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ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΑ 2013: Φορολόγηση 
αγροτεμαχίων:
Ένα ακόμη πλήγμα  

για τη ζωή της υπαίθρου.
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συνέχεια στη σελ. 5

Μ ε την απαιτούμενη λαμπρότητα θα εορ-
ταστεί και φέτος η επέτειος της ιστορι-
κής μάχης του Πέτα.

Ο εορτασμός έχει προγραμματιστεί για τις 7 Ιουλί-
ου 2013 ημέρα Κυριακή και ώρα 8:00 μ.μ. 
Σύμφωνα με το πρόγραμμα που κοινοποίησε ο 
Δήμος Ν. Σκουφά, έχει οριστεί γενικός σημαιοστο-
λισμός οικιών και καταστημάτων διάρκειας τριών 

ημερών: από το πρωί της 5ης Ιουλίου μέχρι και 
τη Δύση του ηλίου της 7ης Ιουλίου, καθώς επίσης 
και φωταγώγηση του Δημοτικού Καταστήματος 
τις βραδινές ώρες της 5ης, 6ης και 7ης Ιουλίου 
2013.
Στην επίσημη τελετή κλήθηκαν να παραστούν 
Ανώτατοι Θρησκευτικοί, Πολιτικοί και Στρατιωτικοί 
Αξιωματούχοι της Πολιτείας.

Πλούσιος ο φετινός εορτασμός
• ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ ΘΑ ΓΙΟΡΤΑΣΤΕΙ Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ  

ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ ΤΟΥ ΠΕΤΑ.
• ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 5, 6 ΚΑΙ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ

Στις 5, 6 και 7 Ιουλίου 2013 θα διεξαχθεί Διε-
θνές Συνέδριο στα πλαίσια των Εκδηλώσεων 
«Φιλελλήνια 2013» με τίτλο «Το ενδιαφέρον 
για την Ελλάδα και τους Έλληνες από το 
1821 ως σήμερα».
Η επιστημονική ευθύνη του συνεδρίου ανήκει 

στο Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανε-
πιστημίου Ιωαννίνων και έχει διασφαλιστεί η 
συμμετοχή Πανεπιστημιακών και ειδικών επι-
στημόνων απ’ όλον τον κόσμο.
Στη σελίδα 4 της εφημερίδας μας βρίσκεται το 
αναλυτικό πρόγραμμα του συνεδρίου.

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ 
ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ «ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΑ 2013»

Γράφει ο Κώστας Ζαχάρος

Από το πρώτο τετραγωνικό μέτρο 
ή στρέμμα και χωρίς αφορολόγη-
το όριο για όλους τους ιδιοκτήτες 

ακινήτων ή αγροτεμαχίων, προβλέπεται 
η φορολόγηση των αγροτεμαχίων. Μάλι-
στα, η φορολόγηση δεν θα έχει ως κύριο 
κριτήριο την αξία του συγκεκριμένου ακι-
νήτου, αλλά τα τετραγωνικά!
Ο εισπρακτικός στόχος εξοικονόμησης 800 
εκατομμυρίων ευρώ από τα αγροτεμάχια, 
οδηγεί την τρόικα εσωτερικού στην επιβολή 
ενός νέου χαρατσιού σε όλα ανεξαιρέτως τα 
αγροτεμάχια, αντίστοιχου με αυτό που ει-
σπράττεται από τη ΔΕΗ.
Στην διατύπωση προβληματισμού για την 
φοροδοτική αδυναμία αρκετών κοινωνικών 
κατηγοριών, και συνεπώς στην εξαίρεσή 
τους, ο υπουργός Οικονομικών, Γιάννης 
Στουρνάρας ήταν κατηγορηματικά αρνητικός: 
«Στο τέλος δεν θα πληρώνει κανείς το τέλος, 
αν αρχίσουν οι εξαιρέσεις».
Το σχέδιο που έχουν εκπονήσει οι αρμόδιες 
υπηρεσίες του υπουργείου προβλέπει, μετα-
ξύ άλλων, τα εξής:
Για τα Αστικά Ακίνητα η νέα εξίσωση για 
τα κτίσματα και τα εντός σχεδίου οικόπεδα 
προβλέπει την επιβολή φόρου 1 ευρώ/τ.μ., ο 
οποίος όμως θα αυξάνεται κατά ένα ή δύο ή 
τρία ευρώ ανάλογα με τα χαρακτηριστικά των 
ακινήτων, όπως παλαιότητα, όροφος, τιμή 
ζώνης, εμπορική αξία, οδός και οικοδομικό 
τετράγωνο.
Στα οικόπεδα η φορολόγηση θα είναι ακόμη 
υψηλότερη, αφού ιδιαίτερη σημασία θα έχει 
εάν το οικόπεδο βρίσκεται σε νησιωτική, του-
ριστική περιοχή, είναι παραθαλάσσιο, συνο-
ρεύει με εθνικές οδούς κ.λπ.
Δεν αποκλείεται μάλιστα, εάν ο τελικός λο-
γαριασμός δεν βγει, τότε για τα εν λόγω οι-
κόπεδα ο φόρος να ξεκινά από τα 20 ευρώ 
φθάνοντας σε εξαιρετικές περιπτώσεως τα 
30 ή 50 ευρώ το στρέμμα. Επίσης υπάρχει 
περίπτωση ο φόρος να είναι υψηλότερος για 
τα ακίνητα των οποίων η αντικειμενική αξία 
υπερβαίνει τις 300.000 ευρώ.
Τέλος, για τα αγροτεμάχια προβλέπεται φο-
ρολόγηση από το πρώτο τετραγωνικό, χωρίς 
αφορολόγητο όριο και χωρίς την εξαίρεση 
των αγροτικών εκτάσεων. 

ΤΟ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΠΕΤΑ-ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ ΕΓΙΝΕ 
ΓΙΟΦΥΡΙ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ

Τ ο αρδευτικό έργο της Πεδιάδας Πέτα-Κομπο-
τίου ίσως χρειασθεί περισσότερο να ολο-
κληρωθεί από ότι χρειάστηκε το Γεφύρι της 

Άρτας. Αν ανατρέξουμε στο παρελθόν θα διαπιστώ-
σουμε ότι το Υπουργείο Γεωργίας με έγγραφό του τον 
Οκτώβριο του 1975 ζητούσε, ενόψει της κατασκευής 
του Φράγματος στο Πουρνάρι, να συντονιστούν τα 
δύο έργα δηλαδή η κατασκευή του φράγματος και τι 
αρδευτικό ολόκληρης της Πεδιάδας Άρτας
Ύστερα από 6 χρόνια το τότε Υπουργείο Δημοσίων 
Έργων άρχισε τη μελέτη κατασκευής του αρδευτικού 
έργου της Πεδιάδας Πέτα-Κομποτίου με το οποίο θα 
αρδεύονταν 40 χιλιάδες στρέμματα. Σήμερα μετά 
από 32 χρόνια το έργο βρίσκεται ημιτελές και μάλλον 
στην αρχή ,ενώ έχει περάσει από σαράντα κύματα. 
Η ολοκλήρωσή του φαίνεται προβληματική.
 Και ενώ, όπως είπαμε, βρίσκεται στο αρχικό στάδιο 
της κατασκευής, άρχισε η αμφισβήτηση της χρησιμό-
τητάς του και ακούγονται απόψεις όπως: ο σχεδια-
σμός του έργου είναι τεχνικά ανεπαρκής ,η ημιορεινή 
ζώνη του Πέτα δεν καλύπτεται κ.α. Και με πρόσχημα 
,τα ενδεχομένως υπαρκτά προβλήματα του έργου, 
διατυπώνονται προτάσεις για κατασκευή λιμνοδε-
ξαμενών στην περιοχή Κομποτίου καιδεν ξέρω που 
αλλού.
 Αυτό όμως που προέχει αυτή τη στιγμή, είναι η ολο-
κλήρωση του έργου άρδευσης των 40 χιλ. στρεμμά-

των Όσον αφορά την άρδευση της ημιορεινής ζώνης, 
οι ειδικοί υποστηρίζουν με πειστικά επιχειρήματα ότι: 
Για να ποτισθεί π.χ. η ημιορεινή του Πέτα απαιτούνται 
μικρού κόστους συμπληρωματικά έργα με άντληση 
νερού από το βασικό αγωγό του δικτύου, όπως έγινε 
και γίνεται σε πολλές περιοχές. Η εγκατάλειψη του 
έργου και αναζήτηση λύσεων σε λιμνοδεξαμενές θα 
απαιτούσε ίσως άλλα 30 χρόνια, ιδιαίτερα μέσα σαυ-
τήν την οικονομική κρίση
Είναι επομένως άμεση ανάγκη να αξιοποιηθεί το 
υδάτινο δυναμικό του φράγματος γιατί: 1. Θα ανε-
βάσει κατά πολύ τις αποδόσεις των καλλιεργειών 
στις αρδευόμενες περιοχές. Η ποσοτική απόδοση 
μπορεί να φθάσει στις υπαίθριες καλλιέργειες το 
200%. 2. Θα εξασφαλίσει πολλές καλλιέργειες από 
τον κίνδυνο της υποβάθμισης των προιόντων. 3. Θα 
επιτρέψει αναδιάρθρωση καλλιεργειών 4. Θα μειώ-
σει το κόστος σε αρδευόμενες καλλιέργειες που χρη-
σιμοποιούν σήμερα αντλητικά συγκροτήματα. 5. Θα 
επιτρέψει την εντατικότερη λίπανση.
 Για αυτούς τους λόγους πρέπει να επισπευσθεί το 
έργο με παρεμβάσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 
της Περιφέρειας ,των κομμάτων και προπαντός της 
τοπικής κοινωνίας . Η παραπέρα καθυστέρηση μπο-
ρεί να οδηγήσει και στη ματαίωσή του,μέσα σε αυτή 
την καθολική κρίση που διέρχεται η χώρα.

ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ
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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

“ΣΕΙΡΙΟΣ” 
ΣΕΡΒΕΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

CAFE-BAR-ΤΑΒΕΡΝΑ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΕΤΑ

ΤΗΛ.: 26810 83205

Οι συνδρομές για την οικονομική ενίσχυση 
της εφημερίδας να στέλνονται στους: 
Γιώργο Οικονόμου (Ταμεία της Αδελφότητας) 
και Γιώργο Κακαριάρη (Πρόεδρο της 
Αδελφότητας)

Ε ίναι γεγονός ότι η Μάχη του Πέτα ταυτί-
στηκε με τη συμμετοχή των Φιλελλήνων 
και την υπέρτατη θυσία τους για την υπε-

ράσπιση της ελευθερίας και της αξιοπρέπειας του 
λαού μας. Στη Μάχη όμως του Πέτα πήραν μέρος 
και έπεσαν στο πεδίο της σφορδής σύγκρουσης 
και πολλοί Έλληνες πολεμώντας για τα ίδια ιδανι-
κά. Αυτοί οι πολεμιστές δεν πρέπει να αγνοούνται 
σήμερα στις επετειακές εκδηλώσεις. Τα ονόματά 
τους πρέπει να γραφούν σε ειδική στήλη η σε ει-
δικό Ηρώο στο Πέτα. Οι περισσότεροι ανήκαν στο 
Σώμα των Τακτικών το οποίο προσπάθησε να 
ανασυγκροτήσει ο Μαυροκορδάτος με τα γνωστά 
δραματικά αποτελέσματα.
Δημοσιεύουμε ένα κατάλογο πεσόντων Ελλήνων 
στη Μάχη της 4ης Ιουλίου. (Δυστυχώς αγνοούνται 
πολλά μικρά ονόματα)
1. Σεβαστόπουλος, στρατιώτης 1ου Λόχου Φιλελ-

λήνων.
2. Ανδριανού, στρατιώτης 1ου Λόχου Φιλελλή-

νων.
3. Χαρίλαος, στρατιώτης 1ου Λόχου Φιλελλήνων.
4. Βασίλειος, στρατιώτης 1ου Λόχου Φιλελλήνων.
5. Τσούκας Νικόλαος, βαθμοφόρος 2ου Λόχου 

Φιλελλήνων.
6. Ζωντανός Άγγελος, Λοχαγός (από Κυδωνέα)
7. Δερμαρός Εμμανουήλ,Υπολοχαγός (από Κύ-

θηρα)
8. Ελένης, Ανθυπολοχαγός, από το Σώμα των 

Επτανησίων:
9. Θειακοδημήτρης Κων/νος, στρατιώτης (από 

Ιθάκη)
10. Κόκκολης Δημήτριος, στρατιώτης.
11. Σακκαλής Βασίλειος, στρατιώτης (από Ζάκυν-

θο)

12. Σωτήρης, στρατιώτης.

Πεσόντες στο Ματεσιό:
13. Βερούκας Παναγιώτης (από Βασιλόπουλο 

βάλτου)
14. Σίφης Νικόλαος (από Σύντεκνο)
15. Ανφαντής Γεώργιος (από Στάνο)

(Πηγή: Η προς Ήπειρον εκστρατεία 1822- Μάχη 
του Πέτα του Δημ. Καρατζένη)

Επιμέλεια: Παναγιώτης Κώτσης

Να μην λησμονούνται
ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΣΑΝ 

ΣΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΠΕΤΑ

Ο Μαυροκορδάτος προσπάθησε να συγκροτήσει τακτικό 
στρατό και επιχείρησε την εκστρατεία στη Δυτική Ελλάδα, 

με τραγική κατάληξη την καταστροφή στο Πέτα  
στις 4 Ιουλίου του 1822. 

ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΑ 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ

21:00 Απονομή επάθλων
21:30  Παρουσίαση χορευτικών 

τμημάτων του Μορφωτικού  
- Πολιτιστικού Συλλόγου Πέτα και 
του συγκροτήματος Ζακύνθου.

23:00  Δημοτική βραδιά στην πλατεία 
του Πέτα με τον Κώστα Βέρδη 
και την ορχήστρα του.

ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ

20:00  Επίσημη δοξολογία στον Ιερό 
Ναό Αγίου Γεωργίου Πέτα.

20:30  Μνημείο Πέτα: Τρισάγιο στη 
μνήμη των ηρώων της μάχης 
του Πέτα - Πανηγυρικός - 
Κατάθεση στεφάνων.

21:30  Λαϊκή βραδιά στην πλατεία 
του Πέτα με την ορχήστρα 
ΑΠΕΙΡΩΤΑΝ με τον Αγάθωνα 
Ιακωβίδη και τους μουσικούς 
του.
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Τ η Μεγάλη Βδομάδα έγινε η «θεσμοθε-
τημένη» συνάντηση εκπροσώπων της 
Αδελφότητας με το Δήμαρχο Ευστάθιο 

Γιαννούλη.
Στη συνάντηση, που συμμετείχαν Αντιδήμαρχοι 
και εκπρόσωποι της διοίκησης του Δήμου, ο 
Δήμαρχος εισαγωγικά αναφέρθηκε στα έντονα 
οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 
Δήμοι εξαιτίας της σημαντικής περικοπής πό-
ρων και των αυξημένων υποχρεώσεων που 
προβλέπει το νέο (από τον «Καλλικράτη») 
πλαίσιο λειτουργίας τους. Παράλληλα, εκτός 
από την περιστολή της χρηματοδότησης, το 
γραφειοκρατικό πλαίσιο για την έγκριση των 
οικονομικών δραστηριοτήτων των Δήμων, δη-
μιουργεί μια ασφυκτική ατμόσφαιρα στη λει-
τουργία τους. 
Στη συνέχεια παρατίθενται τα σημαντικότερα 
σημεία της ενημέρωσης.  
 Το δίκτυο ύδρευσης θα λειτουργήσει άμε-

σα. Η νέα δεξαμενή είναι έτοιμη. Βρίσκεται 
δίπλα από το Γυμνάσιο και θα ενισχύσει τη 
δυνατότητα υδροδότησης της δεξαμενής 
που βρίσκεται κάτω από την Κορακοφωλιά. 
Με την έναρξη του καλοκαιριού θα αρχίσουν 
να λειτουργούν τμήματα του νέου δικτύου 
ύδρευσης. Αυτό θα γίνει τμηματικά, ώστε να 
γίνει ομαλά η μετάβαση από το παλιό στο 
νέο δίκτυο.

 Το έργο της αποχέτευσης και του βιολο-
γικού καθαρισμού προχωράει και άμεσα θα 
υπογραφεί η σχετική σύμβαση. Εκτιμάται 
ότι εντός του καλοκαιριού θα εγκαταστα-
θούν τα εργολαβικά συνεργεία, αρχίζοντας 
μάλλον, από περιφερειακά τμήματα του 
έργου. Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει την 
ολοκλήρωση του έργου εντός του 2015. Βέ-
βαια, θα χρειαστεί οι κάτοικοι του Πέτα να 
δείξουν ξανά κατανόηση για την αναστάτω-
ση που θα δημιουργεί από τις εκσκαφές και 
τα έργα, αλλά το όφελος θα είναι τόσο ση-
μαντικό, που αξίζει το κόπο.

 Αγοράστηκε οικόπεδο για νέο Νεκρο-
ταφείο. Το οικόπεδο είναι 11 περίπου 
στρέμματα και είναι κοντά στο παλαιό νε-
κροταφείο. Ήδη έχουν διασφαλιστεί όλες οι 
αναγκαίες προϋποθέσεις για την αδειοδό-
τηση για τη λειτουργία του.  

 Προχωράει η κατασκευή παιδικού σταθ-
μού. Είναι στο ισόγειο του κτηρίου που 
βρίσκεται το Νηπιαγωγείο και προγραμμα-
τίζεται η λειτουργία του το νέο σχολικό έτος. 

Παράλληλα έχει εγκριθεί κονδύλι για παιδα-
γωγικό εξοπλισμό. 

 Ενισχύεται ο εξοπλισμός στην καθαριό-
τητα. Εγκρίθηκε η αγορά 4 απορριμματο-
φόρων, 500 κάδων και 1 ανατρεπόμενου 
οχήματος με μηχανισμό ανύψωσης. Παράλ-
ληλα έχει υπογραφεί σύμβαση με την Ελλη-
νική Εταιρία Ανακύκλωσης για την παραχώ-
ρηση ενός απορριμματοφόρου και ειδικών 
κάδων, οπότε  προβλέπεται να αρχίσει και 
το πρόγραμμα ανακύκλωσης.

 Ολοκληρώνονται οι μελέτες για την αίθου-
σα πολλαπλών χρήσεων, στην πρώην 
Αγροτολέσχη, χωρητικότητας 200 περίπου 
θέσεων. 

 Στο Νταμάρι, η μελέτη και οι σχετικές αδει-
οδοτήσεις προχωρούν. Τα αρχιτεκτονικά 
σχέδια έχουν παραδοθεί στο Δήμο (βλέπε 
το σχέδιο).

 Στην Κορακοφωλιά προχωρεί η μελέτη 
για επέκταση των κατασκευών και τη δια-
μόρφωση του χώρου. Προβλέπεται στο 
ήδη υπάρχον κτίσμα να κατασκευαστεί και 
δεύτερος όροφος. Στο πρώτο επίπεδο θα 
λειτουργήσει αναψυκτήριο, ενώ στο άλλο 
προβλέπεται συνεδριακή αίθουσα. 

 Η Άρτα ενώ υδροδοτείται προνομιακά 
δεν πληρώνει τα τέλη που της αναλο-
γούν. Η Άρτα, σύμφωνα με το δήμαρχο, εί-
ναι η πλέον ευνοούμενη πόλη όσον αφορά 
την ύδρευση από τις πηγές του Αγ. Γεωργί-
ου. Ο Δήμαρχος κατήγγειλε και σε δημόσι-

ες ανακοινώσεις του, ότι η πόλη της Άρτας 
υδροδοτείται σε βάρος περιοχών του Δήμου 
Ν. Σκουφά, όπως για παράδειγμα το Κο-
μπότι, η Μεγάρχη κ.ά., που υδροδοτούνται 
από τον ίδιο αγωγό. Αυτό έχει ως αποτέλε-
σμα το νερό να μην επαρκεί για τις περι-
οχές που βρίσκονται στα άκρα του ενιαίου 
αγωγού ύδρευσης. Από την άλλη, ο Δήμος 
Αρταίων δεν αποδίδει τα τέλη που αντιστοι-
χούν στην κατανάλωση νερού που κάνει. 

	Σχετικά με την ανάπτυξη μορφών κοινω-
νικής αλληλεγγύης. Ο Δήμος έχει ενταχθεί 
σε πρόγραμμα διανομής τροφίμων. Οι πο-
λίτες που δικαιούνται να συμμετέχουν στο 
πρόγραμμα αυτό πρέπει να τηρούν συγκε-
κριμένες προϋποθέσεις. Για την ενημέρωσή 
τους έχει εκδοθεί και σχετική αφίσα. 

Όμως το έντονο πρόβλημα των συγχωριανών 
μας εντοπίζεται στην οξυμένη ανεργία. Συχνά 
προσφεύγουν στο Δήμο για εύρεση εργασίας. 
Η στρόφιγγα χρηματοδότησης των Δήμων συ-
νεχώς σφίγγει και οι δυνατότητες των Δήμων να 
απασχολούν εργαζόμενους σε διάφορες εργα-
σίες εποχικές ή άλλες, είναι απελπιστικά περι-
ορισμένες. 
Το πρόβλημα της ανεργίας είναι τεράστιο και 
ειδικότερα στους νέους. 
Το πρώτο χρόνο ανάληψης της δημοτικής αρ-
χής υπήρχε η δυνατότητα για εκατό δίμηνες 
συμβάσεις, ενώ φέτος είναι αμφίβολο να δο-
θούν τριάντα.

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ  
ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ Ε. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ

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 στο μνημείο του Πέτα

Αρχιτεκτονικό Σχέδιο του θεάτρου  
στο Νταμάρι της Βαλαώρας

Tα εν Δήμω
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ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ «ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΑ 2013»

«Το ενδιαφέρον για την Ελλάδα και τους Έλληνες από 
το 1821 ως σήμερα» 

Πρόγραμμα του Συνεδρίου
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5/7/2013

9-9.30
Έναρξη-εγγραφή συνέδρων -χαιρετισμοί από τον Δήμαρχο 
«Νικολάου Σκουφά» κ. Ευστάθιο Γιαννούλη, από τον Περιφε-
ρειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρο Καχριμάνη και από τον Πρύ-
τανη Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κ. Τριαντάφυλλο Αλμπάνη

Α’ Συνεδρία: 9.30-11.00
Πρόεδρος: Λάμπρος Φλιτούρης
1. Κατερίνα Ζαρίδη (Παν.Ιωαννίνων): Φιλελληνισμός και η 

μάχη του Πέτα
2. Γιάννης Καρκατσιάνης (δρ.Ιστορίας, ΕΚΠΑ): Η γένεση 

των όρων Έλληνας και Γραικός και η πορεία για την ανά-
πτυξη του Φιλελληνισμού στην Ευρωπαϊκή Σκέψη

3. Άννα Καρακατσούλη (ΕΚΠΑ): Φιλέλληνες και Ελληνική 
Επανάσταση: Η υπερεθνική διάσταση

4. Αλεξάνδρα Σφοίνη (ΚΝΕ/ΕΙΕ): Η ρητορική του Φιλελληνι-
σμού

5. Κων/νος Χατζηδημητρίου (ΝΥU): The Impact and the Role 
of American Philanthropy during the Greek Revolution

11.00-11.15 διάλλειμα
Β’ Συνεδρία: 11.15-12.50

Πρόεδρος: Άννα Μανδυλαρά
1. Βασίλειος Σαμπατακάκης (Lund University): Πρώιμοι 

Σουηδοί περιηγητές και φιλελληνισμός
2. Karl Reber (Παν.Λωζάνης) , La Suisse et ses Philhellènes 

au 19ème s.
3. Ελεονώρα Ναξίδου (ΔΠΘ): Μια βαλκανική εκδοχή του Φι-

λελληνισμού: η περίπτωση του Ιβάν Σκλιμίνσκι
4. Γιάννα Τζουρμανά (ΕΑΠ-Πάντειο Πανεπιστήμιο): The 

Happiness of Mankind. Ντισέντερς, Μεταρρυθμιστές, Φι-
λέλληνες

5. Λία Παπαδημητρίου (Πανεπιστήμιο Αθηνών): Ο γερμανι-
κός Φιλελληνισμός: η περίπτωση του W.T. Krug 

12.50-13.00 διάλλειμα
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5/7/2013

Γ’ Συνεδρία: 13.00-14.00
Πρόεδρος: Γιώργος Νικολάου
1. Ferenc Toth (Ουγγρική Ακαδημία Επιστημών): Un consul 

franco-hongrois philhellène témoin des événements des 
années 1820

2. Alexandre Massé (Université de Toulouse 2) : Les consuls 
de France et le philhellénisme : défiance, participation ou 
récupération? (1821-1856)

3. Stella Ghervas (Institut d’Etudes Politiques de Bordeaux): 
Philhellénisme et ambitions russes dans le contexte de la 
Question d’Orient

4. Κύριλλος Νικολάου (Παν.Σορβόννης): Το ενδιαφέρον της 
Γαλλίας για τον ελληνισμό της Κύπρου κατά την περίοδο 
του Συνεδρίου του Βερολίνου: γεωπολιτικό ενδιαφέρον ή 
εκδήλωση φιλελληνικών αισθημάτων;

14.00-18.00 Μεσημεριανό διάλλειμα
Δ’ Συνεδρία: 18.00-19.15

Πρόεδρος: Νίκος Αναστασόπουλος
1. Χρυσή Καρατσινίδου (ΑΠΘ): Ιδεολογικές αντιθέσεις και 

συγκλίσεις στο Γαλλικό φιλελληνισμό
2. Νίκος Γκουδίνας (ΑΠΘ): Όψεις και όρια του γαλλικού φι-

λελληνισμού
3. Michel Calapodis (Université de Montpellier) : Marseille 

et le philhellénisme au XIXs. : des représentations 
identitaires ambiguës et de leurs conséquences socio-
historiques

4. Eva Lattore Broto (υπ.δρ.Πανεπιστήμιο Μαδρίτης): Οι 
Μάρτυρες του Σουλίου στην Αβάνα. Η αμερικανική πο-
ρεία ενός βιβλίου με «ποιήματα στα γαλλικά»

19.15-19.30 διάλλειμα
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5/7/2013

Ε’ Συνεδρία: 19.30-21.00
Πρόεδρος: Κατερίνα Ζαρίδη
1. Χριστίνα Παπακώστα ( υπ.δρ. ΕΚΠΑ): Οι Φιλέλληνες και 

οι περιπέτειες της Πάργας το 19ο αι.: η περίπτωση του 
Ugo Foscolo

2. Αγαθή Εργάτη (Παν.Ιωαννίνων): Edward Everett: ένας 
πρόδρομος του αμερικανικού φιλελληνισμού στην Ήπει-
ρο

3. Γιώργος Νικολάου (Παν. Ιωαννίνων): «H Hπειρωτική εκ-
στρατεία και η μάχη του Πέτα μέσα από τα απομνημονεύ-
ματα των Φιλελλήνων Elster, Raybaud και Voutier»

4. Ρεγγίνα Quack-Μανουσάκη (Frei Universitat Berlin): Η 
Συμμετοχή του Γερμανού γιατρού J.D.Elster στον Ελλη-
νικό Αγώνα Απελευθέρωσης

5. Νίκος Αναστασόπουλος (Παν. Ιωαννίνων): Ο Φιλελληνι-
σμός κατά τους Βαλκανικούς πολέμους: το παράδειγμα 
των Γαριβαλδινών στα Ιωάννινα το 1913

Δ Ε Ι Π Ν Ο
ΣΑΒΒΑΤΟ 6/7/2013

ΣΤ’ Συνεδρία: 9.30-10.30
Πρόεδρος: Σπύρος Πλουμίδης
1. Γιάννης Τσόλκας (ΕΚΠΑ): Ο «διαφορετικός» ιταλικός φι-

λελληνισμός
2. Στάθης Μπίρταχας (ΑΠΘ): Εκφάνσεις του ιταλικού φιλελ-

ληνισμού κατά τον 19ο αιώνα: από τις προεπαναστατικές 
ζυμώσεις στην ιταλική χερσόνησο στους γαριβαλδινούς.

