσαν τον πυρήνα των ενδι-
αφερόντων της συνάντησης.
Η κατασκευή της τεχνητής λίμνης Πουρναρίου, που 
είναι σχετικά πρόσφατη στην περιοχή μας, επηρέασε 
σημαντικά τις οικονομικές δραστηριότητες αρκετών 
συμπατριωτών μας, αφού είχε σαν αποτέλεσμα τη 
μείωση της καλλιεργήσιμης γης, ανάγκασε κατοίκους 
οικισμών και μικρών χωριών να μετοικήσουν, επηρέ-
ασε αισθητά το μικροκλίμα στην περιοχή και βέβαια 
τροποποίησε ριζικά την εικόνα του τοπίου.  
Η αρχική μας αμηχανία από τη γειτνίαση με το τερά-
στιο σε όγκο σώμα νερού, χρειάστηκαν δεκαετίες να 
ξεπεραστεί, ώστε η λίμνη να ενσωματωθεί στην αι-
σθητική και την καθημερινότητά μας. Στην εξοικείωση 
των κατοίκων των παραλίμνιων περιοχών με τη λίμνη 
συνέτεινε κι η ανάπτυξη ενός νέου οικοσυστήματος, 
που προσέλκυσε το ενδιαφέρον για νέες δραστηριό-
τητες, όπως το ψάρεμα κ.ά. 
Όμως, η πολιτική της ΔΕΗ με τις απαγορεύσεις στη 
χρήση της λίμνης, καθώς και άστοχες τεχνικές πα-
ρεμβάσεις, όπως οι πυλώνες υπερυψηλής τάσης στο 
Πέτα, την κάνουν ακόμη «απόμακρη». Δεν είναι υπερ-
βολή να ισχυριστούμε ότι επιχειρείται συστηματικά να 
επιβληθεί η παρουσία της σαν κάτι ξένο, μια «απαγο-
ρευμένη ζώνη», έξω από τη ζωή και την καθημερινό-
τητά μας. Ακόμη και στις λιγοστές δραστηριότητες που 
αναπτύσσονται, δημιουργείται στους συμμετέχοντες 
μια ενοχική αντίληψη συμμετοχής σε ενέργειες που 
ξεπερνούν τα όρια της νομιμότητας!  

Η συζήτηση στο Πέτα ανέδειξε τις ανάγκες που δια-
μόρφωσαν οι νέες συνθήκες στην περιοχή και μορ-
φοποιήθηκαν σε αιτήματα που σταδιακά ευαισθη-
τοποιούν και προβάλλονται από τους κατοίκους των 
παραλίμνιων περιοχών και συνοψίζονται στην οργα-
νική σύνδεση της λίμνης με την καθημερινότητά μας. 
Αναλυτικότερα, κατατέθηκαν ιδέες για την ανάπτυξη 
διαύλων επικοινωνίας μεταξύ των κατοίκων των παρα-
λίμνιων περιοχών, προτάθηκε η χάραξη μονοπατιών 
για περίπατο και αναψυχή, καθώς και η ενασχόληση 
με τον οικοτουρισμό και την ανάπτυξη ήπιων αθλητι-
κών δραστηριοτήτων. Επίσης, τονίστηκε η δυνατότη-
τα άρδευσης καλλιεργήσιμων εκτάσεων και η τήρηση 
των συμβατικών υποχρεώσεων της ΔΕΗ για την κατα-
σκευή του αρδευτικού καναλιού Πέτα-Κομποτίου, που 
χρονίζει δεκαετίες, με τις αναγκαίες βέβαια τροποποιή-
σεις στην κατασκευή του, ώστε να ανταποκρίνεται στο 
αυτονόητο: την άρδευση των κτημάτων που ανήκουν 
στα διοικητικά όρια του πρώην δήμου Πέτα. 
Παράλληλα, υπογραμμίστηκε η ανάγκη άμεσης απο-
μάκρυνσης των εμποδίων που κάνουν δύσκολη και 
επικίνδυνη την πρόσβαση σε παρόχθιες περιοχές, 
όπως οι πυλώνες υψηλής τάσης στο Πέτα, καθώς και 
η προστασία της Λίμνης από δραστηριότητες ασύμ-
βατες με την επιθυμητή ποιότητα του νερού, όταν μά-
λιστα συζητείται η προοπτική υδροδότησης της Άρτας 
και των πεδινών δήμων από τα νερά της.
Όμως, η συζήτηση για τη λίμνη και την οικειοποίησή 
της θα ήταν λειψή αν δε συσχετιζόταν με τον Άραχθο 
και το μέλλον του.  
Ο Άραχθος, φορέας ζωής και δημιουργός πολιτισμού 
στο διάβα του, σήμερα ακρωτηριασμένος, αποτελεί δι-
αρκή στόχο κακοποίησης από μια στρεβλή και χωρίς 

όρια εκμετάλλευση, που παρουσιάζεται με το μανδύα 
της ήπιας και φιλικής στο περιβάλλον ανάπτυξης!
Το Ποτάμι μας, «αυτό το νόημα», όπως γράφει ο Γ. Σε-
φέρης για ένα άλλο μεγάλο ποτάμι (2), καλούμαστε να 
περιφρουρήσουμε, ιδιαίτερα όσοι/-ες έχουμε το προ-
νόμιο να ζούμε δίπλα του και να απολαμβάνουμε τα 
ευεργετήματά του, από την επιχειρούμενη εκποίηση 
και καταστροφή. Ο Σύλλογος Προστασίας Αράχθου, 
με την ευαισθησία που τον διακρίνει, καλεί σε εγρή-
γορση με αφορμή την αναζωπύρωση του ενδιαφέρο-
ντος για την κατασκευή του φράγματος του Αγ. Νικο-
λάου από «επενδυτές» που σήμερα ενθαρρύνονται 
από τις ποικίλες …τρόϊκες που μας επιβλήθηκαν και 
καταδυναστεύουν τη ζωή μας.
Στον ορυμαγδό της εκποίησης της δημόσιας περιου-
σίας και κάθε μορφής δημόσιου αγαθού,  το νερό και 
η διαχείρισή του είναι βέβαιο ότι σύντομα θα έχουν την 
«τιμητική» τους! Ήδη η εταιρία που διαχειρίζεται το 
νερό στην Αττική (ΕΥΔΑΠ) προορίζεται για ξεπούλημα 
και η προοπτική εκποίησης της ΔΕΗ δημιουργεί εύ-
λογες ανησυχίες για τους ταμιευτήρες και τις τεχνητές 
λίμνες που σήμερα διαχειρίζεται. 
Αυτή την καταστροφική προοπτική για την κοινωνία 
και τη χώρα μας οφείλουμε να αρνηθούμε, συλλογικό-
τητες, φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και πολίτες. 
Η οικειοποίηση της λίμνης Πουρναρίου από τους κα-
τοίκους των παραλίμνιων περιοχών και η αποτροπή 
καταστροφικών παρεμβάσεων στο Άραχθο, ας είναι η 
οφειλόμενη συνεισφορά στο τόπο μας, ανταποκρινό-
μενοι στην έκκληση του ποιητή: 
«Μην αμελήσετε. 
Πάρτε μαζί σας νερό. 
Το μέλλον μας θα έχει πολύ ξηρασία» [3].

(*) Μια μορφή του άρθρου δημοσιεύτηκε το καλοκαίρι 
στην εφημερίδα Ηχώ της Άρτας

(1) Β. Ραφαηλίδης, Λεξικό Ταινιών, εκδόσεις “Αι-
γόκερως”, δεύτερος τόμος, επίσης στο: http://
akiskapranos.blogspot.gr/2010/10/blog-post_
30.html

(2) «[…]γι’ αυτό συλλογίζομαι τόσο πολύ, τούτες τις 
μέρες, το μεγάλο ποτάμι αυτό το νόημα που προ-
χωρεί ανάμεσα σε βότανα και σε χόρτα και ζωντα-
νά που βόσκουν και ξεδιψούν κι ανθρώπους που 
σπέρνουν και που θερίζουν […]», Ένας γέροντας 
στην ακροποταμιά, Γιώργος Σεφέρης.

(3) Θα σας περιμένω, Μιχάλης Κατσαρός.

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

Η λίμνη Πουρναρίου μας ανήκει!
Του Κώστα Ζαχάρου (*)

Η περιοχή του Αη Θανάση, πριν κατακλυστεί από τα νερά  
της λίμνης (Από πίνακα ζωγραφικής του Γιάννη Βαγενά) 

στο μνημείο του Πέτα
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Πολύ νωρίς έφυγε από τη ζωή ο Μή-
τσος Κοσμάς, χάνοντας την μάχη 
με την επάρατη νόσο. Οφείλουμε 

καλά λόγια για τον Μήτσο γιατί αγωνίστη-
κε από πολύ νέος για το αγροτικό κίνημα 
και πίστεψε στις συλλογικές μορφές δρά-
σης των παραγωγών. Διατέλεσε επί πολλά 
χρόνια Πρόεδρος του Ελαιοκομικού Συνε-
ταιρισμού, όχι από φιλοδοξία ή ιδιοτέλεια 
αλλά γιατί ήταν βαθιά πεισμένος ότι οι 
ελαιοπαραγωγοί θα αντέξουν και θα επιβι-
ώσουν μέσα στη βάρβαρη αγορά μόνο με 
συλλογικές μορφές δράσης όπως οι Συνε-
ταιρισμοί. 
Είχαμε μαζί διαφωνήσει πολλές φορές με 
την διαχειριστική τακτική και πολιτική που 
ακολούθησε ο Συνεταιρισμός, αλλά αυτό 
δεν έβαζε σε αμφισβήτηση τις προθέσεις 
του Μήτσου Κοσμά για την προκοπή του 
Συνεταιρισμού και την βαθιά πίστη του ότι 
μόνο οι κοινωνικές δράσεις θα βοηθήσουν 
τους αγρότες. Όλα αυτά τα συζητήσαμε φυ-
σικά και πριν τον θάνατό του, όταν έδειξε 
ζωηρό ενδιαφέρον να επιχειρήσουμε μια 
νέα αρχή για την συλλογική δράση των πα-
ραγωγών του Πέτα, και ενώ έδινε τη μάχη 
με τον Καρκίνο. Είναι σήμερα αναγκαίο να 
παρθούν πρωτοβουλίες από νέους αγρό-
τες για ανάπτυξη στο Πέτα συνεταιριστικών 
και συλλογικών κινήσεων. Νέοι, με βαθιά 
πίστη στη συλλογική δράση, με αφοσίωση 
στο «εμείς» και όχι στο «εγώ». Ο Μήτσος 
- Κοσμάς παραμένει ένα παράδειγμα.

ΑΓΓΕΛΟΣ Α. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ

Νεκρολογία
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

(ΜΗΤΣΟΣ) ΚΟΣΜΑΣ

ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΛΑΘΟΣ
Στο προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας στο 
άρθρο για τη σύνθεση της ποδοσφαιρικής 
ομάδας της Αδελφότητας γράφτηκε καταλάθος  
όνομα ποδοσφαιριστή που δεν αγωνίστηκε.

Ο Χρήστος Χρηστάκης  (σύζυγος της Βιβής 
Βαβέτση) ήταν αυτός που αγωνίστηκε με την 
ομάδα του συλλόγου μας. Ζητούμε συγγνώμη 
για το λάθος.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ  

ΣΤΟ ΚΑΠΗ ΠΕΤΑ
Το Δ.Σ. του συλλόγου μας προσέφερε 
στο ΚΑΠΗ-ΠΕΤΑ ένα μηχάνημα μέτρη-
σης χοληστερίνης-τριγλυκεριδίων-ζα-
χάρου καθώς και αναλώσιμες ταινίες 
συνολικού κόστους 130,00 ευρώ.
Το έργο που επιτελεί το ΚΑΠΗ- ΠΕΤΑ 
είναι πολύ σημαντικό. Ειδικά αυτές τις 
εποχές που η οικονομική κρίση μαστί-
ζει την κάθε οικογένεια. Η Αδελφότητα 
θα σταθεί δίπλα με όποιο μέσο έχει σε 
όλους τους φορείς του τόπου μας.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ACT 4 PEOPLE 
ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΤΑ.

Το Δ.Σ. του συλλόγου μας και η οργάνωση ACT 
4 PEOPLE προσέφεραν στο Δημοτικό σχολείο 
και το Γυμνάσιο ΠΕΤΑ με αφορμή την έναρξη 
της σχολικής χρονιάς, αφίσες, στυλό, τετράδια, 
μπογιές και έντυπο υλικό της οργάνωσης. Η 
ACT 4 PEOPLE έχει πρόεδρο το φίλο του συλ-
λόγου μας και εκδότη της εφημερίδας μας ΝΕΑ 
ΤΟΥ ΠΕΤΑ, Κώστα Σχοινιώτη. 

Ασχολείται δίνοντας βοήθεια σε πρόσφυγες, 
γυναίκες, θύματα πολέμου αλλά κυρίως παιδιά. 
Κάνει καμπάνιες ενάντια στην παιδική φτώχεια, 
την κακοποίηση, τα ναρκωτικά, την παιδική βία 
στα σχολεία, στα νηπιαγωγεία, για τους κινδύ-
νους στο ίντερνετ. Η συνεργασία θα συνεχιστεί 
με ημερίδες που θα διοργανώσουμε στο ΠΕΤΑ 
για αυτά τα σοβαρά θέματα.

ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΖΟΥΝ ΣΤΟ ΠΕΤΑ
1. ΑΛΕΞΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Αθανασίου - Τεχνολο-

γίας Πληροφορικής & Τηλ/νιων ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΑΡΤΑΣ

2. ΑΛΕΞΗ ΕΛΕΝΗ του Αθανασίου - Νοσηλευτική 
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΙΩΑΝΝΙΝΑ

3. ΒΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του Κων/νου - Τμήμα Επι-
στημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην 
Προσχολική Ηλικία, Πανεπιστήμιο Πατρών. 

4. ΚΑΡΑΓΑΤΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΗ του Θεοδώρου - Λαι-
κής & Παραδοσιακής Μουσικής ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ

5. ΚΑΡΑΤΣΙΩΛΗ ΜΑΡΙΑ του Γεράσιμου - Μορια-
κής Βιολογίας & Γενετικής –ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟ-
ΛΗ

6. ΡΙΖΟΥ ΑΝΝΑ του Ιωάννη - Μηχανικών Χωρο-
ταξίας & Ανάπτυξης –ΒΕΡΟΙΑ

7. ΣΕΡΒΕΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του Λάμπρου - Θεολο-
γίας ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

8. ΤΑΓΚΑΡΕΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Χρήστου - Μα-
θηματικών ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

9. ΤΖΟΥΒΑΡΑ ΑΘΗΝΑ του Γεωργίου - Μαθηματι-
κών ΑΙΓΑΙΟΥ-ΣΑΜΟΣ

10. ΜΠΕΚΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του Κων/νου - Ζωικής 
παραγωγής ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ –ΑΡΤΑ

11. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ του Γεωργίου - Μόνι-
μων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ)

12. ΚΑΚΑΡΙΑΡΗ ΒΑΝΕΣΑ του Γεωργίου - ΕΠΙΣΤΗ-
ΜΩΝ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - ΠΑΝΕΠΙ-
ΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΡΟΔΟΣ

Ευχαριστούμε θερμά για άλλη μια χρονιά την 
Μαρίτσα Γούλα για τη συγκέντρωση των στοι-
χείων.
 ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΖΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ & ΣΕ 

ΑΛΛΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
1. ΤΣΑΚΑΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του Χαράλαμπου - ΟΙΚΟ-

ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΑΘΗΝΩΝ

2. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΛΙΑΠΗΣ του Χρήστου (γιος Καί-
της Κώτση) - ΕΠΙΣΤ.ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟ-
ΓΙΣΤΩΝ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

3. ΠΑΝΤΕΛΕΩΝ ΚΩΝ/ΝΟΣ του Βασιλείου (γιος 
Ευαγγελίας Κακαριάρη) - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΙΩ-
ΑΝΝΙΝΩΝ

4. ΛΙΑΡΟΚΑΠΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ - ΙΟΛΗ του Βασι-
λείου - ΓΕΝΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΣΘΕΕ- ΑΘΗ-
ΝΑ

5. ΡΑΦΑΗΛΙΔΗ ΒΑΡΒΑΡΑ (κόρη Μαγδαληνής Πά-
νου) - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ –ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ-
ΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

6. ΖΑΧΑΡΟΥ – ΟΤΑΠΑΣΙΔΟΥ Αθηνά - ΟΙΚΟΝΟ-
ΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, 
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

7. ΑΘΗΝΑ ΓΟΥΛΑ του ΘΕΟΦΑΝΗ -  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙ-
ΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ -ΑΘΗΝΑΣ

8. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΙΤΣΙΟΣ -εγγονος ΒΑΓΓΕΛΗ 
ΣΕΡΒΕΤΑ - ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙ-
ΚΩΝ ΕΠΙΧ. -ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

9. ΠΕΣΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΦΩΤΗ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗ-
ΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  -ΑΣΟΕΕ     

10. ΚΑΚΑΡΙΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ -ΤΗΛΕ-
ΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ

11. ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΚΩΣΤΑΣ (γιός ΛΙΤΣΑΣ ΒΑΣΙΟΥ) 
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ Αθήνας.

12. ΙΩΑΝΝΑ Γ. ΚΩΣΤΑ (κόρη ΛΙΤΣΑΣ ΒΑΣΙΟΥ) ΤΜΗ-
ΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Αν κάποιοι/-ες δεν είδαν το όνομά τους στις προ-
ηγούμενες λίστες, παρακαλούνται να επικοινωνή-
σουν με την Αδελφότητα ώστε να ετοιμαστούν τα 
βραβεία τους για την εκδήλωση του ΑΠΟΔΗΜΟΥ 
ΠΕΤΑΝΙΤΗ. 

Σ ε ηλικία 70 ετών έφυγε από τη ζωή ο 
Μήτσος Γούλας χτυπημένος από τον 
καρκίνο. Όπως οι περισσότεροι της γε-

νιάς του, άφησε νωρίς την ιδιαίτερη πατρίδα και 
εγκαταστάθηκε στην Αθήνα. Υπηρέτησε στην 
Αστυνομία και μετά τη συνταξιοδότησή του εγκα-
ταστάθηκε στο Κομπότι απ’ όπου καταγόταν η 
σύζυγός του. 
Άνθρωπος χαμηλών τόνων, γλυκομίλητος και 
καλόκαρδος, δεν έδωσε ποτέ αφορμή να ακου-
σθούν δυσμενή σχόλια για τη συμπεριφορά του, 
ως συγχωριανού και ως αστυνομικού. Υπήρξε 
ταλαντούχος ποδοσφαιριστής στον ΑΟΦ Πέτα, 
αλλά δεν επέτρεψαν οι συνθήκες να αξιοποιήσει 
το ταλέντο του. 
Στην παιδική μας ηλικία είχαμε ιδρύσει άτυπα 
την ποδοσφαιρική ομάδα ΑΕΚ «Πρίντζου». Το 
όνομα «Πρίντζου» από το οικόπεδο (αλάνα τότε) 
που χρησιμοποιούσαμε ως γήπεδο στη γειτονιά 
μας. Ο Μήτσος ήταν από τους πρωταγωνιστές 
και ιδρυτές, μαζί με τον Βαγγέλη Μπακατσέλο 

(σπουδαίο τερματοφύλακα της Άρτας αργότερα. 
Είχε κληθεί και στην Εθνική νέων) τον Μήτσο 
Μπακατσέλο, (έπαιξε στον Παναμβρακικό), 
Θανάση Βαβέτση (αγροφύλακα και μεγάλο 
αθλητή αποστάσεων), Γιάννη Μπίζα, Αλέκο 
Παπασπύρο, Γούλα Μπίζα, Κώστα Βελέντζα 
κα. Η ομάδα ιδρύθηκε ως αντίπαλος του «Ολυ-
μπιακού Πλατείας». Ο Μήτσος Γούλας ήταν πά-
ντα βασικό στέλεχος και Πρωταγωνιστής αλλά 
και αγαπητός από όλους μας. Τελευταία φορά 
τον είδα στην πλατεία του χωριού και του «πρό-
τεινα» να ξανασυστήσουμε την «ΑΕΚ Πρίντζου». 
Γελώντας συμφωνήσαμε ότι έχουμε μεγαλώσει 
επικίνδυνα. 
Η εποχή όμως αυτή των παιδικών και εφηβικών 
μας χρόνων,  μένει πάντα αξέχαστη και ριζωμέ-
νη στην καρδιά μας, όπως αξέχαστος θα μένει ο 
Μήτσος Πουρναρίσιος όπως τον αποκαλούσαμε 
πάντα.