3. Αριάδνη Μουταφίδου (ΕΑΠ): Ιταλικός φιλελληνισμός στον 
πόλεμο του 1897

10.30-10.45 διάλλειμα
Ζ’ Συνεδρία: 10.45-11.45

Πρόεδρος: Στάθης Μπίρταχας
1. Έλλη Λεμονίδου (Παν.Δ.Ελλάδας): Α’ Παγκόσμιος Πόλε-

μος - Μεσοπόλεμος: όψεις, συνέχειες και ασυνέχειες του 
ενδιαφέροντος των Γάλλων για την Ελλάδα

2. Στράτος Δορδανάς (Παν. Δ.Μακεδονίας): Ο φιλελληνι-
σμός στη Γερμανία κατά τον Α’Παγκόσμιο Πόλεμο

3. Σπύρος Πλουμίδης (ΕΚΠΑ): Μεταξύ οριενταλισμού και 
ρεαλιστικής πολιτικής: η φιλελληνική δραστηριότητα του 
Αγγλο-Ελληνικού Συνδέσμου 1913-23

11.45-12.00 διάλλειμα
ΣΑΒΒΑΤΟ 6/7/2013

Η’ Συνεδρία: 12.00-14.00
Πρόεδρος: Στράτος Δορδανάς
1. Ελπίδα Βόγλη (ΔΠΘ): Αι ελπίδες ημών εστράφησαν προς 

τους Έλληνας»: Προτάσεις Φιλελλήνων για την πολιτεια-
κή και οικονομική οργάνωση του ελληνικού κράτους κατά 
τη διάρκεια του Αγώνα

2. Βίκυ Καραφουλίδου (Παν.Αιγαίου): Σχέδια για τη δημιουρ-
γία ενός μελλοντικού ελληνικού κράτους στη φιλελληνική 
φιλολογία των πρώτων χρόνων της ελληνικής Επανάστα-
σης

3. Χριστίνα Βαμβούρη (υπ.δρ.Ιονίου Πανεπιστημίου-Σχολ.
Σύμβουλος)-Δημήτρης Μαυρίδης (ιστορικός-φιλόλογος): 
Η διά του Τύπου χρήση του φιλελληνισμού ως μοχλού 
επίδρασης και τόνωσης του φρονήματος των Ελλήνων σε 
περιόδους κρίσης

4. Ιωάννα Βορβή (δρ.ΑΠΘ-Σχολ.Σύμβουλος)-Ευγενία Δα-
νιηλίδου (δρ.ΑΠΘ- Σχολ.Σύμβουλος): Ο Φιλελληνισμός 
στην Ελληνική επανάσταση και η αποτύπωσή του στα 
σχολικά εγχειρίδια ιστορίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαί-
δευση

14.00-18.00 Μεσημεριανό διάλλειμα
Θ’ Συνεδρία: 18.00-19.30

Πρόεδρος: Άννα Καρακατσούλη
1. Άρης Σαραφιανός (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων): Πολιτικός 

Ρεαλισμός και Πολιτιστική Αλλαγή: ο Allan Ramsay, τα 
«Προνόμια της Κατάκτησης» και το Γούστο για την Ελλά-
δα γύρω στα 1755

2. Γιάννης Πλεμμένος (Ακαδημία Αθηνών): Η καλλιτεχνική 
συμβολή των Φιλελλήνων στην προετοιμασία της Επανά-
στασης του 1821: δημιουργοί, ρεπερτόριο, απήχηση

3. Δώρα Μαρκάτου (Παν.Ιωαννίνων): Έργα του γλύπτη 
David D’Angers στην Ελλάδα

4. Christine Peltre (Université de Strasbourg) : L’œil 
philhellène de l’Expédition de Morée

5. Ναυσικά Μυλωνά (Παν.Μονάχου): Η Ακρόπολη ως επιφά-
νεια προβολής του αισθητικού λόγου του Ρομαντισμού

19.30-19.45 διάλλειμα
ΣΑΒΒΑΤΟ 6/7/2013

Ι’ Συνεδρία: 19.45-21.00
Πρόεδρος: Σωτήρης Ρούσσος
1. Νίκος Ροτζώκος (ΑΠΘ)-Διονύσης Τζάκης (Ιόνιο Πανεπι-

στήμιο): Μια φιλελληνική φιλελεύθερη αφήγηση για το 
’21: έθνος, λαός και εξουσία στην Ιστορία της Ελληνικής 
Επαναστάσεως του Γεωργίου Φίνλεϋ

2. Ειρήνη Τουντασάκη-Νίκη Μαρωνίτη (Πάντειο Πανε-
πιστήμιο): Ξένες Αρχαιολογικές Σχολές και Ινστιτούτα 
στην Ελλάδα: «φιλελληνισμός», πολιτισμικές μεταφορές 
και αποικιοκρατικός λόγος

3. Παναγιώτης Γ. Κιμουρτζής (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)– 
Άννα Β. Μανδυλαρά (Παν.Ιωαννίνων): Ο Θρόνος κι ο 
«Κρατικός Φιλελληνισμός» Πρωτόκολλο και Θέαμα στις 
δημόσιες τελετουργίες κατά την Οθωνική βασιλεία

Δ Ε Ι Π Ν Ο
ΚΥΡΙΑΚΗ 7/7/2013

ΙΑ’ Συνεδρία: 9.30-11.00
Πρόεδρος: Άρης Σαραφιανός
1. Κώστας Καραβίδας (ΕΚΠΑ): Ο θάνατος του Μάρκου 

Μπότσαρη στην ρομαντική τέχνη και λογοτεχνία του 19ου 
αιώνα: Καταγραφή και ιδεολογικές προεκτάσεις της διε-
θνοποίησης ενός εθνικού ήρωα

2. Francesco Scalora (Università di Palermo): Ο ελληνικός 
αγώνας στη λογοτεχνική ζωή της Σικελίας τον 19ο αι

3. Λίλια Διαμαντοπούλου-Hirner (Παν.Βιέννης)-Αλέξανδρος 
Κατσιγιάννης (Παν.Κρήτης): Λευκοθέα Αναδυόμενη.Για 
μια φιλολογική έκδοση της Λευκοθέας του Iken (1825).

4. Στέλιος Παπαθανασίου (Δρ.Φιλολογίας και Θεολογίας, 
ΕΚΠΑ-ΑΠΘ): Ο Παπαδιαμάντης, ο Γόρδων και ο Φίνλεϋ 
σκιαγραφούν τον Μπάϋρον

5. Πηνελόπη Αδαμοπούλου (ΔΠΘ): Πετώντας στη ράχη 
ενός χελιδονιού με τον Άντερσεν. Προορισμός: Ελλάδα

11.00-11.15 διάλλειμα
ΙΒ’ Συνεδρία: 11.15-12.30

Πρόεδρος: Στέλιος Παπαθανασίου
1. Βαγγέλης Τζούκας (Παν.Κρήτης): Οι Βρετανοί στην κατε-

χόμενη Ελλάδα (1942-44): θετικές προσλήψεις του ορει-
νού χώρου

2. Λία Παπαδάκη (δρ.Φιλολογίας-Σχ.Σύμβουλος): Όψεις του 
αμερικανικού φιλελληνισμού στην περίοδο 1940-51. Η 
περίπτωση της Εύας Palmer Σικελιανού

3. Λάμπρος Φλιτούρης (Παν.Ιωαννίνων): Πολιτιστική δι-
πλωματία και φιλελληνισμός: η Υποτροφιάδα του 1945

4. Gilda Tentorio (Università di Torino): Με την Ελλάδα στην 
καρδιά: η γραφή του Stefano Terra

12.30-12.45 διάλλειμα
ΚΥΡΙΑΚΗ 7/7/2013

ΙΓ’ Συνεδρία: 12.45-13.45
Πρόεδρος: Χρυσή Καρατσινίδου
1. Caroline Moine (Université de Versailles) : Solidarité 

internationale et mobilisations en Europe contre la 
dictature des colonels

2. Βασιλική Λάζου (Πάντειο Πανεπιστήμιο)-Λή Σαράφη 
(University of Sussex): 30 χρόνια αγώνες για τη Δημο-
κρατία στην Ελλάδα Η δραστηριότητα της League for 
Democracy in Greece, 1945-1974

3. Δημήτρης Αποστολόπουλος (Ακαδημία Αθηνών): Γερ-
μανοί στο πλευρό Ελλήνων: η υποστήριξη της Δυτικής 
Γερμανίας στον αντιδικτατορικό αγώνα, 1967-1974

13.45-14.15 Συμπεράσματα από την Οργανωτική Επι-
τροπή
18.00
Εκδηλώσεις Δήμου Νικολάου Σκουφά για τους Φιλέλλη-
νες στο Πέτα και
Δ Ε Ι Π Ν Ο
*η διάρκεια όλων των εισηγήσεων είναι αυστηρά τα δεκαπέ-
ντε λεπτά (15’)

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
• Νίκος Αναστασόπουλος, λέκτορας νεώτερης ελληνικής 

ιστορίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
• Άννα Μανδυλαρά, επίκ. καθηγήτρια νεώτερης ελληνικής 

ιστορίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
• Γιώργος Νικολάου, επίκ. καθηγητής νεώτερης ελληνικής 

ιστορίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
• Λάμπρος Φλιτούρης, λέκτορας ευρωπαϊκής ιστορίας, 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
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Ενώ η μνημονιακή θύελλα σαρώνει του Δήμους
Ο Καλλικράτης σε κατάρρευση

Η συνένωση των Δήμων και των Κοινοτήτων 
και η δημιουργία γιγαντιαίων οργανισμών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που έγινε με το 

Νόμο 3852/2010, γνωστού ως «Καλλικρατικού Νό-
μου», σε συνδυασμό με την μνημονιακή πολιτική, 
οδηγεί με ακρίβεια σε χρεωκοπία τους μεγάλους 
δήμους, ρημάζει την περιφέρεια και ερημώνει τις 
παλιές μικρές κοινότητες και τους οικισμούς. Γιατί 
απέτυχε το λεγόμενο πρόγραμμα «Καλλικράτης», 
θα εξηγήσω αναλυτικά στη συνέχεια, αλλά πρέπει 
πρώτα να σημειώσω ότι πολλές Δημοτικές Παρα-
τάξεις, πολιτικές δυνάμεις και ειδικοί επιστήμονες 
είχαν προειδοποιήσει ότι το εγχείρημα του γιγαντι-
σμού των ΟΤΑ ήταν καταδικασμένο να αποτύχει.
Ποιοί είναι σήμερα οι λόγοι της κατάρρευσης του 
«Καλλικράτη»
1) Μεταβιβάσθηκαν στους Δήμους περισσότερες 

από 200 νέες αρμοδιότητες που η άσκησή τους 
προϋπέθετε: επαρκές ειδικό προσωπικό, πρό-
σληψη ειδικών επιστημόνων και μεγάλη αύξηση 
εξόδων και δαπανών για να ασκηθούν οι νέες 
αρμοδιότητες.

2) Αντί για αύξηση των εσόδων των Δήμων, τα 
έσοδά τους είναι σήμερα μειωμένα κατά 60% 
τουλάχιστον. Και τούτο διότι στα πλαίσια της 
μνημονιακής λιτότητας μειώθηκαν οι επιχορηγή-
σεις για τα λειτουργικά έξοδα. Π.χ. προβλέπο-
νταν με το Νόμο 3852/2010 επιχορήγηση 4 δισ. 
ευρώ από τον προϋπολογισμό, αλλά το 2013 
προβλέπονται μόνο 2,6 δις. Αλλά και από αυτά 
γίνονται τεράστιες περικοπές. Έτσι η ΤΑ καλείται 
να διαχειρισθεί τη μιζέρια.

3) Απαγόρευση των προσλήψεων για τα επόμενα 
4 χρόνια.

4) Μαζική αποχώρηση υπαλλήλων από το φόβο 
των απολύσεων.

5) Μείωση του αριθμού των συμβασιούχων ορι-
σμένου χρόνου που έλυναν οξυμένα εποχιακά 
προβλήματα.

6) Η οικονομική ασφυξία οδήγησε στη διάλυση 
πολλών κοινωνικών δομών με κατάρρευση του 
κοινωνικού κράτους.

7) Η συνεχής κατασυκοφάντηση της Τ.Α. και η 
δημιουργία ενός κλίματος ενοχοποίησης όλων 
ανεξαιρέτως των αιρετών και των υπαλλήλων 
οδήγησε σε ένα λειτουργικό χάος τους Δήμους, 
όπου κανείς δεν υπογράφει για τίποτα και κανείς 
δεν αναλαμβάνει ευθύνες.

 Προηγήθηκε σκόπιμη κατασυκοφάντηση, χωρίς 
βέβαια να υποτιμώνται φαινόμενα κακοδιαχεί-
ρισης. Έλεγε π.χ. ο κ. Ραγκούσης και αναμα-
σούσαν οι πρόθυμοι των καναλιών: «Οι Δήμοι 
συνέβαλαν αποφασιστικά στο τεράστιο δημόσιο 
χρέος». Αυτό ήταν και είναι ένα πελώριο ψέμα 
γιατί:

  -  Τα χρέη των ΟΤΑ στην Ελλάδα αντιπροσω-
πεύουν το 0,7% του δημόσιου χρέους.