ΑΓΓΕΛΟΣ Α. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΟΥΛΑΣ (πουρναρίσιος)

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΠΕΤΑΝΙΤΕΣ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012
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Εντυπωσιακή η συμμετοχή του κόσμου 
στα Φιλελλήνια

Επιτυχία σημείωσαν και φέτος οι εκδηλώσεις των Φι-
λελληνίων. Εντυπωσιακή ήταν η ανταπόκριση και συμ-
μετοχή του κόσμου στο πλούσιο πρόγραμμα του εορ-
τασμού.
Μουσικοχορευτικές παραστάσεις, βραδιά με δημοτικά 
τραγούδια σε συνεργασία με το Μορφωτικό – Πολιτιστι-
κό Σύλλογο Πέτα, τουρνουά ποδοσφαίρου με τον Αθλη-
τικό Όμιλο Φιλελλήνων Πέτα και συναυλία με τη Ραλλία 
Χρηστίδου ήταν κάποιες από τις εκδηλώσεις. 
Η ιστορική αποτύπωση της μάχης έγινε από τον εκπαι-
δευτικό κ. Ευστάθιος Κακαριάρης ενώ τον πανηγυρικό 
στο μνημείο των Φιλελλήνων απήγγειλε η γνωστή ηθο-
ποιός Καλλιρρόη Μυριαγκού. 

«Παίζω και μαθαίνω στη θάλασσα»  
με τη συνδρομή του Δήμου

Στο πρόγραμμα της Κοινωφελούς Επιχείρησης του 
Δήμου Ν. Σκουφά «Παίζω και μαθαίνω στη θάλασσα» 
ανταποκρίθηκε ένας εντυπωσιακά μεγάλος αριθμός 
παιδιών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου, οι αι-
τήσεις συμμετοχής έφτασαν στον εντυπωσιακό αριθμό 
των 346, σημείο των καιρών των μνημονίων, και χρειά-
στηκαν 6 λεωφορεία για τη μεταφορά των μαθητών τα 
οποία και κάλυψαν σχεδόν όλη την επικράτεια του Δή-
μου. Συμμετοχή υπήρξε από όλα τα  χωριά του Δήμου 
και οι επιβλέποντες έφτασαν τους 12 γυμναστές.
Τα παιδιά έμαθαν να κολυμπούν και όσα γνώρισαν 
κολύμβηση βελτίωσαν τις τεχνικές κολύμβησης σε ένα 
ασφαλές περιβάλλον με τη συνδρομή των ειδικών γυ-
μναστών. 

Εντυπωσιακή η συμμετοχή παιδιών στο πρόγραμμα 
«Παίζω και μαθαίνω στη θάλασσα»

Το  Θεοτοκιό επισκέφτηκε ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας το Δεκαπενταύγουστο

Το μοναστήρι του Θεοτοκιού επισκέφτηκε φέτος το Δε-
καπενταύγουστο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κάρο-
λος Παπούλιας. 
Με αφορμή την επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρα-
τίας, ο Δήμος Νικολάου Σκουφά διένειμε δελτίο τύπου, 
όπου μεταξύ άλλων αναφερόταν σε ιστορικά στοιχεία 
που σχετίζονται με το μοναστήρι.
Σύμφωνα, λοιπόν, με το ενημερωτικό δελτίο του Δήμου, 
ο ναός ιδρύθηκε απ’ τον αρματωλό Κωσταντίνο Πουλή 
το 1793 πάνω στα θεμέλια παλιότερου ναού, πιθανότα-
τα βυζαντινού. Επειδή απ’ τις συχνές τούρκικες επιδρο-
μές ο ναός κατάντησε ετοιμόρροπος, ανακατασκευά-
στηκε εκ θεμελίων το 1875, όπου και πήρε τη σημερινή 
του μορφή. Τα παλιά κελιά πυρπολήθηκαν απ’ τους 
Τούρκους δυο φορές (1821 και 1854), τα δε υπάρχοντα 
κτίσματα είναι νεότερες κατασκευές. Σήμερα είναι ενερ-
γό γυναικείο μοναστήρι.
Ο ναός είναι μονόκλιτη θολωτή βασιλική με τρούλο και 
ενσωματωμένο κωδωνοστάσιο. 
Απ’ τα παλιά σωσμένα κειμήλια της μονής, ξεχωριστό 
ενδιαφέρον παρουσιάζει μικρός χρυσοκέντητος επιτά-
φιος εξαιρετικής τέχνης. Τον είχαν πάρει ως λάφυρο 
οι Τουρκαλβανοί μετά την αποτυχία της επανάστασης 
του 1770 στην Πελοπόννησο και επιστρέφοντας στην 
Αλβανία τον πούλησαν σε Αρτινούς χριστιανούς. Από 
χρυσοκέντητη επιγραφή του ίδιου του επιταφίου μαθαί-
νουμε ότι είναι έργο του 1643 και αρπάχτηκε από τη 

μονή των Αιμυαλών κοντά στη Δημητσάνα.
Από τα άλλα κειμήλια ξεχωρίζουν δύο επίχρυσες λειψα-
νοθήκες και ένα πανόδετο Ευαγγέλιο (έκδοση Βενετίας 
του 1833) με επίχρυση ανάγλυφη διακόσμηση. Το μο-
ναστήρι παλιά είχε πολλά μετόχια απ’ τα οποία σήμερα 
έμειναν λίγα κτήματα και τέσσερις διαλυμένες μονές: της 
Αγίας Αικατερίνης στον Καταρράκτη, της Χρυσοσπηλι-
ώτισσας στα Γουριανά, της Παναγίας στη Σκουληκαριά 
και της Κοίμησης της Θεοτόκου στις Σελλάδες.
Η κυβέρνηση μεταφέρει στους γονείς το κόστος μετα-
φοράς των μαθητών
Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε από το Δή-
μαρχο Στ. Γιαννούλη, σε αδιέξοδο οδηγήθηκε ο ανοι-
χτός μειοδοτικός διαγωνισμός για τα μαθητικά δρομο-
λόγια, αφού υπήρξε απροθυμία των ιδιοκτητών ταξί να 
καλύψουν τα περισσότερα από τα δρομολόγια (υπήρξε 
ενδιαφέρον μόνο για έξι από τα συνολικά τριάντα επτά 
δρομολόγια του Δήμου). Οι αιτίες, σύμφωνα με τους 
ισχυρισμούς των ταξιτζήδων, οφείλονται στην αμοιβή 
τους που κρίνεται ανεπαρκής.
Σε περίπτωση που η Περιφέρεια δεν καταφέρει να κα-
λύψει τις όποιες επιπλέον ανάγκες δημιουργούνται για 
τις μαθητικές μεταφορές με τις υπάρχουσες ή με κάποι-
ες νέες συμβάσεις που έχει την δυνατότητα να συνάψει, 
τότε η Δημοτική Αρχή θα καταβάλει το προβλεπόμενο 
επίδομα στους ενδιαφερόμενους γονείς. Βέβαια το επί-
δομα είναι ίσο με 0,35 λεπτά το χιλιόμετρο για τη μία 
μόνο διαδρομή του μαθητή προς το σχολείο, ποσό που 
δεν καλύπτει το κόστος μεταφοράς των μαθητών και 
συνεπώς θα επιβαρύνονται οι γονείς.
Ο Δήμαρχος εκφράζει την ανησυχία του για τη δυνατό-
τητα του Δήμου να προσφέρει τις αναγκαίες κοινωνικές 
υπηρεσίες, αφού, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνω-
ση, η μεταφορά αρμοδιοτήτων στην Τοπική Αυτοδιοίκη-
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Τ ο Δ.Σ. του Δήμου Αρταίων, χωρίς 
να ζητήσει την γνωμοδότηση των 
Τοπικών κοινοτήτων, με πρότα-

ση του Δημάρχου κ. Παπαλέξη και με 
ψήφους 16 έναντι 14 ψήφισε στην συ-
νεδρίαση της 15ης Οκτωβρίου 2012 την 
αποχώρηση του Δήμου από τον Σύνδε-
σμο Ύδρευσης. 
Αλήθεια τι άλλαξε; Τι συνέβη και πλέ-
ον δεν ικανοποιείται η Μητροπολιτική 
εξουσία του Νομού; Τι είναι αυτό που, 
εν μέσω κοσμογονικών αλλαγών για 
την Ελληνική κοινωνία και το πολιτικό 
σύστημα, επέβαλε την υιοθέτηση μιας 
τέτοιας πολιτικής που έρχεται σε πλήρη 
αντίθεση με την προσπάθεια που κατα-
βάλλει η Ελληνική κοινωνία για την μεί-
ωση των ελλειμμάτων, την συγχώνευση 
φορέων και οργανισμών με στόχο τη 
μείωση του λειτουργικού τους κόστους, 
τον εξορθολογισμό τους και την βελτίω-
ση των παρεχόμενων υπηρεσιών τους;
Πώς μπορεί να σταθεί μία πρόταση που 
στην ουσία δυναμιτίζει μία μακρόχρονη, 
αξιόπιστη και οικονομική λειτουργία ενός 
καίριου Συνδέσμου. Υπάρχει άραγε στο 
σκεπτικό τους πρόταση για τον διαχωρι-
σμό της περιουσιακής κατάστασης του 
Συνδέσμου ή την δημιουργία παράλλη-
λων και ανεξάρτητων αγωγών και δεξα-