 -   Τα χρέη της Αυτοδιοίκησης στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση αντιπροσωπεύουν το 15,7% του δη-
μόσιου χρέους.

8) Πολλοί Δήμοι σύντομα θα χάσουν τη διαχειριστι-
κή αυτονομία τους (όση βέβαια έχει απομείνει) 
εάν το «Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλει-
ας των ΟΤΑ», θεσμικό όργανο του ΥΠΕΣ, δια-
πιστώνει αποκλίσεις στην εκτέλεση του προϋ-
πολογισμού για ένα τρίμηνο. Μετά την πάροδο 
του τριμήνου, ο Δήμος θα υπάγεται υποχρεωτι-
κά στο «πρόγραμμα οικονομικής εξυγίανσης». 
Αυτό θα σημαίνει:

- Περιορισμό των δαπανών μόνο σε υποχρεώ-
σεις μισθοδοσίας και λοιπές απόλυτα ανελαστι-
κές δαπάνες

- Υποχρεωτικές μετατάξεις προσωπικού
- Αύξηση των ιδίων εσόδων, δηλ. αύξηση δημοτι-

κών φόρων και τελών για να πληρώσουν έτσι οι 
πολίτες νέους φόρους.

 Επειδή η αυτοδιοίκηση μετατρέπεται σε μία κρα-
τική υπηρεσία και τα έξοδα, τις δαπάνες και τα 
έσοδα θα καθορίζει και θα υπογράφει η «επο-
πτεία», οι Δήμαρχοι και οι αιρετοί δεν θα έχουν 
σοβαρό λόγο ύπαρξης, εκτός από τις εμφανίσεις 
τους στις γιορτές και τις παρελάσεις.

 Εάν δεν υπάρξει ένα δυνατό ενωτικό αυτοδιοι-
κητικό κίνημα με τους αιρετούς, τους εργαζόμε-
νους στους ΟΤΑ και με τις τοπικές κοινωνίες, 
που θα ανατρέψουν αυτή την πολιτική στην 
αυτοδιοίκηση, τότε το μόνο που μένει είναι να 
παραδώσουν όλοι οι Δήμαρχοι και τα Δημοτικά 
Συμβούλια τα κλειδιά των Δήμων στον αρμόδιο 
Υπουργό για να διοικήσει αυτός τους Δήμους και 
να διαχειρισθεί τα έσοδα με τους τεχνοκράτες 
και τους τροϊκανούς. Με αυτούς δηλ., που σχε-
διάζουν στα γραφεία, αγνοώντας προκλητικά τις 
τοπικές κοινωνίες. Αυτοί που δεν βλέπουν ότι οι 
κοινότητες δεν υπάρχουν πια, έπεσαν θύματα 
των φαραωνικών αναπτυξιακών προγραμμά-
των που ποτέ δεν εφαρμόσθηκαν.

Τα αγροτεμάχια δεν θα τύχουν ενιαίας φορολο-
γικής μεταχείρισης και μάλλον θα προβλεφθούν 
ειδικοί συντελεστές απομείωσης, οι οποίοι θα 
καθορίζονται ανάλογα με την καλλιέργεια και τη 
τοποθεσία τους (π.χ. αρδεύσιμα, παραθαλάσσια 
κ.λπ.).
Σχετικά με τους κατ’ επάγγελμα αγρότες, θα 
προβλεφθούν ειδικοί συντελεστές, αλλά με όριο 
εμβαδού.
Ο ειδικός αυτός φόρος (ΕΦΑ) θα διαφοροποιεί-
ται ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε 
έκτασης, όπως εάν οι εκτάσεις είναι καλλιεργή-
σιμες ή μη, αρδευόμενες ή μη, παραθαλάσσιες 
ή μη, κοντά σε εθνική ή επαρχιακή οδό, μονοε-
τούς ή πολυετούς καλλιέργειας, ή βρίσκονται σε 
πεδινή, ορεινή ή ημιορεινή ζώνη. 
Ανεξάρτητα από την τελική μορφή που θα πά-
ρει το νομοσχέδιο, δεν αναμένονται σημαντικές 
τροποποιήσεις. Η συγκεκριμένη φορολογική 
επίθεση, που δεν παίρνει υπόψη της τη φορο-
δοτική ικανότητα των πολιτών, είναι ένα ακόμη 
ισχυρό πλήγμα για τη ζωή της υπαίθρου.
Το σπίτι στο χωριό και ο μικρός κλήρος γης, 
που αποτελούσε ευχή και κίνητρο για την επα-
φή με τη γενέτειρα γη όσων μετανάστευσαν σε 

αστικά κέντρα, σήμερα γίνεται βρόγχος και 
βαρίδι, από το οποίο πολλοί θα σπεύσουν να 
απαλλαγούν. 
Η εξοντωτική φορολόγηση (τα χαράτσια), η 
σύνθλιψη των αποδοχών, όταν υπάρχουν, η 
αύξηση του κόστους της μετακίνησης, καθι-
στούν προβληματική τη διατήρηση σχέσεων 
με το γενέθλιο τόπο. 
Η ιδιοκτησία της γης που αρκετοί κληρονό-
μησαν και συχνά είναι χέρσα, ή άλλες φορές 
με οικονομικές θυσίες διατηρείται σε μια ανε-
κτή κατάσταση, είναι δύσκολο πια να συνε-
χιστεί. Μήπως, όμως, τελικά αυτή είναι και 
η αδήλωτη πρόθεση της εξοντωτικής και 
περίεργης φορολογικής επιδρομής; Δηλαδή, 
η συγκεντροποίηση της αγροτική γης στα 
χέρια λίγων ιδιοκτητών, που θα λυμαίνονται 
σε συνθήκες Μανωλάδας τον πλούτο που 
παράγει η ελληνική γη;

Φορολόγηση αγροτεμαχίων:
Ένα ακόμη πλήγμα για τη ζωή της υπαίθρου.

συνέχεια από σελ. 1

Η φορολόγηση των αγροτεμαχίων θα πλήξει την 
ελληνική ύπαιθρο.

Με πρωτοβουλία του Μορφωτικού ΣυλλόγουΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ

Τράπεζα Αίματος Μορφωτικού  
Πολιτιστικού Συλλόγου ΠΕΤΑΕθελοντική αιμοληψία θα πραγματοποιηθεί στο Πέτα την Κυριακή 21-07-2013 από τις 9:30π.μ. έως 1μ.μ.

Γράφει ο Άγγελος Παπασπύρου
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ΚΑΦΕ ΟΥΖΕΡΙ

“Ο Σβούρας”

Πλατεία Πέτα
Τηλ. : 6951 409083

ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ - ΠΟΘΥΤΑΚΗΣ

Ειδικές τιμές για τα μέλη του συλλόγου

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

Λάθη Επαναλαμβανόμενα
Σ την καθημερινή ομιλία, επόμενο είναι, γίνο-

νται λάθη. Μερικά από αυτά, όμως, επανα-
λαμβανόμενα συνεχώς, στο τέλος έχουν επι-

βληθεί πλήρως κι έτσι είναι δύσκολο να ξεχωρίσει 
κανείς το ορθό από το λάθος. Βλέπετε η δύναμη 
της επαναλήψεως είναι τόσο ισχυρή και δημιουρ-
γεί το δόγμα: “Λάθος επαναλαμβανόμενο απολαν-
θάνεται”. Τα λάθη αυτά στη γλώσσα κάνουν συχνά 
και άνθρωποι αρκετά μορφωμένοι, παρασυρόμε-
νοι προφανώς από την επαναλήψη του λάθους 
από τους πολλούς, κατά τρόπο ομοιόμορφο και 
μακροχρόνιο. Δεν θα μιλήσουμε εδώ για τα άλλα 
λάθη, τα εξ αγνοίας λάθη, τα οποία κάνουν στην 
ομιλία τους πολιτικοί στη Βουλή ή στην τηλεόραση 
και άλλοι (ημιμαθείς δημοσιογράφοι, “καλεσμένοι” 
στα πάνελ, κλπ). Αυτά τα ακούμε συνέχεια και θλι-
βόμαστε ή γελούμε αναλόγως της διαθέσεώς μας 
(π.χ. ο κ. δείνα είδε τον διευθύνον! σύμβουλο, δεν 
εύρισκαν τον εφημερεύον ! γιατρό, δεν ετέθη τέτοιο 
θέμα κύριε συνάδελφε. Το τίθω! εγώ τώρα. κ.ο.κ.). 
Ο λόγος, λοιπόν, για λάθη που έχουν επιβληθεί ως 
ορθά και τα οποία θα πρέπει να διορθωθούν και 
να αποκατασταθεί η γραμματική και η εννοιολογική 
τάξη. Θα αναφερθούν ορισμένα από τα λάθη αυτά 
κατά κατηγορίες: α) Γνωμικά: “Μέτρον άριστον”, 
είπε ο Κλεόβουλος ο Ρόδιος. Λέγεται από τους 
πολλούς “παν μέτρον άριστον”. “Το δις εξαμαρτείν 
τ’ αυτό ουκ ανδρός σοφού”, το ορθό. Λέγεται κατά 
κόρον “Το δις εξαμαρτείν ουκ ανδρός σοφού”, λες 
και ένας σοφός δεν μπορεί να κάνει δύο λάθη σε 
διαφορετικά θέματα. “Ουκ επ’ άρτω μόνω ζήσεται 
άνθρωπος”, είπε ο Παύλος. Και οι πολλοί λένε: 
“Ουκ επ’ άρτω ζήσεται άνθρωπος”. Δηλαδή δεν θα 
φάει; τότε πώς θα ζήσει; “Εική και ως έτυχεν”, δηλα-
δή κατά τρόπο φυσικό και από τύχη. Λέγεται: “Εκεί! 
και ως έτυχεν”. β) Οδοί- τοπωνύμια: Κατ’ αρχήν 
πρέπει να δίνουμε μεγίστη σημασία στα ονόματα 
εν γένει. Σημαίνουν πράγματα. “Αρχή σοφίας ονο-
μάτων επίσκεψις”, δίδαξε ο φιλόσοφος Επίκτητος. 
Οι στύλοι (οι κολώνες) του Ολυμπίου Διός έχουν 
μετατραπεί σε...στήλες του Ολυμπίου Διός. Η οδός 
Μάρνη (ποταμού της Γαλλίας) στο κέντρο της Αθή-
νας λέγεται οδός Μάρνης! Ποία η Μάρνη άγνω-
στον. Η πλατεία Μαβίλη (του ποιητή και βουλευτή 
Λορέντζου Μαβίλη που σκοτώθηκε για την πατρίδα 
το 1912 στον Δρίσκο της Ηπείρου) έγινε πλατεία 
Μαβίλης! Άγνωστον τις η κυρία Μαβίλη. Η οδός 
Πλευρώνος λέγεται Πλεύρωνος (Πλευρών, προ-
κλασσική πόλη της Αιτωλίας). Η οδός Τράλλεων 
(μεγάλος δρόμος στο Γαλάτσι) λέγεται πανηγυρικά 
Τραλλέων! Τώρα εάν στη γενική οι τάλαινες Τράλ-

λεις είναι Τράλλεων, όπως οι Σάρδεις Σάρδεων, 
οι Άλπεις Άλπεων, είναι αδιάφορο. Η Λεωφόρος 
Σπάτων έγινε Λεωφόρος Σπατών! Η Εγνατία οδός 
στην Θεσ/κη έγινε οδός Εγνατίας. Ποία η ... κυρία 
Εγνατία αδιάφορον. Μέχρι και το γνωστό άσμα του 
Μπιθικώτση λέει: “ Εγνατίας 406...”. Τώρα τι σημα-
σία έχει εάν η οδός αυτή ένωνε για αιώνες τη Ρώμη 
μέσω Δυρραχίου και Θεσ/κης με την Κων/πολη. γ) 
Λάθη γνωστικά. Πολλές σημαντικές ρήσεις είναι 
δάνειες. Άλλωστε, ως προσφυώς είχε λεχθεί στην 
κλασσική αρχαιότητα “έτερος εξ ετέρου σοφός, 
το τε πάλαι, το τε νυν”. Εξ αγνοίας τέτοιες ρήσεις 
αποδίδονται στους δανεισθέντες αυτές. Παραδείγ-
ματα: Η υπέροχη φράση “ματαιότης ματαιοτήτων, 
τα πάντα ματαιότης” ελέχθη από τον Ιερό Χρυσό-
στομο (λόγος προς Ευτρόπιον), ανήκει όμως στον 
“Εκκλησιαστή” της Παλαιάς Διαθήκης, απ’ όπου 
την εδανείσθη ο Μέγας Ιεράρχης. Η φιλοσοφική 
θέση “δεν φοβάμαι τίποτε, δεν ελπίζω τίποτε, είμαι 
λεύτερος” είναι του Νίκου Καζαντζάκη (Ασκητική). 
Όμως, την εδανείσθη από τον κυνικό φιλόσοφο 
Δημώνακτα τον Κιτιέα. 