μενών, ούτως ώστε να είναι ευχερής και 
λειτουργικός ο διαχωρισμός;
Σε μια τέτοια υπόθεση ποιος θα είναι 
αυτός που θα αναλάβει το κόστος που 
θα απαιτηθεί, πάνω σε ποια μελέτη θα 
στηριχθεί και ποιος θα επιλύει τις τυχόν 
διαφορές;
Όμως εάν για όλα αυτά δεν προτείνο-
νται λύσεις, ηχεί ακόμη πιο παράξενα η 
πρόταση της Δημοτικής αρχής για τους 
πραγματικούς λόγους που επέβαλαν 
την τακτική αυτή.
Ελπίζουμε ότι δεν φαντάζονται  ότι ο 
Σύνδεσμος θα παραιτηθεί του δικαιώ-
ματος είσπραξης των ληξιπρόθεσμων 
οφειλών του Δήμου Αρταίων που ξεπερ-
νούν τις 200000 ευρώ.
 Ελπίζουμε ότι δεν φαντάζονται και επι-
διώκουν με την αποχώρηση τους την 
παραγραφή των διεκδικήσεων η το κου-
κούλωμα των ψευδών μετρήσεων σε 
βάρος όλου του Νομού πχ, 
(Ετήσια  κατανάλωση πρώην Δή-
μου Αμβρακικού με 5500 κατοίκους 
844962,9 κυβικά  
Ετήσια κατανάλωση  Δήμου Αρταίων 
με 30000 κατοίκους 1149269 κυβικά).
Ετήσια κατανάλωση πρώην Δήμου Φι-
λοθέης με πληθυσμό  5800 κατοίκους 
968596,8 κυβικά.

 Ετήσια κατανάλωση Άρτας 1149269 
κυβικά.
 Ελπίζουμε ότι δεν φαντάζονται και επιδι-
ώκουν με την αποχώρηση τους να σω-
πάσουμε επιτρέποντας τις παράνομες 
παρεμβάσεις στο δίκτυο του Συνδέσμου 
από ΔΕΥΑΑ και δήμο σε βάρος των πε-
ριφερειακών δήμων για να ποτίζουν τα 
γρασίδια τους και οι υπόλοιποι να λένε 
το νερό νεράκι.
Ελπίζουμε ότι δεν φαντάζονται και επιδι-
ώκουν με την αποχώρηση τους ότι ο μι-
κρός Δήμος Νικολάου Σκουφά θα υπο-
κλιθεί στην αλαζονική συμπεριφορά της 
σημερινής Ηγησίας της πρωτεύουσας 
του Νομού, που τα τελευταία χρόνια τα-
λαιπωρεί τους Περιφερειακούς Δήμους.
Με το ίδιο σκεπτικό γιατί άραγε δεν τί-
θεται και θέμα αποχώρησης του Δήμου 
Αρταίων από τον άλλο σύνδεσμο Απο-
κομιδής Απορριμμάτων είτε με ίδιο αίτη-
μα του Δ.Σ. του Δήμου είτε με μονομερή 
απόφαση του Συνδέσμου. Μια φημο-
λογία που προτάσσει τη μεγαλομανία 
του Δήμου Αρταίων, τον ηγεμονικό του 
χαρακτήρα και την πρόθεσή του να 
ελέγχει κάθε τι που σχετίζεται και κινεί-
ται στο χώρο της Αυτοδιοίκησης. Στην 
προσπάθειά του αυτή ασχημονεί και 
καταστρατηγεί κάθε έννοια δημοκρατι-

κής και αυτοδιοικητικής συμπεριφοράς 
αμφισβητώντας αιρετά όργανα και αρ-
νούμενος να εκπληρώσει βασικές του 
υποχρεώσεις δημιουργώντας μείζονα 
προβλήματα στην λειτουργία φορέων. 
Αποτέλεσμα, περιοχές όπως η Γαβριά, 
η Ανέζα, το Πολύδροσο  η Αγία Πα-
ρασκευή, να υδρεύονται ακόμη με 
αγωγούς αμιάντου επικινδύνους για την 
υγεία των δημοτών.
Προειδοποιούμε ότι σήμερα κάνουμε 
απλά κάποιες επισημάνσεις ελπίζοντας 
ότι οι αποφάσεις που τελικά θα προω-
θηθούν θα έχουν την ανάλογη σοβα-
ρότητα και ευθύνη Ζητούμε από όλους 
τους Συμβούλους να απομονώσουν τις 
φωνές αυτές, Η Άρτα στο σύνολό της δεν 
έχει την πολυτέλεια για τέτοιου είδους 
αντιπαραθέσεις. Μας λείπουν πολλά και 
μας χωρίζουν λιγότερα. Ας κάνουμε λοι-
πόν βήματα που μας φέρνουν πιο κοντά 
και δεν μας απομακρύνουν 

Ο     Δήμαρχος
Ν. Σκουφά

Γιαννούλης Ευστάθιος 

Σημείωση 
Η δημοσίευση είναι ευρεία περίληψη της κα-
ταγγελίας του Δημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ. ΣΟΒΑΡΕΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ

Εντυπωσιακή η ανταπόκριση στο πρόγραμμα “παίζω και 
μαθαίνω στη θάλασσα” 

Το μοναστήρι του Θεοτοκιού
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- Τόνισε τη δημιουργική συνεργασία των δύο συλλό-
γων, του Μορφωτικού-Πολιτιστικού Συλλόγου Πέτα 
και της Αδελφότητας Πετανιτών, που καθιέρωσαν 
τον πετυχημένο θεσμό των καλοκαιρινών συνευ-
ρέσεων, που σκοπός της έχει την ενότητα των πε-
τανιτών και την δραστηριοποίησή τους σε θέματα 
πολιτισμού, κοινωνικής ευαισθητοποίησης και ανά-
πτυξης.

- Αναφέρθηκε στην ανάγκη δημιουργικών παρεμβά-
σεων όλων των ζωντανών δυνάμεων του χωριού, 
ιδιαίτερα σ΄ αυτές τις κρίσιμες και καταστροφικές για 
τον τόπο μας στιγμές που διανύουμε. 

- Μίλησε για τη σημασία του νερού που είναι συνυφα-
σμένο με τη ζωή, την ελπίδα, την ανάπτυξη και την 
προκοπή και διέκρινε τον κίνδυνο από την πιθανή 
εκποίηση των υδάτινων πόρων της χώρας.

- Τέλος, επισήμανε την ανάγκη οι πετανίτες να συ-
σπειρωθούν και να ενισχύσουν τις δραστηριότητες 
των δύο συλλόγων. 

Εκ μέρους των προσκεκλημένων ομιλητών ο Ηλίας 
Καραμπίκας  
- αναφέρθηκε στους μελλοντικούς σχεδιασμούς για 

την υδροδότηση της περιοχής της Άρτας από την λί-
μνη Πουρναρίου, μάλιστα επισήμανε ότι η ποιότητα 
του νερού της λίμνης είναι πολύ ανώτερη απ’ αυτή 
των πηγών Αγ. Γεωργίου που υδροδοτείται σήμερα 
η Άρτα.

- Εξέφρασε την ανησυχία του για το συνεχώς αυξα-
νόμενο ενδιαφέρον που επιδεικνύεται από ισχυρά 
οικονομικά συμφέροντα στη διαχείριση των υδάτι-
νων πόρων της χώρας.

- Μας μετέφερε την εμπειρία του από τη λειτουργία 
του Συλλόγου Προστασίας Αράχθου, όπου η επιμο-
νή και οι τεκμηριωμένες προτάσεις τους, αγκαλιά-
στηκε από τις τοπικές κοινωνίες και σήμερα οι εκ-
δηλώσεις τους αποτελούν σημαντικά γεγονότα στην 
περιοχή της Ηπείρου.

- Στις προσπάθειες του συλλόγου τους να διατηρή-
σουν καθαρά τα νερά του Αράχθου από ρυπογόνες 
δραστηριότητες 

- Τέλος, κατήγγειλε τη διοίκηση της ΔΕΗ για την αθέ-
τηση της συμβατικής της υποχρέωσης για παρα-
χώρηση τους δικαιώματος χρήσης της λίμνης από 
τους κατοίκους των παρόχθιων περιοχών. 

Ο δεύτερος καλεσμένος εισηγητής, Νίκος Μάνθος, 
στην παρέμβασή του αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στα 
εξής:
- Μας ενημέρωσε για την ονομασία του Αράχθου που 

προέρχεται από τον ήχο της ροής του νερού, γεγο-
νός, βέβαια, που στερηθήκαμε αφ’ ότου τα φράγμα-
τα έβαλαν εμπόδια στη ροή του.

- Μετάφερε μια διεθνή επιστημονική εμπειρία από 
τη λειτουργία των μεγάλων φραγμάτων τονίζοντας 
ότι τα αρνητικά στη λειτουργία τους υπερέχουν των 
θετικών. Ειδικότερα, στα αρνητικά της λειτουργίας 
του φράγματος Πουρναρίου σημείωσε την αλλαγή 
του μικροκλίματος στην περιοχή που έχει σα συνέ-
πεια την αυξημένη υγρασία και την προβληματική 
ανάπτυξη καλλιεργειών, όπως η καρυδιά, η ζαμπέ-
λα κ.λπ. Επιπλέον, ο περιορισμός της συνεχούς 
ροής του ποταμού ευθύνεται για τα προβλήματα 
στο υδροφόρο ορίζοντα στα πεδινά μέρη και τη 
φαινόμενο της υφαλμύρωσης. Στα θετικά της ύπαρ-
ξης φραγμάτων ενέταξε την αποταμίευση ικανών 
ποσοτήτων νερού για την άρδευση καλλιεργειών. 
Συμπερασματικά, τα μεγάλα φράγματα, σύμφωνα 
με τον εισηγητή, δεν εντάσσονται στις ανανεώσιμες 
μορφές ενέργειας και αποτελούν μια μορφή βιομη-
χανικής ενέργειας.