“Ἐρωτήσαντος δέ τινος, τίς αὐτῷ ὅρος εὐδαιμονίας 
εἶναι δοκεῖ, μόνον εὐδαίμονα ἔφη τὸν ἐλεύθερον· 
ἐκείνου δὲ φήσαντος πολλοὺς ἐλευθέρους εἶναι, 
Ἀλλ’ ἐκεῖνον νομίζω τὸν μήτε ἐλπίζοντά τι μήτε 
δεδιότα· ὁ δέ, Καὶ πῶς ἄν, ἔφη, τοῦτό τις δύναιτο; 
ἅπαντες γὰρ ὡς τὸ πολὺ τούτοις δεδουλώμεθα. 
Καὶ μὴν εἰ κατανοήσεις τὰ τῶν ἀνθρώπων πράγ-
ματα, εὕροις ἂν αὐτὰ οὔτε ἐλπίδος οὔτε φόβου 
ἄξια, παυσομένων πάντως καὶ τῶν ἀνιαρῶν καὶ 
τῶν ἡδέων.» (Λουκιανός, Βίος Δημώνακτος,  
παράγραφοι 19.4-20.7)”
(Όταν κάποιος τον ρώτησε ποιος είναι κατά την 
γνώμη του ο ορισμός της ευτυχίας, εκείνος απά-
ντησε ότι ευτυχισμένος είναι μόνο ο ελεύθερος. 
Όταν ο άλλος παρατήρησε ότι υπάρχουν πολλοί 
ελεύθεροι, απάντησε:«Εκείνον θεωρώ ελεύθερο, 
όποιον δεν ελπίζει τίποτα και δεν φοβάται τίποτα». 
Και εκείνος τον ρώτησε:«Και πώς μπορεί κανείς να 
το καταφέρει αυτό; Γιατί όλοι ως επί το πλείστον 
είμαστε δούλοι σε τούτα τα δύο». «Και όμως, αν 
κατανοήσεις τα ανθρώπινα, θα ανακαλύψεις ότι 
αυτά δεν είναι άξια ούτε ελπίδας ούτε φόβου, αφού 
οι πόνοι και οι ηδονές θα τερματιστούν στο τέλος 
οπωσδήποτε»). 
Λάθη εννοιολογικά: Λένε οι πολλοί: “Αυτός διέβη 
τον Ρουβίκωνα”, σαν να λένε “Αυτός διέβη τον Αχέ-

ροντα”. Τον Ρουβίκωνα ποταμό της Βόρειας Ιταλίας 
διέβη ο Καίσαρας, όταν πήρε την μεγάλη απόφαση 
(alea yacta est- ο κύβος ερρίφθη), να γυρίσει πίσω 
στη Ρώμη για να καταπνίξει την εξέγερση του λαού, 
άρα η φράση σημαίνει απόφαση για αγώνα,...όχι 
για θάνατο. “Εξ απαλών ονύχων”. Η φράση σημαί-
νει “από τη βρεφική ηλικία”. Γνωρίζω τον άνθρωπο 
αυτόν εξ απαλών ονύχων, δηλαδή από μικρόν. 
Ακούμε στα τηλεοπτικά κανάλια τους δοκισίσο-
φους; Ο Υπουργός προσπαθεί να περάσει το θέμα 
αυτό εξ απαλών ονύχων, δηλαδή “στα μαλακά”. 
Έλεος! Βγάζει μάτι πια! Η γυναίκα υ(πανδρεύεται) 
και ο άνδρας νυμφεύεται και δεν υ(πανδρεύεται), 
αν και αυτό μπορεί να συμβεί στους καιρούς μας 
με την ανατροπή των ηθών και της τερατονομο-
θεσίας. Ο φωτογράφος απαθανατίζει τη στιγμή, 
δεν αποθανατίζει!, δηλαδή τη σκοτώνει. Το ρήμα 
τυρβάζω συντάσσεται με αιτιατική (Μάρθα περί 
άλλα τυρβάζεις, είπε ο Χριστός). Τα σαϊνια, όμως, 
της πολιτικής και της δημοσιογραφίας μας λένε: 
Περί άλλων τυρβάζει ο δείνα... Υπάρχει το ρήμα 
ενσκήπτω, που σημαίνει παρουσιάζομαι ξαφνικά 
(βαρύς ενέσκηψε χειμών, ενέσκηψε σμήνος ακρί-
δων κλπ). Το ρήμα εγκύπτω σημαίνει επιδίδομαι 
με ζήλο ιδιαίτερο σε κάτι. Λένε οι φωστήρες της 
πολιτικής: Από αύριο θα ενσκήψουμε στα προ-
βλήματα των πολιτών! Τρομάρα τους. Μάλλον έχει 
ενσκήψει τρικυμία εις το κρανίο τους. Το επίρρημα 
αμέσως είναι χρονικό, δεν αποδίδεται με τη λέξη 
άμεσα, που δείχνει τρόπο. Όταν κάποιος παραγ-
γέλνει έναν καφέ στο καφενείο, ο καφετζής του λέει 
“αμέσως”, δηλαδή τον φέρνω τώρα, δεν του λέει 
άμεσα, δηλαδή στα ίσια! Πρέπει να αναχαιτισθεί η 
μανία αλλαγής των επιρρημάτων που λήγουν σε 
-ως, να λήγουν σε -α, γιατί θα έχουμε και άλλα άτο-
πα, όπως λέει και το σχετικό χαριτολόγημα της δε-
καετίας του 1970. Συναντήθηκαν δύο φίλοι, ο ένας 
δημοτικιστής και ο άλλος καθαρευουσιάνος. Λέει ο 
δημοτικιστής: -Πάνε αυτά που ήξερες, δεν θα λες 
καλώς, αλλά καλά, δεν θα λες αμέσως, θα λες άμε-
σα. Και ο καθαρευουσιάνος απαντά: Ασφαλά δεν 
θα ξανακάνω λάθος, ευτυχά που μού το είπες! Το 
συμπέρασμα είναι ότι θα πρέπει να προσέχουμε 
πιο πολύ τη γλώσσα μας και να διορθώνουμε τα 
λάθη της, έστω και εάν στη διαδρομή του χρόνου 
έχουν επιβληθεί και κόλλησαν στις εκφραστικές 
μας συνήθειες σαν το στρείδι στον βράχο.

 Του Αυγερινού Ανδρέου

Έκδοση νέου τηλεφωνικού καταλόγου από την Αδελφότητα 
Η έκδοση από την Αδελφότητα τηλεφωνικού καταλόγου των απανταχού Πετανιτών, αποδείχτηκε 
στη διάρκεια των ετών που πέρασαν ένα χρήσιμο εργαλείο για την επικοινωνία μας. Μετά 
από αίτημα συγχωριανών μας προχωράμε στην έκδοση επικαιροποιημένου καταλόγου με την 
εισαγωγή αλλαγών που έγιναν από το διάστημα έκδοσης, αλλά και την εισαγωγή στοιχείων 
νέων μελών. Παρακαλούμε όσοι/-ες επιθυμούν να διορθώσουν ή να καταχωρίσουν στοιχεία 
τους, να απευθυνθούν στα τηλέφωνα που διατίθενται στην εφημερίδα ή στις ηλεκτρονικές μας 
διευθύνσεις.
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ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΟΥ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Π ραγματοποιήθηκε την Κυριακή 12 Μαί-
ου η εκλογοαπολογιστική Συνέλευση του 
Μορφωτικού-Πολιτιστικού Συλλόγου Πέτα 

για την εκλογή νέας Διοίκησης για τη διετία 2013-
2014.

Η προσέλευση ήταν ανέλπιστα μαζική. Ψήφισαν 
150 μέλη. Το νέο Συμβούλιο απαρτίζεται από 7 
μέλη και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Μπίζας Γεώργιος, Πρόεδρος.

2. Μάστορας Χαράλαμπος, Αντιπρόεδρος.

3. Κυρούλη χριστίνα, Γραμματέας.
4. Ρίζου Βασιλική, Ταμίας.
5. Βορδώνης Κωνσταντίνος, Έφορος Υλικού.
6. Κακαριάρης Ευστάθιος, Έφορος Εκδηλώσε-

ων.
7. Καραμπάς Ευάγγελος, Μέλος.

Ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο που αναλαμ-
βάνουν. Η Αδελφότητα υπολογίζει πάντα στη γόνι-
μη συνεργασία για το καλό του Χωριού μας.

Ευχαριστήρια επιστολή 
του Διευθυντή του  

Δημοτικού Σχολείου Πέτα 
στην Αδελφότητα

Ο Σύλλογος διδασκόντων του Δημοτικού 
Σχολείου Πέτα με την επόμενη επιστολή, 
που υπογράφει ο Διευθυντής του σχολείου 
κ. Γιώργος Ράμιας, ευχαριστούν την Αδελ-
φότητα για ην ενίσχυση της βιβλιοθήκης 
του Δημοτικού Σχολείου. 

Κύριε πρόεδρε,
Ο σύλλογος διδασκόντων του 6/θέσιου 
Δημοτικού Σχολείου Πέτα αισθάνεται την 
ανάγκη να εκφράσει τις θερμές του ευχαρι-
στίες στο σύλλογό σας για την προσφορά 
σας στο σχολείο μας. Πιστεύουμε ότι τέτοι-
ες ενέργειες μας βοηθούν να αποδώσουμε 
καλύτερα στο δύσκολο έργο μας, γιατί τα 
εποπτικά μέσα είναι απαραίτητα στη διδα-
σκαλία. Τα βιβλία των εκδόσεων της Ιστο-
ρικής Εθνολογικής Εταιρείας Ελλάδας που 
μας στείλατε είναι ένα καλό εργαλείο στα 
χέρια των Εκπαιδευτικών και των μαθητών 
μας, στο δρόμο της αναζήτησης και της μά-
θησης.  
Μακάρι να βρεθούν μιμητές σε αυτήν την 
ενέργεια,  καθώς οι  εποχές που  διανύουμε 
είναι δύσκολες και τα παιδιά μας χρειάζο-
νται βοήθεια απ’ όπου και αν  προέρχεται.

Με εκτίμηση
Ο Διευθυντής του Σχολείου

Ράμιας Γεώργιος

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΣΤΟ ΠΕΤΑ

Με μεγάλη επιτυχία πραγ-
ματοποιήθηκε το πανη-
γύρι που διοργάνωσε ο 

Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλο-
γος Πέτα ανήμερα του Αγ. Γεωρ-
γίου. Μετά από αρκετά χρόνια η 
απόφαση του συλλόγου να ανα-
βιώσει το πανηγύρι στέφτηκε από 
επιτυχία. Ο κόσμος γέμισε από 
νωρίς την πλατεία του χωριού μας 
και χειροκρότησε τα χορευτικά 
τμήματα του ΜΠΣ, που ξεκίνησαν 
το πρόγραμμα υπό τους ήχους 
ηπειρώτικης μουσικής. Συγχαρη-
τήρια στους διοργανωτές για την 
πρωτοβουλία. Ευχόμαστε να γίνει πλέον θεσμός το ημερήσιο πανηγύρι του Αγ. Γεωργίου. Το κέφι και ο 
χορός κράτησε μέχρι αργά το απόγευμα.

Τ ο νέο μυθιστόρημα του Ντίνου Γιώτη Η 
ΓΑΛΛΙΔΑ ΔΑΣΚΑΛΑ κυκλοφορεί από τις 
Εκδόσεις Ψυχογιός. Πρόκειται να γυρι-

στεί σε κινηματογραφική ταινία το καλοκαίρι σε 
σενάριο του ίδιου του συγγραφέα, σκηνοθεσία 
Νίκου Σούλη, παραγωγή Ελένης Αφεντάκη και με 
πρωταγωνίστρια την βραβευμένη ηθοποιό Λένα 
Παπαληγούρα.

Λίγα λόγια για το βιβλίο...

Είναι μια εποχή, που το πιο λαμπρό αστέρι του 
ουρανού, ο Σείριος, φαίνεται να αγγίζει σχεδόν τον 
ορίζοντα. Ο ήλιος και η γη να έρχονται πιο κοντά 
και η ζέστη να γίνεται αφόρητη. Είναι η εποχή των 
κυνικών καυμάτων, που κάνει τους άνδρες να στε-
γνώνουν και να τρελαίνονται και τις γυναίκες να 
ανθίζουν ηδονικά μέσα στην υγρασία. Είναι τότε 
που οι γυναίκες γίνονται λάγνες όσο ποτέ και οι 
άνδρες ασθενικοί (*).

Ένα τέτοιο καλοκαίρι ο δωδεκάχρονος Άγης και 
οι τρείς συνομήλικοι φίλοι του -ο σκληροτράχηλος 
Φάνης και οι δίδυμοι Κοσμάς και Δαμιανός- ξεκινά-
νε με τα ποδήλατά τους για να ανακαλύψουν μια 
μυστική τοποθεσία, κοντά στο ποτάμι, που όλοι 
έχουν ακουστά, αλλά κανένας δεν έχει δει.

Εκεί, λέγεται, ότι τα μεσημέρια κάνει μπάνιο γυμνή 
η Μπριζίτ, η όμορφη Γαλλίδα δασκάλα, που φιλο-
ξενεί ο μεγαλοκτηματίας Βάιος τα καλοκαίρια στο 
αρχοντικό του για να κάνει μαθήματα Γαλλικών 
στο γιό του.

Μετά τη συνάντησή του με την Γαλλίδα δασκάλα 
ο Άγης θα ενηλικιωθεί απότομα και τα δραματικά 
γεγονότα που θα ακολουθήσουν εκείνο το βράδυ, 
θα σημαδέψουν ανεξίτηλα τη ζωή του.

Πενήντα χρόνια αργότερα, ο Άγης παραλαμβάνει 
ένα δέμα που κρύβει ένα παλιό, σκουριασμένο πι-
στόλι και τότε συνειδητοποιεί ότι το μυστικό που 
κρατούσε επί μισό αιώνα το γνώριζε και άλλος. 
Σπεύδει στο γενέθλιο τόπο για να μάθει και ίσως 
να κλείσει οριστικά τις εκκρεμότητες με το παρελ-
θόν.

(*) «…μαχλόταται δε γυναίκες, αφαυρότατοι δε τοι 
άνδρες εισίν, επεί κεφαλήν και γούνατα Σείριος 
άζει,αυαλέος δε τε χρως υπό καύματος».  

«…λάγνες είναι όσο ποτέ οι γυναίκες, μα ασθενι-
κότατοι οι άντρες, αφού ο Σείριος τους ξεραίνει το 
κεφάλι και τα γόνατα, κι είναι το δέρμα μαραμένο 
από την κάψα». 