- Τόνισε την υστέρηση της τοπικής κοινωνίας στην 
ανάπτυξη διεκδικητικών αιτημάτων για τη χρήση 
της λίμνης Πουρναρίου.

- Πρότεινε την προώθηση ενός ήπιου αναπτυξιακού 
προγράμματος που θα περιέχει δραστηριότητες οι-

κοτουρισμού, διάνοιξη μονοπατιών και την εισαγω-
γή νέων καλλιεργειών που θα είναι συμβατές με το 
καινούργιο οικοσύστημα.

Ο Δήμαρχος Στάθης Γιαννούλης συνεισέφερε ουσι-
αστικά στη συζήτηση δίνοντας έμφαση στην ανάγκη 
της ανάπτυξης, που ισχυρίστηκε ότι μερικές φορές κα-
θυστερεί με πρόσχημα περιβαλλοντικές ευαισθησίες. 
Σχετικά με το θέμα της συζήτησης ο Δήμαρχος ανα-
φέρθηκε στα εξής:  
- Τόνισε την ανάγκη παρεμβάσεων στο φράγμα και 

αναφέρθηκε στην υπογραφή πρωτοκόλλου συνερ-
γασίας με το Μετσόβιο Πολυτεχνείο σχετικά με τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζει η λίμνη και ο Αμ-
βρακικός, καθώς και τις προοπτικές ανάπτυξης. 
Μάλιστα, μας ενημέρωσε, ότι έχει ήδη υποβληθεί 
πρόταση για χρηματοδότηση της σχετικής μελέτης.

- Εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η 
Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν ενημερώνετε σχετικά με 
τη λίμνη και τους σχεδιασμούς στον Άραχθο, τονίζο-
ντας χαρακτηριστικά πως «ό,τι πληροφόρηση έχου-
με προέρχεται από τα δημοσιεύματα του τύπου». 
Επίσης αναφέρθηκε στον αποκλεισμό της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης από τα σχεδιαζόμενα έργα στον 
Άραχθο.

- Τέλος, με την ιδιότητά του ως πρόεδρος του φορέα 
διαχείρισης απορριμμάτων, μας καθησύχασε ότι οι 
συνεχείς εκθέσεις για το ΧΥΤΑ Βλαχέρνας δείχνουν 
ότι δεν υπάρχουν κίνδυνοι διαρροής αποβλήτων και 
πιθανότητα ρύπανσης της περιοχής και της λίμνης. 

Από τους παραβρισκόμενους μίλησαν οι συγχωριανοί 
μας Γιώργος Ντουνιάς, Άγγελος Παπασπύρου και 
Βαρβάρα Κολιού που εμπλούτισαν το διάλογο με τις 
δημιουργικές τους απόψεις. 
Παρά τη σχετικά μικρή ανταπόκριση των συγχωρια-
νών μας, η συζήτηση κρίθηκε γόνιμη και εκφράστηκε 
η επιθυμία να επαναληφτεί με περισσότερο εξειδικευ-
μένο περιεχόμενο. 
Τα συμπεράσματα της συζήτησης συνοψίζονται στις 
εξής επισημάνσεις-προτάσεις:
- Να δρομολογηθούν διαδικασίες εκπόνησης μελέτης 

για τη λίμνη και το οικοσύστημα που έχει δημιουρ-
γηθεί , ώστε να διερευνηθούν οι δυνατότητες ήπιας 
ανάπτυξης.

- Στην προοπτική της ήπιας ανάπτυξης διατυπώθη-
καν προτάσεις για διάνοιξη μονοπατιών περιμετρι-
κά της λίμνης, διερεύνηση της δυνατότητας κατα-
σκευής χώρων κολύμβησης, ανάπτυξη ιστιοπλοΐας, 
κωπηλασίας, κ.ά. 

- Επισημάνθηκε η καταστροφική για την περιοχή του 
Πέτα ύπαρξη των πυλών υψηλής τάσης στην πε-
ριοχή του Αϊ Θανάση και η ανάγκη απομάκρυνσή 
τους.

- Διατυπώθηκε η πρόταση για επέκταση του οικισμού 
του Πέτα προς την περιοχή της λίμνης.

- Καταγγέλθηκε η απαράδεκτη καθυστέρηση στην κα-
τασκευή του αρδευτικού καναλιού, εδώ και 30 χρό-
νια τώρα, ενώ ήταν στις άμεσες συμβατικές υπο-
χρεώσεις της ΔΕΗ έχει βαλτώσει εδώ και 30 χρόνια! 
Το κανάλι θα άρδευε 40.000 στρέμματα στον κάμπο 
που εκτείνεται μέχρι το Κομπότι. Να υπογραμμιστεί 
βέβαια μια εγκληματική παράληψη (ή ανοησία), 
αφού στο σχεδιασμός του δεν προβλέπονται έξοδοι 
για άρδευση στις αγροτικές ιδιοκτησίες του Πέτα!

- Τέλος, πριν υπάρξουν ολοκληρωμένες μελέτες, 
προτάθηκε να αρχίζουμε να εντάσσουμε τη λίμνη 
στην καθημερινότητα μας, με τον προγραμματισμό 
μικρών δραστηριοτήτων, όπως κολυμβητικοί αγώ-
νες, ψάρεμα κ.ά

Κλείνοντας, οι παραβρισκόμενοι εξέφρασαν την επι-
θυμία τους να επιμείνουν στο θέμα της διαχείρισης της 
λίμνης και να επανέλθουν σύντομα με συγκεκριμένες 
προτάσεις.  

συνέχεια από σελ 1

Τα γεγονότα είναι από κει και πέρα γνω-
στά:
Τι έμεινε όμως από τις θυσίες αυτές και 
από την ιστορική εμπειρία του λαού μας;
Τίποτα δεν πάει χαμένο από τους αντι-
φασιστικούς, απελευθερωτικούς και κοι-
νωνικούς αγώνες ενός λαού.
Γιατί αμέσως μετά τη Γερμανική εισβολή, 
ο Ελληνικός λαός δημιούργησε τη δεύτε-
ρη μεγάλη εποποιία της Εθνικής Αντίστα-
σης….
….Μια καθολική Αντίσταση ενός λαού 
στον φασισμό, μια αντίσταση που απαι-
τούσε όχι μόνο την απελευθέρωση της 
χώρας, αλλά κοινωνική δικαιοσύνη και 
προκοπή.
Αλλά και στις νεότερες γενιές τα ιστορικά 
διδάγματα της εποποιίας του ’40 είναι και 
πρέπει να είναι φανερά.
Ας τηρήσουμε τις ιστορικές αναλογίες.
Ας σκεφθούμε τι γίνεται σήμερα.
Βρισκόμαστε μπροστά σε μια συνδυα-
σμένη Ευρωπαϊκή και ντόπια επίθεση 
εναντίον των εργαζομένων, της δημόσιας 
ιδιοκτησίας και των κοινωνικών αγαθών 
της χώρας μας, από τους υπερασπιστές 
του πλούτου, τους υπηρέτες του Ευρω-
παϊκού κατεστημένου και του Τραπεζι-
κού κεφαλαίου. 
Στην Ελληνική κοινωνία συντελούνται 
αλλαγές και αρνητικές εξελίξεις, εκρηκτι-
κών διαστάσεων, που όλοι τις βιώνουμε 
καθημερινά.
Κοντολογίς, βρισκόμαστε μπροστά σε 
έναν κοινωνικό πόλεμο, που έχει στόχο 
τη διαμόρφωση μόνιμων συνθηκών κα-
θυπόταξης της εργασίας και δημιουργία 
συνθηκών για αυξημένη κερδοφορία του 
κεφαλαίου.
Γι’ αυτό οι πολίτες καλούνται σήμερα να 
ανταποκριθούν στα μεγάλα και σύνθετα 
προβλήματα, να αντισταθούν στον κοι-
νωνικό πόλεμο που τους κήρυξε ο φι-
λελευθερισμός, όπως έκανε ο λαός μας 
στις δύσκολες περιόδους της ιστορίας 
του.
Ταυτόχρονα, ο αγώνας αυτός των εργα-
ζομένων πρέπει να ανοίξει νέους δρό-
μους και ορίζοντες για τον μετασχηματι-
σμό της κοινωνίας, μιας κοινωνίας που 
θα τοποθετεί τον άνθρωπο πάνω από τις 
αγορές, τις τράπεζες και τους κερδοσκό-
πους.
Ο Ελληνικός λαός με τις πλούσιες ιστο-
ρικές του εμπειρίες, πιο ευαίσθητος στην 
κοινωνική αδικία και στον περιορισμό της 
ελευθερίας:
-Θα πει «όχι» στη συντονισμένη επίθεση 
του νεοφιλελευθερισμού και με ανασύ-
νταξη των δυνάμεών του, με αυτοοργά-
νωση και αλληλεγγύη θα αποκρούσει τη 
βάρβαρη επίθεση.
-Θα πει «όχι» στο νεοφασισμό που απει-
λεί σήμερα την Ελληνική κοινωνία, όπως 
ο φασισμός απείλησε και στη συνέχεια 
υποδούλωσε τους λαούς της Ευρώπης, 
στην οικονομική κρίση της 10ετίας του 
’30 και προκάλεσε αργότερα εκατομμύ-
ρια θύματα στη Γηραιά Ήπειρο και στην 
Ελλάδα δυστυχία και αποτρόπαια εγκλή-
ματα.
Οι νεκροί της εποποιίας του ’40, οι μα-
χητές της Ηπείρου, οι υπερασπιστές των 
αξιών και των ιδανικών, νομίζω ότι αυτό 
το μήνυμα στέλνουν στη σημερινή Ελλά-
δα και στις νεότερες γενιές.

ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ 

Η ΗΠΕΙΡΟΣ ΣΤΗΝ 
ΕΠΟΠΟΙΙΑ  

ΤΟΥ 40 ΚΑΙ ΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ 
ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΣΗΜΕΡΑ

συνέχεια από σελ 1 Καλοκαιρινές συναντήσεις στο Πέτα

Η λίμνη περιμένει 30 χρόνια την 
αξιοποίησή της
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Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ ΟΑΘΛΗΤΙΚΑ νεΑ

Ο συγχωριανός μας Σπύρος Λ. Παπασπύρου αγωνίζεται στην Εθνική 
Ομάδα Παίδων και αποτέλεσε βασικό στέλεχος. Η Εθνική Ομάδα 
αγωνίζεται στον όμιλο με τη Σλοβενία, Γαλλία και Βοσνία. Σε όλους τους 
αγώνες ο Σπύρος ήταν Βασικός παίχτης της ομάδας και διακρίθηκε 
με την απόδοσή του. Πιστεύουμε ότι το μέλλον του στο ποδόσφαιρο 
θα είναι λαμπρό και ευχόμαστε και ελπίζουμε να τον δούμε και στην 
Εθνική Ανδρών. (στη φωτογραφία η Εθνική Παίδων. Ο Σπύρος στη 
δεύτερη σειρά, τρίτος από αριστερά)

Ξεκίνησε το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου στο Νομό μας. Η ομάδα μας, Η ομάδα μας, Φιλέλληνες, πραγματοποιεί εξαιρετικές 
εμφανίσεις και κερδίζει. Ευχόμαστε καλή συνέχεια σε διοίκηση, προπονητές και παίκτες.

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

ΤΟΥΡΝΟΥΑ 
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ  

ΤΟΥ Α.Ο  
ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ 

ΠΕΤΑ
Όπως πέρυσι έτσι και φέτος ο Αθλητικός 
όμιλος του τόπου μας διοργάνωσε τουρνουά 
ακαδημιών ποδοσφαίρου στις 4 & 5 Ιουλίου 
στα πλαίσια των εκδηλώσεων «ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΑ 
2012». Χορηγός ήταν ο δήμος Ν. ΣΚΟΥΦΑ. 
Στο τουρνουά πήραν μέρος οι ομάδες Α.Ο 
ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ, ΣΚΟΥΦΑΣ ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ, 
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ, ΚΥΡΑΤΣΑ ΑΓΙΟΥ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ PLAY 5*5 ARTA 2004.
Την 1η θέση κατέλαβε η ομάδα PLAY 5*5 ARTA 
2004 νικώντας την ομάδα του ΠΕΤΑ στον τελικό 
με 2-1.
Η βαθμολογία του τουρνουά
1. PLAY 5*5 ARTA 2004
2. Α.Ο. ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ ΠΕΤΑ
3. ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
4. ΣΚΟΥΦΑΣ ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ
5. ΚΥΡΑΤΣΑ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Εντυπωσιακή ήταν η προσέλευση του φιλάθλου 
κόσμου που γέμισε το Δημοτικό Στάδιο Πέτα για 
να δουν από κοντά τα νέα ταλέντα της περιοχής 
μας. Ο πρόεδρος της Ομάδας μας Βασίλης 
Γούλας δήλωσε την μεγάλη του ευχαρίστηση 
για την επιτυχία που γνώρισε το τουρνουά 
και έδωσε την υπόσχεση για ακόμη καλύτερα 
πράγματα του χρόνου.
Σε όλους τους αθλητές (περίπου 150) 
μοιράστηκαν χυμοί, σάντουιτς και νερά με την 
αρωγή του Δήμου Ν. ΣΚΟΥΦΑ.

ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ = ΡΑΚΟΥΝ – ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ  1-3

2η »» = ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ - ΕΡΜΗΣ   4-1

3η »» = ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ – ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ 2-0

4η »» = ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ – Α.Ο. ΑΡΤΑΣ  7-0

5η »» = ΔΟΞΑ – ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ   0-2

6η »» = ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ - ΑΧΙΛΛΕΑΣ  0-3

Η ομάδα μας βρίσκεται στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας.

ΚΥΠΕΛΛΟ
Η ομάδα μας πέρασε νικηφόρα τους δύο πρώτους γύρους του κυπέλλου.

Α’ ΦΑΣΗ: ΚΙΡΚΙΖΑΤΕΣ – ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ 0 – 3

Β’ ΦΑΣΗ: ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ – ΝΙΚΗ  5 – 2

ΜΠΑΣΚΕΤ
Ξεκίνησε και το πρωτάθλημα μπάσκετ, στο οποίο συμμετέχει η ομάδα μας. 

Ευχόμαστε μια καλή παρουσία.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ = ΑΝΩ ΠΟΛΗ – ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ 60 - 72

2η »»  = ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ - ΝΙΚΟΠΟΛΗ 46 - 88

Ο Σπύρος Λ. Παπασπύρος  
στην εθνική Ομάδα Παίδων 
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Την Τρίτη 9 Οκτωβρίου έγινε με τη συμμετο-
χή κτηνοτρόφων, αγροτών και πολιτών Πα-
νηπειρωτικό Συλλαλητήριο, για να ανακλη-

θεί η σκανδαλώδης απόφαση και να ακυρωθεί ο 
διαγωνισμός, που προβλέπουν στο ξεπούλημα 
της Γαλακτοβιομηχανίας ΔΩΔΩΝΗ.
Οι συμμετέχοντες καταγγέλλουν ότι η ιστορική 
γαλακτοβιομηχανία Δωδώνη εκποιείται αντί πι-
νακίου φακής και μάλιστα με κατεπείγουσες και 
«προβληματικές» διαδικασίες. Να σημειωθεί ότι 
οι εκκαθαριστές της ΑΤΕ, επέλεξαν ως αγοραστή 
κοινοπραξία στην οποία φέρεται να συμμετέχει η 
ελληνική εταιρεία “Σίμος Α.Ε.”, που οφείλει στην 
γαλακτοβιομηχανία 21 εκατ. Ευρώ!
Αντίθετα, αποκλείστηκαν από τη διεκδίκηση οι 
Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηπείρου, 
που διεκδικούσαν την εξαγορά της Δωδώνης, αν 
και είχαν βρει στρατηγικό συνεργάτη-επενδυτή 
για την κάλυψη της οικονομικής προσφοράς.
Ο κτηνοτροφικός κόσμος της Ηπείρου επισημαί-
νει τις σοβαρές διαδικαστικές παρατυπίες που 

δίνουν στο όλο εγχείρημα οσμή σκανδάλου. 
Αναλυτικότερα  επισημαίνουν τα εξής:
n Ότι η διαδικασία πώλησης έγινε χωρίς επί-

σημο διεθνή διαγωνισμό, όπως προβλέπεται 
σε παρόμοιες περιπτώσεις.

n Η πώληση δεν έγινε με την πλέον συμφέρου-
σα προσφορά, αλλά με άγνωστα κριτήρια.

n Δεν τηρήθηκαν οι καταστατικές διαδικασίες 
της εταιρείας ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε., η οποία έχει και 
άλλους μετόχους πέραν της ΑΤΕ που είναι οι 
Ηπειρωτικές Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρι-
σμών.

Επιπλέον, η Δωδώνη είναι μια κερδοφόρα επι-
χείρηση, με ένα τεράστιο κύκλο εργασιών στο 
τομέα δραστηριοποίησής της, που όχι μόνο στη-
ρίζει την κτηνοτροφική παραγωγή της Ηπείρου, 
αλλά αποτελεί, με την τιμολογιακή πολιτική της, 
ανάχωμα στις κερδοσκοπικές βλέψεις άλλων 
εταιριών του κλάδου. 
Να σημειωθεί, τέλος, ότι δεν υπάρχει καμία δέ-
σμευση του αναδόχου για τη διατήρηση της 
τοπικής παραγωγικής βάσης, γεγονός που δη-
μιουργεί πρόσθετες ανησυχίες στον κόσμο της 
Ηπείρου.

Ειδήσεις  που μας αφορούν

Χωρίς τη συναίνεση των κτηνοτρόφων και του λαού  
της Ηπείρου το ξεπούλημα της Δωδώνης

Όπως πληροφορηθήκαμε από τον ημερήσιο και ηλεκτρονικό 
τύπο, εντυπωσιακή σε όγκο ήταν η συμμετοχή κατοίκων της 
Καστοριάς σε συλλαλητήριο για την τιμή του πετρελαίου θέρ-

μανσης. 
Το συλλαλητήριο οργανώθηκε από Κίνηση Πολιτών της Καστοριάς, 
μέλη της οποίας τους δυο τελευταίους μήνες συγκέντρωσαν περίπου 
14.000 υπογραφές με αίτημα φτηνό πετρέλαιο θέρμανσης για  τα λα-
ϊκά στρώμα-
τα και ειδικές 
μέριμνα για 
τα μέρη που 
π λ ή τ τ ο ν τ α ι 
από δυσμενή 
καιρικά φαι-
νόμενα.
Στη διαμαρ-
τυρία συμμε-
τείχε πλήθος 
φορέων του 
νομού, όπως 
εκπαιδευτικές 
ενώσεις, παραγωγικοί φορείς και ο εμπορικός κόσμος της περιοχής. 
Σταχυολογήσαμε το συγκεκριμένο θέμα για την τιμή του πετρελαίου 
θέρμανσης, που αποτέλεσε αντικείμενο σχολιασμού και σε προηγού-
μενο τεύχος των Νέων του Πέτα, λόγω της εκρηκτικής μορφής που 
θα προσλάβει τον χειμώνα που έρχεται. Το κόστος λειτουργίας των 
καυστήρων πετρελαίου έχει εκτιναχθεί σε μεγέθη απρόσιτα για τα 
φτωχοποιημένα στρώματα του πληθυσμού και οι εναλλακτικές μορ-
φές θέρμανσης, πέρα από το γεγονός ότι «παρακολουθούν» τις τιμές 
του πετρελαίου, είναι συχνά δύσκολο να εφαρμοστούν χωρίς σοβα-
ρές αλλαγές στα σπίτια μας.   
Μήπως η περίπτωση διαμαρτυρίας του λαού της Καστοριάς πρέπει 
να απασχολήσει και στα μέρη μας επιτροπές πολιτών, ενώσεις εργα-
ζομένων, παραγωγικούς φορείς και Τοπική Αυτοδιοίκηση, ώστε όλοι 
μαζί να δηλώσουν ηχηρά την αντίθεσή τους στην επιχειρούμενη εξα-
θλίωση και καταστροφή της ελληνικής υπαίθρου;