(Ησίοδος, Έργα και ημέρες, 586-588)

Η Γαλλίδα δασκάλα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ - Ντίνος Γιώτης
Γεννήθηκε το 1961 στην Άρτα. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δημοσι-
ογράφησε σε αθηναϊκές εφημερίδες και κυρίως σε περιοδικά. Έγραψε τα μυθι-
στορήματα «E-mail» και «Η αναγνώριση του Μάξιμου Ροδομάνου» και διηγή-
ματα σε διάφορες συλλογές.
Έγραψε τα σενάρια των κινηματογραφικών ταινιών «E-mail» και «Ελεύθερη 

Κατάδυση» (αρχικό σενάριο) και «Ελευθέριος Βενιζέλος» για την τηλεοπτική 
σειρά «Οι Μεγάλοι Έλληνες».

Είναι μέλος της Ένωσης Συντακτών Περιοδικού και Ηλεκτρονικού Τύπου 
(ΕΣΠΗΤ) από το 1992 και πρόεδρος της Ένωσης Σεναριογράφων Ελλάδος 
(EΣΕ) από το 2009.
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Ο χάρος εξεκίνησε
κυνήγι για να πάει
κι η μάνα του το σταματά
και του γλυκομιλάει
εις το κυνήγι που θα πας
μην πάρεις παλληκάρια
μην πάρεις μάνες με παιδιά
και νιόπαντρα ζευγάρια
και ο χάρος λέει στη μάνα του
στο δρόμο που πηγαίνω
εκείνος που ‘χει τη σειρά
εγώ θα τον επαίρνω

Τούτη η γη κυρά Γεώργαινα
τούτη η γη με τα χορτάρια
τούτη η γη με τα χορτάρια
τρώει νιες και παλληκάρια
Τούτη η γη κυρά Γεώργαινα
Τούτη η γη που την πατούμε
Τούτη η γη που την πατούμε
όλοι μέσα εδώ θα μπούμε.
Τούτη η γη κύρα Γεώργαινα
Τούτη θα με φάει κι εμένα
Τούτη θα με φάει κι εμένα
κλαίνε τα μάτια μου για σένα.

Το μερτικό μου απ’ τη χαρά
μου το ‘χουν πάρει άλλοι
Γιατί είχα χέρια καθαρά
και μια καρδιά μεγάλη
Θεέ μου τη δεύτερη φορά
που θα ‘ρθω για να ζήσω
όσο η καρδιά κι αν λαχταρά
δε θα ξαναγαπήσω
Σα θαλασσόδαρτο σκαρί
σα βράχος ρημαγμένος
ήρθα σαν ξένος στη ζωή
και ξαναφεύγω ξένος

Με γέλασαν μια χαραυγή
της άνοιξης τα’ αηδόνια
με γέλασαν και μου ‘πανε
πως ο χάρος δε με παίρνει
τι να κάνω, τι να κάνω
θα σκεφτώ για να πεθάνω
Και βγήκα ο μαύρος στα βουνά
ψηλά στα κορφοβούνια – Κορ-
φοβούνια
βλέπω το χάρο να ‘ρχεται

στο άλογο καβάλα ορέ καβάλα
μη με παίρνεις χάρε μου
μη με παίρνεις, γιατί δε με ξανα-
φέρνεις

Οι καμηλιέρηδες περνάνε από 
πέρα
έλα να φύγουμε απ’ την πόλη 
που γερνά
και παρακεί στην όασή του
παναμέρα θα ξαποστάσουμε
κι οι δυο παντοτινά.
Θα αποκοιμηθείς γλυκά
και χωρίς να υποφέρεις
θα μας πάρει τελικά
ο μεγάλος καμηλιέρης
«ο μεγάλος καμηλιέρης είναι ο 
θεός»
Μια αραπίνα θα σου πλύνει
το αλάτι απ’ τον ιδρώτα
μιας ολόκληρης ζωής
κι ένας φυλάχος θα σου δίνει
απ’ το κανάτι
γλυκό κρασί να πιεις και να απο-
κοιμηθείς
Αποκοιμήθηκες γλυκά
και χωρίς να υποφέρεις
σ’ έχει πάρει τελικά
ο μεγάλος καμηλιέρης

Επιθυμίες
Να πέθαινα και να ‘βρεχε
να αργήσουν να με θάψουν
για να ξυπνήσω και να δω
ποια μάτια θα με κλάψουν
όταν πεθάνω θάψτε με
σε μια γωνιά μονάχο
και δίπλα το μπουζούκι μου
παρηγοριά μου να ‘χω

βάλτε μου δυο καναβουριές
τον ίσκιο τους να ρίχνουν
κι όταν φυσάει ο άνεμος
γλυκά να με δροσίζουν

Γαριφαλιά στο μνήμα μου
να ‘ρθεις να μου φυτέψεις
κλάψε και με το δάκρυ σου
τη ρίζα να μουσκέψεις
να βγάλει άνθη κόκκινα με σένα-
νε να μοιάζουν
κάθε πρωί να με ξυπνούν
να με γλυκοκοιτάζουν
να μου φωνάζουν το όνομα
όμορφα να μυρίζουν
σαν έρχεται τ’ αποβραδύς
γλυκά να με κοιμίζουν

Μη βιάζεστε ρε χριστιανοί
στον τάφο να με πάτε
και την καμπάνα του χωριού
αργά να τη χτυπάτε
να μαζευτούν οι φίλοι μου
κι όλοι οι συγγενείς μου
για να ξυπνήσω και να δω
ποια μάτια θα με κλάψουν

Δε θέλω εγώ μνημόσυνο
δε θέλω εγώ να κλάψεις
δε θέλω εγώ στο μνήμα μου
καντήλι να μ’ ανάψεις
Όσο καιρό ήμουν ζωντανός
ανάσαινα κοντά σου
φωτιά ήταν τα λόγια σου
κι αγκάθια τα φιλιά σου

Ματαιότης ματαιοτήτων
τα πάντα ματαιότης

όλα είναι μάταια
σ’ αυτόν τον ψεύτη κόσμο
Άκου τι λέει ο άνεμος
άκου τι λέει η βροχή
γι αυτούς που γεννηθήκανε
και κλαίνε στη ζωή
καλύτερα στον άνθρωπο
είναι να μη γεννιέται
αφού ήρθε όμως στη ζωή
πάντα θα τυραννιέται
μα όλα περνούν
και σβήνουνε
στο πέρασμα του χρόνου
οι ευτυχίες και οι χαρές
οι στεναγμοί του πόνου
αυτά είπε ο άνεμος
αυτά είπε και η βροχή
οι μοίρες σαν μοιρεύουνε
για τους ανθρώπους λένε
οι λίγοι να ‘χουν τις χαρές
οι πιο πολλοί να κλαίνε

Κάθε άνθρωπος γεννιέται
μα γραφτό είναι να πεθαίνει
και σ’ αυτόν τον ψεύτη κόσμο
πάντα μια κακία μένει

Μια μολυβιά μέσα στης μοίρας 
το τετράδιο
είναι η ζωή του καθενός
μια γομολάστιχα ο θάνατος και 
αύριο
σε μια στιγμή τα πάντα γίνονται 
καπνός
μια μολυβιά που σβήνει
και δεν αφήνει ούτε
ένα ίχνος πουθενά
ένα μικρό σημάδι
που μες στον Άδη
χάνεται και δε γυρνά
Είναι η ζωή μια μολυβιά
μια μολυβιά κακογραμμένη που 
ξεθώριασε
και η πικρή και η πικρή μου η 
ζωή
σα δυνατός βοριάς η μοίρα μου 
τα σώριασε
φύλλα ξερά όλα τα όνειρα στη 
γη
μια μολυβιά που σβήνει
και δεν αφήνει ούτε ένα ίχνος 

πουθενά
ένα μικρό σημάδι που μες στον 
Άδη χάνεται και δε γυρνά
Είν’ η ζωή μια μολυβιά

Το δρομολόι καθενός
το ξέρει μόνο ο θεός
στα μονοπάτια της ζωής
όλοι περιπλανιόμαστε
κι άλλος εδώ κι άλλος εκεί
πονάμε ή χαιρόμαστε
Άλλος πατάει άσφαλτο
κι άλλος πατάει χώμα
ώσπου μια μέρα η ψυχή
χωρίζει απ’ το σώμα
άλλος πατάει στα χαλιά
κι άλλος στα σανίδια
όμως στο θάνατο μπροστά
τα πάντα είναι ίδια

Βαρύς καημός ο θάνατος, ειδικά 
όταν χάνεις αγαπημένα πρόσω-
πα σε νεαρή ηλικία.

Για ξύπνα μάνα το πρωί
και μέτρα τα παιδιά σου
σου λείπει το καλύτερο
μέσα απ’ την αγκαλιά σου
σου λείπει ο ήλιος ο μισός
και το φεγγάρι όλο
σου λείπει ο γιος σου μάνα μου
και του χωριού καμάρι

Γλυκιά η ζωή κι ο θάνατος μαυ-
ρίλα. Κι εγώ λέω

Να ‘ταν η μέρα πιο τρανή
να αργούσε να νυχτώσει
κι η νύχτα μεγαλύτερη
να αργεί να ξημερώσει
Να αργούσαν τα γεράματα
που διώχνουνε τα νιάτα
για να χαρούμε τη ζωή
πριν κλείσουμε τα μάτια
γιατί η ζωή είναι μικρή
τα χρόνια μας περνάνε
τα νιάτα φεύγουν γρήγορα
και πίσω δε γυρνάνε

ΣΤΡΩΜΑΤΑ - ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ
Ειδικές τιμές για τα Μέλη  

Γεώργιος Κοίλιας ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ 13 
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 

ΤΗΛ. : 210 2618337

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
Τα τραγούδια γύρω από τον θάνατο
Τα τραγούδια γύρω από τον θάνατο είναι τα μοιρολόγια που τα τραγουδούσαν γυναίκες μοιρολογίστρες στον νεκρό όλη νύχτα στο σπίτι του, μέχρι να γίνει η νεκρώσι-
μος ακολουθία. Μοιρολογίστρες στο χωριό μας ήταν πολλές και καλλίφωνες. Μία από αυτές ήτανε και η μάνα μου. Εκεί που σχεδίαζα να μου πει τα μοιρολόγια να τα 
γράψω, την έχασα και δεν έγραψα ποτέ τα μοιρολόγια. Τώρα θα γράψουμε όσα από τα τραγούδια αφορούν τον θάνατο και τον χάρο.

Γράφει ο Γεράσιμος Καραμπάς

Τηλ. - Fax: 2681082412
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ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΟΙ ΦΙΛΙΚΟΙ 
ΑΓΩΝΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΟ ΠΕΤΑ

Ο ΦΙΛΙΚΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ 
ΑΓΩΝΑΣ ΠΑΙΔΩΝ

Πραγματοποιήθηκε και φέτος τη Μεγάλη 
Παρασκευή ο θεσμός των φιλικών πο-
δοσφαιρικών συναντήσεων της ομάδας 

των νέων των Φιλελλήνων με τους νέους της 
Αδελφότητας.
Οι φιλικές ποδοσφαιρικές συναντήσεις των δύο 
παιδικών ομάδων, ενώ ξεκίνησε στην αρχή δει-
λά – δειλά, έχει γίνει πλέον θεσμός, προσελκύο-
ντας κάθε χρόνο όλο και περισσότερους μικρούς 
φίλους που θέλουν να συμμετέχουν στην ομάδα 
του συλλόγου μας.
Ξεχωριστή φέτος ήταν η παρουσία δύο κοριτσι-
ών στην ομάδα μας, της Σπυριδούλας Βέρδη 
(κόρη της Λαμπρινής Λιαροκάπη) και της Χρυ-
σάνθης Ζαχάρου-Οταπασίδου.
Ο αγώνας έγινε σε έντονα φιλική ατμόσφαιρα και 
οι μικροί μας παρέδωσαν μαθήματα ποδοσφαί-
ρου. Το τελικό αποτέλεσμα ήταν 2-0 υπέρ των 
Φιλελλήνων. 
Η ομάδα της Αδελφότητας είχε ευκαιρίες, έχασε 
πέναλτι και είχε και δοκάρι.
Το σημαντικό όμως είναι ότι πολλά από τα παιδιά 
μας δείξανε ότι αυτός ο τόπος έχει πολύ αθλητι-
κό μέλλον.

Για την Αδελφότητα αγωνίστηκαν
1. ΚΑΚΑΡΙΑΡΗΣ ΘΑΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
2. ΚΑΚΑΡΙΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
3. ΓΟΥΛΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
4. ΒΕΡΔΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ της ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ ΛΙ-

ΑΡΟΚΑΠΗ
5. ΚΑΚΑΡΙΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ του ΧΡΥΣΟΣΤΟ-

ΜΟΥ
6. ΤΟΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
7. ΜΕΛΙΣΟΥΡΓΟΣ ΜΑΡΙΟΣ της ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ 

ΚΑΚΑΡΙΑΡΗ
8. ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΘΕΟΔΩ-

ΡΟΥ
9. ΚΟΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

10. ΙΑΚΩΒΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ της ΕΛΕΝΗΣ ΜΑΤΑ-
ΤΣΗ

11. ΜΠΙΖΑΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΦΩΤΗ
12. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΘΗΣ του ΚΩΣΤΑ
13. ΖΑΧΑΡΟΥ-ΟΤΑΠΑΣΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του 

ΚΩΣΤΑ
14. ΜΠΙΖΑΣ ΙΑΣΩΝΑΣ του ΦΩΤΗ
15. ΤΖΑΝΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ της ΜΠΑΚΑΤΣΑ-

ΛΟΥ ΕΛΣΑΣ
16. ΡΙΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
17. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ της ΕΥΑΓΓΕΛΙ-

ΑΣ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ
18. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΠΟΣΤΟ-

ΛΟΥ
19. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΝΑΣΟΣ) του 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 
Συγχαρητήρια σε όλους.