Η τιμή του πετρελαίου  
θέρμανσης ..ανάβει φωτιές

Ξεπούλημα της Δωδώνης καταγγέλλουν οι κτηνοτρόφοι 
της Ηπείρου

Μαζική διαμαρτυρία στην Καστοριά για την τιμή του πετρελαί-
ου θέρμανσης

 «ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΑ 2012»

ΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Πλούσια ήταν η συμμετοχή του Μορφωτικού Συλλόγου στις φετι-
νές εκδηλώσεις για την επέτειο της Μάχης του Πέτα. Παράλληλα 
ο Σύλλογος οργάνωσε και συμμετείχε σε εκδηλώσεις που πραγ-

ματοποιήθηκαν το καλοκαίρι στο Χωριό.
Την πρώτη μέρα των 
επετειακών εκδηλώ-
σεων ο ΜΣ παρου-
σίασε στην πλατεία 
παραδοσιακούς δη-
μοτικούς χορούς από 
5 χορευτικά σχήματα 
που λειτουργεί.  Μαζί 
τους εμφανίστηκαν 
και τα χορευτίκα του 
Κομποτίου, του Νεο-
χωρίου και του Αγίου 
Αθανασίου Θεσσαλο-
νίκης.
Για πρώτη φορά προ-
ηγήθηκε παρέλαση 
όλων των χορευτικών 
ομάδων στους κεντρικούς δρόμους του Πέτα.
Την παραμονή της επετείου έγιναν απονομές τιμητικών διακρίσεων 
στους αθλητές που πήραν μέρος στους αγώνες ποδοσφαίρου και στί-
βου που διοργάνωσε ο ΜΣ. Την ίδια βραδιά η ορχήστρα “Σμύρνα’’ πα-
ρουσίασε ένα πρόγραμμα με ανατολίτικους και Σμυρναίικους σκοπούς 
και τραγούδια που πραγματικά εντυπωσίασαν. Την εκδήλωση οργάνω-
σε ο Δήμος.
Την Κυριακή, ημέρα της επετείου, έγινε η καθιερωμένη δοξολογία και 
κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο των πεσόντων.
Το βράδυ ακολούθησε συναυλία στην πλατεία με την Ραλλία Χρηστί-
δου, με πρωτοβουλία του Δήμου.
Στις 7 Αυγούστου ο  ΜΣ οργάνωσε συναυλία με τον Γιώργο Βάνα, στο 
υπαίθριο θεατράκι του Γυμνασίου.
Το ΔΣ του ΜΣ ευχαριστεί τη Δημοτική Αρχή για την οικονομική κάλυψη 
των εκδηλώσεων της πρώτης μέρας. Για την εκδήλωση “Καλοκαιρινές 
Συναντήσεις” που οργάνωσαν ο ΜΣ και η Αδελφότητα γράφουμε σε 
άλλη στήλη.

Από τις φετινές εκδηλώσεις του Μορφωτικού Συλλόγου 
για την επέτειο της Μάχης του Πέτα.
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Κοινωνικά
ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ - ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

u Ο ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΚΟΣΜΑΣ και η ΒΑΣΙΛΙ-
ΚΗ ΤΣΟΧΑΝΤΑΡΗ βάπτισαν το αγοράκι 
τους στις 29/4/2012. Το όνομα αυτού ΔΗ-
ΜΗΤΡΙΟΣ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 
7/10/2011.

u Ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΙΖΟΣ και η ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑ-
ΤΑΚΟΥ βάπτισαν το αγοράκι τους στις 
16/6/2012. Το όνομα αυτού ΚΩΝΣΤΑ-
ΝΤΙΝΟΣ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 
21/6/2011.

u Ο ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΤΑΤΣΗΣ και η ΜΑΡΙΑ 
ΜΑΤΣΙΚΗ βάπτισαν το κοριτσάκι τους στις 
16/6/2012. Το όνομα αυτής ΔΕΣΠΟΙΝΑ-
ΑΓΓΕΛΙΚΗ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 
8/7/2011.

u Ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΟΣ και η ΒΑΣΙΛΙ-
ΚΗ ΒΑΣΙΟΥ βάπτισαν το κοριτσάκι τους 
στις 15/8/2012. Το όνομα αυτής ΒΑΣΙΛΙ-
ΚΗ-ΜΑΡΙΑ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 
28/2/2012.

u Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΤΣΗΣ και η ΑΝΑΣΤΑ-
ΣΙΑ ΚΙΟΥΠΕΛΗ βάπτισαν το αγοράκι τους 
στις 18/8/2012. Το όνομα αυτού ΑΝΔΡΕΑΣ-
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 
29/7/2011.

u Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ και η ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
ΨΑΡΟΓΙΑΝΝΗ βάπτισαν το αγοράκι τους 
στις 19/8/2012. Το όνομα αυτού ΛΑΜΠΡΟΣ. 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 5/7/2011.

u Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΜΠΗΣ και η ΑΝΔΡΙΑΝ-
ΝΑ ΠΟΘΟΥ βάπτισαν το κοριτσάκι τους 
στις 1/9/2012. Το όνομα αυτής ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ. 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 22/9/2010.

u Ο ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΟΣ και η ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ βά-
πτισαν το κοριτσάκι τους στις 1/9/2012. Το 
όνομα αυτής ΘΕΟΦΑΝΙΑ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΓΕΝΝΗΣΗΣ 30/8/2011.

1. ΖΩΗ ΠΑΝΟΥ-ΠΑΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ 30.00 €
2. ΚΩΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ 20.00 €
3. ΚΩΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 10.00 €
4. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 10.00 €
5. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ    10.00 €
6. ΚΩΤΣΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ του ΙΩΑΝΝΟΥ 20.00€ 
7. ΚΩΤΣΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΣΠΥΡΟΥ 15.00 €
8. ΖΕΡΒΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 20.00 € 
9. ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ  ΘΩΜΑΣ 20.00 €
10. ΜΠΟΥΣΗ ΚΑΤΙΝΑ 20.00 €
11. ΣΕΡΒΕΤΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 30.00 €
12. ΚΑΚΑΡΙΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 25.00 €
13. ΑΓΟΡΟΣ  ΤΑΚΗΣ 20.00 €
14. ΜΟΥΣΑΒΕΡΕ- ΡΙΖΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΑ 50.00 €
15. ΣΕΡΒΕΤΑ  ΣΟΦΙΑ 20.00 €
16. ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ 10.00 €
17. ΤΣΑΚΑΛΟΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 10.00 €
18. ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ   ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 10.00 €

Συνδρομές
19. ΚΑΤΣΑΝΟΥ ΧΡΙΣΤΗΝΑ 10.00 €
20. ΜΠΙΖΑΣ ΑΛΕΚΟΣ 20.00 €
21. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 20.00 €
22. ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 50.00 €
23. ΑΓΓΕΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 50.00 €
24. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  

του ΧΡΗΣΤΟΥ    20.00 €
25. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ -στρατιωτικος-   

10.00€
26. MΠΑΛΑΔΗΜΑΣ ΒΕΓΓΕΛΗΣ (ΛΑΚΗΣ) 

50.00€
27. ΛΙΤΣΑ ΒΑΣΙΟΥ - ΚΩΣΤΑ 20.00€
28. ΝΤΟΥΝΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 20.00€
 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ - ΔΩΡΕΕΣ  ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ
1. ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΣΠΥΡΟΥ ΚΑΡΑΜΠΑ Η ΣΥ-

ΖΥΓΟΣ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΓΙΩΡΓΟΣ κ 
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ  50.00€

 2. ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΦΙΛΗ, Η ΣΥΖΥ-
ΓΟΣ ΧΑΡΗΣ ΣΕΡΒΕΤΑ - ΦΙΛΗ 100.00€

3. ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΦΙΛΗ,  
Η ΜΑΡΙΑ και ΚΕΛΛΗ ΣΕΡΒΕΤΑ 
100.00€

4. ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ  ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΛΦΩΝ 
ΜΟΥ  Η ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΤΑΚΟΥ ΧΑΡΜΠΗ  
50.00€

 5. ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ  ΣΥΖΗΓΟΥ ΜΟΥ ΠΑΝΟΥ 
ΣΩΤΗΡΙΟΥ Η ΠΑΝΟΥ ΑΓΛΑΙΑ 20.00€    

 6. ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΣΠΥΡΟΥ ΚΑΡΑΜΠΑ  ΑΠΟ 
ΘΕΙΑ ΤΟΥΛΑ κ ΞΑΔΕΡΦΙΑ ΙΩΑΝΝΗ κ 
ΚΩΣΤΑ ΓΚΑΒΑΓΙΑ  50.00€

ΧΟΡΗΓΟΙ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ  2012
1. Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΕΡΒΕΤΑΣ  CAFE-BAR-

ΤΑΒΕΡΝΑ ΣΕΙΡΙΟΣ  100.00€ ΓΙΑ ΔΙΑΦΗ-
ΜΗΣΗ ΣΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟ-
ΓΟΥ

u Ο ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΟΣΜΑΣ και η ΖΩΙΤΣΑ 
ΚΟΣΣΥΒΑΚΗ βάπτισαν το αγοράκι τους 
στις 2/9/2012. Το όνομα αυτού ΔΗΜΗΤΡΙ-
ΟΣ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 5/4/2011.

u Ο ΛΑΜΠΡΟΣ ΝΙΚΑΚΗΣ και η ΦΩΤΕΙΝΗ 
ΚΟΣΜΑ βάπτισαν το κοριτσάκι τους στις 
23/9/2012. Το όνομα αυτής ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ. 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 25/11/2011.