4-3 υπέρ των Φιλελλήνων  
ο φιλικός αγώνας  
των παλαιμάχων

Τ ίποτα δεν πτόησε τους παλαίμαχους πο-
δοσφαιριστές των Φιλελλήνων και της 
Αδελφότητας: ούτε η ηλικία, ούτε το πε-

ρίσσια κιλά, αλλά ούτε και η έντονα αντιαθλητική 
ζωή! Συνεπέστατοι παραβρέθηκαν στο ετήσιο 
ραντεβού τους, τη Μεγάλη Παρασκευή, αμέσως 
μετά την ποδοσφαιρική συνάντηση των παιδι-
ών.

Παλιές δόξες της ιστορικής ομάδας του τόπου 
μας, των ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ, δώσανε το παρόν ξυ-
πνώντας μνήμες. Τα πειράγματα πολλά, οι ιαχές 
από την κερκίδα είχαν φαντασία και βγάλανε 
πολύ γέλιο. Η ποδοσφαιρική κόντρα μεταξύ του 
προέδρου της ΑΟΦ Βασίλη Γούλα και του αρχη-
γού της Αδελφότητας Λευτέρη Καρύτσα συνεχί-
ζεται (αν και κουμπάροι).
Το τελικό αποτέλεσμα ήταν 4-3 υπέρ των Φιλελ-
λήνων.

Για την Αδελφότητα αγωνίστηκαν
1. ΚΑΡΥΤΣΑΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ
2. ΜΠΙΖΑΣ ΦΩΤΗΣ
3. ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ ΛΑΚΗΣ – ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ & 

ΠΑΙΚΤΗΣ
4. ΡΙΖΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
5. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΜΑΚΗΣ
6. ΚΥΡΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
7. ΚΑΚΑΡΙΑΡΗΣ ΑΛΕΞΗΣ
8. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
9. ΚΑΣΣΕΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ
10. ΡΙΖΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
11. ΚΩΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
12. ΜΠΙΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
13. ΣΤΕΛΙΟΣ (ΣΥΖΥΓΟΣ ΕΛΕΝΗΣ ΤΣΑΚΑ-

ΛΟΥ)
Τα γκολ για την ομάδα μας τα έβαλε ο Αλέξης 
Κακαριάρης.

Τ ην ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ στο γήπεδο του Πέτα πραγματοποι-
ήθηκαν οι φιλικοί ποδοσφαιρικοί αγώνες μεταξύ των ομάδων 
ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ και της ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ. 

Στις 16:00 έγινε ο αγώνας παίδων και στη συνέχεια, στις 17:30, ο αγώ-
νας παλαιμάχων.
Ο καλοκαιρινός καιρός, αλλά και η ιστορία που έχουν αυτές οι συνα-
ντήσεις, ώθησε τον κόσμο να γεμίσει τις κερκίδες. Μικροί και μεγάλοι 
αθλητές προσέφεραν ωραίο θέαμα και χειροκροτήθηκαν από όλους. 
Η διοργάνωση αυτών των ποδοσφαιρικών συναντήσεων ενισχύει το 
άριστο κλίμα και τη συνεργασία που έχουν τα Διοικητικά Συμβούλια 
των δύο συλλογών. 
Το Δ.Σ. της Αδελφότητας σε μια συμβολική χειρονομία αναγνώρισης 
του σημαντικού αθλητικού έργου που επιτελεί το αθλητικό σωματείο 
των Φιλελλήνων, παρέδωσε στον Πρόεδρο της ΑΟΦ χρηματικό ποσό 
ύψους 300,00 € ως οικονομική ενίσχυση. 
Η Αδελφότητα παρακολουθεί πάντα με ενδιαφέρον την πορεία των Φι-
λελλήνων ενισχύοντας, στο μέτρο του δυνατού, την προσπάθεια που 
γίνεται κάτω από αντίξοες συνθήκες προκειμένου να κρατηθεί ζωντανός ο αθλητισμός στο Πέτα. 

Οι παλάιμαχοι πριν τη μεγάλη μάχη Αδάμαστοι παλαίμαχοι δίνουν ανελλιπώς το παρόν

Οι δύο ομάδες Παίδων
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΑΣ ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ – ΠΕΤΑΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ
Εξαιρετική η παρουσία των Φιλελλήνων

Τελείωσε το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου του Νομού μας. Η ομάδα μας, οι 
ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ, έκανε μια εξαιρετική παρουσία στο φετινό πρωτάθλημα. Κα-
τάφερε να καταλάβει την 5η θέση, προσφέροντας θέαμα σε όλο το φίλαθλο 
κόσμο.
Το Δ.Σ. της ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ στάθηκε δίπλα στην Ομάδα μας βοηθώντας οι-
κονομικά και ηθικά.
Θερμά συγχαρητήρια σε ποδοσφαιριστές, προπονητή, αλλά και στη διοίκηση 
για την υπερπροσπάθεια που κατέβαλαν.

ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
23η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ = ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ – ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΟΣ 2-3
24η       »» = ΘΥΕΛΛΑ – ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ 2-1
25η       »» = ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ – ΣΚΟΥΦΑΣ 2-1
26η       »» = ΝΙΚΗ – ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ 0-4
27η       »» = ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ – ΜΕΛΙΣΣΑ 8-0
28η       »» = ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ – ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ 0-4
29η       »» = ΑΜΒΡΑΚΙΑ – ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ 0-4
30η       »» = ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 3-4

Η τελική βαθμολογία βρήκε την ομάδα μας στην 5η θέση της βαθμολογίας με 
50 βαθμούς, 16 ΝΙΚΕΣ – 2 ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ & 12 ΗΤΤΕΣ, και 76 – 43 γκολ.
Κέρδισε την είσοδό της στα Play-off για άνοδο και στον αγώνα που ακολού-
θησε έχασε από τα ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ με 3 – 0.

ΠΑΙΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ  
ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ  

ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΗ Η ΦΕΤΙΝΗ ΠΟΡΕΙΑ
Για άλλη μια χρονιά οι πιτσιρικάδες ποδοσφαιριστές της ομάδας των Φιλελ-
λήνων μας κάνανε περήφανους.
Πραγματοποίησαν εκπληκτική πορεία στο τοπικό πρωτάθλημα του Νομού 

μας και κέρδισαν το χειροκρότημα όλου του φίλαθλου κοινού.
Πολλά μπράβο σε όλους τους ποδοσφαιριστές, τον προπονητή και τη δι-
οίκηση για την επιτυχία. Το αθλητικό μέλλον του τόπου μας είναι λαμπρό. 
Στον τελικό η ομάδα μας έχασε από την Αναγέννηση Άρτας και κατέλαβε τη 
δεύτερη θέση.

ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΡΑΚΟΥΝ – ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ = 0-2
ΓΡΑΜΜΕΝΙΤΣΑ – ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ = 1-3
ΑΜΒΡΑΚΙΑ – ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ = 0-3
ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ – ΝΕΟΧΩΡΙ = 3-0
ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ = 1-0
ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ – Α.Ο. ΑΡΤΑΣ = 3-3

- ΣΤΟΝ ΗΜΙΤΕΛΙΚΟ Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ ΚΕΡΔΙΣΕ ΤΟ ΚΟΜΠΟΤΙ ΜΕ 5-0
- ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΧΑΣΑΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΤΑΣ ΜΕ 4-0

Επιτυχίες νέων μας στο ποδόσφαιρο
ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΜΕΛΛΟΝ  

ΤΟΥ ΠΕΤΑ
Για πρώτη φορά στην ιστορία των Φιλελλήνων επιλέχτηκαν 3 ποδοσφαιρι-
στές της για την προεπιλογή των εθνικών ομάδων. 
Είναι ο Χρήστος Βλάχος για την ομάδα παίδων και ο Άγγελος Τσάκαλος και 
Δημήτρης Κατσούλας για την ομάδα νέων.
Τα παιδιά μας πρώτευσαν σε όλη την περιοχή και κάνανε ένα μεγάλο βήμα 
στο χώρο του ποδοσφαίρου.
Ειδικότερα ο Χρήστος Βλάχος συνέχισε και στον τελικό που έγινε στο στάδιο 
Καραϊσκάκη και διακρίθηκε με την ομάδα που κέρδισε.
Ένα τεράστιο μπράβο σε όλα τα παιδιά. Συγχαρητήρια στις οικογένειές τους, 
αλλά και στον προπονητή τους κ. Κωνσταντινίδη.

Πατρική Φωλιά 
Χαρίτα Φιλίππου - Φώτη 

Με διώξαν από την γειτονιά μου 
και την πατρική φωλιά μου 
και με δώσανε ψηλά 
στου τηγάνι τη ουρά

Δυσκολεύτηκα πολύ 
για να κάνω μιαν αρχή 
να γνωρίσω γειτονιά 
πεθερό και πεθερά. 
δάκρυα έχυσα πολλά!!

Τώρα ήρθε η σειρά μου 
για να διώξω τα παιδιά μου 
πήγαν τόσο μακριά
και πιο πέρα απ’ την ουρά. 

Έτσι είναι Χαριτούλα 
ετούτη η ψεύτικη ζωή 
ή παντρεύεσαι και φεύγεις 
και στην ουρά του τηγανιού θα μένεις

Ή στην πατρική γωνιά σου μένεις 
και μέσα εκεί για πάντα μένεις. 

Από το προσωπικό αρχείο του συγχωριανού μας 
Νίκου Φώτη, το οποίο μας έστειλε και τον ευχαρι-
στούμε, δημοσιεύουμε ποιήματα του Αθανάσιου 
Αγγέλη, τα οποία γράφτηκαν πολλά χρόνια πριν.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ
Διαβάστε τα τραγούδια μου φτωχά
γιουλάκια χωραφιού ομοιάζουν
μοσχοβολούν κρυμμένα και ρηχά
στο ταπεινό βιβλίο μου αράζουν.
Διαβάστε τα τραγούδια μου και φίλοι
με τον καιρό θα γίνουμε πιστοί,
να σείουμε στη χαρά ένα μαντήλι
ολόασπρο αγάπης, πια γνωστοί.

«ΧΑΡΤΟΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΡΤΗΣ»
Αρχείο Νίκου Γ. Φώτη
ΑΝΟΙΞΗ
Ήρθες ντυμένη φόρεμα πρώτο,
κρυφανασταίνει κόσμους το χνώτο,
φέρεις λουλούδια μόσχο, στεφάνια,
λένε τραγούδια κάμποι, ρουμάνια!
Ήσυχα τρέχεις, έφτασες πάλι
μάγισσα, έχεις άφθονα κάλλη
πλούσια δώρα πρόσχαρη δίνεις,
πράσινο τώρα φόρεμα χύνεις
ντύνεις τη φύση, χλόη τη γη μας,
άνθια μελίσσι, στήσε καλή μας
νύφη, ποτήρι πόθους γεμάτο,
το πανηγύρι έφτασε, νάτο!
Ξανάνιώσε μας, πλέξε με χάρη,
στεφάνωσέ μας άνθια, χορτάρι.

ΑΓΑΠΗΤΟΙ
Αφήνοντας το δρόμο του Θεού
κυλούμε σε σκοτάδι μακριά,
το φταίξιμο δε βάνομε το νου
κι ανάβουμε στο διάολο κεριά!

ΑΧΑΡΙΣΤΟΣ
Μες στον κόσμο δεν υπάρχει τέρας πιο ελεεινό
απ’ τον άνθρωπο, που λάχει στον αγώνα τον κοινό
να δει μια καλοσύνη οποιαδήποτε, μικρά
και δε νοιώθει ευγνωμοσύνη μες στα στήθια μια φορά,
είναι ένα μεγάλο ζούδι βρώμικο, μηδενικό
και δεν έχει ούτε ένα χνούδι, αίσθημα, ιδανικό!
τέτοιο πλάσμα δεν αξίζει ούτε τέταρτο να ζει,
κάποιος να το κανονίζει με στιλέτο στο βυζί!

ΜΗ ΒΛΑΣΤΗΜΑΤΕ
Το Θεό μη βλαστημάτε
πατριώτες μου, φροντίζει
μέρα νύχτα ο καθένας
τις βρωμιές να ξεφουρνίζει
κι αυτές γίνονται ποτάμι
στη ζωή μας και κατάρα
ο σεβασμός να μην αξίζει
ούτε κάλπικη δεκάρα
πως γελάμε δίχως τύψη
βουτηγμένοι στην κακία
τον Θεό σαν βλαστημούμε
την αγία μας θρησκεία
και δε βλέπουμε, (ντροπή μας)
το γκρεμό εκεί μπροστά μας,
την αγάπη μας να πνίγει
τις ελπίδες, τη χαρά μας!