u Η ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΑΛΕΞΗ και ο ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 
ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΣ βάπτισαν το αγοράκι τους 
στις 30/9/2012. Το όνομα αυτού ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ. 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 20/6/2012.

u Η ΜΑΡΙΑ ΚΑΚΑΡΙΑΡΗ του ΕΜΜΑΝΟΥ-
ΗΛ και ο ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗΣ βά-
πτισαν το κοριτσάκι τους στην Αθήνα στις 
15/7/2012. Το όνομα αυτής ΕΛΕΝΗ.

u Ο ΚΩΣΤΑΣ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ και η ΑΝΝΑ ΓΙΑΝ-
ΝΑΚΑ απέκτησαν αγοράκι στις 12/7/2012.

u Η ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΣΙΟΥ και ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΒΑΓΕΝΑΣ ΑΠΕΚΤΗΣΑΝ ΚΟΡΙΤΣΑΚΙ ΣΤΗΣ  
25 ΜΑΙΟΥ 2012

ΓΑΜΟΙ
u Παντρεύτηκαν στις 14/7/2012 η ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

ΜΠΙΖΑ του Σπύρου και ο ΚΛΑΡΑΣ ΙΩΑΝ-
ΝΗΣ.

u Παντρεύτηκαν στις 15/8/2012 η ΣΕΡΒΕΤΑ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Γρηγορίου και ο ΓΥΦΤΟΚΩ-
ΣΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

u Παντρεύτηκαν στις 18/8/2012 η ΡΟΒΙΝΑ 
ΚΩΝ/ΝΟΥ του Παναγιώτη και ο ΦΛΩΡΑ-
ΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

u Παντρεύτηκαν στις 9/9/2012 ο ΠΑΥΛΟΣ 
ΑΛΕΞΙΟΥ του Γεωργίου και η ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
ΛΑΜΠΡΟΥ του Ιωάννη (εγγονή Γ. ΑΛΕΞΗ)

u Παντρεύτηκαν στις 29/9/2012 η ΚΑΤΣΙ-
ΜΠΟΚΗ ΕΛΕΝΗ – ΕΛΙΣΑΒΕΤ του Νικολά-
ου (κόρη ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΙΤΣΟΥ) και ο ΖΑΡ-
ΜΑΚΟΥΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

u Παντρεύτηκαν στις 23/6/2012 η ΤΖΙΜΑ ΕΛΕ-
ΝΗ (κόρη ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΡΙΖΟΥ) και ο ΜΠΑ-
ΛΑΦΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ.

ΘΑΝΑΤΟΙ
u Η ΡΙΖΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του Γεωργίου στις 

2/4/2012. Ετών 81
u Η ΚΑΚΑΡΙΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του Θεοδώρου 

στις 8/4/2012. Ετών 70
u Ο ΚΑΚΑΡΙΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του Γεωργίου 

στις 11/5/2012. Ετών 82
u Ο ΚΑΡΑΜΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Γεωργίου 

στις 12/6/2012. Ετών 73
u Ο ΜΠΙΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ του Φωτίου στις 

11/7/2012. Ετών 92
u Ο ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Παύλου 

στις 27/7/2012. Ετών 78
u Ο ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Σπυρί-

δων στις 10/9/2012. Ετών 74
u Η ΣΕΡΒΕΤΑ ΕΥΤΥΧΙΑ του Γεωργίου στις 

13/9/2012. Ετών 87
u Ο ΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ στις 18/1/2012 σε 

ηλικία 70ετών
u Ο ΤΣΙΝΤΖΗΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ στις 18/11/2011. 

Ετών 61
u Ο Ρίζος Γεώργιος (Ταχυδρομικός) πέθα-

νε στη Σπάρτη στις 22/9/2012 σε ηλικία 85 
ετών.

u Ο ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΕΤΩΝ 82   
ΣΤΗΣ    30/1/2012

u Η ΕΥΔΟΞΙΑ  ΚΩΤΣΗ ΕΤΩΝ 82 ΣΤΗΣ 
30/3/2012

u Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΜΠΙΖΑΣ  ΣΤΗΣ 27-10-
2012  ΕΤΩΝ 43

 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΘΕΡΜΑ ΟΛΟΥΣ. ΓΙΑ ΤΑ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΕΤΑ 
ΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ Ο ΠΑΤΕΡ – ΝΙΚΟΣ 
ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΘΕΡΜΑ. ΕΚΤΟΣ 
ΠΕΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΕ 
ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟ-
ΡΗΘΟΥΜΕ.
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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 

Το χτίσιμο της 
Αγρολέσχης στο τέλος 
της 10ετίας του 50 ή 
στις αρχές της 10ετίας 
του 60 αποτέλεσε έργο 
εθελοντικής εργασίας και 
κοινωνικής αλληλεγγύης. 
Μετά από 50 χρόνια θα 
πρέπει να σκεφτούμε 
τέτοιες μορφές συλλογικής 
δράσης γιατί η οικονομική 
και κοινωνική κρίση θα 
βαθαίνει (φωτ. αρχείο 
Βασίλη Αγγέλη) 

Δεν είναι διανομή συσ/τίου σε φτωχούς και άστε-
γους. Τέτοιες εικόνες βλέπουμε σήμερα στην 
Αθήνα, και ίσως να πάρουν μεγαλύτερη έκτα-
ση. Η φωτογραφία είναι από την εκδρομή των 
προσκόπων Πέτα τη 10ετία του 50. Ο Δάσκαλος 
Πάνος Κώτσης επιβλέπει τη δίκαιη διανομή και ο 
Άγγελος Παπασπύρου διανέμει το φαγητό. (φωτ. 
αρχείο Άγγελου Παπασπύρου)

H λαϊκή αρχιτεκτονική του Πέτα. Σπίτια και χωριό 

από το Πέτα του χθες και του σήμερα

Ζωοπανήγυρη στην Άρτα (Μποχούστης) φωτογραφία του 1962 
(φωτ. Κώστα Μπαλάφα)     

αναβάθμιση, και όχι υποβάθμιση!Απομονώνεται  συγκοινωνιακά το ΠέταΣταδιακή απομόνωση του χωριού μας επιβάλλει η διοίκηση των Αστικών συ-γκοινωνιών του Νομού της Άρτας. Η σταθερή, ανά ώρα, συγκοινωνία που δεκαετίες τώρα ίσχυε στη σύνδεση του Πέτα με την Άρτα, αλλάζει χρόνο με το χρόνο προς το χειρότερο:Από τη Δευτέρα έως την Παρασκευή τα βραδινά δρομολόγια μειώθηκαν και το τελευταίο φεύγει από την Άρτα 9.10’, το Σάββατο ΄τα δρομολόγια γίνονται ανά δύο ώρες, ενώ τις Κυριακές η διοίκηση των Αστικών συγκοινωνιών έκρινε ότι οι συγχωριανοί μας δεν χρειάζεται να μετακινούνται, γι αυτό και κατάργησε τα δρομολόγια.
Το θέμα είναι σοβαρό, αφού η συρρίκνω-ση της δημόσιας συγκοινωνίας έρχεται να επιβαρύνει κι άλλο τα ήδη συρρικνω-μένα εισοδήματα των συγχωριανούς μας, που δεν έχουν πώς να μετακινη-θούν και δεν μπορούν να επιβαρύνονται με το πανάκριβο κόμιστρο των ταξί. Αποκόβονται με αυτόν τον τρόπο τα φτωχότερα τμήματα του πληθυσμού και οι ηλικιωμένοι, που δεν οδηγούν, από την πρωτεύουσα του νομού και από αναγκαίες υπηρεσίες, όπως το νο-σοκομείο, φαρμακεία κ.ά. Επίσης, δυ-σχεραίνεται  η πρόσβαση της νεολαίας σε χώρους εκπαίδευσης, πολιτισμού και διασκέδασης. Κρίνουμε ότι η δημοτική αρχή πρέπει άμεσα να παρέμβει και να διερευνήσει τρόπους αποκατάστασης της συγκοι-νωνίας με την Άρτα. Στην προοπτική αυτή, πρέπει να υπάρ-

ξει πρόβλεψη ενός νυχτερινού δρομο-λογίου –στις 12, ίσως και αργότερα- που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες που διαμόρφωσε ο σύγχρονος τρόπος ζωής και οι ανάγκες των συγχωριανών μας. 
  

Συχνά είναι τα κρούσματα  ληστειών  Οι ληστείες σπιτιών γίνονται όλα και πιο συχνά στο χωριό μας. Το καλοκαίρι ζή-σαμε ένα μπαράζ ληστειών, όπου θρα-σύτατοι ληστές εισέβαλλαν σε σπίτια, με πρόθεση την κλοπή χρημάτων. Το φαινόμενο συνεχίστηκε και μετά το κα-λοκαίρι, δημιουργώντας έντονη ανησυ-χία στους συγχωριανούς μας, που δεν είναι εξοικειωμένοι με φαινόμενα κλο-πής. Αρκετοί είναι οι συγχωριανοί μας που έζησαν τη σοκαριστική εμπειρία της «συνάντησης» με τους εισβολείς. Οι «εισβολείς» θεωρείται ότι προέρ-χονται από γειτονικά χωριά και με τη συνδρομή κάποιων συγχωριανών μας, που γνωρίζουν τα κατατόπια, επιχει-ρούν τις θρασύτατες και επικίνδυνες για την ασφάλεια των συγχωριανών μας ληστείες.
Πέρα από κοινωνιολογικές προσεγγί-σεις για την αναζήτηση αιτιών, σχετικά με την αύξηση της έκνομης συμπερι-φοράς, επείγει η αύξηση της αστυνό-μευσης του χωριού, ειδικότερα στη δι-άρκεια των νυχτερινών ωρών, ώστε να αποτραπούν οι επίδοξοι ληστές από τα σχέδιά τους και να διατηρηθεί το αίσθη-μα ηρεμίας ασφάλειας στους συχωρια-νούς μας.