Λαϊκή Ποίηση στο Πέτα
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Βαπτίσεις

Συνδρομές

	10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΚΥΡΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΤΩΝ 78
	15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΦΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΤΩΝ 86
	30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΛΑΓΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ ΕΤΩΝ 81
	28 ΜΑΙΟΥ 2013 ΖΑΧΑΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΤΩΝ 72
Πέθανε στην Αθήνα: Στις 9/4/2013 ο Αναγνωστάκης Δημήτριος του 
Γεωργίου, συνταξιούχος αστυνομικός σε ηλικία 87 ετών

	Η ΒΑΝΑ ΜΠΑΡΤΣΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ κ Ο ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ 
ΑΠΕΚΤΗΣΑΝ ΑΓΟΡΑΚΙ ΣΤΙΣ 16-4-2013

	Ο ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΠΙΖΑΣ κ Η ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 
ΑΠΕΚΤΗΣΑΝ ΑΓΟΡΑΚΙ ΣΤΙΣ 21-11-2012

Θάνατοι

Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΣΙΟΣ κ Η ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΙΝΟΥ ΠΑΝΤΡΕΥΤΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 
ΑΘΗΝΑ ΣΤΙΣ 8-6-2013

Γάμοι

Γεννήσεις
	6 ΜΑΙΟΥ 2013 Ο ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΚΑΙ Η ΑΘΗΝΑ ΑΛΕΞΙΟΥ 

ΒΑΠΤΙΣΑΝ ΤΟΝ ΓΙΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΑΥΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

	6 ΜΑΙΟΥ 2013 Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΝΤΙΩΤΗΣ ΚΑΙ Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΣΙΑΦΗ 
ΒΑΠΤΙΣΑΝ ΤΟΝ ΓΙΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΑΥΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

	6 ΜΑΙΟΥ 2013 Ο ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΚΟΣΜΑΣ ΚΑΙ Η ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΙΟΥ 
ΒΑΠΤΙΣΑΝ ΤΟΝ ΓΙΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΑΥΤΟΥ ΑΡΗΣ

	11 ΜΑΙΟΥ 2013 Ο ΠΕΔΡΟ ΝΤΑ ΣΙΛΒΑ ΚΑΙ Η ΜΑΡΙΑ ΓΟΥΛΑ 
ΒΑΠΤΙΣΑΝ ΤΟΝ ΓΙΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΑΥΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

	11 ΜΑΙΟΥ 2013 Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΚΑΙ Η ΖΩΗ 
ΜΙΜΗΓΙΑΝΝΗ ΒΑΠΤΙΣΑΝ ΤΗΝ ΘΥΓΑΤΕΡΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ 
ΑΥΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

	18 ΜΑΙΟΥ 2013 Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΠΙΖΑΣ ΚΑΙ Η ΑΓΑΘΗ ΠΕΤΣΗ 
ΒΑΠΤΙΣΑΝ ΤΗΝ ΘΥΓΑΤΕΡΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΑΥΤΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

	Η ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΣΙΟΥ κ Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΓΕΝΑΣ ΒΑΠΤΙΣΑΝ ΤΟ 
ΚΟΡΙΤΣΑΚΙ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΣΤΙΣ 24-3-2013 ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΑΥΤΗΣ 
ΒΑΡΒΑΡΑ, ΝΟΝΑ Η ΔΩΡΑ ΣΕΡΒΕΤΑ

Κοινωνικά

ΔΡΕΠΑΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 20,00
ΚΑΚΑΡΙΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 20,00
ΜΠΙΖΑ ΑΜΑΛΙΑ 30,00
ΜΠΙΖΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ 20,00
ΜΠΙΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ 20,00
ΓΑΛΑΖΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 20,00
ΓΑΛΑΖΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 20,00
ΚΑΟΥΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 10,00
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10,00
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΘΩΜΑΣ 10,00
ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΚΑΤΙΝΑ 20,00
ΦΩΤΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 30,00
ΦΩΤΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 20,00
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 10,00
ΜΟΥΣΑΒΕΡΕΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 50,00
ΓΚΑΒΑΓΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 50,00
ΚΑΚΑΡΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 40,00
ΚΟΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 40,00
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 15,00
ΧΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 20,00
ΒΑΓΕΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 50,00

ΡΙΖΟΥ ΟΛΓΑ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ 30,00
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΧΑΡΗΤΑ 20,00
ΚΟΝΤΟΔΗΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20,00
ΒΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 40,00
ΦΩΤΗ ΕΛΕΝΗ 50,00
ΦΩΤΗ - ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 20,00
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΛΕΚΟΣ 20,00
ΠΕΣΛΗ ΜΑΡΙΑ 20,00

Συνδρομές Εις Μνήμην
ΓΑΛΑΖΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ, ΥΙΟΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΣΥΖΥΓΟΥ & ΠΑΤΕΡΑ 70,00

ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΧΑΡΙΤΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΓΟΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  
& ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ ΦΩΤΗ & ΣΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΙΩΑΝΝΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ, 
& ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΧΟΥΣΟΥ

30,00

ΛΑΜΠΡΙΝΗ & ΜΑΡΙΑ ΦΩΤΗ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΠΑΤΕΡΑ ΙΩΑΝΝΗ 
ΦΩΤΗ 100,00

Χορηγοί
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΛΙΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ INTRACM FOODS 
ΧΟΡΗΓΟΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2012 200,00

Σπάσαμε τα Μπότια - Αναβιώσαμε το παλιό έθιμο
Γ ια άλλη μια χρονιά τα Δ.Σ. του Συλλόγου της Αδελφότητας και του Μορφωτι-

κού - Πολιτιστικού Συλλόγου διοργάνωσαν το ΜΕΓ. ΣΑΒΒΑΤΟ στην πλατεία 
του Πέτα εκδήλωση, που ήταν αφιερωμένη στην αναβίωση του παλιού εθί-

μου των Πετανιτών «ΣΠΑΣΙΜΟ ΤΟΥ ΜΠΟΤΙ»¨.
Μικροί και μεγάλοι γέμισαν την πλατεία και τον προαύλιο χώρο του ιερού ναού Αγ. 
Γεωργίου. Είχαν μοιραστεί μπότια σε όλους και μόλις η καμπάνα χτύπησε για την 
πρώτη Ανάσταση, τα μπότια σπάσανε, δημιουργώντας μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα. 
Στη συνέχεια ακολούθησε μικρό γλέντι με ηπειρωτική μουσική και τσίπουρο.
Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους δώσανε το παρόν, τους επιτρόπους του Ι. Ναού 
Αγ. Γεωργίου για τη βοήθεια και τον Πάτερ Νικόλαο.
Θα συνεχίσουμε κάθε χρόνο αυτή την εκδήλωση, που την έχει αγκαλιάσει ο κόσμος 
και έχει γίνει πλέον θεσμός.
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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 

Από τις εκδηλώσεις “Φιλελλήνια” πριν από αρκετά χρόνια. Οι νέοι, τότε, του Μορφωτικού Συλλόγου μπροστά σε έκθεση ζωγραφικής, ......
του Γιάννη Βαγενά 

Βάλε το Δεύτερο…
Από τραγούδι των Σταμάτη Κραουνάκη και Λίνας Νικολακοπούλου

Φιλελλήνια 1982. Το Ηπειρώτικο Θέατρο 
παρουσιάζει θεατρικό έργο του Ιάκωβου 
Καμπανέλη στην πλατεία του χωριού.

Καλοκαιρινές  
Συναντήσεις 2013  

στο ΠΕΤΑ

Κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο των Φιλελλήνων

Σ υνεχίζονται και φέτος οι καλοκαι-
ρινές συναντήσεις που διοργανώ-
νουν ο Μορφωτικός Πολιτιστι-

κός Σύλλογος Πέτα και η Αδελφότητα 
Πετανιτών.
Θέμα της φετινής συνάντησης: Κίνδυ-
νοι για τα παιδιά σήμερα. Διαδίκτυο, 
σχολική βία και κοινωνικός αποκλει-
σμός. 
Τόπος πραγματοποίησης της εκδήλωσης: 
Η αυλή του Μορφωτικού Συλλόγου.
	Η ανάπτυξη και εξέλιξη του διαδικτύου 

εκτός από έναν θαυμαστό νέο κόσμο 
επικοινωνίας που καταργεί τα σύνορα 
και τις αποστάσεις, αποτέλεσε παράλ-
ληλα και μια πύλη για την ανάπτυξη 
μιας νέας εγκληματικότητας. Ειδικότε-
ρα, όσον αφορά τα παιδιά, το διαδίκτυο 
αποτελεί πηγή σοβαρών κινδύνων. 

	Επίσης, στις σημερινές συνθήκες οι-
κονομικής και ανθρωπιστικής κρίσης 
μια πολύμορφη βία αναπτύσσεται στα 
σχολεία που εκφράζεται με τον ενδο-
σχολικό εκφοβισμό, τον ψευτοπαλη-
καρισμό, τη λεκτική – ψυχολογική και 
σωματική βία, την εγκληματική δράση 
συμμοριών.

	Τέλος, η κοινωνική περιθωριοποίηση 
εντείνεται στις μέρες μας και μεγάλα 
τμήματα του μαθητικού πληθυσμού 
οδηγούνται σε αποκλεισμό από τους 
σχολικούς θεσμούς. 

Τα προηγούμενα θέματα θα αποτελέσουν 
αντικείμενο συζήτησης με τη συνεισφορά 
πανεπιστημιακών και ειδικών εισηγητών.
Η εκδήλωση θα γίνει στις αρχές Αυγού-
στου. Για τον ακριβή χρόνο θα υπάρξουν 
ανακοινώσεις, αφίσες και δελτία τύπου.

Φωτογραφήματα
από το Πέτα του χθες και του σήμερα

Δεν υπάρχει τέλος στις αθλιότητες. 
Ένα διαρκές μαύρο κυριαρχεί στις ζωές μας. Σαν 
κι αυτό που έκανε κατάληψη στις συχνότητες 
των καναλιών, τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών.  
Η ενδόμυχη ελπίδα ενός καταβεβλημένου λαού 
ότι ο κατήφορος έχει «πιάσει πάτο», διαψεύδεται 
καθημερινά. Οι διακηρύξεις για επιτυχίες στον 
οικονομικό τομέα (success story!), αποδεικνύο-
νται ένα φτηνό επικοινωνιακό τέχνασμα για να 
κοιμίσει συνειδήσεις.
Κάθε τόσο μια καινούργια εξαγγελία έρχεται να 
αναστατώσει ομάδες συμπολιτών μας ή ολόκλη-
ρη την κοινωνία. 
Ιδεολογικές εμμονές και «υποχρεώσεις» σε 
μεγάλα αφεντικά και τροϊκανούς, οδηγούν στο 
ξεπούλημα ή την διάλυση κάθε δημόσιου αγα-
θού. Αγαθά, όπως η υγεία, η ασφάλιση, η εκπαί-
δευση, εγκαταλείπονται στην υποβάθμιση και 
κλάδοι εργαζομένων συκοφαντούνται, ώστε στη 
συνέχεια να αποδοθούν, ολόκληρα ή «φιλέτα» 
τους, κοψοχρονιάς σε «επενδυτές». Η δημόσια 
περιουσία, όπως αεροδρόμια, παραλίες και άλ-
λες δημόσιες κτήσεις κ.ά., περιμένουν κι αυτά τη 
σειρά τους για να βγουν στο σφυρί, όσο-όσο!. 
Η συγγραφέας Ναόμι Κλέιν (Naomi Klein) στο 
εξαιρετικό της βιβλίο Το Δόγμα του Σοκ το λέει εύ-
γλωττα: «Το οικονομικό σοκ λειτουργεί με βάση 
μια […] θεωρία: την εικασία ότι οι άνθρωποι 
μπορούν να προβάλλουν αντίσταση σε τμηματι-
κές αλλαγές […], αλλά, αν συμβούν ταυτόχρονα 
δεκάδες αλλαγές προς κάθε κατεύθυνση, τότε 
εδραιώνεται ένα αίσθημα ματαιότητας και ο πλη-
θυσμός περιέρχεται σε κατάσταση αδράνειας».
Μια τέτοια κατάσταση ζούμε στη χώρα μας. 
Ένας ολόκληρος λαός αιφνιδιασμένος και χτυ-
πημένος από τον ορυμαγδό των μέτρων προ-
σπαθεί να ανασάνει, να αποβάλλει το φορτίο με 
τις ενοχές που χυδαίοι άνθρωποι της εξουσίας 
θέλουν να του φορτώσουν (ακούς εκεί, όλοι μαζί 

τα φάγαμε!) και να βρει το βηματισμό του σ’ ένα 
κοινωνικό τοπίο που θυμίζει καμένη γη.  
Κάποιοι στις μέρες μας προσπαθούν να αποτι-
μήσουν τη δημοκρατία σε χρήμα. Όμως, η ου-
σία της δημοκρατίας βρίσκεται στην δυνατότητα 
των πολιτών, ιδιαίτερα των λαϊκών στρωμάτων, 
να έχουν αξιοπρεπή εργασία, πρόσβαση στην 
υγεία, στην ασφάλιση, στην ποιοτική δημόσια 
εκπαίδευση, στον πολιτισμό, στην έκφραση.   
Στην ΕΡΤ, παρά τις διαρκείς πολιτικές παρεμβά-
σεις, που ήταν εμφανείς στα δελτία ειδήσεων, τις 
πολιτικές εκπομπές και τη στελέχωσή της, μπο-
ρούσες να βρεις εστίες πολιτισμού, που ποτέ δε 
θα προσφέρουν τα ιδιωτικά κανάλια. Κουβαλάει 
ένα μέρος από την πολιτική και πολιτιστική ιστο-
ρία του τόπου μας, που θα ήταν χυδαιότητα να 
αποτιμηθεί με τη λογική του κέρδους. 
Τα προγράμματα της ΕΡΤ ήταν η συντροφιά σε 
μοναχικές και συλλογικές στιγμές στις πόλεις, 
στην επαρχία και στα απομακρυσμένα μέρη, 
ένα νήμα που ένωνε τους ξενιτεμένους με την 
πατρίδα.   
Κάποιοι επέλεξαν να επιβάλλουν στη χώρα το 
μαύρο ως επίσημο έμβλημα. Όμως, η πάνδημη 
αντίδραση στην προσβολή δεν αφήνει περιθώ-
ρια για ανοχή στη φίμωση και την κουτσουρε-
μένη δημοκρατία. Με διαφορετικά λόγια και με 
τον τρόπο του Γ. Σεφέρη: «Είπες εδώ και χρόνια: 
Κατά βάθος είμαι ζήτημα φωτός».
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